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ÖZET 

 

 
Platin Kompleksi Sentez ve Yapı Aydınlatma Çalışması 

 

Sisplatin, kanser kemoterapisinde solid tümörlere karşı oldukça etkin ve geniş 

kullanıma sahip bir kemoterapötik ajan olmasına rağmen, ciddi yan etkileri, 

kullanımını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Sisplatine alternatif ilaç bulunmaması, 

sisplatin kullanımından sonra bu ilaca direnç kazanılması, kötü hasta uyuncu ve bu 

ilacın önemliliği gibi sebeplerden ötürü yeni platin kompleksi çalışmaları önem 

kazanmıştır. 

Biyolojik sistemin tanıdığı bir hetereoaromatik halka sistemi olan ve değişik 

farmakolojik aktiviteleri taşıyan ilaçlarda bulunan imidazol halkası Medisinal 

Kimyacılar için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, imidazol (İm) taşıyıcı 

ligandına ve oksalat ayrılan ligandına sahip ve kapalı formülü [Pt(İm)2(oksalat)] olan, 

orjinal platin(II) kompleksi sentezlendi (Kompleks 2). Sentezlenen kompleks 2’in 

kimyasal yapısı elemental analiz ve infrared spektrumları ile aydınlatıldı. 

 

 

 

Anahar Kelimeler: İmidazol, Platin Kompleksleri, Sisplatin, Antikanser  
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                                                                 ABSTRACT 

 

 

            Platinum Complex Synthesis and Structure Elucidation Study 

 

 

Even though cisplatin is a considerably efficient chemotherapeutic agent against 

solid tumors with a wide range of use in canser chemotherapy, its use is significantly 

limited due to causing its serious side effects. Eforts to improve new platinum complexes 

has thus gained importance recently because of reasons like bad patient adherence, 

importance of cisplatin, in the most cases having no alternative to cisplatin and 

becominge resistant to cisplatin after usage. 

Imidazole ring which is a hetereoaromatic compound and found in drugs with 

diffrent farmacological activities, is of great importance for Medicinal Chemists. İn this 

study, orginal platin(II) complex which has ligand bearing imidazol(im) and oksalat and 

is its closed formüle (Pt(im)2oksalat) was synthesized (Complex 2). Chemical structures 

of synthesized complex 2 was clarified with elemental analysis and İnfrared spectrums. 

 

 

 

Key Words: İmidazole, Platinum Complexes, Cisplatin, Anticanser 

        



 

                                                        1. GİRİŞ 

 

 

 Sebebi bilinen ölümler arasında kanser, son yıllarda kardiyovasküler sistem 

hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (1). Kanserin temel nedeni, hücre 

bölünmesi esnasında DNA replikasyonunun hatalı olması sonucu hücrenin 

farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma sonucunda; hücreler kontrolsüz bir şekilde sürekli 

çoğalarak yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılma özelliği gösterirler (2). 

Kanserde kemoterapinin amacı hastanın, sağlıklı hücrelerine zarar vermeden tümör 

hücresinin çoğalmasını durdurmak ve onları yok etmektir. Bu nedenle direnç gelişen 

kanser türlerinde etki gösteren ve yan etkisi en aza indirilmiş yeni kemoterapötik ajanlar 

geliştirmek için çalışmalar sürdürülmektedir (3). 

 Sisplatin ilk 1844 ve M. Peyrone tarafından sentezlenip, kimyasal yapısı ilk 

1893 yılında Alfred Werner ile açıklığa kavuşturulmuştur (4). Antikanser aktivitesi 1965 

yılında Barnett Rosenberg ve arkadaşları tarafından tesadüfen keşfedilmiştir ve 1979 

yılında tedavide kullanılmıştır (5). 

 Sisplatin (cis-diamminedichloroplatinum(II)) baş ve boyun skuamöz hücreli 

karsinomu, solid testis, over, mesane, prostat, serviks tümörleri ve küçük hücreli 

olmayan akciğer karsinomları gibi pek çok malign hastalığın tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan etkili bir antineoplastik ajandır. Ancak nefrotoksisite, nörotoksisite ve 

emetogenesis gibi yan etkilerinden dolayı tedavide kullanımı sınırlıdır (6). Sisplatin iki 

klorür molekülleri ve cis konumunda, iki amonyak molekülü çevrili platin merkez 

atomu ihtiva eden bir ağır metal kompleksidir (Şekil 1.1 ) (7). 

 

                   

                                                Şekil 1.1. Sisplatin ’in yapısı 
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Sisplatin, klorür atomuna enzim katalizlenmiş metabolizma yerine, su veya 

sülfhidril grupları gibi nükleofiller ile kimyasal reaksiyonda yer değiştirir. Genel olarak, 

normal ilaç protein etkileşimlerinde olduğu gibi sisplatin, geri dönüşümsü olarak 

albumin, transferrin ve gama globulin dahil olmak üzere, plazma proteinlerine bağlanır. 

İntravenöz enjeksiyonundan sonra, plazmada proteinlere bağlanma oranı % 90’dır. 

Albümin ve platin molekülleri tarafından oluşturulan kompleksler önemli ölçüde 

ayırmak yoktur ve en az beş gün yarılanma ömrü ile yavaş yavaş ortadan kalkar (7). 

Ümmün sistemini stimüle eden proteinlere de sıkıca bağlandığından dolayı antikor 

üretimini azaltır. Sisplatinin toksik yan etkilerini azaltmak ve rezistans gelişimin 

engellenmsi için daha sonraki yıllarda sentezlenerek klinikte kullanılmaya başlayan 2. 

kuşak platin kompleksi karboplatin yumurtalık kanseri tedavisinde ve 3. kuşak 

oksaliplatin kolon kanseri tedavisinde dünya çapında başarı ile kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

 

                 

 

                                       Şekil 1.2. Klinikte kullanılan platin türevleri 

 

 

Güney Kore, Çin ve Japonya’da diğer türevler olan Nedaplatin, Laboplatin ve 

Heptaplatin klinikte kullanılmaktadır (8). Burada bahsedilen ilaçların kimyasal yapıları 

Şekil 1.3’de verilmiştir. 
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                      Şekil 1.3. Kanser tedavisinde kullanılan ve aday olan ilaçların kimyasal yapıları. 

 

 

 Sisplatin antikanser ilaç olarak kullanımının yaygın olmasına rağmen, sistemik 

toksisitesini azaltmayla ilgili çalışmalar hala sürmektedir. Bu nedenle yeni ilaçların 

tasarlanmasında 3 ana yaklaşımdan söz edilebilir. i) doğrudan siplatin analogları ya da 

modifikasyonları ii) platinden başka metallerin kullanımı iii) metal bileşikleri ile aktif 

organik ilaçların bilinen bir kombinasyonu olarak sıralanabilir (9). 

 Biyolojik sistemin tanıdığı bir heteroaromatik halka sistemi olan imidazol, 

çeşitli geçiş metalleri için ligand özelliği taşımaktadır. Düşük toksisite, yüksek stabilite 

metaller ile güçlü bağlanma, elektronik ve sterik özellikleri nedeni ile imidazol halkası 

medisinal kimyacılar için önem taşımaktadır (10,11).  

Yapılan literatür araştırmalarında organizmadaki bazı biyolojik bileşiklerin 

yapılarında yer alan imidazol türevlerinin platin tuzları ile oluşturulan metal 

komplekslerinin sayısının fazla olmadığı görülmektedir. Ayrıca sisplatinin yapısında yer 

alan ayrılan klor ligandlarının değiştirilmesi ile toksisitenin azaldığı ancak çapraz 

rezistansın engellenemediği, taşıyıcı amonyak ligandlarının farklı kimyasal gruplar ile 

değiştirilmesiyle sitotoksik etkinin olumlu yönde değişebileceği araştırmalarda 

öngörülmektedir (12,13). 

Yukarıda sıraladığımız nedenler ve sisplatin yapısındaki klor ayrılan ligandıyla 

oksalat ligandı değiştirilerek toksik etkilerin azaltılabileceği düşüncesi ve vücudun 

tanıdığı bir heterosiklik halka olan imidazol taşıyıcı ligandı içeren Pt(II)  kompleksi 

tasarlanarak bu tez çalışmasında sentezlenmiştir. Antitümör etkisi sisplatine benzer 

olabileceği düşünülen kompleksin yapısı Şekil 1.4’de verilmektedir.  
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                      Şekil 1.4. Sentezlenmesi planlanan imidazol türevi platin(II) kompleksi             
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                                                2. GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. İmidazol Halkasının Özellikleri 

 

2.1.1. Yapısı ve Keşfi 

Glioksalin, 1,3-diazol, iminazol, miazol, 1,3-diaza-2,4-siklopentadien gibi 

isimler ile anılan imidazol, beş üyeli heterosiklik bir halkadır. İmidazol halka sistemi, 

ilk kez 1858 yılında Alman bilim adamı Heinrich Debus tarafından (14), glioksal ve 

amonyak kullanılarak sentezlenmiş ve glioksalin adı verilmiştir.  Ancak literatüre kayıtlı 

ilk imidazol bileşiği 1845 yılında Fransız bilim adamı Auguste Laurent tarafından (15) 

sentezlenen ve 2,4,5-trifenil-1H-imidazol olarak da bilinen Lofin’dir. 

 

                                         

N

N
H

Lofin   

 

         

          İmidazol halka sisteminde numaralandırmaya üzerinde hidrojen atomu 

taşıyan, imino azotu veya pirol azotu olarak adlandırılan azot atomuna 1 numara 

verilerek başlanır. Numaralandırmaya tersiyer yapıdaki piridin azotu da denilen azot 

atomuna 3 numara verilerek devam edilir (16,17). 
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                                                   İmidazol 

 

Piroldeki bir ß-CH yerine bir azometin azotu -N= girmesiyle imidazolün türediği 

düşünülebilir. İmidazoldeki halka karbon atomlarının ve H atomunun bağlı olduğu N-1 

'in durumu, tamamen, piroldeki C atomlarının ve azotun elektronik özellikleri gibidir. 

İmidazoldeki N-3 'ün ise piridin azotu gibidir. Bu azotların p orbitallerindeki birer 

elektronun ve N-1'in p orbitalindeki iki elektron, bu orbitallerin halka düzleminin 

üstünden ve altından çakışmasıyla, halkanın aromatikliğinden sorumlu olan ve 6 

elektronuna karşı olan elektron bulutunu oluştururlar. Piridin azotunda olduğu gibi, bağ 

oluşumunda kullanılmayan ve iki elektron taşıyan sp2-hibrit orbitali imidazolde N-3 

(azometin azotları)'ün ortaklanmamış elektron çiftini oluşturur. Aromatik rezonansa 

katılmayan bu elektron çifti imidazolün bazikliğinden sorumludur. 

İmidazol I, II, III, IV ve V ile gösterilen rezonans hibritlerinden oluşmaktadır 

(18). Şekil 2.1. ’de imidazol rezonans formları gösterilmiştir.  

 

            

      I                         II                         III                          IV                        V 

 

Şekil 2.1. İmidazole ait çeşitli rezonans yapılarının gösterimi 
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2.1.2. İmidazol Halkasının Ligand Özelliği 

 

Beyaz kristaller şeklinde olan imidazolün erime noktası 90 °C  ve K.N 

256 °C'dir . İmidazol suda ve polar çözücülerde çözülebilen, yüksek polariteye sahip bir 

bileşiktir. İmidazol halka sistemi amfoterik yapıdadır ve hem asidik hem de bazik 

karakter gösterir. Pirol azotu halkanın asidik kısmını oluşturur. pKa değeri 14.5 olan 

pirol azotunun asitliği, karboksilik asitlere, fenollere ve imidlere göre daha az iken 

alkollerinkinden daha fazladır. Halkaya baziklik kazandıran kısım piridin azotu olup, 

oldukça güçlü alkali karakter gösteren bu azotun pKa değeri yaklaşık 7 civarındadır. 

Bazik karakterleri asidik karakterlerinden daha fazla olan imidazollerin, bazik özelliği 

ortaklaşmamış elektron çiftini, reaksiyona girdikleri atom veya guruba verebilme 

özelliğinde olan tersiyer yapıdaki piridin azotundan kaynaklanmaktadır. Asit özellikleri 

ise taşıdıkları imino hidrojenini ortama proton halinde vererek gösterirler (19-21). 

İmidazol'ün çözünürlüğü polar çözücülerde yüksek, apolar çözücülerde düşüktür. 

N-sübstitüe imidazoller genellikle apolar çözücülerde serbest imino hidrojenli 

imidzollerden çok daha fazla çözünürdür. Basit imidazoller ultraviyole bölgede seçici 

absorpsiyon göstermede başarısızdır. Seçici absorpsiyon imidazokarboksialdehitler ve 

imidazokarboksisik asitler gibi bir karbonil grubuyla konjuge edilmiş imidazol 

halkalarında gözlenir. 

Koordinasyon bileşiklerinde merkezde bulunan metal atomuna bağlı olan ve 

merkez atomuna elektron çifti verebilen (lewis bazı) yüklü veya yüksüz gruplara ligand 

denir  (22). 

 İmidazol halkasının 3 numaralı konumdaki azotun taşıdığı ortaklanmamış 

elektron çifti nedeni ile ligand olarak çeşitli metal komplekslerinin yapısında yer 

alabilmektedir (19). İmidazol aromatik olan heterosiklik organik bir bileşik ve iyi bir 

nükleofildir, Çünkü reaksiyona alkilasyon ve açilasyon bileşiklerini çeken N-H azotuna 

girer (23).  

Bazik karakterdeki üç numaralı konumda bulunan azotun taşıdığı ortaklanmamış 

elektron çifti aracılığı ile ligand olarak etki gösteren imidazol halkası metal-ligand 

koordinasyon bağı oluşturur. İmidazol halkasının bir numaralı konumundaki azotun 
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ortaklanmamış elektronları aromatik halkanın π sistemi ile delokalize olduğu için, bu 

konum üzerinde koordinasyon bağı oluşumu olanaksızdır. Ancak histidin yan 

zincirindeki heterosiklik imidazol halka sisteminin N3 ve N1 azot atomlarının çift dişli 

bağlanmaya uygun olduğu da literatürde kayıtlıdır (10,24). 

            Heteroaromatik bir halka sistemine sahip olan imidazol, biyolojik olarak önemli 

olan histamin, histidin amino asiti, demir-hem sistemi, çeşitli metalloproteinler ve 

vitamin B12 türevlerinin yapısında bulunmaktadır ve çeşitli geçiş metalleri için ligand 

özelliği taşımaktadır (19,25). Biyolojik olarak aktif birçok kimyasal yapıda bulunması 

ve değişik farmakolojik aktiviteleri taşıyan ilaçların günümüzde tedavide kullanılması 

medisinal kimyacılar tarafından ilaç tasarlanmasında ana yapı olarak kullanılmasına 

neden olmuştur (10,19,25). 

 

 

2.2. İmidazol Türevi Platin(II) Komplekslerinin Sentez Çalışmaları 

 

Heterosiklik bileşiklerden imidazol halkası; düşük toksisite, yüksek stabilite, 

metaller ile güçlü bağlanma, elektronik ve sterik özellikleri nedeni medisinal kimyacılar 

için önem taşımaktadır (26-27). 

Biyolojik moleküllerin aktif bölgelerinde yer alan benzimidazol ve imidazol 

parçalarının, bu sistemler içinde ligand görevi yaparak metallerin koordinasyonunda 

anahtar rolü oynadıkları çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır (28-36). İlk olarak 1973’li 

yılların ortalarında imidazol halkası taşıyan metal komplekslerinin biyolojik sistemler 

için model bileşik olarak düşünülmeye başlanıldığı ve daha sonraki yıllarda bu tür 

çalışmalara ilginin arttığı dikkati çekmektedir (19, 37). 

1976 yılında yayınlanan bir çalışmada Dehand ve ark. (38) , 2-merkaptotiyazolin 

ve 2-merkaptobenzotiyazolin ligandı taşıyan Pt(II), Pd(II), Rh(I) ve Rh(III) 

komplekslerini ve 2-merkapto-1-metilimidazol ligandını taşıyan Pt(II) ve Pd(II) 

kompleksleri sentezlemişlerdir. Sentezledikleri komplekslerin yapılarını, İnfrared (IR) 

ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopileri ile aydınlatmış, ardından 
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komplekslerin iletkenlik ve dipol moment ölçümlerini yapmışlardır. Asit ortamda 

yapılan sentezlerde ligandların sadece N heteroatomunun üzerinden bağlandığını, bazik 

ortamda ise 2-merkaptotiyazolin ligandı taşıyan kompleksin sadece S atomundan 

bağlanabildiğini ancak, 2-merkaptobenzotiyazolin ve 2-merkapto-1-metilimidazol 

ligandları taşıyan komplekslerin hem S hem de N heteroatomundan bağlanabildiğini 

bildirmişlerdir. 

1977 yılında Ghosh ve ark. (39) tarafından yapılan bir çalışmada, [PtL2X2] (L= 

benzimidazol, imidazol, 2-metilbenzimidazol ve X= -Cl-, -Br-, -I-, -NCS-, -NO2
-) ve 

[PtLX2] (L= guanidobenzimidazol ve X= -Cl-, -Br-, -I-, -NCS-, -NO2
-) kapalı 

formüllerine sahip platin komplekslerinin sentezlendiği bildirilmiştir. 

1978 yılında Kralingen ve ark. (40) taşıyıcı ligand olarak N-metilimidazol 

taşıyan cis-Pt(N-metilimidazol)2X2, trans-Pt(N-metilimidazol)2X2, Pt(N-

metilimidazol)4X2(H2O)n ve Pt(N-metilimidazol)4PtX4 yapısında kompleksleri 

sentezlemiş ve bu bileşiklerin yapılarını IR, 1H-NMR spektroskopisi ve X-Ray 

yöntemlerini kullanarak aydınlatmışlardır. 

Kralingen ve ark. 1979 yılında yaptığı başka bir çalışmada (41), cis-

Pt(imidazol)2X2, trans-Pt(imidazol)2X2, Pt(imidazol)4X2, trans-Pd(imidazol)2X2, 

Pd(imidazol)4X2 (X= –Cl- ve –Br-) ve cis-Pd(imidazol)2X2 (X= –Cl-, –Br- ve X2= –

C2O4) komplekslerini sentezlenmiştir. Sentezlenen komplekslerin yapıları IR ve 1H-

NMR spektroskopisi, X-Ray ile aydınlatılmıştır. 

1978 yılında Graves ve ark. (42), taşıyıcı ligand olarak N-metilimidazol, ayrılan 

ligand olarak ise –Cl-, –Br- ve –I- kullanıldığı cis-dikloro-bis(N-

metilimidazol)platinum(II), cis-dibromo-bis(N-metilimidazol)platinum(II) ve cis-

diiyodo-bis(N-metilimidazol)platinum(II)  yapısında kompleksler sentezlemişlerdir. 

Sentezledikleri komplekslerin yapılarını X-Ray ile aydınlatmışlardır. 

1979 yılında Fazakerley ve Koch (43) tarafından yapılan bir çalışmada, sisplatin 

ve bazı nükleotidlerin reaksiyonu ile meydana gelen ve cis-[Pt(NH3)2L2]X2 kapalı 

formülüne sahip komplekslerin yapılarını 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopisi 

kullanarak aydınlatılmıştır. Sentezlenen kompleksler içerisinde ligand olarak 
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imidazolün de kullanıldığı bildirilmiştir. 

1985 yılında Domnia ve ark. (44), aralarında imidazol, benzimidazol, pirazol ve 

triazollerinde bulunduğu bazı 1-vinilazollerin Pt(II), Pd(II) ve Pd(IV) komplekslerini 

sentezlediklerini ve bu komplekslerin antikanserojen etkileriyle de ilgilendiklerini 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar vitamin B12 gibi biyoaktif maddelerin yapısında bulunan 

imidazol halkası nedeniyle, araştırmalarında vinilazollerin ligand olarak seçtiklerini 

bildirmişlerdir. Çalışmada, Sarkoma-37 ve Melanoma P-16 tümör hücrelerinin 

gelişimini sadece 1-vinilimidazol ve 1-vinilbenzimidazol’ün ligand olarak kullanıldığı 

Pt(II) komplekslerinin sırasıyla % 37 ve % 48 oranında azalttıklarını bildirmişlerdir. 

1987 yılında Massacesi ve ark. (45), kapalı formülü [Pt(L)nCl4] olan, (L= N-

propilimidazol, N-etilimidazol, isoksazol, 3,4-dimetilisoksazol, benzoksazol, 2-

metilbenzoksazol, 2,5-dimetilbenzoksazol ve etilendiamin) Pt(IV) komplekslerini 

sentezlemişlerdir. Sentezlenen komplekslerin, L1210 lökemi farelerde antitümöral 

aktivitesinin test edildiğini bildirilmişlerdir. 

1987 yılında Ponticelli ve ark. (46) tarafından yayınlanan bir çalışmada, N-

etilimidazol ve N-propilimidazol taşıyıcı ligandlarını taşıyan Pt(L)2X2 ve Pt(L)4X2 

yapısında (X= –Cl-, –Br-, –I-) kompleksleri sentezlemişlerdir. Sentezlenen bileşiklerin 

yapıları IR spektroskopisi, elektronik spektum ve iletkenlik ölçümü ile aydınlatılmıştır. 

Sentezlenen bileşiklerden [Pt(N-propilimidazol)4]Cl2 bileşiğinin antitumor aktivitesinin 

sisplatin ile eşdeğer bulduklarını bildirmişlerdir. 

1988 yılında Muir ve ark. (47) tarafından yapılan bir çalışmada, tiyazol, 2-

bromotiyazol, benzotiyazol, 2,1,3-benzotiyadiazol, 1,2,3-benzotiyadiazol, imidazol ve 

1-metilimidazol taşıyıcı ligandları içeren cis-[Pt(NH3)(L)Cl2] yapısında Pt(II) 

kompleksleri sentezlenmiştir. Bu komplekslerin yapıları 1H-NMR, IR ve UV 

spektroskopisi ve elementel analiz yöntemi kullanılarak aydınlatılmıştır. 1990 yılında 

aynı araştırmacılar (48) tarafından yapılan başka bir çalışmada, imidazol, tiyazol, 

oksazol ve selenazol taşıyan stirilbenzoheteroazol ligandı bulunduran [NEt4][Pt(L)-Br3] 

yapısına sahip platin kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen komplekslerin yapıları 

erime noktası, elementel analiz, UV ve IR spektroskopisi ile aydınlatılmış ve 

sentezlenen komplekslerden iki tanesinin kristal ve moleküler yapıları X-Ray tekniği ile 
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tanımlanarak bu yapıların kare düzlem geometride olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

grubunun 1992 yılında yapılan başka bir çalışmasında da (49), imidazol, tiyazol, 

benzoksazol gibi azot atomu taşıyan heterosiklik ligandların çeşitli metal kompleksleri 

üzerinde çalışmalar yapmış, cis-[PtL2Cl2] yapısında kompleksleri hazırlamışlardır. 

1992 yılında Floris ve ark.’nın (50) yaptığı bir çalışmada, pürin, pirimidin, N-

etilimidazol (L1) ve N-propilimidazol (L2) ligandı içeren Pt(II) komplekslerinden 

hareketle [Pt(L1)(L2)Cl4] yapısında Pt(IV) komplekslerinin sentezlendiği 

bildirilmişlerdir. 

1996 yılında Bloemink ve ark. (51) tarafından yapılan çalışmada, [Pt(bmi)Cl2] 

(bmi=bis-(N-metilimidazol-2-il)karbinol) yapısındaki bileşiklerin yapı-aktivite ilişkileri 

incelenmiş, 1H-NMR spektroskopisi kullanılarak DNA olan ilişkisi aydınlatılmıştır. Bu 

komplekslerin kristal yapıları X-Ray ile belirlenmiş ve kare düzlem yapıda oldukları 

bulunmuştur. 

1996 yılında Clement ve ark. (52) 1-metilimidazol ligandı taşıyan Pt(II) 

kompleksinin, 60°C de D2O/NaOD içerisindeki çözeltisinin hidrojen-döteryun değişimi 

1H-NMR spektoskopisi ile izlemişlerdir. Yaptıkları çalışmada imidazol halkasının 2, 4 

ve 5 konumlarındaki hidrojenlerin izotopik değişim tepkimesi ile pik verdiklerini 

gözlemlemişlerdir. 

1997 yılında Baranska ve ark. (53) tarafından yapılan çalışmada [Pt(L)2X2] ve 

[Pt(L)2X4] (L=1-propilimidazol veya 1-etilimidazol) yapısında Pt(II) ve Pt(IV) 

kompleksleri sentezleyerek Raman spektroskopisi ile yapılarını aydınlatmışlardır. 

Ayrıca bu komplekslerin sitotoksik aktiviteleri ve molekül yapısı arasındaki ilişki 

üzerine çalışmışlardır. 

1999 yılında yayınladıkları bir çalışmada Saha ve ark. (54), imidazol, 

benzimidazol, pirazol ve triazol gibi azot taşıyan heterosiklik ligandların [Pt(dien)Br]+ 

(dien= dietilentriamin) ile reaksiyonu sonucunda [Pt(dien)benzimidazol](PF6)2 

yapısındaki kompleksleri elde etmişlerdir. 

2000 yılında Pal ve ark. (55), 1-alkil-2-(naftil-β-azo)imidazol yapısındaki 
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ligandların K2PtCl4 ile reaksiyona sokarak yeni Pt(II) kompleksleri sentezlemişler ve 

yapılarını IR spektroskopisi ile aydınlatmışlardır. Aynı çalışmada komplekslerin X-Ray 

yapıları da incelenmiştir. 

2001 yılında Jolley ve ark. (56) tarafından 2-merkaptobenzimidazol, 2-

merkaptoimidazol ligandları taşıyan kare düzlem Pt(II), 4-hidroksi-2-

merkaptopirimidin, 2-merkaptopiridin ligandını taşıyan dimerik Pt(III), 4-amino-2-

merkaptopirimidin ligandı taşıyan monomerik Pt(II)  ve 4,6-dihidroksi-2-metil-

merkaptopirimidin ligantı içeren dimerik Pt(II) komplekslerinin sentez ettiklerini 

bildirmişlerdir. Sentez edilen komplekslerin yapıları X-Ray ile aydınlatılmıştır. Ayrıca 

çalışmada, 2-merkaptoimidazol ligandının içerdiği kükürt atomunun, kompleksleşme ile 

beraber tiyon formuna dönüştüğü bildirilmiştir. 

2003 yılında Casas ve ark. (57) tarafından yapılan bir çalışmada, [PdCl2(LL)] ve 

[PtX2(LL)] (X=Cl, Br veya I; LL=2,2`-biimidazol veya N,N’-dimetil-2,2’-biimidazol) 

yapısında kompleksler sentezlenmiş ve komplekslerin yapısı spektroskopik yöntemlerle 

aydınlatılmıştır. [PtI2(LL)] kompleksi, K2PtCl4’ün KI ile muamelesi sonucu oluşan 

K2PtI4 üzerine ligand ilavesi ile elde edilmiştir.  [PtI2(LL)] kompleksi üzerine KNO3 ve 

AgNO3 ilave edilerek oda ısısında karıştırılmış ve AgI süzülerek ayrılmıştır. Daha sonra 

bu çözeltinin üzerine sırasıyla KBr ve KCl ilave edilerek [PtBr2(LL)] ve [PtCl2(LL)]  

sentezlenmiş ve klor içeren komplekslerin, plasmit DNA üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. 

2004 yılında Huq ve ark. (12) trans-PtL(NH3)Cl2 (L=2-hidroksipiridin, 3-

hidroksipiridin, imidazol ve imidazo(1,2-α)piridin) yapısında kompleksler 

sentezlemişlerdir. Sentezlenen komplekslerden imidazo(1,2-α)piridin ligandı taşıyan 

kompleksin A2780cisR kanser hücrelerine karşı sisplatinden daha aktif olduğunu 

bildirmişlerdir. 

2007 yılında Oziminski ve ark. (58) tarafından imidazol halkası taşıyan histamin 

içeren Pt(II)(Hist)Cl2, Pt(II)(iyodo-hist)Cl2 ve Pt(IV)(Hist)2Cl2 yapısında Pt(II) ve 

Pt(IV) kompleksleri sentezlenmiş ve sentezlenen bu komplekslerin antitumor aktivitesi 

incelenmiştir. 
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2007 yılında Taleb ve ark. (59)’ nın yaptığı çalışmada heterosiklik bileşikler olan 

pirol ve imidazol halkası içeren hairpin poliamid Pt(II) kompleksleri sentezlemişlerdir. 

Sentezledikleri metal komplekslerin yapılarını 1H ve 195Pt NMR spektroskopisi ve ESI-

MS spekroskopisi ile aydınlatmışlardır. 

2008 yılında yapılan bir çalışmada Bakalova ve ark. (60), 5-metil-5-(4-piridil)-

2,4-imidazolidendion taşıyıcı ligandı taşıyan [PtL2X2] (X= -Cl-, -Br-, -I-) ve [PtL2Cl4] 

yapısında kompleksler sentezlemişlerdir. Sentezledikleri tüm komplekslerin yapılarını 

aydınlatmak için elementel analiz, IR, NMR ve kütle spektroskopisi yöntemlerini 

kullanmışlardır. Ayrılan ligand olarak -Cl- içeren komplekslerin, -Br- ve -I- içeren 

türevlerden daha aktif olduğu bulunmuştur. Yine aynı çalışmada Pt(IV) komplekslerinin 

Pt(II) komplekslerinden daha az aktif bulunduğu bildirilmiştir. 

2010 yılında Szulmanowicz ve ark. (10), aralarında 2-fenilimidazol, 1-

bütilimidazol ve 1-metilimidazol ligandlarının bulunduğu ayrılan grup olarak klor 

içeren Pd(II) kompleksleri sentezlemişlerdir. 

2010 yılında yayınlanan bir çalışmada Adams ve ark. (61), imidazol ve pirazol 

veya tuzlarını kullanarak, Pt/Pd ile metal kompleks tuzlarının veya koordinasyon 

bileşiklerinin oluştuğunu göstermişlerdir. 

2011 yılında Kumbhare ve ark. (62) tarafından yayınlanan bir çalışmada, 2-

merkapto-1-metilimidazol ligandı taşıyan Pt(II) kompleksi bileşikler sentezlenmişler ve 

ligandın tiyol veya tiyon formda metale bağlandığını elektronik absorpsiyon, IR, NMR 

(1H, 13C, 195Pt) spektroskopisi yöntemleriyle aydınlatılmıştır. 

2011 yılında Ravera ve ark. (63), cis-[Pt(bmic)Cl2] (bmic=bis(1-metil-1H-

imidazol-2-il)metanol, cis-[Pt(bmi)Cl2] (bmi= 1,1’-dimetil-1H,1’H-2,2’-biimidazol) ve 

cis-[Pt(Im)I2] içerisinde bulunduğu bir seri Pt(II) kompleksi bileşik sentezlemişlerdir. 

Sentezlenen bileşiklerden cis-[Pt(bmic)Cl2] L1210 lökemili farelerde önemli sitotoksik 

aktivite gösterdiği, daha az sterik engelli cis-[Pt(bmi)Cl2] bileşiğinin ise inaktif 

bulunduğu bildirilmiştir. 
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2.3. Dikarboksilat Ligandı Taşıyan Platin(II) Komplekslerinin Sentez Çalışmaları 

 

Sisplatin dünyada kullanılan en başarılı antikanser ilaçlardan birisi olmasına 

rağmen toksik yan etkilerin bulunması, rezistans gelişimi, bazı kanser türlerine karşı 

etkili olmaması, sudaki çözünürlüğünün az olması ve damar içi verilme 

zorunluluğundan dolayı yeni binlerce platin kompleksi bileşiğin sentezi 

gerçekleştirilmiştir (64,65). Sisplatin yapısındaki ayrılan klor ligandı yerine 1,1-

siklobutandikarboksilat ligandının geçirilmesi ile sentez edilen 2. kuşak platin 

kompleksi bileşik olan karboplatin ile bu sorunların üstesinden gelmeye çalışılmıştır 

(66-68). Klinikte kullanılan oksalat ligandı taşıyan oksaliplatin, sisplatinden daha iyi 

suda çözünürlüğe sahiptir ve sisplatine karşı rezistans gösteren kanser türlerinde 

etkilidir (69). 

 1,1-siklobutandikarboksilat ligandı taşıyan karboplatin ve oksalat ligandı 

taşıyan oksaliplatin de hücre içerisine alındıktan sonra klor atamlarından daha yavaş 

hızla hidroliz başlar ve katyonik reaktif metabolitleri oluşur. Yavaş hızda hidroliz 

olmaları bu bileşiklerin sisplatinden daha az toksik özellik göstermelerini sağlar (70). 

 

                          

                                            Karboplatin 

 

                              

                                            Oksaliplatin     
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Sudaki çözünürlüğü yüksek olan, klinik etkinliği artırılmış, sisplatine karşı 

rezistans gelişmiş kanser türlerine etkili olan ve etkili olduğu kanser türlerinin sayısı 

artırılmış karboksilat ligandı taşıyan 3. kuşak ammine/amine-karboksilat platin (II) ve 

platin (IV) komplekslerinin sentezine son yıllarda artan bir ilgi devam etmektedir (71). 

1996 yılında yayınlanan bir çalışmada Sen ve ark. (72) Pt(II)(DAPO)Cl2 

(DAPO= trans-3,4-diamino-2,2,6,6-tetra-metilpiperidin-1-oksit) yapısına sahip bileşiğin 

sudaki çözeltisine AgNO3 ilave edilerek 24 saat oda ısısında karıştırılması ile 

Pt(II)(DAPO)(NO3)2 bileşiği sentez edilmiştir. Sentez edilen bu bileşikten hareketle 

dipotasyumoksalat veya dipotasyummalonat bileşiğinin sudaki çözeltilerinin 2 saat oda 

ısısında karıştırılması ve ardından 1 gece oda ısısında bekletilmesi 

ile[Pt(II)(DAPO)oksalat] veya [Pt(II)(DAPO)malonat] bileşiklerini sentez ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

2000 yılında Khan ve ark. (73) yayınladıkları bir çalışmada kapalı formülü 

[Pt(3-mepip)2X] (3-mepip= 3-Metilpiperidin) (X= oksalat, malonat, dimetilmalonat, 

tartronat ve 1,1-siklopropandikarboksilat) olan bileşikleri sentezlediklerini 

bildirmişlerdir. cis-[Pt(3-mepip)2(OSO3).H2O] bileşiğinin sudaki çözeltisine 

dikarboksilat ligandlarının reaksiyon ortamında hazırlanan sodyum tuzları ilave edilerek 

24 saat oda ısısında karıştırılmış ve elde edilen beyaz çökelekler metanol veya 

asetondan kristalize edilerek istenilen bileşik sentezlenmiştir. 

 2000 yılında yayınlanan bir çalışmada Rochon ve ark. (74) cis-PtA2X (A2= 

amin, etilamin, dimetilamin, N,N-dimetiletilendiamin ve 

N,N,N’,N’tetrametiletillendiamin ve X= oksalat, malonat, n-butilmalonat, 

benzilmalonat ve 1,1siklobütandikarboksilat) yapısına sahip bileşikleri iki yöntem 

kullanarak sentezlemiş ve yapılarını aydınlatmışlardır. Birinci yöntem de cis-PtA2I2 

bileşiğinin aseton içerisindeki çözeltisine AgNO3 ilave edilerek 24 saat oda ısısında 

karıştırılarak cis-PtA2(ONO2)2 bileşiği sentezlenmiştir. Elde edilen cis-PtA2(ONO2)2 

bileşiğinin sudaki çözeltisine dikarboksilat ligandlarının reaksiyon ortamında hazırlanan 

sodyum tuzları ilave edilerek elde edilen karışım 4-5 gün oda ısında karıştırılmış ve 

süzüntünün kuruluğa kadar uçurulmasıyla istenilen bileşik sentezlenmiştir. İkinci 
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yöntem de ise cis-PtA2I2 bileşiğinin sudaki çözeltisine AgSO4 ilave edilerek 4 saat oda 

ısısında karıştırılarak cis-PtA2(OSO3)(H2O) bileşiği sentezlenmiştir. PtA2(OSO3)(H2O) 

sudaki çözeltisine, Ba(OH)2 ve dikarboksilik asitlerden hareketle reaksiyon ortamında 

hazırlanan, dibaryumkarboksilat bileşiği ilave edilerek 20 dakika oda ısısında 

karıştırmış ve süzüntünün kuruluğa kadar uçurulmasıyla istenilen bileşik sentezlenmiştir. 

2003 yılında Mukhopadhyay ve ark. (75) yayınladıkları bir başka çalışmada 

[Pt(mmap)Cl2] (mmap= 1-Metil-4-(metilamino)piperidin) bileşiği ve Ag2SO4’dan 

hareketle [Pt(mmap)(OSO3)(H2O)] bileşiğini sentezlemişlerdir. [Pt(mmap)(OSO3)(H2O)] 

bileşiğinin uygun sodyum tuzundan hareketle [Pt(mmap)X) (X= 1,1-

siklobütandikarboksilikasit, oksalat, malonat, metilmalonat, etilmalonat veya 

dietilmalonat) yapısında bileşikleri sentezlendiklerini bildirmişlerdir. 

 

 

2.4. Sisplatin Türevi Platin Komplekslerinin Etki Mekanizması 

         Sisplatin ve diğer platin taşıyan ilaçlar DNA’ya bağlanan ilaçlar olarak 

sınıflandırılır ve bu ilaçların tümünün terapötik etkinliği DNA’ya bağlanma yeteneğine 

bağlıdır. Sisplatinin DNA’ya bağlanması ile transkripsiyon ve replikasyon 

mekanizmalarının engellenmesinin sonucu kanser hücresinin yok edildiği görüşü 

hakimdir (76). 

Rosenberg ve ark. (5) tarafından 1965 yılında yapılan bir çalışmada, elektriksel 

alanın yaşayan hücreler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla periyodik sistemin 

VIIIB grubu geçiş metallerinin, Escherichia coli’ nin hücre gelişimi üzerindeki etkileri 

araştırılmış ve platin elektrotta oluşan maddenin yapısının cis-[Pt(NH3)2Cl2] olduğu ve 

E. coli’ nin hücre bölünmesini inhibe ettiği saptanmıştır. 1971 yılında ise sisplatinin 

klinik denemeleri yapılmış, 1978 yılında ovaryum ve testis kanserlerine karşı etkili bir 

kemoterapötik ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır (77,78) . 

Testis ve ovaryum kanseri başta olmak üzere ağız boşluğu ve yutak, akciğer, 

serviks, lenf bezi, kemik, cilt, mesane, beyin ve böbrek kanserlerinin tedavisinde 

kullanılmakta olan sisplatin, özellikle testis kanserinin tedavisinde etoposid ve 

bleomisin ile birlikte kullanıldığı zaman %90-95 oranında iyileşme sağlamaktadır. (79)  
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Platin bazlı antitümör ilaçlar, enjeksiyon, infüzyon veya ağız yolu ile 

organizmaya alındıktan sonra hücre duvarını aktif veya pasif difüzyonla geçer. Bu geçiş 

sırasında oldukça düşük hızla hidroliz başlar. Hidrolizi, nükleofil bölgeleri içeren DNA, 

RNA, proteinler, membran fosfolipidleri ve tiyol içeren moleküller ve diğer muhtemel 

hedeflere bağlanma izler (Şekil 2.1.) (80,81).Ana hedef DNA olsa da hedef olmak için 

yarışan pek çok iyon ve molekül bulunmaktadır. Bu iyonlara örnek olarak, Cl-,    

(HPO4)
-2, OH-, moleküllere örnek olarak ise H2O, aminoasitler, peptidler, polifosfatlar 

histamin, metionin, sistein, glutatyon (GSH), metallotionein (MT) ve adenozintrifosfat 

(ATP) verilebilir (82,83). 

             

 

                       

                             Şekil 2.2. Sisplatin Türevi Platin Kompleksleriinin Etki Mekanizması 

 

 

    Hücre dışı klorür konsantrasyonu yaklaşık 100 mM olduğu için sisplatin nötral 

molekül olarak hücre yüzeyine ulaşır (84). Hücre içerisine giriş mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir. Hücre zarlarında bulunan fosfotidil serin fosfolipidinin sisplatinin 

hücre içerisine alınmasında önemli görevinin olduğu bildirilmektedir. Sisplatinin hücre 

içerisine girişinde pasif difüzyonun temel mekanizma olduğu ancak aktif giriş 

mekanizması ile de giriş olduğu bildirilmektedir (85, 86). Ayrıca yapılan son 
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çalışmalarda, Ctr1 ve OCT2 taşıyıcı enzimlerinin sisplatinin hücre içerisine 

taşınmasında yardımcı olduğu bulunmuştur (87,88). 

 Hücreye girişinden sonra, hücre içi klorür konsantrasyonu yaklaşık 4 mM 

olduğu için hidrolize uğrar, bir veya iki klor atomunun yerini su molekülleri alarak 

[PtCl(H2O)(NH3)2]
+ katyonu ve [PtCl(OH)(NH3)2] deprotone formu oluşur (89). Oluşan 

bu katyondaki su molekülü klorür iyonundan daha iyi ayrılabilen bir grup olduğundan  

[PtCl(H2O)(NH3)2]
+ DNA ile kovalent bağ yaptığı ve bu bağlanma ile DNA’ nın 

bölünmesine engel olduğu düşünülmektedir (86). 

 

 

 

                               Şekil 2.3. Sisplatin ’ nin hücre içi hidrolizi ve bağlanması 

 

 

 

DNA, negatif yüklü fosfat zincirleri taşır. Bu nedenle pozitif yüklü platin 

atomları ile amin grubunun N-H parçaları arasında elektrostatik bir etkileşim olabilir. 

Bu etkileşim platin bazlı ilaçların hedef olarak neden DNA’yı proteine tercih ettiklerini 

açıklamaktadır (82). 

 Sisplatin, DNA-çift zincirinde zincirler-arası ve zincir-içi çapraz bağlanma 

yapar. Bağlanma oluşumunun ilaç sitotoksisitesine neden olduğu yaygın olarak kabul 
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edilir. Bu nedenle meydana gelen bağlantının tipi genellikle önem taşır. Ana katkının 

1,2-zincir-içi katım ürününe ait olduğu düşünülmektedir (82,86). 

 

 Sisplatin, dört nükleik asit kalıntısından tercihen guanin ile birleşmekte ve 

guaninin birçok olası potansiyel bölgesinden sadece birkaçına seçici olarak 

bağlanmaktadır.  Önceleri guaninin 6 numaralı oksijen atomuna bağlanmanın antitümör 

mekanizma ile ilgili olduğu düşünülmüştür (90, 91). Daha sonra bu düşüncenin yerini 

guaninin 7 numaralı azot atomunun asıl önemli bölge oluşu almıştır. Daha ileri 

çalışmalar sisplatinin pürin bazlarından adenin ve guanine, özellikle de guaninin 7 

numaralı azot atomuna, pirimidin bazlarından timin ve sitozinin 3 numaralı azot 

atomuna bağlandığını göstermiştir (Şekil 2.4.) (92-94). 

 

 

Şekil 2.4. Sisplatin ve iki adet guanin bazının 1,2-d(GpG) ve 1,3-d(GpG) katım 

ürünü  
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Sisplatin DNA’ya bağlandıktan sonra, DNA yapısında sarmal yapısının 

bükülmesi, gevşemesi ve kısalması gibi biçim bozuklukları yaratarak, bağlantı 

bölgesinden 40-50o’lik bir bükülmeye neden olur. Meydana gelen biçim bozukluğu, 

platinin DNA’ya bağlandığı bölgede şeker-fosfat omurgasında ve daha sonra genel 

yapıda konformasyon değişikliklerine yol açmaktadır. Bu biçim bozukluğu HMG 1 

tarafından farkedilir ve apopitozis başlatılır. Böylece hasarlı DNA’nın onarılması 

engellenmiş olur (95). 

 

                

 

Şekil 2.5. Sisplatin DNA katım ürününün HMG1 tarafından tanınması 
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                                            3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

3.1. Kimyasal Çalışmalar 

 

3.1.1. Materyal 

Çalışmada kullanılan çözücüler teknik veya analitik niteliktedir  (Merck veya 

Aldrich). Sentez başlangıç maddeleri olarak imidazol, potasyum tetrakloroplatinat, 

potasyum oksalat monohidrat ve solvan olarak etanol, metanol ve eter kullanıldı. 

İnce tabaka kromatografisi (İTK) çalışmalarında Kieselgel 60 F254 ile 0.2 mm 

kalınlığında kaplanmış hazır aluminyum plaklar kullanıldı. Lekelerin belirlenmesi 

amacıyla UV lambası ve dragendorff belirteci kullanıldı. 

 

 

3.1.2. Yöntem 

 

3.1.2.1. Potasyum di(oksalato)platinat(II)dihidrat Sentezi K2[Pt(oksalat)2].2H2O 

(Kompleks 1) 

K2PtCl4’in (10 mmol) 70°C’deki 40 ml su çözeltisine potayum oksalat 

monohidrat (50 mmol) ilave edilerek, 3 gün süreyle reaksiyon ortamı 70 °C ısıtıldı. 

Reaksiyon bitiminde, reaksiyon ortamı ürünün çökmesi için 1 gün buzdolabında 

bekletildi. Çöken bileşik süzülüp, sırasıyla sıcak su (70 °C), oda sıcaklığındaki su ve 

soğuk su (4-5 °C) ile yıkandı. Oluşan çökelek sudan kristallendirildi (96). 

K2PtCl4 +

O

KO

O

OK

. H2O

O

Pt

O O

O

O

OO

O

2 K
+

2-

. 2 H2O

                    Şekil 3.1. Potasyum di(oksalato)platinum(II) dihidrat’ın sentez şeması 
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3.1.2.2. Di(imidazol)oksalatoplatin(II) Sentezi [Pt(İm)2(oksalat)] (Kompleks 2) 

122 mg (1.8 mmol) imidazol 50-60 °C 10 ml etanol içindeki çözeltisine 

K2[Pt(oks)2].2H2O’in (1 mmol) 10 ml sulu çözeltisinin yaklaşık 30 dakika süre ile yavaş 

yavaş ilavesi ve daha sonra reaksiyon karışımın 50-60 °C 'de 2 gün karıştırılması ile 

sentezlendi. Reaksiyon karışımının uygun aralıklarda İTK ve pH kontrollü ile 

kompleksleşme reaksiyonu kontrol edildi. Reaksiyon ortamının pH’sı 0,1 M potasyum 

karbonat çözeltisi ile 7-8’e ayarlandı. Reaksiyon tamamlanmasından sonra oluşan 

çökelek süzülerek ayrıldı. Çökelek sırasıyla sıcak su (70 °C), soğuk su (4-5 °C) , sıcak 

etanol (50-70 °C), soğuk etanol  (4-5 °C) ve eter ile birkaç defa yıkanarak temizlendi 

(97).      

 

N
H

N

O

Pt

O O

O

N
H

NO

Pt

O O

O

O

OO

O

2 K
+

2-

. 2 H2O +

N
H

N

2

                           Şekil 3.2. Oksalato-di(imidazol) platin(II) komplekslerin genel sentez şeması 

 

3.2. Analitik Çalışmalar 

 

3.2.1. Erime Noktası Tayini 

 Sentezi tamamlanan bileşiklerin erime noktaları, Electrothermal 9200 erime 

derecesi tayini cihazı ile belirlendi. 

 

 

3.2.2. İnce Tabaka Kromatografisi ile Yapılan Kontroller 

 

3.2.2.1. Materyal 

İTK’de Kieselgel 60 F254 ile 0.2 mm kalınlığında kaplanmış hazır alüminyum 



23 

 

 

plaklar kullanıldı. Sentezi yapılan bileşiklerin İTK kontrollerinde mobil faz olarak; 

Kloroform : metanol (80:20) 

Etilasetat : toluen: metanol (40:40:20) kullanıldı. 

Kromatografi plaklarında sentez ürünleri ve başlangıç maddelerine ait lekelerin 

belirlenmesinde UV ışığı ve dragendorff belirtecinden yararlanıldı. 

 

 

3.2.3. Elementel Analizleri 

Sentezlenen komplekslerin elementel analizleri (C, H, N), Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda Leco-932 Elementel Analiz Tayin Cihazı 

kullanılarak yapıldı. 

 

 

3.2.4. Spektroskopik Kontroller 

 

3.2.4.1. IR Spektrumları 

İmidazol taşıyıcı ligandının ve sentezlenen Kompleks 1 ve 2’in IR spektrumları 

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji ve Araştırma Enstitüsünde, Perkin Elmer Spectrum 

FT-IR/NIR Spektrometresinde 4000-600 cm-1 aralığında alındı ve dalga sayısı (cm-1) 

cinsinden değerlendirildi. 
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                                            4. BULGULAR 

 

 

4.1. Kimyasal Bulgular 

 

4.1.1. İmidazol 

Kompleks 2’nin yapısında taşıyıcı-ligand olarak bulunan imidazol Aldrich 

firmasından temin edilmiştir.  Komplekslerin yapısının belirlenmesi için sentezlenen 

Kompleks 2 ile aynı şartlarda IR spektrumu alınmıştır.   

 

IR spektrumu (ATR): υ (cm−1) 

3124-2616 (N-H, =C-H gerilimleri), 1670-1542 (C=N, C=C gerilimleri) 

 

 

  

Şekil 4.1. İmidazol’ün IR spekturumu 
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4.1.2. Potasyum di(oksalato)platinat(II)dihidrat, K2[Pt(oksalat)2].2H2O (Kompleks 

1) 

O

Pt

O O

O

O

OO

O

2 K
+

2-

. 2 H2O

 

415 mg  (1 mmol)  potasyumtetrakloroplatinat,  920 mg  (5 mmol)  potasyum 

oksalat kullanılarak ve etanol-su karışımı içinde 3 gün oda ısısında ve 2 gün 50 C’ lik su 

banyosunda ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile 

elde edildi. Reaksiyon sonucunda 197.6 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 40 

Erime Noktası: > 400 

 

                   

IR spektrumu (ATR): υ (cm−1) 

3559 ve 3476 (O-H gerilim, (H2O)), 1696 ve 1668 (C=O gerilimleri), 565 (Pt-O 

gerilimleri) 

 

 

                               Şekil 4.2. Potasyum di(oksalato)platinat(II) .2H2O’un IR spekturumu 
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4.1.3. Oksalato-di(imidazol)platin(II), [Pt(imidazol)2(oksalat)].H2O (Kompleks 2) 

N
H

N

O

Pt

O O

O

N
H

N

 

49 mg (0.72 mmol) imidazol ve 194 mg (0.4 mmol) K2[Pt(oks)2].2H2O ’in  

etanol-su karışımı 2 gün oda ısısında ve 2 gün 50-60 °C’ lik su banyosunda ısıtılıp 

karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile elde edildi. 

Reaksiyon sonucunda 67 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 34 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C8H8N4O4Pt.H2O                

 %C %H %N 

Hesaplanan 21.97 2.31 12.81 

Bulunan 21.39 2.32 13.26 

 

IR spektrumu (ATR): υ (cm−1) 

3135-2883 (N-H, =C-H ve O-H gerilimleri), 1698 (C=O asimetrik gerilim) 1650-1491 

(C=N, C=C gerilimleri), 559 (Pt-O gerilim). 
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Şekil 4.3. Oksalato-di(imidazol) platin(II) [Pt(imidazol)2(oksalat)].H2O’ ın IR spekturumu 
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5. TARTIŞMA 

 

 

Bu mezuniyet araştırma projesi çalışmasında, taşıyıcı ligand olarak imidazol ve 

ayrılan ligand olarak oksalat taşıyan literatürde kayıtlı olmayan [Pt(imidazol)2oksalat] 

kapalı formülüne sahip yeni Pt(II) kompleksi sentezlenmiştir.  

  

                                   

N
H

N

O

Pt

O O

O

N
H

N

                                              

                      Şekil 5.1. [Pt(imidazol)2oksalat] kapalı formülüne sahip yeni Pt(II) kompleksi 

                                             

Ayrılan ligand potasyum di(oksalato)platinat(II)dihidrat, {K2[Pt(oksalat)2].2H2O} 

kapalı formülününe sahip Kompleks 1 potasyumoksalatmonohidrat ve K2PtCl4’den 

hareketle sentez edilen literatüre kayıtlı bileşiktir (96).  

 

                                 Şekil 5.2. Kompleks 1 ’ in sentez şeması 

Kompleks 1’in sentez şeması şekil 5.2 ’de verilmiş ve yapısı IR verileri ve 

fiziksel özellikleri literatür verileri karşılaştırılarak aydınlatılmıştır (96). Sarı renkli ve 

iğnecik kristal şeklinde olan kompleks 1 3559-3476 cm-1 de yapısında bulunan H2O 

meleküne ait OH gerilimleri ve 565 cm-1 de Pt-O gerilimi IR spektrumunda gözlenmiştir. 

Veriler literatür verileri ile uyumludur. 
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İmidazol ligandı Merck firmasından temin edilmiş ve Pt(II) kompleksinin 

yapısında taşıyıcı ligand olarak yer almıştır. [Pt(imidazol)2oksalat] kapalı formülüne 

sahip Kompleks 2, potasyum di(oksalato)platinat(II) dihidrat’ın (Kompleks 1) etanol-

su karışımı içerisindeki çözeltisinin üzerine, etanol içerisinde çözünmüş imidazolün 

ilavesi ile sentez edilmiştir. Kompleks 2 ’in sentez şeması Şekil 5.3.’de verilmektedir. 

 

 

                                     Şekil 5.3. Kompleks 2 ’nin sentez şeması. 

Sentez edilen Kompleks 2’in yapısının belirlenmesi için elementel analiz 

verilerinden ve IR spektrumundan yararlanılmıştır. Bu amaçla taşıyıcı ligand imidazol, 

Kompleks 1 ve sentezlenen Kompleks 2, aynı şartlarda alınan IR spektrumları 

karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Kompleksin yapısı, kompleksleşme ile taşıyıcı-ligandın yapısında bulunan 

karakteristik gruplara ait piklerdeki kayma ve değişiklikler, taşıyıcı ligandın 

spektrumları ile kıyaslanarak ve komplekslerin elementel analiz verileri ile 

desteklenerek belirlenmiştir. Elementel analiz verileri imidazolün tek dişli ligand 

özelliği göstererek Kompleks 1 ile 1:2 metal:ligand oranında reaksiyona girdiğini 

göstermiştir. 

Tek dişli davranan ligandların metal atomu ile taşıdıkları imidazol halkasının 1 

veya 3 numaralı azot atomu üzerinden bağlanmaları beklenir. İmidazol halka sistemi 

amfoterik yapıdadır ve hem asidik hem de bazik karakter gösterir. Pirol azotu halkanın 

asidik kısmını oluşturur. pKa değeri 14.5 olan pirol azotunun asitliği, karboksilik 

asitlere, fenollere ve imidlere göre daha az iken alkollerinkinden daha fazladır. Halkaya 

baziklik kazandıran kısım piridin azotu olup, oldukça güçlü alkali karekter gösteren bu 

azotun pKa değeri yaklaşık 7 civarındadır (38, 39). İmidazol halkasının 3 numaralı 

konumdaki azotun taşıdığı ortaklanmamış elektron çifti nedeni ile ligand özelliği 
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gösterdiği bilinmektedir (15-17). 

Kompleks 2’in IR spektrumlarında, özellikle imidazol halkası N-H gerilim 

bandlarından yararlanılmıştır.  Liganda ait spektrumda 3100-2530 cm-1 bölgesinde 

kuvvetli, yayvan multiplet absorbsiyon bandları görülmektedir. Bu bölgede ligand ve 

komplekslerin yapılarında bulunan N-H gerilim ve aromatik halka  =C-H gerilim 

bandları yer almaktadır.  Bu bandların yerlerini her zaman tam olarak tanımlamak 

zordur (97). Ancak, komplekslere ait IR spektrumlarının 3100-2530 cm-1 bölgesi 

incelendiğinde, taşıyıcı-ligandın spektrumunda görülen yayvan pikin yerine bu bölgede 

N-H gerilim titreşimlerine ait daha keskin pikler görülmektedir. Bu veri, imidazol 

ligandına ait “imino hidrojeni” nin serbest olarak bulunduğunu ve  “imino azotu”  

üzerinden bağlanma olmadığını göstermektedir.  Bu bulgu, bazı imidazol türevi 

ligandların çeşitli metaller ile yapmış oldukları kompleksler için verilmiş literatür 

verileri ile uygunluk göstermektedir (54, 56, 78). Komplekslerin N-H gerilim 

bandlarındaki bu belirginleşme, kompleks oluşumu ile imidazol protonunun 

tautomerinin engellenmiş olması nedeniyledir (97). Kompleks 2’nin 1698 cm-1 ve 559 

cm-1 de görülen bantlar sırasıyla C=O ve Pt-O gerilimlerini göstermektedir. 
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   6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun artışı ve yaşlanmayla 

birlikte 2030 yılına gelindiğinde 27 milyon kanser vakası ve kanserden kaynaklı 17 

milyon ölüm ve kanser tanısı konmuş 75 miyon kişi rakamlarına ulaşılması 

öngürülmektedir.  

Küresel kanser yüküyle mücadele için önlenebilir kanserleri önlemek, tedavi 

edilebilir kanserleri tedavi etmek, iyileştirilebilir kanserleri iyileştirmek ve gerektiğinde 

palyasyon uygulamak gerekmektedir.  

Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm oranı açısından ikinci sırada olan 

kanserin tedavi için medisinal kimyacılar yeni ilaç molekülleri sentezleyerek yapısını 

aydınlatmakta ve ilaç etken maddesi olarak faz çalışmalarını başlatmaktadırlar. 

Sisplatin, kemik iliği, böbrek, kulak ve sinir sistemine toksik etkilerinin 

bulunması, geçici saç kaybı, kusma ve bulantı gibi yan etkilerin görülmesi, bazı kanser 

türlerinde ilk kullanımdan sonra direnç gelişmesi, bazı kanser türlerinin de sisplatine 

karşı doğal dirence sahip olması, damar içi yoldan verilme zorunluluğu nedeniyle yeni 

platin komplekslerinin geliştirilmesi çalışmaları önem kazanmıştır. 

İmidazol çekirdeği, biyolojik olarak önemli olan histamin, histidin aminoasiti, 

demir-hem sistemi, çeşitli metalloproteinler ve vitamin B12 türevlerinin yapısında 

bulunmaktadır ve çeşitli geçiş metalleri için ligand özelliği taşımaktadır. Düşük toksisite, 

yüksek stabilite, metaller ile güçlü bağlanma, elektronik ve sterik özellikleri nedeni ile 

sentezlenecek imidazol türevi platin komplekslerinin sisplatin alternatif yeni bir ilaç 

olması düşünülmektedir.  

Bu tez çalışmasında, çalışma grubumuzun daha önce yaptığı çalışma verile-

rinin değerlendirilmesi ve yapılan literatur çalışması sonucunda tasarlanan, ayrılan li-

gandı oksalat ve taşıyıcı ligandı imidazol olan, kapalı formülü 

[Pt(imidazol)2(oksalat)].H2O olan orjinal platin(II) kompleksi sentezlenerek yapısı IR ve 

elementel analiz verisi ile aydınlatılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda; 
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1- Organizmanın tanıdığı ve ligand özelliği gösteren imidazol türevi halka-

ların, sispatin yapısındaki taşıyıcı amanyok ligandı ile yer değiştirilmesi 

ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri iyileştirilmiş yeni Pt(II) 

ve Pt(IV) kompleksleri sentezlemek 

2- Sisplatin yapısındaki klor ayrılan ligandının, oksalat ve malonat gibi di-

karboksilat türevleri değiştirilerek hücre içerisinde reaktif türev oluşma 

hızını ve toksik yan etki görülme olasılığını en aza indirecek türevler sen-

tezlemek 

3- Sentez edilen ve yapısı aydınlatılan komplekslerin in vitro sitotoksik et-

kilerinin araştırılması ve DNA’ya bağlanma yeteneklerinin Agaraoz Jel 

Elektroforez tekniği ile araştırılması planlanmaktadır.   
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