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  مقدمه -1-1

در  یمیشاخه از ش نیاست. ا یمعدن یمیقسمت پژوهش در ش نیترفعال ونیناسیکوئورد یمیش

 یصنعت یمیو ش يمتالوژ ،ییدارو یمیش ه،یتجز یمیش ازجملهعلم  يهاشاخهاز  ياریحال حاضر به بس

 چندمنظورهو سنتز  یطراح يرو یپژوهش يهاتیفعالاز  یتوجهقابلبخش  راً یاخ. شودیم يبندمیتقس

گوناگون  يهانهیزم دربالقوه  يکاربرد يهابرنامهو با ساختار جالب  یونیناسیکوئورد هايکمپلکس

  ].1است [متمرکز شده 

 دو بار نینخست. گرددیبازم هجدهم يسده انیپا به ونیناسیکوئورد يهابیترکش یدایپ خیتار

کمپلکس  يهابیترکسنتز  يگسترده خود را رو يهایبررس، ورگنسنی و بالمسترند هاينام به دانشمند

 يریزنج يهینظرارائه دادند که به  دهیچیپ باتیدسته از ترک نیا يدربارهرا  ياهینظرشروع کردند و 

 باتیاز ساختار ترک یاسیفلز و با ق يمشخص و ثابت برا تیبا مطرح کردن ظرف هینظر نیمعروف شد. ا

 به او. شد شروع )1886-1919( ورنر آلفرد کار با هاکمپلکس یواقع تیماه یی. شناسادیگرد انیب یآل

  نوبل شد. زهیجا افتیموفق به در 1913کار در سال  نیخاطر ا

در فوتوسنتز  یکیتیکه نقش کاتال لیانسان دارند. کلروف یارتباط تنگاتنگ با زندگ هاکمپلکس

 ،شودیمکه رنگ قرمز خون به آن نسبت داده  نیو هموگلوب میزیمن ونیاز  یدارد کمپلکس اهانیگ

کاربرد  و یی]. شناسا2) است [IIIکبالت ( ونیاز  یکمپلکس 12B نیتامیباالخره وو  آهن ونیاز  یکمپلکس

 یمیدر ش مثالعنوانبهمشهود است.  یمختلف علم يهارشتهامروزه در  ونیناسیکوئورد يهابیترک

 هاکمپلکساز  ياری] بس4, 3روند [ کاربه ونی الکترود شناساگر عنوانبه توانندیم هابیترک نیا هیتجز

 منتشرشده يهامقالهبه  ینگاههستند و با  یشگاهیو آزما یصنعت يندهایدر فرآ یکیتینقش کاتال داراي

 برد. یپ زین یمیوشیو ب یدر علم پزشک هابیترک نیا روزافزونبه کاربرد  توانیم



 

 
 

  هاآن هايکمپلکسو  شیف باز يگاندهایل -2-1

 یگروه عامل عنوانبه تروژنین - دوگانه کربن وندیپ يحاو ییایمیش باتیاز ترک ینوع بازهاشیف 

 يهادر باز یعامل گروه گریمتصل است. نام د لیآر ای لیبه گروه آلک تروژنیاتم ن باتیترک نیهستند. در ا

  ) هستند.1- 1 شمايدر ( شدهدادهنشان  یساختار عموم يدارا باتیترک نیاست. ا نیهمان آزومت فیش

 

  

  بازشیف  یساختار عموم - 1-1 شماي

 

 يبازها ازآنپس]. 5منتشر شد [ 1860در سال  1فینوع واکنش توسط هوگوش نیگزارش از ا نیاول

واسطه و  يفلزها يهاونیبه  شدننهیکئورد منظوربهو  گاندیل عنوانبهگسترده در سنتزها  طوربه فیش

 دههدو  ی]. ط8-6[ اندقرارگرفته مورداستفاده هاونیآنبه  شدننهیکئورد يبرا تازگیبهو  یداخل يواسطه

به خود اختصاص  گاندیل عنوانبهکاربرد را  نیشتریب ونیناسیکوئورد یمیش درزمینه هابیترک نیگذشته ا

است که  شدهگزارشمختلف  يهامقاله در هاکمپلکس گونهازایننوع  2500از  شبی امروزه. اندداده

  ].9است [ یمعدن یمشی در هاکمپلکس نیا يو نقش کاربرد تاهمی دهندهنشان

 پذیربرگشت یاز واکنش تراکم ریمس ترینمتداولوجود دارد که  بازفیشسنتز  يبرا ریمس نیچند

 دستبهمتفاوت  طیمختلف تحت شرا هايحاللدر  يدیاس يزوریکاتال طیکتون در مح ای دیو آلده نیآم

 کردنآماده يبرا مورداستفاده هايحالل پذیربرگشت طیاتاق و شرا ي. اتانول و متانول در دمادیآیم

 داریحدواسط ناپا کی لیبه کربن، گروه کربون نیآم تروژنیاتم ن یلیهستند. از حمله نوکلئوف بازهافیش

 لیدروکسیحذف گروه ه و C=N وندیپ لیتشک ای. واکنش با ورود مواد شودیم جهینت نیاملیکربون

 نیو آم دارلیکربون بیترک یو الکترون ییمحلول، عامل فضا pHمثل  یباشد. عوامل پذیربرگشت تواندیم

                                                
1. Hugo Schiff 

C N

R2

R1 R3

R1, R2, and or R3 = alkyl or aryl



 

 
 

از  بانداختن آ رونیو ب يدیاس زوریبا استفاده از کاتال نیمیبازده ا نیاثر دارد. باالتر یواکنش تراکم يرو

 لیبه نفع تشک یعطبی طوربه زداآب]. حضور عوامل 10) [2- 1 شماي( دیآیم دستبهمخلوط واکنش 

 تواندیم تبلور روش به بازهافیش سازيخالص عامل متداول است. کی منگنزسولفات. است بازهافیش

 یمدت طوالن يخشک برا طیدر شرا توانندیم و هستند يداریجامدات پا هاآن طورکلیبهانجام شود. 

  د.نشو دارينگه هیبدون تجز

C

R

R

O

+ RNH2 C N

R

R

O H

R

H

C NR

R

OH H

R

C

NR

R

R

+   H2O

  

  نیمیا لیتشک سمیمکان - 2- 1 شماي

  

 زنی هاآنو سنتز  پایدار هستند توجهیقابل طوربههستند  لیآر يهااستخالفکه شامل  ییبازهافیش

 بازفیش. دارندیناپا ینسب طوربه یلیآلک يهااستخالف دارنده يبازها فیش کهدرحالی است ترساده

 کهدرصورتی]. 11[ شوندیم مرهیپل سادگیبهو  دارندیناپا ینسب طوربه زین کیفاتیآل يدهایآلده

 در هاکتوناز  ترعیسر دهایآلده طورمعمولبه. دارترندیبا داشتن اثر مزدوج شدن، پا کیآرومات يدهایآلده

 عنوانبه دهای. چراکه آلدهکنندیمشرکت  ،شوندیم بازفیش لیکه منجر به تشک یتراکم هايواکنش

با  یکربن اضاف عالوهبههستند.  ربرخوردا هاکتوننسبت به  يکمتر ییمرکز واکنش از ممانعت فضا

 دهایبا آلده سهمقای در هاکتون شودیمباعث  ،ینیکربن آزومت يبر رو یالکترون یچگال واردکردن

شونده  نهیکئورد یعامل يهاگروهبا داشتن  هابیترک نی]. ا12داشته باشند [ يکمتر دوستیالکترون

 عنوانبه توانندیمباشند،  کینزد C=N یتراکم گاهیجا به یکاف اندازهبهکه  )لیدروکسهی چونهم(

 يپنج و شش عضو تی لیک يهاحلقهد و نعمل کن شتریب ای، چهاردندانه و دندانهسهدودندانه،  يگاندهایل

  دهند. لیتشک

]. 13دارد [ یبستگ نیآم يادیو گروه بن یی، عوامل فضاC=N وندیباز به قدرت پ هافیش يداریپا

در گروه  تروژنیاتم ن 2sp يدیبریه تالیدر اورب الکترونجفتکه حضور  دهدیمنشان  يادیمطالعات ز

  ].15, 14دارد [ ايمالحظهقابل ییایمیو ش یکیولوژیب تیاهم نیآزومت



 

 
 

  بازفیش يگاندهایکاربرد ل -1-2-1

 در کاربردشان و اندقرارگرفته موردمطالعه ياگسترده طوربهآن  يفلز هايکمپلکسو  بازهافیش

شامل  توانندیم بازفیش يگاندهایاست. ل شدهمشخص خوبیبهو صنعت  ییدارو یمیش ،کشاورزي

 توانندیم نیبنابرا وباشند  متفاوتی کشندهالکترون ای و دهندهالکترون يهاگروهگوناگون با  يهااستخالف

 چونهمخود  یکیولوژیخواص ب لیبه دل هابیترک نیرا از خود نشان دهند. ا یجالب ییایمیخواص ش

]. 18-16[ اندقرارگرفته موردتوجه یسرطان يهاسلولبه  دهیتابش، در وداروهایراد در کاربرد

 شوندیماز منعقدشدن خون  مانع )IIآهن () و IIمس ( يبا فلزها دهنده تیلیو ک دیآم يبازهافیش

هستند. مواد  هابیترک نیا يهایژگیو گریحالت جامد از د کیو فوتوکروم کی]. ترموکروم19[

 یشینما يهاستمیسشدت تابش،  گیرياندازه و کنترل چون هم ییهازمینه درتوان کاربرد  سمیفوتوکروم

  ].22-20را دارند [ يحافظه نور يهادستگاهو 

 حسگرهاي در اندکرده پیدا بازفیش يهابیترککه  ییکاربردها نیترمهماز  یکی امروزه

 با  II( [23]( نقره مانند يفلز يهاونیکات صیتشخ منظوربه نیگزونیالکترود  عنوانبه يومتریپتانس

 رهمگن و ناهمگن د يهاستیکاتال هیدر ته زنی هاآناز  ی. برخشودیم باال تیو حساس يریپذنشیگز

 يآن دارا هايکمپلکسو  بازهافیش از ياری]. بس24[ کنندیمعمل  ستیکاتال عنوانبه ،یآل هايواکنش

انواع  يرا رو یاثر متفاوت هابیترک نیا يفلز هايکمپلکس]. 29-25هستند [ یکروبیخواص ضدم

به ساختار  ادمو نیا یکروبیضدم تیگفت که فعال توانیم درواقع. دهندیماز خود نشان  هاباکتري

 ،یضدقارچ يهایژگیودارد.  یبستگ موردنظر يو نوع باکتر مورداستفادهحالل  ب،یترک یمولکول

 گری] از د33, 32آزاد [ يهاکالیراد برندهنیازب] و ضدسرطان و 31]. ضدالتهاب [30[ یروسیضدو

 هاکشحشرهدر  کنندهکمکاثر  يدارا توانندیم چنینهم هابیترک نیمواد هستند. ا نیا يهایژگیو

 عنوانبهاستفاده از آن  هابیترک نیکاربرد ا گری]. د35باشند [ اهانیدر رشد گ کنندهتنظیم اثر و] 34[

به نظر . باشدیمی اتیشبه ح یستیکاتال هايواکنش در هاآنو کاربرد  یکیولوژیمهم ب يهاگونه يمدل برا

را از خود نشان  یعیوس یکیولوژیب تیفعال N ،O ،S يهااتمشامل  تی لیک يگاندهایلکه  رسدیم



 

 
 

 هاآن تیفعال ،یکیولوژیفعال ب يهابیترک نیبه ا شدهنهیکئورد يفلز ونیحضور  طورمعمولبهو  دهندیم

؛ روندیم کاربه glycosylation یمیرآنزیغ يندهایفرآحدواسط در  عنوانبه بازهافیش. دهندیم شیرا افزا

 ندهایفرآ نیا ان،یتصلب شر مر،یآلزا ابت،ید ،يفلز يهاونی شیاز استرس، افزا یناش يهايماریباما در 

قطعات  ایقند  يهالیکربونبا حمله  یمیرآنزیغ glycosylation ندی. فرآشوندیم عیتسر توجهیقابل طوربه

 يهابیآسکه باعث  شودیمآغاز  دهایو نوکلئواس دهاینواسیآم ینیآم يهاگروهبا  دیپیشده ل دیپراکس

که  بازفیش هايکمپلکساز  يانمونه. شودیم یچشم یعدس يهانیپروتئ آوردنآب ازجمله یبافت

 يبرا یهستند که مدل Fe (Salen) هايکمپلکسکاربرد دارند،  یاتیحشبه يهابیترک يمدل برا عنوانبه

  ].36داراست [ ژنیرا به مولکول اکس پذیربرگشتاتصال  ییاست و توانا نیتهمری دارآهن یعیطب نیپروتئ

به  هیشب توجهیقابل طوربه زیمختلف هستند ن يفلز ونیکه شامل دو  بازفیش هايکمپلکس

  .اندشده افتی هانیپروتئو  هامیآنز یعنیزنده  يهاسمیارگانهستند که در  ییساختارها

شناخته شده  ییهامدل زین کیآرومات یدروکسیه - اورتو يدهایمشتق شده از آلده يبازهافیش

]. تعادل انتقال پروتون بر 38, 37انتقال پروتون هستند [ يهاسمیمکانکتو و  - انول يتومرتو مطالعه يبرا

 رگذاریتأثک) یو فوتوکروم کترموکرومی چون (هم هابیترک نیا ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو يرو

در رزونانس  N-H---Oو  O-H---N یدروژنیه وندیپ ،ییهابیترک نیچن یاست. در ساختار مولکول

  ].39هستند [

 هاسالوفن و هاسالن. شوندیم يبندمیتقسمتقارن و نامتقارن  بازفیشخانواده به دو گروه  نیا

 متقارن هستند. يبازهافیش ازجمله

  متقارن بازفیش -3-1

  و سالوفن سالن باز فیش گاندیل -1-3-1

 شودیم دیتول بازفیش تی لیشوند ک بیترک نیآميدلنیات کیبا  دیآلدهلیسالسکه دو واحد  یزمان

چهاردندانه مشتق شده از  بازفیش يسالن تنها برا واژه. اگرچه شودیم دهینام یسالن يگاندهایلکه 



 

 
 

) O,N,N,O( وعچهاردندانه از ن بازفیش گاندیل فیتوص ياما نوع سالن برا ،شودیماستفاده  نیآميدلنیات

  ].40[ شودیماستفاده  زین

 شوندیم هیتجز يدیاس يهامحلولدر  راحتیبهنامحلول هستند و  یآب هايحاللسالن در  باتیترک

  محدود کرده است. یعموم طیرا در شرا هاآناستفاده  نیو ا

تفاوت که در ساخت آن  نیچهاردندانه همانند سالن است، با ا بازفیش يگاندیل زین سالوفن

سالن و سالوفن  گاندیل ساختار 3- 1 شماياستفاده شده است.  نیآميدلنیات جايبه نیآميدلنیاورتوفن

  .دهدیمرا نشان 

  

N N

OH HO N N

OH HO

a b  

  )b( ، سالوفن)a(سالن بازفیش گاندیساختار ل - 3-1 شماي

  

  کیکلیاماکروس يبازهاشیف  -2-3-1

 يسازهاشیپمناسب و  لیکربونيدتراکم  قیاز طر طورمعمولبه کیکلیاماکروس يبازهاشیف 

 يمدل برا يگاندهایل عنوانبه کیکلیماکروس يگاندهایل .)4- 1 شماي( شوندیم لیتشک ینیآمیپل

, 41[ اندشدهاستفاده  ییاهداف دارو يبرا يفلز ونی ریپذانتخاب يگاندهایل عنوانبهو  یعیطب يهامیآنز

  .دهدیمرا نشان  کیکلیماکروس بازفیش گاندیاز ل يانمونه) 4-1( شماي]. 42
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  کیکلیماکروس شیف بازاز  يانمونه - 4- 1 شماي

  نامتقارن بازفیش -4-1

نامتقارن  بازفیش يگاندهایفلزات واسطه، با ل هايکمپلکس ییسنتز و شناسا ،یبه طراح تیاهم

نامتقارن  یعیطب يهاستمیسدر  يفلز مرکز ونیبه  شدهنهیکوئورد يگاندهایکه ل شودیم جهینت نجایازا

  ].43[ باشدیم

 يگاندهایاست. ل قرارگرفته موردتوجه اریبس یکیالکتر آوريفن درزمینه باتیدسته از ترک نیا امروزه

 يفلز ونی شیو آرا بیترک ازنظرمتقارن خود  ينسبت به همتا ياریبس يایمزا وضوحبهنامتقارن  بازفیش

  ].44دارند [ یمصنوعبا مواد  یعیطب يهاستمیس يریپذانتخابو  میو آنز هانیپروتئ - در متالو

 روش چراکه هاستآندشوارتر از سنتز نوع متقارن  طورمعمولبهنامتقارن  بازفیش يگاندهایل سنتز

 يهانیآميدبا  مخصوصاً  دندانهسه گاندلی سنتز که است شده مشاهده. است سخت جزء سه با ساده تراکم

روش از  کیسنتز کرد. در  توانیمنامتقارن چهاردندانه به دو روش  يبازهافیشدشوار است.  یکیفاتیآل

. در روش دوم از شودیماستفاده  2:1به نسبت  بیبه ترت دارلیکربون بیترک کینامتقارن و  نیآميد کی

 1:1:1متفاوت به نسبت  دارلیکربون بیترکو دو  نامتقارن باشد ایمتقارن  تواندیمکه  نیآميد کی

 بازفیش لیاست. چراکه امکان تشک شوارتربا روش اول د سهیروش سنتز در مقا نی. اشودیماستفاده 

  سنتز وجود دارد. نیمتقارن در رقابت با نوع نامتقارن، در ح

به  توانیمعوامل  نیا ازجملهباشد.  لیواکنش دخ انیبودن جر مؤثردر  تواندیم يمتعدد عوامل

  اشاره کرد: ریموارد ز



 

 
 

 کیفاتیآل ای کی(آرومات نیآميد تیماه - 3محلول،  دماي - 2 دهندها، واکنش شیافزا بیترت - ا

  واکنش زمان - 4 ،)هاآنبودن 

که  یاتشمایاز م یکینامتقارن،  بازفیش يگاندهایبا ل يفلز هايکمپلکس لیتشک یدر ط چنینهم

نامتقارن به متقارن  بازفیش گاندیل ییاست که منجر به نوآرا نیمیا زیدرولیوجود داشته باشد، ه تواندیم

 هايکمپلکسو  ننامتقار بازفیشسنتز  يدشوار درواقع. گرددیممتعدد  زیدرولیمحصوالت ه لیو تشک

در  يمرکز يفلز يهاونی چراکه. اندقرارگرفته يشتریب موردتوجه شانیکیولوژیب جیآن به علت نتا

مرتبط با  يهامدل عنوانبه توانندیم ییهاکمپلکس نینامتقارن هستند، چن یعیطب يهاستمیس

 کلیحلقه ماکروس کیکه به  ياواسطه يدر فلزها ها میو متالوآنز ها نیمانند متالوپروتئ یمعدن یمیوشیب

مثال  ي]. برا45متصل هستند، به کار گرفته شوند [ يدیپپت يرهایزنجدهنده در  يهااتم ایمانند 

 کاربه يدیپپت قاعدهیب يوندهایپ يمدل برا عنوانبه توانندیمچهاردندانه نامتقارن  بازفیش هايکمپلکس

  ].46روند [

  یکیولوژیب يکاربردها -5-1

 تیمهم هستند. موفق یکروبیو ضد م ياهیتجز يهامعرف ،یمیوشیب درزمینه بازفیش هايکمپلکس

 لیرا تشک یدر استفاده از فلزات در پزشک یکه سهم مهم ضدسرطان يدارو عنوانبه نیپالتسیس یپزشک

مربوط  مطالعاتدر  يادی]. در دو دهه گذشته، عالقه ز47،48[ باشدیم هاآنکاربرد مهم از  کی ،دهدیم

فلزات واسطه قادر به  هايکمپلکسوجود دارد.  کینوکلئ دیواسطه با اس يفلز هايکمپلکس کنشبرهمبه 

 کیتیدرولیو ه ونیداسیاکس يهاسمیمکانبا  یکیولوژیزیف طیتحت شرا RNAو  DNA یشکافتگ

 يکاوشگرها سترشفلزات واسطه در گ هايکمپلکسمطالعه اتصاالت  ر،یاخ يهاسال. در باشندیم

 .]49[است شده لیامر مهم تبد کیبه  یدرمانیمیشو  DNA یمولکول

 دهینام ییایمینوکلئاز ش ییهاکمپلکس عنوانبهکه  DNAبا  کنشبرهم يبرا يفلز هايکمپلکس

 شکافدیمرا  DNAساختار فسفات  زیدرولیه قیاز طر یعی. نوکلئاز طبشوندیم، شناخته شوندیم



 

 
 

 تر،فسفات اس زیدرولیه وسیلهبه، يبوزیریاکسيدبخش  شیاکسا قیاز طر ییایمینوکلئاز ش کهدرحالی

DNA  یمعمول یمیآنز ينسبت به نوکلئازها يشتریب يایمزا حاضردرحال ییایمی. نوکلئاز ششکافدیمرا 

 .]50[دارد ترکوچک يهااندازهدر 

نقش  تروژنین کیکلیهتروس گاندیل کیمس با  هايکمپلکسفلزات واسطه  هايکمپلکس شتریب

 شوندیماستفاده  ينوکلئاز تیو در جهت بهبود فعال کندیم فایخود ا يرا با توجه به تنوع ساختار یمهم

]51-53.[  

انجام شده است. خواص  بازفیش هايکمپلکس وسیلهبه DNA یشکافتگ نهیدرزم ياریبس قاتیتحق

 يهاسلول ازجمله يبشر یسرطان يهاسلول) در خطوط IIمس ( هايکمپلکسو  گاندیل یضدسم

تخمدان و  یسرطان يهاسلولپستان،  MCF-7 یسرطان يهاسلول)، PC-3 يهاسلولپروستات ( یسرطان

  .]54[قرار گرفته است یمورد بررس نیپالتسیسمقاوم در برابر  يهاسلولخط 

  فلزات یمیش -6-1

 يفلز دارپای کمپلکس امروزه. اندشدهاستفاده  میقد يهازمانانسان از  يهايماریبفلزات در درمان  

شناخته شده است و صدها مقاله در  دیمف يدارو عنوانبه] Cis-)ptCl2(NH3)2[ نیپالتسیسبه نام 

]. 55[ ستمنتشر شده ا نیپالتسیسمشتق شده از مولکول  هايکمپلکس تیمورد سنتز و فعال

 يساختار يداریو پا يکربندیپ يدارا تروژنیو ن ژنیدهنده اکس بازفیش يحاو يفلز هايکمپلکس

 نهیکوئورد يگاندهایتعداد ل ،یمثال ساختار هندس يبرا ياطراف فلز مرکز طیهستند. مح یرمعمولیغ

 بازفیش. باشدیمخاص  یکیولوژیزیف يعملکردها ياجرا يبرا يدیعوامل کل هاآندهنده  يهاگروهشده و 

و استر فسفات  دیاس کیفسفر تروژن،ین اتمسهبا  یکیآرومات لیهتروکس ای یفنول لیدروکسیگروه ه يحاو

 انی. در مدهدیمرا نشان  توجهیقابل یالیباکتر یآنت تیبه فلز، فعال هاآنشدن  نهیو کوئورد

]. حضور گروه 56[ هستند نیترمهم ،باال الیباکتریآنت تیمس با فعال هايکمپلکس ،يفلز هايکمپلکس

 تی. ماهکندیم فایرا ا ینقش مهم يفلز هايکمپلکس الیباکتریآنت تیخاص نییدر تع گاندیل لیکربون



 

 
 

 گاندیحضور ل ،دوستیچربیکمپلکس،  یهندس شیشده، آرا نهیکوئورد يهاتیسا گاند،یو ل يفلز ونی

 يفلز هايکمپلکسو  بازهافیش یالیباکتریآنت تیفعال نییدر تع رهیو غ کیتینیعوامل فارماکوک ل،یکربون

  ].57[ کنندیم فایرا ا یآن نقش مهم

  آن یکیولوژیو خواص ب )IIمس ( یمیش -1-6-1

به رنگ سبز وجود دارد. مس  شتریب شودیم دهدی هاسنگدر  ییهارگه صورتبهدر حالت آزاد  مس

 کیآن را در گروه  توانینم یول ،باشدیم 3dپر  هیبعد از ال 4s یخارج هیالکترون منفرد در ال کی يدارا

با فلزات  یکم تراكوجه اش ک،ی شیدر حالت اکسا يومتریتشابه استوک استثنايبهکرد. چون  بنديطبقه

عنصر را در گروه فلزات  نیو ا کندیم زیمتما یائیکه مس را از فلزات قل ییهایژگیواز  یدارد. برخ یائیقل

؛ و نقطه ذوب آن است دیتصع يگرما ونش،ی لیپتانس نیشامل باالتر بودن نخست دهدیمقرار  بینج

اما ؛ است تربزرگ باتیترک نیا ياشبکه يانرژ درنتیجهو  شتریمس ب باتیترک یکوواالنس تیماه نیبنابرا

وجود  تیاهم ینسب طوربهاست و  یائیکمتر از فلزات قل یلیمس خ ونشی لیپتانس نیو سوم نیدوم

و وجود  یرنگ سیپارامغناط يهاونیکه در مشاهده  دهدیمفلز واسطه در مس را نشان  کیخصلت 

 یخوب هاي ستی) کاتالIIمس ( باتی. ترککندیم دایپ ی) تجلIII) و (II( شیاکسا يهاحالتکمپلکس در 

در  ویژهبه هاواکنش نیاز ا ياری. بسباشندیم یو آب یآل هايحاللهمگن و ناهمگن در  هايواکنش يبرا

در آن  زین ژنیاکس یکه گاه) مربوط است I) به مس (IIمس ( یو کاهش شیاکسا لیبه تبد ،یآب طیمح

 اریدارند. وجود مس به مقدار بس یمهم اریبس یکیولوژیب تی) اهمIIمس ( باتیترک نیدخالت دارد. همچن

است. مس در  موردنیاز هامیآنز سازيفعالدر  عالوهبهو  هادراتیکربوه ن،یپروتئ ل،یکلروف دیکم در تول

 دیبه نام سوپراکس Cu-Zn يحاو میو آنز دازیاکس یس توکرومیمراکز مس س ازجمله یمتنوع يهامیآنز

مس در  باتیاست. ترک نیانیهموس ژنیحامل اکس دانهرنگموجود در  یوجود دارد و فلز اصل سموتازید

 و دارند هافنول شیمانند اکسا یشیاکسا هايواکنشانجام  يبرا يموارد استعمال متعدد یآل یمیش

، 58[ شودیممس استفاده  هايکمپلکساز  شدنجفت هايواکنش و کردن دارهالوژن منظوربه نهمچنی



 

 
 

 )چهاروجهی ای وجهیهشت( یبا تقارن مکعب یدارد و چنانچه کمپلکس 9d یالکترون شی) آراII]. مس (59

 هايکمپلکسدر  ی. انحراف تتراگونالشودیمساختار  چشیموجب واپ یالکترون شیآرا نیدهد، ا لیتشک

موجود در صفحه  وندیدر آن چهار پ یعنیاست،  z- out یتتراگونال صورتبه شتری) بIIمس ( وجهیهشت

 يمحور وندیپ شدنلیطو نیا درنهایت. شوندیمبلندتر  يمحور يواقع در راستا وندپی دو و ترکوتاه یمربع

 نیبنابرا؛ شودیم یمنته 4 ونیناسیبا عدد کئورد یکمپلکس مربع لیکه به تشک رسدیم یبه وضع

از  8d يهاونیپر برخوردارند و نه مانند  يهاتالیاورباز تقارن  یناش يداریاز پا 10d، نه مانند 9d يهاونی

 ،يداریبه علت ناپا ش،یآرا نی) از اIIمس ( يبرا جزبهعلت  نیو به هم رندیگیمبهره  CFSE يداریپا

، در محدوده 6کمتر از  ونیناسی) با عدد کئوردIIمس ( باتیشناخته نشده است. ترک يادیز باتیترک

 صورتبهممکن است  نهیچهار کئورد هايکمپلکس مثالعنوانبه. شوندیمظاهر  یمیاز استرئوش یعیوس

) انتقال IIمس ( ونی ي]. برا59کنند [ اریدو را اخت نیا نیب یشیآرا ایمسطح مربع باشند و  ای چهاروجهی

 ای یساده با ساختار چهاروجه يهانیآمدر کمپلکس با  یحت نیبنابرا ؛) ممکن استIمس ( لیبار و تشک

2 رندهیپذ يهاتالیاوربدر  *ϭ-ϭ يهاانتقال N-Cu وندیدر پ ،یمربعمسطح 
y-2

xd  شودیمفلز مشاهده.  

  مس شیف باز هايکمپلکس -2-6-1

در  زوریکاتال عنوانبه توجهیقابلمس خواص  هايکمپلکس ،بازفیش هايکمپلکس انیم در

 ،یضدقارچ يهاتیفعال ،یکروبیضد م يهاتیفعال ،هارنگ مرها،یمختلف، پل یکیولوژیب يهاستمیس

 ییاروو د یمیآنز تیفعال ،یاهیرشد گ کنندهتنظیم ،یضدسم، ضدتومور يهاتیفعال ،یروسیضدو تیفعال

 اساسی نقش. اندقرارگرفته مطالعه موردگسترده  طوربهآن  هايکمپلکسو  بازفیشدارند. انواع مختلف 

باعث  یشگاهیآزما طیدر شرا یستیمهم و فعال ز باتیترک عنوانبهآن  هايکمپلکسمس و شناخت 

  .]60[ستا مختلف شده يهايماریبدرمان  يبرا يقو يداروها عنوانبهعوامل  نیاستفاده ا

  

  



 

 
 

  يباکتر -7-1

  هاکیوتیبیآنت -1-7-1

از  ای دیتول سمیکروارگانیم کیاست که از  ياماده ایفرآورده  یکل صورتبه کیوتیبیآنت ای ستیپادز

اما در کاربرد ؛ شودیم هاآنمانع  ای بردیم نیرا از ب گرید يهاسمیکروارگانیمو  شودیمآن گرفته 

. انواع شودیم هانولونیکو  دهایهمچون سولفونام هاکیوتیبی آنت یشامل انواع صناع فیتعر نیا ترمعمول

 سمیو مکان یکروبیضدم فیط ،یداروشناس ،یکیزیف ،ییایمیش اتیخصوص ازلحاظ هاکیوتیبیآنتمختلف 

 ]61،62[متفاوت هستند باهمعمل 

فعال  هاسمیکروارگانیمهستند که در مقابل انواع مختلف  ییهاآن ،فیالطعیوس يهاکیوتیبیآنت

و  کوپالسمای، ماایدیکالم ،یگرم منف يهايباکتراز  ياریکه در مقابل بس نیکلیمانند تتراسا ؛باشندیم

 کیهستند که فقط در مقابل  ییهاآنمحدود،  فیبا ط هاکیوتیبیآنتاست.  مؤثر اهایکتزیر

 هامیکروارگانیسماز  يمحدود اریبس فیط ای سمیکروارگانیاز م يمحدود اریبس فیط ای سمیکروارگانیم

و  هالوکوكیاستافمانند  مثبتگرم يهایکوکسدر مقابل  عمدتاً که  نیسیمانند وانکوما ،باشندیمفعال 

  .رندیگیم قرار مورداستفاده هاآنتروکوك

. ندیآیم دستبه یو ساختگ یعیهستند که از دو راه طب مواد شیمیایی هاکیوتیبیآنت

و  شوندیم زابیماري سلول که باعث کشتن دیوسیباکتر يهاکیوتیبیآنت عمده به دو گروه هاکیوتیبیآنت

 شوندیم بنديطبقههستند  زابیماري سلول تعداد ماندن که باعث توقف رشد و ثابت کیواستاتیباکتر

]63[. 

  

  

  

 

 



 

 
 

  مس بازفیش هايکمپلکس یکروبیضد م تیفعال -8-1

  مس شیف باز هايکمپلکس ییایباکتر یآنت يهاتیفعال -1-8-1 

 الیباکتریآنت تیفعال يبرا استوفنونیدروکسیه- 2و  نیآميدلنیاورتوفن) با IIمس ( هايکمپلکس

 Muller Hintonروش  قیاز طر یکل ایو اشرش آرئوس لوکوکوسیو استاف سرئوس لوسیدر مقابل باس

agar plate ) را داد که  جهینت نیبهتر یاکلاشرشی مقابل در هاکمپلکس نی). ا5- 1 شمايغربال شده است

به  کهیزماننسبت به  یکیولوژیب ازنظرآزاد  گاندی. لشودیم جهینت باتیدر ترک یدروکسیاز حضور گروه ه

  ].64را از خود نشان داده است [ يکمتر تیفعال ،شده نهیفلز مس کوئورد

  

  استوفنون یدروکسیه - 2و  ني آمید لنیاورتو فن بازفیش 5-1 شماي 

  

در  الیباکتریآنت تیفعال يو کبالت آن برا کلیمس، ن هايکمپلکسو  درازونیه لیآرو باز فیش

 E. coli( یمنفگرم ي) و دو شاخه از باکترS. aureusو  B. subtilis( مثبتگرم يمقابل دو شاخه از باکتر

مقابل دو  رد یمهم تفعالی بازها فیش نای. اندشده) غربال MICSروش ( قی) از طرP. fluorescenceو 

 باکتري گروه دو مقابل در اما انددادهنشان  MIC=(32-64 µg/ml) با یمنفگرم يهايباکترگروه از 

 عوامل به هاکمپلکس نیا ییایباکتریآنت تی]. مشاهده شده است که فعال65بودند [ غیرفعال مثبتگرم

  دارد: یبستگ رزی



 

 
 

و ساختار  يفلز يهاونی تیاتم دهنده، بار کل کمپلکس، ماه تیماه گاند،یشدن ل تیلیک عامل

  کمپلکس. یهندس

حالت  يدارا يفلز ونی) را دارند و N,O( کسانیدهنده  يهااتم ،هاکمپلکس نیهمه ا ازآنجاکه

و  یهندس شمايبه  شتربی هاکمپلکس نیا تیدر فعال مؤثرعامل  نیبنابرا ؛است (M+) ونیداسیاکس

 تیبا ساختار تتراهدرال فعال )6- 1 شماي() II( مسمربوط است. کمپلکس  ياتم مرکز تیماه

  را نشان داده است. يشتریب یکروبیضدم

 

  

  درازونیه لیآرو گاندیمس با ل بازفیشکمپلکس  - 6- 1 شماي

  

  حالل رنگی -9-1

به جذب انتخابی امواج الکترومغناطیسی در  توانیمدر علم فیزیک را  ياهیپایکی از مفاهیم  

 يهایژگیوطیف مرئی نور به شمار آورد. همچنین جذب نور، در ناحیه امواج مرئی، یکی از  محدوده

 .]66[ رودیم شماربهشیمیایی مختلف  يهاطیمحدر  dفلزات بلوك  يهاونیمشخص برخی از 

براي فهم ارتباط ساختار شیمیایی و الکترونی  dکوئودیناسیون عناصر بلوك  باتیترک یالکترونطیف 

عوامل مختلفی از قبیل دما، فشار، حالل و...  .ردیگیم رقرا مورداستفاده هاآناین نوع از ترکیبات با رنگ 

تغییر دهند و روي شکافتگی میدان  dسطوح انرژي اوربیتالی را در ترکیبات عناصر بلوك  توانندیمکه 

 .]70-67 [کنندیمرا ایجاد  ییگرارنگبه نام  يادهیپد ،بگذارند ریتأثبلور 
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 "حالل رنگی"شیمیایی نشانگر پدیده  يهاگونهبطور کلی اثر حالل بر روي طیفهاي الکترونی 

  پذیري این پدیده گزارش شده است ریتأثتئوري و تجربی زیادي در مورد چگونگی  يهابحث. باشدیم

 –دهنده  يهاگونهفیزیکی و نیز بر هم کنش  يهایژگیوماده حل شونده به  –حالل  کنشبرهم

در اثر تغییر یک ویژگی شیمیایی یا فیزیکی  توانندیمرنگ گرایی  يهادهیپد. شودیمپذیرنده ارتباط داده 

مانند حرارت، فشار، جریان الکتریکی، اسیدیته و حالل باشند که هر کدام سبب تغییر طیف الکترونی یک 

عناصر واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان  يهانمک. این ویژگی در بسیاري از شودیمترکیب 

. ]71[ت خیلی مورد بحث قرار گرفته استمس و کبال يهانمکمثال پدیده حالل رنگی و دما رنگی در 

مس، وابستگی آرایش و و طیف الکترونی فلز مس به نوع حالل متناسب با  يهانمکمطالعه از  در یک

 .]72[ث ایجاد پدیده حالل رنگی شده استباع (DN)قدرت دهندگی 

  حالل رنگی در ترکیبات عناصر واسطه 1-9-1

 مناسبی براي بررسی پدیده حالل رنگی يهانهیگز توانندیم اشاره شد عناصر واسطه همانطور که

. در حالت کلی گرددیمموجود در این ترکیبات بر  d يهاتالیاورببه وجود و ماهیت  این بیشترباشند و 

  براي ترکیبات کئوردیناسیون دو نوع حالل رنگی قابل وجیه است.

در فضاي کئوردیناسیون  معموالً شدنی. ماده حل–هاي حاللکنشالف) حالل رنگی که در اثر برهم

ي حالل با لیگاند هامولکول هاآنکه در  2CN2Fe(bipy)نگی در کمپلکس ، مانند حالل رشودیمایجاد 

CN کنش به عدد پذیرندگی این برهم. ]73،74[کنش دارند برهمAN بستگی دارد. حالل  

، شودیمب) حالل رنگی که در اثر تغییر در ساختار فضایی کئوردیناسیون اولیه فلز مرکزي ایجاد 

: تترا متیل دي tmen: استیل استونات، ClO)[Cu(acac)acac[(tmen)4 مانند حالل رنگی در کمپلکس 

کنش . این برهم]75،76[ شوندیمي حالل در فضاي کئوردیناسیون اولیه وارد هامولکولآمین) که در آن 

  حالل بستگی دارد. DNبه عدد دهندگی 



 

 
 

قابل توجهی از کمپلکسهاي عناصر واسطه مانند کروم، آهن،  حالل رنگی در گستره يهایبررس

در  (III)کبالت، نیکل و مس انجام شده است. به عنوان مثال کمپلکس هگزا تیوسیانات کرومات 

دو نوار جذبی در ناحیه مرئی براي این  يهاشدتو . ] 77[خود داراي حالل رنگی است  يهامحلول

. نتایج نشان داده دهدیمدهندگی مولکول حالل از خود نشان کمپلکس، وابستگی محسوسی به ماهیت 

کنش است که در نتیجه برهم Cr –Nاست که حالل رنگی این کمپلکس در نتیجه تغییر طول پیوند 

 .دیآیمپدید  SCN گاندیلحالل با  يهامولکول

+ با ساختار هرم مربع 4و با عدد اکسایش  )2V=O+(وانادیل در حالت اکسومتال  يهاکمپلکس

ترکیبات با توجه به تقارن  نیا .باشدیمخالی  هاآنکه مکان ششم فضاي کئوردیناسیون  باشندیمااقاعده 

این انتقاالت  .دهندیمسه انتقال الکترونی نشان  d يهاتالیاوربموضعی ترکیب و تک الکترون موجود در 

وانادیل  يهاکمپلکسحالل با فضاي خالی کئوردیناسیون  يهاکنشبرهمتحت تاپیر  یتوجهقابلبه طور 

 ]79[باشدیم

+ گزارش شده است. 2متعددي از آهن با عدد اکسایش  يهاکمپلکسهمجنین رفتار حالل رنگی در 

ان تعادل اسپینی بین حالت کم اسپین و پر اسپین نش تواندیم+ 3و + 2ترکیبات آهن با عدد اکسایش 

هم با تغییر در نوع حالل و هم با تغییر در درجه حرارت  توانیم. از طرفی انتقاالت اسپینی را ]80[دهد 

نیکل هم گزارش شده است. به عنوان مثال محلول  يهاکمپلکسنگی براي . حالل رمحلول بوجود آورد

محلول حاصل به  از آمونیوم به آن ییهانمکپرکلرات نیکل در آب گرم سبز رنگ است ولی با افزایش 

نیز با لیگاندهاي مختلط دي آمین و بتا دي کتون اثر  Ni (II) يهاکمپلکس کندیمرنگ آبی تیره تغییر 

حالل به اتم مرکزي علت این حالل رنگی  يهامولکولو کئوردیناسیون  دهدیمحالل رنگی نشان 

  :یشنهاد شده استپ . تعادل زیر براي این نوع حالل رنگی]81،82[است

+2Solvent +diKetone)(diamine)]-βNi([ → +]2diKetone)(diamine)(solvent)-βNi([  
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