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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Tiosemikarbazon və
törəmələrinin keçid metalları ilə əmələ gətirdiyi kompleks
birləşmələrinin sintezi, onların quruluş və xassələrinin öyrənilməsi
koordinasion birləşmələr kimyasının son 20 ildə ən çox tədqiq
olunan istiqamətlərindən biridir1. Hal-hazırda bu komplekslər
kükürd, azot və oksigen atomlarına malik üç dentatlı liqandlardan
ibarət olduğundan, kimyəvi əlaqələrinə və bioloji aktivliyinə görə
sənayenin, kənd təsərrüfatının və tibbin müxtəlif sahələrində geniş
tətbiq olunur2.
Elm və texnikanın inkişafı ilə bir-birinə inteqrasiyası nəticəsində
yeni, müasir maşın və mexanizmlərin yaranması onlarda istifadə
olunan yüksək keyfiyyətli sürtkü yağlarının, yanacaqların tələbatını
artırmışdır. Həmin məhsulların istismar xassələrini yaxşılaşdıran, o
cümlədən onların oksidləşməsinin qarşısını alan və mikrobioloji
zədələnmələrdən mühafizə edən molekulda azot, kükürd və digər
hetero atomları saxlayan aşqarların daxil edilməsi zərurəti
yaratmışdır. Tiosemikarbazon törəmələri tərkibindəki kükürd və azot
atomlarına görə antioksidant və antimikrob reagentlər kimi geniş
tətbiq sahəsinə malikdirlər.
Karbohidrogenlərin oksidləşməsi prosesi radikal mexanizmi üzrə
baş verir. Digər tərəfdən canlı orqanizmlərdə baş verən bədxassəli
şişlərin yaranması da radikal mexanizm üzrə inkişaf etdiyindən
karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan birləşmələr bu
patoloji hallara qarşı da yüksək fizioloji aktivliyə malik olurlar.

1. Beraldo, H. The Wide Pharmacological Versatility of Semicarbazoners,
Thiosemicarbazones and Their Metal Complexes / H. Beraldo, D. Gambino.//
Medicinal Chemistry, − 2004. −vol. 4, −p. 31-39.
2. Casas, J.S. Main Group Metal Complexes of Semicarbazones and
Thiosemicarbazones / J.S. Casas, M.S. Garcia-Tasende, J. Sordo //
Coordination Chemistry Reviews, − 2000. −vol. 209, −p. 197-261.
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Bu səbəbdən də təqdim olunan dissertasiya işinin mövzusuna
uyğun olaraq Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) metal ionlarının qlioksal
turşusunun tiosemikarbazonu ilə əmələ gətirdiyi kompleks
birləşmələrinin quruluşu və onların ayrı-ayrı xassələrinin, o
cümlədən antioksidant, antimikrob xassələrinin və fizioloji
fəallıqlarının araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti karboksil
və merkapto qrupu saxlayan qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu
və keçid elementləri Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) ilə kompleksləridir.
Tədqiqatın predmeti isə sintez edilmiş keçid sırası metal
komplekslərinin tədqiqi və onların tətbiq sahələrinin müəyyən
edilməsidir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşin əsas məqsədi Co(II),
Ni(II), Cu(II), Zn(II) metal ionları ilə qlioksal turşusunun
tiosemikarbazonunun kompleks birləşmələrinin sintez üsullarının
işlənib hazırlanması, onların fiziki-kimyəvi parametrlərinin təyini və
sintez olunmuş birləşmələrin antimikrob, antioksidant aşqarlar və
fizioloji fəal maddələr kimi araşdırılmasından ibarət olmuşdur.
Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün, aşağıda göstərilən
vəzifələrin həlli nəzərdə tutulmuşdur:
− qlioksal tuşusunun tiosemikarbazonunun və onun əsasında Co(II),
Ni(II), Cu(II), Zn(II) keçid sırası metallar kompleks birləşmələrinin
sintezi üsullarının işlənib hazırlanması;
− ilk dəfə sintez olunmuş yeni kristalların molekulyar-rentgen
quruluşunun müfəssəl tədqiqi;
− sintez olunmuş qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun və onun
əsasında keçid sırası metal komplekslərinin sürtkü yağlarının və
yanacağın mikrobioloji zədələnmədən mühafizə edilməsi məqsədilə
biosid aşqar kimi tədqiqi;
− sintez olunmuş qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun və onun
əsasında keçid sırası metal komplekslərinin karbohidrogenlərin
oksidləşməsinin qarşısını alan aşqar kimi tədqiqi;
− sintez olunmuş qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun və onun
əsasında keçid sırası metal komplekslərinin asetilxolinesteraza
(AChE), butirilxolinesteraza (BchE), α-qlioksidaza (α-Gly) enzimləri
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və karbon anhidraz (CAh I, II) izoenzimlərin inhibitoru kimi
fəallığının tədqiqi.
Tədqiqat metodları. Liqandın və komplekslərin sintezi ənənəvi
üsullarla aparılmışdır.
Komplekslərin kristal quruluşu daxilində molekulyar paketləmə
aparmaqla və molekullararası qarşılıqlı təsirlərin mexanizmini cif
faylından istifadə etməklə, Crystal Explorer 17.5 proqramının
köməkliyi ilə birləşmələrin quruluşunun struktur optimallaşdırılması
funksional sıxlıq nəzəriyyəsi əsasında (DFT- Density Functional
Theory) həyata keçirilmişdir.
Komplekslərin optimallaşdırılmış həndəsi təməl göstəricilərinə
əsasən Beckenin üç parametrli funksiyası LANL2DZ və
inteqrallaşdırılmış korrelyasiya funksiyaları Lee, Yang və Parr
(B3LYP) ilə DFT metodu vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Nəzəri
hesablamalar üçün Gaussian 09, görüntü əldə etmək üçün
GaussView 5.0 proqramından istifadə edilmişdir.
Komplekslərin biosid aşqar xassəsi sürtkü yağı kimi T-22 yağı,
yanacaq kimi AI-95 götürülərək bakteriyalar və kif göbələklərinə
qarşı ГОСТ 9.052-88 və ГОСТ 9.082-77-nin əsasında, zonal
diffuziya metodu ilə sınaqdan keçirməklə araşdırılmışdır.
Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan inhibitor kimi
xassəsi model reaksiyalarla öyrənilmişdir.
Nəticələrin dürüstlüyü. Dissertasiya işində əldə olunan
nəticələrin dürüstlüyü müassir fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları − İQ,
UB, EPR, RQA, DTQ vasitəsi ilə öyrənilmişdir. Nəzəri funksional
alqoritm hesablamaları vasitəsilə kompüter kimyası ilə əldə olunan
nəzəri-təcrübi nəticələr müqayisəli şəkildə əsaslandırılmışdır.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
− qlioksal tuşusunun tiosemikarbazonu və onun əsasında keçid sırası
metalları Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) ilə kompleks birləşmələrinin
sintezi üsulları işlənib hazırlanmış, komplekslərin molekulyar
quruluşları RQA üsulları vasitəsilə açılmışdır;
− sintez olunmuş qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və onun
əsasında keçid sırası metal kompleksləri sürtkü yağlarını və
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yanacaqları mikrobioloji zədələnmələrdən mühafizə edən biosid
aşqar kimi tədqiq olunmuşdur;
− sintez olunmuş qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və onun
əsasında keçid sırası metal komplekslərinin karbohidrogenlərin
oksidləşməsinin qarşısını alan aşqar kimi fəallığı araşdırılmışdır;
− sintez olunmuş yeni birləşmələrin fizioloji fəallığı AChE, BChE,
α-Gly enzimləri və CAh I, II izoenzimləri üzərində tədqiq edilmişdir;
− kompüter modelləşməsinin imkanlarından istifadə etməklə yüksək
təsirə malik fizioloji fəal birləşmələr kimi təsir mexanizmləri
öyrənilmişdir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi.
− Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu əsasında Cu(II), Co(II),
Ni(II), Zn(II) keçid sırası metalların kompleks birləşmələri sintez
olunmuşdur;
− qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun yüksək fizioloji fəallığa
malik yeni Co(HGAT)2∙2H2O, Ni(HGAT)2∙2H2O, Ni(H2TAA)2,
[Cu(HGAT)∙H2O]n∙nH2O, [Zn(HGAT)⋅H2O]n, [Zn(HGAT)2]2∙3H2O,
[Zn(HGAT)2]3∙5H2O kompleks birləşmələrininin monokristalları
yetişdirilmiş, müasir rentgen difraktometrində onların X-ray analizi
aparılaraq, fəza quruluşları müfəssəl şəkildə tədqiq olunmuşdur;
− elektron paramaqnit rezonansı metodları ilə qlioksal turşusunun
tiosemikarbazonunun Cu(II) koordinasion polimer kompleksinin
təhrif olunmuş oktaedrik kvadro piramidal quruluşuna koordinasion
su molekulunun təsiri aydınlaşdırılmışdır və sübut olunmuşdur ki,
koordinasion su molekulu piridinlə əvəzləndikdə kompleks kvadro
piramidal quruluşdan prizma quruluşuna keçid edir;
− qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun Co(II), Ni(II), Cu(II),
Zn(II) keçid sırası metal kompleksləri sürtkü yağlarının və
yanacaqların mikrobioloji zədələnməsinin qarşısını alan biosid aşqar
kimi tədqiq olunmuş və yüksək nəticələr göstərmişdir;
− qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və onun əsasında sintez
olunmuş Ni(II), Zn(II) keçid sırası metal kompleksləri
karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan aşqar kimi
araşdırılmış və məlum aşqarlar ilə müqayisədə kifayət qədər yüksək
nəticə göstərmişdir;
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− qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun Co(II), Ni(II), Cu(II),
Zn(II) keçid sırası metal komplekslərinin fizioloji fəallığı, AChE,
BChE, α-Gly enzimləri və CAh I, II izoenzimləri üzərində inhibitor
xassələri araşdırılaraq potensial dərman maddəsi ola biləcəyi
müəyyən olunmuşdur.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Sintez olunan
birləşmələrin quruluşu ilə funksional xassələri arasında asılılıq
müəyyən olunmuşdur. Məqsədyönlü sintez edilmiş maddələr
gələcəkdə antioksidantlar, biosid aşqarlar, fizioloji fəal maddələr,
dərman preparatları kimi tətbiq oluna bilər. Xüsusilə tərəfimizdən ilk
dəfə sintez olunmuş qlioksal turşusu tiosemikarbazonu və keçid
sırası metal kompleksləri AChE, BChE, α-Gly enzimləri və CAh I, II
izoenzimləri üzərində tətbiq olunmuş və alınan göstəricilər Takrin
(TAC) və asetazolamid (AZA) birləşmələri ilə müqayisədə yüksək
fizioloji fəallığa malik olmaları təsdiq edilmişdir. Belə ki, ilkin
nəticələrə əsasən sintez olunmuş maddələrin bədxassəli şiş, qıcolma,
Alzheymer, tənəffüs yolları və mədə-bağırsaq traktının kəskin
iltihabı xəstəliklərinə qarşı kifayət qədər yüksək təsirə malik olmaqla
dərman maddəsi kimi klinik sınaqdan keçirilməsi tövsiyə
olunmuşdur.
Müəllifin şəxsi iştirakı. Dissertasiya mövzusu qarşısında
məsələnin qoyuluşu, işin yerinə yetirilməsi zamanı əsas ideyaların
formalaşdırılması, tədqiqatların istiqamətləri, təcrübələrin yerinə
yetirilməsi, alınan nəticələrin izahı və ümumiləşdirilməsi zamanı
əsas aparıcı rol müəllifə məxsusdur.
Dərc edilmiş elmi əsərlər: Dissertasiya mövzusu üzrə 14 elmi
əsər çap olunmuşdur. Onlardan 7-si məqalə (2 tək müəllifli məqalə),
7-si tezisdir. Məqalələrdən 6-sı “Clarivate Analytics” Agentliyinin
Elmi İnformasiya İnstitutunun (İSİ) ISI Web of Knowledge axtarış
sistemində referatlaşdırılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komisiyasının da tövsiyyə etdiyi yüksək
resenziyalı (impakt faktoru 2.042-5.275 olan) xarici jurnallarda dərc
olunmuşdur. Bu elmi əsərlərə dünya alimləri tərəfindən 175 istinad
edilmişdir.
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İşin aprobasiyası. Dissertasiya işinin əldə olunan nəticələri aşağıda
adları çəkilən konfrans və seminarlarda, forum və elmi
simpoziumlarda məruzə edilib və müzakirə olunmuşdur:
− “Qeyri-üzvi Kimya üzrə Ümumrusiya konfranslar klasteri”,
(Аstraxan − 2018).
− “Kimya və kimya mühəndisliyinin nailiyyətləri mövzusunda
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı
ildönümünə həsr olunmuş I Respublika Tələbə Elmi Konfransı”,
(Bakı − 2019).
− “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 75 illik yubileyinə həsr
olunmuş Gənc Alim və Mütəxəssislərin II Beynəlxalq Elmi
Konfransı Fundamental və tətbiqi elmlərin müasir problemlərinin
həllində multidissiplinar yanaşmalar.” (Bakı − 2020).
− “1-ci Beynəlxalq Təbiət Elmləri Konqresi 2021”, (Türkiyə - 2021).
− “Fundamental və tətbiqi elmlərdə son nailiyyətlər üzrə 1-ci
Beynəlxalq simpozium”, (Türkiyə – 2021).
İşin həcmi və quruluşu. Dissertasiya işi 183 səhifə həcmində
olub girişdən, 4 fəsildən, nəticələrdən, 154 ədəbiyyat istinadından, 35
cədvəl və 87 şəkildən, 28 sxemdən ibarətdir. Dissertasiyanın ümumi
həcmi 182982 (şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat
siyahısı istisna edilməklə) işarəni təşkil edir.
Giriş hissəsində işin aktuallığı, məqsədi, elmi yeniliyi və praktik
əhəmiyyəti verilmişdir. Ədəbiyyat icmalı adlandırılan birinci fəsildə
tiosemikarbazid əsasında α-aldehid turşuların tiosemikarbazon
törəmələri olan liqandlar əsasında keçid sırası metal komplekslərinin
sintezi, bəzi kimyəvi çevrilmələri, onların tətbiqinə dair ən son
ədəbiyyat materiallarının müqayisəli təhlili verilmişdir. İkinci fəsildə
başlanğıc maddə kimi karboksil və merkapto qrupu saxlayan liqandın
qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun və bu liqand əsasında
keçid sırası Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) metal komplekslərinin
sintezi, həmçinin onların RQA ilə müfəssəl təhlili aparılmışdır.
Sintez olunmuş yeni birləşmələrin tərkib və quruluşu İQ, UB, EPR
spektroskopiyası, DTQ analiz metodları vasitəsilə ətraflı şəkildə
müəyyən olunmuşdur. Bəzi birləşmələr üçün müasir kompüter
proqram təminatından istifadə edilərək kvant kimyəvi hesablamaları
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ilə nəzəri yolla tapılmış nəticələr təcrübi yolla əldə olunan nəticələrlə
müqayisəli şəkildə izah olunmuşdur. Üçüncü fəsildə sintez olunmuş
birləşmələrin yanacaqda və sürtkü yağında mikroorqanizmlərin
zərərli təsirlərinə qarşı biosid aşqar kimi antibakterial və antifungal,
həmçinin karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan
antioksidant xassələri tədqiq olunmuşdur. Eyni zamanda bu
birləşmələrin canlı orqanizmdə fizioloji fəallığı, AChE, BChE, α-Gly
enzimləri və CAh I, II izoenzimləri əsasında inhibitor
xüsusiyyətlərinin tədiqiqinə yer ayrılmışdır. Dördüncü fəsildə
aparılan tədqiqat işlərinin təcrübi hissəsi və istifadə olunan fizikikimyəvi metodlar haqqında məlumatları öz əksini tapmışdır.
İŞİN ƏSAS MƏZMUNU
1. Birləşmələrin sintezi.
1.1. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun sintezi.
Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun metal komplekslərinin
müxtəlif funksional qruplarına, həmçinin tiosemikarbazidin
H2N−NH− hidrazin qrupuna malik olması onun α−aldehid turşularla
reaksiyaya girmə qabiliyyətini artırır və çox asanliqla Şiff əsasları
əmələ gətirir. Bu səbəbdən tiosemikarbazonun bu günə kimi sintez
üsullarından fərqli olaraq daha çox çıxımla, sadələşdirilmiş reaksiya
vasitəsilə sintezi həyata keçirilmişdir (sxem 1.1):
S
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Sxem 1.1. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu (H2GAT) liqandının sintezi.

1.2.
[Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅H2O
koordinasion
polimer
kompleksinin sintezi. H2GAT liqandı əsasında Cu(II) metal ionu ilə
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[Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅H2O tərkibli kompleks birləşməsi sintez
olunmuşdur. Koordinasion polimer Cu(II) kompleksinin quruluşu İQ,
UB, TQA, EPR, RQA analiz metodları vasitəsilə araşdırılmışdır.
Cu(II) koordinasion polimer kompleksi P21/c monoklinik fəza
sistemində kristallaşmışdır. Asimmerik [Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅H2O
kompleksi bir Cu(II) metal ionundan, bir qlioksal turşusunun
tiosemikarbazonundan, bir koordinasiya olunmuş su molekulundan
və bir koordinasiya olunmamış su molekulundan ibarətdir (şəkil
1.2.1):

Şəkil 1.2.1. [Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅H2O koordinasion polimer kompleksinin
molekulyar qurluşunun atom nömrələnmə sxemi [(i) x, -y+3/2, z+1/2; (ii) x, y+3/2, z-1/2], 2D şəbəkə quruluşu.

Cu(II) metal ionunun koordinasiya sahəsi τ–nun 0,09 qiymətinə
malik olduğundan təhrif olunmuş kvadro-piramidal quruluşdadır. İki
müxtəlif qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu liqandının iki azot
atomu, bir oksigen atomu və liqandın bir kükürd atomu, apikal (uc)
vəziyyətdə su molekulunun bir oksigen atomu tərəfindən tutuluraq
ekvatorial koordinasiya əmələ gətirmişdir. Cu(II) metal ionları və
liqand molekulları [001] paralel vəziyyətdə istiqamətlənmiş
koordinasion 1D polimerləridirlər. Cu(II)∙∙∙Cu(II) aralarındakı
məsafə 4,848 Å təşkil edir. Bu işdə digər komplekslərdən fərqli
olaraq, kompleksdə deprotonlanmış amin qrupunun olması Cu(II)
koordinasion polimer kompleksinin özünü qonşu molekulunu
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koordinasiya edən tək anionlu liqand kimi aparması istisna hal təşkil
edir. Koordinasiya olunmuş su molekulunun Cu(II) koordinasion
polimer kompleksinin təhrif olunmuş kvadro-piramidal fəza
quruluşunu almasına təsirini öyrənmək məqsədi ilə piridin vasitəsilə
kompleks yenidən işlənmişdir (şəkil 1.2.2):
Şəkil 1.2.2. 300K də
[Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅H2O
polikristallik
kompleksinin EPR
spektri. Cu(II)
kompleksinin bərk
halda koordinasiya
olunmuş su
molekulunun piridinlə
əvəzlənməsindən alınan
absorbsiya pikləri
g1=2.182, g2=2.04.

1.3. [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion polimer kompleksinin
sintezi. Zn(II) metalı ilə tiosemikarbazid törəmələrinin ədəbiyyatda
yalnız birnüvəli və ikinüvəli kompleksləri məlumdur. Dissertasiyada
qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu əsasında Zn(II) metal ionu ilə
əmələ gətirdiyi koordinasion polimer kompleksi alınmışdır (sxem
1.3.1):

C
S

N

H
C

S

OH
C
O

Zn2+/h H2O

H2N

N O

Zn

C
N

O

N
HC

Zn

H2O

H
N

H2N

S

C
O

Sxem 1.3.1. [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion polimer kompleksinin sintezi.

Reaksiyanın sxemindən də göründüyü kimi [Zn(HGAT)⋅H2O]n
koordinasion polimer kompleksində qonşu molekulun karboksil
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qrupunun bir atom oksigeni vasitəsilə monomer həlqələr arasında
əlaqə yaranır. Zn(II) polimer kompleksi P21/c monoklinik fəza
sistemində kristallaşmışdır (şəkil 1.3):

Şəkil 1.3. [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion polimer kompleksinin molekulyar
quruluşu.

Zn(II) ionunun koordinasiya sahəsi τ–nun 0,09 [τ= (169.60164.00) / 60 = 0,09] qiymətinə malikdir. Metal ionu iki müxtəlif
qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu liqandının iki oksigen atomu,
bir azot atomu, bir kükürd atomu və bir su molekulu vasitəsilə
koordinasiya olunur. Bu səbəbdən də Zn(II) koordinasion polimer
kompleksi təhrif olunmuş kvadrat-piramidal [(ii) -x + 3/2, y-1 / 2, -z
+ 1/2] quruluşa malik olur. Adətən metal ionu karboksil qrupunun
hər iki oksigen atomu vasitəsilə körpü yaradaraq koordinasion
birləşmə əmələ gətirir, lakin [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion
polimer kompleksində Zn(II) metal ionu bir oksigen atomu vasitəsilə
körpü əmələ gətirir. Zn(II) ionu ilə oksigen atomu arasındakı
məsafənin uzunluğu (2,192 Å), liqandın qonşu Zn(II) metal ionu ilə
oksigen atomu arasındakı məsafə (2,02 Å) uzunluğundan uzundur.
Həmçinin sxem 1.3.2-dən göründüyü kimi Zn(II) ionu qonşu
kompleksin sərbəst karboksil oksgen atomu ilə zəif rabitə (2,875 Å)
əlaqəsindədir:

12

H
C

O

2.0
20

2.875

C

Zn

NH2

N

N

C
O

Zn

2.192

H 2O

S
O

Sxem 1.3.2. [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion polimer kompleksinin karboksil
qrupu oksigen atomları ilə sink metal atomu arasında rabitə uzunluqları.

1.4. Co(HGAT)2∙2H2O kompleks birləşməsinin sintezi.
Co(C3H4N3O2S)2∙2H2O kompleksi triklinik P−1 fəza sistemində
kristallaşmışdır. Atom nömrələmə sxemi ilə Co(II) kompleksinin
molekulyar quruluşu şəkil 1.4-də öz əksini tapmışdır:

OH2
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S

H
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H
N

C

NH2

S
O

N
C
OH2
N
C
O
H
H
Şəkil 1.4. Co(HGAT)2∙2H2O kompleksinin atom nömrələnmə sxemi ilə
molekulyar quruluşu.
H2N

Kompleksin asimmetrik monomeri bir Co(II) metal ionundan, iki
qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu liqand molekulundan və
koordinasiya olunmamış iki su molekulundan ibarətdir.
Co(II) metal ionu iki azot atomu, iki oksigen atomu, iki kükürd
atomu və iki müxtəlif qlioksal turşusu tiosemikarbazonu ilə təhrif
olunmuş oktaedrik koordinasion konfiqurasiya nümayiş etdirir.
1.5. Ni(H2GAT)2∙2H2O kompleks birləşməsinin sintezi.
Ni(C3H4N3O2S)2∙2H2O kompleksi triklinik P−1 fəza sistemində
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kristallaşmışdır. Atom nömrələmə sxemi ilə Ni(II) kompleksinin
molekulyar quruluşu şəkil 1.5-də öz əksini tapmışdır:
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H
Şəkil 1.5. Ni(C3H4N3O2S)2∙2H2O kompleksinin atom nömrələnmə sxemi
ilə molekulyar quruluşu.
H2N

Kompleksin asimmetrik monomeri bir Ni(II) metal ionundan, iki
qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu molekulundan və koordinasiya
olunmamış iki su molekulundan ibarətdir. Ni(II) metal ionu iki azot
atomu, iki oksigen atomu və iki kükürd atomu və iki müxtəlif
qlioksal turşusu tiosemikarbazonu ilə təhrif olunmuş oktaedrik
koordinasion konfiqurasiya nümayiş etdirir.
1.6. Ni(C3H6N3O2S)2 kompleksinin sintezi. Qlioksal turşusunun
tiosemikarbazonunun Ni(II) metal ionu ilə aparılan təcrübə zamanı
monokristalın rənginin fərqli olması diqqəti cəlb etdiyindən
araşdırma zamanı reaksiyanın gedişində bəzi dəyişikliyin baş verdiyi
məlum olmuşdur. Belə ki, ədəbiyyatda kompleks əmələgəlmə
proseslərində belə hallara rast gəlinmədiyindən yeganə izah yolu
təcrübə zamanı ilkin olaraq qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun
disproporsiyasının baş verməsi ehtimal olunur. Yəni sintez zamanı
birinci növbədə tsiklləşmə gedərək daha sonra yenidən zəncirin
açılması baş vermişdir. Reaksiyanın belə gedişinə NiCI2∙6H2O
duzunun katalizator xassəsinin təsir etdiyini də ehtimal etmək olar.
Bu zaman azometin qrupunun bərpası yəni ikiqat rabitənin təkqat
rabitə ilə əvəz olunması baş verdiyi ehtimal olunur (sxem 1.6):
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Sxem 1.6. Qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun disproporsiya reaksiyası.

Bu
prosesi
təsdiqləmək
üçün
qlioksal
turşusu
tiosemikarbazonunun hidrogenləşmə reaksiyası aparılaraq, ikiqat
rabitənin təkqat rabitəylə əvəzlənməsi təmin edilmişdir. Daha sonra
Ni(II) metal ionu ilə kompleksi sintez olunmuşdur. Məhz bu yolla
alınan 2−[2−(aminotioksometil)−hidrazinil] sirkə turşusu liqandının
Ni(II) metal ionu kompleksinin rentgen quruluş analizi təsdiq
etmişdir ki, doğrudan da ilkin kompleks əmələgəlmə reaksiyasında
birinci olaraq liqand disproporsiyaya uğrayır və sonra Ni(II)
kompleksi əmələ gətirir (şəkil 1.6):
O
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Şəkil 1.6. Ni(II) kompleksinin atom nömrələri göstərilməklə molekulyar
quruluşu [(i) -x+1, y, -z+1/2].

C6H12N6O4S2Ni kompleksi monoklinik C 2/c fəza sistemində
kristallaşmışdır. Kompleksin asimmetrik monomerləri bir Ni(II)
metal ionundan və bir 2-[2-(aminotioksometil)-hidrazinil]sirkə
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turşusu (H2TAA) liqand molekulundan ibarətdir. Ni(II) metal ionu
simmetriyanın mərkəzində yerləşərək iki müxtəlif liqandın H2TAA
iki azot atomu, iki oksigen atomu və iki kükürd atomu vasitəsilə
koordinasiya olunmuşdur. Ni(II) metal ionu ətrafında koordinasiya
həndəsəsi təhrif olunmuş oktaedr fəza quruluşundadır.
1.7. Zn3(C18H24N18O12S6)∙5H2O kompleks birləşməsinin
sintezi. Kompleks triklinik P−1 həndəsi fəza quruluşunda kristallaşır.
Atomların nömrələnməsi ilə Zn(II) kompleksinin molekulyar
quruluşu şəkil 1.7.1-də göstərilmişdir:
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Şəkil 1.7.1. [Zn(HGAT)2]3⋅5H2O kompleksinin molekulyar quruluşu.

[Zn(HGAT)2]3⋅5H2O kompleksinin asimmetrik monomeri üç
Zn(II) ionundan, altı protonsuz H2GAT ligandından və beş
koordinasiya olunmamış su molekulundan ibarətdir. Hər Zn(II) ionu
iki fərqli H2GAT liqand molekulu, iki azot atomu, iki oksigen atomu
və iki kükürd atomu vasitəsilə koordinasiya olunmuşdur və buna
əsasən təhrif olunmuş oktaedrik həndəsi fəza konfiqurasiyasına
malikdir. Hidrogen rabitəsi konbinasiyaları N−H∙∙∙O kənar həlqələri
R22(12) R44(16) əmələ gətirir, hansı ki, paralel istiqamətlənmişdir
[111] (şəkil 1.7.2):
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Şəkil
1.7.2.
Paralel
istiqamətlənmiş
[111],
hidrogen
rabitəsi
2
4
kombinasiyalarının N−H∙∙∙O əmələ gətirdiyi kənar həlqələr R2 (12) R4 (16).

1.8. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin sintezi. Kristal şəklində
olan Zn(II) kompleksinin quruluşu rentgen difraksiya analizi
vasitəsilə təyin edilmişdir (şəkil 1.8):
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Şəkil 1.8. Zn(II) kompleksinin molekulyar quruluşu.

Kristalloqrafik analiz vasitəsilə Zn(II) kompleksinin kristal
quruluşunun P−1 triklinik həndəsi fəza qrupunda kristallaşdığı aşkar
edilmişdir. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin asimmetrik vahidinin
yalnız kristalloqrafik cəhətdən fərqli iki [Zn(HGAT)2]2 monomer
komplekslərindən və qəfəs daxili üç su molekulundan tərtib
olunğunu göstərir. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksi, mərkəzi Zn
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atomundan iki karboksil qrupunun oksigen atomundan, iki azot
atomu və iki qlioksal turşusunun tiosemikarbazonun (H2GAT) iki Sdonor atomundan ibarət, təhrif olunmuş oktaedral koordinasiya
həndəsəsini (ZnN2O2S2) əmələ gətirir.
2. Sintez olunmuş birləşmələrin nəzəri-təcrübi mexanizminin
kompüter tədqiqi
2.1. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin Hirşveld səth analizi.
Hişveld səthi və səth sahələrinin 2D “barmaq izi” Crystal Explorer
17.5 proqramının köməkliyi ilə öyrənilmişdir. Nöqtədən səthin
üzərindəki ən yaxın nüvəyə qədər olan məsafə (de), səthin
daxilindəki ən yaxın nüvəyə olan məsafə (di), normallaşdırılmış
toxunma məsafəsi (dnorm), di, de və Van-der-Vaals radiuslarına
əsaslanaraq hesablama aparılmışdır. Zn(II) kompleksinin Hirşveld
səthi analizində üç rəng qeyd olunmuşdur. Van-der-Vaals
radiusundan kiçik olan məsafələrin cəmi qırmızı rəng vasitəsilə təsvir
olunmuşdur. Ağ rəng Van-der-Vaals ətrafında qarşılıqlı təsirin dnorm
sıfra bərabər olduğunu göstərir. Göy rəng müsbət dnorm qiyməti ilə
ifadə olunmuş Van-der-Vaals radiusundan böyük məsafələri göstərir.
Kompleksin Hirşveld səthi analizində bəzi qırmızı nöqtələr qeydə
alınmışdır.
Dnorm səthləri -0.6240 (minimum) -1.5577 (maksimum) a.v. və
forma indeksi -1.000 ilə 1.000 a.v. arasında bərabərləşir. 2D barmaq
izi sahələrində ümumi Hirşveld səthinin ən yüksək hissəsi 35.0% ilə
H∙∙∙O/ O∙∙∙H molekullararası qarşılıqlı təsirlərdir. İkinci ən böyük
hissə 21.4% göstəricisi isə H∙∙∙H/ H∙∙∙H molekullararası qarşılıqlı
təsirlərinə aiddir. Digər hissələr isə dairəvi diaqramda öz əksini
tapmışdır (şəkil 2.1.1):
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A

B

Şəkil 2.1.1. A. Zn(II) kompleksinin “barmaq izi” qrafikləri, atomların spesifik
qarşılıqlı cütlər arasındakı əlaqəni (mavi sahələr) göstərir, hər “barmaq izi”
xəritəsi üçün boz sahə bütün sahənin təsviridir, hər “barmaq izi” qrafikinin
yanındakı səth xəritələri xüsusi molekullararası təmasların sahələrinin mavi
rəngdə təsviridir. B. Hirşveld səthi, 2D “barmaq izi” sahəsi və
[Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksi ilə qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun
rabitələrinin və uzunluqlarının dairəvi diaqramıdır.
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2.2. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin DFT nəzəri funksional
hesablamaları. Zn(II) kompleksinin hesablanmış rabitə uzunluqları
və bucaqları təcrübi yolla əldə edilmiş məlumatlarla
əlaqələndirilmişdir və optimallaşdırılmış quruluşun ən sabit forması
yəni ən uyğun konfiqurasiyası, HOMO−LUMO orbitalları və
[Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin elektron sıxlığı səthi şəkil 2.2-də
təsvir olunmuşdur:

Şəkil 2.2. Optimallaşdırılmış həndəsi
kompleksinin elektron sıxlıq diaqramı.

sxem.

[Zn(HGAT)2]2·3H2O

Təcrübi və nəzəri hesablamalar arasında az miqdar fərqlərin
olması molekulun həndəsi optimallaşdırılmasının qaz fazada
aparılması və bərk halda qarşılıqlı təsirin ola biləcəyi ehtimalı ilə
izah oluna bilər.
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3. Sintez olunmuş birləşmələrin funksional xassələrinin
tədqiqi
3.1. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun keçid sırası
metal komplekslərinin biosid aşqar kimi tədqiqi. Qlioksal
turşusunun tiosemikarbazonu liqandı və onun əsasında keçid metal
kompleksləri karbohidrogenləri mikrobioloji zədələnmələrdən
mühafizə edən biosid aşqar kimi tədqiq olunmuşlar. Nümunələrin H2GAT (maddə 1), [Cu(HGAT)⋅H2O]n⋅nH2O (maddə 2),
[Zn(HGAT)⋅H2O]n (maddə 3), Co(HGAT)2∙2H2O, (maddə 4),
Ni(C3H4N3O2S)2∙2H2O (maddə 5), Ni(H2TAA)2 (maddə 6) sürtkü
yağı kimi T-22 yağı, yanacaq kimi benzin-95 götürülərək
bakteriyalar və kif göbələklərinə qarşı aşqar kimi sınaqdan
keçirilmişdir. Tədqiq olunan birləşmələrin (maddə 1–6) antimikrob
xassələri ГОСТ 9.052-88 və ГОСТ 9.082-77-nin əsasında, zonal
diffuziya üsulu ilə təyin olunmuşdur. Test kultur kimi aşağıda
göstərilən ştammlardan istifadə olunmuşdur: bakteriyalar −
Pseudomonas aeruginosa, Mycobakterium lakticolium; göbələklər −
Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum.
Sınaqların nəticələri, tədqiq olunan maddələrin və natrium
pentaxlorfenolyatın biosid aktivlik göstəricisi aşağıdaki cədvəl 3.1-də
göstərilmişdir. T-22 yağına verilən üzvi birləşmələrin antimikrob
xassələrinin təyini maddə 1 (2.5–3.0 sm), maddə 2-nin (2.5–2.7 sm)
və maddə 3-ün (2.8–3.0) bakterisid xassəli olduğu və etalon –
natrium pentaxlorfenolyata nisbətən yüksək nəticə verdiyi müəyyən
edilmişdir. Maddə 1, maddə 2 və maddə 3 bakterisid xassə ilə yanaşı
həm də funqisid xassə göstərir (2.5–3.0 sm, 2.7–3.0 sm və 2.8–3.0
sm müvafiq olaraq). Maddə 3 etalondan yüksək funqisid (1.4–1.6
sm) xassə göstərmişdir. Maddə 4, maddə 5 və maddə 6 isə zəif
funqisid aktivliyi göstərmişdir (1.3–1.5 sm).
Tədqiqatın nəticələrinə əsasən maddə 1, maddə 2, maddə 3,
maddə 4, maddə 5 və maddə 6 yanacaqlara kif göbələklərinə qarşı
aşqar kimi istifadəsi tövsiyə oluna bilər.
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Biosidin qatılığı,
%

Birləşmənin
nömrəsi

Cədvəl 3.1
Sintez edilmiş maddələrin antimikrob aktivlik göstəriciləri

1.0
Maddə 1

0.5

Mikroorqanizmlərin məhv olma zonasının diametri, sm
T-22 yağı
Bakteriya
(Pseudomonas
aeruginosa,
Mycobacterium phlei)
2.5−3.0

Göbələk
(Aspergillus niger,
Penicillium
chrysogenum)
2.5−3.0
2.6−2.8

2.2–2.7

2.5−2.5

Yanacaq
(AI-95)
Göbələk
(Cladosporium
resinae)
–
1.6–1.8

0.25

1.6–1.6

1.0

2.5−2.7

2.5−2.7

–

0.5

2.3−2.6

2.4−2.6

2.4–2.7

0.25

2.0−2.2

1.6−2.0

1.2–1.4

1.0

2.8−3.0

2.8−3.0

–

0.5

2.4−2.6

2.4−2.6

2.5–2.8

0.25

2.0−2.2

2.0−2.2

+++

1.0

1.3−1.4

1.3−1.5

–

0.5

1.2−1.4

1.2−1.4

2.3–2.6

0.25

1.1−1.2

1.1−1.2

+++

1.0

1.4−1.5

1.4−1.6

–

0.5

1.2−1.4

1.2−1.4

2.5–3.0

0.25

1.1−1.2

1.1−1.2

1.6–1.6

1.0

1.3−1.5

1.4−1.6

2.5–3.0

0.5

1.2−1.4

1.2−1.4

1.6–1.6

0.25

1.1−1.2

1.1−1.2

Etalon
(natrium
pentaxlorfe
nolyat)

1.0

1.3–1.4

1.3–1.4

–

Kontrol

–

+++

+++

+++

Maddə 2

Maddə 3

Maddə 4

Maddə 5

Maddə 6
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3.2. Sintez olunmuş birləşmələrin karbohidrogenlərin
oksidləşməsinin qarşısını alan aşqar kimi tədqiqi. Tərəfimizdən
sintez olunan H2GAT, Ni(HGAT)2∙2H2O, [Zn(HGAT)⋅H2O]n,
birləşmələrin quruluşu ilə onların antioksidləşdirici xassələri
arasındakı əlaqəni müəyyən etmək məqsədi ilə onların
antioksidləşdirici xassələri və təsir mexanizmi tədqiq olunmuşdur.
Kumolun sintez etdiyimiz birləşmələrin iştirakı ilə 110ºC-də
oksidləşmə prosesinin tədqiqi göstərmişdir ki, bu birləşmələr
kumolun oksidləşməsinin qarşısını effektiv olaraq alırlar (şəkil 3.2 I).
Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici kimi təsir
mexanizmini öyrənmək üçün onların kumilperoksid radikalları və
kumilhidroperoksid ilə reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Kumilperoksid
radikalları ilə model reaksiya vasitəsi kimi 60ºC temperaturda
xlorbenzol məhlulunda kumolun α,α'-azobisizobutironitril (AİBN)
inisiatorunun iştirakı ilə oksidləşmə reaksiyasından istifadə
edilmişdir (şəkil 3.2 - II).

I
II
Şəkil 3.2. I- H2GAT (1), [Zn(HGAT)⋅H2O]n (2), Ni(HGAT)2∙2H2O (3)
birləşmələrinin iştirakı ilə kumolun avtooksidləşməsinin kinetik əyrisi: T=
60˚C; I′ [InH]=0 (kumol); [InH]= 5∙10-5 mol∙l-1; 𝐕𝐕𝐎𝐎𝟐𝟐 - udulan oksigenin həcmi
(ml); τ- induksiya müddəti (dəq). II- H2GAT (1), [Zn(HGAT)⋅H2O]n (2),
Ni(HGAT)2∙2H2O (3) birləşmələrinin iştirakı ilə kumolun inisiatorlaşdırılmış
oksidləşməsinin kinetik əyrisi: T= 110˚C; [AİBN]=2∙10 -2 mol∙l-1 (α,α'azobisizobutironitril (AİBN)); I′ [InH]=0 (kumol); [InH]= 5∙10-5 mol∙l-1; 𝐕𝐕𝐎𝐎𝟐𝟐 udulan oksigenin həcmi (ml); τ- induksiya müddəti (dəq).
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Araşdırmaların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, tədqiq
olunmuş H2GAT, [Zn(HGAT)⋅H2O]n, Ni(HGAT)2∙2H2O birləşmələri
kifayət qədər yüksək antioksidant aktivliyinə malikdirlər. Başqa
sözlə, bütün tədqiq edilən birləşmələr kumilhidroperoksidi
parçalayır.
Sintez
olunmuş
birləşmələrin
iştirakı
ilə
kumolun
avtooksidləşməsinin
induksiya
dövrünün
göstəriciləri
və
birləşmələrin kumilperoksid radikalları ilə reaksiyasının kinetik
parametrləri cədvəl 3.2-də verilmişdir:
Cədvəl 3.2
H2GAT, [Zn(HGAT)⋅H2O]n, Ni(HGAT)2∙2H2O birləşmələrinin iştirakı ilə
kumolun avtooksidləşməsinin induksiya dövrünün qiymətləri və
kumilperoksid radikalları ilə reaksiyasının kinetik parametrləri.
T = 60˚ C

T = 110˚ C

Birləşmələr
K7 = 10-4 l∙mol-1∙san-1

τ, dəq.

2.064

2.05

120

3.36

2.9

200

3.96

4.59

220

2.00

2.10

150

ƒ
H2GAT-1

[Zn(HGAT)⋅H2O]n-2

Ni(HGAT)2-3

İonol (etalon)

1

Cədvəl 3.2-dən göründüyü kimi kumolun avtooksidləşməsinin
qarşısını almaq və kumilperoksid radikallarını dəf etmək xassələrinə
görə H2GAT, [Zn(HGAT)⋅H2O]n, Ni(HGAT)2∙2H2O inhibitorlarının
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göstəriciləri etalon antioksidantın − ionolun göstəricilərindən kifayət
qədər yüksəkdir. Müqayisə nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, liqandın
antioksidant kimi aktivliyi Zn(II) və Ni(II) komplekslərinə nisbətən
zəifdir və bu birləşmələr sırasında ən yüksək nəticəni
Ni(HGAT)2∙2H2O kompleksi göstərmişdir τind = 220 dəq.
Beləliklə, tərəfimizdən sintez olunmuş [Zn(HGAT)⋅H2O]n,
Ni(HGAT)2∙2H2O
komplekslərinin
antioksidant
aktivliyinin
nəticələrinə əsasən karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan
antioksidant kimi istifadəsi tövsiyə oluna bilər.
3.3. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun keçid sırası
metal komplekslərinin fizioloji fəallığının tədqiqi. Fizioloji fəal
birləşmələrin tio və karboksil qrupu saxlayan liqand və onların metal
kompleksləri ilə birlikdə reaksiya sürətinə effektiv təsiri nəzərə
alınaraq tərəfimizdən sintez olunan H2GAT, Co(HGAT)2∙2H2O,
Ni(HGAT)2∙2H2O,
Ni(H2TAA)2,
[Zn(HGAT)⋅H2O]n,
[Zn(HGAT)2]2∙3H2O, [Zn(HGAT)2]3∙5H2O birləşmələrin fizioloji
fəallığı tədqiq olunmuşdur. Məqsəd sadalanan birləşmələrdə tiol
funksionallığını əhatə etməsi və enzimləri metal mərkəzinə
birləşdirərək, metalloferment inhibitorları kimi ətraflı tədqiq etmək
olmuşdur. Liqandlarla bağlanma verən ən əsas AChE, BchE, α-Gly
enzimləri və hCA I, II izoenzimləri H2GAT, Co(HGAT)2∙2H2O,
Ni(C3H4N3O2S)2∙2H2O, [Zn(HGAT)⋅H2O]n, [Zn(HGAT)2]2∙3H2O,
[Zn(HGAT)2]3∙5H2O birləşmələr tərəfindən yüksək dərəcədə
inhibitorlaşmışdır. Bu molekulların Ki dəyərləri 20.73 ± 3.81 nM ilə
40.78 ± 6.96 nM aralığında dəyişir və hCA II izoenzimini güclü
şəkildə inhibə etdiyi müşahidə edilmişdir. Bu birləşmələr standart
AZA birləşməsindən (Ki: 125.42 ± 22.70 nM) daha yaxşı nəticə
göstərirlər. Eyni zamanda AChE və BChE enzimləri bu birləşmələr
tərəfindən çox güclü şəkildə inhibə edilmişdir. Tərəfimizdən sintez
olunmuş yeni birləşmələr AChE üçün 184.30 ± 2.82-dən 642.18 ±
69.08 nM-ə qədər və BChE üçün 123.67 ± 16.93 ilə 342.37 ± 97.15
nM aralığında dəyişən Ki dəyərlərinə malik olmuşdurlar. Əlavə
olaraq, standart inhibitor istifadə edilən TAC birləşməsinin Ki
dəyərləri AChE enziminə qarşı 541.94 ± 188.67 nM və BChE -ə
qarşı 646.97 ± 297.92 nM olmuşdur.
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𝛼𝛼-Qlikozidaza enzimi IC50 kəmiyyətinə 16.51 − 34.65 nM
aralığında və Ki kəmiyyətlərinə 14.66 ± 6.03 − 45.62 ± 62 nM
(mümkün) aralığında malik olmuşdur. Nəticələrdən aydın görünür ki,
qlioksal turşusu tiosemikarbazonunun keçid sırası metal
kompleksləri standart 𝛼𝛼-Gly inhibitoru kimi akarbozadan (ACR)
(IC50: 22800 nM) daha effektiv 𝛼𝛼- Gly inhibitoru kimi təsirlərə
malikdirlər.
Tərəfimizdən sintez olunmuş [Zn(HGAT)⋅H2O]n koordinasion
polimer kompleksinin AChE və BChE fermentlərini inhibəetmə
dəyərləri əsaslı dərəcədə yüksək olması diqqəti cəlb etmişdir. Zn(II)
koordinasion polimer kompleksinin AChE üçün Ki dəyərləri müvafiq
olaraq 0.58 ± 0.13 µM aralığında və BChE üçün 0.47 ± 0.10 µM
aralığında olmuşdur. Həmçinin, TAC birləşməsi BChE və AChE
fermentlərinə nəzarət kimi istifadə edilmişdir ki, onun da Ki dəyərləri
uyğun olaraq 1.13 ± 0.15 və 1.73 ± 0.40 µM olmuşdur. Zn(II)
koordinasion polimer kompleksinin IC50 dəyərləri AChE üçün (0.86
µM, r2: 0,9097) < takrin (2.70 µM, r2: 0.9988), bu birləşmə BChE
fermenti üçün (0.73 µM, r2: 0.9671) <takrin (2.02 µM, r2: 0.9811)
qeydə alınmışdır.
İnhibitor aktivliyini nəzərə alaraq tərəfinmizdən sintez olunmuş
birləşmələrin nə qədər önəmli fiziolji fəallığa malik olduqları və
potensial dərman maddəsi kimi istifadə oluna biləcəyi ehtimal edilir.
3.4. [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksinin molekulyar dokinqi.
Molekulyar dokinq prosesi proqram təminatlı enzim-liqand
bağlanması prosesinin alqoritmik hesablama yolu ilə fizioloji fəallığı
barədə ilkin olaraq məlumat əldə olunmasıdır. Bu proses, molekulun
enzim quruluşuna yerləşdirilməsini simulyasiya edir. Molekulyar
dokinq tədqiqatlarında sintez edilmiş kompleks və hazırda istifadə
edilən standart dərmanları həm təcrübi, həm də nəzəri olaraq
araşdırılmışdır. Dissertasiya işində də bu səbəbdən tərəfimizdən
sintez olunmuş [Zn(HGAT)2]2·3H2O kompleksi üçün molekulyar
dokinq proqramı tətbiq edilmişdir. Eksperimental və nəzəri olaraq
enzimlərin aktivlik göstəriciləri bir-biriləri ilə müqayisə edilmişdir.
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Zn(HGAT)2 kompleksinin AChE, BChE, hCAI və hCAII reseptorları
ilə kovalent olmayan qarşılıqlı təsirləri şəkil 3.4-də göstərilmişdir:

Şəkil 3.4. H2GAT liqandının, Zn(HGAT)2 kompleksinin Asetazolamid (AZA),
Takrin (TAC) etalon maddələrinə əsasən aktiv hissələrinin qarşılıqlı təsirinin
müqayisə diaqramı və 3D görüntüsü.

Proses zamanı xətalardan qaçmaq üçün su molekulu
hesablamalardan çıxarılmışdır.
Metallaşdırılmış dimer sink kompleksinin əmələ gəlməsi
aminturşularla qarşılıqlı təsirin göstəricisini artırır. Hidrogen rabitə
uzunluqları Zn(HGAT)2 kompleksi üçün optimaldır. Molekulyar
dokinq nəticələrinə əsasən rabitə enerjiləri və inhibitor nəticələri
uyğunluq təşkil edir. Həmçinin Zn(HGAT)2 kompleksinin
aminturşularla qarşılıqlı təsirinin AChE, BChE enzimlərinin, hCAI,
hCAII izoenzimlərinin aktiv hissələrinə qarşı olduqca həssas olduğu
və əhəmiyyətli qalıqlarla güclü bir şəkildə qarşılıqlı təsirdə olduğu
sübut olunmuşdur.
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NƏTİCƏLƏR
1. Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını almaq və
mikrobioloji zədələnmələrdən müdafiə etmək məqsədilə tərkibində
karboksil, kükürd, azot fraqmentləri saxlayan polifunksional
kombinə olunmuş 95% çıxıma malik qlioksal turşusunun
tiosemikarbazonu və onun əsasında Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)
keçid sırası metal duzları ilə yeni kompleksləri sintez olunmuş və hər
birinin monokristalları yetişdirilərək müasir rentgen difraktometriya
üsulu ilə X-ray analizi aparılaraq, fəza quruluşları müfəssəl şəkildə
müəyyən olunmuşdur [3, 5-12, 14].
2. İlk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir ki, əlavə yan təsirlər olmadan
kompleks əmələgəlmədə iştirak edən NiCI2∙6H2O duzu qlioksal
turşusunun tiosemikarbazonunu reaksiyadaxili hidrogenləşdirərək
reaksiya məhsulunun molekulyar quruluşunu dəyişir. Bir sıra
yoxlama məqsədli təcrübələr və molekulyar rentgen quruluş
analizləri nəticəsində təsdiq olunmuşdur ki, həqiqətən də NiCI2
heksahidratı qlioksal turşusu tiosemikarbazonunu disproporsiyalaşma
reaksiyasına məruz qoyur. Nəticələr rentgen quruluş analizi vasitəsilə
təsdiqlənmişdir [9, 14].
3. Sintez olunmuş [Cu(HGAT)∙H2O]n∙nH2O koordinasion polimer
kompleksində digərlərindən fərqli olaraq amin qrupunun
deprotonlaşması baş verdiyindən, məhz Cu(II) monoanion liqand
kimi çıxıs edərək, kompleksin qonşu molekulu ilə koordinasiyaya
daxil olduğu aşkarlanmışdır. Koordinasiya olunmuş su molekulunun
Cu(II) polimer kompleksinin təhrif olunmuş kvadro-piramidal fəza
quruluşuna təsiri piridin əvəzlənməsi ilə müəyyən olunmuşdur [5].
4. [Zn(HGAT)2]2∙3H2O kristal kompleksinin elektron quruluşu TDDFT metodunun B3LYP funksional nəzəriyyəsinin LANL2DZ
əsasında hesablanmışdır. [Zn(HGAT)2]2∙3H2O, Zn(HGAT)2∙3H2O və
Zn(HGAT)2 kompleksləri üçün uyğun olaraq HOMO enerji
göstəricilərinin (EHOMO, eV) -6.644, -6.689 və -6.724 eV və eləcə də
LUMO enerji göstəricilərinin (ELUMO, eV) komplekslərin yuxarıdakı
sırasına uyğun olaraq -2.967, -2.654 və -2.511 eV-ə bərabər olduğu
müəyyən olunmuşdur [1, 2, 4, 7, 11, 13].
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5. Yanacaqların və yağların keyfiyyətinin istismar xassələrinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə sintez olunmuş yeni birləşmələr T-22
sürtkü yağında, AI-95 yanacağında karbohidrogenlərin mikrobioloji
zədələnmələrinə qarşı biosid aşqar kimi tədqiq edilərək, bakteriyalar
və kif göbələklərində maddə 1-in (2.5–3.0 sm), maddə 2-nin (2.5–2.7
sm) və maddə 3-ün (2.8–3.0) bakterisid xassəli olduğu və etalon
maddə ilə müqayisədə yüksək nəticə verdiyi müəyyən edilmişdir.
Eyni
zamanda
sintez
olunmuş
birləşmələr
H2GAT,
[Zn(HGAT)⋅H2O]n,
Ni(HGAT)2∙2H2O
karbohidrogenlərin
oksidləşməsinin qarşısını alan antioksidant aşqarlar kimi yoxlanılmış
və əldə olunan göstəricilərə əsasən liqandın antioksidant kimi
aktivliyi Zn(II) və Ni(II) komplekslərinə nisbətən zəif olduğu və
[Zn(HGAT)⋅H2O]n, Ni(HGAT)2∙2H2O birləşmələri sırasında ən
yüksək nəticəni Ni(HGAT)2∙2H2O kompleksi verdiyi təsdiq
olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən sintez
olunmuş birləşmələr selektiv bakteriya və göbələklərə qarşı
əhəmiyyətli dərəcədə fəal biosid aşqar və karbohidrogenlərin
oksidləşməsinin qarşısını alan antioksidant aşqar kimi istifadə oluna
bilər [1, 3, 13].
6. Molekulyar dokinq proqram təminatlı enzim-liqand bağlanması
prosesinin alqoritmik hesablamaları vasitəsilə sintez olunmuş
[Zn(HGAT)2]2∙3H2O kompleksinin fizioloji fəallığı haqqında
öncədən məlumat əldə edilərək təcrübi və nəzəri nəticələr müqayisə
olunmuş və nəticələr təcrübəni təsdiqləmişdir [7].
7. Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonu və metal komplekslərinin
canlı orqanizmlərdə fərqli metodlarla AChE, BChE α-Gly enzimləri
və CAh I, II izoenzimlər üzrə inhibitor təsirləri araşdırılmışdır və
məlum olmuşdur ki, sözü gedən birləşmələr yüksək fizioloji fəallığa
malik olmaqla hüceyrə və toxuma səviyyəsində baş verən bədxassəli
şişlər, qıcolma, Alzheymer, tənəffüs yolları və mədə-bağırsaq
traktının kəskin iltihabı və sair kimi xəstəliklərə səbəb olan patoloji
halların qarşısını almaqla potensial dərman maddəsi ola bilər [1, 3, 4,
7-11].
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