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Özet
Metal iyonlar; birçok biyolojik önemi olan makro moleküllerin davranýþlannýn
kontrolünde baskýnrol
oynarlar. Proteinlerinve peptitlerin yapý taþlan olan amino asitlerin metal iyonuyla þelatoluþtumtaküzere
kompleks vemýeyatkmlýðýoldukça büyüktür. Biyolojik sistemlerde,peptitlerin, proteinlerinve enzimlerin
metal katyonlan ile reaksiyonlannýnaçýklanabilmesiiçin amino asitlerin metal katyonlanyla verdiði
kompleksIerinözelliklerinin bilinmesi gerekir.
Bu çalýþmadabir amino asit olan sisteinin geçiþ metal kompleksIeri sentezlenmiþ ve yapýlarýaydýnlatýlmaya
çalýþýlmýþtýr.Sistein ligandýrnn Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) ve V(V) iyonlarý ile sulu ortamda 2: i oranýnda
çalýþýlarakkompleksIeri sentezlenmiþtir. Bu kompleksIerin yapýlarýFTIR spektrumlarý, ICP-OES ve element
analizleri ile karakterize edilmiþtir.
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1. GÝRÝþ
Koordinasyonkimyasý,metal iyon veya metal atomu (elektron alýcý-akseptör)
ile ligandm (elektronvericidonör) eýkileþmesi sonucu oluþan yeni bileþikler ve bunlarýn yapýlanmn aydmlatýlmasýmkapsar.
Koordinasyonbileþiklerinde, metal iyonu ile elektron verici grup bað oluþturmuþdurumdadýr.Bu þekilde
meydanagelenmaddeyekompleks yada koordinasyonbileþiði denÝr.Meydana gelenmolekül, þelatbileþiði
veya þelatolarakadlandýnlýf[1, 2, 3].
Ligandýarýn,donör özelliklerinin bað oluþumundaönemli olmasýsebebiyle oluþacakkoordinasyonbaðý,
metal ve ligandýarýnözelliklerine baðlý olarak kovalent ve iyonik karakteresahiptir. Bu sebeplekompleks
veya þelat bileþiðinin gösterdiði özellikler, reaksiyona giren metal iyonun elektronik konfigürasyonuna,
koordinasyonsayýsýna
ve ligandýntaþýdýðý
aktif grup veya gruplar ile moleküldeki diðer atomlannelektron
delokalizasyonunabaðlýdýr.Bu sebeptendolayýkoordinasyonbileþikleri, organik ve anorganikkarakterlerin
bir bileþimi olarak ortayaçýkarlar.
Proteinlerinve peptitlerin yapýtaþlan olan amino asitlerin metaliyonuyla þelatoluþturmaküzerekompleks
verme yatkýnlýðý
oldukça büyüktür. Amino asitler, geçiþelementlerininkoordinasyonkimyasýndaönemli bir
yer tutar. Yapýlançalýþmalargenelde amino asitlerin þelat etkisi ile ilgili olmuþtur. Metal ve proteinler
arasýndakietkileþimi anlamak için amino asitlerin geçiþ elementleri ile oluþturduklan kompleksIerin
yapýlanýnincelemekönemlidir.
Temel amino asitlerdemerkezatomuile bað oluþturanatomlarazot, kükürt ve oksijendir. Glisin ve alaninde
donör atomlar; azotve oksijendir. Sisteindedonör atomlar;azot, kükürt ve oksijendir. Bu amino asitler tek
uçlu ligand olarakdavrandýklanndaglisin ve alanindonör atomlanazotile metaliyonunabaðlanýrlar.Sistein
ise kükürt atomu ile baðlanýr.Amino asitler kristal halinde dipolar bileþiklerdir. Yani zýt yükler taþýrlar
(Zwitter iyon). Suluçözeltideanyonikve katyonik yapýlanndengesivardýr[4].

