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C NMR

H NMR

: Karbon Nükleer Manyetik Rezonans
: Proton Nükleer Manyetik Rezonans

BHA

: Butylated hydroxyanisole

BHT

: Butilhidroksi toluen

BQ

: Benzokinon

CV

: Döngülü voltametri

DBU

: 1,8-diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en

DCM

: Diklorometan

DMAE

: Dimetilaminoetanol

DMF

: N,N-Dimetilformamid

DMSO

: Dimetilsülfoksit

DPBF

: 1,3-difenilizobenzofuran

DPBF

: 1,3-difenilizobenzofuran

DPPH

: 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil

E.N.

: Erime Noktası

EtOAc

: Etilasetat

EtOH

:Etanol

Ft-ır

: Fourier Transform Infra Red

GCE

: Camsı karbon elektrot

H2Pc

: Metalsiz ftalosiyanin

HOMO

: En yüksek dolu molekül orbitali

ISC

: Sistemler içi geçiĢ

L-DOPA

: L-3,4-dihidroksifenilalanin

Li2Pc

: Lityum ftalosiyanin

LUMO

: En düĢük boĢ molekül orbitali

MALDI-TOF : Matris Destekli Lazer Desorpsiyon Ġyonizasyonu
MeOH

: Metanol

MHA

: Mueller-Hinton agar

MHB

: Mueller-Hinton suyu

xiii

MIC

: En düĢük engelleyici konsantrasyon

MPc

: Metalli ftalosiyanin

MTT

: (3-(4,5-dimetildiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazolyum bromür

NLA

: Nonlineer soğurma

NLO

: Non-lineer optik

OAc

: Asetat

OD

: Optik yoğunluk

OL

: Optik sınırlarıcı

Oxd

: Yükseltgenme

Pc

: Ftalosiyanin

Pcs

: Ftalosiyaninler

PDT

: Fotodinamik Terapi

PS

: Fotosensitizer

Red

: Ġndirgeme

ROS

: Reaktiv oksijen türleri

SEC

: Spektrokimyasal ölçümler

Sub-Pc

: Subftalosiyanin

Super-Pc

: Süperftalosiyanin

SWV

: Kare Dalga voltametri

TBAP

: Tetrabutilamonyumperklorat
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4-(TRĠFLOROMETOKSĠ)FENOKSĠ GRUPLARI ĠÇEREN
FTALOSĠYANĠNLERĠN SENTEZĠ, TIPTA, BĠYOLOJĠDE VE ĠLERĠ
TEKNOLOJĠDE KULLANILABĠLĠRLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI
ÖZET
Ftalosiyaninler (Pcs) ve onların metalli türevleri benzersiz optik, elektronik, katalitik
ve yapısal özelliklerinden dolayı son yıllarda büyük ilgi çekmektedir. Geleneksel
olarak, ftalosiyaninler boya ve pigment olarak kullanılmıĢtır, fakat son zamanlarda
kataliz, sıvı kristaller, kimyasal sensörler, fotodinamik tedavi, güneĢ enerjisi
dönüĢümü, optik veri depolama, yarı iletkenler ve nonlineer optik gibi farklı bilimsel
ve teknolojik alanlarda geniĢ uygulama alanı bulmuĢlardır. Ayrıca, metal
ftalosiyaninler, elektrokatalitik, elektrokromik ekranlar ve sensör uygulamaları gibi
çeĢitli elektrokimyasal teknolojilerde iĢlevsel malzemeler olarak yaygın bir Ģekilde
kullanılmaktadır. Metal ftalosiyaninlerin redox zenginliği, bu uygulamalardaki
iĢlevsellikleri için anahtar faktördür ve bu özellikler, metal merkezler ve
sübstitüentler değiĢtirilerek kolayca uyarlanabilir. Son yıllarda, araĢtırmacılar Pc
moleküllerinin antioksidan, antimikrobiyal ve enzim inhibisyon aktivitelerini de
incelemiĢtir. Reaktif oksijen türleri (ROS), canlı organizmaların metabolizmalarında
üretilir ve bu ROS, hücresel biyomoleküllerin çoğu ile kolayca reaksiyona girerek bir
organizmanın normal savunma mekanizmalarını azaltır. Çoklu ilaç direnci ile
sonuçlanan ticari antibiyotik ilaçların yaygın kullanımı nedeniyle, antimikrobiyal
aktiviteye sahip yeni Pc'lerin sentezi önemli hale gelmiĢtir.
Düzlemsel makrosiklikler arasındaki π istiflenme (kümelenme) nedeniyle, sübstitüe
edilmemiĢ ftalosiyaninler, organik çözücülerde ve suda çözünmez veya az çözünür,
bu durum onların uygulamalarını sınırlandırmıĢtır. Makrosikliklerin periferal veya
eksenel olarak sübstitüe edilmesi, 18π - elektron konjüge sistemleri arasındaki
mesafeyi arttırır, kümelenmeyi azaltır böylece çeĢitli çözücülerde çözünürlüklerini
arttırır ve optik özelliklerini geliĢtirir. Flor atomları, yüksek oranda elektron çekme
özelliğine sahiptir ve florlu Pc'ler için olağanüstü elektron geçiĢi, manyetik ve ıĢığa
duyarlılık özellikleri sunar. Ayrıca, multi-floro-sübstitüe ftalosiyaninler mükemmel
termal stabilite, kimyasal direnç ve polar/apolar çözünürlük gibi benzersiz özellikler
gösterdiklerinden yeni malzemeleri üretmek için flor içeren Pc'lerin geliĢtirilmesine
odaklanan çalıĢmaların sayısında son zamanlarda büyük bir artıĢ vardır.
Bu tez kapsamında fotodinamik terapide, biyolojide ve yüksek teknolojide
kullanılabilme potansiyellerini araĢtırmak amacıyla, ikisi asimetrik ve 26 sı yeni
olmak üzere 27 adet ftalosiyanin bileĢiği sentezlendi. Bu amaçla tezin birinci
aĢamasında 4-nitroftalonitril veya 3-nitroftalonitril ile 4-(triflorometoksi)fenol kuru
dimetil formamid (DMF) içerisinde, potasyum karbonat varlığında, azot atmosferi
altında, 45 oC de reaksiyona sokularak, sırasyla 4-(4-(triflorometoksi) fenoksi)
ftalonitril (1) ve 3-(4-(triflorometoksi) fenoksi) ftalonitril (2) bileĢikleri sentezlendi.
4,5 dikloroftalonitril ile 4-(triflorometoksi)fenol kuru dimetil sülfoksit (DMSO)
içerisinde, potasyum karbonat varlığında, azot atmosferi altında, 80 oC de reaksiyona
sokularak 4,5-bis(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril (3) bileĢiği hazırlandı. Elde
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edilen 1, 2 ve 3 nolu ftalonitrillerin ilgili metal tuzları (metalsiz ftalosiyain için metal
tuzu kullanılmadan) ile uygun çözücülerde (pentanol katalitik miktarda DBU,
dimetilaminoetanol ve kinolin) azot atmosferi altında ve uygun sıcaklıklarda (135 oC,
165 oC, 170 oC) siklotetramerizasyon reaksiyonları sonucu hedeflenen simetrik mono
metalli (1-Zn, 2-Zn, 3-Zn, 1-Co, 2-Co, 3-Co, 1-Cu, 2-Cu, 3-Cu, 1-Pd, 3-Pd, 1-Ga,
2-Ga, 3-Ga, 1-In, 2-In, 3-In, 1-Lu, 2-Lu, 3-Lu), metalsiz (1-H2, 2-H2),
ftalosyaninler ve sandviç tipi lutesyum ftalosiyaninler (1’-Lu, 2’-Lu, 3’-Lu)
sentezlendi.
Yine
bu
aĢamada
elektron
itici
gruplar
içeren
4(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (1), 4,5-bis(4 triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril
ligantları (3) ve elektron çekici 4-((4-nitrofenil)etinil)ftalonitril ligantı (4) ile
istatiksel kondenzasyon yöntemi kullanılarak A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren
push-pull yeni asimetrik çinko ftalosiyaninler sentezlendi. Reaksiyon 135 oC de azot
altında DMAE içinde gerçekleĢtirildi. Sentezlenen bütün moleküllerin saflıkları ince
tabaka kromatorafisi ile takip edilip, yapıları Ft-ır, 1H NMR (paramamanyetik
ftalosiyaninler hariç), 13C NMR (paramamanyetik ftalosiyaninler hariç), kütle
spektroskopisi ve UV-vis gibi spektral teknikler kullanılarak aydınlatıldı. Sandviç
tipi lutesym ftalosiyaninlerin (1’Lu-3’Lu) yapılarını aydınlatmak için elektro spin
resonas ölçümleri (ESR) de kullanıldı.
Sentezlenen ftalosiyaninlerin elektronik spektrumları, farklı çözücülerde ve farklı
deriĢimlerde UV-vis spektrometresi aracılığıyla ölçülerek çözücünün cinsinin ve
deriĢiminin spektoskopik ve agregasyon (kümeleĢme) özellikleri üzerindeki etkisi
araĢtırıldı.
Tezin ikinci aĢamasında sentezlenen ftalosiyaninlerin biyolojide kullanılabilme
potansiyellerini araĢtırmak amacıyla 1, 1-H2, 1-Cu, 1-Pd bileĢiklerinin antioksidan
aktiviteleri ve tirozinaz inhibisyon özellikleri, 3, 3-Zn, 3-Cu, 3-Co bileĢiklerinin
antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri incelendi. Ayrıca 4 veya 3 konumlarında 4(triflorometoksi)fenoksi (1,2) veya 4-(triflorometoksi)tiyofenoksi gruplarını (1S, 2S)
içeren ftalonitrillerden hazırlanan metalsiz ve bakır ftalosiyaninlerin (1-H2, 1-Cu, 2H2, 2-Cu, 1S-H2 , 1S-Cu, 2S-H2, 2S-Cu) bağlayıcı atomun cinsinin ve konumunun
bu bileĢiklerin biyolojik özelliklerinin üzerindeki etkisini incelemek için antioksidan
ve tirozinaz inhibisyon aktiviteleri araĢtırıldı.
Tezin üçüncü aĢamasında, fotodinamik terapide kullanılabilme potansiyellerini
araĢtırmak amacıyla, 1-Zn, 1-InCl, 1-Ga, 1-Lu, 2-Zn, 2-InCl, 2-Ga, 2-Lu, 3-Ga, 3Lu bileĢiklerinin, UV-vis ve floresans spekroskopisi kullanılarak, floresans kuantum
verimleri, singlet oksijen kuantum verimleri ve fotobozunma kuantum verimleri
hesaplandı. Ayrıca bu tez kapsamında, ilk defa, mono lutesyum ftalosianinlerin (1Lu, 2- Lu, 3- Lu) SPDT’de kullanılabilme potansiyellerini araĢtırmak amacıyla,
fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelendi.
Tezin dördüncü aĢamasında sentezlenen ftalosiyaninlerin elektrokataliz,
elektroalgılayıcı, görüntüleme ve optoelektronik alanlarında kullanılabilme
potansiyellerini araĢtırmak amacıyla 1-Zn, 1-Co, 1-In, 2-Zn, 2-Co, 2-In, 3-Zn, 3Co, 3-In bileĢiklerinin elektrokimyasal ve in-situ spektroelektrokimyasal özellikleri
incelendi.
Tezin son aĢamasında ise 1 ve 3 nolu ftalonitrillerden hazıralana simetrik ve A3B tipi
asimetrik çinko ftalosiyaninlerin (1-Zn, 3-Zn, 1-AZn, 3-AZn) non lineer optik
malzemeler olarak kullanılabilme potansiellerini arĢtırmak amacıyla NLO ve optik
sınırlama özellikleri açık yarık Z-tarama yöntemi kullanılarak incelendi.
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SYNTHESIS OF PHTHALOCYANINES CONTAINING 4(TRIFLUOROMETOXY) PHENOXY GROUPS AND INVESTIGATION OF
THEIR USABILITY IN MEDICINE, BIOLOGY, AND ADVANCED
TECHNOLOGY
SUMMARY
Phthalocyanines (Pcs) and their metal derivatives include a planar 18π-electron
system and exhibit high electron transfers. They have attracted great attention in
recent years owing to their unique optical, electronic, and catalytic properties that
result from their highly conjugated structure. Albeit phthalocyanines have been used
as dyes and pigments for many years, recently they have found wide application in
different scientific and technological fields such as catalysis, liquid crystals,
chemical sensors, photodynamic therapy, solar energy conversion, optical data
storage, semiconductors, and nonlinear optics. Also, metal phthalocyanines are
widely used as functional materials in various electrochemical technologies such as
electrocatalytic, electrochromic screens, and sensor applications. The redox richness
of metal phthalocyanines is a key factor for their functionality in these applications
and these properties can be easily altered by changing the metal center and
substituents. In recent years, researchers have also examined the antioxidant,
antimicrobial, and enzyme inhibition activities of Pc molecules. Reactive oxygen
species (ROS) are produced in the metabolism of living organisms, and these ROS
readily react with most cellular biomolecules and reduce an organism's normal
defense mechanisms. Due to the widespread use of commercial antibiotic drugs
resulting in multi-drug resistance, the synthesis of new Pcs with antimicrobial
activity has become important. As known, all of these applications require materials
that show good solubility in a wide range of different solvents. But π-stacking
(clustering) between planar rings of unsubstituted phthalocyanines leads to low
insolubility or poor solubility of these compounds in organic solvents and water that
in turn limits their applications. Alteration of phthalocyanine periphery can
significantly overcome this problem. Generally, there are mainly two approaches: 1)
Peripherally or non-peripherally addition of long and bulky substituents into
phthalocyanine ring; 2) Insertion of metal ions. In addition to peripheral or nonperipheral substituents, the presence of axial group on metal ion also increases the
distance between the 18π-electron conjugated systems, reduces aggregation, thus
increases their solubility in various solvents. Besides, the chemical, physical, and
optical properties of phthalocyanines can be improved using different metal cations
or substituents. These changes are usually followed by the study of their spectral
properties especially the UV-vis spectra. The presence of axial ligand on the metal
center shifts the Q-band to the red region and makes the phthalocyanines useful for
IR or near-IR applications. Compared to the electron-withdrawing substituents, the
electron-donating groups leads to the red-shift of the Q-band. Also, the Q-bands of
the non-peripherally substituted phthalocyanines show up more red-shift in
comparison to their peripherally substituted analogs. Besides, temperature,
concentration, and solvent nature can affect the Uv-vis spectra. For the instance, an
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increase in the refractive index of the solvent is followed by the red-shift of the Qband.
The fluorine atom is a high electron-withdrawing atom and results in exceptional
electron-transfer, magnetic, and photosensitivity properties of fluorinated Pc. Since
fluorine-containing Pcs exhibit excellent thermal resistance, chemical stability, and
good solubility, the study of their synthesis and characterization for development of
the Pcs performance in the different applications.
Within the scope of this thesis, 27 symmetric and non-symmetric phthalocyanines
were synthesized to investigate their potential as suitable materials for photodynamic
therapy, biology, and high technology. For this purpose, 4- (4- (trifluoromethoxy)
phenoxy) phthalonitrile (1) and 3- (4- (trifluoromethoxy) phenoxy) phthalonitrile (2)
were synthesized by reaction of 4-nitrophthalonitrile or 3-nitrophthalonitrile and 4(trifluoromethoxy)phenol in dry dimethylformamide (DMF) in the presence of
potassium carbonate under nitrogen atmosphere at 45 oC. The pure products were
obtained by crystallization from ethanol. Combination of 4,5 dichlorophthalonitrile
and 4- (trifluoromethoxy) phenol in dry dimethyl sulfoxide (DMSO) in the presence
of potassium carbonate under nitrogen atmosphere at 80 oC resulted in 4,5-bis (4(trifluoromethoxy) phenoxy) phthalonitrile (3). The crude compound was purifıed by
crystallization from ethanol. Cyclotetramerization of the obtained phthalonitriles (13) with the related metal salts (except for metal-free phthalocyanine) in suitable
solvents (pentanol in the presence of catalytic amounts of DBU,
dimethylaminoethanol, and quinoline) under a nitrogen atmosphere at suitable
temperatures (135 oC, 165 oC, 170 oC) resulted in symmetrical mono-metal (1-Zn, 2Zn, 3-Zn, 1-Co, 2-Co, 3-Co, 1-Cu, 2-Cu, 3-Cu, 1-Pd, 3-Pd, 1-Ga, 2-Ga, 3-Ga, 1In, 2-In, 3-In, 1-Lu, 2-Lu, 3-Lu), metal-free (1-H2, 2-H2), phthalocyanines and
sandwich-type lutetium phthalocyanines (1'-Lu, 2'-Lu, 3'-Lu). According to the
statistical condensation method, 4- (trifluoromethoxy)phenoxy) phthalonitrile (1) or
4,5-bis (4 trifluoromethoxy) phenoxy) phthalonitrile (3) and electron-withdrawing 4 ((4-nitrophenyl) ethynyl) phthalonitrile ligand (4) reacted in DMAE under nitrogen
at 135 oC to synthesize new asymmetric push-pull zinc phthalocyanines (A3B type)
including extra-ring triple bonds. All the macromolecules were purified by
performing the column chromatographic technique on silica gel. For symmetrically
substituted phthalocyanines DCM: THF or chloroform: THF mixture were used as
the eluent. However, hexane: THF mixture was used as the mobile phase for the nonsymmetrically substituted phthalocyanınes. The purities of all synthesized molecules
were tested by applying thin layer chromatography, and their structures were
elucidated using spectroscopic techniques such as Ft-ır, 1H NMR (except for
paramagnetic phthalocyanines), 13C NMR (except for paramagnetic
phthalocyanines), mass and UV-vis spectroscopy. Electron spin resonance
measurements (ESR) were also performed to study the structures of sandwich-type
lutetium phthalocyanines (1'Lu-3'Lu).
Electronic spectra of the synthesized phthalocyanines were recorded in different
solvents and different concentrations at room temperature using a UV-vis
spectrometer. The effect of the concentration and the effect of the solvent nature on
the spectral and aggregation properties of the newly synthesized phthalocyanines
were investigated, as well.
Besides, the antioxidant activities and tyrosinase inhibition properties of compounds
(1, 1-H2, 1-Cu, 1-Pd) were studied. Compared to the literature, all the compounds
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exhibited moderate antioxidant activity and 1-Cu had the highest tyrosinase
inhibitory activity among the synthesized molecules. The antimicrobial and
antioxidant activities of compounds (3, 3-Zn, 3-Cu, 3-Co) were investigated for
evaluation of the biological utilization potential of the synthesized phthalocyanines.
3-Zn showed the highest antioxidant activity in both DPPH scavenging activity and
reducing power experiments. The tested phthalocyanines demonstrated antimicrobial
activity against gram (+) bacteria. In addition, peripheral/ non-peripheral tetrasubstituted metal-free and copper phthalocyanines (1-H2, 1-Cu, 2-H2, 2-Cu)
containing 4- (trifluoromethoxy) phenoxy or 4- (trifluoromethoxy) thiophenoxy
groups (1S-H2, 1S-Cu, 1S-Cu, 2S-H2, 2S-Cu) were prepared and their antioxidant
and tyrosinase inhibition activities were examined to study the effect of the type and
position of the binding atom on the biological properties of these compounds. In
comparison to the literature, they had moderate antioxidant activities and quite good
tyrosinase enzyme inhibition activities.
Moreover, the fluorescence quantum yields, singlet oxygen quantum yields, and
photodegradation quantum yields of compounds (1-Zn, 1-In, 1-Ga, 1-Lu, 2-Zn, 2In, 2-Ga, 2-Lu, 3-Ga, 3-Lu) were measured using UV-vis and fluorescence
spectroscopy. The highest fluorescent quantum yield (ΦF = 0.28 in DMSO) was
obtained for the peripheral tetra-substituted gallium chloride complex. Compared to
the literature, the newly synthesized complexes have higher singlet oxygen yields
and higher stability against photodegradation. To conclude, all the examined
phthalocyanines have the potential to be used as photosensitizers in PDT. For the
first time, the photophysical and photochemical properties of mono lutetium
phthalocyanines (1-Lu, 2- Lu, 3- Lu) were investigated to evaluate their potential as
alternative materials for SPDT.
Electrochemical and in-situ spectroelectrochemical properties of compounds (1-Zn,
1-Co, 1-InCl, 2-Zn, 2-Co, 2-In, 3-Zn, 3-Co, 3-In) were examined for the study of
their possible utility in the electrocatalysis, electro-sensing, visualization, and
optoelectronics. The characteristic and spectral changes observed during
spectroelectrochemical measurements confirmed that the complexes have the electrooptical activity required for various electrochemical and optical applications such as
electrocatalytic and electrochromic fields. It was also found that nonperipheral tetrasubstituted cobalt phthalocyanine (2-Co) redox processes have a multi-electron,
reversible, and metal-based character that in turn increase the redox richness of the
compound for technological applications.
To investigate the possibility of their use as non-linear optical materials, NLO and
optical limitation features of symmetrical and A3B type asymmetric zinc
phthalocyanines (1-Zn, 3-Zn, 1-AZn, 3-AZn) were examined by performing the
open Z-scan method. The values of the second-order NLO-absorption coefficient (β)
and the third-order susceptibility’s imaginary component (Im [X(3)]) of symmetric
and asymmetric phthalocyanines were calculated for investigation of the NLO
properties. To examine OL performances, the threshold values were measured. The
good NLO and optical limiting properties of all the examined compounds indicated
that these compounds have the potential to be used as NLO materials. The highest
value was obtained for 2 (3) - (4-Nitrophenyl) ethinyl] - (9 (10), 16 (17), 23 (24) tris- (4- (trifluorometxy) phenoxy) -phthalocyaninato} zinc (II) (33.6 × 10-4 M).
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1. GĠRĠġ VE GENEL BĠLGĠLER

1.1 Ftalosiyaninlerin Tarihçesi
Ftalosiyanin kelimesi Yunanca naphta (yağ) ve cyanine (koyu mavi) terimlerinden
türetilmiĢtir. Sentetik bir makro halka bileĢik olan ftalosiyanin ilk defa orto di
sübstitüe benzen türevlerinin kimyasal değiĢimi sırasında, renkli bir yan ürün olarak
ortaya çıkmıĢtır. 1907 yılında Londra’da South Metropolitan Gas Company adlı
Ģirkette çalıĢan Braun ve Tcherniac ftalimid ve asetikasitten orto-siyanobenzamid
hazırlanırken siyah çözünmeyen bir madde tespit etmiĢlerdir (Braun ve Tcherniac,
1907).

ġekil 1.1 : Orto-siyanobenzamid sentezi sırasında metalsiz ftalosiyanin eldesi.
Benzer bir Ģekilde 1927’de Diesbach ve Von der Weid Friburg Üniversitesi’nde
piridin içinde bakırsiyanür ve orto-dibromobenzenin reaksiyonu sırasında %23
verimle sıra dıĢı bir Ģekilde kararlı mavi bir madde elde etmiĢlerdir fakat yapısı
aydınlatılamamıĢtır. Daha sonra bu yan ürün bakır(II) ftalosiyanin olarak
adlandırılmıĢtır (Soppok, 1979).
Ftalosiyanin eldesi ile ilgili bir baĢka çalıĢma da 1928 yılında Scottish Dyes Ltd.
Ģirketi Grangemounth tesislerinde emaye kaplama bir reaktörde, ftalik anhidrit ve
amonyaktan ftalimid sentezi sırasında gerçekleĢmiĢ ve safsızlık olarak nitelendirilen
maddenin reaktörün hasarlı bölümlerinden açığa çıkmıĢ olan demir metali ile oluĢan
bir kompleks olduğu Dunsworth ve Drescher tarafından kanıtlanmıĢtır (Thomas,
1990). Tamamıyla rastlantılar sonucu keĢfedilen ftalosiyaninlerin gerçek yapısı ise
1929 yılında Linstead’ın incelemeleri ve daha sonra Robertson’un X-ıĢını
1

çalıĢmalarının
(Bekaroğlu,

sonucunda
2001).

1934

1933-1940

yılları

yılından

itibaren

arasında
ticari

kesinlik

üretimine

kazanmıĢtır
baĢlanmıĢtır.

Ftalosiyaninlerin periferal ve non-periferal pozisyonlarına çeĢitli sübstitüentlerin
ilave edilmesiyle, farklı özellikler kazandırılabilmektedir. 1963- 1975 yılları arasında
bu rakama 800 değiĢik uygulama alanı eklenmiĢ olması günümüzde bu rakamın
hangi boyutlara ulaĢtığının göstergesi olarak kabul edilebilir (Moser ve Thomas,
1983).
1.2 Ftalosiyaninlerin Yapısı
Ftalosiyaninler dört izoindol ünitesinden oluĢan yüksek konjugasyonlu 18 -elektron
sistemine sahip 16 üyeli (8 karbon, 8 azot) makrosiklik bileĢiklerdir ve
tetraazaporfirinlerin en iyi bilinen türevleridir (ġekil 1.2).

ġekil 1.2: Metalli ftalosiyanin ve metalsiz ftalosiyaninin moleküler yapısı.
Ftalosiyaninlerin moleküler yapısı porfirin türevleri ile yakın analogları olan
porfirazin ve tetrabenzoporfirinlerin yapılarına benzemektedir (Kadish ve diğ, 2000)
(ġekil 1.3).
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ġekil 1.3 : Ftalosiyaninlerin porfirin halkları ile iliĢkisi.
Ftalosiyaninler yapısal olarak porfirinlerle benzemelerine rağmen hemoglobin,
klorofil A ve vitamin B12 gibi doğal olarak bulunmazlar, tamamen sentetik
ürünlerdir. Porfirin yapılarından farkı mezo pozisyonunda bulunan azot atomlarının
bağ açılarını değiĢtirmesidir. 16 üyeli iç makrohalkayı oluĢturan bağlar porfirindeki
bağlardan daha kısadır, yani mezo-azot atomları üzerinden gerçekleĢtirilen köprü,
bağları önemli ölçüde küçültmüĢtür. Bağ uzunlukları ve açılarındaki bu azalmalar
merkezdeki koordinasyon boĢluğunu porfirine göre daha küçük olmasına neden
olmaktadır (Moser ve Thomas, 1983).
Ftalosiyanin molekülünün merkezindeki iki hidrojen atomu periyodik tablonun
hemen hemen bütün metal katyonlarıyla yer değiĢtirebilir böylece metalli
ftalosiyanin türevi sentezlenebilir. Günümüzde 70’ e yakın metal katyonu,
ftalosiyaninlerde merkez atomu olarak kullanılmıĢtır (Kadish ve diğ, 2000).
Ftalosiyanin makrohalkaları genellikle koordinasyon sayısı dört olan kare düzlem
kompleksler oluĢturmaktadır. Yüksek koordinasyon sayısını tercih eden metal
katyonları ile kare piramit veya oktahedral yapılar da oluĢturabilmektedirler.
Ftalosiyanin bileĢikleri nadir toprak elementleri, aktinidler ile yüksek koordinasyonlu
sandviç türü çift katlı (double-decker, Pc2M) veya üç katlı (triple-decker Pc3M2)
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kompleksler de oluĢturabilmektedirler (ġekil 1.4) (Geyer ve diğ, 1996; Koçak ve diğ,
2003; Gao ve diğ, 2009). Radyoaktif olmaları ve zor elde edilmelerinden dolayı az
sayıda aktinit ftalosiyanin sentezlenebilmiĢtir. Bu sandviç yapılı kompleksler
elektrokromik ve organik yarı-iletkenler olarak ilgi çekmektedirler (Day ve diğ,
1974).

ġekil 1.4 : Çift katlı ve üç katlı ftalosiyanin komplekslerinin yapısı.
Dört izoindol ünitesinden oluĢan ftalosiyaninlere ilave olarak, merkezde bor katyonu
ve buna bağlı üç izoindol ünitesinden oluĢan subftalosiyaninler (SubPc) ve merkezde
uranyum katyonu ve buna bağlı beĢ izoindol ünitesinden oluĢan süperftalosiyaninler
(SuperPc) de vardır (ġekil 1.5). Subftalosiyaninlerin delokalize olmuĢ 14elektronuna

sahipken,

süperftalosiyaninler,

22-elektrona

sahip

konjuge

makrohalkalardır. Ftalosiyaninlerin çoğunda metal-azot bağı uzunluğu yaklaĢık 1,852,05 oA iken superftalosiyaninlerde uranil-azot bağı uzunluğu yaklaĢık 2,5-2,6 oA
civarındadır (Day ve diğ, 1974; Marks ve Stojakovic, 1978).
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ġekil 1.5 : Subftalosiyanin ve süperftalosiyaninlerin yapısı.
1.3 Ftalosiyaninlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Merkez atomu olarak yükseltgenme basamağı +2 olan metal katyonlarını içeren (Zn,
Pt, Cu, Co gibi) metalli ftalosiyaninler genellikle kare düzlemsel yapıda bulunurlar,
D4h simetrisine sahiptirler ve koordinasyon sayıları dörttür. Merkez atomu olarak
yükseltgenme basamağı +2’den büyük olan metalleri (Ga, Sn, In, V gibi) içeren
ftalosiyaninler, bir veya iki eksenel ligant (asetat, piridin, klor, alkil, aril veya su vb
gibi) ile koordinasyon yapabilir. Böylece kare piramit ve oktahedral geometrideki
yapılar oluĢur (ġekil 1.6) (Fischer ve diğ, 1971).

ġekil 1.6 : Metalli ftalosiyanin molekülünün mümkün olan moleküler geometrileri.
Yüksek kararlılık ve renk ftalosiyanin bileĢiklerinin en önemli iki fiziksel özelliğidir.
Ftalosiyaninlerin pekçoğunun rengi kimyasal ve kristal yapısına bağlı olarak
maviden yeĢile kadar değiĢir. Örnek olarak bakır ftalosiyaninin kompleksinin rengi
sübstitüe klor atomlarının sayısının artması ile maviden yeĢile doğru kayar.
Ftalosiyaninlerin kimyasal özellikleri üzerinde merkez atomunun etkisi büyüktür.
Metal katyonunun çapı ftalosiyaninin çekirdeğinin çapına uygun ise molekül
kararlıdır. 0,7 ve 0,8 °A’luk iyonik yarıçapa sahip +2 yükseltgenme basamağına
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sahip geçiĢ metalleri ftalosiyanin molekülünün ortasındaki boĢluğa oturabilir Metal
katyonunun çapı 1,35 °A olan boĢluk çapından küçük ya da büyük olduğunda ise
metal katonları ftalosiyanin çekirdeğinden kolaylıkla ayrılır. 1,75 °A’luk iyonik
yarıçapa sahip Pb2+ katyonu için durum böyledir metal makrosiklik düzleminin
dıĢına çıkar (Gürek, 1996; Leznoff ve Lever, 1996; Mckeown, 1998).
Metalli ftalosiyanin bileĢikleri kovalent ve elektrovalent olmak üzere ikiye ayrılır.
Alkali ve toprak alkali metalleri içeren ftalosiyaninler elektrovalent ftalosiyaninler
olarak adlandırılır ve genellikle organik çözücülerde çözünürler. Seyreltik anorganik
asitler, sulu alkol ve su ile muamele edildiğinde metal iyonu kolaylıkla ayrılarak
metalsiz ftalosiyanin elde edilir. Lityum ftalosiyanin diğer metalli ftalosiyaninlerden
farklı olarak alkol içerisinde oda sıcaklığında çözünür ve diğer metal tuzları ile
reaksiyona sokulduğunda, lityum ile tuzun katyonu yer değiĢtirerek yeni bir metalli
ftalosiyanin elde edilir (Birsöz, 2013). Ġkinci tip kovalent ftalosiyanin kompleksleri
yapısında bulunan metal ile arasındaki bağın çok sağlam olması nedeniyle
elektrovalent olanlara kıyasla daha kararlıdırlar. Bu tip ftalosiyanin komplekslerini
asitlerle muamele ederek halka içindeki metali çıkarmak zordur (Leznoff ve Lever,
1996). Kinolin, klornaftalen gibi çözücülerde sıcakta kısmen çözünürler.
1.4 Ftalosiyaninlerin Sentez Yöntemleri
Ftalosiyaninlerin sentezlenmesinde baĢlangıç maddesi olarak ftalonitril, ftalik
anhidrit, ftalik asit, ftalimid, diiminoisoindolin ve orto-siyanobenzamid gibi ortodikarboksilik

asit

kullanılmaktadır

(ġekil

1.7).

Ftalosiyanin

bileĢiklerinin

sentezlenebilmesi için, baĢlangıç maddesinde sübstitüsyon orto konumda bulunmalı
ve bu fonksiyonel grupları taĢıyan atomlar arasında çift bağ bulunmalı, eğer yoksa
kondenzasyon tepkimesi esnasında çift bağ oluĢmasını sağlayacak bir düzenlenme
mekanizması olması gereklidir. Endüstriyel olarak ftalosiyanin bileĢiklerinin
üretiminde

daha

ucuz

olduğu

için

ftalik

anhidrit

türevlerinden

sentezi

kullanılmaktadır. Ancak bilimsel araĢtırmalardaki sentezlerde ise reaksiyon
verimlerinin çok daha iyi olması, yan ürünlerin daha az olması ve sübstitüe
ftalosiyanin eldesinde yapının modifiye edilmesine imkan verdiği için en çok
kullanılan baĢlangıç maddesi ftalonitril türevleridir (Sharman ve Van Lier, 2003).
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ġekil 1.7 : Ftalosiyanin sentezi için kullanılan baĢlangıç maddeleri.
1.4.1 Metalsiz ftalosiyanin sentezi
Ftalonitril bileĢiğinin bir baz ile [1,8-diazabisiklo[5.4.0]undek-7-en, (DBU), 1,8diazabisiklo[4.3.0]non-5-en (DBN) veya NH3 ile n-hekzanol veya n-pentanol gibi bir
çözücü içerisinde ısıtılması ile direkt olarak metalsiz ftalosiyanin elde edilebilir.
DBU ve DBN gibi bazlar kullanarak yapılan sentez metodu Tomado metodu olarak
adlandırılmaktadır.

Metalsiz

ftalosiyanin

ftalonitril

bileĢiğinin

N,N-

dimetilaminoetanol gibi bazik bir çözücü içerisinde ısıtılmasıyla da direkt olarak
sentezlenebilir (Mckeown, 2003).
Metal katyonunun çapı ve ftalosiyaninin oyuk çapı arasındaki fark fazla olan, lityum,
sodyum, civa, bizmut ve kurĢun gibi metal iyonları içeren metalli ftalosiyaninlerden
asit ile metalin çıkartılmasıyla metalsiz ftalosiyanin türevleri sentezlenebilir. Bu
metod Linstead metodu olarak bilinmektedir ve en yaygın olarak lityum, sodyum
veya mağnezyum alkoksitleri kullanılmaktadır (Lever, 1965; Brewis ve diğ, 1998;
Snow ve Jarvis, 1984; Mckeown ve diğ, 1990).
Ftalonitrilin siklotetramerizasyonu ile metalsiz ftalosiyanin oluĢumu iki elektron ve
iki proton gerektirmektedir. Bu Ģartlar uygun bir organik indirgeme ajanı 1,2,3,6tetrahidropiridin veya hidrokinon kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Daha ucuz
olduğundan genellikle hidrokinon kullanılmaktadır. Bu reaksiyon, ftalonitril ile
hidrokinon ftalonitrilin erime noktasının (> 180 oC) üzerinde ısıtılarak gerçekleĢtirilir
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(Snow ve Jarvis, 1984). 1,3-diiminoizoindolin bileĢiğinin DMAE içerisinde
kaynatılması ile de metalsiz ftalosiyanin bileĢiği sentezlenebilmektedir (ġekil 1.8)
(Sommerauer ve diğ, 1996).

ġekil 1.8 : Metalsiz ftalosiyanin sentezi.
1.4.2 Metalli ftalosiyanin sentezi
Metalli ftalosiyanin, ftalonitrilden ya da diiminoisoindolinden siklotetramerizasyon
için template etki gösteren metal iyonu varlığında sentezlenebilir. Ayrıca MPc, metal
tuzu ve bir azot kaynağı (üre) varlığında ftalik anhidrit veya ftalimid kullanılarak da
elde edilebilir. Buna ek olarak, H2Pc ya da Li2Pc’nin klornaftalen veya kinolin gibi
yüksek

kaynama

noktasına

sahip

aromatik

çözücülerde,

metal

tuzuyla

gerçekleĢtirilen reaksiyonundan MPc oluĢturulabilir.
Metalli ftalosiyanin, diiminoizoindolin veya ftalonitrilin kalıp etisi gösteren metal
iyonu

varlığında siklotetramerizasyonu sonucu sentezlenebilir. Ayrıca metalli

ftalosiyanin , metal tuzu ve üre gibi bir azot kaynağı varlığında, ftalimid veya ftalik
anhidrit kullanılarak da elde edilebilir. Bir diğer yöntemde ise, H2Pc ya da Li2Pc’nin
klornaftalen veya kinolin gibi yüksek kaynama noktasına sahip aromatik
çözücülerde, metal tuzuyla gerçekleĢtirilen reaksiyonundan MPc oluĢturulabilir
(Thompson ve diğ, 1993). Farklı bir yaklaĢım olarak da MPc, subftalosiyanin veya
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süperftalosiyanin kullanılarak da gerçekleĢtirilebilir. ġekil 1.9’da bahsi geçen
yöntemler Ģematik olarak veilmektedir.

ġekil 1.9 : Metalli ftalosiyanin sentez yöntemleri.
1.4.3 Tetrasübstitüe ftalosiyanin sentezi
Tetra sübstitüe ftalosiyaninler, sübstitüe grupların halka üzerindeki konumlarına göre
periferal sübstitüe ve nonperiferal sübstitüe ftalosiyaninler olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Nonperiferal sübstitüe ftalosiyaninler, 3-sübtitüe ftalonitril türevlerinden
baĢlanarak, periferal sübstitüe ftalosiyaninler ise 4-sübstitüe ftalonitrillerden
baĢlanarak sentezlenirler (ġekil 1.10).
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ġekil 1.10 : 3-ve 4-sübstitüe ftalonitrilden baĢlanarak tetra sübstitüe Pc sentezi.
Organik çözücülerde çözünürlüklerinin yüksek olasından dolayı tetrasübstitüe
ftalosiyaninler en çok çalıĢılan Pc türevleridir. Tetrasübstitüe Pc’ler D2h, C4h, C2v ve
Cs olmak üzere dört farklı simetride, istatistiksel olarak sırasıyla 4:2:1:1 oranında
yapısal izomer karıĢımı halinde elde edilirler (ġekil 1.11). Bu izomerler kromatografi
teknikleri kullanılarak ayrılması çok zordur ve literatürde çok az örneği vardır
(Hanack ve diğ, 1993).
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ġekil 1.11 : Nonperiferal ve periferal tetra-sübstitüe ftalosiyaninlerin yapı izomerleri.
1.4.4 Oktasübstitüe ftalosiyanin sentezi
Oktasübstitüe ftalosiyaninler periferal konumlarında ikiĢer sübstitüent içerirler ve iki
yöntemle elde edilirler. Birinci yöntemde, o-ksilen bromlanarak 4,5-dibromo-oksilen bileĢiği elde edilmekte, bunun N-bromosüksinimid ile bromlanması sonucunda
1,2-bromometil-4,5-dibromobenzen elde edilmektedir. Ardından primer alkil
grupları, uygun nükleofillerle tepkimeye sokularak sübstitüe edilmekte, daha sonra
Rosenmund-Von Braun reaksiyonu ile benzen halkasına bağlı bromo grupları nitrile
dönüĢtürülmektedir (ġekil 1.12) (Weiss ve Fischer, 2003).

ġekil 1.12 : o-ksilen bileĢiğinden çıkılarak gerekli ftalonitril türevinin sentezi.
Ġkinci yöntemde ise baĢlangıç maddesi olarak 4,5-dikloroftalonitril kullanılmaktadır.
Bu bileĢik, 4-nitroftalonitrille aynı koĢullarda reaksiyona sokularak disübstitüe
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ftalonitril türevleri sentezlenmektedir. Bu yöntemin reaksiyon verimi daha yüksek
olduğu için daha çok tercih edilmektedir (ġekil 1.13) (Karaoğlu ve diğ, 2012).

ġekil 1.13 : 4,5-disübtitüe ftalonitril sentezi.
Benzen halkası üzerinde farklı 2 grup içeren, dolayısıyla yapısal izomerleri bulunan
oktasübstitüe ftalosiyaninler de sentezlenmiĢtir (Kandaz ve diğ, 2002; Shaposhnikov
ve diğ, 2007; ErdoğmuĢ ve Arıcı, 2014). Baz olarak Na2CO3 kullanılarak ve
reaksiyon sıcaklığı düĢük tutularak, 4,5-dikloroftalonitril’in yalnızca bir klorunun yer
değiĢtirdiği çalıĢmalar literatürde mevcuttur (ġekil 1.14) (Karaoğlu ve diğ, 2012;
ErdoğmuĢ ve Arıcı, 2014).

ġekil 1.14 : 4-kloro-5-sübtitüe ftalonitril sentezi.
Nonperiferal okta- sübstitüe ftalosiyanin (MPc-onp-Cn) eldesi için Cook ve grubu iki
yeni metod geliĢtirmiĢlerdir. 3,6-dialkilftalonitriller, uygun 2,5-dialkil furan ya da
tiyofenden baĢlanarak elde edilir (ġekil 1.15). Fumaronitril ve beĢ üyeli heterohalka
arasında Diels-Alder halka katılma reaksiyonu sonucunda uygun dinitril türevleri
sentezlenir. Tiyofen yolu basit MPc-onp-Cn’ lerin sentezi için daha etkili olmakla
beraber furan yolu daha esnektir ve fonksiyonel olarak uygun bir Ģekilde korunmuĢ
karboksilik asit veya alkol grubu içeren ftalonitrillerin hazırlanmasına izin
vermektedir. Asimetrik ftalosiyanin sentezinde de bu yol kullanılabilmektedir.
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ġekil 1.15 : Non-periferal okta-sübstitüe ftalosiyaninlerin sentezi (H2Pc-onp-Cn).
1.4.5 Asimetrik sübstitüe ftalosiyanin sentezi
Asimetrik sübstitüe ftalosiyanin sentezi için, istatistiksel kondenzasyon yöntemi,
subftalosiyanin yaklaĢımı ve polimer destekli sentez yöntemleri kullanılmaktadır.
Kondenzasyon yönteminde asimetrik ftalosiyaninler iki farklı ftalonitril bileĢiğinden
baĢlanarak sentezlenirler. Bu yöntemde seçicilik sağlanamadığından istatiksel
oranlarda altı farklı ftalosiyanin bileĢiği elde edilir (ġekil 1.16). Sentez sonrasında
istenilen ürün kromotografi kullanılırak diğer ürünlerden ayrılabilir. Reaktiviteleri
birbirine benzer olan iki farklı ftalonitril bileĢiğinin 3:1 oranında tepkimeye
sokulmasıyla AAAB %44, AAAA %33 ve diğer çapraz kondenzasyon ürünleri de
%23 oranlarında elde edilir (Nemykin ve diğ, 2014; Farajzadeh ve diğ, 2020; Erdem
ve diğ, 2020).
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ġekil 1.16 : Ġki farklı izoindol ünitesi kullanılarak asimetrik ftalosiyanin sentezi.
Asimetrik Pc sentezinde bir diğer yöntem ise subftalosiyanin yöntemidir. Bu
yöntemde AAAB tipi asimetrik Pc sentezlenir. 1990 yılında Kobayashi ve diğerleri
tarafından bildirilen bu yöntemde subftalosiyanin, farklı sübstitüe bir grup içeren
iminoizoindolin türevi ile DMSO:kloronaftalen (2:1) içerisinde, 90 °C’de tepkimeye
sokulur (ġekil 1.17) (Kobayashi ve diğ, 1990).

ġekil 1.17 : Subftalosiyanin yöntemi ile asimetrik ftalosiyanin sentezi.
Leznoff ve Hall tarafından AAAB yapısındaki asimetrik ftalosiyaninlerin sentezi için
kullanılan bir yöntem geliĢtirilmiĢtir (ġekil 1.18). Bu yönteme, bir diiminoizoindolin
veya ftalonitrilin (B) çözünmeyen bir polimere bağlanması sağlanıp farklı bir
diiminoizoindolin (A) ile reaksiyonu sağlanır. Daha sonra hedeflenen asimetrik yapı
polimer desteğinden kopartılır, verim yaklaĢık %20-25 civarındadır (ġekil 1.18)
(Leznoff ve Hall, 1982).
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ġekil 1.18 : Polimer üzerinden sentezlenen asimetrik ftalosiyanin örneği.
1.5 Ftalosiyaninlerin Çözünürlüğü
Sübstitüent içermeyen ftalosiyanin türevlerinin organik çözücülerdeki ve sudaki
çözünürlüğü düĢüktür. Bu durum Pc moleküllerinin hacimli ve düzlemsel
yapılarından dolayı kolayca kümelenmesinden kaynaklanmaktadır.
Makro halkanın periferal konumlarının uzun alkil zincirleri veya hacimli gruplarla
sübstitüsyonu veya merkez atoma eksenel ligantlar eklenmesi makrosiklik tabakaları
arasındaki uzaklığı arttırır kümelenmeyi engeller ve böylece ftalosiyaninlerin organik
çözücülerdeki çözünürlüğü, arttırılabilir (Ma ve diğ, 2007; Kurt ve diğ, 2015; Ilgin
ve diğ, 2018). Benzer Ģekilde periferal konumlara sülfonik asit, karboksilik asit veya
kuarterner amonyum gruplarının ilave edilmesiyle ftalosiyanin bileĢiklerinin geniĢ
bir pH aralığında sulu çözeltilerde çözünmesi sağlanmaktadır (Choi ve diğ, 2004;
Karaoğlu ve diğ, 2008; Güzel ve diğ, 2013; Kurt ve diğ, 2015).
Literatürde tetra- ve oktasübstitüe ftalosiyaninler karĢılaĢtırıldığında tetrasübstitüe
ftalosiyaninlerin oktasübstitüe analoglarına göre daha yüksek oranda çözündükleri
görülmüĢtür (Diesbach ve Von der Weid, 1927). Bunun en önemli nedeni
tetrasübstitüe ftalosiyaninlerin dört yapı izomeri karıĢımı olarak izole edilmeleri ve
simetrik oktasübstitüe ftalosiyaninlerin katı halde daha düzenli olmalarıdır (Beck ve
diğ, 1991; Hanack ve diğ, 1993; DurmuĢ ve diğ, 2006).
Sübstitüentlerin 2,3,9,10,16,17,23,24 veya 1,4,8,11,15,18,22,25 pozisyonlarına
yerleĢmelerinden dolayı tetra- ve okta- sübstitüe ftalosiyaninler 2,3- ve 1,4-sübstitüe
olarak adlandırılırlar (ġekil 1.19).
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ġekil 1.19 : 2,3- ve 1,4-Sübstitüe ftalosiyaninler.
1.6 Ftalosiyaninlerin UV-vis Spektrumları
Spektral özelliklerinden 18π-elektronlu Pc sistemi sorumlu olduğundan Pc'lerin
özellikleri, kimyasal ve elektronik özellikleri genellikle elektronik spektrumlarının
incelenmesiyle araĢtırılır (ġekil 1.20). Pc'lerin elektronik absorpsiyon spektrumları,
UV–vis bölgesinde B-bandı (300-400 nm) ve Q-bandı (700-800 nm) olarak
adlandırılan iki karakteristik banda sahiptir. Q-bandı, en yüksek dolu moleküler
orbitalden (HOMO) en düĢük boĢ moleküler orbitaline (LUMO) olan π – π *
geçiĢlerinden kaynaklanır. Tipik Pcler için, B ‐ bandı a2u orbitalinden (HOMO ‐ 1)
egx ve egy (LUMO ve LUMO + 1) orbitallerine geçiĢe atanabilir. Bu bileĢiklerin
simetrisindeki D4h'den D2h'ye bir azalma Q-bandının ikiye yarılmasına yol açar.
Genel olarak, metal içermeyen Pc'lerin boĢluğunda metal iyonunun olmaması, Pc
halkasının düzlemselliğinin bozulmasına neden olur. Ek olarak, büyük metal
iyonlarının varlığı da aynı sonuçlara yol açar (ġekil 1.21). UV–vis absorpsiyon
spektrumları, özellikle Q-bantları, metal iyonu, sübstitüent ve solvent yapısı gibi bazı
faktörlere bağlı olarak değiĢebilir. Elektron çeken gruplarla karĢılaĢtırıldığında,
elektron veren gruplar Q-bantlarının kırmızı bölgeye kaymasına neden olur. Ek
olarak, periferik olmayan bir konumda bir sübstitüentin varlığı, periferik pozisyonda
aynı grubun varlığından daha batokromik bir kayma ile sonuçlanır. Ayrıca, Qbandının kırmızı tarafa kaymasının artması, çözücünün kırılma indisindeki artıĢtan
da kaynaklanır. Bu nedenle, spektrumdaki Q-bandının konumu ile kullanılan
çözücünün artan kırılma indisi arasında doğrusal bir iliĢki mevcuttur (McKeown,
1983; Leznoff ve Lever, 1989,1996; Kadish ve diğ, 2003).
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ġekil 1.20 : Metalsiz ve metalli Pclerin UV-vis spektrumları.

ġekil 1.21 : Metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin basitleĢtirilmiĢ enerji diyagramı.
1.7 Ftalosiyaninlerin Agregasyon DavranıĢları
Çözelti halinde düzlemsel monomer moleküllerin ikisi veya daha fazlası bir araya
gelip moleküller arası kuvvetler aracılığıyla etkileĢerek dimerleĢmesine veya
oligomerleĢmesine agregasyon (kümelenme) adı verilir (ġekil 1.22). Agregasyonun
biyoyararlanımı (bioavailibity), in vivo dağılımı ve singlet oksijen üretim verimliliği,
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yüksek düzeyde yer değiĢtirmiĢ π-elektron sistemlerinin optik ve PDT özellikleri
üzerinde hayati bir etkisi vardır (Lier ve Kessel, 1990). Ek olarak, agregasyon
moleküller arası etkileĢimlerde bir artıĢa neden olur, bu da triplet halin hızlı
bozulmasına yol açar ve Pc'lerin NLO özelliklerini zayıflatır. Bu etki genellikle,
NLO özelliklerinin incelenmesi için yüksek konsantrasyon veya katı Pc'ler
kullanıldığında görülür. Pc halkasının modifikasyonu bu problemin önemli ölçüde
üstesinden gelir (Snow ve Jarvis, 1984; Ho ve diğ, 1987; Hosoda ve diğ, 1991). Bu
nedenle, konsantrasyon, çözücü tipi, sübstitüent (boyut ve konum) ve sıcaklık,
kümelenmeyi yönetmede temel parametrelerdir. Moleküller arası etkileĢimden
kaynaklanan elektronik durum sırasındaki herhangi bir değiĢikliği spektral
özelliklerdeki değiĢiklik izlediğinden, Pc'lerin UV-vis spektrumlarının incelenmesi,
kümelenmenin belirlenmesi ve kontrolüne yardımcı olabilir (McKeown, 1983;
Leznoff ve Lever, 1989,1996; Jiang, 2010).

ġekil 1.22 : Monomerden dimer ve trimer yapılara geçiĢte gözlenen H ve J tipi
agregasyonun Ģematik gösterimi.
1.8 Ftalosiyaninlerin Biyolojik Özellikleri
Pc moleküllerinin biyolojik aktiviteleri birçok araĢtırmaya konu olmuĢ ve
fotodinamik terapi (Ogunsipe ve diğ, 2008), antimikrobiyal (Agırtas ve diğ, 2014),
antioksidan (Yıldırım ve diğ, 2017) ve enzim inhibisyon aktiviteleri ayrıntılı olarak
incelenmiĢtir.

Reaktif

oksijen

türleri

(ROS),

canlı

organizmaların

metabolizmalarında üretilir ve bu ROS, hücresel biyomoleküllerin çoğu ile kolayca
reaksiyona girerek bir organizmanın normal savunma mekanizmalarını azaltır (Patra
ve diğ, 2015). Çoklu ilaç direnci ile sonuçlanan ticari antibiyotik ilaçların yaygın
kullanımı nedeniyle, antimikrobiyal aktiviteye sahip yeni ftalosiyaninlerin sentezi
önemli hale gemektedir.
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1.8.1 Ftalosiyaninlerin anti-oksidant özellikleri
Serbest radikaller, bir veya daha fazla eĢleĢmemiĢ elektron içeren oldukça kararsız
yapılardır. Ek olarak, düĢük moleküler kütleli ve endojen veya eksojen kaynaklardan
hücrelerde oluĢan oldukça etkili moleküller ile kısa ömürlüdürler. Reaktif oksijen
türleri ile oluĢan serbest radikaller, aerobik organizmaların elektron taĢıma zinciri
veya aktif fagositoz gibi metabolik yollarla sürekli olarak elde edilir. Bu iĢlemlerde
süperoksit anyon (O2− o), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil radikali (HO−), peroksil
radikali (ROOo), alkoksil radikali (ROo), hidroklorik asit (OHCl−) ve ayrıca
peroksinitid (ONOO−) meydana gelebilir. Antioksidanlar, bu serbest radikallerin
neden olduğu oksidatif stresin ortadan kaldırılmasında organizmalara yardımcı olur.
1.8.2 Ftalosiyaninlerin anti-mikrobiyal özellikleri
Antimikrobiyal ajanların ana sınıfları, dezenfektanlar (hastalığın yayılmasını
önlemek için canlı olmayan yüzeylerde çok çeĢitli mikropları öldüren çamaĢır suyu
gibi seçici olmayan ajanlar), antiseptikler (canlı dokuya uygulanan ve ameliyat
sırasında enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olan) ve antibiyotikler (vücuttaki
mikroorganizmaları yok eden) dir. Antimikrobiyal ilaçlar öncelikli olarak etki
ettikleri mikroorganizmalara göre gruplandırılabilir. Örneğin bakterilere karĢı
antibiyotikler, mantarlara karĢı antifungaller kullanılmaktadır. "Antibiyotik" terimi,
orijinal olarak sadece canlı mikroorganizmalardan türetilen formülasyonları tarif
etmektedir, ancak Ģimdi sülfonamidler veya florokinolonlar gibi sentetik maddelere
de uygulanmaktadır. Enfeksiyonu tedavi etmek için antimikrobiyal ilaçların
kullanımı antimikrobiyal kemoterapi olarak bilinirken, enfeksiyonu önlemek için
antimikrobiyal

ilaçların

kullanımı

antimikrobiyal

profilaksi

olarak

bilinir.

Antibakteriyal ajanlar ayrıca bakterileri öldüren bakterisidal ajanlara ve bakteriyal
büyümeyi yavaĢlatan veya durduran bakteriyostatik ajanlara bölünebilir. Buna
karĢılık, antimikrobiyal teknolojilerdeki ilerlemeler, mikrobiyal büyümeyi basitçe
engellemenin ötesine geçebilen çözümlerle sonuçlandı ve temas halinde mikropları
öldürmek için belirli gözenekli ortam türleri geliĢtirilmiĢtir.
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1.8.3 Ftalosiyaninlerin tirozinaz inhibisyon özellikleri
Tirozinaz enzimi, monofenol moleküllerinin o-difenollere o-hidroksilasyonunu ve odifenollerin oksidasyonunu o-kinonlar üretmek için katalize eder (Carbanes ve
Garcia-Canovas, 1994). Tirozinaz, melanin sentezinin hız sınırlayıcı bir aĢamasını
katalize eden önemli bir enzimdir. Meyve ve sebzelerin kararması ve insan derisinde
meydana gelen hiperpigmentasyon, en yaygın olarak tirozinaz enziminin sorumlu
olduğu istenmeyen vakalardır ve bu esmerleĢme reaksiyonunun derecesi oksijen,
metal iyonları, ısı ve fenolik bileĢiklerden etkilenir (Yoruk ve Marshall, 2003). Bu
nedenden dolayı tirozinaz enzimini inhibe eden moleküller önem kazanmıĢtır ve
gıda, kozmetik ve tıbbi endüstrilerdeki çeĢitli uygulamalar için yeni güçlü tirozinaz
inhibitörlerinin tanımlanmasını, izolasyonunu, sentezini ve karakterizasyonunu
teĢvik etmiĢtir.
Tirozinaz enziminin hidrojen peroksit, askorbik asit, fenilhidrazin, gallik asit,
ferrosiyanür veya hidroksilamin gibi bir indirgeme ajanı ile reaksiyonu, enzimin
inhibisyonuna neden olur. Ġndirgeyici ajanların tirozinaz enziminin Cu2+ sini
indirgediği literatürde verilmiĢtir (Halaban ve diğ, 2002).
1.9 Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri
Fotodinamik tedavi (PDT), tümör teĢhisi ve iyileĢtirilmesinde çok yeni, umutlandırıcı
ve üzerinde yoğun olarak çalıĢılan yöntemlerden birisidir. PDT yöntemi için
fotosensitizer (PS), görünür ıĢık ve oksijen gereklidir. Bugüne kadar, klinik
fotodinamik terapi için birinci nesil fotosensitizer olarak yalnızca hematoporfirin
türevleri (hpd) ve fotofrin kullanılmıĢtır. Genel olarak kanserin fotodinamik tedavisi
için kullanılacak bir fotosensitizer; yüksek fotostabiliteye, tümörler için yüksek
seçiciliğe sahip olmalı, doku ıĢık geçirgenliğinin yüksek olduğu 600 ile 850 nm
bölgesinde kuvvetli absorpsiyon göstermeli ve triplet halin ömrü uzun olmalıdır. Bu
yöntem, ıĢığa duyarlı hale getirici bir ajanın uygulanmasını, ardından büyüyen
tümörün görünür ıĢıkla ıĢınlanmasını içerir. ĠĢlem sırasında singlet oksijen gibi bazı
sitotoksik reaktif oksijen türleri, tedavi alanında fotokimyasal olarak üretilir ve
hedeflenen kanser hücrelerini doğrudan yok eder (Chauke ve diğ, 2007).
MPc'ler delokalize π bağları nedeniyle güçlü elektronik soğurma sergilerler ve ıĢığa
duyarlı hale getirici olarak verimlidirler. Bu nedenlerden dolayı, ftalosiyaninler PDT
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ile kanser tedavisinde ikinci nesil fotosensitizer olarak kullanılabilecek özelliklere
sahip önemli bileĢiklerdir. Çinko ftalosiyaninler PDT uygulamalarında ikinci nesil
PS olarak kullanılmakta olup kuvvetli ve uzun dalga boyunda soğurma (650-800 nm
terapötik aralığında) yapması, yüksek PDT etkisine sahip olması, ve düĢük cilt
fotohassasiyeti nedeniyle ümit verici bileĢikler olarak görülmektedir. Merkez atomu
üzerinden eksenel sübstitüsyon yapabilen aluminyum, galyum, indiyum ve silisyum
ftalosiyaninler ise moleküller arası etkileĢimlerin az olması, kümeleĢme yapmamaları
ve çözünürlüklerinin iyi olması gibi özellikleri sebebiyle PDT’de fotosensitizer (PS)
olarak son yıllarda tercih edilmektedirler. ÇeĢitli sübstitüe MPc'ler arasında, alkoksive alkiltio- grupları içeren MPc'ler mükemmel fotosensitizer (PS) özelliği gösterirler
(DurmuĢ ve Nyokong, 2007; ErdoğmuĢ ve Nyokong, 2010). Ayrıca florlu
ftalosiyaninlerin, flor içermeyen türevlere kıyasla daha etkin fotosensitizer özelliği
gösterdiği de bildirilmiĢtir (DurmuĢ ve Nyokong, 2007; Ogunsipe ve diğ, 2007;
Güzel ve diğ, 2017; Sen ve diğ, 2019).
1.10 Ftalosiyaninlerin Sonofotodinamik Özellikleri
Son zamanlarda fotodinamik terapi (PDT), geniĢ bir kanser yelpazesi için
fonksiyonel bir tedavi olarak uygulanmaktadır (Dougherty ve diğ, 1998). Bu yöntem
çok doğru, sağlıklı hücreler için düĢük toksik ve minimal invaziv olmasına rağmen,
doku katmanlarına düĢük ıĢık nüfuzu, derin kanser lezyonları için PDT'nin etkinliğini
sınırlamıĢtır (Dolmans ve diğ, 2003; Liu ve diğ, 2016). Sonodinamik terapi (SDT),
ultrasonun hassaslaĢtırıcıyı aktive ettiği ve derin hücrelere nüfuz etmesini sağlayan
alternatif bir yaklaĢım (Trendowski, 2014) olmasına rağmen fototoksisite ile
sonuçlanabilen yüksek deriĢimde fotosensitizer gerektirir (Chen ve diğ, 2014). PDT
ve SDT kombinasyonu, belirtilen tüm sorunların üstesinden gelen yeni bir yöntem,
yani sonofotodinamik terapi (SPDT)’yi yaratır (Li ve diğ, 2014; Liu ve diğ, 2016).
SPDT, hem ıĢık hem de ultrason tarafından aynı anda etkinleĢtirilen az miktarda
fotosensitizer

içerir.

Bu

aktivasyonlar,

fotosensitizerin

özel

sonokimyasal,

fotokimyasal ve mekanik özelliklerine yol açar. Tek tek tedavilere kıyasla SPDT'nin
daha yüksek terapötik etkisini kanıtlayan bazı literatürler vardır (Liu ve diğ, 2016;
Atmaca ve diğ, 2021). Fotosensitizer, SPDT'nin önemli bir unsuru olarak düĢük
toksisite, kararlı bir kimyasal bileĢim, yüksek sono-fotosensitivite ve normal
dokulardan yüksek bir temizlenme oranı gibi özelliklere sahip olmalıdır. SPDT için
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bilinen çeĢitli fotosensitizerler arasında, mükemmel fizikokimyasal özellikleri
nedeniyle ftalosiyaninler (Pcs) dikkat çekmiĢtir (Atmaca ve diğ, 2021).

ġekil 1.23 : SPDT sistemi.
1.11 Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Ve Spektrolektrokimyasal Özellikleri
Metalli

ftalosiyaninler,

elektrokatalitik,

elektrokromik

ekranlar

ve

sensör

uygulamaları gibi çeĢitli elektrokimyasal teknolojilerde iĢlevsel malzemeler olarak
yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır (Zagal, 1992; Hanack ve diğ, 1994; DurmuĢ ve
diğ, 2006; Zagal ve diğ, 2010). Metalli ftalosiyaninlerin redox zenginliği, bu
uygulamalardaki iĢlevselliği için anahtar faktördür ve bu özellikler, metal merkezler
ve sübstitüentler değiĢtirilerek kolayca uyarlanabilir.
Ftalosiyanin türevlerinin redoks özellikleri ve bu özelliklere doğrudan bağlı olan
elektrokromik özellikleri oldukça ilginçtir. Ftalosiyaninlerin de içinde olduğu
elektrokromik malzemeler, sahip oldukları optik özellikleri sonucu oluĢturdukları
elektroaktif türler ile genel de üç tip renk değiĢimi davranıĢı sergilerler. Ġlk tip
elektrokromik malzemeler, optiksel geçirgenlikleri sonucu transparandan (renksiz)
tek renk geçiĢi gösterirler ve akıllı pencereler gibi absorbsiyon/geçirgenlik tipi
uygulamalar için elveriĢlidirler. Ġkinci tür elektrokromik malzemeler ise farklı sabit
potansiyel uygulamaları altında değiĢen Ģiddetli ve görünür iki renk ile cevap
verirler. Politiyofen esaslı malzemelerin görüntü teknolojilerde uygulanmaları bu
türe örnektir. Son tür olarak ikiden çok redoks prosesi gösteren ve bu olaylara çoklu
renk

geçiĢi

ile

eĢlik

eden

polielektrokromik
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malzemeler,

tersinir

absorpsiyon/geçirgenlik optik değiĢimleri ile geleceğin aranan malzemeleri arasında
değerlendirilmektedir. Ftalosiyaninler sahip oldukları polielektrokromik özelliklerle
bu grup malzemeler arasındadırlar. Ftalosiyanin komplekslerinin elektrokimyasal
özellikleri temel olarak merkez metal katyonu ile 18π-elektron sistemi arasındaki
etkileĢimlere

ve

farklı

sübstitüentlerin

bu

etkileĢimlere

olan

etkilerinden

kaynaklanmaktadır. Konjuge 18-elektron sistemlere sahip olan ftalosiyanin
kompleksleri kimyasal ve elektrokimyasal yükseltgenme ve indirgenmeye yatkındır
ve bu yolla elektriksel ve optik özellikleri değiĢmektedir. Bu kompleksler pek çok
elektrokimyasal sistemde halka merkezli dört taneye kadar indirgenme ve iki taneye
kadar da yükseltgenme reaksiyonu vermektedir. Ayrıca redoks aktif metal merkezleri
ve sübstitüentleri (cinsi, konumu ve sayısı) değiĢtirilerek redoks reaksiyonların
Ģartları da değiĢtirilebilmektedir. Ftalosiyanin bileĢiklerinin sahip oldukları bu
elektrokimyasal aktiflikleri elektrokromik görüntüleme sistemlerinde ve akıllı
malzeme yapımında kullanılabilirliklerini sağlayan temel faktörlerden biridir.
Ftalosiyanin komplekslerinin indirgenmiĢ veya yükseltgenmiĢ türevlerinin farklı
renklerde

olması

bu

komplekslerin

elektrokromik

malzeme

olarak

kullanılabilirliklerini sağlamaktadır (Kurt ve diğ, 2015).
1.12 Ftalosiyaninlerin Optik Özellikleri
Doğrusal olmayan optik (NLO), ıĢığın varlığıyla malzemelerin optik özelliklerindeki
değiĢimin sonucu olarak ortaya çıkan bir kavram olarak tanımlanabilir. BaĢka bir
deyiĢle, maddenin uygulanan elektromanyetik alana gösterdiği tepki bu alanın
doğrusal

olmayan

bir

fonksiyonu

olduğunda,

madde-ıĢık

etkileĢiminin

davraniĢlarının anlaĢılması temeline dayanır. Malzemelerin optik özelliklerini
değiĢtirmek ve doğrusal olmayan etkileri (NLO) gözlemek için lazer ıĢığı yeterince
Ģiddetli olmalıdır (Chen ve diğ, 2005). Mainman tarafından 1960’ da lazerin
keĢfinden sonra fotoelektronik ve fotonik alanlarında önemli uygulamalarından
dolayı Non Lineer Optik (NLO) çalıĢma alanı son yıllarda gelecek vaat eden bir alan
olarak geliĢmektedir (Boyd, 2003; Zyss, 1994). NLO malzemeler telekominikasyon
sistemlerdeki optik sinyalleri manipüle etmede ve baĢka optiksel sinyal üretme
uygulamalarında kullanılabilmektedir. NLO aktiflik ilk defa LiNbO3 (Lithium
Niobate) gibi inorganik kristallerde keĢfedildi. Fakat bu tip malzeme çeĢidi oldukça
sınırlıdır. SHG günümüzde ticari olarak Optik Parametrik Yükseltici (OPA) ve Optik
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Parametrik Salıngaç (OPO) sağlayan lazer üretimi için önemlidir. BaĢlıca SHG
kristalleri kuartz, potasyum dihidrojen fosfat (KDP), amonyum dihidrojen fosfat
(ADP), baryum titanat (BaTiO3) ve lityum iyodat (LiIO3)’ tür (Arivuoli, 2011).
Ancak inorganik malzemelerin pek çoğu ya düĢük NLO tepkiye sahiptirler ya da
mikro optoelektronik cihazlarda kullanılabilmeleri için ince film iĢlemleri önemli
sorunlar içerir. Ġlk zamanlarda araĢtırmalar inorganik malzemeler üzerinde
yoğunlaĢmıĢtı, ancak Davydov vd. (1970) dönor ve akseptör grupları içeren organik
moleküllerdeki ikinci derece harmonik üretimi (SHG) ilk defa göstermesinden sonra
nonlineer optiksel uygulamalar için organik malzemelere olan ilgi artmıĢtır (Chemla
ve Zyss, 1987; Prasad ve Williams, 1991; Nalwa ve Miyata, 1997; Nalwa, 1991;
Eaton ve diğ, 1991; Nalwa, 1993; Long, 1995; Mark ve Ratner, 1995). Organik
malzemelerin non lineer optiklikleri onların hayli polarizlenebilen π-konjuge
sistemlerine bağlıdır. Onlar inorganik malzemelere göre daha büyük nonlineerlik,
ultra hızlı tepki süreleri ve filimlerin hazırlanması için ekonomik ve kolay
iĢlenebilirlik, çok küçük optik cihazlar ile birleĢtirilmeleri gibi çok sayıda avantaj
sağlarlar. Bundan baĢka yapılarının rasyonel değiĢtirilmesi ile NLO özelliklerini
optimize etmek mümkündür.
Doğrusallıktan sapmalar, genel olarak ikinci ve üçüncü derece nonlineer özellikler
olmak üzere iki grupta toplanır. Üçüncü dereceden nonlineer optik cihazlar dört
foton karıĢımı esasına dayanmaktadır. Üçüncü dereceden doğrusal olmayan ortamda
frekansları farklı üç dalga harmanlanarak dördüncü bir foton üretilmektedir. Dört
dalga karıĢımı sonucu oluĢan elektromanyetik dalga alanının kırılma indisi ve
soğurma katsayısı kendi alanı tarafından modifiye edilmektedir. Ortamda ilerleyen
bir dalganın Ģiddetinin büyük veya küçük olduğu yerlerde dalga farklı kırılma
indisine sahip olacağından bu yerler arasında faz farkı oluĢur. Üçüncü mertebeden
nonlineer özelliğe sahip bir ortam içinde bulunan ıĢığın soğurma ve kırılma indisi
kendi ıĢık Ģiddeti tarafından değiĢtirilmektedir (ġekil 1.24). Çünkü ıĢık alanı etkin
olarak kendisi üzerine etki ederek ortamdaki hızını ve toplam soğurulma miktarını
değiĢtirir. Self-etki esasına dayalı pek çok cihaz geliĢtirilmiĢtir. En yaygın olarak
kırılma indisindeki değiĢimler lazerlerde, genel olarak da resonant kovuklarının
geçirgenliğini değiĢtirmede kullanılmaktadır.
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ġekil 1.24 : NLO sistemi.
Üçüncü mertebeden optik cihazlara örnek olarak optik anahtarlama sistemlerini
göstermek mümkündür. Örneğin, optik iletiĢim sistemlerinde kullanılmakta olan
anahtarlama,

optik-elektrik-optik

(O-E-O)

dönüĢüm

süreçleri

ile

gerçekleĢtirilmektedir. Bu yöntemin en önemli dezavantajlarından birisi, göreli
olarak hızlı olan optik sinyal üretimi elektrik sinyale dönüĢtürüldüğünde
yavaĢlamasıdır. Üçüncü dereceden NLO nun diğer önemli bir uygulama alanı da
optiksel sınırlamadır.
1.13 Ftalosiyaninlerin BaĢlıca Uygulama Alanları
Ftalosiyaninler ve onların metalli türevleri benzersiz optik, elektronik, katalitik ve
yapısal özelliklerinden dolayı son yıllarda büyük ilgi çekmektedir. Geleneksel olarak,
ftalosiyaninler boya ve pigment olarak kullanılmıĢtır fakat son zamanlarda kataliz,
sıvı kristaller, kimyasal sensörler, fotodinamik tedavi, güneĢ enerjisi dönüĢümü,
optik veri depolama, yarı iletkenler ve nonlineer optik gibi farklı bilimsel ve
teknolojik alanlarda geniĢ uygulama alanı bulmuĢlardır (McKeown, 1983; Leznoff
ve Lever, 1989,1996; Kadish ve diğ, 2003).
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2. TEZĠN AMACI VE KAPSAMI
Bu tezin amacı 4-(triflorometoksi)fenoksi gruplarını farklı sayıda ve farklı
konumlarda içeren yeni simetrik metalli, metalsiz ve asimetrik ftalosiyaninler
sentezlemek ve onların tıpta, biyolojide ve yüksek teknolojide muhtemel kullanım
alanlarını belirlemektir. Bunun için önce, etkin biyolojik, elektrokimyasal ve optik
özellikler gösterebilecek periferal veya nonperiferal 4-triflorometoksifenoksi
gruplarıyla sübstitüe edilmiĢ polar ve apolar organik çözücülerde çözünebilen yeni
periferal veya nonperiferal tetra- sübsitüe ve perifaral okta- sübstitüe metalli (M= Zn,
Pd, InCl, Cu, Co, GaCl, LuOAc), metalsiz ve sandviç tipi lutesyum falosiyanin
bileĢikleri

hazırlandı.

Son

olarak

da

(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril
triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril

elektron

itici

(1)
ligantları

(3)

gruplar

içeren

veya
ve

elektron

4-

4,5-bis(4
çekici

4-((4-

nitrofenil)etinil)ftalonitril ligantı (4) ile istatiksel kondenzasyon yöntemi kullanılarak
A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren push-pull yeni asimetrik tris- (1-AZn) ve
hegzakis- (3-AZn) sübstitüe çinko ftalosiyaninler sentezlendi. Elde edilen
bileĢiklerin yapıları Ft-ır, 1H NMR (paramamanyetik ftalosiyaninler hariç), 13C NMR
(paramamanyetik ftalosiyaninler hariç), kütle spektroskopisi ve UV-vis gibi spektral
teknikler kullanılarak aydınlatıldı. Sandviç tipi lutesyum ftalosiyaninlerin (1’-Lu-3’Lu) yapıarını aydınlatmak için elektro spin resonas (ESR) tekniği de kullanıldı.
Sentezlenen simetrik ftalosiyaninlerin bir kısmının biyolojik kullanılabilirliklerini
belirleyebilmek için antimikrobiyal, antioksidan, tirozinaz inhibisyon aktiviteleri gibi
biyolojik

özellikleri,

diyamanyetik

ftalosiyaninlerin

PDT

ve

SPDT’de

kullanılabilirliklerini araĢtırmak amacı ile fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri
incelendi.
Ġlave olarak elektrokataliz, elektroalgılayıcı, görüntüleme, optoelektronik ve
elektrokromik cihazlarda kulanılabilme potansiyellerini araĢtırmak amacıyla, elde
edilen

ftaosiyaninlerin

elektrokimyasal,

eĢ

bir

zamanlı

kısmının
(in-situ)

elektrokromik

spektroelektrokimyasal

elektrokolorimetrik analiz yöntemleriyle belirlendi.
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özellikleri
ve

değiĢik
in-situ

Hem sübstitüe grubun niceliğinin hem de koordine oldukları metallerin seçimlerinin
anti-oksidan, anti-mikrobiyal, tirozinaz inhibite aktivite, elektrokromik, fotofiziksel
ve fotokimyasal özelliklerinin üzerine etkileri irdelendi.
Son olarak ta 4-(4-triflorometoksi) fenoksi ve 4-((4-nitrofenil)etinil) grupları içeren
A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren push-pull yeni asimetrik hegzakis- ve trissübstitüe çinko ftalosiyaninlerin ve periferal okta- ve tetra- sübstitüe simetrik çinko
ftalosiyaninlerin ikinci dereceden NLO-soğurma katsayısı (β), üçüncü dereceden
optik duygunluğun sanal terimi (Im [X(3)]) ve optik sınırlayıcı (OL) özellikleri açık
yarık Z-tarama yöntemi kullanlarak incelenip karĢılaĢtırıldı.
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3. KULLANILAN MALZEME, CĠHAZLAR VE YÖNTEMLER

3.1 Cihazlar
Ft-ır spektrumları, 4000-400 cm-1 aralığında bir Perkin-Elmer Spectrum One
spektrometre kullanılarak oda sıcaklığında kaydedildi. NMR spektrumları bir Agilent
VNMRS 500 MHz spektrometre kullanılarak elde edildi ve kimyasal kaymalar (δ)
ppm olarak verildi. Elektronik absorpsiyon spektrumları, bir Scinco Lab Pro Plus
UV-vis spektrofotometre kullanılarak elde edildi. Kütle spektrumları, bir PerkinElmer Clarus 500 GC-MS ve bir Bruker Microflex MALDI-TOF kütle
spektrometresi kullanılarak elde edildi. Elemental analizler, bir Thermo Finnigan
Flash EA 1112 cihazı ile 950 - 1000 °C'de gerçekleĢtirildi. Elektron spin rezonans
(ESR) spektrumları, bir Bruker ELEXSYS E580 X bant ESR spektrometresi
kullanılarak oda sıcaklığında kaydedildi. Floresans spektrumları, oda sıcaklığında 1
cm

yol

uzunluğundaki

küvetler

kullanılarak

bir

Varian

Eclipse

spektroflorometresinde kaydedildi. Singlet oksijen tayini için foto-ıĢınlamalar, bir
General Electric kuvars hat lambası (300 W) kullanılarak gerçekleĢtirildi. 600 nm'lik
bir cam kesme filtresi (Schott) ve bir su filtresi, sırasıyla ultraviyole ve kızılötesi
radyasyonları filtrelemek için kullanıldı. Ek olarak numuneden önceki ıĢık yoluna bir
giriĢim filtresi (Intor, 40 nm'lik bir bant geniĢliğine sahip 700 nm) yerleĢtirildi. IĢık
yoğunlukları, bir POWER MAX 5100 (Mol elektron detektörü dahil) güç ölçer ile
ölçüldü.
3.2 Malzemeler
Bu çalıĢmada kullanılan yüksek saflıkta malzemeler ticari tedarikçilerden satın
alınmıĢtır. Azot gazı, asetik asit, hidroklorik asit (HCl), aseton, diklorometan (DCM),
dimetil formamid (DMF), dietileter, dimetil sülfoksit (DMSO), etil alkol, etilasetat,
hekzan, kloroform (CHCl3), metil alkol, 1-pentanol, toluen, tetrahidrofuran (THF),
dietileter, dimetilaminoetanol (DMAE), kinolin, 1,8-diazabisiklo [5. 4. 0] undek-7-en
(DBU), potasyum karbonat (K2CO3), sodyum sülfat (Na2SO4), 3-nitroftalonitril,
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çinko(II)asetat [Zn(OAc)2], paladyum(II)asetat [Pd(OAc)2], kobalt(II) klorür
(CoCl2), bakır(II) klorür (CuCl2), galyum (III) klorür (GaCl3), indiyum (III) klorür
(InCl3),

lutesyum

asetat

[Lu(OAc)3],

4-(triflorometoksi)fenol,

4-

(triflorometoksi)tiyofenol.
3.3 Biyolojik Yöntemler

3.3.1 Mikroorganizmalar ve ortam
Bu çalıĢmada kullanılan mikroorganizmalar Microbiologics Inc.'den satın alınmıĢtır.
Moleküllerin antimikrobiyal aktiviteleri bir Gram (-) (Escherichia coli ATCC 25922)
ve beĢ Gram (+) bakteriye (Bacillus subtilis ATCC 6051, Staphylococcus aureus
ATCC 29213, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 14579 ve
Staphylococcus aureus ATCC 25923) karĢı incelendi.
Disk difüzyon deneyleri için, tüm stok kültürleri Mueller – Hinton Broth (MHB)
içinde aĢılanmıĢtır. 37 ° C'de 24 saat inkübasyondan sonra, mikroorganizmalar 5 mL
deiyonize su içeren steril tüplere eklenmiĢ ve UV spektrofotometre (Optimizer)
kullanılarak 0,5 McFarland standardına (1,5 × 108 CFU / mL) ayarlandı (AğırtaĢ ve
diğ, 2015).
TLC-direkt biyootografi yönteminde, bakteri kolonileri 10 mL MHB içeren steril
tüplere konuldu ve gece boyunca 37 °C'de inkübe edildi. Ġnkübasyondan sonra elde
edilen bakteriyel süspansiyonlar MHB içinde 1:200 porsiyon seyreltildi. Daha sonra
20 mL MHB'ye 5 mL seyreltilmiĢ bakteriyel süspansiyon ilave edildi ve manyetik bir
karıĢtırıcıda 37 °C'de 5 saat karıĢtırıldı. Doğrudan ilave ön inkübasyondan elde
edilen 1 mL bakteriyel süspansiyon ile 20 mL'lik bir MHB miktarı (pH 7,2 ± 0,2)
aĢılandı ve 7 saat boyunca 37 ° C'de manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırıldı (Grzelak ve
diğ, 2013).
3.3.2 TLC-doğrudan biyootografi
Mikropipet kullanılarak plakaya (6×4 cm) 0,005 M konsantrasyonda 5 mL molekül
çözeltisi yüklenmiĢ ve oda sıcaklığında kurutulmuĢtur. Bakteriyel süspansiyonlar,
daha önce tarif edilen prosedüre göre hazırlandı. Kurutulan plakalar, hazırlanan
bakteriyel solüsyonlara 8 saniye süreyle daldırıldı, ardından steril deiyonize su ile
ıslatılmıĢ pamuk içeren 5×8 cm polietilen kaplara yerleĢtirildi ve bir gece 37 °C'de
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inkübe edildi. Ġnkübasyondan sonra, kromatogramlara %0,2 MTT (3-(4,5dimetildiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür) sulu solüsyon püskürtüldü, 37 °
C'de 0,5 ila 3 saat yeniden inkübe edildi ve biyootogramların fotoğrafları çekildi
(Jesionek ve diğ, 2017).
3.3.3 DPPH testi
Antioksidan aktiviteyi değerlendirmek için 100 mg mL-1 molekül stok çözeltileri
CH3Cl içinde hazırlandı. Test solüsyonları olarak CH3Cl, metanol içerisinde Trolox
ve CH3Cl (negatif kontrol) içerisinde farklı konsantrasyonlardaki moleküller
hazırlandı. BileĢiklerin DPPH aktiviteleri, daha önce Pascoal ve arkadaĢları
tarafından verilen prosedüre göre değerlendirildi (Pascoal ve diğ, 2014). Metanol
içerisinde 1 mM DPPH solüsyonu hazırlanmıĢ ve bu solüsyondan 0,5 mL test
tüplerindeki 1 mL test solüsyonlarına eklenmiĢ ve hafifçe karıĢtırılmıĢtır. Bu çözelti
oda sıcaklığında karanlıkta 1 saat inkübe edildi ve absorbans 517 nm'de
spektrofotometrik olarak okundu (Optimizer). Yüzde süpürme aktivitesi aĢağıdaki
formülle hesaplandı:
( )

(3.1)

Burada Acontrol, kontrol reaksiyon karıĢımının absorbansıdır ve Asample, örneğin
absorbansıdır.
3.3.4 Ġndirgeme gücü
Farklı konsantrasyonlarda 1 mL molekül çözeltileri 2,5 mL 200 mM sodyum fosfat
tamponu ve 2,5 mL %1 potasyum ferrisiyanür ile karıĢtırıldı. Daha sonra karıĢım 50
°C'de 20 dakika inkübe edildi. 2,5 mL %10 trikloroasetik asit ilave edildikten sonra
karıĢım, 10 dakika 3000 rpm'de santrifüjlendi ve 0,5 mL %0,1 demir klorür ile
birlikte 2,5 mL deiyonize su üst katmana eklenmiĢtir. Son olarak, absorbans bir UVvis spektrofotometre (Optimizer) kullanılarak 700 nm'de ölçüldü. α-Tokoferol
kontrol (standart) olarak seçildi (Pascoal ve diğ, 2014).
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3.3.5 Tirozinaz inhibisyonu
Ġnhibisyon çalıĢması için tirozinaz (mantardan), L-DOPA (substrat), kojik asit
(standart inhibitör) ve sentezlenmiĢ moleküller (potansiyel enzim inhibitörleri)
kullanıdı. Tirozinaz’ın stok çözeltisi fosfat tamponunda (pH 6,8) hazırlandı ve enzim
aktivitesi daha önce anlatılan yönteme göre belirlendi (Xing ve diğ, 2012). Seri
seyreltmelerden sonra, tirozinaz’ın çalıĢma çözeltisi (60 U / mL) ve L-DOPA'nın (5
mM) substrat çözeltisi 0,1 M fosfat tamponunda hazırlandı. Kojik asit ve
ftalosiyaninlerin stok çözeltileri DMSO içinde hazırlandı. Referans (control) olarak
BHA kullanıldı. Trolox ve BHT antioksidan standartları olarak kullanıldı.
Lineweaver–Burk grafikleri kullanılarak fetalosiyaninlerin enzim inhibisyon tipi
belirlendi. Farklı deriĢimlerde inhibe edici moleküller ve kojik asit (referans
inhibitör) hazırlandı ve sabit bir tirozinaz deriĢimi (60 U / ml) için incelendi. Ayrıca,
L‐DOPA farklı deriĢimlerde (0,2, 0,4, 0,8 ve 1 μg / ml) inhibisyon oranlarını elde
etmek için kullandı.
3.3.6 Spektrofotometrik deneyi
Spektrofotometrik deney, iyi bilinen bir yönteme (Tyrosinase / L-Dopa sistemi) göre
Optizen spektrofotometre kullanılarak gerçekleĢtirildi (Akin ve diğ, 2013). Toplam
hacmi 3 mL olan reaksiyon kabı önce 300 L enzim çözeltisi, 300 L farklı
deriĢimlerde hazırlanmıĢ bileĢikler çözeltisi ve 300 L L-DOPA çözeltisi ile
dolduruldu. Geriye kalan hacim fosfat tamponu ile tamamlandı ve reaksiyon
karıĢımının absorbansı, herhangi bir inkübasyon olmaksızın 475 nm'de 5 dakika
ölçüldü. Daha sonra, 300 L enzim çözeltisi, 300 L L-DOPA ve 2,4 mL fosfat
tamponu (kontrol) karıĢımının absorbansı aynı dalga boyunda ölçüldü. Kontrol körü
(blank) olarak 300 L L-DOPA ve 2,7 mL fosfat tampon karıĢımı kullanıldı.
3.3.7 TLC-enzim inhibisyonu deneyi
Moleküllerin ve standart inhibitörü olan kojik asidin tirozinaz inhibe edici
aktiviteleri, önceden kromatografik ayırma olmaksızın TLC deneyi kullanılarak
belirlendi. DMSO içinde çözülen her bileĢikten 2,5 L, analitik bir Ģırınga
kullanılarak TLC plakasına (10×5 cm) damlatıldı. Oda sıcaklığında yaklaĢık 5 dakika
kurutulduktan sonra, enzim (60 U / mL) ve substrat çözeltileri (5 mM) sırasıyla tüm
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yüzeye püskürtüldü. Daha sonra zaman aralıklarında TLC kromatogramının fotoğrafı
çekildi (Zhou ve diğ, 2017).
3.3.8 TLC-DPPH testi
Farklı deriĢimlerdeki moleküller, önceden kromatografik ayırma yapılmadan TLC
kromatogramlarına uygulandı. Her bileĢiğin DMSO çözeltisinden 2,5 L, analitik bir
Ģırınga kullanılarak TLC plakasına (10×10 cm) damlatıldı. Oda sıcaklığında 1 saat
kurutulduktan sonra, kromatogramlara DPPH’nin %0,2 metanol çözeltisi püskürtüldü
(Jesionek ve diğ, 2014). Püskürtüldükten hemen sonra, antioksidan aktiviteye sahip
bantlarda mor bir arka plana karĢı açık sarı alanlar tespit edildi.
3.4 Fotofiziksel Ve Fotokimyasal ÇalıĢmalar

3.4.1 Floresans kuantum verimleri (ΦF)
Floresans kuantum verimi (ΦF), (Tayfuroğlu ve diğ, 2017, 2018) referanslarında
açıklanan karĢılaĢtırmalı yöntem (Denklem 3.2) uygulanarak belirlenir,
(

(3.2)

)

F ve FStd, sırasıyla numunenin ve standardın floresan emisyon eğrilerinin altındaki
alandır. A ve AStd, sırasıyla uyarma dalga boylarında numunelerin ve standardın
absorbansları olarak belirtilir. n2 ve nStd2, numune ve standart için kullanılan
çözücülerin ilgili kırılma indisleridir. Sübstitüe olmayan çinko ftalosiyanin standart
olarak kullanılır (DMSO'da ΦF = 0,20) (Tayfuroğlu ve diğ, 2018). Hem numune hem
de standart aynı dalga boyunda uyarılır.
3.4.2 Singlet oksijen kuantum verimi ()
Singlet oksijen verimliliği, referans olarak sübstitüe olmayan çinko ftalosiyanin ve
singlet oksijen için kimyasal söndürücü olarak 1,3-Difenilizobenzofuran (DPBF)
kullanılarak nispi yöntem (Denklem 3.3) ile havada (oksijen kabarcıklı değil)
belirlenir,
(3.3)
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Φ Std
Δ
standart sübstitüe olmayan çinko ftalosiyanin için singlet oksijen kuantum

verimidir (DMSO'da = 0,67) (Tayfuroğlu ve diğ, 2017). R ve RStd, sırasıyla ilgili
numunenin ve standardın varlığında DPBF’nin ıĢıkla etkileĢiminden sonra absorbans
değiĢimidir. Iabs ve IabsStd sırasıyla numunenin ve standardın soğurduğu ıĢık
miktarıdır. DPBF içeren numuneler karanlıkta hazırlanmıĢ ve Q-bandı bölgesinde
ıĢınlanmıĢtır. DPBF'nin soğurma bandı ıĢık ıĢıması ile azaltılmıĢtır (ıĢık yoğunluğu:
7,05 × 1015 photons s-1 cm-2). PDT için, DPBF'nin bozulması 416 nm'de her 5

3.4.3 Fotobozunma kuantum verimi (d)
saniyelik ıĢık ıĢımasından sonra UV-Vis spektroskopi kullanılarak izlendi.
Fotobozunma kuantum verimleri, denklem (3.4) kullanılarak hesaplanır,
(

)
(3.4)

"C0" ve "Ct" sırasıyla uyarılmadan önceki ve sonraki numune konsantrasyonlarıdır,
"V" reaksiyon hacmi, "NA" Avogadro sabiti, "S" ıĢınlanmıĢ hücre alanıdır (UV
küvetinin alanı), "t" IĢınlama zamanıdır. "Iabs" (ıĢığın gücü), radyasyon kaynağı ıĢık
yoğunluğu ile numunenin absorpsiyonunun örtüĢme integralidir. Fotobozunmayı
belirlemek için 7,05 × 1015 fotons s-1 cm-2 ıĢık yoğunluğu kullanıldı (Tayfuroğlu ve
diğ, 2017; Ahmetali ve diğ, 2019). Q-bandının maksının bozulması her 10 dakikalık
ıĢınlamadan sonra izlendi.
3.4.4 Benzoquinone (BQ) bazlı floresans söndürme
1-H2 bileĢiğinin floresans söndürme özelliği, 0,008 ila 0,040 M arasında değiĢen
farklı benzokinon (BQ) deriĢimleri eklenerek incelendi. 1-H2 nin Stern-Volmer
sabitini (KSV) belirlemek için denklem (3.5) kullanılmıĢtır. I0 / I oranı, BQ deriĢimine
karĢı çizilir ve KSV eğimden hesaplanır (Rose, 1964).
(3.5)
I0 ve I, sırasıyla söndürücünün yokluğunda ve varlığında floroforun floresans
yoğunlukları olarak tanımlanır ve KSV, Stern-Volmer sabitidir. Doğal ıĢınım ömürleri
(τ0) Strickler-Berg denklemi uygulayan PhotochemCAD yazılımını kullanılarak
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hesaplanır (Du ve diğ, 1998). Değerler denklem (3.6) kullanılarak elde edilir. Ayrıca
biyomoleküler söndürme sabitini (kq) bulmak için denklem (3.7) uygulandı.
(3.6)
(3.7)

3.5 Elektrokimyasal Ve Spektroelektrokimyasal Ölçümler
Komplekslerin elektrokimyasal karakterizasyonu, literatürde verilen prosedür
izlenerek 25 °C'de üç elektrot konfigürasyonuna sahip bir elektrokimyasal hücrede
döngüsel voltametrik (CV) ve kare dalga voltametrik (SWV) ölçümleri ile
gerçekleĢtirildi (DemirbaĢ ve diğ, 2018). Voltammetrik ölçümler için, sırasıyla
çalıĢan, sayaç ve referans elektrotlar olarak bir camsı karbon elektrotu (GCE), bir
platin teli ve bir gümüĢ-gümüĢ klorür (Ag/AgCl) elektrotu kullanıldı. SEC ölçümleri
için bir platin tül çalıĢma elektrodu, bir platin tel sayacı ve bir gümüĢ-gümüĢ klorür
(Ag/AgCl) referans elektrodu kullanıldı. Ölçümler, azot atmosferinde, destekleyici
bir elektrolit olarak tetrabutilamonyum perklorat (TBAP) tuzunu içeren DMSO'da
gerçekleĢtirildi.
3.6 Optik Yöntemleri (Üçüncü Dereceden Parametreler)
Tüm açık yarık Z-tarama verileri, Sheik-Bahae yöntemi ile aĢağıdaki denklemler
kullanılarak incelenir (Van Stryland ve diğ, 1998),
( )

√

( )

∫

( )

[

]

(3.8)

T(z) numunenin normalize edilmiĢ geçirgenliğidir ve q0(z) aĢağıdaki denklem
kullanılarak belirlenir:
( )
(

)

(3.9)

(3.10)
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I0 odak (focal) noktasında pik ıĢınlaması, Leff etkili numune uzunluğu, α doğrusal
absorpsiyon katsayısı ve β ikinci mertebeden soğurma katsayısıdır. z ve z0, sırasıyla
numunenin odak (focal) konumu ve Rayleigh uzunluğunun konumudur. Im [X(3)]
numunenin üçüncü dereceden optik duygunluğun sanal terimi olarak bilinir ve
aĢağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır (Garcia-Frutos ve diğ, 2003):
[

( )

]

(3.11)

Burada n, c, ɛ0 ve λ sırasıyla doğrusal kırılma indisi, ıĢık hızı, boĢ alanın dielektrik
geçirgenliği ve gelen ıĢığın dalga boyu olarak bilinir.
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4. DENEYSEL KISIM (SENTEZ)
4-nitroftalonitril (Young ve Onyebuagu, 1990), 4,5-dikloroftalonitril (Wöhrle vd.,
1993) ve (4- (4-nitrofenil)etinil) ftalonitril (Maya vd., 2000) literatür de verilen
prosedüre göre sentezlendi ve 3-nitroftalonitril satın alındı.
4.1 4-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalonitril (1)
1,00 g 4-nitro-ftalonitril (5,78 mmol) ve 4-(triflorometoksi)fenol (1,34 g, 7,51 mmol)
üç boyunlu balona alınır ve azot atmosferi altında 20 mL kuru DMF içinde çözülür.
Reaksiyon karıĢımı K2CO3 (7,98 g, 57,8 mmol) ilavesiyle 45 °C’ de 5 saat
karıĢtırılır. Reaksiyon süresince TLC ile kontrol edilir. OluĢan sarımsı karıĢım 300
mL buzlu suya dökülür ve süzülür. Etanolde kristallendirilerek beyaz renkli kristal
halinde saf ürün elde edilir. C15H7F3N2O2 Verim: 1,45 gr (%83), E.N. 79 °C. Ft-ır
(νmax): cm−1 3112, 3061 (aromatik CH), 2235 (C≡N), 1313 (C-F), 1086 (C-O-C); 1H
NMR (500 MHz; d1-CDCl3): δ, ppm 7,77-7,76 (d, 1H), 7,35-7,33 (d, 2H), 7,32 (d,
1H), 7,25 (d, 1H), 7,14-7,12 (d, 2H); 13C NMR (500 MHz; CDCl3-d): δ, ppm 161,23
(aromatik C),151,88 (aromatik C), 146,74 (aromatik C), 135,53 (aromatik C), 123,38
(C ), 121,90 (aromatik C), 121,64 (aromatik C), 121,47 (aromatik C), 121,40
(aromatik C), 119,35 (aromatik C), 117,86 (aromatik C), 115,18 (C≡N), 114,77
(aromatik C), 109,50 (aromatik C); 19F NMR (d1-CDCl3): δ, ppm -57,08 (s, 3F); MS
(MALDI-TOF): m/z 304,05 [M]+ ([M]+ için hesaplanan. 304,06).

ġekil 4.1 : 4-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril (1) sentezi.
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4.2 [2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)] Ftalosiyanin
(1-H2)
0,100 g 4-(4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (0,328 mmol), kapalı tüpte 1,5 mL
DMAE içinde ve azot atmosferinde 135 °C’ de ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam
edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten sonra buzlu su ile muamele edilerek
çöktürülür. Mavi-yeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve
kurutulur. Ürün silikajel kolonda CH3Cl: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır. Bu
ürün izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO. Renk: koyu mavi. C60H30F12N8O8 Verim: 0,060 g (%60),
E.N. > 250 oC. Ft-ır (ʋmax): cm-1 3289 (iç NH), 3067 (aromatik CH), 1339 (CF3),
1090 cm−1 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz; d1-CDCl3, d5-pyridine, 25 °C): δ, ppm
7,73-7,70 (m, 12H), 7,56-7,52 (m, 16H), -0,11 (s, 2H); UV-vis (THF) λmax, nm (log
ε): 341 (4,97), 662 (5,24), 697 nm (5,28); MS (MALDI-TOF): m/z 1218,106 [M]+
([M]+ için hesaplanan. 1218,200).

ġekil 4.2 : 1-H2 bileĢiğinin sentezi.
4.3 (1-Zn, 1-Co, 1-Cu, 1-Ga) Ġçin Genel Sentez Yöntemi
1’nolu bileĢik (0,100 g, 0,328 mmol) ve susuz metal tuzları [Zn (CH3COO)2 (0,011
g, 0,082 mmol), CoCl2 (0,010 g, 0,082 mmol), CuCl2 (0,011 g, 0,086 mmol), GaCl3
(116 mg, 0,657 mmol)] azot altında kapalı bir tüpte 1,5 mL DMAE içinde çözülür.
Reaksiyona azot altında 135°C’de 24 saat boyunca devam edilir. Mavi ürün, oda
sıcaklığına soğutulduktan sonra buz su karıĢımı (80 mL) üzerine dökülür ve 1 saat
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karıĢtırılır. Çökelti süzülür, sıcak n-hekzan ile yıkanıp vakumda kurutuur. Ürün 50:1
CHCl3/THF kullanılarak silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır. Tüm
ürünler izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO.

ġekil 4.3 : 1-Zn, 1-Co, 1-Cu, 1-Ga bileĢiklerin sentezi.
4.3.1 {2(3),9(10),16(17),23(24)‐tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} çinko (II) (1-Zn)
Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Zn Verim: 0,044 g (%42), E.N. > 250 oC. Ft-ır
(ʋmax): cm-1 3067 (aromatik CH), 1395 (CF3), 1090 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
d1-CDCl3, d5-pyridine): δ, ppm 9,30–8,52 (m, 12H), 7,39–7,33 (m,16H); UV–vis
(THF) λmax, nm (log ɛ): 346 (4,71), 677 (5,07); MS (MALDI-TOF): m/z 1280,628
[M-2]+ ([M]+ için hesaplanan. 1282,270).
4.3.2 {2(3),9(10),16(17),23(24)‐tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} kobalt (II) (1-Co)
Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Co Verim: 0,050 g (%48). E.N. > 250 oC. Ft-ır
(ʋmax): cm-1 3067 (aromatik CH), 1332 (CF3), 1086 (C-O-C);. UV–vis (THF) λmax,
nm (log ɛ): 328 (4,80), 661 (4,97); MS (MALDI-TOF): m/z 1272,740 [M-3]+ ([M]+
için hesaplanan. 1275,830).
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4.3.3 {2(3),9(10),16(17),23(24)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} bakır (II) sentezi (1-Cu)
Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Cu Verim: 0,050 g (%48), E.N. > 250 oC. Ft-ır
(ʋmax): cm-1 3063 (aromatik CH), 1342 (CF3), 1088 (C-O-C); UV–vis (THF), λmax,
nm (log ɛ): 344 (4,71), 673 (5,18); MS: (MALDI-TOF): m/z 1279,11 [M]+ ([M]+ için
hesaplanan. 1279,476).
4.3.4 {2(3),9(10),16(17),23(24)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} galyum klorür (1-Ga)
Renk: koru yeĢil. C60H28F12N8O8GaCl Verim: 50,0 mg (%46), E.N. > 250 oC. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3063 (aromatik CH), 1366 (CF3), 1091 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
CDCl3): δ, ppm 7,78-7,75 (d, 8H), 7,74-7,70 (m, 12H), 7,56-7,53 (m, 8H); UV–vis
(THF): λmax, nm (log ε) 360 (4,72), 689 (5,11); MS (MALDI-TOF): m/z 1322,920
[M]+ ([M]+ için hesaplanan. 1322,07).
4.4 {2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)
Ftalosiyaninato} Paladyum (II) Sentezi (1-Pd)
0,100 g 4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (0,328 mmol) ve PdCl2 (0,0145 g, 0,082
mmol 1,5 mL pentanol içinde çözülür. Reaksiyon karıĢımına katalitik miktarda DBU
ilave edilerek azot atmosferinde 165 °C’ye ısıtılır. Kapalı tüpte reaksiyona 24 saat
aynı sıcaklıkta devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına soğutulduktan sonra buzlu su
ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢilimsi mavi renkli ürün süzüldükten sonra
organik safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve kurutulur. Ürün
silikajel kolonda kloroform: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır. PdPc kompleksi
izomer karıĢımı halinde elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO. Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Pd Verim: 0,015 g
(%14), E.N. > 250 oC. Ft-ır (ʋmax): cm-1 3063 (aromatik CH), 1329 (CF3), 1100 (C-OC); 1H NMR (500 MHz; d1-CDCl3): δ, ppm 7,75-7,65 (m, 4H), 7,60-7,53 (m, 4H),
7,40-7,00 (m, 20H); UV–vis (THF), λmax, nm (log ɛ): 324 (4,79), 661 (5,14); MS
(MALDI-TOF) :m/z 1322,250 [M]+ ([M]+ için hesaplanan. 1322,090).
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ġekil 4.4 : 1-Pd bileĢiğinin sentezi.
4.5 {2(3),9(10),16(17),23(24)‐Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)
Ftalosiyaninato} Ġndiyum Klorür (III) (1-In)
4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (1) (0,100 g, 0,328 mmol)] ve susuz InCl3
(0,218 mg, 0,986 mmol) kapalı tüpte 1,5 mL kinolin içinde ve azot atmosferinde 170
°C’ de ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten
sonra hekzan ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak
için sıcak hekzanla yıkanır ve kurutulur. Çökelti süzülür, sıcak n-hekzan ile yıkanıp
vakumda kurutuur. Ürün önce aseton ve daha sonra 50:1 DCM/THF kullanılarak
silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır. Bu ürün izomer karıĢımı
olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat, DMF ve
DMSO. Renk: Koyu yeĢil. C60H28F12N8O8InCl Verim: 0,050 g (%45), E.N. > 250 oC.
Ft-ır (ʋmax): cm-1 3075 (aromatik CH), 1335 (CF3), 1085 (C-O-C); 1H NMR (500
MHz; d1-CDCl3, d5-pyridine): δ, ppm 9,35-9,25 (m, 4H), 8,90-8,80 (m, 4H), 7,907,80 (m, 4H), 7,45-7,35 (m, 16H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ɛ): 359 (4,76), 693
(5,10); MS (MALDI-TOF): m/z 1366,062 [M-1]+ ([M]+ için hesaplanan. 1367,160).
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ġekil 4.5 : 1-In bileĢiğinin sentezi.
4.6 {2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)
Ftalosiyaninato} Lutesyum (III) Asetat (1-Lu) Ve Bis-[{2(3),9(10),16(17),23(24)Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}] Lutesyum (III) (1’-Lu)
0,100 g 1 nolu ftalonitril türevi (0,328 mmol) ve (CH3COO)3 Lu (5,80 mg, 0,016
mmol) 1,5 mL pentanol içinde çözülür. Reaksiyon karıĢımına katalitik miktarda
DBU ilave edilerek azot atmosferinde 165 °C’ye ısıtılır. Kapalı tüpte reaksiyona 24
saat aynı sıcaklıkta devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına soğutulduktan sonra su/
etanol (1:1) karıĢımı ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢilimsi mavi renkli ürün
süzüldükten sonra organik safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve
kurutulur. Sandviç ürün silikajel kolonda DCM: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır.
Son olarak, mono ürünü de THF yürütülerek saflaĢtırılır ve kolondan ayrılır. Bu
ürünler izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO.
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ġekil 4.6 : 1-Lu ve 1’-Lu bileĢiklerinin sentezi.
1-Lu
Renk: koyu mavimsi yeĢil. C62H31F12LuN8O10 Verim 16,0 mg (%13,5), E.N. > 250
°C. Ft-ır (ʋmax): cm−1 3067 (aromatick CH), 1721 (CH3COO-), 1363 (CF3), 1097 (CO-C); 1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ, ppm 8,12-8,11 (s, 4H), 7,73-7,71 (m, 10H),
7,56-7,53 (m, 14H), 2,30-2,28 (s, 3H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 353 (4,76),
679 (5,10); MS (MALDI-TOF): m/z 1406,285 [M-CH3COO+2Li]+ ([M]+ için
hesaplanan. 1450,90).
1’-Lu
Renk: koyu yeĢil. C120H56F24LuN16O16 Verim: 30,0 mg (%28), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3059 (aromatick CH), 1355 (CF3), 1101 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
nm (log ε): 353 (4,76), 680 (5,07); MS (MALDI-TOF): m/z 2609,693 [M+H]+ ([M]+
için hesaplanan. 2608,75).
4.7 {2(3)-[(4-Nitrofenil)Etinil]- 9(10),16(17),23(24)-Tris-(4(Triflorometksi)Fenoksi)Ftalosiyaninato}Çinko (1-AZn)
0,100 g 4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (0,328 mmol), 4-((4-nitrofenil)etinil)
ftalonitril (4) (0,030 mg, 0,110 mmol) ve susuz (CH3COO)2Zn (0,020 mg, 0,110
mmol) kapalı tüpte 1,5 mL DMAE içinde ve azot atmosferinde 135 °C’de ısıtılır.
Reaksiyona 24 saat devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten sonra hekzan ile
muamele edilerek çöktürülür. YeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak
hekzanla yıkanır ve kurutulur. Çökelti süzülür, sıcak hekzan ile yıkanıp vakumda
kurutuur. Ürün önce aseton ve daha sonra 5:1,5 hekzan/THF kullanılarak silika jel
üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır. Bu ürün izomer karıĢımı olarak elde
43

edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat, DMF ve DMSO. Renk:
yeĢilimsi mavi. C61H28F9N9O8Zn Verim: 0,010 g (%7), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax):cm−1 3067 (aromatik CH), 1501, 1339 (N–O), 1364 (C–F), 1088 (C-O-C);1H
NMR (500 MHz; d1-CDCl3, d5-pyridine): δ, ppm 7,71−7,68 (m, 12 H), 7,53−7,49
(m, 16 H); UV–vis (THF): λmax, nm (log ε) 354 (4,72), 674 (4,96); MS (MALDITOF): m/z 1250,577 [M]+ ([M]+ için hesaplanan. 1251,300).

ġekil 4.7 : 1-AZn bileĢiğinin sentezi.
4.8 3-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalonitril (2)
1,00 g 3-nitro-ftalonitril (5,78 mmol) ve 4-(triflorometoksi)fenol (1,34 g, 7,51 mmol)
üç boyunlu balona alınır ve azot atmosferi altında 20 mL kuru DMF içinde çözülür.
Reaksiyon karıĢımı K2CO3 (7,98 g, 57,8 mmol) ilavesiyle 45 °C’de 5 saat karıĢtırılır.
Reaksiyon süresince TLC ile kontrol edilir. OluĢan sarımsı karıĢım 300 mL buzlu
suya dökülür ve süzülür. Etanolde kristallendirilerek beyaz renkli kristal halinde saf
ürün elde edilir. C15H7F3N2O2 Verim: 1,37 g (%78), E.N. 112 °C. Ft-ır (ʋmax): cm-1
3082 (aromatik CH), 2234 (-C≡N), 1308 (CF3), 1090 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
CDCl3): δ, ppm 7,65-7,60 (t, 1H, CN2-Ar-H-O), 7,53-7,50 (d, 1H, CN2-Ar-H-O),
7,35-7,30 (d, 2H, F3CO-ArH), 7,17-7,14 (d, 2H, F3CO-ArH), 7,13-7,10 (d, 1H, CN2Ar-H-O);
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C NMR (125 MHz; CDCl3): δ, ppm 160,29 (aromatik C), 152,15

(aromatik C), 146,66 (aromatik C), 134,48 (aromatik C), 127.50 (C-F), 123,24
(aromatik C), 121,60 (aromatik C, C≡N), 120,55 (C≡N), 117,59 (aromatik C), 114,89
(aromatik C), 112,36 (aromatik C), 106,62 (aromatik C); MS (MALDI-TOF): m/z
304,515 ([M]+ için hesaplanan. 304,06).
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ġekil 4.8 : 4-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril (2) sentezi.
4.9 [1(4),8(11),15(18),22(25)‐Tetrakis‐(4‐(Triflorometoksi)Fenoksi)] Ftalosiyanin
(2-H2)
0,100 g 3-(4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (0,328 mmol), kapalı tüpte 1,5 mL
DMAE içinde ve azot atmosferinde 135 °C’de ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam
edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten sonra buzlu su ile muamele edilerek
çöktürülür. Mavi-yeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve
kurutulur. Ürün silikajel kolonda CH3Cl: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır. Bu
ürün izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO. Renk: koyu mavi. C60H30F12N8O8 Verim: 0,035 g (%35),
E.N. > 250°C. FTIR (ʋmax): cm−1 3289 (halka içi NH), 3071 (aromatik CH), 1335
(CF3), 1088 (C‐O‐C); 1H NMR (500 MHz; d1‐CDCl3, d5‐pyridine): δ, ppm 7,63–7,58
(t, 4H), 7,34–7,31 (d, 4H), 7,17–7,10 (m, 20H), −0,11 (s, 2H); UV–Vis (THF) λmax,
nm (log ε): 326 (4,74), 683 (5,12), 711 (5,06); MS (MALDI‐TOF): m/z 1219,289
[M]+ (hesaplanan. [M]+ 1218,91).

ġekil 4.9 : 2-H2 bileĢiğinin sentezi.
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4.10 (2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga) Ġçin Genel Sentez Yöntemi
2’nolu bileĢik (0,100 g, 0,328 mmol) ve susuz metal tuzları [Zn (CH3COO)2 (0,011
g, 0,082 mmol), CoCl2 (0,010 g, 0,082 mmol), CuCl2 (0,011 g, 0,086 mmol), GaCl3
(116 mg, 0,657 mmol),] azot altında kapalı bir tüpte 1,5 mL DMAE içinde çözülür.
Reaksiyona azot altında 135 °C’de 24 saat boyunca devam edilir. Mavi ürün, oda
sıcaklığına soğutulduktan sonra buz su karıĢımı (80 mL) üzerine dökülür ve 1 saat
karıĢtırılır. Çökelti süzülür, sıcak hekzan ile yıkanıp vakumda kurutuur. Ürün 50:1
CHCl3/ THF kullanılarak silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır.
Tüm ürünler izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton,
THF, etilasetat, DMF ve DMSO.

ġekil 4.10 : 2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga bileĢiklerin sentezi.
4.10.1 {1(4),8(11),15(18),22(25)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} çinko (II) sentezi (2-Zn)
Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Zn Verim: 40,0 mg (%38), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax):cm−1 3087 (aromatik CH), 1334 (CF3), 1079 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
CDCl3, d5-pyridine): δ, ppm 7,67-7,62 (t, 4H), 7,59-7,56 (d, 4H), 7,16-7,13 (d, 8H),
7,09-7,06 (m, 12H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 327 (4,58), 688 (5,24); MS
(MALDI-TOF): m/z 1281,162 [M-1]+ (hesaplanan. [M]+ 1282,270).
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4.10.2 {1(4),8(11),15(18),22(25)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} kobalt (II) sentezi (2-Co)
Renk: koyu mavi. C60H28F12N8O8Co Verim: 47,0 mg (%45), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3071 (aromatik CH), 1332 (CF3), 1090 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
nm (log ε): 322 (4,69), 681 (5,11); MS (MALDI-TOF): m/z 1275,069 [M-1]+ ([M]+
için hesaplanan. 1275,830).
4.10.3 {1(4),8(11),15(18),22(25)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} bakır (2-Cu)
Renk: koru mavi. C60H28F12N8O8Cu Verim: 0,019 g (%18). Ft-ır (νmax): cm−1 3069
(aromatic CH), 1335 (CF3), 1081 (C-O-C); UV–vis (THF), λmax, nm (log ε): 355
(4,79), 688 (5,23); MS: (MALDI-TOF): m/z 1279,086 [M]+ ([M]+ için hesaplanan.
1279,476).
4.10.4 {1(4),8(11),15(18),22(25)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} galyum klorür (2-Ga)
Renk: koru yeĢil. C60H28F12N8O8GaCl Verim: 43,0 mg (%40), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3075 (aromatik CH), 1364 (CF3), 1088 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
d1-CDCl3): δ, ppm 9,29-9,15 (m, 8H), 8,70-8,62 (m, 4H), 8,20-8,13 (m, 4H), 8,128,02 (m, 8H), 7,99-7,94 (m, 4H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 333 (4,56), 707
(5,11); MS (MALDI-TOF): m/z 1322,656 [M]+, ([M]+ için hesaplanan. 1322,07).
4.11 {1(4),8(11),15(18),22(25)-Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)
Ftalosiyaninato} Ġndiyum (III) Klorur Sentezi (2-In)
0,100 g 3-(4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (0,328 mmol) ve susuz InCl3 (0,218
mg, 0,986 mmol) kapalı tüpte 1,5 mL kinolin içinde ve azot atmosferinde 170 °C’ de
ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten sonra
hekzan ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak için
sıcak hekzanla yıkanır ve kurutulur. Çökelti süzülür, sıcak hekzan ile yıkanıp
vakumda kurutuur. Ürün önce aseton ve daha sonra 50:1 DCM/ THF kullanılarak
silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır. Bu ürün izomer karıĢımı
olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat, DMF ve
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DMSO. Renk: koyu yeĢil. C60H28F12N8O8InCl Verim: 45,0 mg (%40), E.N. > 250
°C. Ft-ır (ʋmax): cm−1 3076 (aromatik CH), 1332 (CF3), 1077 (C-O-C); 1H NMR (500
MHz; d1-CDCl3, d5-pyridine): δ, ppm 7,85-7,77 (m. 4H), 7,68-7,58 (m, 4H), 7,567,45 (m, 8H), 7,39-7,35 (t, 4H), 7,23-7,15 (m, 8H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε):
329 (4,90), 711 (5,30); MS (MALDI-TOF): m/z 1366 [M-1]+ ([M]+ için hesaplanan.
1367,160).

ġekil 4.11 : 2-In bileĢiğinin sentezi.
4.12 {1(4),8(11),15(18),22(25)-Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi)
Ftalosiyaninato} Lutesyum (III) Asetat (2-Lu) Ve Bis-[{1(4),8(11),15(18),22(25)Tetrakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}] Lutesyum (III) (2’-Lu)
0,100 g 2 nolu ftalonitril türevi (0,328 mmol) ve (CH3COO)3 Lu (5,8 mg, 0,016
mmol) 1,5 mL pentanol içinde çözülür. Reaksiyon karıĢımına katalitik miktarda
DBU ilave edilerek azot atmosferinde 165 °C’ye ısıtılır. Kapalı tüpte reaksiyona 24
saat aynı sıcaklıkta devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına soğutulduktan sonra su/
etanol (1:1) karıĢımı ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢilimsi mavi renkli ürün
süzüldükten sonra organik safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve
kurutulur. Sandviç ürün silikajel kolonda DCM: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır.
Son olarak, mono ürünü de THF yürütülerek saflaĢtırılır ve kolondan ayrılır. Bu
ürünler izomer karıĢımı olarak elde edilir. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF,
etilasetat, DMF ve DMSO.
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ġekil 4.12 : 2-Lu ve 2’-Lu bileĢiklerinin sentezi.
2-Lu
Renk: koyu yeĢil. C62H31F12LuN8O10Verim: 10,0 mg (%8), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3071 (aromatik CH), 1723 (CH3COO-), 1367 (CF3), 1071 (C-O-C); 1H
NMR (500 MHz; d1-CDCl3): δ, ppm: 7,74-7,70 (m, 16H), 7,56-7,53 (m, 12H), 3,693,67 (s, 3H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 343 (4,63), 690 (5,19); MS (MALDITOF): m/z 1374,631 [M-OCF3+Li+H]+([M]+ için hesaplanan. 1450,90).
2’-Lu
Renk: koyu yeĢil. C120H56F24LuN16O16 Verim: 19,0 mg (%18), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(ʋmax): cm−1 3071 (aromatik CH), 1365 (CF3), 1070 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
nm (log ε): 342 (4,56), 690 (5,12); MS (MALDI-TOF): m/z 2612,051 [M+3H]+
([M]+ için hesaplanan. 2608,75).
4.13 4,5-Bis(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalonitril (3)
4,5-dikloroftalonitril (1,00 g, 5,08 mmol) ve 4-(triflorometoksi)fenol (2,26 g, 12,7
mmol) üç boyunlu balona alınır ve azot atmosferi altında 20 mL kuru DMSO da
çözülür. Reaksiyon karıĢımı K2CO3 (7,00 g, 50,8 mmol) ilavesiyle 80 °C’ de 6 saat
karıĢtırılır. Reaksiyon süresince TLC ile kontrol edilir. OluĢan sarımsı karıĢım 300
mL buzlu suya dökülür ve süzülür. Etanolde kristallendirilerek beyaz renkli kristal
halinde saf ürün elde edilir. C22H10F6N2O4Verim: 1,27 gr (%52), E.N.: 104 °C. Ft-ır
(νmax): cm−1 3119 (aromatik CH), 2233 (C≡N), 1307 (CF3), 1104 (C-O-C); 1H NMR
(500 MHz; DMSO-d3): δ, ppm 8 (s, 2H), 7,39-7,38 (d, 4H), 7,21-7,19 (d, 4H);
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C

NMR (500 MHz; DMSO-d3): δ, ppm 152,43 (aromatik C-O),151,88 (aromatik C-O),
146,46 (aromatik C-O), 123,26 (CF3), 122,82 (aromatik C), 119,35 (C≡N), 114,59
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(aromatik C), 111,36 (aromatik C);

19

F NMR (CDCl3-d): δ, ppm -58,19 (s, 6F); Ms

(MALDI-TOF): m/z 480,54 [M]+ ([M]+ için hesaplanan. 480,31).

ġekil 4.13 : 4,5-bis(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril (3) sentezi.
4.14 (3-Zn, 3-Co, 3-Cu, 3-Pd, 3-Ga) Ġçin Genel Sentez Yöntemi
3’nolu bileĢik (0,100 g, 0,208 mmol) ve susuz metal tuzları [Zn (CH3COO)2 (0,013
g, 0,069 mmol), CoCl2 (0,009 g, 0,069 mmol), CuCl2 (0,009 g, 0,069 mmol), Pd
(CH3COO)2 (0,013 g, 0,069 mmol)] azot altında kapalı bir tüpte 1,5 mL DMAE
içinde çözülür. Reaksiyona azot altında 135°C’de 24 saat boyunca devam edilir.
YeĢil-mavi ürün, oda sıcaklığına soğutulduktan sonra buz su karıĢımı (80 mL)
üzerine dökülür ve 1 saat karıĢtırılır. Çökelti süzülür, sıcak n-hekzan ile yıkanıp
vakumda kurutuur. Ürün 50:1 CHCl3/THF kullanılarak silika jel üzerinde kolon
kromatografisi ile saflaĢtırılır. Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat,
DMF ve DMSO.
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ġekil 4.14 : 3-Zn, 3-Co, 3-Cu, 3-Pd, 3-Ga bileĢiklerin sentezi.
4.14.1 {2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalosiyaninato}
çinko (II) (3-Zn)
Renk: koyu mavi. C88H40F24N8O16Zn Verim: 0,040g (%39). E.N. >250 oC. Ft-ır
(νmax): cm−1 3072 (aromatik CH), 1357 (CF3), 1088 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
d1-CDCl3): δ, ppm 7,4 (s, 8H), 7,24 (m, 16H), 7,07 (m, 16H); UV–vis (THF) λmax,
nm: 358 (4,63), 674 (5,13); MS (MALDI-TOF): m/z 1985,044 [M-1]+ ([M]+ için
hesaplanan. 1986,400).
4.14.2 {2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalosiyaninato}
kobalt (II) (3-Co)
Renk: koyu mavi. C88H40F24N8O16Co Verim 0,045g (%44), E.N. >250 oC. Ft-ır
(νmax): cm−1 3067 (aromatik CH), 1332 (CF3), 1086 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
nm: 336 (4,90), 661(5,03); MS (MALDI-TOF): m/z 1979,102 [M-1]+ ([M]+ için
hesaplanan. 1980,020).
4.14.3 {2(3),9(10),16(17),23(24)-tetrakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi)
ftalosiyaninato} bakır (II) (3-Cu)
Renk: koyu mavi. C88H40F24N8O16Cu Verim: 0,042g (%40), E.N. >250 oC. Ft-ır
(νmax): cm−1 3067 (aromatik CH), 1362 (CF3), 1093 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
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nm: 351 (4,68), 673 (5,11); MS (MALDI-TOF): m/z 1983,475 [M-1]+ ([M]+ için
hesaplanan. 1984,810).
4.14.4 {2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalosiyaninato}
paladyum (II) (3-Pd)
Renk: koyu mavi. C88H40F24N8O16Pd Verim: 0,010g (%9), E.N.> 200°C. Ft-ır (νmax):
cm−1 3063 (aromatik CH), 1353 (CF3),1100 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz; CDCl3d): δ, ppm 7,22 (m, 16H), 7,19 (m, 16H), 6,63-6,65 (m, 8H); UV–vis (THF) λmax,
nm(log ɛ): 369 (5,00), 661 (5,12);MS (MALDI-TOF): m/z 2024, 741 [M-3]+ ([M]+
için hesaplanan. 2027.680 [M]+).
4.14.5 {2,3,9,10,17,18,23,24-oktakis-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalosiyaninato}
galyum klorür (3-Ga)
Renk: koru yeĢil. C88H40F24N8O16GaCl Verim: 52,0 mg (%49), E.N. > 250 oC. Ft-ır
(νmax): cm−1 3075 (aromatik CH), 1341 (CF3), 1085 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz;
d1-CDCl3): δ, ppm 7,95-7,78 (m, 10H), 7,53-7,42 (m, 8H), 7,36-7,28 (m, 14H), 7,157,10 (d, 8H). UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 368 (4,74), 687 (5,17); MS (MALDITOF): m/z 2027,915 [M+1]+ ([M]+ için hesaplanan. 2026,44).
4.15 {2,3,9,10,16,17,23,24-Oktakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}
Ġndiyum Klorür (III) (3-In)
4,5-bis(4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (3) (0,100 g, 0,208 mmol) ve susuz
InCl3 (0,138 mg, 0,624 mmol) kapalı tüpte 1,5 mL kinolin içinde ve azot
atmosferinde 170 °C’ de ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam edilir. KarıĢım oda
sıcaklığına geldikten sonra hekzan ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢil ürün
safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hegzanla yıkanır ve kurutulur. Çökelti süzülür,
sıcak hekzan ile yıkanıp vakumda kurutuur. Ürün önce aseton ve daha sonra 50:1
DCM/ THF kullanılarak silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır.
Çözünürlük: CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat, DMF ve DMSO.Renk: Koyu
yeĢil. C88H40F24N8O16InCl Verim: 0,045 g (%42), E.N. > 250 oC. Ft-ır (νmax): cm−1
3075 (aromatik CH), 1361 (CF3), 1101 (Ar-O-Ar); 1H NMR (500 MHz; d1-CDCl3,
d5-pyridine): δ, ppm 7,75-7,70 (m, 10H), 7,55-7,50 (m, 10H), 7,42 (s, 4H), 7,22 (s,
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4H), 7,08-7,03 (d, 12H); UV–Vis (THF) λmax, nm (log ɛ): 366 (4,94), 694 (5,24); MS
(MALDITOF): m/z 2070,393 [M-1]+ ([M]+ için hesaplanan. 2071,540).

ġekil 4.15 : 3-In bileĢiğinin sentezi.
4.16 {2,3,9,10,16,17,23,24-Oktakis-(4-(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}
Lutesyum (III) Asetat (3-Lu) ve Bis-[{2,3,9,10,16,17,23,24-Oktakis-(4(Triflorometoksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}] Lutesyum (III) (3’-Lu) Sentezi
0,100 g 3 nolu ftalonitril türevi (0,208 mmol) ve (CH3COO)3 Lu (5 mg, 0,014 mmol)
1,5 mL pentanol içinde çözülür. Reaksiyon karıĢımına katalitik miktarda DBU ilave
edilerek azot atmosferinde 165 °C’ye ısıtılır. Kapalı tüpte reaksiyona 24 saat aynı
sıcaklıkta devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına soğutulduktan sonra su/ etanol (1:1)
karıĢımı ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢilimsi mavi renkli ürün süzüldükten
sonra organik safsızlıkları uzaklaĢtırmak için sıcak hekzanla yıkanır ve kurutulur.
Sandviç ürün silikajel kolonda DCM: THF (50:1) yürütülerek saflaĢtırılır. Son
olarak, mono ürünü de THF yürütülerek saflaĢtırılır ve kolondan ayrılır. Çözünürlük:
CHCl3, DCM, aseton, THF, etilasetat, DMF ve DMSO.
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ġekil 4.16 : 3-Lu ve 3’-Lu bileĢiklerinin sentezi.
3-Lu
Renk: koyu yeĢil. C90H43F24LuN8O18 Verim: 14,0 mg (%12,5), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(νmax): cm−1 3067 (aromatik CH), 1723 (CH3COO-), 1365 (CF3), 1074 (C-O-C); 1H
NMR (500 MHz; d1-CDCl3): δ, ppm 8,12-8,11 (s, 8H), 7,74-7,70 (m, 14H), 7,577,52 (m, 18H), 2,29-2,28 (s, 3H); UV–vis (THF) λmax, nm (log ε): 368 (4,93), 679
(5,42); MS (MALDI-TOF): m/z 1725,517 [M-5OCF3-5H]+ ([M]+ için hesaplanan.
2155,28).
3’-Lu
Renk: koyu yeĢil. C176H80F48LuN16O32 Verim 35,0 mg (%34), E.N. > 250 °C. Ft-ır
(νmax): cm−1 3067 (aromatik CH), 1363 (CF3), 1072 (C-O-C); UV–vis (THF) λmax,
nm (log ε): 368 (4,84), 678 (5,33); MS (MALDI-TOF): m/z 4025.652 [M+Li+H]+
([M]+ için hesaplanan. 4017.50).
4.17 {2(3)-[(4-Nitrofenil)Etinil]-9,10,16,17,23,24-Hegzakis-(4(Triflorometksi)Fenoksi) Ftalosiyaninato}Çinko (3-AZn)
0,100 g 4,5-bis(4-(triflorometoksi) fenoksi) ftalonitril, 4-((4-nitrofenil)etinil)
ftalonitril (4) (1 için 0,038 mg, 0,139 mmol) ve susuz (CH3COO)2Zn (0,026 mg,
0,139 mmol) kapalı tüpte 1,5 mL DMAE içinde ve azot atmosferinde 135 °C’de
ısıtılır. Reaksiyona 24 saat devam edilir. KarıĢım oda sıcaklığına geldikten sonra
hekzan ile muamele edilerek çöktürülür. YeĢil ürün safsızlıkları uzaklaĢtırmak için
sıcak hekzanla yıkanır ve kurutulur. Çökelti süzülür, sıcak hekzan ile yıkanıp
vakumda kurutuur. Ürün önce aseton ve daha sonra 5:1,5 hekzan / THF kullanılarak
silika jel üzerinde kolon kromatografisi ile saflaĢtırılır. Çözünürlük: CHCl3, DCM,
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aseton, THF, etilasetat, DMF ve DMSO. Renk: yeĢilimsi mavi. C82H37F18N9O14Zn
Verim: 0,012 g (%5), E.N. >250 °C. Ft-ır (νmax): cm−1 3067 (aromatik CH), 1501,
1380 (N–O), 1350 (C–F), 1068 (C-O-C); 1H NMR (500 MHz; d1-CDCl3, d5pyridine): δ, ppm 12,7 (s, 3H), 12,4 (s, 2H), 11,0 (s, 3H), 10,4 (d, 2H), 9,8 (d, 2H),
9,6−9,1 (m, 13H), 8,6 (d, 4H), 8,4 (d, 3H), 8,3 (d, 2H), 7,7 (d, 3H); UV–vis (THF)
λmax, nm (log ε): 352 (4,80), 674 (5,12). MS (MALDI-TOF): m/z 1780,146 [M]+
([M]+ için hesaplanan. 1779,570).

ġekil 4.17 : 3-AZn bileĢiğinin sentezi.
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5. SONUÇ VE YORUMLAR
Bu

çalıĢmada

4-(4

triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril

(1),

3-(4

triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (2), 4,5-bis(4 triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (3)
bileĢikleri sentezlendi. Elde edilen 1 nolu ftalonitril türevinden periferal tetrasübstitüe metalsiz ve metalli (M=Zn, Co, Cu, Pd, GaCl, InCl, LuOAc, Lu) simetrik
ftalosiyaninler, 2 nolu ftalonitril türevinden nonperiferal tetra-sübstitüe metalsiz ve
metalli (M=Zn, Co, Cu, GaCl, InCl, LuOAc, Lu) simetrik ftalosiyaninler hazırlandı.
Elde edilen 3 nolu ftalonitril türevinden periferal okta-sübstitüe metalli (M=Zn, Co,
Cu, Pd, GaCl, InCl, LuOAc, Lu) simetrik ftalosiyaninler hazırlandı. Ayrıca elektron
itici

gruplar

içeren

4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril

triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril

ligantları

(3)

ve

elektron

(1),

4,5-bis(4

çekici

4-((4-

nitrofenil)etinil)ftalonitril ligantı (4) ile istatiksel kondenzasyon yöntemi kullanılarak
A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren push-pull yeni asimetrik çinko ftalosiyaninler
sentezlendi. Sentezlenen yeni ftalonitril türevleri ve ftalosiyaninlerin saflıkları ince
tabaka kromatorafisi ile takip edilip, yapıları spektroskopik yöntemler (Ft-ır, NMR,
kütle ve UV-vis) kullanılarak aydınlatılmıĢtır.
5.1 1 Nolu Ftalonitril Ve Ftalosiyaninlerinin Sentezi
Yeni 4-(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril türevi (1), 4-(triflorometoksi)fenol
bileĢiğindeki OH grubunun 4-nitroftalonitrildeki nitro grubu ile yerdeğiĢtirme
yeteneğinden yararlananarak, K2CO3 varlığında kuru DMF içerisinde aromatik
nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonuna göre elde edildi. Sentezlenen ftalonitril türevi
etanolde kristallendirilerek saflaĢtırıldı. Ftalonitril türevinin DMAE de 135 °C’de
siklotetramerizasyon reaksiyonları ile tetra-sübstitüe metalsiz (1-H2) ve metalli (1Zn, 1-Co, 1-Cu, 1-Ga) ftalosiyaninlerine geçildi. Ftalonitril türevinin kinolin 170
°C’de siklotetramerizasyon reaksiyonu ile tetra- sübstitüe indiyum ftalosiyanin (1-In)
hazılandı. 1 nolu ftalonitril türevinin pentanol’de 165 °C’de siklotetramerizasyon
reaksiyonu ile tetra- sübstitüe metalli (1-Pd, 1-Lu, 1’-Lu) ftalosiyaninleri
sentezlendi. Ham ürünler silikajel kolonda CH3Cl: THF veya DCM: THF yürütülerek
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saflaĢtırıldı. 4-(4-(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (1) ve 4-((4-nitrofenil)etinil)
ftalonitril türevinin (4) uygun Ģartlarda (DMAE de 135 °C’de) siklotetramerizasyon
reaksiyonları ile A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren push-pull yeni asimetrik tris(1-AZn) sübstitüe çinko ftalosiyanin elde edildi (ġekil 5.1). Ham ürün silikajel
kolonda önce aseton daha sonra hekzan: THF (5:1,5) yürütülerek saflaĢtırıldı. Elde
edilen yeni ftalonitril türevi ve ftalosiyaninlerin saflıkları ince tabaka kromatorafisi
ile takip edilip yapıları spektroskopik yöntemler (ft-ır, NMR, kütle ve UV-vis)
kullanılarak aydınlatılmıĢtır.

ġekil 5.1 : 1 nolu ftalonitril ve onun ftalosiyaninleri.
5.2 1-H2, 1-Zn, 1-Co, 1-Cu, 1-Pd, 1-Ga, 1-In, 1-Lu, 1’-Lu, 1-AZn
ftalosiyaninlerin UV-vis Spektrumları
1-H2 bileĢiğin THF’deki UV-vis spektrumlarında D2h simetrisinden dolayı Q-bandı
ikiye yarılıp sırasıyla 662 (Qy) ve 697 (Qx) nm'de gözlendi. Sentezlenen metalli
ftalosiyaninlerin (1-Zn, 1-Co, 1-Cu, 1-Pd, 1-Ga, 1-In, 1-Lu, 1’-Lu, 1-AZn)
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THF’deki UV-vis spektrumlarında Q-bandı D4h simetrisinden dolayı tek pik olarak
sırasıyla 677, 661, 673, 661, 689, 693, 690, 680 ve 674 nm'de gözlendi. 1-H2, 1-Zn,
1-Co, 1-Cu, 1-Pd, 1-Ga, 1-In, 1-Lu, 1’-Lu, 1-AZn bileĢiklerin B-bandı, 324 ve 360
nm arasındaki UV bölgesinde gözlendi. Ek olarak, vibronik bantların maksimumları
n – π * geçiĢleri ile uyumludur ve sırasıyla 601, 610, 599, 605, 595, 618, 623, 679,
690 ve 606 nm'de görüldü (ġekil 5.2) (Byliss, 1950; ÖzçeĢmeci ve diğ, 2013; Evren
ve diğ, 2014).
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ġekil 5.2 : 1 nolu ftalonitrilden türetilen ftalosiyaninlerin UV-vis spektrumları.
5.3 1-Zn, 1-Co, CuPc, 1-In Ve 1-AZn Ftalosiyaninlerin Agregasyon DavranıĢları
Bu çalıĢmada, 1-Zn, 1-Co, CuPc, 1-In ve 1-AZn bileĢiklerinin agregasyon
(kümeleĢme) davranıĢları hem farklı deriĢimlerde ve hem de farklı çözücüler de
araĢtırıldı.
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5.3.1 1-Zn, 1-Co ve 1-In bileĢiklerinin Agregasyon davranıĢları
1-Zn, 1-Co ve 1-In bileĢiklerinin agregasyon (kümeleĢme) davranıĢı, THF'de farklı
deriĢimlerde araĢtırıldı. 1-Zn, 1-Co ve 1-In ftalosiyaninlerin deriĢimindeki artıĢı Qbandının absorpsiyon

Ģiddetindeki

artıĢ

izlemiĢ

ve kümelenmiĢ

türlerden

kaynaklanan yeni bantlar gözlenmedi. Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle, 1-Zn, 1Co ve 1-In bileĢikleri THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen farklı
deriĢimlerde Lambert – Beer yasasına uyduğu tespit edildi (ġekil 5.3).

ġekil 5.3 : a) 1-Zn'nun, b) 1-Co'nın, c) 1-In'nun deriĢimine (DCM) karĢı
absorbansının grafikleri.
Ayrıca 1-Zn, 1-Co ve 1-In bileĢiklerinin aseton, CHCl3, THF, DMF, DCM ve
DMSO gibi farklı organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi. Bu
inceleme sonucunda Q-bandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği
gözlendi. Çözücünün kırılma indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı
bölgeye kaydığı tespit edildi. 1-Zn, 1-Co ve 1-In bileĢiklerinin Q-bandının kırmızıya
kayması aseton <EtOH <EtOAc <THF <CH2Cl2 <DMF <CHCl3 <DMSO sırasını
izlediği gözlendi. Ġlgili spektrumlar Bayliss tarafından tanımlanan metoda göre, Qbandı frekanslarının, (n2-1)/(2n2+1) (n = çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine
karĢı çizilen grafiği incelendi (Mack ve Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu
ve diğ, 2018). ġekil 5.4’de görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının
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pozisyonu doğrusala yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel
olarak Q-bandındaki kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda
gerçekleĢtiğinin göstergesidir.

ġekil 5.4 : (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 1-Zn, 1-Co ve 1-In bileĢiklerinin Q-band
frekansının grafikleri.
5.3.2 1-Cu bileĢiğinin agregasyon davranıĢları
ġekil 5.5A’da görüldü gibi, THF içindeki 1-Cu'nın deriĢimindeki artıĢı Q-bandının
absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan yeni
bantlar gözlenmedi (ġekil 5.5A). ġekil 5.5C’da görüldü gibi, DCM içindeki 1-Cu'nın
deriĢimindeki artıĢı Q-bandının absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢına rağmen Q-bandının
omuzunda da hafif bir artıĢ ile izlendi (ġekil 5.5C). THF koordine edici bir çözücü
olarak, metal iyonuna eksenel olarak bağlanması ile halkaların π-istiflenmesini
azaltır ve çözünmüĢ ftalosiyaninlerin keskin bantlarına neden olur. Ancak, DCM
koordinasyon niteliğine sahip değildir (Engelkamp ve Nolte, 2000). 1-Cu bileĢiği
THF ve DCM (hafif bir omuz görünmesine rağmen) içindeki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M
arasında değiĢen farklı deriĢimlerde Lambert – Beer yasasına uyduğu tespit edildi
(ġekil 5.5B ve 5.5D).
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ġekil 5.5 : A) THF içindeki 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı deriĢimlerde 1Cu'nın elektronik spektrumları, B) 1-Cu'nın deriĢime (THF) karĢı absorbansının
grafiği, C) DCM içindeki 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı deriĢimlerde 1-Cu'nın
elektronik spektrumları, D) 1-Cu'nın deriĢime (DCM) karĢı absorbansının grafiği.
Ayrıca 1-Cu bileĢiğinin aseton, CHCl3, THF, toluen, DMF, etilaseat ve kloroform
gibi farklı organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi (ġekil 5.6A). Bu
inceleme sonucunda Q-bandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği
gözlendi. Çözücünün kırılma indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı
bölgeye kaydığı tespit edildi (ġekil 5.6A). 1-Cu bileĢiğinin Q-bandının kırmızıya
kayması aseton <EtOAc <THF <DMF <CHCl3 <toluen sırasını izlediğ görüldü. Ġlgili
spektrumlar Bayliss tarafından tanımlanan metoda göre, Q-bandı frekanslarının, (n21)/(2n2+1) (n = çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine karĢı çizilen grafiği
incelendi (Mack ve Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu ve diğ, 2018). ġekil
5.6B ’de görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının pozisyonu doğrusala
yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel olarak Q-bandındaki
kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda gerçekleĢtiğinin
göstergesidir.
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ġekil 5.6 : A) Farklı çözücülerdeki 1-Cu'nın UV-vis spektrumları (deriĢim; 6 × 10-6
M), B) (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 1-Cu bileĢiğinin Q-band frekansının grafiği.
5.3.3 1-AZn bileĢiğinin agregasyon davranıĢları
Bu çalıĢmada, 1-AZn bileĢiğin agregasyon (kümeleĢme) davranıĢı, THF'de farklı
deriĢimlerde araĢtırıldı. 1-AZn bileĢiğin deriĢimindeki artıĢı Q-bandının absorpsiyon
Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan yeni bantlar
gözlenmedi (ġekil 5.7a). Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle, 1-AZn bileĢiği
THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen farklı deriĢimlerde Lambert –
Beer yasasına uyduğu tespit edildi (ġekil 5.7b) (Karaoğlu ve diğ, 2018).

ġekil 5.7 : a) 1-AZn bileĢiğinin THF'deki 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı
deriĢimlerde UV-vis spektrumları, b) 1-AZn bileĢiğinin deriĢime (THF) karĢı
absorbansının grafikleri.
Ayrıca 1-AZn bileĢiğinin aseton, CHCl3, THF, DMF, DCM ve DMSO gibi farklı
organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi. Bu inceleme sonucunda Qbandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği gözlendi. Çözücünün kırılma
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indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı bölgeye kaydığı tespit edildi
(ġekil 5.8a). 1-AZn bileĢiğinin Q-bandının kırmızıya kayması aseton <etanol <etil
asetat <THF <DCM <DMF <kloroform <DMSO sırasını izlediği gözlendi (ġekil
5.8b). Ġlgili spektrumlar Bayliss tarafından tanımlanan metoda göre, Q-bandı
frekanslarının, (n2-1)/(2n2+1) (n = çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine karĢı
çizilen grafiği incelendi (Mack ve Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu ve
diğ, 2018). ġekil 5.8’de görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının
pozisyonu doğrusala yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel
olarak Q-bandındaki kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda
gerçekleĢtiğinin göstergesidir.

ġekil 5.8 : a) Farklı çözücülerdeki 1-AZn bileĢiğinin UV-vis spektrumları (deriĢim;
6 × 10-6 M), b) (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 1-AZn bileĢiğinin Q-band frekansının
grafikleri.
5.4 1-H2 ve 1-Pd BileĢiklerin Fotofiziksel Ve Fotokimyasal Özellikleri
1-H2 ve 1-Pd bileĢiklerinin floresans özellikleri, DMF'de çalıĢıldı (Zorlu ve diğ,
2010; Evren ve diğ, 2014; Karaoğlu ve diğ, 2018). 1-H2 bileĢiğinin elektronik
absorpsiyonu, floresans emisyonu ve buna bağlı uyarılma spektrumları ġekil 5.9'da
gösterilmektedir. 1-H2 ve 1-Pd bileĢiklerinin emisyon spektrumları sırasıyla 709 nm
ve 688 nm'de gözlendi. Ayrıca, 1-H2 ve 1-Pd bileĢiklerinin Stokes' kaymaları
sırasıyla 11 nm ve 23 nm elde edildi. KarĢılaĢtırmalı yönteminin güvenilirliğinden
dolayı, floresans kuantum verimleri (ΦF), referans olarak substitüe olmamıĢ çinko
ftalosiyanin (ΦF = 0,17) kullanılarak hesaplandı (Ogunsipe ve Nyokong,
2005;Ogunsipe ve diğ, 2008). 1-H2 ve 1-Pd bileĢiklerinin floresans kuantum
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verimleri sırasıyla 0,343 ve 0,0045 elde edildi. Genellikle ağır metaller içeren metalli
ftalosiyaninler göstedikleri yüksek sistemler arası geçiĢlerinden dolayı küçük
floresans kuantum verimlerine sahipler (Zorlu ve diğ, 2010). Beklendiği gibi, 1-Pd
daha küçük floresans kuantum verimine sahip olduğu görüldü.

ġekil 5.9 : DMF içindeki 1-H2 bileĢiği için soğurma (mavi), uyarılma (kırmızı) ve
emisyon (yeĢil) spektrumları.
Floresans ömrü (τF), molekülün floresanslaĢmadan önce uyarılmıĢ durumda kaldığı
ortalama süre olarak verilir. Ġç dönüĢüm (internal conversion) ve sistemler arası
geçiĢ, floresans ömrünü kısaltır. Ayrıca τF azaldıkça kuantum verimi floresans
ömrüne direkt bağlı olarak azalır. Bu çalıĢmada, 1-H2 bileĢiğinin floresans ömrünü
(τF) belirlemek için Strickler - Berg denklemi kullanıldı (Du ve diğ, 1998; Ogunsipe
ve Nyokong, 2005; Ogunsipe ve diğ, 2008; Evren ve diğ, 2014). Denklem (3.6)
kullanılarak, 1-H2 'nin doğal ıĢıma ömrü (τ0) ve floresans ömrü (τF) sırasıyla 6,05 ve
2,07 ns olarak hesaplandı.
1-H2 'nin floresans söndürülmesi, DMF içindeki farklı deriĢimlerde benzokinon (BQ)
ilave edilerek araĢtırıldı. Sonuç, Stern-Volmer denkleminin kinetik mekanizmasını
takip eder. Florofor olarak kullanılan 1-H2 'nin floresansının üzerindeki

66

benzokinonun söndürücü etkisi ġekil 5.10'da gösterilmektedir. I0/I - [BQ] eğrisinin
doğrusallığı, difüzyon kontrol teorisi ile uyumludur. 1-H2 için Ksv ve kq sırasıyla
59,01 M-1 ve 28,51 M-1 ns-1 olarak hesaplandı. Bu değerler, sübstitüe edilmemiĢ
çinko ftalosiyaninden daha yüksektir (standart olarak; Ksv = 57,60 M-1).

ġekil 5.10 : A) DMF içindeki farklı BQ deriĢimlerinin eklenmesi üzerine 1-H2'nin
floresans emisyon spektral değiĢiklikleri (4.00 × 10-6 mol dm-3), [BQ] = 0, 0,008,
0,016, 0,024,..mol dm-3. B) DMF içindeki [1-H2] = 4,00 × 10-6 mol dm-3'ün
benzokinon (BQ) söndürülmesi için Stern-Volmer grafikleri.
5.5 2 Nolu Ftalonitril Ve Ftalosiyaninlerinin Sentezi
3-(4-(triflorometoksi)fenoksi)

ftalonitril

türevi

(2),

4-(triflorometoksi)fenol

bileĢiğindeki OH grubunun 4-nitroftalonitrildeki nitro grubu ile yerdeğiĢtirme
yeteneğinden yararlananarak, K2CO3 varlığında kuru DMF içerisinde aromatik
nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonuna göre elde edildi. Sentezlenen ftalonitril türevi
etanolde kristallendirilerek saflaĢtırıldı. Hazırlanan ftalonitril türevinin DMAE de
135 °C’de siklotetramerizasyon reaksiyonu ile tetra-sübstitüe metalsiz (2-H2) ve
metalli (2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga) ftalosiyaninlere geçildi. Ftalonitril türevinin
kinolin içinde 170 °C’de siklotetramerizasyon reaksiyonu ile tetra- sübstitüe indiyum
ftalosiyanin hazırlandı. Ayrıca ftalonitril türevinin pentanol içinde 165 °C’de
siklotetramerizasyon reaksiyonu ile tetra-sübstitüe mono ve sandviç tipi lutesyum
ftalosiyaninler (2-Lu, 2’-Lu) hazırlandı (ġekil 5.11). Ham ürünler silikajel kolonda
CH3Cl: THF veya DCM: THF yürütülerek saflaĢtırıldı. Elde edilen ftalonitril türevi
ve ftalosiyaninlerin saflıkları ince tabaka kromatorafisi ile takip edilip yapıları
spektroskopik yöntemler (Ft-ır, NMR, kütle ve UV-vis) kullanılarak aydınlatılmıĢtır.
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ġekil 5.11 : 2 nolu ftalonitril ve onun ftalosiyaninleri.
5.6 2-H2, 2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga, 2-In, 2-Lu, 2’-Lu BileĢiklerin UV-vis
Spektrumları
2-H2 bileĢiğin THF’deki UV-vis spektrumlarında D2h simetrisinden dolayı Q-bandı
ikiye yarılıp sırasıyla 683 (Qy) ve 711 (Qx) nm'de gözlendi. Sentezlenen metalli
ftalosiyaninlerin (2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga, 2-In, 2-Lu, 2’-Lu) THF’deki UV-vis
spektrumlarında Q-bandı D4h simetrisinden dolayı tek pik olarak sırasıyla 688, 681,
688, 707, 711, 690 ve 690 nm'de gözlendi. 2-H2, 2-Zn, 2-Co, 2-Cu, 2-Ga, 2-In, 2Lu, 2’-Lu bileĢiklerin B-bandı, 322 ve 343 nm arasındaki UV bölgesinde gözlendi.
Ek olarak, vibronik bantların maksimumları n – π * geçiĢleri ile uyumludur ve
sırasıyla 616, 618, 607, 624, 618, 638, 696 ve 679 nm'de görüldü (ġekil 5.12)
(Byliss, 1950; ÖzçeĢmeci ve diğ, 2013; Evren ve diğ, 2014).
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ġekil 5.12 : 2 nolu ftalonitrilden türetilen ftalosiyaninlerin UV-vis spektrumları.
5.7 2-Zn, 2-Co ve 2-In Ftalosiyaninlerin Agregasyon Özellikleri
Bu çalıĢmada, 2-Zn, 2-Co ve 2-In bileĢiklerinin agregasyon (kümeleĢme)
davranıĢları hem farklı deriĢimlerde ve hem de farklı çözücüler de araĢtırıldı. 2-Zn,
2-Co ve 2-InCl bileĢiklerinin agregasyon (kümelenme) davranıĢı, THF içinde farklı
deriĢimlerde araĢtırıldı. Bu ftalosiyaninlerin deriĢimindeki artıĢı Q-bandının
absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan yeni
bantlar gözlenmedi (Karaoğlu ve diğ, 2018). Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle, 2Zn, 2-Co ve 2-InCl bileĢikleri THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen
farklı deriĢimlerde Lambert – Beer yasasına uyduğu belirlendi. ġekilde görüldüğü
gibi, molar yok olma (sönme) katsayısı (molar coefficient) hemen hemen
değiĢmemiĢtir (ġekil 5.13).
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ġekil 5.13 : 2-Zn, 2-Co ve 2-InCl bileĢiklerin THF’deki deriĢimine karĢı molar yok
olma (sönme) katsayısının grafikleri (Q-bandındaki sönme katsayısının
konsantrasyona bağlılığı).
Ayrıca 2-Zn, 2-Co ve 2-InCl bileĢiklerinin aseton, THF, DMF ve DMSO gibi farklı
organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi. Bu inceleme sonucunda Qbandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği gözlendi. Çözücünün kırılma
indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı bölgeye kaydığı tespit edildi. 2Zn, 2-Co ve 2-InCl bileĢiklerinin Q-bandının kırmızıya kayması aseton <EtOH
<EtOAc <THF <DMF <DMSO sırasını izlemiĢtir. Ġlgili spektrumlar Bayliss
tarafından tanımlanan metoda göre, Q-bandı frekanslarının, (n2-1)/(2n2+1) (n =
çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine karĢı çizilen grafiği incelendi (Mack ve
Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu ve diğ, 2018). ġekil 5.14’de görüldüğü
gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının pozisyonu doğrusala yakın bir Ģekilde
değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel olarak Q-bandındaki kaymaların
bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda gerçekleĢtiğinin göstergesidir.
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ġekil 5.14 : (n2 - 1) / (2n2 + 1)'e karĢı 2-Zn, 2-Co ve 2-InCl bileĢiklerinin Q-band
frekansının grafikleri.
5.8 3 Nolu Ftalonitril Ve Ftalosiyaninlerinin Sentezi
Yeni 4,5-bis(4-(triflorometoksi)fenoksi) ftalonitril türevi (3), 4-(triflorometoksi)fenol
bileĢiğindeki OH grubunun 4,5-dikloroftalonitrildeki klor grubu ile yerdeğiĢtirme
yeteneğinden yararlananarak, K2CO3 varlığında kuru DMSO içerisinde aromatik
nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonuna göre elde edildi. Sentezlenen ftalonitril türevi
etanolde kristallendirilerek saflaĢtırıldı. Sentezlenen ftalonitril türevinin DMAE de
135 °C’de siklotetramerizasyon reaksiyonları ile okta- sübstitüe metalli (3-Zn, 3-Co,
3-Cu, 3-Pd, 3-Ga) ftalosiyaninlerine geçildi. Sentezlenen ftalonitril türevinin kinolin
170 °C’de siklotetramerizasyon reaksiyonları ile

okta- sübstitüe indiyum

ftalosiyaninine geçildi. Sentezlenen ftalonitril türevinin pentanol 165 °C’de
siklotetramerizasyon reaksiyonları ile okta- sübstitüe metalli (3-Lu, 3’-Lu)
ftalosiyaninlerine geçildi. Ham ürünler silikajel kolonda CH3Cl: THF veya DCM:
THF yürütülerek saflaĢtırıldı. Sentezlenen yeni ftalonitril türevi ve ftalosiyaninlerin
saflıkları ince tabaka kromatorafisi ile takip edilip spektroskopik yöntemler (Ft-ır,
NMR,

kütle

ve

UV-vis)

kullanılarak

yapıları

aydınlatıldı.

4,5-bis(4-

(triflorometoksi)fenoksi)ftalonitril (3) ve 4-((4-nitrofenil)etinil) ftalonitril türevinin
(4) uygun Ģartlarda (DMAE de 135 °C’de) siklotetramerizasyon reaksiyonları ile
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A3B tipi halka dıĢı üçlü bağlar içeren push-pull yeni asimetrik tris- (3-AZn) sübstitüe
çinko ftalosiyanin elde edildi (ġekil 5.15). Ham ürün silikajel kolonda önce aseton
daha sonra hekzan: THF (5:1.5) yürütülerek saflaĢtırıldı.

ġekil 5.15 : 3 nolu ftalonitril ve onun ftalosiyaninleri.
5.9 3-Zn, 3-Co, 3-Cu, 3-Pd, 3-Ga, 3-In, 3-Lu, 3’-Lu, 3-AZn Ftalosiyaninlerin
UV-vis Spektrumları
Sentezlenen metalli ftalosiyaninlerin (3-Zn, 3-Co, 3-Cu, 3-Pd, 3-Ga, 3-In, 3-Lu, 3’Lu, 3-AZn) THF’deki UV-vis spektrumlarında Q-bandı D4h simetrisinden dolayı tek
pik olarak sırasıyla 674, 661, 673, 661, 687, 694, 679, 678 ve 674 nm'de gözlendi. 3Zn, 3-Co, 3-Cu, 3-Pd, 3-Ga, 3-In, 3-Lu, 3’-Lu, 3-AZn bileĢiklerin B-bandı, 336 ve
368 nm arasındaki UV bölgesinde gözlendi. Ek olarak, vibronik bantların
maksimumları n – π * geçiĢleri ile uyumludur ve sırasıyla 608, 600, 607, 600, 636,
624, 680, 678 ve 606 nm'de görüldü (ġekil 5.16) (Byliss, 1950; ÖzçeĢmeci ve diğ,
2013; Evren ve diğ, 2014).
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ġekil 5.16 : 3 nolu ftalonitrilden türetilen ftalosiyaninlerin UV-vis spektrumları.
5.10 3-Zn, 3-Co, 3- Ga Ve 3-In Ftalosiyaninlerin Agregasyon Özellikleri
Bu çalıĢmada, 3-Zn, 3-Co, 3- Ga ve 3-In bileĢiklerinin agregasyon (kümelenme)
davranıĢları hem farklı deriĢimlerde ve hem de farklı çözücüler de araĢtırıldı.
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5.10.1 3-Zn bileĢiğinin agregasyon davranıĢları
Bu çalıĢmada, 3-Zn'nun agregasyon (kümelenme) davranıĢı, DCM'de farklı
deriĢimlerde araĢtırıldı. ġekil 2a’da görüldü gibi, 3-Zn'nun deriĢimindeki artıĢı Qbandının absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan
yeni bantlar gözlenmedi (ġekil 5.17a) (Byliss, 1950; ÖzçeĢmeci ve diğ, 2013; Evren
ve diğ, 2014). Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle, 3-Zn bileĢiği DCM'deki 4 × 10-6
ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen farklı deriĢimlerde Lambert – Beer yasasına uyduğu
tespit edildi (ġekil 5.17b).
Ayrıca 3-Zn bileĢiğinin aseton, CHCl3, THF, DMF, DCM ve DMSO gibi farklı
organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi (ġekil 5.17c). Bu inceleme
sonucunda Q-bandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği gözlendi.
Çözücünün kırılma indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı bölgeye
kaydığı tespit edildi (ġekil 5.17c). 3-Zn bileĢiğinin Q-bandının kırmızıya kayması
<THF <DCM <DMF <CHCl3 <DMSO sırasını izledi. Ġlgili spektrumlar Bayliss
tarafından tanımlanan metoda göre, Q-bandı frekanslarının, (n2-1)/(2n2+1) (n =
çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine karĢı çizilen grafiği incelendi (Bayliss,
1950; Karaoğlu ve diğ, 2013). ġekil 5.17d’de görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde
Q-bandlarının pozisyonu doğrusala yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal
değiĢim temel olarak Q-bandındaki kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme
etkisi sonucunda gerçekleĢtiğinin göstergesidir.
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ġekil 5.17 : a) DCM'de 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı konsantrasyonlarda 3Zn'nun elektronik spektrumları, b) Konsantrasyona karĢı 3-Zn bileĢiğinin absorbans
grafiği, c) Farklı çözücülerdeki 3-Zn'nun UV-vis spektrumları (deriĢim; 6 × 10-6 M),
d) (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 3-Zn bileĢiğinin Q-band frekansının grafiği.
5.10.2 3-Zn, 3-Co ve 3-In bileĢiklerin agregasyon davranıĢları
Bu çalıĢmada, 3-Zn, 3-Co ve 3-In bileĢiklerin agregasyon (kümelenme) davranıĢı,
THF'de farklı deriĢimlerde araĢtırıldı. 3-Zn, 3-Co ve 3-In ftalosiyaninlerin
deriĢimindeki artıĢı Q-bandının absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izlemiĢ ve kümelenmiĢ
türlerden kaynaklanan yeni bantlar gözlenmedi. Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle,
(1a, 1b, 1c, 2a, 2b ve 2c) bileĢikleri THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında
değiĢen farklı deriĢimlerde Lambert – Beer yasasına uyduğu tespit edildi (ġekil
5.18).
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ġekil 5.18 : a) 3-Zn'nun, b) 3-Co'nın, c) 3-In'nun deriĢimine (THF) karĢı
absorbansının grafikleri.
Ayrıca 3-Zn, 3-Co ve 3-In bileĢiklerinin aseton, CHCl3, THF, DMF, DCM ve
DMSO gibi farklı organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi. Bu
inceleme sonucunda Q-bandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği
gözlendi. Çözücünün kırılma indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı
bölgeye kaydığı tespit edildi. 3-Zn, 3-Co ve 3-In bileĢiklerinin Q-bandının kırmızıya
kayması aseton <EtOH <EtOAc <THF <CH2Cl2 <DMF <CHCl3 <DMSO sırasını
izlediği gözlendi. Ġlgili spektrumlar Bayliss tarafından tanımlanan metoda göre, Qbandı frekanslarının, (n2-1)/(2n2+1) (n = çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine
karĢı çizilen grafiği incelendi (Mack ve Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu
ve diğ, 2018). ġekil 5.19’da görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının
pozisyonu doğrusala yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel
olarak Q-bandındaki kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda
gerçekleĢtiğinin göstergesidir.
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ġekil 5.19 : (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 3-Zn, 3-Co ve 3-In bileĢiklerinin Q-band
frekansının grafikleri.
5.10.3 3-Ga bileĢiğinin agregasyon özellikleri
Bu çalıĢmada, 3-Ga bileĢiğinin agregasyon (kümeleĢme) davranıĢı, THF'de farklı
deriĢimlerde araĢtırıldı. 3-Ga ftalosiyaninin deriĢimindeki artıĢı Q-bandının
absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan yeni
bantlar gözlenmedi (ġekil 5.20). Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle 3-Ga bileĢiği
THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen farklı deriĢimlerde Lambert –
Beer yasasına uyduğu gözlendi (Karaoğlu ve diğ, 2018).

ġekil 5.20 : 3-Ga bileĢiğinin THF'deki 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı
deriĢimlerde UV-vis spektrumları ve 3-Ga bileĢiğinin deriĢimine karĢı absorbansının
grafiği.
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5.10.4 3-AZn bileĢiğinin agregasyon özellikleri
Bu çalıĢmada, 3-AZn bileĢiğin agregasyon (kümeleĢme) davranıĢı, THF'de farklı
deriĢimlerde araĢtırılmıĢtır. 3-AZn ftalosiyaninin deriĢimindeki artıĢı Q-bandının
absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi ve kümelenmiĢ türlerden kaynaklanan yeni
bantlar gözlenmedi (ġekil 5.21a). Kümelenmeme davranıĢı nedeniyle, 3-AZn
bileĢiğin THF'deki 4 × 10-6 ila 14 × 10-6 M arasında değiĢen farklı deriĢimlerde
Lambert – Beer yasasına uymuĢtur (ġekil 5.21b) (Karaoğlu ve diğ, 2018).

ġekil 5.21 : a) 3-AZn bileĢiğinTHF'deki 4 × 10-6–14 × 10-6 M arasında farklı
deriĢimlerde UV-vis spektrumları, b) 3-AZn bileĢiğin deriĢime (THF) karĢı
absorbansının grafikleri.
Ayrıca 3-AZn bileĢiğinin aseton, CHCl3, THF, DMF, DCM ve DMSO gibi farklı
organik çözücülerdeki elektronik spektrumları incelendi. Bu inceleme sonucunda Qbandının konumunun çözücüye bağlı olarak değiĢtiği gözlendi. Çözücünün kırılma
indisinin artmasına paralel olarak Q-bandının kırmızı bölgeye kaydığı tespit edildi
(ġekil 5.22a). 3-AZn bileĢiğinin Q-bandının kırmızıya kayması aseton <etanol <etil
asetat <THF <DCM <DMF <kloroform <DMSO sırasını izlediği gözlendi. Ġlgili
spektrumlar Bayliss tarafından tanımlanan metoda göre, Q-bandı frekanslarının, (n21)/(2n2+1) (n = çözücülerin kırılma indisi değeri) değerine karĢı çizilen grafiği
incelendi (Mack ve Stillmen, 2001; Ertuç ve diğ, 2015; Karaoğlu ve diğ, 2018). ġekil
5.22b’de görüldüğü gibi, bu çözücüler içerisinde Q-bandlarının pozisyonu doğrusala
yakın bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu doğrusal değiĢim temel olarak Q-bandındaki
kaymaların bağlanma etkisinden çok çözünme etkisi sonucunda gerçekleĢtiğinin
göstergesidir.
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ġekil 5.22 : a) Farklı çözücülerdeki 3-AZn bileĢiğin UV-vis spektrumları (deriĢim; 6
× 10-6 M), b) (n2 - 1) / (2n2 + 1) 'e karĢı 3-AZn bileĢiğinin Q-band frekansının
grafikleri.
5.11 Sandviç Lutesyum Ftalosiyaninlerin ESR Spektrumları
Bu çalıĢmada periferal ve nonperiferal mono lutesyum (III) ftalosiyaninlerin (1-3Lu)
sentezlenmesi amaçlandı ancak aynı zamanda sandviç lutesyum (III) ftalosiyaninler
(1'-3’Lu)

de

sentezlendi.

Elde

edilen

sandviç

lutesyum

ftalosiyaninlerin

paramanyetik doğası nedeniyle, NMR spektroskopisi uygulanarak karakterize
edilemezler (Box, 1977; Ishikawa ve Kaizu, 1993; Koçak, 2000; Yılmaz ve diğ,
2003). Bu nedenle, radikal yapılı sandviç ftalosiyaninleri karakterize etmek için ESR
spektroskopisi

uygulandı.

1'-3'-Lu

bileĢiklerin

serbest

radikal

yapısının

doğrulanması için ESR analizi oda sıcaklığında gerçekleĢtirildi ve bileĢiklerin ESR
spektrumları ġekil 5.23'de gösterilmektedir. Bu spektrumlar, eĢleĢmemiĢ spinlerin
varlığını kanıtlırarak 1'-3'-Lu bileĢiklerin radikal yapılarda olduğunu göstermektedir.

ġekil 5.23 : 1’-3’-Lu bileĢiklerin X-bant ESR spektrumları.
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5.12 Elde Edilen Ftalonitril Türevlerinin Ve Ftalosiyaninlerinin Biyolojik
Özellikleri
Bu çalıĢmada, elde edilen 1, 1-H2, 1-Cu ve 1-Pd moleküllerin antioksidan
aktiviteleri çalıĢıldı ve tirozinaz inhibisyon özellikleri belirlendi.
5.12.1 Tirozinaz inhibisyonu
Bakır içeren tirozinaz enzimi (EC 1.14.18.1), moleküler oksijen (Espin ve diğ, 2000)
kullanarak L-DOPA'nın dopakinona oksidasyonunu katalize eder ve melanin
sentezinde hız sınırlayıcı bir adımdır (Halaban ve diğ, 2002). TLC dot-blot tekniği,
doğal bitki ekstraktlarının antimikrobiyal (Jesionek ve diğ, 2017) ve antioksidan
aktivite (Jesionek ve diğ, 2015) ölçümlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Kolay
ve hızlı bir yöntem olduğu için moleküllerin biyolojik aktiviteleri hakkında ön bilgi
sahibi olmak için kullanılır. Bu yöntem son yıllarda bitki ekstraktlarının enzim
inhibisyon çalıĢmalarında da kullanılmakta (Issa ve diğ, 2008; Yang ve diğ, 2009) ve
spektrofotometri uygulamalarının öncesinde hızlı ve kolay bir Ģekilde moleküllerin
inhibisyon aktivitesi hakkında güvenilir bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır. Bu
teknikte plaka 37 °C'de 20 dakika bir ocakta inkübe edilir. Enzimatik reaksiyon
ilerledikçe, renklenme (dying) geliĢir ve baĢlangıçta renksiz TLC plakası, kahverengi
renkli ürünler oluĢturmak için polimerize edilen okinonların oluĢumu nedeniyle
kahverengine döner. TLC plakasına emilen inhibitörler daha sonra görünür ıĢık
altında beyaz noktalar olarak görselleĢtirilir (Wangthong ve diğ, 2007; Garcia ve diğ,
2017).
Bu çalıĢmada, sentezlenen ftalosiyanin moleküllerinin, ligant ve standart inhibitör
kojik asidin tirozinaz inhibitör aktiviteleri TLC dot-blot ve ayrıca spektrofotometrik
testler kullanarak belirlendi.
Ġlk olarak, kojik asit TLC plakalarına farklı deriĢimlerde yüklendi ve tüm
deriĢimlerde tirozinaz inhibisyonu kahverengimsi-mor bir arka plana karĢı beyaz
lekeler olarak tespit edildi (ġekil 5.24A). Ftalosiyanin molekülleri ve 1, TLC
plakasına (500 μg / mL'de 2,5 μL) yüklendiğinde, 1-H2 hariç tüm moleküller,
tirozinaz enzimine karĢı bir inhibisyonu gösterdiler ve TLC plakasındaki mor arka
plana karĢı daha açık kısımlar oluĢturdular (ġekil 5.24B). 1-H2 molekülü herhangi bir
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inhibitör aktivite göstermediğinden dolayı oluĢan kinon molekülleri TLC üzerinde
mor renk oluĢumuna neden olup görsel olarak tespit edidi.

ġekil 5.24 : (A) Kojik asidin (farklı deriĢimlerde); (B) sentezlenmiĢ moleküllerin
(500 μg / mL'de 2,5 μL) tirozinaz inhibisyonu TLC biyoototogramları.
Spektrofotometrik yönteme göre, test edilen tüm moleküllerin deriĢiminin artmasıyla
inhibitör aktiviteleri arttı gözlendi ve 1-Cu (82,09 ± % 0,03) kojik asitten (91,34 ± %
0,10) sonra en yüksek aktiviteyi gösterdiği tespit edildi. Test edilen moleküllerin
inhibisyon aktivitesi 1 (47,23 ± % 0,17) > 1-Pd (23,72 ± 0,43) > 1-H2 (16,05 ± 1,14)
sırasını izlediği görüldü. Test edilen moleküllerin ve kojik asidin IC50 değerleri
Çizelge 5.1'de verilmektedir. Birçok çalıĢmada, standart inhibitör kojik asidin
inhibisyon aktivitesi belirlenmiĢ (Zhou ve diğ, 2017) ve sonuçlar bizimkine benzer
olmuĢtur. Ftalosiyaninlerin enzim inhibisyon aktiviteleri de birkaç çalıĢmada
araĢtırılmıĢtır (Özenc ve diğ, 2018). Zhang ve diğ. (2008), telomerazın potansiyel
inhibitörleri olarak katyonik ftalosiyanin türevlerini araĢtırdılar. Barut ve diğ. (2017),
yeni suda çözünür morfolin sübstitüe çinko ftalosiyanin sentezledi ve topoizomeraz I
inhibisyon aktivitelerini belirlediler.
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Çizelge 5. 1 : 1 nolu ftalonitril türevinin ve (1-H2, 1-Cu ve 1-Pd) ftalosiyanin
türevlerinin tirozinaz enzimi üzerindeki inhibisyon aktiviteleri.
% Tyrosinase inhibition

IC50µg/mL

Compound

50 µg/mL

250 µg/mL

500 µg/mL

1000 µg/mL 1500 µg/mL

1

10,96±0,02

18,37±0,15

33,81±0,04

42,03±0,02

1-Cu

47,23±0,17

27,78± 0,08 61,20±1,32 68,86± 1,02 77,18 ± 0,14 82,09 ± 0,03

>1500
202±0,84

1-Pd

ND

6,87 ± 0,81 14,09± 1,12 18,71± 0,61

23,72± 0,43

>1500

1-H2

ND

3,71± 1,25

10,33± 0,09 13,14± 1,02

16,05± 1,14

>1500

39,56± 0,03 84,29± 0,13 92,57± 1,22 90,76± 0,03

91,34± 0,10

56 ± 1,23

Kojic acid

5.12.2 DPPH radikal temizleme aktivitesi
Ftalosiyanin moleküllerinin, ligandın ve standart molekülün DPPH radikal süpürme
aktiviteleri, spektrofotometrik ve TLC-Dot blot testi kullanılarak araĢtırıldı.
Moleküllerin antioksidan aktiviteleri ile ilgili ön bilgiler TLC-Dot blot yöntemi
kullanarak elde edilip daha sonra spektrofotometrik yöntemle doğrulandı.
Sentezlenen bileĢikler ve standart molekül Trolox, farklı deriĢimlerde TLC
plakalarına (2.5 μL) damlatıldı. Molekül 1 test edilen tüm deriĢimlerde herhangi bir
aktivite göstermedi. Öte yandan 1-H2 ve trolox, test edilen tüm deriĢimlerde aktivite
göstermektedir (ġekil 5.25).

ġekil 5.25 : Dot-Blot tekniği kullanılarak 1, 1-H2, 1-Cu ve 1-Pd bileĢiklerin elde
edililmiĢ DPPH radikal süpürme aktivitelerinin TLC - direkt biyootografi
biyootografisi.
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Trolox, spektrofotometrik yöntemde test edilen tüm deriĢimlerde en yüksek süpürme
aktivitesi gösterdi. 1500 μg / mL deriĢimde test edilen ftalosiyaninler ve ligant
molekülü için DPPH radikal süpürme aktivitesi 1-H2 (49,14 ± % 0,09) > 1-Cu (46,54
± % 0,04) > 1-Pd (41,83 ± % 0,12) > 1 nolu bileĢik (32,54 ± % 0,23) sırasını izledi
(ġekil 5.26).

ġekil 5.26 : BileĢik 1'nin ve sentezlenen ftalosiyaninlerin farklı deriĢimlerde DPPH
serbest radikal süpürme aktiviteleri.
5.12.3 Ġndirgeme gücü
Bir bileĢiğin indirgeme kapasitesi, potansiyel antioksidan aktivitesinin önemli bir
göstergesi olarak tanımlanır. Test edilen bileĢiklerin indirgeme gücü deneyinin
sonuçları ġekil 5.27'de özetlenmiĢtir. Yüksek soğurma, yüksek indirgeme gücünü
göstermektedir. Pozitif kontrol olarak BHA kullanıldı. Sonuçlara göre; 1500 μg / mL
deriĢiminde, en yüksek aktivite 1-H2 (0,321) için elde edildi. Tüm deriĢimlerde en
yüksek indirgeme gücü BHA ile aittir.

ġekil 5.27 : Sentezlenen komplekslerin 700 nm'de indirgeme gücü analizi.
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Ftalosiyanin moleküllerinin antioksidan aktiviteleri birçok çalıĢmada yer almıĢtır
(Alici ve diğ, 2018; Saki ve diğ, 2018). Ftalosiyanin moleküllerinin DPPH radikal
süpürme aktiviteleri çalıĢılan en yüksek deriĢimlerde %71,83 (Saki ve diğ, 2018) ile
%29,30 (Snow, 2003) arasında değiĢmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında, çalıĢmamızda
sentezlenen moleküllerin DPPH süpürme aktivitelerinin, 1500 μg / mL deriĢiminde
1-H2 molekülünün % 49,14 ± % 0,09 süpürme aktivitesi ile orta düzeyde olduğunu
söylemek mümkündür.
5.13 2, 2-H2 Ve 2-Cu BileĢiklerinin Biyolojik Ġncelemesi
Bu

çalıĢmada,

2,

2-H2

ve

2-Cu

moleküllerine

ilave

olarak

4-

(trifluorometoksi)tiyofenoksi gruplarını içeren yeni periferal ve nonperiferal tetra
sübstitüe metalsiz (1S-H2, 2S-H2) ve bakır (1S-Cu, 2S-Cu) ftalosiyaninler
sentezlenip antioksidan aktiviteleri ve tirozinaz inhibisyon özellikleri belirlendi
(ġekil 5.28). Metalin varlığının, bağlayıcı atomun cinsinin ve konumunun,
sentezlenen ftalosiyaninlerin biyolojik özelliklerinin üzerindeki etkisi incelendi.
DPPH ve indirgeme gücü yöntemleri kullanılarak antioksidan aktiviteleri incelenip
orta düzüyde aktiviteye sahip oldukları tespit edildi. Ek olarak, bakır (II)
ftalosiyaninlerin inhibisyon tipleri Lineweaver – Burk grafikleri kullanılarak
açıklandı.

ġekil 5.28 : 1S-H2, 1S-Cu, 2S-H2 ve 2S-Cu elde edilmesi.
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5.13.1 Tirozinaz inhibisyonu
Ftalosiyanin türevlerinin ve kojik asidin (standart inhibitör) fungal tirozinaz
üzerindeki inhibisyon etkileri önceki çalıĢmalarda belirtilen yöntemler kullanılarak
incelendi (Zhou ve diğ, 2017). Farklı deriĢimlerde hazırlanan ftalosiyaninlerin
inhibisyon aktiviteleri ve IC50 değerleri Çizelge 5.2'de verilmiĢtir. Test edilen tüm
moleküller arasında bakır içeren ftalosiyaninler daha yüksek inhibisyon aktivitesi
gösterdi (ġekil 5.29). Bu, merkezde Cu2+ atomuna sahip ftalosiyanin bileĢiklerinin
mantar tirozinaz enzimine karĢı daha iyi bir inhibisyon aktivitesi gösterdiğini
doğrular.

ġekil 5.29 : Ftalosiyaninlerin ve kojik asidin mantar tirozinazının aktivasyonu
üzerindeki etkisi.
Hatta mantar tirozinazı, çevrede inhibitör olmasa bile inaktive edilebilir. Bu iĢlem
sırasında enzime bağlanan bakır atomu serbest bırakılır. Son zamanlarda, amino asit
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kaybının ve bakır atomunun salınmasının ardından 306 pozisyonundaki histidin
amino asidinin oluĢtuğu bildirilmiĢtir (Nelson ve Dawson, 1944).
ÇalıĢmamızda 1S-Cu, 2S-Cu ve 2-Cu bileĢikleri merkezde Cu2+ iyonları içerir ve bu
da tirozinaz enziminin çekirdeğindeki Cu atomu ile etkileĢime neden olabilir. Üç
grubun hepsini karĢılaĢtırdığımızda, 2S ve 2 nolu bileĢiklerin yapısı benzerdir, ancak
birincisinin S'e ve diğerinin aynı pozisyonda bir O atomuna sahiptir. Bu çeĢitlilik,
2S-Cu ve 2-Cu molekülleri arasındaki inhibitör aktivite farkını açıklar. Ayrıca, 1S ve
2S bileĢikler farklı pozisyonlarda aynı atoma (S atomu) sahip olmalarına rağmen,
farklı inhibitör aktivite gösterirler.
5.12.2 Ġnhibisyon mekanizması (inhibition mechanism)
Bakır ftalosiyaninler (1S-Cu, 2S-Cu ve 2-Cu), mantar tirozinazına karĢı en güçlü
engelleyici aktiviteyi gösterdi. Bu üç molekülün ortak noktası, tüm moleküllerin
merkezde bir Cu atomu içermesidir. 1S-Cu ve 2S-Cu bileĢiklerinin farklı
pozisyonlarda S içeren aynı gruba sahip olması, bu moleküllerin inhibisyon
aktivitelerini etkiler. Enzim kinetik çalıĢmaları için 1S-Cu, 2S-Cu ve 2-Cu
bileĢikleri ve kojik asit seçildi ve bu moleküllerin inhibisyon aktivite modu
Lineweaver-Burk grafikleri kullanılarak incelendi. ġekil 5.30'da görüldüğü gibi, 1SCu'nın kompetitif tipte bir inhibitör, 2S-Cu’nın ve kojik asidin karıĢık ve 2-Cu'nın
kompetitif olmayan tipte bir inhibitör olduğu görüldü.

ġekil 5.30 : 1S-Cu, 2S-Cu, 2-Cu bileĢiklerin ve kojik asidinin Lineweaver – Burk
grafikleri.
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5.13.3 Antioksidan aktiviteler
Ftalosiyanin moleküllerinin antioksidan aktivitelerini incelemek için DPPH (Amaral
ve diğ, 2012) ve indirgeme gücü (Pascoal ve diğ, 2014) yöntemleri kullanıldı.
Ftalosiyanin bileĢiklerinin radikal süpürme aktiviteleri standart serbest radikal DPPH
kullanılarak belirlendi. Ftalosiyanin deriĢimlerindeki artıĢa bağlı olarak antioksidan
aktivitelerde bir artıĢ gözlendi (ġekil 5.31) ve 400 μg / ml deriĢiminde süpürme
aktivitesi 2S-Cu (%56,13) > 1S-H2 > 1S-Cu > 2S-H2 > 2-Cu > 2 > 2-H2 > 2S > 1S
sırasını izledği görüldü. Aynı deriĢimde, Trolox'un serbest radikal süpürme aktivitesi
% 98,2 ve butil hidroksitoluenin (BHT) %84,67 idi. Ftalosiyanin moleküllerinin
DPPH serbest radikal uzaklaĢtırma aktiviteleri son yıllarda birçok çalıĢmaya konu
olmuĢtur. Bu çalıĢmalarda moleküllerin aktiviteleri, yapılarındaki fonksiyonel
gruplara ve metal atomlarına bağlı olarak yorumlanmıĢtır. Her çalıĢmada analiz
edilen moleküller arasında %58 ile kuaternize 2,3‐ (dietilmetilamino) fenoksi
tetrasübstitüe edilmiĢ CoPc, (Saki ve diğ, 2018) %68 ile 2 (3), 9 (10), 16 (17) 23 (24)
‐tetrakis (4-metoksifenoksi) kobalt (II) ftalosiyanin, (Alici ve diğ, 2018),-%67,9 ile
tetrakis-[(3,4,5-trimetoksibenziloksi)ftalosiyaninato] kobalt (II) ftalosiyanin, (AğırtaĢ
ve diğ, 2013) ve %70,3 ile 4‐ (2-okso-2H ‐ kromen-3-iloksi) ftalonitril Cu (II)
(Hamdi ve diğ, 2017), en yüksek DPPH radikal süpürme aktivitesini sergilemiĢtir.

ġekil 5.31 : BileĢiklerin serbest radikal süpürme aktivitesi (%). Dikey çubuklar SD'yi
temsil eder (BHT ve DPPH standart olarak kullanılmıĢlar).
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Ġndirgeme gücü ftalosiyanin moleküllerinin antioksidan aktivitelerini belirtmek için
kullanılan diğer yöntemdir. Sonuçlara göre en yüksek indirgeme gücü 0,412 nm
absorbans değeri ile 2S-Cu bileĢiği için gözlendi. Standart bileĢik tokoferol, 0,482
nm absorbans değeri gösterdi (ġekil 5.32).

ġekil 5.32: Farklı deriĢimlerde ftalosiyaninlerin indirgeme gücü deneyi. Dikey
çubuklar SD'yi temsil eder.
Çizelge 5.2 : Farklı deriĢimlerde ftalosiyaninlerin ve kojik asidin mantar tirozinazına
karĢı inhibisyon oranı.
%Tyrosinase inhibition
IC50 µg/mL
Compound

50 µg/mL

250 µg/mL 500 µg/mL 1000 µg/mL 1500 µg/mL

Kojic acid

39,56±0,03 84,29±0,13 92,57±1,22

90,76±0,03

91,34±0,10

56 ± 1,23

2-Cu

10,96±0,02 62,14±0,24 78,01±0,87

81,32±1,03

82,03±0,42

176,2±0,65

1S-Cu

ND

43,07±1,04 54,72±0,12

60,26±0,02

63,18±0,04

284,4±1,03

2S-Cu

ND

32,19±0,54 47,09±0,38

53,67±0,16

59,76±1,02

>1500

2S-H2

6,14±1,15

27,81±0,09 35,02±0,17

46,95±0,03

51,07±0,24

>1500

1S

4,08±0,39

21,05±0,31 29,18±1,03

38,47±1,12

41,54±0,83

>1500

1S-H2

ND

19,02±0,4

19,96±0,05

21,87±0,13

22,34±0,13

>1500

2-H2

ND

18,37±0,15 19,87±1,02

20,15±0,43

20,12±1,09

>1500

2

ND

6,87±0,81

14,09±1,12

18,71±0,61

19,72±0,43

>1500

2S

ND

3,71±1,25

10,33±0,09

13,14±1,02

16,05±1,14

>1500
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5.14 3 Nolu Ftalonitril Türevi Ve 1-Zn, 1-Cu Ve 1-Co BileĢiklerinin Biyolojik
Aktivitelerinin Ġncelemesi
Elde edilen 3 nolu ftalonitril türevi ve 3-Zn, 3-Cu ve 3-Co ftalosiyanin
komplekslerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri çalıĢıldı ve ilk defa
ftalosiyaninlerin

antimikrobiyal

aktivitelerinin

belirlenmesinde

TLC-direkt

biyootografi yöntemi kullanıldı.
5.14.1 TLC-doğrudan Biyootografi
TLC-doğrudan biyootografi deneylerinde, geliĢtirilen TLC plakası bakteriyel
süspansiyona daldırılır ve kromatogram gece boyunca inkübe edilir. Antimikrobiyal
aktivitelerin görselleĢtirilmesi için tetrazolyum tuzları kullanılır ve renkli
formazenler, tetrazolyum tuzlarının canlı organizmaların dehidrojenazları ile
dönüĢtürülmesinden kaynaklanır (Dewanje ve diğ, 2015). Bu teknik, bitki özlerinin
antimikrobiyal özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılmıĢtır (Betina,
1973) ve burada ilk kez Pc moleküllerinin potansiyellerinin değerlendirilmesi için
uygulandı. Bu yöntem, moleküllerin antimikrobiyal aktivitesi hakkında ön bilgi
vermesi açısından oldukça kullanıĢlıdır. Bu çalıĢmada, TLC-direkt biyootografi
deneyi kullanarak 3, 3-Zn, 3-Co ve 3-Cu bileĢikleri incelendi. ġekil 5.33, test edilen
bakterilerin TLC biyogramlarını gösterir ve mor arka plana karĢı beyaz alanlar, TLC
plakaları üzerindeki inhibisyonu gösterir. 3 ve 3-Zn bileĢiklerin her ikisi de test
edilen tüm gram (+) bakterilere karĢı inhibe edici aktivite gösterdi; 3-Co'nın yalnızca
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) büyümesini inhibe ettiği ve 3-Cu'nın
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) dıĢında test edilen tüm gram (+) bakterilere
karĢı aktiviteye sahip olduğu görüldü. Moleküllerin hiçbiri Escherichia coli'nin
(ATCC 25922) gram (-) bakterileri üzerinde etkili olmamıĢtır.
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ġekil 5.33 : Test edilen moleküllerin test edilen mikroorganizmalara karĢı
antimikrobiyal aktiviteleri.
Bu çalıĢmada, R gruplarında katyonik sübstitüent içermeyen metal içeren
ftalosiyaninler, test edilen tüm gram pozitif mikroorganizmalara karĢı antimikrobiyal
aktivite gösterdiği tespit edildi. Mikula ve diğ. E. coli'ye karĢı bazı yeni
ftalosiyaninlerin antimikrobiyal aktivitelerini araĢtırdı ve pozitif yüklü moleküllerin
bakteriler üzerinde inhibe edici etkiler gösterdiğini, negatif yüklü ve nötr olanların
ise hiçbir inhibitör etki göstermediğini buldu (Mikula ve diğ, 2014). Ftalosiyaninin
hem gram (+) hem de gram (-) bakterilere karĢı antimikrobiyal aktivitelerinin
araĢtırıldığı baĢka çalıĢmalar da vardır (Ryskova ve diğ 2013; Mei-Rong ve diğ
2014; Dimaano ve diğ, 2015).
5.14.2 Disk difüzyon testi
Moleküllerin antimikrobiyal aktiviteleri, bir gram negatif ve beĢ gram pozitif
bakteriye karĢı disk difüzyon deneyi kullanılarak belirlendi. Test edilen tüm
bileĢikler, test edilen tüm gram (+) bakteri türlerine karĢı inhibisyon aktivitesi
gösterdi. Moleküllerden elde edilen inhibisyon alanları 9-16 mm aralığındaydı ve
standart antibiyotik seftriakson test edilen tüm mikroorganizmalarda en yüksek
inhibisyon aktivitesini gösterdi. Test edilen tüm moleküller arasında 2 nolu bileĢik,
test edilen tüm gram (+) bakterilerde en yüksek inhibisyon alanını gösterdi ve metalli
ftalosiyaninler, metal atomlarına göre önemli ölçüde değiĢiklik göstermedi (ġekil
5.34).
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ġekil 5.34 : Moleküllerin (0,005M), disk difüzyon yöntemine göre test edilen
bakteriyel suĢlara karĢı antimikrobiyal aktivitesi (mm olarak verilen inhibisyon
bölgeleri).
5.14.3 DPPH testi
Test edilen tüm moleküllerin ve kontrol bileĢiklerinin DPPH radikal temizleme
aktiviteleri ġekil 5.35'te verilmektedir. DPPH testinde sonuçlar, test edilen
moleküllerin varlığında DPPH radikal çözeltisinin absorbans düĢüĢünün oran yüzdesi
olarak ifade edildi (Aydın ve diğ, 2017). Tüm moleküller, test edilen tüm
deriĢimlerde DPPH süpürme aktivitesi gösterdi. DeriĢim 5 mg mL-1'den 100 mg mL1

'de yükseldiğinde DPPH süpürme aktivitesi yüzdesi 3 nolu bileĢik için 0,87'den

38,27'ye, 3-Zn için 4,71'den 63,76'ya, 3-Co için 1,03'ten 40,34'e ve 3-Cu için
3,01'den 43,08'e yükseldi. Standart bileĢik Trolox, test edilen tüm deriĢimlerde test
edilen tüm moleküller arasında en yüksek aktiviteyi gösterdi.

91

ġekil 5.35 : Test edilen bileĢiklerin DPPH radikali (%) üzerinde radikal temizleme
aktivitesi.
5.14.4 Ġndirgeme gücü
Potansiyel antioksidan aktivitenin en önemli göstergelerinden biri, bir bileĢiğin
indirgeme kapasitesidir. Bu deneyde, indirgeyicilerin varlığında Fe3+ kompleksinin
demirli forma (ferrous form) dönüĢümü kullanılmıĢtır. Böylece, Fe2+ deriĢimi 700
nm'de absorbans ölçülerek elde edilir (Saki ve diğ, 2018) ve absorbanstaki artıĢ,
indirgeme gücünde bir artıĢ olduğunu gösterir. Test edilen moleküllerin indirgeme
kapasitesi tahlilinin sonuçları ġekil 5.36'da verilmektedir. Standart bileĢik αtokoferol, 25, 50 ve 100 mg mL-1 deriĢimler'de en yüksek indirgeme kapasitesini
gösterdi. 3 nolu bileĢik, test edilen tüm deriĢimlerde en yüksek indirgeme
kapasitesini gösterdi, ardından 3-Zn, 3-Co ve 3-Cu bileĢikleri geldi.

ġekil 5.36 : Farklı konsantrasyonlarda test edilen moleküllerin indirgeme güç
tahlilinin sonuçları (dikey çubuklar SD'yi temsil eder).
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Son yıllarda sentezlenen Pc moleküllerinin antioksidan aktivite çalıĢmaları ile ilgili
literatür Çizelge 5.3'de verilmiĢtir. Bu çalıĢmalarda elde edilen DPPH uzaklaĢtırma
aktiviteleri %30-70 değiĢmektedir, ftalosiyanin moleküllerinin 100 mg mL-1
deriĢiminde 700 nm de indirgeme güç aktiviteleri 2 ile 3 absorbans değerleri arasında
değiĢmektedir. Bu değerler çalıĢmamızdaki sonuçlarla uyumludur.
Çizelge 5.3: Farklı konsantrasyonlarda test edilen moleküllerin indirgeme güç
tahlilinin sonuçları (dikey çubuklar SD'yi temsil eder).
Pc

Met
al

concentrat
ion

Photo
inactivat
ion

assay

strain

result

SiPc-PEG

Si

2500µg/m
L

Yes

Viable cell
count

E. Coli

<5x10 9
cfu/mL

P. aeriginosa

15mm

E. coli

13mm

B. subtilis

13 mm

2,10,16,24Tetrakis[methyl 2(oxy)-2,2diphenylacetate
Phthalocyaninato]
cobalt(II)

Co

500mg/L

No

disc
diffusion

Cu

500mg/L

No

disc
diffusion

S. aureus

12 mm

Metal (II) 2, 9, 16, 23tetraphenyliminophthalocy
anines-Cu-PhImPc

Cu

500ppm

No

agar
diffusion

Xanthomonas
compstris

16mm

1(4), 8(11), 15(18),
22(25)-Tetrakis-a-(8(2,3-dicyanophenoxy)
quinoline-5-sulfonic
acid)- zinc(II)
phthalocyanine

4-(3-Methoxyphenyl)6-methyl-2-oxo1,2,3,4tetrahydropyrimidine5–carboxylate

(Saki ve diğ, 2018)

(Karaoğlu ve diğ,
2013)

2,10,16,24Tetrakis[methyl 2(oxy)-2,2diphenylacetate
Phthalocyaninato]
copper(II)

Metal (II) 2, 9, 16, 23tetraphenyliminophthalocy
anines-Zn-PhImPc

reference

(Ağırtas

ve

diğ,

ve

diğ,

2013)
Zn

Zn

Co

500ppm

3µg6µg/mL

-

No

No

No

agar
diffusion

Xanthomonas
compstris

19 mm

Arthrospira
platensis-M2

Non toxic
(Bilgicli

biomass
accumulati
on

MIC

93

2015)
E. Coli

0,00091J/c
m2

S. aureus

2,5 mg/mL

Salmonella
Typhimurium

5 mg/mL

Listeria
monocytogenes

0,625
mg/mL

Micrococcus luteus

1,25
mg/mL

(Söylemez ve diğ,
2018)

5.15 Ftalosiyaninlerin Fotofizikokimyasal Özellikleri
1-Zn, 1-Ga, 1-In ve 1-Lu ftalosiyanin komplekslerinin fotofiziksel ve fotokimyasal
özellikleri PDT uygulamalar için olası kullanılmalarını araĢtırmak için incelendi.
5.15.1 Floresans kuantum verimi (ΦF)
Floresans kuantum verimi (ΦF), floresans iĢleminin etkisini araĢtırmak için önemli
bir faktördür. Bu bölümde, 1-Zn, 1-Ga, 1-In ve 1-Lu komplekslerin absorpsiyon,
emisyon ve uyarılma özellikleri DMSO içinde incelendi (ġekil 5,37 ve 5.38 örnek
olarak gösterilmiĢtir). ΦF değerleri, standart olarak sübstitüe olmamıĢ çinko
ftalosiyanin ve indyum ftalosiyanin kullanılarak karĢılaĢtırmalı yöntem ile hesaplandı
(Çizelge 5.4). En yüksek ΦF değeri (DMSO'da ΦF = 0,28) 1-Ga için ve en düĢük ΦF
değeri (DMSO'da ΦF = 0,01) 1-Lu için elde edildi. Komplekslerin değiĢmemiĢ
nükleer konfigürasyonu nedeniyle elde edilen floresans spektrumları, uyarılma
spektrumlarının neredeyse ayna görüntüleridir. Literatürde belirtilen ftalosiyanin
kompleksleri ile karĢılaĢtırıldığında, yeni sentezlenen bileĢikler için daha yüksek
verimler elde edildi (Çizelge 5.4) (DurmuĢ ve Nyokong, 2007; Ogunsipe ve diğ,
2007; Yüksel ve diğ, 2011; Tuhl ve diğ, 2012; Güzel ve diğ, 2017; Sen ve diğ, 2019).

ġekil 5.37 : 1-Ga bileĢiğinin DMSO'daki soğurma (706), uyarma (705) and emisyon
(722) spektrumları.
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ġekil 5.38 : 1-Lu bileĢiğinin DMSO'daki soğurma (683), uyarma (687) and emisyon
(695) spektrumları.
5.15.2 Singlet oksijen kuantum verimleri (ΦΔ)
Fotosensitizerlerin

performansını

incelerken

dikkate

alınan

en

önemli

parametrelerden biri, kanser hücrelerinin ölümüne yol açan singlet oksijen üretme
kapasiteleridir. Bu amaçla, 1-Zn, 1-Ga, 1-In ve 1-Lu komplekslerinin singlet oksijen
kuantum verimleri biyouyumlu çözücü olarak bilinen DMSO içinde incelendi.
Komplekslerin

DMSO

çözeltilerine

kimyasal

söndürücü

olarak

1,3-

difenilizobenzofuran (DPBF) ilave edildi ve DPBF'nin yaklaĢık 417 nm'de
absorbansı, her 5 saniyelik ıĢık ıĢınlamadan sonra izlendi. Ġlgili spektrumlar örnek
olarak ġekil 5.39 ve 5.40’da gösterilmektedir ve elde edilen ΦΔ değerleri Çizelge
5.4'de listelenmektedir. Halojen atomları genelde sistemler arası geçiĢi (ISC)
destekledikleri için halojen atomunun sayısı arttıkça, singlet oksijen veriminin
artması beklenir (Chauke ve diğ, 2006; Kociscakova ve diğ, 2019). Analiz edilen
sonuçlara göre 1-Lu (ΦΔ = 0,78) en yüksek verime sahiptir (Nyokong, 2007; DurmuĢ
ve Nyokong, 2008; ErdoğmuĢ ve Nyokong 2009; Uğur ve diğ, 2010; Kırbaç ve
ErdoğmuĢ, 2020).
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ġekil 5.39 : 1-Ga bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum.

ġekil 5.40 : 1-In bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum.
5.15.3 Fotobozunma kuantum verimi (Φd)
PDT uygulamaları sırasında fotosensitizer boyalar, kullanılan ıĢık kuvvetleri altında
kimyasal stabilitelerini korumalıdır. Bu, "1O2" üretimi açısından sürükleme (drag)
molekülünün etkinliğini korumak ve ilaç deriĢiminin sabit tutmak için gereklidir
(Kırbaç ve ErdoğmuĢ, 2020). Kompleksin kararlılığı foto-ıĢınlama yöntemi ile
incelenir ve Φd değeri, oksidatif bozunma iĢleminin bir faktörü olarak hesaplanır. Bu
çalıĢmada, kompleksler kırmızı ıĢığa maruz bırakıldı ve maksimum absorbansı (Qbandı), her 10 dakikada bir düĢüĢ gösterdi. Ġlgili fotobozunma spektrumları örnek
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olarak ġekil 5.41, 5.42, 5.43 ve 5.44’te gösterilmekte ve hesaplanan verimler Çizelge
5.4'de listelenmektedir. Φd değeri, 1-Zn, 1-Ga, 1-In ve 1-Lu için sırasıyla 2,2 × 10-4,
4,6 × 10-4 , 7,0 × 10-4 ve 1 × 10-4 olarak elde edildi ve orta düzeyde fotostabilite
gösterdi. Metal cinsine göre karĢılaĢtırıldığında, 1-Zn, 1-Ga ve 1-In bileĢiklerin
fotobozunma kuantum verimleri DMSO içinde 1-In> 1-Ga > 1-Zn > 1-Lu sırasını
izler (Kırbaç ve diğ, 2014).

ġekil 5.41 : 1-Zn bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.

ġekil 5.42 : 1-Ga bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.
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ġekil 5.43 : 1-In bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik bir
spektrum.

ġekil 5.44 : 1-Lu bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.
5.16 2-Zn, 2-Ga Ve 2-In Ftalosiyaninlerin Fotofizikokimyasal Özellikleri
PDT de olası kullanımlarını araĢtırmak için 2-Zn, 2-Ga, 2-In ve 2-Lu ftalosiyanin
komplekslerinin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelendi.
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5.16.1 Floresans Kuantum Verimi (ΦF)
Floresans kuantum verimi (ΦF), floresans iĢleminin etkisini araĢtırmak için önemli
bir faktördür. Bu bölümde, 2-Zn, 2-Ga, 2-In ve 2-Lu komplekslerin absorpsiyon,
emisyon ve uyarılma özellikleri DMSO içinde incelendi (ġekil 5.45 ve 5.46 örnek
olarak gösterilmiĢtir). ΦF değerleri, standart olarak sübstitüe olmamıĢ çinko
ftalosiyanin ve indyum ftalosiyanin kullanılarak karĢılaĢtırmalı yöntem ile hesaplandı
(Çizelge 5.4). En yüksek ΦF değeri (DMSO'da ΦF = 0,323) 2-Zn için ve en düĢük ΦF
değeri (DMSO'da ΦF = 0,01) 2-Lu için elde edildi. Komplekslerin değiĢmemiĢ
nükleer konfigürasyonu nedeniyle elde edilen floresans spektrumları, uyarılma
spektrumlarının neredeyse ayna görüntüleridir. Literatürde belirtilen ftalosiyanin
kompleksleri ile karĢılaĢtırıldığında, yeni sentezlenen bileĢikler için daha yüksek
verimler elde edildi (Çizelge 5.4) (DurmuĢ ve Nyokong, 2007; Ogunsipe ve diğ,
2007; Yüksel ve diğ, 2011; Tuhl ve diğ, 2012; Güzel ve diğ, 2017; Sen ve diğ, 2019).

ġekil 5.45 : 2-Ga bileĢiğinin DMSO'daki soğurma (706nm), uyarma (705nm) ve
emisyon (722nm) spektrumları.
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ġekil 5.46 : 2-Lu bileĢiğinin DMSO'daki soğurma (706nm), uyarma (705nm) ve
emisyon (722nm) spektrumları.
5.16.2 Singlet oksijen kuantum verimleri (ΦΔ)
Fotosensitizerlerin

performansını

incelerken

dikkate

alınan

en

önemli

parametrelerden biri, kanser hücrelerinin ölümüne yol açan singlet oksijen üretme
kapasiteleridir. Bu amaçla, 2-Zn, 2-Ga, 2-In ve 2-Lu komplekslerinin singlet oksijen
kuantum verimleri biyouyumlu çözücü olarak bilinen DMSO içinde incelendi.
Komplekslerin

DMSO

çözeltilerine

kimyasal

söndürücü

olarak

1,3-

difenilizobenzofuran (DPBF) ilave edildi ve DPBF'nin yaklaĢık 417 nm'de
absorbansı, her 5 saniyelik ıĢık ıĢınlamadan sonra izlendi. Ġlgili spektrumlar örnek
olarak ġekil 5.47 ve 5.48 gösterilmektedir ve elde edilen ΦΔ değerleri Çizelge 5.4'te
listelenmektedir. Analiz edilen sonuçlara göre 2-Lu (ΦΔ = 0,78) en yüksek verime
sahiptir (Nyokong, 2007; DurmuĢ ve Nyokong, 2008; ErdoğmuĢ ve Nyokong 2009;
Uğur ve diğ, 2010; Kırbaç ve ErdoğmuĢ, 2020).
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ġekil 5.47 : 2-Zn bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum.

ġekil 5.48 : 2-In bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum.
5.16.3 Fotobozunma kuantum verimi (Φd)
PDT uygulamaları sırasında fotosensitizer boyalar, kullanılan ıĢık kuvvetleri altında
kimyasal stabilitelerini korumalıdır. Bu, "1O2" üretimi açısından sürükleme (drag)

101

molekülünün etkinliğini korumak ve ilaç deriĢiminin sabit tutmak için gereklidir
(Kırbaç ve ErdoğmuĢ, 2020). Kompleksin kararlılığı foto-ıĢınlama yöntemi ile
incelenir ve Φd değeri, oksidatif bozunma iĢleminin bir faktörü olarak hesaplanır. Bu
çalıĢmada, kompleksler kırmızı ıĢığa maruz bırakıldı ve maksimum absorbansı (Qbandı), her 10 dakikada bir düĢüĢ gösterdi. Ġlgili fotobozunma spektrumları örnek
olarak

ġekil

5.49

gösterilmekte

ve

hesaplanan

verimler

Çizelge

5.4'te

listelenmektedir. Φd değeri, 2-Zn, 2-Ga, 2-In ve 2-Lu için sırasıyla 1,0 × 10-4, 3,0 ×
10-4, 3,1 × 10-4 ve 1,0 × 10-4 olarak elde edildi ve orta düzeyde fotostabilite gösterdi.
Metal cinsine göre karĢılaĢtırıldığında, 2-Zn, 2-Ga, 2-In ve 2-Lu bileĢiklerin
fotobozunma kuantum verimleri DMSO içinde 2-In~ 2-Ga > 2-Zn ~ 2-Lu sırasını
izler (Kırbaç ve diğ, 2014).

ġekil 5.49 : 1-Lu bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.
5.17 3-Ga Ve 3-Lu Ftalosiyaninlerin Fotofizikokimyasal Özellikleri
PDT de olası kullanımlarını araĢtırmak için 3-Ga ve 3-Lu ftalosiyanin
komplekslerinin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelendi.
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5.17.1 Floresans kuantum verimi (ΦF)
Floresans kuantum verimi (ΦF), floresans iĢleminin etkisini araĢtırmak için önemli
bir faktördür. Bu bölümde, 3-Ga ve 3-Lu komplekslerin absorpsiyon, emisyon ve
uyarılma özellikleri DMSO içinde incelendi (ġekil 5.50 örnek olarak gösterilmiĢtir).
ΦF değerleri, standart olarak sübstitüe olmamıĢ çinko ftalosiyanin ve indyum
ftalosiyanin kullanılarak karĢılaĢtırmalı yöntem ile hesaplandı (Çizelge 5.4). En
yüksek ΦF değeri (DMSO'da ΦF = 0,09) 3-Ga için elde edildi. Komplekslerin
değiĢmemiĢ nükleer konfigürasyonu nedeniyle elde edilen floresans spektrumları,
uyarılma spektrumlarının neredeyse ayna görüntüleridir. Literatürde belirtilen
ftalosiyanin kompleksleri ile karĢılaĢtırıldığında, yeni sentezlenen bileĢikler için daha
yüksek verimler elde edildi (Çizelge 5.4) (DurmuĢ ve Nyokong, 2007; Ogunsipe ve
diğ, 2007; Yüksel ve diğ, 2011; Tuhl ve diğ, 2012; Güzel ve diğ, 2017; Sen ve diğ,
2019).

ġekil 5.50 : 3-Ga bileĢiğinin DMSO'daki soğurma (685), uyarma (684) and emisyon
(696).
5.17.2 Singlet oksijen kuantum verimleri (ΦΔ)
Fotosensitizerlerin

performansını

incelerken

dikkate

alınan

en

önemli

parametrelerden biri, kanser hücrelerinin ölümüne yol açan singlet oksijen üretme
kapasiteleridir. Bu amaçla, 3-Ga ve 3-Lu komplekslerinin singlet oksijen kuantum
verimleri biyouyumlu çözücü olarak bilinen DMSO içinde incelendi. Komplekslerin
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DMSO çözeltilerine kimyasal söndürücü olarak 1,3-difenilizobenzofuran (DPBF)
ilave edildi ve DPBF'nin yaklaĢık 417 nm'de absorbansı, her 5 saniyelik ıĢık
ıĢınlamadan sonra izlendi. Ġlgili spektrumlar örnek olarak ġekil 5.51’de
gösterilmektedir ve elde edilen ΦΔ değerleri Çizelge 5.4'te listelenmektedir. Analiz
edilen sonuçlara göre 3-Ga (ΦΔ = 0,87) en yüksek verime sahiptir (Nyokong, 2007;
DurmuĢ ve Nyokong, 2008; ErdoğmuĢ ve Nyokong 2009; Uğur ve diğ, 2010; Kırbaç
ve ErdoğmuĢ, 2020).

ġekil 5.51 : 3-Ga bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum.
5.17.3 Fotobozunma kuantum verimi (Φd)
PDT uygulamaları sırasında fotosensitizer boyalar, kullanılan ıĢık kuvvetleri altında
kimyasal stabilitelerini korumalıdır. Bu, "1O2" üretimi açısından sürükleme (drag)
molekülünün etkinliğini korumak ve ilaç deriĢiminin sabit tutmak için gereklidir
(Kırbaç ve ErdoğmuĢ, 2020). Kompleksin kararlılığı foto-ıĢınlama yöntemi ile
incelenir ve Φd değeri, oksidatif bozunma iĢleminin bir faktörü olarak hesaplanır. Bu
çalıĢmada, kompleksler kırmızı ıĢığa maruz bırakıldı ve maksimum absorbansı (Qbandı), her 10 dakikada bir düĢüĢ gösterdi. Ġlgili fotobozunma spektrumları ġekil
5.52 ve 5.53 gösterilmekte ve hesaplanan verimler Çizelge 5.4'te listelenmektedir. Φd
değeri, 3-Ga ve 3-Lu için sırasıyla 1,3 × 10-4 ve 2,0 × 10-4 olarak elde edildi ve orta
düzeyde fotostabilite gösterdi. Metal cinsine göre karĢılaĢtırıldığında, 3-Ga ve 3-Lu
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bileĢiklerin fotobozunma kuantum verimleri DMSO içinde 3-Lu > 3-Ga sırasını izler
(Kırbaç ve diğ, 2014).

ġekil 5.52 : 3-Ga bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.

ġekil 5.53 : 3-Lu bileĢiğinin DMSO'daki fotobozunmasının belirlenmesi için tipik
bir spektrum.
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5.17.4 Elde edilen ftalosiyaninlerin fotofizikokimyasal özelliklerinin
karĢılaĢtırılması
ÇalıĢmanın bu kısmında hem sübstitüe grubun konumunun ve sayısının hem de
koordine oldukları metallerin seçimlerinin fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin
üzerine etkileri irdelenmiĢtir (Çizelge 5.4). Metalli ftalosiyaninler metalin cinsine
göre karĢılaĢtırıldığında, genelde çinko ftalosiyanin en yüksek floresans kuantum
verimine ve en düĢük singlet oksijen verimine sahiptir. Mono lutesyum
ftalosiyaninler genelde en düĢük floresans verimine ve en yüksek singlet oksijen
verimine sahiptir. Galyum ve indiyum ftalosiyaninlerin fotofizikokimyasal özellikleri
birbirine yakın olduğu ama bazı istisnalar da gözlenmiĢtir. Sübstitüentin nonperiferal
konumunda yer alması Q-bandının kırmızıya kaymasına neden olup ftalosiyaninleri
PDT uygulamaları için daha uygun hale getirir ama bunun fotofiziksel ve
fotokimyasal özelliklerin üzerinde pek etkisi gözlenmemiĢtir. Halojen atomları
genelde sistemler arası geçiĢi (ISC) destekledikleri için halojen atomunun sayısı
arttıkça, singlet oksijen veriminin artması beklenir. Sübstitüentin sayısı 3-Ga için en
yüksek siglet verimine neden olduğu halde aynı sonuç 3-Lu için elde edilmedi. Bu
nedenle, sübstitüentin konumnun ve sayısının etkisinin metal etkisi ile rekabet ettiği
gözlendi.
Çizelge 5.4 : Elde edilen ftalosiyaninlerin fotofizikokimyasal özellikleri.
Complex

F

∆ (PDT)

1-Zn

0,22

0,51

2,2

2-Zn

0,32

0,55

1,0

1-Ga

0,28

0,63

4,6

2-Ga

0,19

0,65

3,0

3-Ga

0,09

0,87

1,3

1-In

0,021

0,58

7,0

2-In

0,016

0,66

3,1

1-Lu

0,0089

0,78

0,96

1,0

2-Lu

0,0088

0,69

0,86

3,0

3-Lu

0,0076

0,67

0,83

2,0
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∆ (SPDT)

d(10-4)

5.18 Sonofotodinamik Terapi Ġncelemesi
Ftalosiyaninler PDT çalıĢmaları için en umut verici fotosensitizerlerden biri olarak
bilinmesine rağmen, sono-fotokimyasal özellikleri üzerinde yalnızca birkaç literatür
vardır. Bu çalıĢmada, 1-3-Lu bileĢiklerin singlet oksijen aktiviteleri fotokimyasal,
sonokimyasal ve sono-fotokimyasal yöntemlerle incelenmiĢtir (Atmaca ve diğ,
2021).
5.18.1 Singlet oksijen kuantum verimleri (ΦΔ)
PDT, SDT veya SPDT uygulamalarda malzemelerin fotosensitizer özelliği singlet
oksijeninin verimi hesaplanarak incelenir (Lier ve Kessel, 1990). Genelde
kompleksin merkez atomu ve gerçekleĢtirilen kimyasal yöntem (fotokimyasal,
sonofotokimyasal veya sono-kimyasal özellikler) singlet oksijen kuantum verimini
etkiler. 1-3-Lu ftalosiyaninlerin singlet oksijenin verimlerini hesaplamak için
kimyasal

söndürücüsü

olan

1,3-difenilizobenzofuran

(DPBF)

kullanılarak

fotokimyasal, sonofotokimyasal veya sono-kimyasal yöntemler uygulandı. Tüm
çözeltiler oda sıcaklığında hazırlandı ve ayrıca deneyler oda sıcaklığında
gerçekleĢtirildi. 416 nm'de DPBF absorbansı, her 5 s'lik ultrason (35 kHz'lik sabit
frekansta) ve / veya ıĢık (7,05 × 1015 foton s-1 cm-2 yoğunluğu) ıĢınlamasından sonra
izlendi ve bu spektrumlardan bazıları ġekil 5.54, 5.55 ve 5.56'da gösterilmiĢtir. Tüm
singlet oksijen kuantum verimleri (ΦΔ) Çizelge 5.4'te özetlenmiĢtir.
Fotokimyasal çalıĢmalara göre ΦΔ değerleri 1-Lu için 0,69, 2-Lu için 0,78 ve 3-Lu
için 0,67 elde edilmiĢtir. ISC'yi destekleyebilecek ağır merkez atomu nedeniyle
değerler standart ZnPc'den (DMSO'da ΦΔ = 0,67) daha yüksektir (Tayfuroğlu ve diğ,
2017). Bu değerler, literatürde sunulan lutesyum kompleksleri için bildirilenlerden
daha yüksektir (Zugle ve diğ, 2011; DurmuĢ ve diğ, 2010; Al-Raqa ve diğ, 2017;
Kocaağa 2019). Ek olarak, bu çalıĢmada lutesyum Pc'lerin SPDT özellikleri ilk kez
araĢtırıldı. Sono-fotokimyasal çalıĢmalar, fotokimyasal çalıĢmalarda kullanılan aynı
karĢılaĢtımalı yöntemle (Denklem 3.3" de açıklanan) gerçekleĢtirildi. Literatürde,
SPDT'nin hücre uygulamalarında yaklaĢık 1 MHz frekansta ultrason kullanılmaktadır
(Chen ve diğ, 2014 Liu ve diğ, 2016). Ancak bu çalıĢmada, singlet oksijen
oluĢumunun UV spektrumunun aynı alanında gösterilmesi için 35 kHz frekansında
ultrason tercih edilmiĢtir. Sentezlenen kompleksler, her 10 saniyelik ıĢınlamadan
sonra izlendi (ilk olarak 35 kHz'lik bir frekansta ultrasonla 5 saniye ve ikinci olarak
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7,05 × 1015 foton s-1 cm-2'lik ıĢık yoğunluğu ile 5 saniye). ΦΔ değerleri 1-Lu için
0,86, 2-Lu için 0,96 ve 3-Lu için 0,83 elde edildi. Sonuçlar, düĢük frekansa rağmen
sono fotokimyasal çalıĢmalarla elde edilen ΦΔ değerlerinden önemli ölçüde
yüksektir.

Fotokimyasal,

sonokimyasal

ve

sono-fotokimyasal

çalıĢmalar

karĢılaĢtırıldığında, DPBF yoğunluğundaki en yüksek azalmanın sono-fotokimyasal
yöntemle, en düĢük azalmanın ise sonokimyasal yöntemle elde edildiği görülmüĢtür
(ġekil 5.57).

ġekil 5.54 : 2-Lu bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum, a) Fotokimyasal yöntemi kullanılarak, b) sonofotokimyasal yöntemi kullanılarak.

ġekil 5.55 : 3-Lu bileĢiğinin DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin
belirlenmesi için tipik bir spektrum, a) Fotokimyasal yöntemi kullanılarak, b) sonofotokimyasal yöntemi kullanılarak.
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ġekil 5.56 : DMSO'daki singlet oksijen kuantum veriminin belirlenmesi için tipik bir
spektrum, a) 2-Lu bileĢiği için, b) 1-Lu bileĢiği için, c), 3-Lu bileĢiği için.
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ġekil 5.57 : Sono-kimyasal, fotokimyasal ve sono-fotokimyasal yöntemler a) 2-Lu
bileĢiği için, b) 1-Lu bileĢiği için, c), 3-Lu bileĢiği için.
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5.19 1-Zn, 3-Zn, 1-Co, 3-Co, 1-In ve 3-In BileĢiklerinin Elektrokimyasal Ve ĠnSitu Spektroelektrokimyasal Ölçümleri
Tez çalıĢmasının bu kısmında hem sübstitüe grubun konumunun ve sayısının hem de
koordine

oldukları

metallerin

seçimlerinin

elektrokimyasal

ve

in-situ

spektroelektrokimyasal özelliklerinin üzerine etkileri irdelendi. Bu nedenle, 1-Zn, 2Zn, 3-Zn, 1-Co, 2-Co, 3-Co, 1-In, 2-In ve 3-In bileĢiklerinin optiksel-aktiflikleri
elektrokimyasal ve in-situ spektroelektrokimyasal çalıĢılmaları yapılarak incelendi.
5.19.1 Voltammetrik ölçümler
Sübstitüentlerin metalli ftalosiyaninlerin elektrokimyasal karakterleri üzerindeki
etkisini araĢtırmak için 4-(triflurometoksi)fenoksi grupları içeren tetra- ve oktasübstitüe metalli ftalosiyaninlerin elektrokimyasal karakterizasyonu gerçekleĢtirildi.
Elektrokimyasal parametreler CV'lerden ve SWV'lerden türetilmiĢtir ve sonuçlar
Çizelge 5.5'de verilmektedir. Çizelge 5.5'de gösterildiği gibi, sübstitüentlerin sayısı
özellikle komplekslerin kümelenmesiniı etkiler ve bu da komplekslerin redoks
tepkilerini

doğrudan

sübstitüentlerin

değiĢtirir.

elektron

çekme

Ayrıca,

sübstitüentlerin

kabiliyetinin

arttırılması

sayısını
genellikle

artırarak
redoks

iĢlemlerinde pozitif bir kaymaya neden olur. ġekil 5.58, 4-(triflurometoksi)fenoksi
grupları içeren tetra- ve okta- sübstitüe metalli ftalosiyaninlerin CV'lerinin
karĢılaĢtırmalarını göstermektedir. 1-Co'nın ilk indirgeme ve ilk oksidasyon iĢlemleri
0,30 ve -0,37 V'de kaydedilirken, bu iĢlemler 3-Co için 0,33 ve -0,35 V'a kayar.
Redoks iĢlemleri ayrıca kümelenmelerden ve/veya olası müteakip kimyasal
reaksiyonlardan etkilenir; bu nedenle bu süreçlerin konumları için bazı tutarsızlıklar
gözlemlenir. ġekil 5.54'te görüldü gibi, çinko (1-Zn, 3-Zn) ve indiyum klorür (1-In,
3-In) komplekslerinde de benzer voltametrik davranıĢ gözlenidi.
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ġekil 5.58 : Ftalosiyaninlerin (5,0 × 10-4 mol dm-3) CV ve SWV ölçümleri, DMSO /
TBAP elektrolit sisteminin içinde bir GCE çalıĢan elektrot üzerinde 100 mVs-1
tarama hızında kaydedildi.
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Çizelge 5.5 : DMSO içinde komplekslerin voltametrik verileri. Tüm veriler
AgǀAgCl'ye karĢı verildi.
a

E1/2 of Redox couples

Complexes

Oxd2

Oxd1

Red1

Red2

Red3

1-Zn

-

0,70

(-0,71)

(-1,10)

(-1,67)

1,02

(0,85)

-0,83

-1,27

-1,89

-

0,81

(-0,67)

(-1.00)

-

-

(0,94)

-

-1,24

-1,88

-

-

(-0,53)

(-1,29)

(-1,82)

1,19

0,50

-0,77

-1,62

-1,99

-

-

(-0,51)

(-0,89)

(-1,50)

-

0.91

-0,72

-1,15

-1,85

-

-

(-0,35)

(-1,20)

(-1,76)

1,28

0,33

-

-1,33

-1,92

-

-

(-0,35)

(-1,20)

(-1,76)

1,19

0,50

-

-1,35

-1,92

3-Zn

1-In

3-In

1-Co

3-Co

Komplekslerin ayrıntılı redoks karakterizasyonları, çeĢitli tarama hızlarında
kaydedilen SWV'ler ve CV'ler ile gerçekleĢtirildi. ġekil 5.59'da görüldüğü gibi,
sırasıyla kümelenmiĢ ve monomerik türlerin elektron transfer reaksiyonlarına atanan
redoks tepe noktalarının bölünmesiyle 3-Co için bir kümelenme-ayrıĢma dengesinin
varlığı açıkça gözlemlendi. Kompleksin yüksek kümelenmesi nedeniyle, birinci
indirgeme iĢlemi sırasında yalnızca bir kümelenme piki gözlemlenirken, ikinci ve
üçüncü indirgeme süreçleri, kümelenmiĢ türlerin negatif potansiyeller altında
ayrıĢtırılması nedeniyle bölünmüĢtür. Bu çalıĢmada, GCE ve DMSO / TBAP sırasyla
çalıĢma elektrodu ve elektrolit olarak kullanıldı. ġekil 5.59'da görüldü gibi, 3-Co
bileĢiği, ([CoIIPc2-] / [CoIPc2-]1-) (kümelenmiĢ türler) için 0,35 V'de bir metal bazlı
([CoIIPc2-] / [CoIPc2-]1-) indirgeme iĢlemi göstermektedir. Kompleksin kümelenmesi,
daha negatif potansiyellerde biraz bozulur, bu nedenle monomerik [Co IPc2]1-'in
indirgenmesi için küçük bir tepe pik [CoIPc3-]2- (-1,35 V'de), kümelenmiĢ [CoIPc2-]1türün [CoIPc3]2-'ye indirgenmesinden (-1,20 V'de) hemen sonra gözlenir. Monomerik
[CoIPc3-]2-'nin (-1,92 V'de) üçüncü indirgeme piki, kümelenmiĢ [CoIPc3-]2-'nin
indirgenmesinden (-1.76 V'de) daha baskın hale gelir. Ġndirgeme iĢlemlerine ek
olarak, 0,33 V'de metal bazlı [CoIIPc2-] / [CoIIIPc2-]1+ oksidasyon iĢlemi ve 1,27 V'de
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Pc halka bazlı oksidasyon iĢlemi [CoIIIPc2-]1+ / [CoIIIPc1-]2+ anodik potansiyel
taramalar sırasında gözlemlenir. [CoIIIPc2-]1+ türünün DMSO ile koordinasyonu
nedeniyle, oksidasyon iĢlemi [CoIIIPc2-]1+ ve [DMSO-CoIIIPc2-]1+ türlerin (Nyokong,
1995; Mho ve diğ, 1995) oksidasyonu için iki dalgaya ayrılır. Pik potansiyel ayrımı
(ΔEp), pik oranları (Ipa / Ipc) ve bunların tarama hızıyla olan değiĢiklikleri,
kompleksin redoks iĢlemlerinin elektrokimyasal tersinirliklerini gösterir, ancak
kümelenme ve koordinasyon reaksiyonları nedeniyle, tüm iĢlemler kimyasal olarak
geri döndürülemez karaktere sahiptir.

ġekil 5.59 : a) Farklı tarama hızlarında kaydedilen 3-Co (5.0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 3Co bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
ġekil 5.60'da görüldüğü gibi, 1-Co'nin agregasyon yapmama özelliği nedeniyle 3Co'ye göre daha iyi çözümlenmiĢ redoks iĢlemleri gösterir. 1-Co için üç
elektrokimyasal ve kimyasal tersine çevrilebilir indirgeme pikleri -0,37 V'de (Red1:
CoIIPc2-'ye] / [CoIPc2-]1-), -1,23 V'de (Red2: [CoIPc2-]1- / [CoIPc3-]2- ) ve -1.84 V
(Red3: [CoIPc3-]2-/ [CoIPc4-]3-). 3-Co bileĢiği gibi, 1-Co'nın oksidasyon iĢlemleri de
oksitlenmiĢ [CoIIIPc2-]1+ türlerin DMSO ile koordinasyonu nedeniyle bölünmüĢtür.
Okta sübstitüentlere sahip 3-Co'nın redoks davranıĢları ile karĢılaĢtırıldığında, tetra-
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sübstitüe 1-Co ftalosiyanin için sübstitüentlerin sayısının azalması daha az
kümelenme eğilimine sebep olduğundan bu bileĢik için daha negatif potansiyellerde
daha fazla tersine çevrilebilir redoks pikleri gözlenir.

ġekil 5.60 : a) Farklı tarama hızlarında kaydedilen 1-Co bileĢiğinin (5,0 × 10-4 mol
dm-3) CV ölçümü, b) GCE çalıĢma elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit
sisteminde 1-Co bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
1-In, 3-In, 1-Zn ve 3-Zn, metal merkezlerinin (InIII ve ZnII) redoks inaktif
doğasından dolayı halka bazlı elektron transfer reaksiyonlarını gösterir. Farklı sayıda
sübstitüent’den dolayı, okta-sübstitüe kompleksler, tetra-sübstitüe analoglarından
daha fazla kümelenme eğilimi gösterir. Komplekslerin kümelenmesi nedeniyle,
redoks pikleri, monomerik ve kümelenmiĢ türlerin elektron transfer reaksiyonundan
dolayı bölünür. Bu komplekslerin voltametrik parametreleri, karĢılaĢtırmalar için
Çizelge 5.5'de listelenmiĢtir ve 1-Zn'nun CV ve SWV ölçümleri örnek olarak ġekil
5.61'de görülmektedir. 1-Zn bileĢiğinin ilk indirgeme iĢlemi (Red1: [ZnIIPc2-] /
[ZnIIPc3-]1-) kümelenmiĢ türlerin için -0,71 V'da ve monomerik türleri için -0.83 V'da
gözlenmektedir. Bu bileĢiğin kümelenmiĢ ve monomerik türlerinin ikinci indirgeme
iĢlemleri (Red2) ise -1,10 ve -1,27 V'da ve üçüncüsü indirgeme iĢlemleri (Red3) ise 1,67 ve -1,89 V'da gözlenmektedir. ġekilde görüldüğü gibi, uygulanan potansiyelin
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altında kümelenmiĢ türlerin ayrıĢtırılması nedeniyle kümelenmiĢ / monomerik
piklerinin pik akım oranları, negatif potansiyellere doğru azalmaktadır. Benzer
Ģekilde, anodik potansiyel taramaları sırasında monomerik ve kümelenmiĢ türler için
0,70 ve 0,85 V'de bölünmüĢ oksidasyon dalgaları gözlemlenir. Piklerin analizi, tüm
piklerin

elektrokimyasal

olarak

tersine

çevrilebilirken,

kümelenme-ayrıĢma

reaksiyonlardan dolayı kimyasal olarak geri döndürülemez olduğunu göstermektedir.
ġekil 5.62'de görüldüğü gibi, 1-In bileĢiği, 1-Zn'dakilere benzer CV ve SWV
yanıtlar gösterir ancak farklı metal merkezlerinden kaynaklanan küçük potansiyel
kaymalar gözlenir. 1-In bileĢiğinin farklı kümelenme davranıĢları nedeniyle redoks
piklerinin kimyasal tersine çevrilebilirliği de 1-Zn'nınkinden biraz farklıdır.

ġekil 5.61 : a) Frklı tarama hızlarında kaydedilen 1-Zn (5,0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 1Zn bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
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ġekil 5.62 : a) ÇeĢitli tarama hızlarında kaydedilen 1-In (5,0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrotunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 1In bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
5.19.2 Spektroelektrokimyasal ölçümler
Ftalosiyaninlerin elektro-optik özelliklerinin incelenmesi komplekslerin in-situ
spektroelektrokimyasal ölçümleri (SEC) ile gerçekleĢtirildi. Ġndiyum ve çinko
ftalosiyaninler redoks inaktif metal merkezlerine (InIII ve ZnII) sahiptir, bu nedenle
spektral değiĢiklikleri çok benzerdir ve literatürdeki benzer örneklerle uyumluluk
göstermektedir (Koyabashi ve diğ, 1992; Obirai ve Nyokong, 2005; Sevim ve diğ,
2012, 2014). Sübstitüentlerin sayısı, bu komplekslerin spektral değiĢikliklerini
önemli ölçüde etkilememiĢtir ve 1-In'nun in-situ spektroelektrokimyasal tepkisi,
ġekil 5.63'te örnek olarak verilmektedir. Spektroelektrokimyasal ölçümler için çok
seyreltik çözelti kullanılması nedeniyle kompleksin agregasyonu gözlenmemektedir.
Ġlk indirgeme iĢlemi sırasında, 694 nm'deki Q-bandının yoğunluğu azalırken, 531 ve
585 nm'de yeni bantlar gözlemlenir (ġekil 5.63a). Aynı zamanda 273 nm'de B1bandının yoğunluğu hafifçe artarken 350 nm'de B2-bandının yoğunluğu hafifçe
azalır. Bu spektral değiĢiklikler, kompleksin (Burat ve diğ, 2012; Sevim ve diğ,
2014; Gök ve diğ, 2014) Red1 çifti için [Cl-1-InIIIPc2-] / [Cl-1-InIIIPc3-]1- redüksiyon
mekanizmasına iĢaret etmektedir. Red2 iĢlemi sırasında 533 ve 575 nm'deki bantların
yoğunluğu artarken, 627 ve 694 nm'deki bantların yoğunluğu azalır (ġekil 5.63b).
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Ayrıca B1-bandı artarken, B2-bandı 322 nm'ye kayar. Bu spektral değiĢiklikler,
Red2

iĢleminin

[Cl-1-InIIIPc3]1-

/

[Cl-1-InIIIPc4-]2-

mekanizmasını

destekler.

Oksidasyon reaksiyonu sırasında, iyi çözülmüĢ spektral değiĢiklikler gözlenmez.
Mevcut bandın yoğunluğu azalır, ancak yeni bantlar gözlenmez (ġekil 5.63c). Bu
spektral

değiĢiklikler,

kompleksin

katyonik

formlarının

ayrıĢmasından

(decomposition) kaynaklanıyor olabilir. ġekil 5.63d'de görüldüğü gibi, indirgeme
reaksiyonları sırasında farklı renk değiĢiklikleri gözlenir. Nötr [Cl-1-InIIIPc2-] 'nin (x
= 0,289 ve y = 0,345) camgöbeği rengi (cyan) [Cl-1-InIIIPc3-]1- türü için maviye (x =
0,270 ve y = 0,263) ve daha sonra [Cl-1-InIIIPc4-]2- türü için koyu maviye (x = 0,306
ve y = 0,223) döner.

ġekil 5.63 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 1-In'nun eĢ zamanlı in-situ UV –
vis spektral değiĢimleri. a) Eapp = -0,60 V, b) Eapp = -1,65 V, c) Eapp = 0,70 V, d)
Renklilik diyagramı (her sembol, elektrkimyasal değiĢimde oluĢan türlerin renglerini
göstermektedir; kare: [Cl-1-InIIIPc2-]; yovarlak: [Cl-1-InIIIPc3-]1-; üçgen: [Cl-1-InIIIPc4]2-; yıldız: [Cl-1-InIIIPc1-]1+.
Çinko ftalosiyaninler, indiyum ftalosiyaninlerdekilere benzer spektral ve renk
değiĢiklikleri gösterirler, ancak diğer değiĢikliklere ek olarak 800 nm’de yeni pikler
gözlemlenmektedir (ġekil 5.64). Bu spektral değiĢiklikler, Red1 ([ZnIIPc2-] / [ZnIIPc3]1-) ve Red2 ([ZnIIPc3-]1- / [ZnIIPc4-]2-) indirgeme reaksiyonları sırasında
gözlenmektedir (ġekil 5.64a ve b). Benzer Ģekilde, çinko ftalosiyaninlerin katyonik
türlerinin de ayrıĢma eğilimi vardır (ġekil 5.64c) ve indirgeme sırasında bu
bileĢiklerin rengi camgöbeğinden koyu maviye değiĢir (ġekil 5.64d).
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ġekil 5.64 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 1-Zn'nun eĢ zamanlı in-situ UV –
vis spektral değiĢimleri. a) Eapp = -0,90 V b) Eapp = -1,35 V, c) Eapp = 0,90 V, d)
Renklilik diyagramı (her sembol, elektrkimyasal değiĢimde oluĢan türlerin renglerini
göstermektedir; kare: [ZnIIPc2-]; yuvarlak: [ZnIIPc3-]1-; üçgen: [ZnIIPc4-]2-; yıldız:
[ZnIIPc1-]1+.
CoPc komplekslerinin spektroelektrokimyasal ölçümleri, bir DMSO / TBAP
elektrolit sisteminde gerçekleĢtirildi. CoPc komplekslerinin her ikisi de çok benzer
spektral değiĢiklikleri göstermektedir ve sübstitüentlerin sayısının değiĢtirilmesi,
komplekslerin spektroelektrokimyasal tepkilerini etkilememiĢtir; bu nedenle 1Co'nın in-situ spektroelektrokimyasal tepkileri, örnek olarak ġekil 5.65'de gösterildi.
B-, vibronic ve Q-bantları, sırasıyla 274, 303, 604 ve 662 nm'de gözlendi. ÇalıĢma
elektroduna -0,60 V uygulandığında, Q-bandının yoğunluğu azalırken dalga boyu
662'den 700 nm'ye kayar ve 470 nm'de yeni bir bant gözlenir (ġekil 4.65a). Bu
değiĢiklikler, CoPc komplekslerinin [CoIIPc2-] 'den [CoIPc2-]1-'e indirgenmesi için
karakteristik spektral değiĢikliklerdir (Kurt ve diğ, 2015; Akyüz ve diğ, 2017;
DemirbaĢ ve diğ, 2018). Kompleksin Red2 iĢlemi sırasında ca. 538 nm'de yeni pik
oluĢur ve aynı zamanda kayma olmadan Q-bandının yoğunluğu azalır. Kompleksin
Red2 iĢlemi sırasında gözlemlenen bu spektral değiĢiklikler, Pc tabanlı bileĢiklerin
indirgeme iĢlemleri için karakteristik spektral değiĢikliklerdir (ġekil 5.65b).
Oksidasyon iĢlemleri sırasında gözlemlenen spektral değiĢiklikler ġekil 5.65c'de
gösterilmektedir. 1-Co'nın ilk oksidasyonu sırasında, yoğunlukta bir artıĢla Q-bandı
662'den 672 nm'ye kayar ve bu değiĢiklikler [Co IIPc2-] / [CoIIIPc2-]1+ oksidasyon
iĢlemini göstermektedir. Oksidasyon sırasında kayma olmadan Q-bandının
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yoğunluğunda azalma, [CoIIIPc2-]1+ ila [CoIIIPc1-]2+ oksidasyonu için karakteristik
değiĢikliktir. Kaydedilen in-situ kromatiklik (chromaticity) diyagramında görüldüğü
gibi (ġekil 5.65d), kompleksin elektron transfer reaksiyonları sırasında renk
değiĢiklikleri gözlenir. Nötr türünün ([CoIIPc2-]) açık mavi (x = 0,236 ve y = 0,310)
rengi ilk indirgemeden sonra sarıya (x = 0,311 ve y = 0,384) ve ardından ikinci
indirgeme reaksiyonundan sonra turuncuya (x = 0,369 ve y = 0,332) döner. Benzer
Ģekilde kompleksin oksidasyon reaksiyonlarından sonra açık mavi bir renk (x =
0,284 ve y = 0,342) gözlenir. Bu belirgin renk değiĢiklikleri, kompleksin bir multielektrokromik malzeme olarak olası uygulanmasını gösterir.

ġekil 5.65 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 1-Co'nin eĢ zamanlı in-situ UV –
vis spektral değiĢimleri. a) Eapp = -0,40 V, b) Eapp = -1,40 V, c) Eapp = 0,40 V ve
sonra 1,40 V, d) Renklilik diyagramı (her sembol, elektrkimyasal değiĢimde oluĢan
türlerin renglerini göstermektedir; kare: [CoIIPc2-]; yuvarlak: [CoIPc2-]1-; üçgen:
[CoIIPc3-]2-; yıldız: [CoIIIPc2-]1+.
5.20 2-Zn, 2-Co Ve 2-In BileĢiklerinin Elektrokimyasal Ve Ġn-Situ
Spektroelektrokimyasal ÇalıĢmaları

5.20.1 Voltametrik ölçümler
Metalli ftalosiyaninlerin elektrokimyasal özellikleri DMSO / TBAP elektrolit
sisteminde CV ve SWV yöntemleri kullanılarak belirlendi. Elde edilen sonuçlar
birbirleriyle ve literatürdeki benzerleri ile karĢılaĢtırıldı. Kolay karĢılaĢtırma için
yarım dalga pik potansiyelleri (E1/2), anodik ve katodik pik akımlarının oranı (Ipa /
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Ipc),

pik

potansiyel

ayrımları

(ΔEp)

gibi

elektrokimyasal

parametreler

voltamogramlardan türetildi ve Çizelge 5.6'de listelenmektedir. ġekil 5.66, 2-Co'nin
CV'lerini ve SWV'lerini göstermektedir. 2-Co bileĢiği için - 0,39 V (Red 1), - 1,33 V
(Red2) ve - 1,99 V (Red3) değerlerinde üç tersinir indirgenme piki gözlendi. Ayrıca,
0,41 V'de (Oxd1) ve 0,95 V (Oxd2) 'de iki yükseltgenme piki gözlenmiĢtir. 2-Co’nun
spektrumundaki pik denklemleri (denklem 5.1) aĢağda verilmiĢtir (Akinbulu ve
Nyokong, 2010; Rollmann ve Iwamoto, 1968; Nevin ve diğ, 1987; Sakamoto ve
Ohno, 1998; Zagal ve Bedioui, 2016) ve sonuçlar spektroelektrokimyasal ölçümlerle
desteklenir.
⇔
⇔
⇔

(5.1)

⇔
⇔
Red1 ve Red2 çiftlerinin Ipa / Ipc ve ΔEp değerleri, bu iĢlemlerin difüzyon kontrollü
ve kimyasal ve elektrokimyasal olarak tersine çevrilebilir olduğunu gösterdi. Diğer
iĢlemler elektrokimyasal olarak tersine çevrilebilir bulunurken, Oxd1 iĢlemi,
DMSO'nun oksitlenmiĢ [CoIIIPc2−]1+ türünün Co3+ merkezine koordinasyonu
(koordine olma) nedeniyle kimyasal olarak geri döndürülemez bulunur. Literatürdeki
benzer çalıĢmalara (Nevin ve diğ, 1986; Sakamoto ve Ohno, 1998; Obirai ve
Nyokong, 2005; Uğur ve diğ, 2010) ve aĢağıda tartıĢılan in-situ UV–vis
spektroelektrokimyasal ölçümlere göre, Red1 ve Oxd1 iĢlemleri Co2+ merkezinin
sırasıyla [CoIIPc2-] / [CoIPc2-]1− ve [CoIIPc2-] / [CoIIIPc2−]1+ elektron transfer
reaksiyonlarına aittir ve geri kalan tüm pikler Pc tabanlı elektron transfer
reaksiyonlarına aittir. Önceki çalıĢmada, 4-(triflorometoksi) fenoksi grupları içeren
periferik tetra- ve okta- sübstitüe [M = Zn (II), Co (II) ve In (III)] metalli
ftalosiyaninin

voltametrik

yanıtlarını

(responses)

inceledik.

Burada,

4-

(triflorometoksi) fenoksi grupları içeren non-periferik tetra-sübstitüe [M = Zn (II),
Co (II) ve In (III)] metalli ftalosiyanin türevlerinin redoks yanıtlarını araĢtırdık.
Sonuçları

karĢılaĢtırdığımızda,

elektron-verici

4-(triflorometoksi)fenoksi

sübstitüentlerin non-periferal konumlara bağlanması ile kobalt ftalosiyaninlerinin
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etkin nükleer yükünden daha fazla etkilenip pik potansiyellerin negatif tarafa
kaymasına neden olurlar. Periferik konumlarda (triflorometoksi) fenoksi grupları
içeren tetra- ve okta-sübstitüe kobalt ftalosiyaninlerin [CoIIPc2-] / [CoIPc2−]1− çifti,
sırasıyla -0,32 ve -0,35 V'de izlendiği halde, non-periferik tetra-sübstitüe analogları
olan 2-Co bileĢiği için ilgili pik -0,39 V'ta gözlendi. Sübstitüentlerin konumu ve
sayısı bu komplekslerin diğer piklerini de etkilemiĢtir.
Çizelge 5.6 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde komplekslerin elektrokimyasal
verileri. Tüm potansiyeller Ag / AgCl'ye karĢı verildi.
Complexes

Redox Processes
Red1

Red2

Red3

Oxd1

Oxd2

E1/2 ΔEp Ip,a/Ip,c E1/2 ΔEp Ip,a/Ip,c E1/2 ΔEp Ip,a/Ip,c E1/2 ΔEp Ip,a/Ip,c E1/2 ΔEp Ip,a/Ip,c
(V)a (mV)
(V) (mV)
(V) (mV)
(V) (mV)
(V) (mV)
2-Zn

(0.76)

76
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-1.01
21-In

(0.58)

(1.32)

-

-
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-

82
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(1.67)

-

Ref

0.76

98

0.76 1.35

88

0.45

tw

89
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-

-
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0.83
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-1.45
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-0.82

0.87

(1.11)
-1.31

-2.00

2-Co

-0.39

64

0.98 -1.33

65

0.97 -1.99

72

0.90 0.41
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0.34 0.95

69

CoPc

-0.48

72

0.91 -1.29

85

0.95 -1.92

95

0.35 0.30 100

1.12 0.91

-

ZnPc

-0.82

-1.32

-

0.75

-

(Matlaba ve
Nyokong, 2002)

ZnPc

-0.79

-1.17

-1.61

0.73

-

(Alemdar ve diğ,
2009)

CoPc(t-SA) -0.62

-0.95

-1.63

0.67

0.89

(Sakamato ve
Ohno, 1998)

CoTMPyrPc -0.50

-1.34

-1.93

0.47

1.00

(Obirai ve
Nyokong, 2005)

(Akyüz ve diğ,
2017)

InPc

-0.58

-0.87

-1.67

1.00

(Sevim ve diğ,
2014)

InPc

-0.77

-1.12

-1.34

0.78

(Gök ve diğ,
2016)
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ġekil 5.66 : a) Farklı tarama hızlarında kaydedilen 2-Co (5,0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 2Co bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
2-Zn ve 2-InCl komplekslerin metal merkezinin redoks inaktif doğası nedeniyle 2Co'ninkinden farklı elektrokimyasal tepkilere sahiptir. Hem 2-Zn hem de 2-InCl, üç
indirgeme ve iki oksidasyon iĢlemi gösterir ve bu iĢlemlerin hepsi Pc tabanlı
karakterler gösterir. 2-Co bileĢiği monomerik 2-Co türleri için iyi çözümlenmiĢ
elektron transfer reaksiyonlarını gösterirken, 2-Zn'nun ve 2-InCl'nun tüm redoks
iĢlemleri, hem monomerik ve hem de kümelenmiĢ türlerin elektron transfer
reaksiyonlarından dolayı iki dalgaya bölünmüĢtür (Ģekil 5.67 ve 5.68). Zn2+ ve In3+
metal merkezleri farklı etkin nükleer yüklere sahip oldukları için 2-Zn, 2-InCl'dan
daha yüksek kümelenme eğilimi gösterir. ġekil 5.67'de görüldü gibi, 2-Zn'nun
yüksek kümelenmesinden dolayı, kümelenmiĢ 2-Zn dalgası (-0.76 V'de), monomerik
2-Zn dalgasından (-1.01 V'de) oldukça yüksektir. Kompleksin indirgenmesinden
kaynaklanan ayrıĢma nedeniyle kümelenmiĢ ve monomerik türler için pik akım oranı
daha negatif potansiyellerde azalmaktadır. 2-InCl için kümelenmiĢ / kümelenmemiĢ
türlerin redoks iĢlemlerinin pik akım oranları, 2-Zn'nunkinden daha küçüktür (ġekil
5.68), bu da 2-InCl'ün 2-Zn'dan daha az kümelenme eğilimini gösterir. 2-Zn'nun ve
2-InCl'ün elektrokimyasal yanıtları (responses), küçük potansiyel farklılıklar ve
kümelenme / Kümelenmeme eğilimleri dıĢında benzer komplekslere (Obirai ve
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Nyokong, 2005; Sevim ve diğ, 2014; Gök ve diğ, 2016) uymaktadır. 2-Zn'nun pik
iĢlemleri denklem 5.2'de verilmiĢtir ve sonuçlar spektroelektrokimyasal ölçümlerle
desteklenir.
⇔
⇔
⇔

(5.2)

⇔
⇔

ġekil 5.67 : a) Farklı tarama hızlarında kaydedilen 2-Zn (5,0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 2Zn bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
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ġekil 5.68 : a) Farklı tarama hızlarında kaydedilen 2-InCl (5,0 × 10-4 mol dm-3)
bileĢiğinin CV ölçümü, b) GCE elektrodunda DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 2InCl bileĢiğinin 0,100 Vs-1 tarama hızında kaydedilen SWV ölçümü.
5.20.2 Spektroelektrokimyasal ölçümler
Komplekslerin redoks iĢlemlerinin bu bileĢiklerin optik tepkileri üzerindeki etkisini
göstermek ve elektron transfer reaksiyonlarının kökünü (origin) belirlemek için insitu spektroelektrokimyasal deneyler gerçekleĢtirildi. 2-Zn ve 2-InCl, redoks in-aktif
metal merkezlerine sahip olduklarından dolayı çok benzer spektral değiĢiklikler
gösterirler. 2-Zn'nun in-situ spektroelektrokimyasal tepkisi (response) örnek olarak
ġekil 5.69'da gösterilmektedir. 2-Zn'nun karakteristik B- ve Q-bantları sırasıyla 387
ve 693 nm'de gözlendi. 660 nm'de Q-bandının omuzu, kümelenmiĢ 2-Zn türlerinin
varlığını gösterir (ġekil 5.69a). Genellikle H-tipi kümeleĢmeye sahip metalli
ftalosiyaninlerin spektrumlarında n → π * geçiĢ bandı ve π → π * geçiĢ bandı (Qbandı) arasında küçük bir bant gözlenir. Bazen kümelenmeye ait olan bant,
komplekslerin yüksek kümelenme eğilimi nedeniyle Q-bandından daha büyük olur
(Snow, 2000). -1.10 V'deki ilk indirgeme reaksiyonu sırasında, MLCT bölgelerinde
(586 ve 963 nm) yeni bantların gözlemlenmesi, bu iĢlemin Pc tabanlı karakterini
gösterir (Kobayashi ve diğ, 1992; Zagal ve Bedioui, 2016; Gök ve diğ, 2016). Qbandında kayma olmadan hafif artıĢ ve 558 nm'de yeni bir bandın gözlemlenmesi, ilk
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indirgeme reaksiyonundan sonra kümelenemiĢ non-anyonik 2-Zn türlerinin varlığını
gösterir. ġekil 5.69b, 2-Zn'nun ikinci ve üçüncü indirgenmeleri sırasında
gözlemlenen spektral değiĢiklikleri gösterir. Bu Ģekildeki izlenen spektral
değiĢiklikler, bu iĢlemlerin Pc tabanlı karakterlerini gösterir. Uygulanan potansiyel
de (1,00 V'ta) kompleksin oksidasyonundan sonra katyonik 2-Zn türlerinin ayrıĢması
bu bileĢiğin tüm bantlarında azalmaya neden olur (ġekil 5.69c). ġekil 5.69d'de
gösterildiği gibi, 2-Zn'nun camgöbeği rengi, indirgeme reaksiyonlarından sonra
maviye ve ardından koyu maviye döner. Oksidasyon reaksiyonları sırasında önemli
bir

renk

değiĢikliği

gözlenmez.

Kompleksin

bu

elektrokolorimetrik

(electrocolorimetric) tepkileri (responses), kompleksin elektrokimyasal görüntüleme
cihazlarında katot aktif fonksiyonel kromosfer olarak olası kullanımını gösterir.

ġekil 5.69 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 2-Zn'nun (15,0 × 10−5 mol dm−3) eĢ
zamanlı in-situ UV – vis spektral değiĢimleri. a) Eapp = - 1.10 V. b) (i): Eapp = - 1,40
V. (ii): Eapp = - 1,70 V. c) Eapp = 1,00 V. d) Renklilik diyagramı (her sembol,
elektrokimyasal değiĢimde oluĢan türlerin renglerini göstermektedir; kare: [ZnIIPc−2],
yuvarlak: [ZnIIPc − 3] −1; üçgen: [ZnIIPc − 4] −2; yıldız: [ZnIIPc − 1]-+1).
ġekil 5.70, 2-Co'nın spektroelektrokimyasal tepkilerini göstermektedir. 2-Co bileĢiği
için Co2+ merkezinin elektron transfer reaksiyonları Pc tabanlı redoks reaksiyonları
ile takip edilir ve bu nedenden dolayı 2-Zn'ye ve 2-InCl'e nazaran farklı spektral
değiĢiklikler gösterir. Benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırdığımızda (Arıcan ve diğ, 2013;
Çakır ve diğ, 2013; Zagal ve Bedioui, 2016), bu çalıĢmada 2-Co bileĢiği için
kaydedilen

sonuçlar,

bildirilenlerle

çok

iyi

eĢleĢtiği

görüldü.

2-Co'nın

spektroelektrokimyasal tepkileri, periferik tetra- ve okta- sübstitüe analoglarının
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yanıtlarına çok benzerdir. Bu veriler, sübstitüentlerin konumunun ve sayısının kobalt
ftalosiyaninlerin yalnızca B- ve Q- bantlarının konumlarını etkilediğini ve
spektroelektrokimyasal değiĢikliklerini etkilemediğini gösterir. Bu spektral analizler
ve literatürdeki benzer çalıĢmalar (Zagal ve Bedioui, 2016) denklem (5.1) 'de
önerilen mekanizmayı desteklemektedir.
Uygulanan potansiyelde (-0,50 V’da), Q-bandı 674'ten 700 nm'ye kayar ve 450
nm'de yeni bir bant oluĢur (ġekil 5.70a). Bu spektral değiĢiklikler, CoII'nin CoI’e
indirgenmesini destekler. Daha sonraki indirgeme iĢlemleri sırasında, MLCT
bölgelerindeki değiĢiklikler ve Q-bandının kayma olmaksızın değiĢiklikleri, Pc
tabanlı elektron transfer reaksiyonlarını desteklemektedir (ġekil 5.70b). 0,60 V'deki
oksidasyon iĢlemi sırasında, CoII'nin CoIII’e oksidasyonundan dolayı Q-bandı 710
nm'ye kayar (ġekil 5.70c). Elektron transfer reaksiyonları sırasında spektral
tepkilerde gözlemlenen açık ve iyi çözümlenmiĢ izosbestik noktalar, 2-Co'nın tüm
iĢlemlerinin kimyasal tersinirliğini destekler. 2-Co'nın nötr, anyonik ve katyonik
formları, kompleksin elektrokromik iĢlevselliğini gösteren renk farklılıklarına
sahiptir (ġekil 5.70d).

ġekil 5.70 : DMSO / TBAP elektrolit sisteminde 2-Co'nın (1,0 × 10−5 mol dm−3) eĢ
zamanlı in-situ UV – vis spektral değiĢimleri. a) Eapp = - 0,50 V. b) Eapp = - 1,50 V.
c) Eapp = 0,60 V. d) Renklilik diyagramı (her sembol, elektrokimyasal değiĢimde
oluĢan türlerin renglerini göstermektedir; kare [CoIIPc−2], yuvarlak: [CoIPc−2]−1;
üçgen: [CoIPc−3]−2; yıldız: [CoIIIPc−2]+1).
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5.21 Ftalosiyaninlerin NLO Ölçümleri
Bu çalıĢmada, sentezlenen simetrik (1-Zn ve 3-Zn) ve asimetrik (1-AZn ve 3-AZn)
çinko ftalosiyaninlerin optik sınırlama ve NLO özellikleri açık yarık Z-tarama
yöntemi kullanlarak incelendi. ikinci mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) ve
üçüncü dereceden optik duygunluğun sanal degerleri (Im [X(3)]) NLO özelliklerini
araĢtırmak için hesaplandı. OL performanlarını incelemek için threshold değerleri
bulundu.
5.21.1 Ftalosiyaninlerin ikinci mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) ve
üçüncü dereceden optik duygunluğun sanal değerlerinin incelenmesi
GeniĢ polarize edilebilir π-sistemi içeren malzemeler, güçlü doğrusal olmayan
hiperpolarize edilebilirlik özelliği gösterir. NLO sistemlerde elektron-veren
sübstitüentler

elektriksel

polarize

edilebilirliği

artırırken,

elektron-çeken

sübstituentler elektronik polarize edilebilirliği azaltır (Maya ve diğ, 2003).
Genellikle, simetri, dipol moment, metal iyonu, sübstitüent (yapı, konum ve boyut),
agregasyon ve çözücü doğası gibi farklı parametreler ftalosiyaninlerin NLO
özelliklerini etkiler (Leznoff ve Lever, 1989; Dini ve diğ, 2003; Calvete ve diğ,
2004). Malzemelerin NLO özellikleri bu faktörlerin bir kombinasyonu olarak elde
edildiğinden, bazen beklenmedik sonuçlar izlenir. Bu çalıĢmada açık yarık Z-tarama
tekniği kullanılarak, doğrusal olmayan soğurma (NLA) deneyleri gerçekleĢtirildi.
Uyarılma (excitation) kaynağı olarak 532 nm dalgaboyuna sahip nanosaniye darbeli
lazer ıĢığı kullanıldı (Khurgin ve diğ, 1999; Sanusi ve diğ, 2015). Ġncelenen
ftalosiyaninler için ölçülen açık yarık Z-tarama eğrisine (curve) ve bunların
normalleĢtirilmiĢ yoğunluklarına çözelti deriĢiminin etkisi ġekil 5.71 ve 5.72’de
gösterilmektedir. Ftalosiyaninlerin deriĢimi arttığında, iletilen lazer ıĢığının yarı
yoğunluğunda geçirgenlik (transmittance) eğrilerinin geniĢliğinde bir azalma izlendi.
Asimetrik ftalosiyaninlerin geçirgenlik eğrileri ile karĢılaĢtırıldığında, simetrik
bileĢiklerin eğrileri biraz daha geniĢ ve daha güçlüdür. ġekil 5.73, 1-Zn, 1-AZn, 3Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin 0,6 mM civarındaki çözeltilerinin açık yarık Z-tarama
eğrilerini göstermektedir.
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ġekil 5.71 : 3-Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin THF’deki farklı deriĢimlerde açık yarık Ztarama eğrileri.
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ġekil 5.72 : 1-Zn ve 1-AZn bileĢiklerinin THF’deki farklı deriĢimlerde açık yarık Ztarama eğrileri.
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ġekil 5.73 : 1-Zn, 1-AZn, 3-Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin THF’deki 0,6 mM
civarındaki deriĢimlerde açık yarık Z-tarama eğrileri.
Ġncelenen kompleksler için ikinci mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) değerleri
(3.8) - (3.10) denklemleri kullanılarak hesaplanıp Çizelge 5.7'de verildi.
Komplekslerin deriĢiminin β'sine etkisi geniĢ bir aralıkda (3 × 10−4 3,5 × 10-3 M)
araĢtırıldı. Ftalosiyaninlerin deriĢimindeki artıĢı absorpsiyon Ģiddetindeki artıĢ izledi
ve ikinci mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) değerlerinde artıĢ gözlendi. BileĢik
3-Zn'nun deriĢimi arttıkça, β değerleri doğrusal olmayan bir Ģekilde artar. 3-AZn
bileĢiğinin deriĢimindeki artıĢ, β değerlerinde Ģiddetli bir artıĢa neden olmaz (ġekil
5.74). Ayrıca, 1-Zn ve 1-AZn bileĢikleri için β değerleri, belirli bir aralıkda (3 × 104

16 × 10-4 M) birbirlerine çok yakındır. Ancak daha yüksek deriĢimlerde, β değeri

1-AZn kompleksi için, 1-Zn'nınkine kıyasla Ģiddetli bir Ģekilde artar. Bu nedenle, 16
× 10-4 M kritik deriĢim olarak kabul edilir (ġekil 5.70). Periferal veya non-periferal
konumlarda

yalnızca

bir

sübstitüent

içeren

ftalonitril

türevlerinin

siklotetramerizasyon sonucu dört yapısal izomerden oluĢan bir karıĢım olarak tetrasübstitüe ftalosiyaninler elde edilir. Bu izomerler farklı simetrilere sahip
olduklarından dolayı tetra-sübstitüe ftalosiyaninler daha yüksek dipol moment’e ve
daha düĢük agregasyona sahiptir. Bu da tetra-sübstitüe ftalosiyaninlerin NLO
özelliklerini güçlendirir (iyileĢtirir) (Lenzoff ve Lever, 1989; McKeown, 1998). Bu
nedenle, di-sübstitüe ftalonitril türevlerinin siklotetramerizasyon sonucu olarak elde
edilen ftalosiyaninlere kıyasla genellikle daha iyi NLO özellikler göstermeleri
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beklenir. 1-Zn ve 1-AZn bileĢiklerin (yapısal izomerlerinin bir karıĢımı olarak elde
edildiğinden) β değerleri, 3-Zn ve 3-AZn’ninkilerden daha yüksektir. Pc halkasında
(1-AZn bileĢiği) elektron-çeken grubun varlığı, daha düĢük simetriye ve daha yüksek
dipol momentine yol açan bir çekme-itme etkisi yaratır (de La Torre ve diğ, 2004;
Yadava ve diğ, 2017). NLO özelliklerinin onarılmasına bağlı olarak, 1-AZn bileĢiği
için elde edilen β değerleri, kritik deriĢimden sonra 1-Zn bileĢiği için elde edilenden
daha büyüktür.

ġekil 5.74 : 1-Zn, 1-AZn, 3-Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin THF’deki farklı
deriĢimlerde ikinci mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) değerleri.
Beklenmedik bir Ģekilde, 3-Zn kompleksi, 3-AZn'ye kıyasla daha iyi NLO özelliği
gösterir. Asimetrik ftalosiyaninlerin çözeltilerinin daha fazla monomer içerdiği
bilinmektedir, ancak bazen pull-push tipi asimetrik ftalosiyaninlerde, dipol-dipol
etkileĢimler, hidrojen bağı, π-istiflenme veya hidrofobik etkiler gibi moleküller arası
etkileĢimler nedeniyle kümelenme görülmüĢtür (Terenziani ve diğ, 2008; Zhao,
2010). Literatüre göre, J tipi dimer için elde edilen β değerleri monomerden daha
yüksek iken, H tipi dimer için elde edilen β değerleri monomer için olanlardan daha
düĢüktür (Ray ve Leszczynski, 2006; Ray ve diğ, 2008). Paralel olmayan
yönelimlere sahip dipolar sistemlerin H-agregatları beklenen elektro-optik yanıtı
sağlayamayacaktır. Bu nedenle incelenen deriĢimlerde 1-AZn'nin çözeltisindeki H-
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agregatlarının varlığı, β değerlerinin beklenen değerlerden daha düĢük elde
edilmesine sebep olabilir.
Im [X (3)], bir optik malzemenin güçlü bir lazer ıĢınından kaynaklanan pertürbasyona
tepki hızını değerlendirmek için bir ölçüdür. Yüksek Im [X

(3)

] değerine sahip olan

malzemeler verimli optik sınırlayıcı olarak kullanılmaktadır (Verbiest ve diğ, 1997).
Denklem 3.11, Im [X

(3)

] 'ün β değerinin bir fonksiyonu olduğunu gösterir. 1-Zn, 1-

AZn, 3-Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin bileĢiklerinin β değeri arttıkça, Im [X
degeri’de artar. 1-Zn, 1-AZn, 3-Zn ve 3-AZn bileĢikler için, Im [X

(3)

]

(3)

] degerleri

Çizelge 5.7'de verilmektedir.
5.21.2 Optik sınırlayıcı (OL) özellikleri
Optik sınırlama iĢlemi, optik sistemlerin ve insanların gözlerine zarar veren lazer
ıĢınlarının yoğunluğunu azaltmak için uygun bir alternatif olarak bilinmektedir.
Gelen yoğun ıĢık, ıĢık yolu üzerinde bulunan optik sınırlayıcıların soğurma
(absorptive) ve kırılma (refractive) özelliklerini değiĢtirdikçe zayıflar. Genellikle,
geniĢ bir optik pencereye ve düĢük yoğunluklu bir eĢiğe (threshold) sahip olan
malzeme, uygun bir optik sınırlayıcıdır. Bir molekülün OL davranıĢı, giriĢ akıĢına
(fluence) karĢı bir çıkıĢ akısı eğrisi çizilerek incelenir. Threshold (eĢik) noktasından
sonra çıkıĢ akısı yaklaĢık olarak sabit hale gelir ve optik sistemlerin korunmasına yol
açar (Sutherland, 2003). EĢik, geçirgenliğin (transmittance) doğrusal geçirgenliğin
yarısı olduğu giriĢ akıĢıdır (Chen ve diğ, 2009). Ġncelenen bileĢikler için çizilen giriĢ
akısına karĢı çıktı akısının eğrileri ġekil 5.75 ve 5.76'da gösterilmektedir. Görüldüğü
gibi, incelenen moleküllerin tümü OL karakteristiklere sahiptir. 3-AZn bileĢiğinin
asimetrik yapısı nedeniyle, eĢik değeri 3-Zn'ninkinden daha yüksek elde edildi.
Bununla birlikte, simetrik ve asimetrik 1-Zn ve 1-AZn bileĢiklerin eĢik değerlerinin
arasında önemli bir fark gözlenmedi. Tüm veriler Çizelge 5.7’de listelenmektedir.
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ġekil 5.75 : 3-Zn (siyah) ve 3-AZn (kırmızı) bileĢiklerinin THF’deki optik sınırlama
eğrileri.

ġekil 5.76 : 1-Zn (siyah) ve 1-AZn (kırmızı) bileĢiklerinin THF’deki optik sınırlama
eğrileri.
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Çizelge 5.7 : 1-Zn, 1-AZn, 3-Zn ve 3-AZn bileĢiklerinin bileĢiklerin THF
çözeltilerinin doğrusal olmayan optik parametreleri.
Comp.

β

Im[X (3)]

Threshold

(× 10 M)

(×10 cm/W)

(× 10-11 esu)

(a. u.)

3,19

0,41

2,30

-

3,98

0,57

3,21

-

5,31

1,02

5,70

-

7,97

1,22

6,82

-

10,60

1,52

8,50

-

15,90

1,80

10,10

-

31,90

1,88

10,50

82,14

3,36

0,45

2,52

-

4,20

0,68

3,81

-

5,60

0,96

5,37

-

8,40

1,22

6,82

-

11,20

1,53

8,55

-

16,80

2,01

11,20

-

33,60

2,27

12,70

67,44

2,64

0,33

1,86

-

3,53

0,47

2,67

-

5,29

0,81

4,53

-

7,05

0,93

5,19

-

10,6

1,22

6,82

-

21,2

1,64

9,17

79,88

4,22

0,083

0,45

-

6,33

0,074

0,42

-

8,44

0,205

1,15

-

12,70

0,203

1,13

-

25,30

0,495

2,77

48,28

Concentration
-4

1-Zn

1-AZn

3-Zn

3-AZn

-7
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6. SONUÇLAR

Bu tez kapsamında, 4 konumunda, 3 konumunda ve 4,5 konumlarında 4(triflorometoksi)fenoksi gruplarını içeren 2 si yeni olmak üzere 3 tane ftalonitril
türevi ve onların 26 sı yeni olmak üzere toplamda 27 adet simetrik mono metalsiz,
metalli ftalosyaninleri ve sandviç tipi lutesyum ftalosiyaninleri (1-H2, 2-H2,1-Zn, 2Zn, 3-Zn, 1-Co, 2-Co, 3-Co, 1-Cu, 2-Cu, 3-Cu, 1-Pd, 3-Pd, 1-Ga, 2-Ga, 3-Ga, 1In, 2-In, 3-In, 1-Lu, 2-Lu, 3-Lu, 1’-Lu, 2’-Lu, 3’-Lu) sentezlendi. Tez kapsamında
sentezlenen bütün moleküllerin yapıları Ft-ır,
ftalosiyaninler hariç),

13

1

H NMR (paramamanyetik

C NMR (paramamanyetik ftalosiyaninler hariç), kütle

spektroskopisi ve UV-vis gibi spektral teknikler kullanılarak aydınlatıldı. Sandviç
tipi lutesym ftalosiyaninlerin (1’Lu-3’Lu) yapılarını aydınlatmak için elektro spin
resonas tekniği (ESR) de kullanıldı. Yine sentezlenen ftalosiyaninlerin farklı
çözücülerde ve farklı

konsantrasyonlarda agregasyon özellikleri

incelendi.

Sentezlenen ftalosiyanin bileĢikleri kloroform, aseton, THF, etilasetat, DMF ve
DMSO gibi polar ve apolar organik çözücülerde iyi çözünürlük göstermektedirler.
1, 1-H2, 1-Cu, 1-Pd bileĢiklerinin antioksidan aktiviteleri ve tirozinaz inhibisyon
özellikleri, 3, 3-Zn, 3-Cu, 3-Co bileĢiklerinin antimikrobiyal ve antioksidan
aktiviteleri incelendi. BileĢiklerin antioksidan aktivitesi literatüre göre orta seviyede
olduğu ve sentezlenen moleküller arasında 1-Cu en yüksek tirozinaz inhibsiyon
aktivitesine sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca,

3-Zn, 3-Cu, 3-Co bileĢiklerinin

antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri de incelendi. 3-Zn’in hem DPPH süpürme
aktivitesi hem de indirgeme gücü deneylerinde en yüksek antioksidan aktiviteyi
gösterdiği gözlendi. 3-Zn, 3-Cu, 3-Co bileĢiklerinin antimikrobiyal aktivitesinin
belirlenmesi için TLC-doğrudan biyootografi ve disk difüzyon deneyleri kullanıldı.
GerçekleĢtirilen tüm deneylerde, test edilen ftalosyaninler gram (+) bakterilere karĢı
antimikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edildi. Tez kapamındaki maddelerin
biyolojik etknliklerinin incelenmesin devamı olarak, 1,2 nolu ftalonitrillerden ve 4(triflorometoksi)tiyofenoksi gruplarını 3 ve 4 konumlarında içeren ftalonitrillerden
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(1S, 2S) hazırlanan metalsiz ve bakır ftalosiyaninlerin (1-H2, 1-Cu, 2-H2, 2-Cu, 1SH2 , 1S-Cu, 2S-H2, 2S-Cu) bağlayıcı atomun cinsinin ve konumunun bu bileĢiklerin
biyolojik özelliklerinin üzerindeki etkisini incelemek için antioksidan ve tirozinaz
inhibisyon

aktiviteleri

araĢtırıldı.

Antioksidan

aktiviteleri

literatür

ile

karĢılaĢtırıldığında orta seviyede olduğu tespit edildi ve bileĢiklerin tirozinaz enzim
inhibisyon aktiviteleri standart inhibitör kojik asit ile karĢılaĢtırıldığında oldukça iyi
sonuçlar verdiği görüldü.
Tez kapsamında sentzlenen diyamanyetik maddelerin fotodinamik terapide
kullanılabilme potansiyellerini araĢtırmak amacıyla, 1-Zn, 1-InCl, 1-Ga, 1-Lu, 2Zn, 2-InCl, 2-Ga, 2-Lu, 3-Ga, 3- Lu bileĢiklerinin, UV-vis ve floresans
spekroskopisi kullanılarak, floresans kuantum verimleri, singlet oksijen kuantum
verimleri ve fotobozunma kuantum verimleri hesaplandı. En yüksek floresan
kuantum verimi (DMSO'da ΦF = 0,28), periferal tetra-sübstitüe galyum klorür
kompleksi için elde edildi. Literatürdeki ftalosiyaninler ile karĢılaĢtırıldığında, yeni
sentezlenen kompleklerin daha yüksek singlet oksijen verimine sahip olduğu ve
fotobozunmaya karĢı daha yüksek kararlılık gösterdiği tespit edildi. Ġncelenen bütün
ftalosiyaninlerin PDT’de fotosensitizer olarak kullanabilme potansiyeline sahip
olduğu görüldü. Ayrıca bu tez kapsamında, ilk defa, mono lutesyum ftalosianinlerin
(1-Lu, 2- Lu, 3- Lu) SPDT’de kullanılabilme potansiyelerini araĢtırmak amacıyla,
fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelendi. Ġncelenen mono lutesyum
ftalosiyaninlerin SPDT’de fotosensitizer olarak kullanabilme potansiyeline sahip
olduğu görüldü.
Sentezlenen 1-Zn, 1-Co, 1-In, 2-Zn, 2-Co, 2-In, 3-Zn, 3-Co, 3-In bileĢiklerinin
elektrokataliz ve elektroalgılayıcı, görüntüleme ve optoelektronik alanlarında
kullanılabilme potansiyellerini araĢtırmak amacıyla elektrokimyasal ve in-situ
spektroelektrokimyasal özellikleri incelendi. Spektroelektrokimyasal ölçümler
sırasında gözlemlenen karakteristik ve spektral değiĢikliklerden dolayı, tüm
komplekslerin elektrokatalitik ve elektrokromik alanlar gibi çeĢitli elektrokimyasal
ve optik uygulamalar için gereken elektro-optik aktiviteye sahip oldukları
gözlemlendi. Ayrıca, nonperiferal tetra-sübstitüe kobalt ftalosiyaninin (2-Co) redoks
iĢlemleri multi-elektronlu, tersinir ve metal bazlı karaktere sahip olduğu ve
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dolayısıyla teknolojik uygulamalar için bileĢiğin redoks zenginliğini artırdığı tespit
edildi.
1-Zn, 3-Zn, 1-AZn, 3-AZn bileĢiklerinin optik malzemeler olarak kullanılabilme
potansiyelerini artırmak amacıyla, optik sınırlama ve NLO özellikleri açık yarık Ztarama yöntemi kullanlarak incelendi. Simetrik ve asimetrik ftalosiyaninlerin ikinci
mertebeden NLO-soğurma katsayısı (β) ve üçüncü dereceden optik duygunluğun
sanal degerleri (Im [X(3)]) NLO özelliklerini araĢtırmak için hesaplandı. OL
performanlarını incelemek için threshold değerleri bulundu ve en yüksek değer 2(3)[4-Nitrofenil)etinil]-{9(10),16(17),23(24)-tris-(4-(triflorometksi)fenoksi)ftalosiyaninato}çinko bileĢiği (33,6 × 10−4 M) için elde edildi. Ġncelenen bütün
bileĢiklerin NLO ve optik sınırlayıcı özelliklerinin iyi çıkması bu bileĢiklerin NLO
malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir.
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EK A: Spektrumlar
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ġekil A.1 : 1 nolu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.2 : 1 nolu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.3 : 1 nolu bileĢiğinin 13C NMR spektrumu.
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400,0

ġekil A.4 : 1 nolu bileĢiğinin 19F NMR spektrumu.

ġekil A.5 : 1 nolu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.6 : 1-H2 bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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ġekil A.7 : 1-H2 bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.8 : 1-H2 bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.9 : 1-Zn bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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ġekil A.10 : 1-Zn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.11 : 1-Zn bileĢiğinin mass spektrumu.
93,6
90
85
80
3067,19

75

1524,78
1332,86

70
65
60
1605,00

55

1406,82

%T
50

975,50

45
766,79
666,69

40
920,47
1470,19

35

1257,09

30

956,27
1013,35
1055,46

1500,53

820,32
750,16

25
1086,52
1233,43
1116,33
1209,03

20
16,0
4000,0

3600

3200

2800

2400

2000

1800
cm-1

1600

1400

1200

ġekil A.12 : 1-Co bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

161

1000

800

650,0

ġekil A.13 : 1-Co bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.14 : 1-Cu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.15 : 1-Cu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.16 : 1-Pd bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.17 : 1-Pd bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.18 : 1-Pd bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.19 : 1-Ga bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.20 : 1-Ga bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.21 : 1-Ga bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.22 : 1-In bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.23 : 1-In bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.24 : 1-In bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.25 : 1-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.26 : 1-Lu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.27 : 1-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.28 : 1’-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.29 : 1’-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.30 : 1-AZn bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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650,0

ġekil A.31 : 1-AZn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.32 : 1-AZn bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.33 : 2 nolu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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650,0

ġekil A.34 : 2 nolu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.35 : 2 nolu bileĢiğinin 13C NMR spektrumu.

ġekil A.36 : 2 nolu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.37 : 2-H2 bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.38 : 2-H2 bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.39 : 2-H2 bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.40 : 2-Zn bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.41 : 2-Zn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.42 : 2-Zn bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.43 : 2-Cu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.44 : 2-Cu bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.45: 2-Co bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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ġekil A.46 : 2-Co bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.47 : 2-Ga bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.48 : 2-Ga bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.
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650,0

ġekil A.49 : 2-Ga bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.50 : 2-In bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.51 : 2-In bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.
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ġekil A.52 : 2-In bileĢiğinin mass spektrumu.

87,9
85

80

75

70

65
%T
60

55

50

45

39,3
4000,0

3600

3200

2800

2400

2000

1800
cm-1

1600

1400

1200

1000

800

650,0

ġekil A.53 : 2-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.54 : 2-Lu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.
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ġekil A.55 : 2-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.56 : 2’-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.57 : 2’-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.58 : 3 nolu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.59 : 3 nolu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.60 : 3 nolu bileĢiğinin 13C NMR spektrumu.
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400,0

ġekil A.61 : 3 nolu bileĢiğinin 19F NMR spektrumu.

ġekil A.62 : 3 nolu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.63 : 3-Zn bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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ġekil A.64 : 3-Zn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.65 : 3-Zn bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.66 : 3-Co bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.
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ġekil A.67 : 3-Co bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.68 : 3-Cu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.69 : 3-Cu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.70 : 3-Pd bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.71 : 3-Pd bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.72 : 3-Pd bileĢiğinin mass spektrumu.

181

96,3
90
85
80
75
70
65
60
55
%T 50
45
40
35
30
25
20
15
7,7
4000,0

3600

3200

2800

2400

2000

1800
cm-1

1600

1400

1200

1000

800

650,0

ġekil A.73 : 3-Ga bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.74 : 3-Ga bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.75 : 3-Ga bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.76 : 3-In bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.77 : 3-In bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.78 : 3-In bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.79 : 3-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.80 : 3-Lu bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.81 : 3-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.
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ġekil A.82 : 3’-Lu bileĢiğinin Ft-ır spektrumu.

ġekil A.83 : 3’-Lu bileĢiğinin mass spektrumu.

ġekil A.84 : 3-AZn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.
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ġekil A.85 : 3-AZn bileĢiğinin 1H NMR spektrumu.

ġekil A.86 : 3-AZn bileĢiğinin mass spektrumu.
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