بررسی فعالیت شیمیایی و ویژگی جذب نانوقفسهای بورنیترید در برهمکنش با
داروی ضد سرطان هیدروکسی کاربامید به روش نظریه تابعی چگالی )(DFT
عارفه امید | رحیم اسم خانی

*

گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران

چكيده :در سالهای اخیر ،توسعه نانوحاملها بهخصوص ،نانوساختارهای بورنیترید برای دارورسانی هدفمند توجه زیادی را به خود
جلب کرده است .در این پژوهش ،ویژگی الکترونی و جذب نانوقفسهای بورنیترید  B12N12و  B30N20در برهمکنش با هیدروکسی
کاربامید بهعنوان داروی ضدسرطان با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی ( )DFTدر سطح نظری )B3LYP/6-31G(d
موردبررسی قرار گرفت و محاسبات با نرمافزار گوسین  0۹انجام شد .محاسبات مربوط به انرژی جذب ( ،)Eadsانرژی تشکیل ،رزونانس
مغناطیسی هستهای ) (NMRو پارامترهای مربوط به فعالیت شیمیایی نظیر انرژی گپ ( ،)Egapسختی شیمیایی ( ،)ηپتانسیل
شیمیایی ( ،)µضریب الکتروفیلیسیته ( ،)ωالکترونخواهی ( )EAو ممان دوقطبی برای تعیین بهترین مکان جذب مولکول ضدسرطان
هیدروکسی کاربامید در نانوقفسهای بورنیترید انجام شد .نتایج نشان داد که همه کمپلکسها ،بهخصوص کمپلکس
) Drug/B30N20(eکه در آن مولکول دارو از سمت گروه  -OHبه نانوقفس نزدیک شده است ،ازلحاظ انرژی و فعالیت شیمیایی
پایدار و درنهایت ،برهمکنش آنها فرایندی مطلوب است .درنتیجه ،نانوقفسهای بورنیترید را میتوان بهعنوان وسیله تحویل دارو برای
حمل داروی هیدروکسی کاربامید در سیستمهای زیستی در نظر گرفت.
واژگان کليدی :نانوقفس بورنیترید ،هیدروکسی کاربامید ،نظریه تابعی چگالیB30N20 ،B12N12 ،
resmkhani@iaukhoy.ac.ir

 -1مقدمه
سرطان ازجمله بیماریهای سختی است که درمان آن با
مشکالت بسیاری روبهرو است و از هر سه فرد یک نفر را مبتال
میکند .متأسفانه نابودی سلولهای سرطانی با روشهای معمول
دارورسانی با معایبی همراه است و کم و کاستیهای خودش را
دارد .زیرا شیمیدرمانی فعلی ،بیشتر باهدف از بین بردن تمام
سلولهای در حال تقسیم است و سلولهای سالم مثل فولیکول
مو و بافت پوششی روده که بهسرعت در حال تقسیم هستند نیز از
بین میروند .بنابراین ،همین مسئله باعث میشود که سایر
11

ارگانهای بدن آسیب جدی ببینند [ 2و  .]۱داروهای
شیمیدرمانی که در حال حاضر مورداستفاده قرار میگیرند ،ناپایدار
و سمی هستند .اثربخشی کوتاهمدتی دارند و بعضی از این داروها
از انحاللپذیری کمی برخوردارند [ .]۳در دارورسانی سنتی ،اندازه
ذرات دارویی ،بهطور معمول در گستره ۱0-4متر است که حدود
 ۱0برابر بزرگتر از گلبولهای قرمز خون (در محدوده یک
میکرومتر) هستند .درنتیجه ذرات دارویی نمیتوانند به سلولهای
بافت هدف جذب و نفوذ کامل داشته باشند .این امر نهتنها منجر
به توزیع دارو در بافتهای غیرهدف میشود بلکه باعث افزایش
عوارض جانبی و کاهش کارایی دارو میشود [ 4و  .]2بهمنظور
حل این مشکالت ،پژوهشگران همواره به دنبال یافتن
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تاریخ دریافت ۱۳۹۷/۱2/28 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹8/۱0/۱4 :

سیستمهای حامل دارو بودند که قابلیت حمل دوز مؤثری از دارو
را به سمت سلولهای بافت هدف داشته باشند [ 6و  .]5یکی از
راهکارهای ارائهشده در این زمینه استفاده از فناوری نانو است.
طراحی سیستمهای نوین دارورسانی بر پایه نانو برای شناسایی و
هدفگیری سلولهای سرطانی و درنهایت تحویل دارو به بافت
هدف نمونهای از کاربردهای بالقوه فناوری نانو در درمان هدفمند
سرطان و بسیاری از بیماریهای وخیم دیگر مثل ایدز است و
قابلیت این فناوری در درمان این بیماریها به اثبات رسیده است
[ .]۹-۷نانوحاملهایی که برای تحویل دارو مطلوب هستند ،ازنظر
ساختاری اندازه آنها حداقل در یک بعد باید کوچکتر از ۱00
نانومتر باشد و همچنین ،این سیستمها نباید کوچکتر از  5نانومتر
باشند زیرا به سرعت توسط سیستم ادراری دفع میشوند [ ۱0و
 .]۱استفاده از نانوذرات بهجای میکرو ذرات موجب افزایش نسبت
سطح به حجم میشود .ازآنجاییکه قطر کوچکترین مویرگ
خونی حدود  4میکرومتر است .بنابراین ،افزایش این نسبت باعث
میشود که ذرات در مقیاس نانو راحتتر بتوانند از موانع عروقی و
بافتها عبور و وارد سلولهای هدف شوند .همچنین ،با کاهش
اندازه ذرات ،واکنشهای التهابی و دفاعی بدن در مقابله با ذرات
کاهش مییابد .این نانوحاملها که بهمنظور انتقال و تحویل دارو
به بافتهای خاصی از بدن به کار میروند باید زیست سازگاری
خوبی داشته و عاری از هرگونه ناخالصی باشند و همچنین ،اثرات
سمی برای سلولهای سالم نداشته باشند [ .]۱۳-۱۱یافتن یک
حامل مناسب برای داروها همواره از دغدغههای پژوهشگران در
این زمینه بوده است .یکی از نانوحاملهایی که بهتازگی بررسی
کاربردهای آنها در پزشکی و داروسازی آغازشده است ،نانو
ساختارهای بورنیترید است .بورنیترید یک ترکیب شیمیایی با
فرمول  BNاست که متشکل از اتمهای بور و نیتروژن به تعداد
مساوی است .این نانوساختارها به دلیل طیف گستردهای از
ویژگی منحصربهفرد مانند ویژگی مکانیکی ویژه ،مقاومت حرارتی
و شیمیایی باال ،زیست سازگاری باال ،توانایی برهمکنش با
مولکولهای آلی ازجمله پروتئینها و  ،DNAمقاومت عالی در
برابر اکسید شدن در دماهای باال ،رسانایی حرارتی زیاد و غیره
بهتازگی موردتوجه پژوهشگران قرارگرفتهاند .با توجه به اینکه نانو
ساختارهای بورنیترید برای سیستمهای زنده غیرسمی هستند و
آسیبی به  DNAوارد نمیکنند ،به همین دلیل این نانوساختارها
12

میتوانند در اهداف درمانی بهخصوص در دارورسانی عوامل
شیمیدرمانی کاربرد داشته باشند [ .]۱8-۱4در زمینه سیستمهای
تحویل دارویی ،برهمکنش نانولوله بورنیترید ( )6،0با داروی
هیدروکسی کاربامید در دو فاز گازی و محلول بهصورت دوپ
شده و خالص از طریق روش  CAM-B3LYPو مجموعه پایه
) 6-311G(d,pتوسط حسابی و اردکانی در سال 20۱۷
موردبررسی قرار گرفت .براساس نتایج بهدستآمده مشخص شد
که نانولولههای بورنیترید برهمکنش خوبی با دارو دارند و
کمپلکسهای حاصل از آنها پایدار و مطلوب هستند .درنتیجه
این نانو لولهها را وسیله مفیدی برای تحویل دارو در سیستمهای
بیولوژیکی معرفی کردند [ .]۱۹یکی از انواع مهم از
نانوساختارهای بورنیترید که توجه پژوهشگران را به خود جلب
کرده است ،نانوقفسهای بورنیتریدB24N24 ،B16N16 ، B12N12
و غیره است [ .]20نانوقفس  B12N12از کوچکترین
فولرینهای پایدار بورنیترید است که شامل شش حلقه چهار
عضوی و هشت حلقه ششعضوی است .در این نانو قفس ،دو
باند اختصاصی  B-Nوجود دارد که یکی بین دو حلقه شش
عضوی و دیگری بین حلقه چهار و شش عضوی به اشتراک
گذاشتهشده است [ .]2۱نانوقفس  B30N20در هر دو دمای اتاق و
بدن در محیط آب پایدار است و چون آب با سلولها و مایعات
بدن سازگار است ،بنابراین ،چنین نانوساختاری برای حمل دارو و
انتقال آن به بافتهای بدن مناسب است [ .]22با توجه به اهمیت
موضوع حمل دارو در درمان سرطان و بهمنظور به حداقل رساندن
عوارض جانبی و افزایش کارایی داروها ،در این پژوهش کمپلکس
شدن داروی هیدروکسی کاربامید با نانو قفسهای بورنیترید
 B12N12و  B30N20با استفاده از محاسبات کوانتومی نظریه
تابعی چگالی ( )DFTموردمطالعه قرار میگیرد و درنهایت با
بررسی مکانهای جذبی متفاوت ،پایدارترین ساختار تعیین
میشود .هیدروکسی کاربامید ( )HCیا هیدروکسی اوره با فرمول
شیمیایی  CH4N2O2یک مولکول هیدروکسیل دار شده اوره و
یک جامد محلول در آب ،بدون رنگ ،بلوری و تا حدی بیمزه
است .این دارو از سال  ۱۹60بهعنوان یک عامل ضد سرطان و با
نام تجاری  Droxiaو  Hydreaشناختهشده است و بهصورت
کپسول و برای استفاده خوراکی موجود است و چندین دهه است
که بهطور گسترده برای درمان بسیاری از بیماریهای
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نئوپالستیک ازجمله سرطان خون و سایر اختالالت خونی ازجمله
کمخونی داسی شکل بکار میرود .این دارو باوجود پاسخهای
درمانی مطلوب ،عوارض جانبی هم دارد .التهاب مخاط دهان،
سمیت مغز استخوان ،بزرگی گلبولهای قرمز ،کمخونی شدید،
ریزش مو ،زخمهای پوستی ،ناراحتیهای گوارشی ،اختالل
عملکرد کبدی ،التهاب مثانه ازجمله عوارض جانبی این دارو در
برهمکنش با بافتهای غیرهدف است [ 25و .]۱۹ ،2۳ ،24
هدف از این پژوهش ،استفاده از محاسبات  DFTدر سطح
 B3LYPو مجموعه پایه ) 6-31G(dبا استفاده از نرمافزار
گوسین  0۹برای بررسی جذب داروی هیدروکسی کاربامید در
موضعهای متفاوت نانوقفسهای  B12N12و  B30N20و
درنهایت تعیین پایدارترین کمپلکس از روی نتایج بهدستآمده
است.

نسبت به برخی نرمافزارها قابلیت بیشتری برای استفاده از چنین
توابعی را دارد .توابع قطبیده افزوده شده پس از نماد  Gو داخل
پرانتز بهصورت تکحرفی یا دوحرفی نشان داده میشوند .در
مجموعه پایه ) 6-31G(dاولین حرف داخل پرانتز مربوط به
افزودن یک دسته اوربیتال قطبیده به اتمهای غیر هیدروژنی است
[ .]2۹-26گام اول در انجام محاسبات ،رسم ساختارهای
 B30N20 ،B12N12و  CH4N2O2با استفاده از نرمافزار گوس
ویو  5و سپس ،بهینهسازی هندسی آنها با نرمافزار گوسین 0۹
است .سپس مولکول داروی هیدروکسیکاربامید ( )CH4N2O2را
از جهات گوناگون با نانوقفسهای  B12N12و B30N20
برهمکنش داده و بعد از بهینهسازی کمپلکسهای بهدستآمده،
انرژی جذب آنها طبق معادالت ( )۱و ( )2به دست آمد.
همچنین ،الزم به ذکر است که مقادیر خطای برهمنهی مجموعه
پایه ) (BSSEبرای کمپلکسهای بهینهشده محاسبه و
انرژیهای جذب بر این اساس تصحیح شدهاند.

تمام محاسبات انجامشده در مقاله حاضر ،ازجمله تعیین انرژی
ساختارهای بهینهشده و تعیین پارامترهای مربوط به ترموشیمیایی
و فعالیت شیمیایی با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی
) (DFTدر سطح ) B3LYP/6-31G(dتوسط نرمافزار
گوسین  0۹انجامشده است .همچنین ،محاسبات  NMRنیز با
استفاده از دستور  NMR = GIAOو در همان سطح
محاسباتی بر ساختارهای بهینهشده انجام شده است .روش نظریه
تابعی چگالی مبتنی بر قضیهای است که اوهنبرگ و کهن در
سال  ۱۹64به اثبات رساندند .نظریه تابعی چگالی نه بر اساس
تابع موج ،بلکه بر اساس تابعی چگالی احتمال الکترون یا تابعی
چگالی الکترون است که بهطورمعمول چگالی الکترون یا چگالی
بار نامیده میشود .درواقع هدف از نظریه تابعی چگالی ،محاسبه
تمام ویژگیهای اتمها و مولکولها از طریق چگالی الکترون
است .رایجترین روش  ،DFTروش هیبرید گرادیان اصالحشده
(تعمیمیافته)  LSDAاست که تابع  B3LYPرا به کار میگیرد
که این تابع کاربرد بسیار وسیعی در فرآیندهای شیمیایی دارد.
روش  B3LYPشامل تابع هیبریدی  B3و تابع همبستگی
 LYPاست .مجموعه پایه ) 6-31G(dیک مجموعه پایه
قطبیده است .استفاده از توابع قطبیده بهویژه برای عناصری که
الکترونگاتیویته آنها زیاد است ،مناسب است .نرمافزار گوسین

()۱

Ecomplex (corrected) = Ecomplex (uncorrected) + EBSSE

()2

)Eads = Ecomplex (corrected) – (EBN + EHC

 -۲مدلسازی
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 = EBSSEانرژی خطای مجموعه پایه
) = Ecomplex (uncorrectedانرژی کل کمپلکس که در آن خطای
 BSSEاعمال نشده است.
) = Ecomplex (correctedانرژی کل تصحیحشده کمپلکس در اثر
اعمال خطای BSSE
 = Eadsانرژی جذب مولکول دارو روی سطح نانوقفسهای
 B12N12و B30N20
 = EBNانرژی کل نانوقفس بورنیترید
 = EHCانرژی کل مولکول هیدروکسی کاربامید
سپس ،انرژی جذب هر یک از کمپلکسهای مربوط به
نانوساختارهای  B12N12و  B30N20موردبررسی قرار گرفت.
در این پژوهش ،به بررسی شاخصهای مربوط به فعالیت
شیمیایی مولکولها و کمپلکسها پرداخته شد .این شاخصها
شامل انرژی هومو ( ،)HOMOانرژی لومو ( ،)LUMOانرژی
گپ ( ،)Egapسختی شیمیایی ( ،)ηپتانسیل شیمیایی ( ،)μضریب
الکتروفیلیسیته ( ،)ωالکترون خواهی ( )EAو ممان دوقطبی
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است .انرژی گپ درواقع نشاندهنده رسانایی مولکول است و
هرچقدر این انرژی کمتر باشد ،مولکول رساناتر است.
Egap = ELUMO -EHOMO
()۳
سختی شیمیایی نشاندهنده مقاومت در برابر توزیع الکترون و یا
انتقال بار است .کمتر بودن این پارامتر نشاندهنده فعالیت
شیمیایی بیشتر مولکول است.
η = (εLUMO − εHOMO) /2
()4
ضریب الکتروفیلیسیته و الکترون خواهی ،مقدار تمایل مولکول به
پذیرش الکترون را تخمین میزند .باال بودن این پارامترها
نشاندهنده تمایل بیشتر مولکول به پذیرش الکترون و درنتیجه
فعالیت شیمیایی بیشتر است [ ۳0و .]۱۹
ω = µ2/2η
()5
EA= −εLUMO
() 6
در گام بعدی نیز ،پارامترهای ترموشیمیایی شامل آنتالپی تشکیل
) ،(Hfانرژی آزاد گیبس تشکیل ) ،(Gfانرژی اتمیزاسیون
مولکول )) (Do(Mو انرژی گرمایی تصحیحشده )(Ethermal
برای ساختارهای بهینهشده ،با دستور  freqمحاسبه و نتایج آنها
موردبررسی قرار گرفت.

شکل  :۱ساختارهای بهینهشده مولکول دارو و نانو قفسها با استفاده از روش
)B3LYP/6-31G(d

 -3نتایج و بحث
در این پژوهش ،ابتدا مولکولهای  B12N12 ،CH4N2O2و
 B30N20به روش  DFT/B3LYPو با مجموعه پایه 6-
) 31G(dبهینهسازی شدند و ساختار بهینهشده آنها در
شکلهای ( )۱نشان دادهشده است .سپس کمپلکسهای حاصل
از برهمکنش مولکول دارو با نانوساختارها بهینهسازی و در ادامه
نیز مقادیر انرژی ،پارامترهای ترموشیمیایی ،فعالیت شیمیایی و
 NMRبرای ساختارهای باال محاسبه شد.
شکلهای ( )2و ( )۳ساختارهای بهینهشده کمپلکسها در اثر
برهمکنش مولکول  CH4N2O2با نانوساختارهای  B12N12و
 B30N20را نشان میدهند .برای کمپلکسهای دارو،B12N12/
چهار مکان جذبی و برای کمپلکسهای دارو ،B30N20/شش
مکان جذبی در نظر گرفتهشده است.
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شکل  :2کمپلکسهای بهینهشده دارو B12N12/در سطح نظری
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)B3LYP/ 6-31G(d

جدول  :۱پارامترهای ترموشیمیایی نسبی ) (kJ/molبرای مولکولهای
 B12N12 ،CH4N2O2و  B30N20در سطح نظری )B3LYP/6-31G(d

جدول  :2مقادیر انرژیهای کل ،انرژیهای  LUMO ،HOMOو شکاف
( HOMO-LUMOانرژی گپ) ،سختی شیمیایی ،ضریب الکتروفیلیسیته،
الکترونخواهی و ممان دوقطبی مولکولهای

 B12N12 ،CH4N2O2و

B30N20

در سطح نظری )B3LYP/6-31G(d

شکل  :۳کمپلکسهای بهینهشده دارو B30N20/در سطح نظری
)B3LYP/6-31G(d

با بررسی مقادیر پارامترهای مربوط به ترموشیمیایی مولکولهای
 B12N12 ،CH4N2O2و  B30N20در جدول ( )۱میتوان گفت
که انرژی آزاد گیبس تشکیل و آنتالپی تشکیل نانوقفس B30N20
در مقایسه با سایر مولکولها منفیتر است .بر این اساس ،ترتیب
پایداری مولکولها ازلحاظ انرژی تشکیل بدینصورت است :
B30N20 > B12N12 > CH4N2O2

براساس پارامترهای مربوط به فعالیت شیمیایی در جدول (،)2
انرژی گپ ،سختی شیمیایی ،ضریب الکتروفیلیسیته ،الکترون
خواهی و ممان دوقطبی نانوقفس  B30N20به ترتیب ،0/868
 ۳/5۱۱ ،۱۷/۹۳0 ،0/4۳4الکترونولت و  5/۱۱6۹دبای است.
انرژی گپ و سختی شیمیایی آن نسبت به بقیه مولکولها کمتر و
ضریب الکتروفیلیسیته ،الکترونخواهی و ممان دوقطبی آن بیشتر
است .پس بدین ترتیب ،این مولکول ازلحاظ انرژی تشکیل و
انرژی گپ پایدارتر و درنتیجه از رسانایی خوبی برخوردار است و
همچنین ،به دلیل باال بودن ضریب الکتروفیلیسیته و الکترون-
خواهی ،تمایل آن به پذیرش الکترون زیاد و سرانجام از فعالیت
شیمیایی مناسبی برخوردار است.
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بررسی انرژی جذب کمپلکسهای حاصل از برهمکنش مولکول
دارو با نانوساختار  B12N12در جدول ( )2نشان میدهد که فرآیند
برهمکنش آنها به دلیل مقادیر منفی انرژی جذب ،مطلوب و
گرماده است .مقایسه این مقادیر نشان میدهد که از میان این
کمپلکسها ،کمپلکس  cبا مقدار انرژی جذب  -84/0۱6کیلوژول
بر مول نسبت به بقیه کمپلکسها منفیتر و درنتیجه پایدارتر و
مطلوبتر است .درواقع پایدارترین حالت برهمکنش مولکول دارو
با  B12N12از سمت اتم اکسیژن گروه کربونیل دارو با اتم بور
نانوقفس است.
پایداری کمپلکسهای دارو B12N12/ازلحاظ انرژی جذب بدین
ترتیب استc > d > b > a :
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طبق نتایج جدول ( ،)۳فعالیت شیمیایی کمپلکسهای
دارو B12N12/نسبت به قبل از فرآیند برهمکنش این دو
مولکول باهم ،بهتر و مطلوبتر شده است .زیرا انرژی گپ و
سختی شیمیایی این کمپلکسها نسبت به هر یک از مولکولهای
دارو و  B12N12کاهش و درنتیجه رسانایی آنها افزایشیافته
است .ضریب الکتروفیلیسیته و الکترونخواهی کمپلکسها در
مقایسه با مولکولهای شرکتکننده در واکنش ،افزایش و
درنتیجه واکنشپذیری و تمایل آنها به پذیرش الکترون بیشتر
شده است .مقادیر انرژی گپ ،سختی شیمیایی ،ضریب
الکتروفیلیسیته ،الکترونخواهی و ممان دوقطبی برای کمپلکس c
به ترتیب  0/۷8۳ ،2/۳4۱ ،2/۹05 ،5/8۱0الکترونولت و
 ۱0/۷2۷8دبای است.
افزایش ممان دوقطبی برای کمپلکسهای داروB12N12/
بدینصورت استc > d > b > a :
ممان دوقطبی مولکول  CH4N2O2برابر  ۳/454۱دبای است که
با قرار گرفتن بر سطح  B12N12مقدار آن افزایش و درنتیجه
قطبیت و انحاللپذیری نانودارو بیشتر شده است.
جدول  :۳مقادیر انرژیهای جذب LUMO ،HOMO ،و شکاف HOMO-

( LUMOانرژی گپ) ،سختی شیمیایی ،ضریب الکتروفیلیسیته ،الکترونخواهی و
ممان دوقطبی کمپلکسهای  B12N12/Drugدر سطح نظری
)B3LYP/6-31G(d

کمپلکسهای دارو ،B12N12/تمامی این کمپلکسها ازلحاظ
انرژی مطلوبتر هستند ،بهخصوص کمپلکس  fبا مقدار انرژی
جذب  -۱8525/528کیلوژول بر مول که در آن مولکول دارو از
سمت اتم نیتروژن گروه  –NHبا اتم بور نانو قفس برهمکنش
داده است.
ترتیب پایداری این کمپلکسها ازلحاظ انرژی جذب بدینصورت
استf > e > j > h > g > i :
همچنین ،فعالیت شیمیایی آنها نیز نسبت به قبل از فرآیند
برهمکنش ،بیشتر شده است .از میان این کمپلکسها،
ساختارهای  h ،iو  eنسبت به بقیه ساختارها از فعالیت شیمیایی
خوبی برخوردارند .کمپلکس  hبا ممان دوقطبی  ۱0/8۱04دبای،
بیشترین مقدار ممان دوقطبی را دارد و درنتیجه از قطبیت و
انحاللپذیری بیشتری برخوردار است .کمپلکس  eاز کمترین
انرژی گپ و سختی شیمیایی برخوردار است و درنتیجه رسانایی
آن بیشتر است که مقادیر آنها به ترتیب  ۳/۱64و ۱/582
الکترونولت است .این ساختار بعد از کمپلکس  hبیشترین مقدار
ممان دوقطبی را دارد و پس از کمپلکس  fمنفیترین مقدار
انرژی جذب را دارا است که مقادیر آنها به ترتیب ۱0/2502
دبای و  -۱85۱2/400کیلوژول بر مول است و همچنین
واکنشپذیری و توانایی آن در پذیرش الکترون تا حدی باال است.
کمپلکس  iنیز باالترین ضریب الکتروفیلیسیته و الکترونخواهی
را دارد و درنتیجه ،واکنشپذیری و توانایی آن در پذیرش الکترون
بیشتر است.
ممان دوقطبی این کمپلکسها طبق روند زیر افزایش مییابد :
h>e>f>i>g>j
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که کمپلکس e

ازلحاظ انرژی و فعالیت شیمیایی ،پایدارترین و مناسبترین
کمپلکسهای دارو B30N20/است.

طبق جدول ( )4با توجه به نزدیک بودن مقادیر انرژی جذب
کمپلکسهای حاصل از برهمکنش مولکول دارو و  B30N20به
همدیگر و منفیتر بودن مقادیر انرژی آنها نسبت به
16
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جدول  :4مقادیر انرژیهای جذب LUMO ،HOMO ،و شکاف HOMO-

( LUMOانرژی گپ) ،سختی شیمیایی ،ضریب الکتروفیلیسیته ،الکترونخواهی و
ممان دوقطبی کمپلکسهای  B30N20/ Drugدر سطح نظری
)B3LYP/6-31G(d

بر اساس نتایج جدول ( ،)5بهطورکلی مقادیر انرژی آزاد گیبس
تشکیل و آنتالپی تشکیل ،داروی هیدروکسی کاربامید در حضور
نانوقفسهای  B12N12و  B30N20در مقایسه با قبل از فرآیند
جذب ،منفیتر است ،که این نشاندهنده پایداری مولکول دارو در
حضور نانوساختارهای  B12N12و  B30N20است .بررسی مقادیر
نشان میدهد که این پایداری در حضور نانوقفس  B30N20بیشتر
از نانوقفس  B12N12است.
جدول  :5پارامترهای ترموشیمیایی نسبی ) (kJ/molبرای کمپلکسهای
 Drug@B12N12و  Drug@B30N20در سطح نظری )B3LYP/6-31G(d
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همچنین ،در این پژوهش اثرات همسانگردی ،ناهمسانگردی و
جابهجایی شیمیایی ( )Chemical Shiftدر کمپلکسهای
) Drug/B12N12 (cو ) Drug/B30N20 (eبا استفاده از
دستور  NMR=GIAOموردمطالعه قرارگرفته است.
نتایج حاصل از طیفنگاری رزونانس مغناطیس هستهای
( )NMRدر جداول ( )6و ( )۷نشان میدهد که در کمپلکس
) Drug/B12N12 (cبیشترین مقدار جابهجایی متعلق به اتم
اکسیژن گروه کربونیل با مقدار  ۱6۹/۷5۱ ppmاست .درحالیکه
اتم اکسیژن گروه  -OHدر ناحیه  8۷/2۷۷۳ ppmظاهر میشود.
منفیترین مقدار جابهجایی هم مربوط به اتم بور در نانوساختار
 B12N12که مقدار آن  -8/866۱ ppmاست و به اتم اکسیژن
گروه کربونیل متصل شده است.
عالمت منفی در جابهجایی شیمیایی نشان میدهد که اثر پوششی
در آن مولکول خاص ،بیشتر از مولکول مرجع است و مقدار مثبت،
اثر پوششی کمتری را نسبت به مولکول مرجع نشان میدهد.
بیشترین مقدار ناهمسانگردی ،متعلق به اتم اکسیژن گروه
 –C=Oبا مقدار  2۳۳/۳ ppmاست که نسبت به اتم اکسیژن
گروه  -OHدر میدان مغناطیسی ضعیفتری ظاهر میشود.
در کمپلکس ) Drug/B30N20 (eمثبتترین و منفیترین مقدار
جابهجایی را اتمهای اکسیژن گروه کربونیل و بور نانو ساختار
 B30N20دارا هستند که مقادیر آنها به ترتیب۳۱۳/۹24 ppm ،
و  -۱۷/۷۷۷۱است .همچنین ،بیشترین و کمترین مقدار
ناهمسانگردی نیز متعلق به اتمهای اکسیژن گروه کربونیل و
هیدروژن گروه  -NHاست و مقادیر آنها به ترتیبppm ،
 464/65و  4/88است .درواقع اتم اکسیژن گروه کربونیل در
مقایسه با اتم اکسیژن گروه  -OHبه دلیل اثرات ناهمسانگردی
بیشتر ،در میدان مغناطیسی پایینتر ظاهر میشود [ ۳0و .]۱5
بدین ترتیب با مقایسه پارامترهای  NMRمربوط به
کمپلکسهای  Drug/B12N12و  Drug/B30N20میتوان به
این نتیجه رسید که مقادیر جابهجایی شیمیایی و اثرات
ناهمسانگردی نانوداروی  B30N20/HCنسبت به نانوداروی
 B12N12/HCبیشتر است.

زمستان  |1398شماره چهارم | سال ششم

جدول  :6پارامترهای رزونانس مغناطیسی هستهای در پایدارترین کمپلکس
Drug/B12N12

ادامه جدول ۷

جدول  :۷پارامترهای رزونانس مغناطیسی هستهای در پایدارترین کمپلکس
Drug/B30N20
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 -4نتيجهگيری
در این پژوهش ،برهمکنش داروی هیدروکسی کاربامید
( )CH4N2O2از جهات متفاوت با نانوقفسهای  B12N12و
 B30N20به روش  DFTو در سطح نظری B3LYP/6-
) 31G(dبا نرمافزار گوسین  0۹محاسبه و موردمطالعه قرار
گرفت.
نتایج نشان داد که داروی هیدروکسی کاربامید در هر دو نانوقفس
پایدار است .زیرا همه انرژیهای تشکیل و انرژیهای جذب
بهدستآمده منفی هستند و این نشان میدهد که برهمکنش
مولکول دارو با نانو قفسهای بورنیترید فرآیندی مطلوب است.
مقایسه مقادیر انرژی و پارامترهای مربوط به فعالیت شیمیایی
کمپلکسهای حاصل از برهمکنش مولکول دارو با نانو-
قفسهای  B12N12و  B30N20نشان میدهد که کمپلکسهای
دارو ،B30N20/بهخصوص کمپلکسی که در آن مولکول دارو از
سمت اتم اکسیژن گروه  -OHبه اتم بور نانوساختار نزدیک شده
است ،به دلیل انرژی جذب منفیتر ،رسانایی ،قطبیت و قابلیت باال
در پذیرش الکترون بهعنوان یکی از پایدارترین و مناسبترین
کمپلکسهای دارو/بورنیترید است که این امر تأییدی بر
برهمکنش بیشتر دارو از سمت اتم اکسیژن گروه  -OHبا اتم بور
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موجود در سطح نانوقفس است .پس بنابراین ،میتوان آن را
بهعنوان یک نانوداروی مناسب برای برهمکنش با سلولهای
سرطانی در نظر گرفت.
با توجه به روند موردنظر در این پژوهش ،طبیعی است که
رهیافتهایی برای ادامه و نوآوریهایی در این نوع مطالعات ،به
حضور مخاطب ارائه گردد .در این راستا پیشنهاد میشود که این
مطالعه به روش دینامیک مولکولی ( )MDدر سطح نرمافزارهای
شبیهسازی نیز بررسی شود تا امکان طراحی دارویی آن و کاربرد
بهتر داروی هیدروکسی کاربامید در آینده تسهیل یابد و همچنین
نتایج آن با نتایج روش  DFTمقایسه شود.
امید است با انجام پژوهشهای مستمر و کاربردی درزمینه
طراحی نانو حاملها و گذراندن مراحل آزمایشگاهی آنها ،نانو-
ساختارها بهخصوص نانو ساختارهای بورنیترید بتوانند بهعنوان
یک حامل کارآمد و با تأثیرات بهتر در درمان سرطان ،پا به عرصه
تولید و مصرف بگذارند.

تشكر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مرکز تحقیقات محاسبات ابری
( -)HPCRCدانشگاه صنعتی امیرکبیر به شماره قرارداد ISI-
 DCE-DOD-Cloud-700101-3299انجامشده است که
بدینوسیله نویسندگان این مقاله ،صمیمانه تشکر و قدردانی
مینمایند.
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Study of Chemical Activity and Adsorption Properties of
Boron Nitride Nanocages Interaction with
Hydroxycarbamide Anticancer Drug by Density Functional
Theory Method
A. Omid, R. Esmkhani*
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Khoy, Iran
Abstract: In recent years, great interest has emerged in the development of nanocarriers, especially boron nitride
nanostructures for targeted drug delivery. In this research, electronic and adsorption properties of B12N12 and B30N20
nanocages interacted with hydroxycarbamide, as an anticancer drug are investigated by means of density functional
theory (DFT) calculations at the B3LYP/6-31G(d) level of theory. All of the computations were performed using the
Gaussian 09 software. The adsorption energy (Eads), formation energy, NMR and chemical activity parameters such
as gap energy (Egap), chemical hardness (η), chemical potential (µ), electrophilicity index (ω), electron affinity (EA)
and dipole moment were calculated to determine the best adsorption site for the anticancer molecule of
hydroxycarbamide in boron nitride nanocages. The results showed that all complexes, especially Drug/B30N20 (e)
complexe from the side of group –OH of drug molecule are stable in terms of energy and chemical activity. Finally,
their interactions are a favorable process. As a consequence, boron nitride nanocages can be considered as a drug
delivery vehicle for the transportation of hydroxycarbamide drug within the biological systems.
Keywords: Boron nitride nanocage, Hydroxycarbamide, Density Functional Theory, B12N12, B30N20
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