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چكیده :در این پژوهش ،اثرات نامستقر شدن الكترونی و برهمكنشهای دوقطبی -دوقطبی بر ویژگی ساختاری و مقدار واکنش پذیری
داروی لتروزول در حضور بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) ،با استفاده از محاسبات مكانیک کوانتومی تئوری تابع چگالی (Density
 ،Functional Theory) DFTدر سطوح نظری محاسباتی B3LYPو سری پایه * 6-31Gمورد بررسی قرار گرفت .از بین
تمامی جهتهای مورد بررسی برای برهمکنش دارو و بسپار ،بهترین ساختار با انرژی کمینه بهدست آمد .مقادیر انرژی جذب بهدست
آمده در فاز گازی  -6/8۳6کیلوکالری بر مول و در فاز حالل  -6/500کیلوکالری بر مول است که نشان میدهد واکنش جذب گرمازا
بوده و از نظر انرژی در هر دو فاز انجام پذیر است .مقادیر تغییرات اختالف انرژی آزاد گیبس ) ، (ΔGتغییرات آنتالپی ) (ΔHو تغییرات
آنتروپی ) (ΔSبین مخلوط دارو – بسپار با ترکیبات اولیه دارو و بسپار در فاز گازی به ترتیب عبارتند از -4/687 ، -5/8۳0 :و -0/0۳5
کیلوکالری بر مول .مقادیر تغییرات اختالف انرژی آزاد گیبس ) (ΔGreactionحالل پوشی ،تغییرات آنتالپی ) (ΔHreactionحالل پوشی
و تغییرات آنتروپی ) (ΔSreactionدر واکنش دارو و بسپار در فاز محلول به ترتیب عبارتند از -4/۱6۳ ، -6/7۹4 :و  -0/0۳6کیلوکالری
بر مول .
در ادامه ،کار نتایج طیف های  IRدارو ،بسپار و کمپلكس دارو-بسپار بررسی و همگرایی مشاهده شده بین داده های تجربی و تئوری
بیانگر دقت و درستی محاسبات بوده و میتوان به روش تئوری به عنوان روشی معتبر استناد کرد.
واژگان کلیدی :لتروزول  ،انرژی جذب ،بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین)  ،تئوری تابع چگالی الكترون  ،توابع ترمودینامیكی.
bagheri.gita@yahoo.com
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تاریخ دریافت ۱۳۹8/۱۱/۱7 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/0۳/25 :

 -۱مقدمه
سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در خانمها است که ساالنه
حدود  ۱0000نفر در کشور به آن مبتال میشوند و حدود ۳500
نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند .حدود
 %80از کل سرطانهای سینه بصورت  ERمثبت (استروژن مثبت)
هستند۱[ .و .]2پس از سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر
ناشی از سرطان در زنان محسوب می شود که عامل  % ۱۹از
مرگ و میرهای وابسته به سرطان در زنان می باشد [۳و.]4
گروهی از داروها بهعنوان مهارکنندههای آروماتاز از تولید هورمون
استروژن جلوگیری میکنند [5و ]6و این داروها شامل لتروزول،
آناستروزول ،اگزمستان و  ...هستند .لتروزول یک داروی
چربیدوست و مهارکننده انتخابی ضدالتهابی آنزیم آروماتاز و
ضدسرطان سینه است ،لتروزول دارای نام تجاری  Femaraاست،
لتروزول در اتصال با مكانهای فعال آروماتاز موثرتر از سایر
مهارکنندگان آروماتاز عمل میکند .ویژگی حاللیت در چربی
باالی لتروزول عبور آن را از محیط مائی درون بدن مشكل کرده
است و کارایی درمانی آن را کاهش میدهد .بهتازگی هم-
بسپارهای پلی(-2اکسازولین) به طور گستردهای بهعنوان حامل
های دارویی مورد توجه قرار گرفته اند .پیشرفت روش های سنتز
و قابل اصالح بودن ساختار شیمیایی آنها باعث شده که بتوان
مقدار آبدوستی آنها را به نحو موثری کنترل کرد ،همچنین ،یكی
از مزایای نانوذرات پلی اکسازولینها حاللیت در آب و دفع سریع
آن از بدن از طریق کلیهها است.]۹-7[ .
رضا بایراک و همكارانش مطالعات محاسباتی بر لتروزول،
داروهای شیمیدرمانی علیه سرطان پستان ،انجام دادند .هدف از
این مطالعه بررسی رابطه بین مكانیسم مهار آنزیم آروماتاز و
ویژگی الكترونیكی لتروزول بود .برای این منظور ،تعیین
پارامترهای ساختاری ،بررسیهای ارتعاشی و مطالعات  NMRبه
صورت محاسباتی انجام و نتایج با مقایسه با دادههای تجربی
حاصل از منابع تایید شدند .محاسبات بهینهسازی و فرکانس در
مجموعه پایهی ) B3LYP/6-31G (dانجام و فرکانسهای ارتعاشی
اختصاص داده شد .محاسبات تک نقطهای روش  DFTبا یک
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مجموعه پایهی ) B3LYP/6-311G (d, pتابع هیبریدی انجام شد.
یک پارامتر مهم دیگر  NMRبرای تجزیه و بررسی ساختاری
ترکیبات ،بصورت محاسباتی به روش  DFT-B3LYPو در
مجموعه پایه  (2d, p) 6-311G++محاسبه شد .نتایج دادههای
محاسباتی  NMRتوافق خوبی با منابع داشت .افزون بر این ،این
مطالعه بر چگالی الكترونی و پارامترهای واکنشپذیری ترکیبات
تمرکز کرد تا درک بهتری از سازوکاز غیرفعالسازی ۱سیتوکروم
 P450بدست آید .هنگام تشكیل یک کمپلكس با سیتوکروم
 ،P450لتروزول بهعنوان نوکلئوفیل عمل کرده و یک جفت
الكترون از  HOMOمیدهد .بنابراین ،انرژی  HOMOعامل مهمی
درتشكیل کمپلكس آنزیم-بازدارنده است .ساختار لتروزول دارای
سه مرکز نوکلئوفیل است ،تنها گروه تریآزول با سایت فعال
سیتوکروم  P450تشكیل کمپلكس 2داده است .پس از بررسی
واکنشهای محلی؛ مشاهده شد که اتمهای نیتروژن در گروههای
تریآزول دارای ویژگی نوکلئوفیلی هستند ،در حالی که اتمهای
کربن نیتریل دارای ویژگی الكتروندوست هستند .این وضعیت
حاکی از آن است که حملهی نوکلئوفیلی به سایت فعال
سیتوکروم  P450از طریق نیتروژنهای تریآزول لتروزول انجام
میشود.
محاسبات  NBOبا استفاده از همان روش و مجموعه پایهی
محاسبات تک نقطهای انجام شد .سپس ،انرژیهای  HOMOو
 ،LUMOنقشهی پتانسیل الكترواستاتیک ،پارامترهای واکنش-
پذیری جهانی و محلی محاسبه شدند و تأثیر این پارامترها بر
مكانیسم مهار آنزیم آروماتاز مورد بررسی قرار گرفت .پارامترهای
واکنشپذیری جهانی و محلی؛ شاخصهای فوکویی ( )ƒسختی
شیمیایی ( ،)ηنرمی شیمیایی ( ،)Sپتانسیل شیمیایی ( ،)μالكترون-
خواهی( )χو شاخص الكتروندوستی ( )ωمحاسبه شدند .تمام
پارامترهای محاسباتی با نتایج تجربی حاصل از منابع مقایسه شد
[ .]۱0لوکسن هوفر و همكارانش در سال  ، 20۱۱در پژوهش
کاربردهای پزشكی پلی (-2اکسازولین) ) (POxکه در این
پژوهش سمیت نسبی  POxآزمایش شد و نتایج نشان داد که این
بسپارها حتی در غلظتهای باال نیز سمی نیستند .همچنین ،نشان
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Inactivation
Complex

1
2

داد جذب سلولی با ویژگی آبگریزی بسپارها افزایش مییابد.
همچنین ،نتیجه گرفت که با توجه به تنوع ساختاری این طبقه از
بسپارها ،سهولت نسبی آمادهسازی و پایداری آنها ،پتانسیل POx
را بهعنوان یک انتخاب پلتفرم امیدوار کننده برای تهیه داروهای
نسل بعد خواهد بود [ .]۱0نظریه کاربردی تابع چگالی الكترون
تبدیل به یک ابزار قدرتمند و آموزنده برای مطالعه واکنشپذیری
مولكولهای آلی و برای توصیف برهمکنش های بین مولكولی
شده است .انرژی یک مولكول تنها با تابعی از چگالی الكترون
مشخص شده است .هدف از این بررسی ،شناختن مكانها یا اتم-
های مسئول برای جذب مولكولهای دارو بر سطح بسپار است .

 -2بخش تجربی
 -2-۱محاسبات
این پژوهش یک مطالعه ی کاربردی است که به بررسی کاارایی
بسپار پلای(-2اتیال-2-اکساازولین) ( )C31H58N6O7بارای جاذب
داروی لتروزول ) (C17H11N5پرداخته است .با بدسات آوردن یاک
سری پارامترها در محاسبات ،مقادار واکانش پاذیری باین دارو و
بسپار بررسی شده است .محاسبات مكانیک کوانتومی تئوری تابع
چگالی الكترونی و محاسبات اوربیتال مولكولی در سطوح نظاری
*B3LYP/6-31Gبه منظور کمینه کردن انرژی ساختارهای دارو و
بسااپار بااه تنهااایی و در حضااور یكاادیگر بااا اسااتفاده از برنامااه
 GAUSSIAN 09انجام شد [.]۱۱
ساختار هندسی مولكولهاای داروی لتاروزول و بساپار پلای(-2
اتیل-2-اکسازولین) به ترتیب باا برناماه Chem Draw Ultra 8.0
[ ]۱۱ترسیم شد و با روش  B3LYPو سری پایه * 6-31Gاز نظار
انرژی بهینه شد .ساختار الكترونی بسیار پایدار حاصال از واکانش
این ترکیبات ،از طریق اسكن کردن زوایای دووجهی و پیونادی و
فاصله پیوندی باا اساتفاده از برناماه ، ]۱2[ Hyperchem 6.0باین
دارو و بسپار تعیین شد.
در ادامه ،بر ساختارهای الكترونی پایدار این ترکیبات ،محاسبات
فرکانس به منظور تعیین توابع ترمودینامیكی برای مولكولهای
دارو و بسپار و همچنین ،مخلوط دارو  -بسپار در فاز گازی و
حالل با روش  B3LYPو مجموعه پایه * 6-31Gانجام شد.
بررسی نتایج طیفی  IRبا برنامه  GaussView 5.0انجام شد [.]۱۳
اثرات حاللپوشی با حالل قطبی (آب) و نقش آن در مقدار
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واکنشپذیری این ترکیبات بررسی شد .بررسی  ۳ NBOاوربیتال-
های مولكولی و نمودارهای چگالی سطح  4DOSبا محاسبات در
سطح نظری * B3LYP/6-31Gبرای ترکیبات یاد شده با استفاده از
برنامه  NBO 5.Gانجام شد [.]۱4

 -۳نتایج و بحث
 -۱-۳بهینه سازی و انرژی جذب
ساختار هندسی داروی لتروزول ) (C17H11N5و بسپار پلی(-2اتیل-
-2اکسازولین) ( )C31H58N6O7با استفاده از برنامه  Gaussian 09و با
روش  B3LYPو مجموعه پایه * 6-31Gبهینه شد (شكل .)۱
هدف اصلی از این پژوهش ،بررسی نظری مقدار واکنش پذیری
داروی لتروزول ) (C17H11N5در حضور میدان بسپار پلی(-2اتیل-
-2اکسازولین) ( )C31H58N6O7از طریق واکنش جذب بر روی
سطح بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) بوده است .داروی
لتروزول در جهات متفاوتی از بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین)
قرار گرفته و انرژی الكترونی ساختارهای حاصل از واکنش به
روش محاسبات نیمهتجربی  PM6محاسبه شد .از بین تمامی
جهت های مورد بررسی برای برهمكنش داروی لتروزول و بسپار
پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) ،بهترین ساختار با انرژی کمینه به-
دست آمد (شكل  .)2سپس ،ساختار الكترونی پایدار (با انرژی
کمینه) حاصل از واکنش ،با استفاده از محاسبات تئوری تابع
چگالی الكترون ) (DFTدر سطح نظری * B3LYP/6-31Gبهینه
شد .انرژی جذب مولكول لتروزول ) (C17H11N5با بسپار پلی(-2
اتیل-2-اکسازولین) ( )C31H58N6O7برابر  -6/8۳6کیلوکالری بر
مول بدست آمد ،که نشان میدهد واکنش جذب گرمازا بوده و از
نظر انرژی در دمای  25درجه سانتی گراد و فشار  ۱اتمسفر
انجامپذیر است (جدول  .)۱انرژی جذب از رابطه ( )۱محاسبه شده
است.
طبق این رابطه ) E(Drug – PEtOxانرژی الكترونی مخلوط
دارو-بسپار پس از واکنش جذب محاسبه شده و ) E(Drugو
) E(PEtOxبه ترتیب انرژیهای الكترونی دارو و بسپار در
پایدارترین سطح انرژی الكترونی هستند [۱5و .]۱6مقادیر
انرژیهای الكترونی و انرژی جذب محاسبه شده برای جذب دارو
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)Natural Bond Orbital (NBO
)Density of State (DOS

3
4

به سطح بسپار در فاز گازی در جدول ( )۱آورده شده است.
()۱

شكل  :۱ساختارهای بهینه ) (aداروی لتروزول ) (C17H11N5و ) (bبسپار
پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) ()C31H58N6O7

جدول  :۱مقادیر انرژی های الكترونی و انرژی جذب محاسبه شده دارو بر سطح
بسپار در فاز گازی
)(kcal/mol

Electronic
Energy
)(kcal/mol
-582420.717

Electronic
Energy
)(Hartree
-928.145

E(Adsorption

Drug

-

-1299824.182

-2071.399

Polymer

-6.836

-1882251.735

-2999.556

Drug-Polymer

)Energy

-

Compounds

 -2-۳محاسبات فرکانس
 -۱-2-۳محاسبات توابع ترمودینامیكی در فاز گازی
محاسبات فرکانس برای ساختارهای داروی لتروزول و بسپار
پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) و همچنین ،مخلوط دارو  -بسپار در
فاز گازی با روش  B3LYPو مجموعه پایه * 6-31Gانجام شده
است .مجموع انرژی الكترونی و انرژی ارتعاشی نقطه صفر (انرژی
5
آستانه  ،)Eel+ZPE( )E0مجموع انرژی الكترونی و انرژی گرمایی
ناشی از حرکات انتقالی ،ارتعاشی و چرخشی ذرات (،)Eel+T
مجموع انرژی الكترونی و آنتالپی ( ، )Eel+Hمجموع انرژی
الكترونی و انرژی آزاد گیبس )Eel+G( 6و آنتروپی ( )Sبرای
مولكولهای دارو و بسپار به تنهایی و مخلوط دارو  -بسپار در فاز
گازی در (جدول  )2آورده شده است .مقادیر تغییرات پارامترهای
ترمودینامیكی  ΔS ،ΔH ، ΔGو  E0و  EThermalبرای واکنش دارو-
بسپار در فاز گازی نشان داده شده است (جدول  .)۳برای تعیین
تغییرات انرژی آزاد گیپس و تغییرات آنتالپی واکنش از روابط
(۳و )2استفاده شده است [۱5و: ]۱6
( )2
( )۳
جدول  -2مقادیر توابع ترمودینامیكی حاصل از محاسبات فرکانس برای مولكولهای
دارو  ،بسپار و مخلوط دارو  -بسپار در فاز گازی در سطح نظری
*B3LYP/6-31G
Kcal/mol
EThermal+Eel

H+Eel

G+Eel

-582254.753

-582254.161

-582294.275

دارو

-1299224.083

-1299223.491

-1299319.722

بسپار

-1881482.931

-1881482.339

-1881608.167

دارو -بسپار

-4.095

-4.687

-5.830

∆

شكل  :2ساختار بهینه حاصل از برهمکنش داروی لتروزول با بسپار پلی(-2اتیل-
-2اکسازولین) با کمینه ترین انرژی الكترونی
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ترکیب
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(kcal/
)kmol

Kcal/mol

ترکیب

S

Eel

ZPE

E0

0.134545

-582420.717

155.525216

-582265.192

دارو

0.322764

-1299824.182

566.668513

-1299257.514

بسپار

0.422029

-1882251.735

723.269281

-1881528.466

دارو-
بسپار

-0.03528

-6.836

1.075552

-5.760

∆

جدول :5مقادیر توابع ترمودینامیكی حاصل از محاسبات فرکانس برای مولكولهای
دارو  ،بسپار و مخلوط دارو – بسپار در فاز محلول (حالل آب) با استفاده از
محاسبات در سطح نظری *B3LYP/6-31G
Kcal/mol

ترکیب
EThermal+Eel

H+Eel

G+Eel

-582267.960

-582254.161

-582309.673

دارو

-1299243.969

-1299223.491

-1299337.373

بسپار

-1881515.500

-1881482.339

-1881640.252

دارو-
بسپار

-3.571

-582267.367

-6.794

∆

جدول  :۳تغییرات توابع ترمودینامیكی در فاز گازی برای دارو – بسپار
EThermal

E0

S

H

G

-4.095

-5.760

-0.035

-4.687

-5.830

 -۳-۳محاسبات توابع ترمودینامیكی در فاز محلول
(جداول 4و5و )6مقادیر پارامترهای ترمودینامیكی و تغییرات این
توابع  ΔS ، ΔH ، ΔGو  E0و  EThermalرا برای واکنش جذب دارو
بر سطح بسپار در فاز محلول (حالل آب) نشان میدهد .مقدار
اختالف تغییرات آنتالپی در فاز محلول و فاز گازی از رابطه ()4
بهدست می آید:

Kcal/Kmol
S

Eel

-1881514.907

E0

0.141894

-582434.570

155.588594

-582278.981

دارو

0.315265

-1299842.983

566.175290

-1299276.808

بسپار

0.420409

-1882284.054

723.135621

-1881560.918

دارو-
بسپار

-0.03675

-6.500

1.371737

-5.129

∆

جدول  :6تغییرات توابع ترمودینامیكی در فاز محلول (حالل آب) برای دارو – بسپار
(کیلوکالری بر مول)

( )4
جدول  :4مقادیر انرژیهای الكترونی و انرژی جذب محاسبه شده برای جذب دارو
بر سطح بسپار در فاز محلول
Electronic
Energy
)(kcal/mol
-582434.570

Electronic
Energy
)(Hartree
-928.167

Drug

-

-1299842.983

-207.429

Polymer

-6.50

-1882284.054

-2999.608

Drug-Polymer

)E(Adsorption Energy
)(kcal/mol
-

Compounds

Kcal/mol

ترکیب

EThermal

E0

S

H

G

-3.571

-5.129

-0.036

-4.163

-6.794

براساس نتایج بدست آمده از محاسبات توابع ترمودینامیكی،
واکنش جذب دارو بر سطح بسپار در فاز گازی و فاز محلول
گرماده بوده و در هر دو فاز انجامپذیر است .همچنین ،انرژی
حاللپوشی  ΔEsolvationمخلوط واکنش دارو -بسپار از رابطه ()5
بهدست میآید [۱7و: ]۱8
( )5

 ESolvationانرژی مخلوط واکنش (کمپلكس دارو -بسپار) برحسب
کیلوکالری بر مول در فاز حالل آب و  EGasانرژی مخلوط واکنش
برحسب کیلوکالری بر مول در فاز گازی و  ΔESolvationانرژی
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حاللپوشی مخلوط واکنش دارو -بسپار و نشان دهنده پایداری
کمپلكس در فاز حالل آب است (جدول .)7
جدول  :7مقادیر انرژی های الكترونی و انرژی حالل پوشی محاسبه شده برای
مخلوط واکنش دارو -بسپار در فاز گازی ) حالل آب)
Electronic Energy
)(kcal/mol
-1882251.735
-1882284.054
32.319

Electronic Energy
)(Hartree
-2999.556
-2999.608
0.0515

drug- polymer
Gas phase
Solution phase
ΔESolvation

 -4-۳بررسی نتایج طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریهIR
از نتایج محاسبات فرکانس های ارتعاشی ،طیفهای  IRترکیبات
دارو ،بسپار و دارو-بسپار بدست آمده و در شكل های ()8-۳
آورده شده است .بررسی نتایج طیفی  IRتوسط برنامه
 ]۱۹[ GaussView 5.0انجام شده و در طیف  IRمربوط به دارو در
فاز گازی ،در نواحی ) )υ = ۳۱86 cm-1و ))υ = ۳222 cm-1
فرکانس ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن پیوندهای C-H
آروماتیک ظاهر شده است.
1
در ناحیه )  )υ = ۳08۹ cm-فرکانس ارتعاش کششی پیوند C-H
آلیفاتیک ظاهر شده است .در ناحیه ) )υ = 2۳50 cm-1فرکانس
ارتعاش کششی گروه  C≡Nظاهر شد .نوار ناحیه )= ۱664 cm-1
 (υظاهر شده مربوط به ارتعاشات کششی پیوند دوگانه C=C
است .نواری که در ناحیه ) )υ = ۱55۹ cm-1ظاهر شده مربوط به
ارتعاشات کششی پیوندهای دوگانه  C=Nاست.
در نواحی ) )υ = ۱478 cm-1و ) )υ = ۱۳۱8 cm-1فرکانس
ارتعاش خمشی  C-Hهیدروکربنهای آروماتیک ظاهر شده است.
فرکانس ارتعاشی کششی پیوندهای  C-Nدر ناحیه )= ۱254 cm-1
 )υظاهر شده است .نوارهایی که در نواحی ) )υ = ۹7۱ cm-1و
) )υ = ۱0۳0cm-1و ) )υ = ۱۱77 cm-1ظاهر شده مربوط به
ارتعاش کششی پیوندهای  C-Cاست .نوار شارپی در ناحیه
) )υ = 850 cm-1ظاهر شده که مربوط به فرکانسهای ارتعاش
خمشی خارج از صفحه ای  C-Hدر ) (C=C-Hهیدروکربنهای
آروماتیک است (شكل .)۳
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شكل  :۳طیف  IRمربوط به دارو در فاز گازی ( ) aفاز حالل آب ))b

شكل  :4نمودار مقایسه اطالعات طیف  IRداروی لتروزول بصورت تئوری و
تجربی[]20

با توجه به شكل  ،4همگرایی دادههای تجربی و تئوری کامال
مشاهده می شود که نشان دهنده دقت و درستی محاسبات است.
در طیف  IRمربوط به بسپار در فاز گازی ،در ناحیه )= ۳2۳6 cm-1
 )υفرکانس ارتعاش کششی پیوند  O-Hظاهر شده است .در ناحیه
) )υ = ۳۱65 cm-1فرکانس ارتعاش کششی پیوند  C-Hاست .در
ناحیه ) )υ = ۱728 cm-1فرکانس ارتعاش کششی گروه کربونیل
 C=Oآمیدی ظاهر شده است .در ناحیه ))υ = ۱472 cm-1
فرکانس ارتعاش خمشی  C-Hوجود دارد .فرکانس ارتعاش کششی
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پیوندهای  C-Oو  C-Nدر ناحیه ) )υ = ۱2۳5 cm-1ظاهر شده
است .باند نواحی ) )υ = ۱087 cm-1و ) )υ = ۱۱۹2 cm-1مربوط
به ارتعاش کششی پیوندهای  C-Cاست (شكل.)5

)cm-1

ارتعاش کششی مربوط به پیوند  O-Hظاهر شد .در ناحیه
 )υ = ۳۱۳6فرکانس ارتعاش کششی پیوند  C-Hآررماتیک ظاهر
شد .پیک ناحیه ) )υ = ۳050 cm-1فرکانس ارتعاش کششی
پیوند  C-Hآلیفاتیک است .در ناحیه ) )υ = 2۳50 cm-1فرکانس
ارتعاش کششی گروه  C≡Nظاهر شد .نوار ناحیه )= ۱665 cm-1
 (υظاهر شده مربوط به ارتعاشات کششی پیوند  C=Cاست.
در ناحیه ) )υ = ۱72۳ cm-1فرکانس ارتعاش کششی گروه
کربونیل  C=Oآمیدی ظاهر شد .در نواحی ) )υ = ۱472 cm-1و
) )υ = ۱۳26cm-1فرکانس ارتعاش خمشی  C-Hظاهر شد.
فرکانس ارتعاش کششی پیوند های  C-Nو  C-Oدر ناحیه )cm-1
 )υ = ۱2۳6ظاهر شد .نواحی ) )υ = ۱۱۹2 cm-1و )۱0۹5 cm-1
=  )υمربوط به ارتعاش کششی پیوندهای  C-Cاست (شكل .)8

شكل  :5طیف  IRمربوط به بسپار در فاز گازی ( ) aفاز حالل آب ))b

شكل :6نمودار مقایسه اطالعات طیف  IRبسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین)
بصورت تئوری و تجربی []2۱

با توجه به شكل  ،6همگرایی داده های تجربی و تئوری کامال
مشاهده میشود و همگرایی خوبی با یكدیگر دارند که نشان
دهنده دقت و درستی محاسبات است .در طیف  IRمربوط به
مخلوط دارو  -بسپار ،در ناحیه ) )υ = ۳648 cm-1فرکانس
105

شكل  :7طیف  IRمربوط به مخلوط دارو – بسپار در فاز گازی )(a
فاز حالل آب )(b

 -5-۳پارامترهای ساختاری
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 -۱-5-۳پارامترهای ساختاری در فاز گازی
پارامترهای ساختاری با استفاده از محاسبات در سطح نظری
* B3LYP/6-31Gبرای ترکیبات دارو به تنهایی و در حضور بسپار
در فاز گازی محاسبه شد.
بیشترین انرژی رزونانسی ناشی از عدم استقرار الكترونی
 E2= 5/۱7( LP(1)N105  BD*(1)O53-H54کیلوکالری بر
مول) و E2= 2/54( BD(2)N105-C115  BD*(1)O53-H54
کیلوکالری بر مول) است که مربوط به انتقاالت الكترونی از سوی
دارو به بسپار است ،زمانی که دارو تحت واکنش با سطح بسپار
قرار دارد .بنابراین ،تغییرات پارامترهای ساختاری میتواند یكی از
راههای توجیه انجام واکنش جذب فیزیكی از طریق انتقاالت
الكترونی بین دو سامانه درگیر در واکنش باشد
[ 20و.]2۱
*
نتایج حاصل از محاسبات  B3LYP/6-31Gنشان می دهد زمانی
که دارو در حضور بسپار قرار میگیرد ،گپ انرژی در دارو  -بسپار
( Eg= 4/0786الكترون ولت) نسبت به بسپار (Eg= 6/6664
الكترون ولت) و نسبت به دارو ( Eg= 5/244۹الكترون ولت)
کاهش یافته است .از طرفی ،واکنشپذیری یک مولكول با گپ
انرژی آن مرتبط است .برهمکنش های اوربیتالی پایدار کننده با
افزایش سطح انرژی اوربیتال دهنده الكترون و کاهش سطح
انرژی اوربیتال پذیرنده الكترون افزایش مییابد .همچنین،
نامستقر شدن الكترونی بوسیله تغییر جمعیت اوربیتالهای دهنده
و پذیرنده الكترون تایید میشود .کاهش جمعیت اوربیتالهای
پیوندی و افزایش جمعیت اوربیتال های ضدپیوندی در نانولوله ها
را میتوان به واسطه کاهش سطح انرژی بین اوربیتالهای دهنده
و پذیرنده الكترون و عدم استقرار الكترون بین اوربیتالهای
مولكولی توجیح کرد [22و .]2۳در بررسی شكل اوربیتالهای
مولكولی دارو مشاهده میشود که اوربیتالهای  HOMOدر
قسمت باالیی ساختار و بر بخش تریآزول قرار گرفته و اوربیتال-
های  LUMOبر حلقههای آروماتیک جانبی ساختار دارو گسترده
شده است.
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شكل  :8دیاگرام اوربیتال مولكولی و نمودار  DOSدارو – بسپار

شكل اوربیتالهای مولكولی بسپار نشان می دهد که اوربیتال
های  LUMOبر اتمهای کربن قرار گرفته و اوربیتالهای HOMO
با توزیع بیشتری بر سطح بسپار گسترده شده است .پیشبینی
میشود ،امكان واکنش بسپار با گونههای الكتروندوست در
قسمتی است که توزیع اوربیتالهای  HOMOبیشتر است و امكان
واکنش با گونههای هستهدوست در سمتی است که اوربیتال های
 LUMOتوزیع بیشتری دارد [ 24و .]25در بررسی شكل
اوربیتالهای مولكولی مخلوط دارو  -بسپار مشاهده میشود که
اوربیتالهای  HOMOبر بسپار و  LUMOبر دارو گسترده شده
است(.شكل )8

پاییز  |۱۳۹۹شماره | ۳سال هفتم

 -4نتیجهگیری
نتایج حاصل از محاسبات مكانیک کوانتومی در سطح نظری
* ، B3LYP/6-31Gنشان دهنده ویژگیهای ساختاری ،انرژیتیكی،
پیوندی و برهمکنشهای الكترونی و مقدار واکنش پذیری داروی
لتروزول) (C17H11N5در حضور بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین)
( )C31H58N6O7است .ساختار الكترونی بسیار پایدار این ترکیبات ،از
طریق اسكن کردن زوایای دووجهی و پیوندی و فاصله پیوندی
داروی لتروزول) (C17H11N5و بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین)
( )C31H58N6O7با استفاده از محاسبات در سطح نظری B3LYP/6-
* 31Gبدست آمده است .از بین تمامی جهتهای مورد بررسی
برای برهمكنش دارو و بسپار ،بهترین ساختار با انرژی کمینه در
فاز گازی با انرژی جذب  -6/8۳6کیلوکالری بر مول و در فاز
حالل با انرژی جذب  -6/50۱کیلوکالری بر مول است که نشان
میدهد واکنش جذب گرمازا بوده و از نظر انرژی در هر دو فاز
انجام پذیر است .مقادیر تغییرات اختالف انرژی آزاد گیبس )، (ΔG
تغییرات آنتالپی ) (ΔHو تغییرات آنتروپی ) (ΔSبین مخلوط دارو-
بسپار با ترکیبات اولیه دارو و بسپار در فاز گازی به ترتیب عبارتند
از -4/687 ، -5/8۳0 :و  -0/0۳5کیلوکالری بر مول .بر اساس
نتایج حاصل از محاسبات انجام شده در سطح نظری B3LYP/6-
* ،31Gمقادیر تغییرات اختالف انرژی آزاد گیبس )(ΔGreaction
حالل پوشی ،تغییرات آنتالپی ) (ΔHreactionحالل پوشی و تغییرات
آنتروپی ) (ΔSreactionدر واکنش دارو و بسپار در فاز محلول به
ترتیب عبارتند از -4/۱6۳ ، -6/7۹4 :و  -0/0۳6کیلوکالری بر
مول .مقدار تغییرات آنتالپی در فاز محلول و فاز گازی -0/524
می باشد و نشان می دهد واکنش جذب دارو بر سطح بسپار در
فاز گازی و فاز محلول (حالل قطبی آب) از نظر انرژی انجامپذیر
می باشد .با توجه به اینكه مقدار تغییرات انرژی آزاد گیپس  ΔGو
تغییرات آنتالپی واکنش  Hمحاسبه شده در فاز گازی و فاز
محلول ،گرمازا بودن واکنش را توجیه میکند ،اثرات نامستقر
شدن الكترونی نیز در تعیین افزایش پایداری ناشی از رزونانس
دارو– بسپار موفق است .رابطه مستقیمی بین تغییرات پارامترهای
ساختاری و مقادیر عدم استقرار الكترونی بین بسپار و مولكول
دارو وجود دارد .بنابراین ،تغییرات پارامترهای ساختاری میتواند
یكی از راههای توجیه انجام واکنش جذب فیزیكی از طریق
انتقاالت الكترونی بین دو سیستم درگیر در واکنش باشد .بنابراین،
107

امكان اصالح بسپار پلی(-2اتیل-2-اکسازولین) به عنوان یک
جاذب موثر برای جذب مولكول داروی لتروزول در فاز گازی و
محلول وجود دارد .این نتایج دریچهای به سوی اصالح شیمیایی
پلی اکسازولینها به منظور گسترش کاربرد آنها در پزشكی و
دارورسانی فراهم میکند.
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Abstract: In this study, the effects of electronic asymmetry and bipolar-bipolar interactions on the

structural properties and reactivity of letrozole in the presence of polymer polymer (2-ethyl-2-oxazoline),
using quantum mechanical calculations of Density Functional Theory DFT was studied at the
computational theoretical levels of B3LYP and the 6-31G * base series. Of all the directions studied for
drug-polymer interaction, the best structure with minimal energy was obtained. The amounts of adsorption
energy obtained in the gas phase are -63.86 kcal per mole and in the solvent phase is -5.600 kcal/mole,
which indicates that the adsorption reaction is thermal and can be performed in terms of energy in both
phases. The values of changes in the free energy of Gibbs )ΔG( , enthalpy changes )ΔH) and entropy
changes (ΔS) between the drug-polymer mixture with the drug and polymer primary compounds in the gas
phase are: -5.830, -4.687 and 0.035 kcal /mol. The values of changes in the free energy of Gibbs of
reaction )ΔG reaction), enthalpy changes of reaction )ΔH reaction) and entropy changes of reaction )Δ S reaction)
in the reaction of drug and polymer in the solution phase are respectively; -6.794, -4.163 and -0.036 kcal
/mol. In the following, the results of IR drug, polymer and drug-polymer complex spectra were examined
and the observed convergence between experimental and theoretical data indicates the accuracy of the
calculations and the theoretical method can be cited as a valid method.

Keywords: “Letrozole”, “Adsorption energy”, “Poly (2-ethyl-2-oxazoline) ”, “Density functional theory (DFT) ”,
“Thermodynamic functional”.
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