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 پذیری واکنش قدارم و ساختاری ویژگی بر دوقطبی -دوقطبی های برهمكنش و الكترونی شدن نامستقر اثرات پژوهش، این در :چكیده
Density) چگالی تابع تئوری کوانتومی مكانیک محاسبات از استفاده با ،(اکسازولین-2-اتیل-2)پلی بسپار حضور در لتروزول داروی

DFT Theory) Functional، محاسباتی نظری سطوح درB3LYP 31 پایه سری وG*-6 بین از گرفت. قرار بررسی مورد 
 دستهب جذب انرژی مقادیر آمد. دستهب کمینه انرژی با ساختار بهترین ،بسپار و دارو کنشبرهم برای بررسی مورد هایجهت تمامی

 گرمازا جذب واکنش دهدمی نشان که است مول بر کیلوکالری -500/6 حالل فاز در و مول بر کیلوکالری -8۳6/6 گازی فاز در آمده

 تغییرات و )Δ(H آنتالپی تغییرات ، )G)Δ گیبس آزاد انرژی اختالف تغییرات مقادیر است. پذیر انجام فاز دو هر در انرژی نظر از و بوده

 -0۳5/0 و -687/4 ، -8۳0/5 از: عبارتند ترتیب به گازی فاز در بسپار و دارو اولیه ترکیبات با بسپار – دارو مخلوط بین )S)Δ آنتروپی

 پوشی حالل )reactionHΔ( آنتالپی تغییرات پوشی، حالل )reactionGΔ( گیبس آزاد انرژی اختالف تغییرات مقادیر .مول بر کیلوکالری

 کیلوکالری -۳60/0 و -۱6۳/4 ، -7۹4/6 از: تندعبار ترتیب به محلول فاز در بسپار و دارو واکنش در )reactionSΔ( آنتروپی تغییرات و
  . مول بر
 تئوری و تجربی های داده بین شده مشاهده همگرایی و بررسی بسپار-دارو کمپلكس و بسپار دارو، IR های طیف نتایج کار ،ادامه در

 کرد. استناد معتبر روشی عنوان به تئوری روش به توانمی و بوده محاسبات درستی و دقت بیانگر
 

 .ترمودینامیكی توابع ، الكترون چگالی تابع تئوری ، اکسازولین(-2-اتیل-2)پلی بسپار جذب، انرژی ، لتروزول :کلیدی واژگان
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  مقدمه -۱

ساالنه  ها است که سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در خانم
 ۳500شوند و حدود نفر در کشور به آن مبتال می ۱0000حدود 

دهند. حدود نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست می
مثبت )استروژن مثبت(  ERهای سینه بصورت % از کل سرطان80

پس از سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر [. 2و۱]هستند. 
از  % ۱۹ناشی از سرطان در زنان محسوب می شود که عامل 

[. 4و۳] ی باشدمرگ و میرهای وابسته به سرطان در زنان م
های آروماتاز از تولید هورمون عنوان مهارکنندهگروهی از داروها به

، لتروزولو این داروها شامل  [6و5]کنند استروژن جلوگیری می
 لتروزول یک داروی . .. هستند.آناستروزول، اگزمستان و 

ی آنزیم آروماتاز و هارکننده انتخابی ضدالتهابدوست و مچربی
است،  Femaraلتروزول دارای نام تجاری  ست،ضدسرطان سینه ا

های فعال آروماتاز موثرتر از سایر مكانلتروزول در اتصال با 

حاللیت در چربی  ویژگی .کندمهارکنندگان آروماتاز عمل می
باالی لتروزول عبور آن را از محیط مائی درون بدن مشكل کرده 

-هم تازگیبهدهد. است و کارایی درمانی آن را کاهش می

عنوان حامل به یا( به طور گستردهنیاکسازول-2)یپل یهابسپار
سنتز  یروش ها شرفتیمورد توجه قرار گرفته اند. پ ییدارو یها

آنها باعث شده که بتوان  ییایمیو قابل اصالح بودن ساختار ش
 یكی ،نیکنترل کرد، همچن یآنها را به نحو موثر یآبدوست مقدار
 عیدفع سرها حاللیت در آب و نیکسازولا ینانوذرات پل یایاز مزا

  [.۹-7]ها است. هیکل قیآن از بدن از طر
مطالعات محاسباتی بر لتروزول،  شرضا بایراک و همكاران

هدف از  درمانی علیه سرطان پستان، انجام دادند.داروهای شیمی
و این مطالعه بررسی رابطه بین مكانیسم مهار آنزیم آروماتاز 

یكی لتروزول بود. برای این منظور، تعیین الكترون ویژگی
به  NMRهای ارتعاشی و مطالعات پارامترهای ساختاری، بررسی

تجربی  های صورت محاسباتی انجام و نتایج با مقایسه با داده
سازی و فرکانس در محاسبات بهینهحاصل از منابع تایید شدند. 

ارتعاشی های  انجام و فرکانس B3LYP/6-31G (d)ی مجموعه پایه
یک با  DFTای روش اختصاص داده شد. محاسبات تک نقطه

  تابع هیبریدی انجام شد. B3LYP/6-311G (d, p)ی مجموعه پایه
ساختاری  بررسیبرای تجزیه و  NMRیک پارامتر مهم دیگر 

و در  DFT-B3LYPترکیبات، بصورت محاسباتی به روش 
های  ایج دادهمحاسبه شد. نت 311G++  (2d, p)-6 مجموعه پایه

بر این، این  افزون توافق خوبی با منابع داشت. NMRمحاسباتی 
پذیری ترکیبات الكترونی و پارامترهای واکنش چگالیمطالعه بر 

سیتوکروم  ۱غیرفعالسازی سازوکازتمرکز کرد تا درک بهتری از 
P450  بدست آید. هنگام تشكیل یک کمپلكس با سیتوکروم
P450و یک جفت  کردهنوکلئوفیل عمل  عنوان، لتروزول به

عامل مهمی  HOMOانرژی  ،دهد. بنابراین می HOMOالكترون از 
بازدارنده است. ساختار لتروزول دارای -درتشكیل کمپلكس آنزیم

آزول با سایت فعال سه مرکز نوکلئوفیل است، تنها گروه تری
. پس از بررسی ه استداد 2تشكیل کمپلكس P450سیتوکروم 

های  های نیتروژن در گروه محلی؛ مشاهده شد که اتمهای  واکنش
 های آزول دارای ویژگی نوکلئوفیلی هستند، در حالی که اتمتری

هستند. این وضعیت  دوستکربن نیتریل دارای ویژگی الكترون
ی نوکلئوفیلی به سایت فعال حاکی از آن است که حمله

 انجام ولآزول لتروزهای تریاز طریق نیتروژن P450سیتوکروم 
 .شودمی

ی مجموعه پایهروش و با استفاده از همان  NBOمحاسبات  
 و  HOMOهای  انرژی ،سپس ای انجام شد.محاسبات تک نقطه

LUMOی پتانسیل الكترواستاتیک، پارامترهای واکنش، نقشه-

پذیری جهانی و محلی محاسبه شدند و تأثیر این پارامترها بر 
پارامترهای  مورد بررسی قرار گرفت.ز مكانیسم مهار آنزیم آروماتا

سختی  (ƒ)های فوکویی پذیری جهانی و محلی؛ شاخصواکنش
-الكترون، (μ)پتانسیل شیمیایی  ،(S) ، نرمی شیمیایی(η)شیمیایی 

محاسبه شدند. تمام  (ω) دوستینو شاخص الكترو (χ)خواهی
 شدپارامترهای محاسباتی با نتایج تجربی حاصل از منابع مقایسه 

 ، در پژوهش 20۱۱در سال  ش. لوکسن هوفر و همكاران[۱0]
در این  که (POx)اکسازولین( -2) یپل یپزشك یهاکاربرد

 نیکه انتایج نشان داد و  شد شیآزما POx ینسب تیسم پژوهش
نشان  ،همچنین. ستندین یسم زیباال ن یهادر غلظت یحت هابسپار

                                                 
1
Inactivation 

2
 Complex 
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. ابدییم شیافزا هابسپار گریزیآب یژگیبا و یجذب سلولداد 
طبقه از  نیا یتوجه به تنوع ساختار بانتیجه گرفت که  ،همچنین

 POx لیانسآنها، پت یداریو پا یسازآماده یسهولت نسب ها،بسپار
 یداروها هیته یکننده برا دواریفرم امپلت انتخاب کیعنوان هرا ب

   نظریه کاربردی تابع چگالی الكترون [.۱0خواهد بود ]نسل بعد 
پذیری دیل به یک ابزار قدرتمند و آموزنده برای مطالعه واکنشتب

کنش های بین مولكولی مولكولهای آلی و برای توصیف برهم
تابعی از چگالی الكترون با شده است. انرژی یک مولكول تنها 

-ها یا اتممكانشناختن  بررسی،مشخص شده است. هدف از این 

 . است بسپارسطح  رب داروهای های مسئول برای جذب مولكول
 

 بخش تجربی -2 
 محاسبات -۱-2

که به بررسی کاارایی   استاین پژوهش یک مطالعه ی کاربردی 
جاذب  ( بارای  C31H58N6O7)اکساازولین(  -2-اتیال -2پلای)  بسپار

با بدسات آوردن یاک   . پرداخته است (C17H11N5)داروی لتروزول 
و رو داواکانش پاذیری باین     مقادار  ،محاسباتدر سری پارامترها 

محاسبات مكانیک کوانتومی تئوری تابع  .ه استشدبررسی  بسپار
 كترونی و محاسبات اوربیتال مولكولی در سطوح نظاری لا چگالی

B3LYP/6-31G*  و دارو به منظور کمینه کردن انرژی ساختارهای
بااه تنهااایی و در حضااور یكاادیگر بااا اسااتفاده از برنامااه   بسااپار

GAUSSIAN 09 [.۱۱] انجام شد  
-2پلای)  بساپار و داروی لتاروزول  هاای  ختار هندسی مولكولسا

 Chem Draw Ultra 8.0 برناماه  باا  به ترتیباکسازولین( -2-اتیل
از نظار   *31G-6پایه  سریو  B3LYPترسیم شد و با روش  [۱۱]

ساختار الكترونی بسیار پایدار حاصال از واکانش    انرژی بهینه شد.
ی دووجهی و پیونادی و  این ترکیبات، از طریق اسكن کردن زوایا

باین  ،  Hyperchem 6.0 [۱2]باا اساتفاده از برناماه   فاصله پیوندی 
  .شدتعیین  بسپارو دارو 

 محاسبات ،ترکیبات این پایدار الكترونی هایساختار بر ،ادامه در
 مولكولهای برای ترمودینامیكی توابع تعیین منظور به فرکانس

 و گازی فاز در پاربس - دارو مخلوط ،همچنین و بسپار و دارو
 شد. انجام 31G*-6 پایه مجموعه و B3LYP روش با حالل

 .[۱۳] شد انجام GaussView 5.0 برنامه با IR طیفی نتایج بررسی
 مقدار در آن نقش و )آب( قطبی حالل با پوشیحالل اثرات

NBO بررسی شد. بررسی ترکیبات این پذیریواکنش
 ۳

-اوربیتال  

DOS سطح چگالی یهانمودار و مولكولی های
4
 در محاسبات با 

* نظری سطح
31G-B3LYP/6 

 از استفاده با شده یاد ترکیبات برای 
 .[۱4] شد انجام G NBO.5 برنامه

 

 بحث و نتایج -۳
 جذب انرژی و سازی بهینه -۳-۱

-اتیل-2پلی) بسپار و 5N11H17(C( لتروزول داروی هندسی ساختار
 با و Gaussian 09 برنامه از استفاده با (7O6N58H31C) اکسازولین(-2

 .(۱ شكل) شد بهینه 31G*-6 پایه مجموعه و B3LYP روش
 پذیری واکنش مقدار نظری بررسی ،پژوهش این از اصلی هدف

-اتیل-2پلی) بسپار میدان حضور در 5N11H17(C( لتروزول داروی
 روی بر جذب واکنش طریق از (7O6N58H31C) اکسازولین(-2

 داروی .است بوده اکسازولین(-2-اتیل-2پلی) بسپار سطح
 اکسازولین(-2-اتیل-2پلی) بسپار از یمتفاوت جهات در لتروزول

 به واکنش از حاصل ساختارهای الكترونی انرژی و هگرفت قرار
 تمامی بین از شد. محاسبه PM6 تجربینیمه محاسبات روش
 بسپار و لتروزول داروی برهمكنش برای بررسی مورد های جهت
-هب کمینه انرژی با ساختار بهترین ،اکسازولین(-2-لاتی-2پلی)

 انرژی )با پایدار الكترونی ساختار ،سپس (.2 شكل) آمد دست
 تابع تئوری محاسبات از استفاده با واکنش، از حاصل کمینه(
31G*-B3LYP/6 نظری سطح در (DFT) الكترون چگالی

 بهینه 
-2پلی) ربسپا با 5N11H17(C( لتروزول مولكول جذب انرژی شد.
 بر کیلوکالری -8۳6/6 رابرب (7O6N58H31C) اکسازولین(-2-اتیل
 از و بوده زاگرما جذب واکنش دهدمی نشان که ،آمد بدست مول
 اتمسفر ۱ فشار و گراد سانتی درجه 25 دمای در انرژی نظر

 هشد محاسبه (۱) رابطه از جذب انرژی (.۱ جدول) است پذیرانجام
  .است
  مخلوط الكترونی انرژی PEtOx) – rugE(D رابطه این طبق
  و E(Drug) و هشد محاسبه جذب واکنش از پس بسپار-دارو

E(PEtOx) در بسپار و دارو الكترونی هایانرژی ترتیب به 
  قادیرم .[۱6و۱5] هستند الكترونی انرژی سطح پایدارترین

 دارو جذب برای شده محاسبه جذب انرژی و الكترونی هایانرژی

                                                 
3
Natural Bond Orbital (NBO) 

4
Density of State (DOS) 
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         .است شده آورده (۱) جدول در گازی فاز در بسپار سطح به

                                   

 
)۱( 

 
 بسپار (b) و 5N11H17(C( لتروزول داروی (a) بهینه هایساختار :۱ لشك

 (7O6N58H31C) اکسازولین(-2-اتیل-2پلی)
 

 سطحبر  دارومحاسبه شده ژی جذب انرانرژی های الكترونی و مقادیر  :۱جدول 
 در فاز گازی بسپار

Compounds 

 Electronic

 Energy

(Hartree) 

 Electronic

 Energy

(kcal/mol) 

 (AdsorptionE

 Energy)

(kcal/mol) 

Drug 928.145- 582420.717- - 

Polymer 2071.399- 1299824.182- - 

Drug-Polymer 2999.556- 1882251.735- 6.836- 

 
 

 

-اتیل-2پلی) بسپار با لتروزول داروی کنشبرهم از حاصل بهینه ساختار :2 شكل
 الكترونی انرژی ترین کمینه با اکسازولین(-2

 
 
 
 

 فرکانس محاسبات -۳-2
 گازی فاز در ترمودینامیكی توابع محاسبات -۳-2-۱

 بسپار و لتروزول داروی ساختارهای برای فرکانس محاسبات
 در بسپار - دارو مخلوط ،همچنین و لین(اکسازو-2-اتیل-2پلی)
 شده انجام 31G*-6 پایه مجموعه و B3LYP روش با گازی فاز

 انرژی) صفر نقطه ارتعاشی انرژی و الكترونی انرژی مجموع .است
 5گرمایی انرژی و الكترونی انرژی مجموع ،0E) (+ZPEelE) آستانه
 ،(T+elE) ذرات چرخشی و ارتعاشی انتقالی، حرکات از ناشی

 انرژی مجموع ، (HelE+) آنتالپی و الكترونی انرژی مجموع
6گیبس آزاد انرژی و الكترونی

 (+GelE) آنتروپی و (S) برای 
 فاز در بسپار - دارو مخلوط و تنهایی به بسپار و دارو هایمولكول

 پارامترهای تغییرات مقادیر است. شده وردهآ (2 جدول) در گازی
 -دارو واکنش برای ThermalE و 0E و GΔ ، ΔH، ΔS ترمودینامیكی

 تعیین برای (.۳ جدول) است شده داده نشان گازی فاز در بسپار
 روابط از واکنش آنتالپی تغییرات و گیپس آزاد انرژی تغییرات

 : [۱6و۱5] است شده استفاده (2و۳)
 

(2)  
(۳)  

 
 مولكولهای برای فرکانس محاسبات از حاصل ترمودینامیكی توابع مقادیر -2 جدول

 نظری سطح در گازی فاز در بسپار - دارو مخلوط و بسپار ، دارو
 *31G-B3LYP/6  

 ترکیب
Kcal/mol 

G+Eel H+Eel EThermal+Eel 

 582254.753- 582254.161- 582294.275- دارو

 1299224.083- 1299223.491- 1299319.722- بسپار

 1881482.931- 1881482.339- 1881608.167- دارو- بسپار

∆ -5.830 -4.687 -4.095 
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 ترکیب
Kcal/mol 

(kcal/ 

kmol) 

E0 ZPE Eel S 

 0.134545 582420.717- 155.525216 582265.192- دارو

 0.322764 1299824.182- 566.668513 1299257.514- بسپار

دارو- 
 بسپار

-1881528.466 723.269281 -1882251.735 0.422029 

∆ -5.760 1.075552 -6.836 -0.03528 

 

 

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

G H S E0 EThermal 

-5.830 -4.687 -0.035 -5.760 -4.095 

 
 ۳-۳- محاسبات توابع ترمودینامیكی در فاز محلول 

 این تغییرات و ترمودینامیكی پارامترهای مقادیر (6و5و4 ولاجد)
 دارو جذب واکنش برای را ThermalE و 0E و GΔ ، ΔH ، ΔS توابع

 مقدار دهد.می نشان آب( )حالل محلول فاز در بسپار سطح رب
 (4) رابطه از گازی ازف و محلول فاز در آنتالپی تغییرات اختالف

  آید: می دستهب

(4) 
 

 
 دارو جذب برای شده محاسبه جذب انرژی و الكترونی هایانرژی مقادیر :4 جدول

 محلول فاز در بسپار سطح بر

Compounds 
 Electronic

 Energy

(Hartree) 

 Electronic

 Energy

(kcal/mol) 

 )Energy ption(AdsorE

(kcal/mol) 

Drug 928.167- 582434.570- - 

Polymer 207.429- 1299842.983- - 

Drug-Polymer 2999.608- 1882284.054- 6.50- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مولكولهای برای فرکانس محاسبات از حاصل ترمودینامیكی توابع مقادیر:5 جدول

 از استفاده با آب( ل)حال محلول فاز در بسپار – دارو مخلوط و بسپار ، دارو
  31G*-B3LYP/6 نظری سطح در محاسبات

 ترکیب
Kcal/mol 

G+Eel H+Eel EThermal+Eel 

 582267.960- 582254.161- 582309.673- دارو

 1299243.969- 1299223.491- 1299337.373- بسپار

دارو- 
 بسپار

-1881640.252 -1881482.339 -1881515.500 

∆ -6.794 -582267.367 -3.571 

 ترکیب
Kcal/mol Kcal/Kmol 

E0 -1881514.907 Eel S 

 0.141894 582434.570- 155.588594 582278.981- دارو

 0.315265 1299842.983- 566.175290 1299276.808- بسپار

دارو- 
 بسپار

-1881560.918 723.135621 -1882284.054 0.420409 

∆ -5.129 1.371737 -6.500 -0.03675 

 

 

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

G H S E0 EThermal 

-6.794 -4.163 -0.036 -5.129 -3.571 

 
 ترمودینامیكی، توابع محاسبات از آمده بدست نتایج اساسبر

 محلول فاز و یگاز فاز در بسپار سطح بر دارو جذب واکنش
 انرژی ،همچنین .است پذیرانجام فاز دو هر در و بوده گرماده
 (5) رابطه از بسپار -دارو واکنش مخلوط solvationΔE پوشیحالل

 : [۱8و۱7] آیدمی دستهب

(5) 

 
 

SolvationE حسببر (بسپار -دارو )کمپلكس نشواک مخلوط انرژی 
 واکنش مخلوط انرژی   GasE و آب حالل فاز در مول بر کیلوکالری

 انرژی SolvationΔE و گازی فاز در مول بر کیلوکالری حسببر
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 ریپایدا دهنده نشان و بسپار -دارو واکنش مخلوط پوشیحالل
  .(7 جدول) است آب حالل فاز در کمپلكس

  
 برای شده محاسبه پوشی حالل انرژی و الكترونی های انرژی یرمقاد :7 جدول

  (آب حالل ( گازی فاز در بسپار -دارو واکنش مخلوط

polymer -drug 
 Energy Electronic

(Hartree) 

 Energy Electronic

(kcal/mol) 

phase Gas 2999.556- 1882251.735- 

phase Solution 2999.608- 1882284.054- 

 tionSolvaΔE 0.0515 32.319 

 
 IRفوریه تبدیل  فروسرخ سنجیطیف نتایج بررسی -۳-4
 ترکیبات IR هایطیف ،ارتعاشی های فرکانس محاسبات نتایج از

 (8-۳) های شكل در و آمده بدست بسپار-دارو و بسپار ،دارو
 برنامه توسط IR طیفی نتایج بررسی است. شده آورده

5.0 GaussView [۱۹] طیف رد و شده انجام IR در دارو به مربوط 
 نواحی در ،گازی فاز

)1-
cm

 ۳۱86 = υ) 1( و-
cm ۳222 = υ) 

  H-C پیوندهای نامتقارن و متقارن کششی ارتعاش فرکانس

  است. شده ظاهر ماتیکوآر 
 ناحیه در

)
1-

cm
 ۳08۹ = υ) پیوند کششی ارتعاش فرکانس H-C 

 ناحیه در است. شده ظاهر آلیفاتیک
)1-

cm
 2۳50 = υ) رکانسف 

 ناحیه نوار شد. ظاهر C≡N گروه کششی ارتعاش
)1-

cm ۱664 = 
(υ دوگانه پیوند کششی ارتعاشات به مربوط شده ظاهر C=C 

 ناحیه در که نواری .است
)1-

cm ۱55۹ = υ) به مربوط شده ظاهر 
  .است C=N دوگانه پیوندهای کششی ارتعاشات

 نواحی در
)1-

cm ۱478 = υ) 1( و-
cm ۱۳۱8 = υ) فرکانس 

 .است شده ظاهر آروماتیک هایهیدروکربن H-C خمشی ارتعاش
 ناحیه در N-C هایپیوند کششی ارتعاشی فرکانس

)
1-

cm ۱254 = 
υ) نواحی در که هایینوار است. شده ظاهر 

)1-
cm ۹7۱ = υ) و 

 
)1-

cm۱0۳0 = υ) 1( و-
cm  ۱۱77 = υ) به مربوط شده ظاهر 

 ناحیه در شارپی نوار .است C-C پیوندهای کششی ارتعاش
 

)1-
cm 

 850 = υ) ارتعاش هایفرکانس به مربوط که شده ظاهر 
 هایهیدروکربن H)-(C=C در H-C ای صفحه از خارج خمشی

 (.۳ )شكل است آروماتیک
 

 
 ((b آب حالل فاز  ( a) گازی فاز در دارو به مربوط IR طیف :۳ شكل

 
 

 

 و تئوری بصورت لتروزول داروی  IR طیف تاطالعا مقایسه نمودار :4 شكل
 [20]تجربی

 
 کامال تئوری و تجربی هایداده همگرایی ،4 شكل به توجه با

 .است محاسبات درستی و دقت دهنده نشان که شود می مشاهده
 ناحیه در ،گازی فاز در بسپار به مربوط IR طیف در

)1-
cm
 ۳2۳6 = 

υ) پیوند کششی ارتعاش فرکانس H-O احیهن در .ستا هشد ظاهر 

 
)1-

cm ۳۱65 = υ) پیوند کششی ارتعاش فرکانس H-C .در است 

 ناحیه
)1-

cm
 ۱728 = υ) کربونیل گروه کششی ارتعاش فرکانس 

C=O احیهن در .است هشد ظاهر آمیدی 
)1-

cm
 ۱472 = υ) 

 کششی ارتعاش فرکانس .دارد وجود H-C خمشی ارتعاش فرکانس
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 ناحیه در N-C و O-C هایپیوند
)1-

cm 2۳5۱ = υ) هشد ظاهر 
 واحین باند .است

)1-
cm  ۱087 = υ) 1( و-

cm ۱۱۹2 = υ) مربوط 
 (.5شكل) است C-C پیوندهای کششی ارتعاش به

 
 ((b آب حالل فاز  ( a) گازی فاز در بسپار به مربوط IR طیف :5 شكل

 

 

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

 
 کامال تئوری و تجربی های داده همگرایی ،6 شكل به توجه با

 نشان که دارند یكدیگر با خوبی همگرایی و شودمی مشاهده
 به مربوط IR طیف در است. محاسبات ستیدر و دقت دهنده

 ناحیه در ،بسپار - دارو مخلوط
)1-

cm
 ۳648 = υ) فرکانس 

-1(  احیهن در شد. ظاهر H-O دپیون به مربوط کششی ارتعاش
cm 

۳۱۳6 = υ) پیوند کششی ارتعاش فرکانس H-C ظاهر آررماتیک 

 ناحیه پیک شد.
)1-

cm  ۳050 = υ) کششی ارتعاش فرکانس 
 ناحیه در است. یکآلیفات H-C پیوند

)1-
cm
 2۳50 = υ) فرکانس 

 ناحیه نوار شد. ظاهر C≡N گروه کششی ارتعاش
)1-

cm ۱665 = 
υ( پیوند کششی اتارتعاش به مربوط شده ظاهر C=C است.  

 ناحیه در
)1-

cm
 ۱72۳ = υ) گروه کششی ارتعاش فرکانس 

 واحین در شد. ظاهر آمیدی C=O کربونیل
)1-

cm
 ۱472 = υ) و 

 
)1-

cm۱۳26 = υ) خمشی ارتعاش فرکانس H-C شد. ظاهر 
 ناحیه در O-C و N-C های پیوند کششی ارتعاش فرکانس

)1-
cm 

62۳۱ = υ) واحین .شد ظاهر 
)1-

cm ۱۱۹2 = υ) 1( و-
cm 

  ۱0۹5 

= υ) پیوندهای کششی ارتعاش به مربوط C-C (.8 )شكل است 
 

 
  (a) یگاز فاز در بسپار – دارو مخلوط به مربوط IR طیف :7 شكل

 (b) آب حالل فاز
 

 
 
 
 
 

 ۳-5- پارامترهای ساختاری
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 ۳-5-۱- پارامترهای ساختاری  در فاز گازی

 نظری سطح در محاسبات از استفاده با ساختاری رامترهایپا
31G*-B3LYP/6 بسپار حضور در و تنهایی به دارو ترکیبات برای 

 .شد محاسبه گازی فاز در
 الكترونی استقرار عدم از ناشی رزونانسی انرژی بیشترین 

H54-BD*(1)O53  LP(1)N105 (۱7/5 E2= بر کیلوکالری 
 H54-BD*(1)O53  C115-BD(2)N105 (54/2 =E2 و مول(

 سوی از الكترونی انتقاالت به مربوط که است مول( بر کیلوکالری
 بسپار سطح با واکنش تحت دارو که زمانی ،است بسپار به دارو
 از یكی تواندمی ساختاری پارامترهای تغییرات ،بنابراین دارد. قرار
 قاالتانت طریق از فیزیكی جذب واکنش انجام توجیه هایراه

 باشد واکنش در درگیر امانهس دو بین الكترونی
 .[2۱و 20] 

* محاسبات از حاصل نتایج
31G-B3LYP/6

 زمانی دهد می نشان 
  بسپار - دارو در انرژی گپ گیرد،می قرار بسپار حضور در دارو که

(0786/4 =Eg الكترون )6664/6) بسپار به نسبت ولت =Eg 
 ولت( الكترون Eg= 244۹/5) دارو به نسبت و ولت( الكترون
 گپ اب مولكول یک پذیریواکنش ،یطرف از است. یافته کاهش
 با کننده پایدار اوربیتالی های کنشبرهم .است مرتبط آن انرژی

 سطح کاهش و الكترون دهنده اوربیتال انرژی سطح افزایش
 مچنین،ه یابد.می افزایش الكترون پذیرنده اوربیتال انرژی

 دهنده هایاوربیتال جمعیت تغییر بوسیله الكترونی شدن نامستقر
 هایاوربیتال جمعیت کاهش شود.می تایید الكترون پذیرنده و

 ها نانولوله در ضدپیوندی یها اوربیتال جمعیت افزایش و پیوندی
 دهنده هایاوربیتال بین انرژی سطح کاهش سطهوا به توانمی را
 هاییتالوربا بین الكترون استقرار عدم و الكترون پذیرنده و

 هایاوربیتال شكل بررسی در .[2۳و22] کرد حتوجی مولكولی
 در HOMO هایاوربیتال که شودمی مشاهده دارو مولكولی
-اوربیتال و گرفته قرار آزولتری بخش بر و ساختار باالیی قسمت

 گسترده دارو ساختار جانبی آروماتیک هایهحلق رب LUMO های
  .است شده

 

  

 بسپار – دارو DOS نمودار و مولكولی اوربیتال دیاگرام :8 شكل

 اوربیتال که دهد می نشان بسپار مولكولی هایاوربیتال شكل
 HOMO هایاوربیتال و گرفته قرار کربن هایاتم بر LUMO های

 بینیپیش است. شده گسترده بسپار سطح بر بیشتری توزیع با
 در الكتروندوست هایهگون با بسپار واکنش امكان ،شودمی

 امكان و است بیشتر HOMO هایاوربیتال توزیع که است قسمتی
 های اوربیتال که است سمتی در دوستهسته هایگونه با واکنش

LUMO شكل بررسی در .[25و 24] دارد بیشتری توزیع  
  که شودمی مشاهده بسپار - دارو مخلوط مولكولی هایاوربیتال
 شده گسترده دارو بر LUMO و بسپار بر HOMO هایاوربیتال

 (8 )شكلاست.
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  گیرینتیجه -4

نظری  حدر سطمكانیک کوانتومی نتایج حاصل از محاسبات       
B3LYP/6-31G

انرژیتیكی،  های ساختاری، ، نشان دهنده ویژگی *
داروی واکنش پذیری  مقدارو های الكترونی  کنشپیوندی و برهم

اکسازولین( -2-اتیل-2پلی) بسپار ضوردر ح (C17H11N5)لتروزول
(C31H58N6O7 )ساختار الكترونی بسیار پایدار این ترکیبات، از . است

طریق اسكن کردن زوایای دووجهی و پیوندی و فاصله پیوندی 
اکسازولین( -2-اتیل-2پلی) بسپارو  (C17H11N5)داروی لتروزول

(C31H58N6O7)  با استفاده از محاسبات در سطح نظریB3LYP/6-

31G
های مورد بررسی . از بین تمامی جهتبدست آمده است *

در ، بهترین ساختار با انرژی کمینه بسپارو  داروبرای برهمكنش 
و در فاز  کیلوکالری بر مول -8۳6/6با انرژی جذب فاز گازی 

که نشان است کیلوکالری بر مول  -50۱/6با انرژی جذب حالل 
 در هر دو فازاز نظر انرژی دهد واکنش جذب گرمازا بوده و می

،  )G)Δ اختالف انرژی آزاد گیبسمقادیر تغییرات  انجام پذیر است.
 -مخلوط داروبین  )Δ(S و تغییرات آنتروپی )H)Δتغییرات آنتالپی 

در فاز گازی به ترتیب عبارتند  بسپاربا ترکیبات اولیه دارو و  بسپار
بر اساس . لکیلوکالری بر مو -0۳5/0و  -687/4،  -8۳0/5 از:

-B3LYP/6سطح نظری  نتایج حاصل از محاسبات انجام شده در

31G
 )Greaction)Δ، مقادیر تغییرات اختالف انرژی آزاد گیبس *

حالل پوشی و تغییرات  )Hreaction)Δحالل پوشی، تغییرات آنتالپی 
در فاز محلول به  بسپارو  دارودر واکنش ) Sreaction)Δآنتروپی 

کیلوکالری بر  -0۳6/0و  -۱6۳/4،  -7۹4/6: ترتیب عبارتند از
 -524/0 تغییرات آنتالپی در فاز محلول و فاز گازی مقدار مول.

در  بسپاربر سطح  داروواکنش جذب  می باشد و نشان می دهد
پذیر فاز گازی و فاز محلول )حالل قطبی آب( از نظر انرژی انجام

و  GΔآزاد گیپس  تغییرات انرژی مقداربا توجه به اینكه  می باشد.
در فاز گازی و فاز  محاسبه شده H تغییرات آنتالپی واکنش

اثرات نامستقر  ،کندمیتوجیه محلول، گرمازا بودن واکنش را 
پایداری ناشی از رزونانس  افزایش تعییندر شدن الكترونی نیز 

رابطه مستقیمی بین تغییرات پارامترهای . استموفق  بسپار –دارو
و مولكول  بسپاربین و مقادیر عدم استقرار الكترونی  ساختاری

تواند میتغییرات پارامترهای ساختاری  ،. بنابراینوجود دارددارو 
های توجیه انجام واکنش جذب فیزیكی از طریق یكی از راه

 ،بین دو سیستم درگیر در واکنش باشد. بنابراین الكترونی انتقاالت

کسازولین( به عنوان یک ا-2-اتیل-2پلی) بسپارامكان اصالح 
جاذب موثر برای جذب مولكول داروی لتروزول در فاز گازی و 

سوی اصالح شیمیایی ای به حلول وجود دارد. این نتایج دریچهم
ترش کاربرد آنها در پزشكی و ها به منظور گسپلی اکسازولین

 .کندرسانی فراهم میدارو
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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.  

 


