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 چکیده

اروی ضد سرطان مشتق تحقیق پیش رو، نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک ابزار مقیاس نانو در سیستم دارورسانی هدفمند شش ددر       
مکانیک کوانتومی آغازین  ا پالتین به روششده از سیس پالتین شامل کاربوپالتین، پیکوپالتین، ندا پالتین، اگزالی پالتین، لوبو پالتین و هپت
بهینه  2009ط نرم افزار گوسین نانولوله توس-بررسی شد. در این راستا ساختار نانولوله کربنی و شش داروی مذکور همچنین شش کمپلکس دارو

نامیکی ، ممان دوقطبی و بارهای لحظه ای و همچنین پارامترهای ترمودی HOMO  ،LUMOخصوصیات الکترونی کمپلکسها مانند شده و 
اصل جمع انرژی نقطه صفر و انرژی گرمایی محاسبه شد. نانولوله  وح-نظیر تغییرات آنتالپی، انتروپی ، انرژی آزاد گیبس، انرژی برهمکنش دارو

ین کاربو پالتین و نانولوله بپیوند نش را با نانولوله کربنی نشان داد همچنین با توجه به نتایج به دست آمده داروی کاربو پالتین قوی ترین برهمک
نانولوله در -التیندر نهایت بررسی توابع ترمودینامیکی نشان داد که تشکیل کمپلکس لوبو پ  کربنی بیشترین خصلت کواالنسی را نشان داد.

 جهت رفت بیشترین تمایل به خودبه خودی بودن را داراست.

 

 سیس پالتین  -هدفمند دارورسانی  -نانو ابزار  -شیمی محاسباتی -مکانیک کوانتومی آغازین  -نانولوله کربنی تک دیواره کلیدی:  لغات

 

 مقدمه:

به  و تشخیص کمین ویروسها توسط نانوذرات در بدن  نه تنها 1ومقیاس نان ابزارهایسلول های سرطانی توسط  ه مقابله باامروز      

در عصر حاضر مبدل شده و تاثیر چشمگیری در پیشرفت  2واقعیت نبوده بلکه به عنوان مثال های عینی از کاربرد نانو فناوریدور از 

کاهش اثرات جانبی دارو و مسمومیت دارویی، افزایش  رهاسازی کنترل شده دارو،  .] 1-5[علم پزشکی و سالمت بشر داشته است 

جذب دارو در بافت هدف و اثرگذاری دارو در درمان و هدف گیری بافت ها و تومورهای بدخیم،  اهدافی است که صنعت داروسازی 

                                                             
1.. Nano device 
2. Nanotechnology 
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اثر درمانی دارو، داروی جهت حصول اطمینان از    .] 6-8[به دنبال رسیدن به آنها با بکارگیری نانو فناوری می باشندو علم پزشکی 

مورد نظر باید تاقبل از رسیدن به بافت و سلول هدف محافظت شده تا خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دارو حفظ شود، اما 

متاسفانه بسیاری از داروها قبل از رسیدن به سلول و بافت هدف، در مجاورت اسید معده یا سایر پدیده ها  بیولوژیکی تخریب شده 

عالوه بر این بسیاری از داروهای ضد سرطان و داروهای ضد افسردگی ممکن است   ترکیب شیمیایی خود را از دست می دهند.یا 

به کمک  3اما دارو رسانی هدفمند منفی و غیر قابل تحمل برای بافت ها و اندامهای بدن داشته به همراه داشته باشنداثرات جانبی 

به حل مشکالت مذکور از طریق حمل و رهاسازی دارو در سلول ها و بافت های هدف خواهد بود  حامل های داروی مقیاس نانو قادر

قادر است مقادیر  به عنوان حامل دارو 5نانولوله های کربنی . ] 13-9[هدفمند را نشان می دهد 4که به روشنی اهمیت نانو دارورسانی

زیادی دارو را در خود نگه داشته و دوز مناسب دارو را بخش خاصی از بافت هدف رها کرده در نتیجه به اثر بخشی بهتر و اثرات 

. سایز، ساختار، شکل و خواص  سطحی نا نولوله های کربنی آنها را به ابزار قدرتمند و در دسترس ] 14-16[جانبی کمتر بیانجامد

بودن نانولوله های کربنی این نانو  6مچنین با توجه به زیست سازگاره. ] 17[تم دارو رسانی هدفمند تبدیل کرده استبرای سیس

مانند  پپتیدها ، ماده وراثتی، ترکیبات دارویی و سایر مواد در بافت و سلول های  یذرات دارای قابلیت  حمل مولکول های بیولوژیک

نانولوله بعالوه شکل و ساختار   .] 9-12[ به راحتی میتوانند به سطح این نانوذرات متصل شوند میباشد زیرا ترکیبات مذکورزنده 

 . ] 18-22[می نمایدآنها را قادر به ورود و خروج از مایعات درون سلولی  های کربنی

-یک روش بسیار موثر برای بررسی اتصال دارو به نانولوله کربنی، بررسی پایداری پیوند در کمپلکس دارو 7تئوری تابع چگال      

نانولوله -تشکیل پیوند دارو 9گیبسمانندتغییرات انرژی آزاد  نانولوله-کمپلکسهای دارو کیی، محاسبه پارامترهای ترمو دینام8نانولوله

 تحقیق پیش رو هدف از  . ] 23و24[و ممان دوقطبی می باشد 11LUMO و 10MOHOهمچنین محاسبه اوربیتال های مولکولی 

، اگزالی 15، ندا پالتین14، پیکوپالتین13شامل کاربوپالتین 12برهمکنش شش داروی ضد سرطان از مشتقات سیس پالتین مطالعه

 می باشد. 20مکانیک کوانتومی آغازینبه کمک روش های  19با نانولوله کربنی تک دیواره 18و هپتا پالتین 17، لوبو پالتین16پالتین

                                                             
3. Drug delivery 
4. Nano Drug Delivery  
5. Carbon Nanotubes  
6. Biocompatible 
7. Density Functional Theory (DFT) 
8. Drug-CNT 
9. Gibbs Free Energy (ΔG) 

10. Highest Occupied Molecular Orbital 

11. Lowest Unoccupied Molecular Orbital 

12. Cis Platin  
13. Carboplatin  
14. Picoplatin 
15. Nedaplatin  
16. Oxaliplatin 
17. Loboplatin 
18. Heptaplatin 
19. Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT)  
20. Ab initio 
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   روشهای محاسباتی

ین، لوبو پالتین و هپتا بعد از طراحی ساختار شش داروی سیس پالتین شامل کاربوپالتین، پیکوپالتین، ندا پالتین، اگزالی پالت      

( با 5و  5بن و )اتم کر 60شامل  و طراحی ساختار نانولوله کربنی تک دیواره  Gussview 3.1توسط نرم افزار  ( 1)شکل  پالتین

 دو انتهای باز توسط نرم افزار

      Nanotube modeler 1.3.0.3  الزم به ذکر است مختصات نانو لوله باید با داده های بلورشناسی منطبق باشد.(، و بهینه(

( متصل کرده و در 2( را به ساختار نالوله کربنی بهینه شده)شکل 2هینه شده)شکلهریک از داروهای ب ،مولکول های مذکور 21سازی

ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که با  .(3)شکلبهینه می نماییمنانولوله حاصل را مجددا  -شش ساختار کمپلکس دارونهایت 

توجه به اندازه بزرگ سیستم های مورد مطالعه، در قسمت محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین، بهینه سازی ساختار هندسی کمپلکس 

  22و تابع پایه X062RMبه کمک تئوری تابع چگال و روش  LUMOو  HOMOنانولوله و محاسبات اوربیتال های -های دارو

6-311G(d,p)  توسط نرم افزارGaussian09  1صورت گرفت. تمام محاسبات در شرایط فشار atm  298دمایK  و در فاز گازی

از خروجی مربوط پارامترهایی مانند  Gaussian09بعد از بهینه سازی هریک از ساختارها با  روش مذکور توسط نرم افزار  انجام شد.

و حاصل جمع انرژی نقطه  28صفر نقطه ، انررژی27، انرژی آزاد گیبس26، آنتالپی25نرژی گرماییا، 24، انتروپی مطلق23ممان دوقطبی

  .] 25و26[را استخراج و بررسی شدند 30X062RMهچنین  حاصل از روش   29صفر و انرژی گرمایی

 بحث و نتیجه گیری   

 ∑)E&ZPE(و مجموع انرژی نقطه صفر و انرژی گرمایی   )X02ERMΔ( نانولوله-در کمپلکسهای دارو 31انرژی برهم کنش     

Δ قابل محاسبه می باشد:  2و  1که به ترتیب از معادله  نانولوله بسیار حائز اهمیت می باشد-در تعیین پایداری نسبی پیوند دارو 

                                                             
21. Optimization  
22. Basis set 

23. Dipole Moment (µ) 

2.4. Absolute Entropy (S)  

25. Thermal Energy 

26. Enthalpy(ΔH)   

27. Gibbs Free Energy (ΔG) 

28. Zero Point Energy  

29. Sum of Thermal and Zero Point Energies (∑E&ZPE)  

30. SCF Total Energy(ERM02X) 

31. Binding Energy 
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ΔE(RM062X)  = E(RM062X)(complex) – [ E(RM062X)( CNT) + E(RM062X)( Drug) ]        )1( 

Δ∑E&ZPE = ∑E&ZPE (complex) – [∑E&ZPE (CNT) + ∑E&ZPE (Drug)]                               )2( 

به ترتیب انرژی حاصل از بهینه سازی  062E(RM(CNTX)(و  RM)062E(RM  ،)(DrugX)062E(complexX)(،   1در معادله 

  ∑Drug E&ZPE)(،  ∑complex E&ZPE)( ، 2همچنین در معادله  X062RMنانولوله، دارو و نانو لوله به روش  -کمپلکس دارو

نانولوله، دارو و نانو لوله نشان  -کمپلکس داروبه ترتیب مجموع انرژی نقطه صفر و انرژی گرمایی را برای  ∑CNT E&ZPE)(و 

 a1و نمودار های  1نانولوله در جدول -برای شش کمپلکس دارو Δ∑E&ZPEو   Δ(ERM02X)میدهد.  مقادیر به دست آمده 

می توان دریافت که  منفی ترین مقدار  b1و  a1نمودار های و  1با مقایسه مقادیر مربوطه در جدول  نشان داده شده است.  b1و 

ΔE(RM062X) مربوط به کمپلکس ،Carboplatin-CNT کنش بین دارو و نانولوله در این کمپلکس از باشد. پس برهممی

 باشند. بسیار به هم نزدیک می E&ZPEΔ∑و   X062E(RMΔ(کمپلکسها،   32.همچنین در حالت پایه]27[تر استهمه قوی

 کمپلکس برای  Δ∑E&ZPEمیتوان دریافت که روند تغییرات دو نمودار  تقریبا یکسان بوده و   b1و  a1لذا بامقایسه نمودارهای 

Carboplatin-CNT  .توابع ترمودینامیکی  5و 4، 3با در نظر گرفتن نعادل زیر و معادله های  دارای  منفی ترین مقدار می باشد

 (  e1و   c1  ،d1 و نمودارهای 1نانولوله محاسبه شد. ) جدول -کمپلکس دارو شش برای

 CNT + Drug ⇄   Drug- CNT 

ΔH = ΔH (Drug-CNT) – [ΔH (CNT) + ΔH (Drug)]                                               )3(   

ΔS = ΔS (Drug-CNT) – [ΔS (CNT) + ΔS (Drug)]                                                     )4(   

ΔG = ΔG (Drug-CNT) – [ΔG (CNT) + ΔG (Drug)]                                                 )5(   

نامیکی شش توابع ترمو دی  ΔGو  ΔH  ،ΔSمی توان در یافت که مقادیر  e1و   c1  ،d1 نمودارهایو  1جدول  با بررسی    

مام شش کمپلکس با کاهش آنتالپی و تنانولوله در -رای مقدار منفی بوده به عبارت دیگر تشکیل پیوند دارونانولوله دا -کمپلس دارو

آنتالپی عامل مساعد و انتروپی عامل  در تشکیل کمپلکس های مذکور  ΔG = ΔH-TΔSانتروپی همراه بوده و باتوجه به رابطه 

بدست آمده می توان  ΔGهمچنین با توجه به مقادیر منفی انولوله می باشد. ن-مساعد در تشکیل خودبه خودی کمپلکس های دارونا

نشان می دهد  4ود به خود میباشد. بررسی نمودار نانو لوله خ -دریافت که در تمام کمپلکس ها تعادل در جهت تشکیل پیوند دارو

ار بوده در نتیجه تشکیل پیوند بین داروی مقدار تغییرات انرژی آزاد گیبس منفی ترین مقد  Loboplatin-CNTبرای کمپلکس 

  لوبو پالتین و نانو لوله نسبت به سایر کمپلکسها خود به خودی تر می باشد.

                                                             
32, Grounded State
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محاسبه می شود  6که توسط معادله   34سختی شیمیایی،  LUMOو  HOMO 33های مولکولیتفاوت سطح انرژی اوربیتال     

شود. در یک نشان داده می BGنماد  بااهمیت است و  ها بسیار حائزخواص شیمیایی مولکول ماهیت کواالنسی پیوند وتعیین در 

تر است، انرژی یونش آن باالتر باشد، جدا کردن الکترون از آن راحت HOMOمولکول هر چه سطح انرژی اوربیتال مولکولی 

تر باشد، مولکول پایین LUMOتر خواهد بود. و هر چه سطح انرژی اوربیتال مولکولی دهندگی آن بیشتر، و خاصیت الکترونککوچ

 خواهد بود.  . خواهی آن بهترکند، یعنی الکترونتر الکترون دریافت میراحت

BGDrug-CNT = ELUMO - EHOMO                             )6( 

شود عث میشود و این بامنتقل می LUMOبه  HOMOتر از تر باشد، الکترون راحتکم CNT-DrugBGبه عبارت دیگر هرچه      

بنابر این با  ر از خصلت یونی باشد.تبیش نانولوله-پیوند داروو خصلت کوواالنسی  بیشتر   نانولوله-داروپذیری کمپلکس که قطبش

تفاوت مربوط به  NTC-DrugBGشود که  کمترین مقدار ، مشاهده می f1نمودار و   1دول توجه به مقادیر به دست آمده در ج

یشترین بنانولوله از -واالنسی پیوند داروپذیری و خصلت کومی باشد لذا در این کمپلکس قطبش CNT-Carboplatinکمپلکس 

بوده و لذا در این کمپلکس  NTC-Picoplatinمربوط به کمپلکس   CNT-DrugBGمقدار برخوردار است. همچنین بیشترین مقدار 

 انولوله از کمترین مقدار برخوردار است.ن -پذیری و خصلت کوواالنسی پیوند داروقطبش

  

   

 

Drug-CNT 

 
ΔE(RM062X) 

(kcalmol-1) 
Δ∑E&ZPE 

(kcalmol-1) 
ΔH 

(kcalmol-1) 
ΔS 

(calmol-1K-1) 
ΔG 

(kcalmol-1) 
GpCNT-Drug 

(kcalmol-1) 

Carboplatin-CNT 54/1-  500/1-  833/9-  0265/1-  841/10-  24/14  
Heptaplatin-CNT 101/1-  102/1-  67/10-  0317/1-  68/10-  88/14  
Loboplatin-CNT 13/1-  141/1-  210/16-  0507/1-  315/16-  13/15  
Neaplatin-CNT 31/1-  441/1-  764/11-  0334/1-  756/11-  05/15  

Oxaliplatin-CNT 120/1-  169/1-  064/9-  0252/1-  075/9-  09/15  
Picoplatin-CNT 19/1-  272/1-  015/10-  0291/1-  010/10-  14/15  

  

                                                             
33. Bond Gap 
34. Chemical hardness 
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 نانولوله-پارامترهای الکترونی و ترمودینامیکی کمپلکسهای دارو  -1 جدول

 

 

 (II) ساختار کمپلکس های پالتین  -1شکل 
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 (II)ساختار بهینه شده نانولوله کربنی و کمپلکس های پالتین   -2شکل 
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 Drug-CNTساختار بهینه شده کمپلکس های   -3شکل 
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 نانولوله-پارامترهای الکترونی و ترمودینامیکی کمپلکسهای دارو  -1 نمودار
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