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تشکیل کمپلکس داکسی سایکلین-پاالدیم :تعیین پارامترهای ترمودینامیکی به کمک برنامهKINFIT
و تعیین مقدار دارو
مونا مسعودی ،آذر باقری

قمی*

گروه شیمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1396/11/09:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 1397/02/12:تاریخ پذیرش قطعی1397/03/18:
چکیده

تشکیل کمپلکس بین یون  Pd+2و داکسی سایکلین در  DMFبا استفاده از روش طیف سنجی مرئی-فرابنفش در دماهای (،15
 35 ،25و  )0/1 ± 45درجه سانتیگراد مطالعه شده است .روند تشکیل کمپلکس از لحاظ  ،pHدما و زمان ،بهینه سازی شد .نسبت
استوکیومتری (یون فلز  /لیگاند)  1 :1به دست آمد .ثابت تشکیل کمپلکس و پارامترهای ترمودینامیکی به وسیله اطالعات مربوط به
روش نسبت مولی با کمک برنامه  KINFITبدست آ ورده شده است .همچنین از تشکیل کمپلکس فوق برای تعیین مقدار دارو و
تعیین پارامترهای نوری استفاده شد.
واژه های کلیدی  :داکسی سایکلین ،پاالدیم  ،KINFIT ،طیف سنجی مرئی-فرابنفش.

 .1مقدمه

کمپلکسهای فلزی نقش اساسی در کشاورزی ،شیمی دارویی و صنعت دارند .آنها برای درمان بیماری های مختلف مثل
سرطان ،دیابت ،بیماریهای التهابی و قلب و عروق استفاده می شوند [ .]1-3اتصال یون های فلزی به داروها تاثیر قابل توجهی بر روی
بازدهی آنها دارد و بر فعالیت آنها تاثیر می گذارند .گزارش شده است که بسیاری کمپلکسهای فلزی آنتی بیوتیک ها و تتراسایکلین
ها از خودآنتی بیوتیک فعالیت بیشتری دارند .تتراسایکلین ها ،عوامل متوقف کننده رشد باکتری با طیف وسیع هستند .این ترکیبات،
داروی جایگزین پنی سیلین جی برای درمان سیفلیس و پیشگیری از سوزاک و سیفلیس می باشند .در تحقیقات مختلف تتراسیکلین
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ها تشکیل کمپلکسهای مختلف با فلزات ) Pd (II) ،Cu (II) ،Ni (II) ،Co (II) ، Mn (II) ،Fe (II) ،VO (IVو غیره داده اند [-4
 .]6روش های مختلف برای تعیین داروها از جمله اسپکتروفتومتری  ، UV-Visibleفلوریمتری ،روش الکتروشیمیایی کروماتوگرافی
مایع گزارش شده است[ .]7-18ساختار داکسی سایکلین به دلیل وجود بسیاری از سایت های احتمالی اتصال به فلز ،پیچیده است.
به دلیل اهمیت بیولوژیکی ،برهم کنش آنها با منیزیم وکلسیم و برخی فلزات واسطه به طور گسترده مطالعه شده است.
مطالعه در مورد کمپلکسهای فلز -دارو دانش ما را در مورد تهیه داروهای با کارایی بیشتر ،عمیق تر میکند .بنابراین ،در مطالعهی
حاضر ،کمپلکس داکسی سایکلین با یون فلزی پاالدیم ،برای تعیین ثابت تشکیل کمپلکس K ،با کمک برنامه  ]19[ KINFITمورد
بررسی قرار گرفت .همچنین از یک روش اسپکتروفتومتری حساس برای تعیین داکسی سایکلین استفاده شد .این روش بر اساس
تشکیل کمپلکس داکسی سایکلین -پاالدیم بود .در این تحقیق تعیین مقدار دارو با استفاده از روش اسپکتروفتومتری بر اساس
تشکیل کمپلکس رنگی بین ماده موثره و فرم داروئی داکسی سایکلین با پاالدیم ( )IIکلرید انجام شده است.
 .2مواد و روشها
 .1-2مواد مورد استفاده

تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق از جمله پاالدیم()IIکلراید ،سدیم استات ،اسید استیک ،داکسی سایکلین و...
دارای خلوص تجزیه ایی بوده و از شرکت مرک تهیه شده است.
 .2-2تهیه محلولها

برای تهیه محلول پاالدیم()IIکلراید 0/025 ،گرم از پاالدیم()IIکلراید را به دقت وزن کرده و در بالن  50میلی لیتری ریخته با
استفاده از اولتراسونیک این مقدار را در  DMF 20-30mLحل کرده و به حجم می رسانیم تا محلولی به غلظت  3×10-4 Mحاصل
شود .برای تهیه بافرها از سدیم استات 2Mو اسید استیک  2Mو دستگاه  pHمتر استفاده شد .همچنین محلول  %0/2وزنی -حجمی
سدیم لوریل سولفات در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
 .3نتایج و بحث

کوئوردینه شدن فلز به مولکول های فعال بیولوژیکی می تواند به عنوان طرحی برای افزایش فعالیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین ،مطالعه ثابتهای پایداری کمپلکسهای فلزی داکسی سایکلین بسیار مهم است .در این تحقیق ،واکنش داکسی سایکلین با
کلرید پاالدیم ( )IIدر دماهای ( 35 ،25 ،15و  )0/1 ± 45درجه سانتیگراد مورد بررسی واقع شده است .این کمپلکس ،DOXY-Pd
در ناحیه  379جذب دارد(شکل  .)1شکل گیری پایدار کمپلکس ها به طور عمده به شرایط واکنش بستگی دارد .برای ارزیابی ثابت
های تشکیل کمپلکسها ،از برنامه  KINFITاستفاده شده است.
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شکل .1طیفهای اسپکتروفتومتری  UV-Visداکسی سایکلین ،پاالدیم و کمپلکس آنها

 .1-3بررسی اثر pH

برای تعیین  pHبهینه ،محلولهایی با غلظت  10-4موالر از دارو و غلظت  3×10-4موالر از فلز با  pHهای مختلف در بالن 10ml
تهیه و با  DMFبه حجم رسانده شد و پس از اعمال حرارت ،جذب آنها را در  λmaxاندازه گیری شد .همانطور که در شکل2
مشاهده می شود ماکزیمم جذب در  pH=3رخ می دهد.

شکل  .2اثر عوامل مختلف در تشکیل کمپلکس پاالدیم-داکسی سایکلین

 .2-3بررسی اثر دما

 3 mlاز ماده اولیه داکسی سایکلین  10-4موالر را در بالن  25mlریخته  3mlاز محلول  3×10-4 Mپاالدیم IIکلراید را به آن
اضافه می کنیم 4 ml .بافر با  pH=3و  1mlاز  SLSرا به آن می افزاییم .به مدت  30دقیقه در دمای  70 ,60,50,40و  80درجه
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سانتیگراد قرار می دهیم .تغییر رنگ مشاهده می شود .با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  λmax UV-Visکمپلکس را در nm 379

مشاهده می کنیم .همانطور که در شکل 3مشاهده می شود دمای بهینه  70 ºcاست.

شکل  .3اثر عوامل مختلف در تشکیل کمپلکس پاالدیم-داکسی سایکلین

 .3-3بررسی اثر زمان

 3 mlاز ماده اولیه داکسی سایکلین  10-4موالر را در بالن  25mlریخته  3mlاز محلول  3×10-4 Mپاالدیم IIکلراید را اضافه می
کنیم 4 ml.بافر با  pH=3و  1mlاز  SLSرا اضافه می کنیم .به مدت  40,30,20,10و 50دقیقه در دمای بهینه (70درجه) قرار می
دهیم .تغییر رنگ مشاهده می شود .با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  λmax UV-Visکمپلکس را در  nm 379مشاهده می کنیم
زمان بهینه 30دقیقه است(.شکل )4

شکل  .4اثر عوامل مختلف در تشکیل کمپلکس پاالدیم-داکسی سایکلین

 .4-3بررسی اثر حجم سورفکتانت
در چند بالن  10میلی لیتری  0/5میلی لیتر بافر با  pH=3و  2میلی لیتر دارو و  2میلی لیتر فلز ریخته و حجم های مختلفی از SLS

اضافه می کنیم .سپس محلول ها را حرارت داده و مقدار جذب را در طول موج 379نانومتر می خوانیم .بیشترین مقدار کمپلکس با
میزان  1میلی لیتر  SLSتشکیل می شود(شکل .)5
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شکل  .5اثر عوامل مختلف در تشکیل کمپلکس پاالدیم-داکسی سایکلین

 .5-3روش جاب برای تعیین استوکیومتری کمپلکس داکسی سایکلین-پاالدیم

 11بالن  10mlآماده کرده و شماره گذاری می کنیم .مقادیری از بافر با  pHبهینه شده ( ،)pH=3یک میلی لیتر ، SLSداکسی
سایکلین و پاالدیم کلراید هر دو با غلظت  2×10-4موالر را با نسبت های مختلف مخلوط کرده به طوری که نسبت مولی لیگاند به
نسبت مولی (لیگاند  +فلز) از  0تا  1تغییر کند .و جذب را در λmaxاندازه می گیریم(شکل.)6

شکل  .6منحنی روش جاب برای تعیین نسبت دارو به فلز

 .6-3روش نسبت مولی برای تعیین استوکیومتری کمپلکس داکسی سایکلین-پاالدیم
 14بالن  10mlآماده کرده و شماره گذاری می کنیم 4 .میلی لیتر از بافر با  pHبهینه شده ( )pH=3را به همراه یک میلی لیتر SLS

در لوله ها ریخته 4 ،میلی لیتر از دارو با غلظت 10-4موالر اضافه می کنیم و مقادیر مختلفی از پاالدیم با غلظت  2×10-3موالر را به
محلول اضافه می کنیم به طوری که نسبت مولی فلز به لیگاند تغییر کند .پس از حر ارت دادن تا دمای مشخص ،محلول را به حجم
می رسانیم و سپس جذب را در λmaxدر مقابل شاهد اندازه می گیریم .برای تعیین ثابت های ترمودینامیکی این کار را در چهار
دمای  35 ،25 ،15و  45انجام میدهیم.
 .7-3تعیین رنج خطی داروی داکسی سایکلین

) ( JQCS
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حجم های مختلفی از دارو با غلظت 10-3Mرا برداشته و در چند بالن  10میلی لیتری میریزیم 2/5 .میلی لیتر از فلز با غلظت M

 3×10-3و  4میلی لیتر از بافر با  pHبهینه شده و یک میلی لیتر  SLSبه آن اضافه میکنیم .بعد از حرارت دادن ،جذب را درλmax
اندازه گیری میکنیم(شکل 7و جدول.)1

شکل  .7طیفهای اسپکتروفتومتری  UV-Visکمپلکسها با مقادیر مختلف داکسی سایکلین و پاالدیم ثابت برای تعیین رنج خطی()4-28µg/ml
جدول  .1پارامترهای نوری کمپلکس داکسی سایکلین-پاالدیم

پارامتر
)nm( λmax

محدوده خطی قانون بیر

379nm
4-28

() µg/ml

جذب مولی ()L/mol.cm

2/56×104

حد تشخیص ()µg/ml

5/6×10-2

حد اندازهگیری کمّی ()µg/ml

0/17
معادله رگرسیون

شیب

0/05

عرض از مبداء

0/0929

ضریب همبستگی()R2

0/998

 .8-3ثابت تشکیل کمپلکس تتراسایکلین-پاالدیم

ثابت تشکیل کمپلکس از داده های نسبت جذب مولی و استفاده از غیر خطی کمترین مربع منحنی برنامه  KINFITمورد بررسی
قرار گرفت  .این برنامه به روش حداقل مربعات نوشته شده بر اساس الگوریتم نیوتن – راپسن که در آن با تغییرات متوالی مقادیر
تخمینی اولیه و نهایی جذبها و ثابت تشکیل کمپلکس بهترین انطباق بین منحنی های نتایج محاسبه ای و تجربی و نسبت به کسر
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مولی برای ترکیب مورد نظر محاسبه می شود .با حصول بهترین انطباق دو منحنی در نهایت ثابت تشکیل کمپلکس بدست میآید.
اساس کار این برنامه بر پایه تطابق داده های محاسبه ای و تجربی است.
از واکنش داکسی سایکلین با پاالدیم با نسبت  1:1ترکیب می شود .موازنه جرم ( MLمعادله  )1در برنامه کامپیوتری KINFIT

استفاده شده است برای به دست آوردن غلظت لیگاند آزاد [ ]Lمعادله ( )2باید حل شود:
M+ L  ML

]K = [ML]/ [M][L
)(1

]CM = [M] + [ML], CL = [L] + [ML

)(2

K[L]2 + (1 + K(CM − CL)[L] − CL = 0

جذب مشاهده شده محلول نیز توسط معادله زیر داده می شود:
]Aobs = εL[L] + εML[ML

)(3

که در آن  εمقدار جذب مولی گونه مورد نظر است .برای ارزیابی ثابتهای تشکیل از داده های جذب در مقابل نسبت مولی CM /

 ، CLاز برنامه  KINFITاستفاده شد [.]15-17
 .9-3پارامترهای ترمودینامیکی

به منظور درک بهتر ترمودینامیک واکنش کمپلکس فلزی داکسی سایکلین ،تعیین آنتالپی و آنتروپی مناسب به نظر می رسد .با
استفاده از ثابتهای تعادل می توان بر اساس رابطه زیر پارامترهای ترمودینامیکی را به دست آورد:




4


  H  S 
  exp 

R

 RT

  G 
k f  exp 
 RT

در تمام موارد ،مقدار  log Kfدر مقابل 1/Tخطی بوده و مقادیر ◦ΔHو ◦ ΔSدر آن از شیب و عرض از مبدا ،مشخص شده است.
پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه شده در جدول  2گزارش شده اند .مقادیر منفی  ΔH°و  ΔG°نشان دهنده برهم کنش قوی بین
واکنش دهنده هاست .به جهت بررسی اینکه آیا  ΔH°یا ΔS°کدام پیش برنده واکنش تشکیل کمپلکس است  TΔS°/ ΔG°و
 ΔH°/ ΔG°محاسبه شده است .نتیجه اینکه  ΔH°پیش برنده واکنش می باشد.
جدول  .2ثابتهای تشکیل ،انرژی آزاد گیبس و آنتروپی کمپلکس در دماهای مختلف

دما()ºC

logk

-ΔG°,J/mol

TΔS°/ ΔG° ΔH°,J/mol ΔS°,J/mol.k

ΔH°/ ΔG°

15

5/0084

27582/21

34/2

-17732/61

0/357

0/643

25

5/12237

29189/31

38/45

-17731/21

0/39

0/61

35

5/3821

31536/95

44/82

-17732/39

0/43

0/56

45

5/6954

34632/65

53/15

-1773/95

0/49

0/51

) ( JQCS

74

سال هشتم ،شماره  ،26تابستان 1397

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

شکل  :5خروجی برنامه  kinfitنسبت جذب به [ ]Pd] / [doxyدر  25درجه سانتیگراد )x( :نقطه تجربی )o( ،نقطه محاسبه شده )=( ،نقاط تجربی و محاسبه شده
مشابه هستند.

 .4نتیجه گیری

ساختار داکسی سایکلین به دلیل وجود بسیاری از سایت های احتمالی اتصال به فلز ،پیچیده است .به دلیل اهمیت بیولوژیکی،
برهم کنش آنها با منیزیم وکلسیم و برخی فلزات واسطه به طور گسترده مطالعه شده است .در این مطالعه ما موفق شدیم با استفاده از
یک برنامه کامپیوتری ثابتهای پایداری کمپلکس داکسی سایکلین – پاالدیم را در دماهای مختلف در شرایط بهینه پیدا کنیم و
سپس ثابتهای ترمودینامیکی را تعیین نماییم .برای تعیین پارامترهای ترمودینامیکی ،محلولهای داکسی سایکلین و پاالدیم کلرید به
طور جداگانه آماده و سپس ،با استفاده از روش نسبت مولی ،کمپلکسها با نسبتهای مختلف  CM / CLتهیه شدند( .مقادیر مختلف
فلز به مقدار ثابت محلول دارو) .جذب محلولها در  4دما در طول موج ماکزیمم اندازه گیری شد .مشاهده می شود که با افزایش دما
انرژی آزاد گیبس منفیتر می شود و نشان میدهد واکنش خود بخودی انجام میشود  .مقادیر  ΔHنشان میدهد که واکنش ماهیت
اندوترمیک دارد و اثر دما را روی تشکیل کمپلکس توضیح میدهد .هر چقدر دما افزایش یابد واکنش بیشتر از طریق افزایش
آنتروپی پیش می رود .با افزایش آنتروپی بی نظمی بیشتر میشود و پایداری کمپلکس افزایش مییابد .همچنین در قسمت دیگر
کار ،از یک روش سریع ،دقیق و ساده برای تعیین مقدار دارو استفاده شده است .از آنجایی که روشهایی نظیر  HPLCروشهایی
وقتگیر و پرهزینه برای تعیین مقدار دارو میباشند ،روش به کار گرفته شده نسبت به روشهای پرهزینه و پیچیدهای که در آنالیز
دارو انجام میگیرد ،مفیدتر و مقرون به صرفهتر است .ضریب جذب مولی باال (از مرتبه )104برای روش ذکر شده نشان دهنده
حساسیت باالی این روش می باشد .حد تشخیص پایین و حد اندازه گیری پایین آنها در تعیین کمی بسیار مطلوب است .همچنین
انحراف استاندارد نسبی کم این روش نشان دهنده تکرار پذیری روش مذکور است.
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