مقاالت

چشمانداز روبهرشد محصوالت دارویی
حاوی نانومواد در ایاالتمتحده
مترجم :فاطمه شکی ،دانشجوی دکتری زیستشناسی ،دانشگاه تهران

مرکــز ارزیابــی و تحقیقــات دارو ( 1)CDERدر ســازمان غــذا و داروی
آمریــکا ( ،2)FDAبــا ایجاد پروفایلی فنی از محصــوالت حاوی نانومواد که
در  CDERبه ثبت رســیده اســت ،به دنبال پایش اســتفاده از فناوری نانو
در محصــوالت دارویــی خــود اســت .در ایــن تجزیهوتحلیــل ،اطالعــات
حاصــل از بررســی بیــش از  ۳۵۰محصــول ،افزایــش در ثبــت محصــوالت
دارویی حاوی نانومواد را در طول دو دهه اخیر نشــان داده اســت .از این
تعداد ۶۵ ،درصد داروهای جدید در فاز تحقیقاتی ۱۷ ،درصد کاربردهای
جدیــد دارویــی و  ۱۸درصــد داروهــای ژنریــک ،3بــا گســتردهترین دســته
محصــوالت کــه ترکیبــات لیپوزومــی جهــت درمــان ســرطان هســتند ،قرار
ً
دارند .تقریبا در  ۸۰درصد از محصوالت اندازه متوســط ذرات  ۳۰۰نانومتر
و یا کمتر اســت .این تجزیهوتحلیلها چندین روند در توســعه محصوالت
دارویی حاوی نانومواد را نشــان میدهند و به بررســی چشــمانداز کاربرد
فناوری نانو در پزشکی میپردازند.
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کلمات کــلــیــدی :دارو ،انـ ــدازه ذرات ،ســازمــان غــذا و داروی آمریکا،
استاندارد ،سیاستگذاری
 1مقدمه
کاربــرد و توســعه فنــاوری نانــو در پزشــکی منجر بــه پیشــرفتهای عمدهای
در تشــخیص ،درمان و پیشــگیری از بیماریها شــده اســت .این تالشهای
4
تحقیقاتی بهطور فزایندهای منجر به ثبت داروهای تحقیقاتی جدید ()IND
(ثبــت پرونــده دارویــی با هــدف اطمینان حاصل کــردن از محصــول دارویی
قبــل از آغــاز آزمایشهــای بالینــی) ،ثبــت داروهــای جدیــد (( 5)NDAsثبــت
یــک محصول دارویی جدید جهت کســب مجوز بازاریابــی در ایاالتمتحده)
و درخواســتهای ثبــت مجــدد دارو (( 6)ANDAsثبــت درخواســت ارزیابــی
مجــدد یک داروی ژنریک) برای محصــوالت حاوی نانومواد در مرکز ارزیابی و
تحقیقات دارو در سازمان غذا و داروی آمریکا ( 7)FDA/CDERشده است.

بــر طبــق ســند راهنمــای  ،FDAیــک محصــول
موردتأییــد  ،FDAزمانــی از فنــاوری نانو اســتفاده
کرده است که:
یــک مــاده یــا محصــول نهایــی بــه نحــوی
مهندسیشده باشــد که حداقل یک بعد خارجی
یــا داخلــی یا ســاختار ســطحی آن در مقیــاس نانو
( ۱-۱۰۰نانومتر) باشد.
یــک مــاده یــا محصــول نهایــی بــه نحــوی
مهندسیشــده باشــد کــه خــواص یــا پدیدههایی
ارائــه دهد که شــامل خواص فیزیکی یا شــیمیایی
زیســتی بوده که وابسته به مقیاس باشد،
یا اثرات
ِ
حتــی ا گر ابعــاد آن خارج از محــدوده مقیاس نانو
بوده اما کمتر از  ۱۰۰۰ nmباشد.
مــا در ایــن مطالعــه ،اصطــاح «نانومــواد» و
«نانــوذره» را بــرای مواد و ذراتی بــه کار میبریم که
با نگاه  FDAتطبیق داشته باشند.
محصــوالت دارویــی حــاوی نانومــواد بایــد
استانداردهای مشابهی را جهت کیفیت ،ایمنی و
کارایی مشــابه با محصوالت دارویی فاقد نانومواد
رعایت کرده و مسیر قانونی موجود را دنبال کنند.
ا گرچــه ،خــواص منحصربهفــردی کــه از انــدازه
کوچک و ســطح بــاالی نانومــواد حاصل میشــود
ممکن اســت منجــر به مالحظــات علمــی ویژهای
جهــت آزمایشهــای فیزیکی ،شــیمیایی و کنترل
تولیــد به دنبال رعایت دســتورالعملهای CDER
شــود .در پژوهشــی که توســط تاینر 8و همکارانش
انجــام شــد ،جنبههــای کلیــدی ایــن مالحظــات
علمــی برپایه تجربه  CDERبــا محصوالت دارویی
حاوی نانومواد موردبررسی قرار گرفت.
بــا افزایــش پیچیدگــی محصــوالت دارویــی،
ارزیابــی و درک پروفایلهــای فیزیکــی ،شــیمیایی
و زیستشــناختی یک محصول ممکن اســت نیاز
بــه دســتاوردهای جدیــد و نوآورانــه جهــت اثبات
رعایت اســتانداردهای فعلی داشــته باشد .از این
منظــر ،کســب بینــش و دادههای پایه بــا توجه به
شناســایی محصــوالت دارویــی حــاوی نانومــواد
و خــواص ویــژه آنهــا در ارتبــاط بــا عملکردهــای
موردنظــر ،امــری مهــم اســت .بــا ایــن دانــش،
شناســایی رونــد نوظهــور در فنــاوری کــه میتواند
صنعت داروســازی را تحت تأثیر قرار دهد ،ازجمله
توســعه یــک محصــول جدیــد و کمــک بــه تعییــن
هزینه/فایــده محصوالت دارویــی حاوی نانومواد
امکانپذیر اســت .مشــخصات فنــی موردبحث در
زیــر ،یکی از ابزارهای توســعهیافته توســط CDER
جهــت کمک به بررســی این محصــوالت پیچیده
است.
 2روندهای ثبت
نخســتین ورودیهــای پایــگاه دادههــا در دهــه
 ،۱۹۷۰هنگامیکــه دســتکاری انــدازه مــواد پــا
بــه عرصــه ظهــور گذاشــت ،آغــاز شــد .در فاصلــه
ســالهای  ۱۹۷۰تــا  ۲۰۱۵درمجمــوع  ۳۵۹تقاضــا
بــرای محصــوالت دارویــی حــاوی نانومــواد در
 CDERبه ثبت رســید (شکل  .)۱از مجموع آنها،
9

شکل  .۱تعداد برنامههای محصوالت حاوی نانومواد ثبتشده در  .CDERبرنامهها بر مبنای INDs ،NDAs
و  ANDAsدستهبندی شدهاند.

 ۲۳۴تقاضــا بهعنــوان  ۶۲ ،INDsمــورد بهعنــوان
 NDAsو  ۸۳مــورد بهعنــوان  ANDAsثبــت شــد.
اولیــن مــوارد ثبتشــده بهعنــوان  NDAsدر دهــه
 ۱۹۷۰بود.
محصــول دارویــی  Gris-PEGکــه بــرای درمــان
عفونتهای قارچی بهکار میرود بهعنوان یک قرص
خورا کی حــاوی یک ماده دارویی فــوق میکرونیزه

)(griseofulvin ultramicrosize, <1,000 nm

ســاخته شــد .ایــن  NDAدر ســال  ۱۹۷۵تائیــد
شــد .دومین محصول دارویی( 10INFeD ،محلول
تزریقــی آهن دکســتران) کــه حاوی ذرات بــا اندازه
تقریبی  ۱۵نانومتر بود در سال  ۱۹۷۴جهت درمان
کمخونی تائید شد.
درمجمــوع ،تعــداد  INDs ،NDAsو ANDAs
ثبتشــده توســط  FDAبرای محصــوالت دارویی
حــاوی نانوذرات افزایــش یافته اســت .همانطور
کــه انتظــار میرفــت INDهــا تعیینکننــده نــوع
پروندههــای ثبــت شــده اســت .نســبت بــاالی
 INDsدر مقایســه بــا  NDAsو  ANDAsمشــابه
بــا مشــخصات معمــول پروندههای ثبتشــده در
 CDERدرمــورد ســایر محصــوالت دارویی اســت.
بهطورمعمــول مرکــز  CDERدرخواســتهای
 INDبیشــتری را بــر پایــه فرآینــد تحقیق و توســعه
اولیــه دریافــت میکنــد و درنهایت بیشــتر ترکیبات
بهدلیل چالشهای علمــی ،فنی و نظارتی به بازار
نمیرسند.
 FDAدر ســال  ،۲۰۰۶بــا دریافــت  ۲۱مورد ،INDs
 ۲مورد  NDAsو  ۳مورد  ANDAsبیشترین تعداد
ثبــت درخواســتها را در مقایســه بــا ســالهای
دیگر تجربه کرده اســت .ا گرچه دالیل اصلی برای
میزان باالی ثبت در این ســال نامشــخص اســت،

بااینحــال ،تائیدیههــای قابلتوجــه  NDAدر
ســالهای منتهــی بــه  ۲۰۰۶و همچنین گســترش
رویارویــی با حوزه فناوری نانو در اوایل ســال ۲۰۰۰
بهواســطه برنامههایــی ماننــد برنامــه پیشــگامی
ملــی نانو 11وجود داشــت .نتیجه جالــب حاصل از
تجزیهوتحلیــل دادهها این اســت کــه از تعداد ۶۲
مــورد  NDAsثبتشــده ۴۴ ،مورداشــاره بــه IND
اصلی ثبتشــده توســط همان حامی مالی دارد و
 ۱۹درصــد از  ۲۳۴مورد  INDsدریافت شــده منجر
به ثبت  NDAجهت بررسی شد که باالتر از میزان
میانگیــن در تمــام محصــوالت دارویــی (شــامل
محصوالت نانویی و غیرنانویی) اســت .همچنین
مشــخص شــد کــه  ۳۴مــورد از ایــن ،NDAs ۴۴
موردتائیــد قرارگرفتــه و بنابراین منجر بــه تائید ۱۵
درصــدی  NDAsاز  ۲۳۴مــورد  INDsشــد (شــکل
 .)۲نــرخ تأییــد  NDAبــرای محصــوالت دارویــی
ً
حــاوی نانومــواد تقریبــا قابلمقایســه بــا نرخ ثبت
مجــوز داورهــای زیســتیNDA/(BLA) 12بــرای
اولیــن چرخــه بــرای تمــام محصــوالت اســت .از
آنجا کــه ایــن محصوالت به شــیوه مشــابه بــا مواد
فاقــد نانومــواد موردبررســی قــرار گرفتهانــد ،نتایج
حاصل بسیار قابلتوجه است ،زیرا نشان میدهد
که علیرغم ادعاهای موجــود ،گنجاندن نانومواد
در محصــوالت مانع نظــارت و تصویب محصوالت
دارویی نمیشود.
از ســال  ۱۹۷۰تصویب محصــوالت دارویی حاوی
نانومــواد بــا یــک تــا  ۷مــورد در هرســال تــداوم
پیــدا کــرد .توجــه داشــته باشــید ،ازآنجا کــه FDA
محصــوالت دارویــی حــاوی نانومــواد را نشــاندار
نمیکنــد ،13لــذا پایــگاه دادههــای موردبررســی
ممکن است شامل برخی محصوالت که تحتنظر
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مقاالت
 FDAجهت بررســی هســتند ،نشــود .بااینحال،
پایگاه دادهها بهطور مداوم بررســی و بهروزرسانی
میشود.
از  ۶۳مــورد  ۲۷ ،ANDAsمــورد ( )۴۳%تصویــب
شــدهاند (شــکل  .)۲برخی از محصــوالت ANDA
حاوی نانومواد بوده اما محصوالت دارویی مرجع
(داروی لیســت شــده مرجــع )14RLD ،اینگونــه
نیســتند .طبــق راهنمای صنعــت ،جهت دریافت
تأییدیــه بــرای  ،ANDAیــک متقاضــی درمجموع
باید ثابت کند که محصول دارای ماده فعال ،دوز،
قــدرت ،مســیر عمــل و شــرایط اســتفاده بهعنوان
 RLDمشــابه اســت .بهعــاوه ،محصــول دارویــی
باید معادل زیستی RLD 15باشد .در برخی موارد،
انــدازه ترکیبــات فعــال و غیرفعــال بــرای داروهــای
عمومی بیشتر مشخص شده است
(بهعنوانمثــال :ســا کاروز آهــن :بــرای راهنمــای
ویژه محصول به سایت ذیل مراجعه شود:

http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guid)ances/ucm0752 07.htm

شــکل  .۲محصــوالت دارویــی مصــوب  CDERحــاوی نانومــواد .تائیدیههــا بــر مبنــای  NDAsو ANDAs
دستهبندی شدهاند.

هرچنــد بــرای دیگــر محصــوالت ،انــدازه ترکیبات
فعــال و غیرفعــال مشــخص نشــده اســت ،لــذا
احتمال وجود نانومواد در دیگر مواد ژنریک وجود
دارد؛ بنابراین حضور (یا عدم حضور) یک نانوماده
ً
در محصــول اصلــی ضرورتا حضور (یــا عدم حضور)
آن را در داروی ژنریک نشان نمیدهد.

 3اســتفاده نانومواد در محصــوالت دارویی
نــانــومــواد ممکن اس ــت ب ـهعــنــوان بخشهای
مختلف فرموالسیون داروی ــی ازجمله ترکیبات
دارویی فعال (مانند نانوکریستال) ،افزودنیهای
ج ــدی ــد (م ــان ــن ــد کــمــپــلــک ـسهــای دارو-ف ـ ــل ـ ــز)،
حــام ـلهــای داروی ـ ــی (مــانــنــد لــیــپــوزومهــا) و یا
کمپلکسها/اتصاالت (مانند دارو-پــروتــئــیــن)
عمل کنند .از تمام م ــوارد ثبتشده بهعنوان
محصوالت دارویــی حــاوی نانومواد ،لیپوزومها
بــیــشــتــریــن ت ــع ــداد ( ۳۳درصـ ــد از مــحــصــوالت
داروی ــی) و پـ ـسازآن محصوالت داروی ــی حــاوی
نانوکریستالها ( ۲۳درصد) بودند .امولسیونها
 ۱۴درصد ،کمپلکسهای آهن-پلیمر  ۹درصد و
میسلها  ۶درصــد از مــوارد ثبتشده را تشکیل
دادن ــد .چــهــارده درص ــد از مجموع برنامههای
کاربردی شامل محصوالت دارویــی حــاوی سایر
نانومواد مانند کمپلکسهای دارو-پروتئین و
دارو-پــلــیــمــر ،نــانــوذرات پلیمری و غیره بودند.
جــهــت ارزی ــاب ــی رون ــد روب ــه رش ــد در ای ــن ح ــوزه،
مشخصات فــنــی ب ــرای  ۵س ــال گــذشــتــه بـهطــور
جدا گانه موردارزیابی قــرار گرفت .مشاهده شد
که هرچند این مشخصات برای گروههای اصلی
یــکــســان اس ــت ،ب ــرای ســاخــتــارهــای پیچیدهتر
مورداستفاده در رهایش دارو رونــدی افزایشی
وجود داشته است.
درصــد ثابــت محصــوالت لیپوزومــی در طــول
ایــن ســالها قابلتوجه اســت .این تعــداد ممکن
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شکل  .۳توزیع نانومواد مورداستفاده در محصوالت دارویی از سال  ۱۹۷۳تا  .۲۰۱۵الف) تفکیک انواع نانومواد
مورداســتفاده در محصــوالت دارویــی .اصطالحــات نانوفنــاوری هیــچ داللتــی بــر برچســبگذاری محصــوالت
دارویــی  CDERنــدارد و تنهــا بــرای توصیــف یــا تفســیر نــوع نانومــواد در محصــوالت دارویی شناختهشــده به
هدف این بررســی اســتفاده شــد .ب) تفکیک انواع نشــانههای محصوالت دارویی حاوی نانومواد .اســتفاده
(پیشگیرانه/درمانی/تشــخیصی) برای هر محصول به  ۹کاربرد براســاس اســتفاده موردتائید آنها طبقهبندی
شد .ج) چشماندازی بر مسیرهای ورود محصوالت دارویی حاوی نانومواد.

اســت تا حــدودی بهواســطه موفقیــت زودهنگام
ایــن فنــاوری ،تطبیقپذیــری آن و ایــن واقعیــت
باشــد کــه برخــی از ثبــت اختراعــات اصلــی و یــا
مقــررات انحصاری بازاریابی منقضی شــده اســت.
ا کثــر محصــوالت لیپوزومــی کــه در ایــن بررســی
بــه کار رفــت بهعنــوان حاملهایــی بــرای عوامــل
شــیمیدرمانی توســعه یافتــه بودنــد ( ۶۱درصــد)
و بهطورکلــی فرمولبنــدی 16جدیــد محصــوالت
تائیدشــده پیشــین بودنــد .چالشهــای فنــی و

بازبینیشــده بــرای محصوالت دارویــی لیپوزومی
ً
قبــا بهطــور دقیــق موردبررســی قــرار گرفــت.
لیپوزومهــا بــه همــراه محصــوالت دیگــر «نســل
اول» از نانوبلورهــا و کلوئیدهــای آهــن ۷۰ ،درصــد
از مــوارد ثبتشــده در  FDAرا شــامل میشــوند.
بــه طرق مختلف ،این تعداد نشــاندهنده قدرت
مانــدگاری فرموالســیونها اســت که ایمــن و مؤثر
بــودن آنها را ثابت میکنــد ۳۰ .درصد باقیمانده
از درخواســتها شــامل مجموعــه گســتردهای از

زیرســاختها و فناوریهــا و محصوالتــی اســت
کــه بــر بخــش عظیمــی از توســعه نوآورانــه «نســل
دوم» متمرکــز اســت .تأثیــر نهایــی محصــوالت
نســل دوم (بهعنوانمثــال ،ســامانههایی بــر پایــه
نانــوذرات پایدار ماننــد نانوذرات طال) نامشــخص
بــوده و چگونگــی اثــر آنها بــر مجمــوع نمونههای
محصوالت دارویی حاوی نانومواد بخشــی اســت
که در آینده موردبررسی قرار خواهد گرفت.
از سال  ۱۹۷۳تا  ۲۰۱۵بیشتر محصوالت ثبتشده
متشــکل از محصــوالت دارویــی بــرای شــرایط
پزشــکی 17بــوده اســت ( ،)%۹۴درحالیکــه ســایر
موارد ثبتشــده مرتبط با عوامل تصویربرداری در
بدن موجود زنده بودند (( )%۶شکل -۳ب) .ا کثر
محصــوالت بر درمــان ســرطان ( ،)%۳۵و پسازآن
اختالالت التهابی/ایمنی/درد ( )%۱۸و عفونتها
( )%۱۲متمرکــز شــدند ۲۶ .درصــد از محصوالت در
مــواردی ماننــد کمخونــی ،تصویربــرداری ،تغذیه
بــه روش تزریقــی ،اختــاالت غــدد درونریــز/
برونریــز و اختــاالت قلبی/عروقی مورداســتفاده
قــرار گرفــت .ســایر درمانهــا از طریــق نانومــواد ۹
درصــد از مجمــوع مــوارد ثبتشــده را شــامل شــد
کــه دربردارنــده اختــاالت روانپزشــکی ،کرمهای
ضدآفتــاب ،بیهوشــی ،مکملهــای ویتامینــی و
هایپرترمــی بدخیــم اســت .در مقایســه با مجموع
محصــوالت دارویــی ،برخــی تجویزهــا (ماننــد
کمخونــی و تصویربــرداری) در محصــوالت دارویی
حــاوی نانومــواد بیشازحــد نشــان داده شــده
اســت ،درحالیکــه ســایر مــوارد (ماننــد ســرطان،
درد و عفونــت) نیــز درصد قابلتوجهــی از مجموع
داروهای ثبتشده را داشتهاند( .توجه :دادهها از
پایگاه داده  Pharmaprojectsاز یک ژانویه  ۱۹۹۵تا
 ۳۱دســامبر  ۲۰۱۵حاصلشده و Pharmaprojects
از طریق به اشــترا کگذاری در دسترس عموم قرار
گرفته است).
مجمــوع محصــوالت دارویــی ثبتشــده بــه
وضــوح بیشــتر از تعداد محصــوالت دارویی حاوی
نانومــواد اســت و همچنان کــه فناوریها توســعه
مییابنــد انتظار مــیرود که کارخانههــای دارویی
اســتفاده از فنــاوری نانــو را در توســعه محصــوالت
خــود افزایش دهند .به اســتثنای درمان ســرطان
کــه نشــاندهنده افزایــش اســت ،تجزیهوتحلیــل
ً
مــوارد ثبتــی بــرای  ۵ســال گذشــته تقریبــا رونــد
کاهشــی را بــرای ســایر مــوارد مشــابه نشــان داده
اســت .همانطــور که انتظار میرفــت ،تالشهای
بســیاری در حــوزه فنــاوری نانو بر درمان ســرطان
متمرکز شــدهاند .نانومــواد قادر بــه طوالنی کردن
زمانهــای گــردش ،کاهــش حجم توزیــع و تجمع
دارو در بافتهای غیرهدف سالم و افزایش تجمع
دارو در محل هدف در تومور بهواسطه هدفگیری
فعــال و غیرفعال اســت .بیشــتر محصوالت ()%۵۹
جهــت اســتفاده وریــدی بودنــد که نشــاندهنده
تعداد زیادی از محصوالت لیپوزومی و محصوالت
مورداســتفاده بــرای شناســایی و درمــان ســرطان
است که بهطورمعمول بهصورت وریدی استفاده

شکل  .۴روشهای مورداستفاده جهت ارزیابی اندازه ذرات محصوالت دارویی حاوی نانومواد از سال ۱۹۷۳
تا .۲۰۱۵

میشــوند %۲۱ .از کل محصــوالت بــرای کاربــرد
دهانــی %۵ ،چشــمی %۴ ،استنشــاقی (خورا کــی/
بینــی) %۴ ،موضعــی (پوســت) %۲ ،عضالنــی و
 %۱مهبلــی درنظــر گرفتــه شــد .مابقــی محصوالت
( )%۳در مســیرهای دیگر ماننــد دهانی ،رودهای،
دندانــی ،درون تومــوری ،زیرجلــدی و درون
صفاقی توزیع شدند.
ایــن نتایــج متفــاوت از رونــد کلــی محصــوالت
دارویــی بــوده در جاییکه مســیر دهانــی بهعنوان
بیشــترین مســیر تکرارشــونده بــرای داروهــای
غیرنانویــی مشــاهده شــده اســت( .همانگونــه
ً
کــه قبــا اشــاره شــد دادههــا از پایــگاه دادههــای
 Pharmaprojectsبه دست آمد).
بین سالهای  ۲۰۱۰و  ،۲۰۱۵مسیرهای وریدی
بـهعــنــوان مسیر غــالــب نسبت بــه ســایــر مسیرها
بــرای ورود دارو به بدن بــوده اســت .محصوالت
مورداستفاده جهت مصارف چشمی و عضالنی
اف ــزای ــش یــافــتــه اسـ ــت ،درحــال ـیکــه مــحــصــوالت
خ ـ ــورا ک ـ ــی ،م ــوض ــع ــی و اس ــت ــن ــش ــاق ــی کــاهــش
یــافــتــه اس ــت .اف ــزای ــش اســتــفــاده از محصوالت
چشمپزشکی ممکن است به افزایش محصوالت
ژنریک در این حوزه نسبت داده شود ،درحالیکه
محصوالتی که بهصورت عضالنی مورداستفاده
قـ ــرار م ـیگــیــرنــد بــهط ــور عــمــده ب ـهعــنــوان IND
ب ــرای ان ــواع بیماریهایی اســتــفــاده شــده است
کــه فــنــاوری دارورس ــان ــی نانوکریستالی را شامل
شدهاند .کاهش در تعداد محصوالت خورا کی،
موضعی و استنشاقی مرتبط با کاهش در موارد
ثبتشده  INDبــود که نشاندهنده کاهش در
استفاده از نانومواد برای توسعه محصول جدید
در این مسیرها است.
 ۱.۳توزیع اندازه ذرات
توجــه بــر افزایــش آ گاهــی از محصــوالت دارویــی
حــاوی خــواص کیفــی بحرانــی نانومــواد و تأثیــر
نهایی آنهــا بر کیفیت ،ایمنــی و کارایی محصول
دارویی اســت .هنگام بحــث در رابطه با نانومواد،
انــدازه ذرات یــک مشــخصه متــداول موردتقاضــا
اســت .بارهــا نشــان داده شــده اســت کــه انــدازه
نانومــواد میتوانــد بــر جــذب ،توزیــع بیولوژیکی و
دفع آن تأثیر بگذارد.

محــدوده  ۱-۱۰۰۰نانومتــر محــدودهای دشــوار
جهــت انتخــاب یک روش مناســب اســت ،زیرا در
ایــن محدوده بســیاری از تجهیزات به محدودیت
وضوح باالتر یا پایینتر خود میرســند .روشهای
مختلف اندازهگیری ذرات ثبتشده در  CDERدر
شــکل  ۴به تفکیک ارائه شــده اســت .توجه شــود
که حامیان مالی 18ممکن است بیشتر از یک روش
را جهــت توصیــف محصوالت خود اســتفاده کرده
باشند (مطابق با پیشنهادات بهترین ذرات).
عالوه بر این ،روش ارزیابی اندازه ذرات ،بهویژه در
موارد ثبتشده اولیه ،همیشه ثبت نشده است.
پرا کنش نــور پــویــا ( 19)DLSبـهطــور گستردهای
جهت مشخصهیابی نانومواد مورداستفاده قرار
گرفته اســت ( ۴۸درصــد از پــرونــدههــای گــزارش
ش ــده) .پ ــراش لــیــزر و روشهـ ــای میکروسکوپی
ب ــه تــرتــیــب در  ۳۰و  ۱۴درص ـ ــد از پ ــرون ــدهه ــا
مــورداســتــفــاده ق ــرار گــرفــت .بــر طــبــق اطــاعــات
گــزارششــده ،تجزیهوتحلیلهای میکروسکوپی
ان ــدازه ذرات بهوسیله میکروسکوپ الکترونی
عبوری ( ،20)TEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی
22
( ،21)SEMمیکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
و میکروسکوپ نــوری انجام شده اســت .هشت
درصد از پروندههای ثبتشده از دیگر روشهای
تکمیلی مانند کروماتوگرافی تفکیک ان ــدازه،23
طــیـفســنــجــی م ــوزب ــائ ــر ،پـ ــراش اشــعــه ایــکــس،
الــکــتــروفــورز مویین ،کروماتوگرافی نفوذ ژل 24و
اندازهگیری سانتریفیوژ دیسکی استفاده کردند.
ب ـهطــورکــلــی ،روشه ـ ــای پــرا کــنــدگــی بــر ان ــدازه
دادهها تا کید دارند .در  ۵سال گذشته ،استفاده
از  DLSبرای مشخص کردن توزیع انــدازه ذرات
بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است DLS .یک
ً
ً
آزمون نسبتا ارزان ،کامال خودکار ،غیرتهاجمی ،با
کارایی باال و سریع با روشهای عملی کاربرپسند
است .برخالف پراش لیزر که حدود  ۳۰درصد از
موارد ثبتشده را شامل میشود DLS ،میتواند
اندازههای زیر  ۱۰۰نانومتر را شناسایی کرده و بر
روی نمونههای غلیظ انجامپذیر اســت .کالس
عمده بعدی از روشه ــای مــورداســتــفــاده بــرای
تجزیهوتحلیل انــدازه ،استفاده از میکروسکوپ
است .ا گرچه تعداد موارد ثبتشده در استفاده
از میکروسکوپ جهت تجزیهوتحلیل اندازه ذرات

سال هفدهم فروردین 1397شماره  1پياپی 246

37

مقاالت
ً
سالها است نسبتا ثابت و در حــدود  ۱۴درصد
باقیمانده است ،الزم به ذکر است که روشهای
مــیــکــروســکــوپــی مــتــنــوع و پــیــشــرفــتــه هستند.
بهعنوانمثال ،دادههای حاصل از میکروسکوپ
نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی عبوری فوق
ســرد 25بهتناوب بیشتری ثبتشده و میتواند
دادههای کمی (مانند آمار توزیع اندازه ذرات) را
در مقایسه با تجزیهوتحلیل کیفی یا نیمه کیفی
تصویر شامل شود.
شــکل  ۵توزیــع انــدازه ذرات بــرای محصــوالت
دارویــی حــاوی نانومواد را نشــان میدهــد .توجه
شــود کــه ســنجش انــدازه ذرات بــا روشهــای
مختلفــی بررسیشــده کــه روشهــای مختلــف
تعییــن انــدازه مقادیر متفاوتــی را داشــتهاند .این
بررســی ،تنوع در روشهای مختلف مورداستفاده
جهــت محاســبه مقادیر انــدازه را ارزیابــی نکرده و
همچنیــن تفاوتهــای ذاتــی در فرموالســیونها
ً
(مثــا سوسپانســیون در برابــر پــودر) را درنظــر
نمیگیــرد .درنتیجــه ،دادههــای مربوط بــه اندازه
ذرات در تمــام مــوارد ثبتشــده استانداردســازی
نشــده اســت .مــوارد ثبتشــده مختلــف در
مقــدار اطالعــات و جزئیــات متفــاوت هســتند.
ً
بهعنوانمثــال ،پرونــده اولیــه یــک IND 26لزومــا
شــامل روششناسی مشخصهیابی دقیق نیست،
درحالیکــه ممکن اســت محصــول و فرآینــد تولید
هنوز در فاز توسعه باشند .با توجه به تعداد موارد
ثبتشــده  INDدر مقایسه با ســایر موارد ،دادهها
ً
لزومــا بــه ویژگیهــای کمتــری مربــوط میشــوند.
زمان ثبت نیز بهعنوان یک فا کتور است .مشخص
شــده اســت که اطالعــات کاملتر توســط حامیان
مالی در پروندههای اخیر ( ۲۰۱۰به بعد) ثبت شده
است .افزایش اطالعات فیزیکوشیمیایی مرتبط
ً
بــا افزایــش آ گاهــی از نیاز به داشــتن مــوادی کامال
مشخصشــده جهــت کنتــرل کیفیــت محصــول،
کارایی و ایمنی است.
عــاوه بر ایــن ،تنوع زیــادی در چگونگــی گزارش
انــدازه ذرات وجــود داشــت .بســیاری از مــوارد
ثبتشــده انــدازه ذرات را بهصــورت میانگیــن و
یــا  D10/D50/D90ذکــر کردهانــد .برخــی از آنهــا
انــدازه را بهعنــوان محــدودهای از انــدازه (بــاال یــا
پایین) و نه یک اندازه میانگین ذکر کردند.
همانطور که در شــکل  ۵نشان دادهشده اندازه
ذرات نانومــواد بهطــور عمــده  ۳۰۰نانومتــر و کمتر
اســت ۴۰ :درصــد کمتــر از  ۱۰۰نانومتــر و  ۴۱درصــد
بیــن  ۱۰۰و  ۳۰۰نانومتر بودند .محدوده اندازه بین
 ۳۰۰و  ۶۰۰نانومتر مربوط به  ۱۰درصد از محصوالت
بوده ،درحالیکــه  ۹درصد باقیمانده در محدوده
بیــن  ۶۰۰تــا  ۱۰۰۰نانومتر قرار دارند .از ســال  ۲۰۱۰تا
 ،۲۰۱۵بیشــتر محصــوالت ( )%۸۷همچنان اندازه
 ۳۰۰نانومتر و کمتر داشتند .الزم به ذکر است که از
 ۵ســال گذشته تا کنون ،درصد محصوالت حاوی
نانومــواد در حــد و یــا کمتــر از  ۳۰۰نانومتــر افزایش
یافته است (شکل -۵الف).
محصــوالت تــا  ۱۰۰نانومتــر بیشــتر بــه  ۴طبقــه
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(الف)

(ب)

شــکل  .۵انــدازه ذرات محصــوالت دارویــی حــاوی نانومواد از ســال  ۱۹۷۳تــا  .۲۰۱۵توزیع انــدازه ذرات تا ۱۰۰۰
نانومتر (الف) و تا  ۱۰۰نانومتر (ب).
*توجه داشته باشید که این دادهها از مجموعه دادههایی که اطالعات اندازه ذرات را ثبت میکنند گرفته شده است.

تقسیم میشوند:
کمتر از  ۱۰نانومتر
 ۱۰تا  ۳۰نانومتر
 ۳۰تا  ۶۰نانومتر
 ۶۰تا  ۱۰۰نانومتر (شکل -۵ب).
در میــان ایــن طبقهبندی ،نتایج  CDERنشــان
میدهــد کــه ا کثــر محصــوالت در محدودههــای
 ۱۰-۳۰نانومتــر و  ۶۰-۱۰۰نانومتر قرار دارند (.)%۶۹
در  ۵ســال گذشــته ،افزایش تعــداد محصوالت در
محدوده  ۶۰تا  ۱۰۰نانومتر مشاهده شده است.
محــدوده انــدازه  ۱-۱۰۰نانومتــر اغلــب در تعاریف
مختلف یا توصیف نانومواد به کار میرود و همواره
بحثهــای زیــادی در رابطــه بــا محدودیتهــای
انــدازه بــرای آنچــه بهعنوان یــک نانومــاده «واجد
شــرایط» اســت وجــود دارد .جالــب اســت بدانیــد
که محصوالت زیــادی در اندازه  ۱۰۰نانومتر یا کمتر

قرار دارند و نیز کاهش چشــمگیری در محصوالت
بــاالی  ۳۰۰نانومتــر وجــود دارد .ایــن دادههــا
نشــاندهنده نیــاز بــه توســعه اســتانداردهای
مناســب در این گستره از اندازه است .مواد مرجع
مناســب بهعنوان اســتاندارد جهت ارزیابی دقیق
روشهــای تحلیلــی کــه بــرای ثبــت محصــوالت
دارویــی حــاوی نانومــواد مورداســتفاده قــرار
میگیرند ،نیاز است.
 4نتیجهگیری
تعــداد موارد ثبتشــده برای محصــوالت دارویی
حــاوی نانومــواد در طــول ســالها رونــد افزایشــی
داشــته و انتظــار مــیرود کــه در آینــده نیــز افزایش
یابد .همچنین ،نوع و پیچیدگی تلفیق نانومواد در
این محصوالت نیز انتظار میرود که در ســالهای
آتی افزایش داشــته باشد .مرکز  CDERمیتواند با

تجزیهوتحلیــل خصوصیــات ،بهویــژه آنهایی که
مربــوط بــه موارد ثبتشــده ناشــی از  INDو پیش
از  INDهســتند ،فنآوریهــای درحــال ظهــور و
منابــع مســتقیم را (ازجملــه منابــع کمکهــای
مالــی ،تحقیقــات نظارتــی و یــا آمــوزش بازرســان)
جهت تدارک آژانس برای موارد ثبتشــده نوین و
نوآورانه شناسایی کند .بهعنوانمثال ،موارد اولیه
مشــخصات فنی افزایش نانوذرات بــا دوام (مانند
نانوذرات طال و نقره) مورداســتفاده در محصوالت
دارویــی حــاوی نانومواد را نشــان داد .بــا توجه به
پتانســیل مانــدگاری زیســتی 27این مــواد و فقدان
دانــش درمورد اثــرات درازمــدت پس از اســتعمال
آن ،مرکــز  CDERچندین پروژه پژوهشــی را جهت
بررســی مالحظــات ایمنی و کیفی نانــوذرات پایدار
آغاز کرده اســت تــا بهطور محرمانــه دادههایی که
در آژانس ثبت شده است را بررسی کند.
هرچند که اینگونه بانک اطالعاتی ســبب کشف
برخــی از عالئــم ایمنــی (ماننــد اثــرات ناخواســته)
میشــود ،امــا ازنظر تاریخــی تفکیک بین ســمیت
ناشــی از نانومواد از ســمیت ناشــی از مواد دارویی
مشکل است.
در کارهــای آتــی پایــگاه دادههــا را بــا ابتــکارات
مربوط بــه اثرات ناخواســته بهمنظور گزارشدهی
بــرای شناســایی روندهــا و کالسبندیهــای

پروفایلهای ســمیت ســنجی ،یکپارچــه میکند.
ایــن بررســی ،عدماطمینــان را کاهــش داده و
ارزیابــی خطر محصــوالت دارویی حــاوی نانومواد

را تســهیل میکنــد کــه جهــت کمــک بــه ســرعت
بخشــیدن بــه نــوآوری و بهینهســازی توســعه
نانومواد در پزشکی بسیار موردنیاز است.

پینوشتها:
)1. The Center for Drug Evaluation and Research (CDER

کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی است .مترجم
)14. reference listed drug (RLD
15. Bioequivalent
16. Formulation
17. Medical conditions

 .18منظور از حامی مالی یا  sponsorشرکتی است که درخواست پرونده
دارویی خود را در سازمان غذا و دارو ثبت میکند .مترجم
)19. Dynamic light scattering (DLS
)20. transmission electron microscope (TEM
)21. scanning electron microscope (SEM
)22. atomic force micro- scope (AFM
23. Size Exclusion Chromatography
24. Gel Permeation Chromatography

)2. the US Food and Drug Administration (FDA

ً
 .3دارویی که داروی برند آن قبال در بازار موجود بوده و این دارو
بهعنوان مشابه داروی برند وارد بازار شده است.

)4. investigational new drug (IND
)5. new drug applications (NDAs
)6. abbreviated new drug applications (ANDAs
7. the Center for Drug Evaluation and Research within the US
)Food and Drug Administration (FDA/CDER
8. Tyner

 .9منظور از روندهای ثبت ،روندهای زمانی ثبت پروندههای دارویی
حاوی نانومواد در سازمان غذا و داروی آمریکا است .مترجم
)10. INFeD (iron dextran injection

 .11ستاد توسعه فناوری نانو آمریکا

25. cryogenic TEM

12. Biologics License Application

27. Biopersistence

 .13منظور از نشاندار کردن یعنی ثبت برچسبی بر روی محصول که
نشاندهنده استفاده از نانومواد در ساخت محصول است .این نشان در

26. pre-IND meeting package
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