مقاالت

چشمانداز و کاربردهای نانومواد
در توسعه وا کسنهای نوین

مترجم :سیدمحمدحسین بنیطباء بیدگلی

۱

 .۱عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات وا کسن و سرمسازی رازی ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

m.banitba@yahoo.com

وا کسنها ،قابلیت بسیار زیادی برای استفاده در پیشگیری و درمان
بیماریهای وا گیردار ،ســـــرطان و ســـــایر امراض از خود نشان دادهاند .با
توســـــعه ســـــریع زیســـــتفناوری و علم مواد ،نانومواد نقشی اساسی در
فرموالســـــیون وا کسنهای جدید پیدا کردهاند و میتوانند تأثیر آنتیژن را
از طریق عمل کردن بهصورت یک سیســـــتم رهایـــــش و/یا بهعنوان یک
یاور تقویتکننده سیســـــتم ایمنی بهمنظور القاء یا تقویت پاســـــخ ایمنی،
افزایش دهند .بررســـــی اثرات نانوذرات در علم تولید وا کســـــن نشـــــان از
بهبـــــود پایداری آنتـــــیژن و ایمنیزایی و نیز رهایش هدفمند و آهســـــته با
اســـــتفاده از آنهـــــا دارد .بااینوجود ،همچنان موانعی ناشـــــی از نا کافی
بودن شـــــناخت بنیـــــادی در مورد شـــــیوه عملکرد نانـــــوذرات در مقیاس
مولکولی و اثرات زیســـــتی نانـــــوذرات در داخل بدن موجـــــود زنده وجود
دارد .این مقاله مروری ،نگاهی کلی به ســـــیر توســـــعه فعلی نانوذرات در
علم تولید وا کسن دارد .وا کسنهای مبتنی بر نانوذرات بر مبنای عملکرد
نانوذرات در آنها بهصورت سیستم رهایش یا تقویتکننده پاسخ ایمنی
تقســـــیمبندی میشـــــوند .نحـــــوه برهمکنش نانـــــوذرات بـــــا آنتیژنها و
سیســـــتمهای ایمنی موردبحث قرار گرفته اســـــت .وا کسنهای مبتنی بر
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نانوذرات که تأییدیه مصرف را دریافت کردهاند نیز فهرســـــت شـــــدهاند.
درک بنیادی از توزیع نانوذرات در داخل بدن و سرنوشتشـــــان موجب
تسریع در طراحی منطقی نانوذراتی جدید میشود که آینده وا کسنها را
متحول میکند.
کلمات کلیدی :نانومواد ،وا کسن نوین ،وا کسیناسیون ،سیستم رهایش
دارو.
 1مقدمه
وا کســـــنها یکی از موفقیتهای شاخص در تاریخ پزشـــــکی مدرن بهشمار
میروند .وا کسیناســـــیون عامل مهمـــــی در افزایش میانگیـــــن طول عمر در
قرنهای گذشته بوده است ۴۰۰ .ســـــال پس از اولین کاربرد وا کسیناسیون،
رونـــــد رو به رشـــــد ابزارها برای تســـــهیل طراحـــــی منطقی وا کســـــن صورت
گرفته اســـــت .وا کسیناســـــیون ،همچنان بهعنوان کارآمدتریـــــن راهکار علیه
بیماریهای وا گیردار شناخته میشـــــود و عمدهترین بخش از ارتباط حوزه
ایمنیشناســـــی با سالمت انســـــان را تشـــــکیل میدهد .بااینوجود ،درحال
حاضر بیشـــــتر وا کسنهای شاخص موجود ،بهصورت تجربی و با ایمنیزایی
ً
نسبتا ضعیف توسعه داده شـــــدهاند .امنیت وا کسنهای کشته یا غیرفعال

شـــــده بهطور مـــــداوم بهبـــــود پیدا کرده اســـــت،
درحالیکه ظرفیت آنهـــــا برای تحریک درازمدت
و قدرتمند پاسخهای ایمنی محدود بوده است.
نیازی روزافزون برای دستیابی به سیستمهای
رهایش و یاورهایی وجود دارد که ایمنیزایی امن
و قدرتمند را حاصل کند.
اســـــتفاده از نانوفنـــــاوری در علم تولید وا کســـــن
به حوزههـــــای مختلفی از روشهای تشـــــخیصی
قدیمـــــی تا درمان بیماریها راه پیدا کرده اســـــت
و افقی جدید برای حل دشـــــواریهای گذشـــــته
توسعه وا کســـــنهای کارآمد را فراهم کرده است.
نانوفناوری فرصت طراحـــــی نانوذرات مختلفی را
از لحاظ ترکیب ،اندازه ،شـــــکل و خواص سطحی،
برای کاربردهای دارویی فراهم کرده است.
مواد طبیعی و ســـــنتزی کـــــه میتوانند ترکیبات
درمانی بیرونی را در خـــــود جا بدهند و به یکدیگر
به شکل تجمع-خودآرا  ۱متصل شوند تا نانوذراتی
(NPهـــــا) با قطرهای کمتر از میکـــــرون در محلول
آبی تشـــــکیل دهنـــــد ،بهطور گســـــترده بهعنوان
حاملهـــــای رهایـــــش دارو مورداســـــتفاده قـــــرار
گرفتهانـــــد .نانوذرات میتواننـــــد در مقابل اجزای
سلولی ،عملکرد زیســـــتفیزیکی و زیستدرمانی
مشـــــابه با اجزای زیســـــتی هم اندازه خود نشان
بدهند .نانوحاملهایی کـــــه با پلیاتیلن گلیکول
( )PEGطراحی میشوند قادر هستند پا کسازی
دارو از بـــــدن را بـــــه تأخیـــــر بیندازنـــــد و درنتیجه
گردش سیســـــتماتیک دارو در بدن را نســـــبت به
حالـــــت داروی آزاد ،بـــــرای مدتزمان بیشـــــتری
انجام دهنـــــد .این مســـــئله میتوانـــــد درنهایت
بـــــرای تجمـــــع بیشـــــتر دارو در موضـــــع مربوط به
بیماری مفید باشـــــد .عالوه بر این ،سیستمهای
رهایش با استفاده از نانوذرات میتوانند چندین
خصوصیت بارز داشته باشـــــند که شامل قابلیت
بارگذاری باالی دارو ،سرعت رهایش کنترلشده
و کاهش ســـــمیت دارو در بدن اســـــت .درنتیجه،
رویکردهـــــای مبتنـــــی بـــــر نانـــــوذرات بهعنـــــوان
سیستمهای رهایش یا یاور ،فرصتهای جدیدی
برای تقویت فعالسازی ایمنی ذاتی و القاء پاسخ
ایمنی شـــــدید به کوچکترین ســـــمیتی را فراهم
میکند.
مهمتریـــــن اجـــــزاء و عوامـــــل یک وا کســـــن مؤثر
شـــــامل یک آنتیژن برای فعالســـــازی سیســـــتم
ایمنی ،یک عامل تشـــــدیدکننده پاســـــخ سیستم
ایمنـــــی بهمنظور تحریک سیســـــتم ایمنی ذاتی و
یک سیســـــتم رهایش برای اطمینـــــان از انتقال و
هدفگیری صحیح آنتیژن و عامل تشدیدکننده
پاســـــخ ایمنی بهســـــمت ســـــلولهای بیانکننده
آنتیژنAPC( ۲ها) هســـــتند .برای دستیابی به
این عوامل ،در طراحی نانـــــوذرات بر روی ترکیب
شـــــیمیایی ،انـــــدازه ،بار ســـــطحی و خصوصیات
ســـــطحی تمرکز میشـــــود ،زیـــــرا این مـــــوارد برای
کنترل توزیع این ذرات در محیط زیستی ،رهایش
آنتیژن ،میزان کارآمدی تحریک سیستم ایمنی و
پاسخ نهایی سیستم ایمنی حائز اهمیت هستند.

ذرات شـــــبه-ویروس (VLPهـــــا) سیســـــتمهای
نانووا کسن ایدهآلی هســـــتند که از پروتئینهای
ویروســـــی حاصـــــل میشـــــوند-γ .پلیگلوتامیک
اســـــید ( )γ-PGAیکی از ذرات پلیمری با قابلیت
بهبود رهایش آنتیژن و یک یاور مؤثر در وا کســـــن
برای تقویت پاســـــخ ایمنی محســـــوب میشـــــود.
امولســـــیونها ،لیپوزومها و پلیمرهای ســـــنتزی،
نانوذراتی هســـــتند که بهعنوان یاور برای رهایش
مناسب تشـــــدیدکنندههای پاســـــخ ایمنی بهکار
میروند.
بهکارگیری نانـــــوذرات در علم تولید وا کســـــن در
سالهای اخیر توجهات زیادی را به خود معطوف
کرده اســـــت .همزمان بـــــا پیشـــــرفت روزافزون در
خصوص شـــــکلگیری دیدگاهی قاعدهمند برای
طراحی و توســـــعه وا کســـــنهای جدید ،ما درکی
عمیقتر از معیارهای موردنیـــــاز در طراحی ذرات
ســـــنتزی برای ایجاد خصوصیات زیست-فیزیکی
و زیست-شیمیایی پاتوژنها و القاء قویتر پاسخ
ایمنی بدون ایجاد ســـــمیت این ذرات را کســـــب
میکنیم.
در ایـــــن مقاله مروری ،یک بررســـــی کلی از انواع
و کاربردهـــــای نانـــــوذرات در وا کســـــنها را ارائـــــه
میدهیم .بر همین اســـــاس ،مکانیســـــم عملکرد
متفاوت نانوذرات را تشـــــریح خواهیم کرد .عالوه
بر این ،وا کســـــنهای منتخبی که برای استفاده
درمانی موردتأیید قـــــرار گرفتهاند را در این مقاله
مروری ذکر کردهایم.
 2انواع نانوذرات
در دهههـــــای گذشـــــته ،تعـــــداد روزافزونـــــی از
پروتئینها و پپتیدها بهعنـــــوان داروهای بالقوه
جدیـــــد معرفی شـــــدهاند .هرچند ایـــــن داروهای
زیســـــتی با ارائـــــه فرصتهـــــای درمانـــــی جدید،
تحولی بـــــزرگ در عرصه دارو ایجـــــاد کردهاند ،اما
خصوصیات زیســـــت-دارویی ضعیف و الگوهای
نامناســـــب ســـــرعت رهایش دارو ،مرحله سخت
توســـــعه آنها بهعنوان دارو بهشـــــمار میرود که
کاربرد وســـــیع آنها را بهمیزان قابلتوجهی تحت
تأثیـــــر قرار داده اســـــت .جذابیت آنها براســـــاس
مزایای مختلفـــــی ازجمله بهبود پایـــــداری دارو،
افزایش قابلیت هدفگیری و رهایش کنترلشده
دارو است .نانوذرات حامل آنتیژنها قادرند نوع
پاســـــخ ایمنی را تحت تأثیر قـــــرار دهند و بهمیزان
قابلتوجهی پاسخ سمیت سلولی  T-cellرا علیه
آنتیژن تلفیقشـــــده با نانوذره تقویت کنند .این
امر بهدلیل قابلیت تخصصی برخی ســـــلولهای
بیانکننده آنتیژن (APCها) است که میتوانند
بهطـــــور مؤثری ذرات خارجـــــی مانند میکروذرات
و با کتریهـــــا را به خود جذب کننـــــد .این فرآیند
که ســـــلولخواری ۳نامیده میشـــــود ،بهوســـــیله
تشـــــخیص مـــــاده آنتـــــیژن و بهمنظـــــور تحلیل و
بیان آنتیژنهای خارجی برای ســـــایر سلولهای
سیســـــتم ایمنی انجام میشود .مواد نانومقیاس
میتوانند کارآیی وا کسنها را بهدلیل مزایایی که

در رابطه با داروهای زیســـــتی دارند بهبود دهند.
این مزایا شـــــامل موارد زیر اســـــت :اندازه کوچک
که امـــــکان نفوذ بهتر بـــــه داخل تومورهـــــا و باقی
ماندن در تومور در سیستمهای رهایش هدفمند
را فراهـــــم میکند ،همچنین نانـــــوذرات خاصیت
زیادی بهعنوان یاور برای کاربرد در وا کسن دارند؛
بااینوجـــــود محدودیتهایـــــی از قبیـــــل جذب
غیراختصاصـــــی از طریـــــق سیســـــتم تورینه درون
پوشهای ۴و ایجاد ســـــمیت در سیستم ایمنی در
رابطه با این ترکیبات وجود دارد.
 ۱.۲ذرات شبه-ویروسی
بیماریهای ویروسی آنفوالنزا یکی از دغدغههای
اصلی سالمت عمومی هستند و موجب بیماری و
مرگومیر قابلتوجهی در سراسر جهان شدهاند.
وا کسنهای فعلی ویروس آنفوالنزا مبارزه مؤثری
ً
علیه ایـــــن بیماری هســـــتند ،اما تقریبا هرســـــال
بهدلیل تغییرات تدریجی آنتیژن ،نیاز به تجدید
فرموالســـــیون آنها وجـــــود دارد .عـــــاوه بر این،
این وا کســـــنها در مقابل سویههای فرا گیر جدید
حفاظت ایجاد نمیکنند و تولید بهموقع وا کسن
برای این بیماریهای فرا گیر بهدلیل محدودیت
فنآوریهـــــای فعلـــــی ،همچنان بهعنـــــوان یک
معضـــــل باقی اســـــت .بهبـــــود در فرموالســـــیون
وا کسنها با هدف حفاظت بهتر بر ضد سویههای
ویروس آنفوالنزای فصلی صورت گرفته اســـــت تا
پاسخ ایمنی قویتر ،وســـــیعتر و پایدارتری را القاء
کند.
ذرات شــبـهویــروســــــی (VLPهـــــا) نـانــــــوذرات
خودآرایـــــی هســـــتند کـــــه حـــــاوی پروتئینهای
نوترکیب زیستســـــازگار (مثل پوشـــــش پروتئینی
ویروس هپاتیت  ،)Bگاهی در ترکیب با اسیدهای
نوکلئیک (مثل ویـــــروس با کتریخوار) یا یک الیه
پوشـــــش پروتئینی-لیپیـــــدی ویروســـــی عالوهبر
پوشش پروتئینی ویروس (مثل ویروزوم) هستند.
VLPهـــــا بهدلیـــــل دارا بودن ویژگیهـــــای بهینه
ذاتی ،بهعنـــــوان مؤثرترین نانوذرات در علم تولید
وا کسن اســـــتفاده میشوندVLP .ها قادر هستند
بهواســـــطه انـــــدازه ذرات بهینـــــه و ســـــاختارهای
آنتیژنی متوالی ،پاسخهای ایمنی بدون تغییری
حتـــــی در غیاب یـــــاور ایجاد کننـــــد .آنها حاوی
هیچگونه ماده ژنتیکی الزم بـــــرای ایجاد بیماری
ویروســـــی نیســـــتند کـــــه درنتیجه امـــــکان ایجاد
بیمـــــاری و تکثیر را از آنها ســـــلب میکند .امکان
تولید VLPهای ســـــنتزی خـــــودآرا (SVLPها) با
اســـــتفاده از ذرات مصنوعی سنتزشده که اندازه و
ترکیبی مشابه با ذرات طبیعی دارند ،وجود دارد.
این SVLPهـــــای خودآرا میتوانند ایمنی را بدون
نیاز به یاور فعال کنند و عـــــاوه بر این ،میتوانند
بهینه شوند و بهوسیله روشهای سنتز شیمیایی
ً
مختلف تولید شـــــوند .اخیرا ،وا کســـــنهای VLP
زیادی در مراحل آزمایـــــش بالینی و پیش بالینی
قرار دارند ،اما تعداد کمی از آنها برای اســـــتفاده
موردتأیید قرار گرفتهاند .اولین وا کسن مبتنی بر
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مقاالت
VLPها برای بیماری هپاتیت  Bدر سال  ۱۹۸۶به
مرحله تجاری رســـــید و از آن زمان مورداستفاده
قرار گرفته اســـــتVLP .ها بهصورت یک سیستم
رهایش برای وا کســـــنهای ویروســـــی پاپیلومای
انســـــانی ( )HPVشامل گارداســـــیل و سرواریکس
عمل میکنند .این وا کســـــنها قابلیت حفاظت
در برابر دسته وسیعی از سویههای  HPVرا فراهم
میکنند.
دو مشـــــکل اساســـــی در ارتباط با وا کســـــنهای
آنفوالنزا وجود دارد که باید موردتوجه قرار بگیرد.
اول ،تأخیر زمانی برای تشخیص ویروس است که
باعث میشود توســـــعه ،آزمایش ،توزیع و مصرف
وا کسن جدید چندماه طول بکشد .عالوهبر این،
پس از آنکه وا کسیناســـــیون یک شـــــخص انجام
شـــــد ۲ ،تا  ۳هفته طول میکشـــــد تا پاسخ ایمنی
در او ایجـــــاد شـــــود .دومین مشـــــکل ،ایمنیزایی
کم اســـــت .برای مثال ،وا کسنهای مناسب برای
ً
عوامل  H5N1و  H7N9پاســـــخهای ایمنی نسبتا
ضعیفی ایجـــــاد میکنند .علت ایـــــن ایمنیزایی
ضعیف ،درحال حاضر مشـــــخص شـــــده اســـــت و
الگوها و فرموالسیونها برای غلبه بر این مشکل
توسعه پیدا کردهاند.
 2.2پروتئینهای خودآرا
با شناخت قابلیت VLPها ،ساختارهای سوپرا
مولکولی ۵متنوعی با پروتئینهای خودآرا ساخته
شـــــدهاند .بااینوجـــــود ،پروتئینهـــــای خودآرا
نمیتواننـــــد از اجـــــزای ویروس حاصل شـــــوند.
مثالها شـــــامل ســـــاختارهایی مانند ویروسها،
برخـــــی میکرو-کمپارتمانهـــــای با کتریایـــــی ۶و
والتهای یوکاریوتـــــی ۷هســـــتند .پروتئینهای
خـــــودآرا میتوانند بهوســـــیله تغییـــــرات در طول
لیپید و موقعیت در مولکولهـــــای لیپوپروتئینی
کـــــه بـــــا اصـــــاح قابلتوجـــــه در مورفولـــــوژی و
ســـــاختارهای ثانویه همراه اســـــت ،ایجاد شوند.
نانـــــوذرات خـــــودآرای پپتیـــــدی (SAPNهـــــا)
میتواننـــــد بهعنوان سیســـــتمهای رهایش دارو
بدون خطر شـــــوک آنافیالتیک مورداستفاده قرار
بگیرند .این نانـــــوذرات کـــــه از دو ناحیه مارپیچ
 coiled-coilتشکیل شـــــدهاند بهوسیله اتصالی
کوتـــــاه به یـــــک زنجیـــــره پپتیدی مجـــــزا متصل
هســـــتند .وا کســـــنهای چندظرفیتی ســـــنتزی
بهوســـــیله اتصال پپتیدهـــــای OVA CD4 LPs
و  OVA CD8بـــــا اســـــتفاده از وا کنش حلقهزایی
آزید-آلکین هویسن 8ساخته میشوند .در محیط
آبی ،بهدلیل خصوصیات شـــــیمی-فیزیکی این
وا کسنها ،تمایل به ایجاد خودآرایی وجود دارد.
چونگ و همکارانش نشان دادند که پپتیدهای
آمفیفیل (که دارای یک ســـــر آبدوســـــت و یک
سر آبگریز هســـــتند) نشانهای از سمیت در کبد،
طحـــــال ،کلیـــــه ،مثانـــــه ،رودهها ،شـــــش و قلب
ایجـــــاد نمیکنند .در مقایســـــه بـــــا آنتیژنهای
آزادAPNP ،ها (آنتیژنها بهصـــــورت نانوذرات)
میتوانند بهشکل مؤثرتری وارد APCها شوند و
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اپیتوپهای آنتـــــیژن را بیان کنند .یک آزمایش
در داخـــــل بدن موجـــــود زنده مشـــــخص کرد که
APNPهـــــا اپیتوپهـــــای  4E10و  2F5ویـــــروس
 HIVرا در سطح خود نشان میدهند (دو هدف
مهم بـــــرای القاء آنتیبادیهـــــای خنثیکننده) و
پاســـــخهای آنتیبادی قوی را علیه اپیتوپهای
خنثیکننـــــده آنتیبادی القـــــاء میکنند که برای
پیشگیری از بیماری  HIVحیاتی هستند.
 ۳.۲نانوذرات معدنی
استفاده از نانوذرات معدنی در علم وا کسنسازی
بـهطــور گسترده موردمطالعه قــرار گرفته است
که در بسیاری از گــزارشهــای منتشرشده اخیر
قابلمشاهده است .نانوذرات معدنی شامل یک
هسته معدنی در ابعاد نانو است که آنتیژن بر روی
آن متصل شده است که در علم تولید وا کسن برای
ایجاد خاصیت یاور یا رهایش دارو مورداستفاده
قرار میگیرد .نقش عمده این نانوذرات معدنی
به ساختار غیرقابل انعطاف و قابلیتکنترل این
ذرات در مرحله سنتز مربوط است ،هرچند این
ً
نــانــوذرات ا کــثــرا قابلیت زیستتخریبپذیری
ندارند.
 ۱.3.۲نانوذرات کربن
گزارشهـــــای روزافزونـــــی در مورداســـــتفاده از
نانـــــوذرات کربن بهعنوان یاور یا حامل برای انواع
مختلفی از وا کسنها منتشـــــر شده است .اثرات
ایمنیزایی آنها بهمیزان قابلتوجهی بهوسیله
ً
خصوصیات فیزیکی و شـــــیمیایی آنها ،خصوصا
اصالح شـــــیمیایی ســـــطح آنها تحـــــت تأثیر قرار
میگیرد.
نانـــــوذرات کربنی بهطور گســـــترده بهعنوان یاور
و حامل در وا کســـــنهای مختلف مورداستفاده
قـــــرار گرفتهانـــــد .این نانـــــوذرات بـــــرای رهایش
اپیتوپهای آنتیژنی به APCها مورداســـــتفاده
قـــــرار گرفتهانـــــد زیـــــرا آنهـــــا تمایل بـــــه ورود به
دسته وســـــیعی از انواع سلولها و عمل کردن به
چندین شـــــیوه مختلف دارند .اثر نانوذرات کربن
بهوســـــیله خصوصیات زیستسازگاری و فیزیکی
و شـــــیمیایی ،شـــــامل خصوصیـــــات شـــــیمیایی
سطح آنها تحت تأثیر قرار میگیرد .خصوصیات
شیمیایی سطح ،بیشترین تأثیر را در ویژگی یاور
بودن نانوذرات کربنی ایفا میکند.
نانولولههای کربنی (CNTهـــــا) دارای طول ۱۰۰
تـــــا  ۱۰۰۰ nmو قطـــــر  ۰/۸تا  ۲/۰ nmهســـــتند که
میتوانند ایمنیزایی آنتیژنهای همراه با خود
را تحتتأثیـــــر قرار دهنـــــد .نانولولههـــــای کربنی
تـــــک دیـــــواره ( )SWNTsبهعنـــــوان حاملهای
آنتیژن بهمنظـــــور رهایش آنتیژنها به APCها،
پاســـــخ ایمنی هومورال ۹را از طریق اتصال و ارائه
آنتیژنهای پپتیـــــدی بهوســـــیله مولکولهای
 MHCمربوط به APCها فعال میکنند .چندین
شـــــکل از نانـــــوذرات کربنـــــی شـــــامل ،فولرنها،
CNTهـــــا و گرافن بـــــه دلیل زیستســـــازگاری نیز

بهعنوان گزینههایی در نقش یاور موردبررسی قرار
گرفتهاند .مطالعات گذشـــــته نشان داد که CNT
های اصالحشـــــده محلول در آب زیستسازگاری
بســـــیار خوبی دارند .آنها میتوانند بهســـــرعت
بهوســـــیله لمفوســـــیتهای  B، Tو ما کروفاژهـــــا
به داخل ســـــلول راه پیدا کنند و اثـــــر ناچیزی بر
روی زیســـــتپذیری ۱۰و عملکـــــرد ایمنی ســـــلول
دارند .اتصال مشتق سنتزشـــــده و خالصسازی
شـــــده پروتئیـــــن توبرکولیـــــن بـــــا SWCNTهای
کربوکســـــیلدار ،یک پاســـــخ ســـــلولی ترجیحی در
غیاب اثرات بالقوه سمیت سلول در موش ایجاد
کرد.
 2.3.2نانوذرات سیلیکا
نانـــــوذرات ســـــیلیکا (SiNPهـــــا) نانوحاملهای
بســـــیار خوبی برای کاربردهای وســـــیعی شامل
رهایش وا کســـــن ،هدفگیـــــری اختصاصی تومور
و تصویربـــــرداری زنـــــده چندحالتـــــه هســـــتند.
این نانـــــوذرات بـــــرای رهایش آنتـــــیژن در بدن
موجـــــودات زنده مورداســـــتفاده قـــــرار گرفتهاند.
SiNPهـــــا با شـــــیوههای مختلفی ممکن اســـــت
با ســـــلولها برهمکنش داشـــــته باشـــــند که این
تنوع بهوســـــیله کنترل کردن شیمی فرآیندهای
سل-ژل بهمنظور تنظیم پارامترهای ساختاری
قابلتنظیم شـــــامل اندازه و شـــــکل ذرات فراهم
میشود .اصالح بیشتر در این نانوذرات میتواند
از طریق اصـــــاح گروههای ســـــیالنول موجود در
سطح حاصل شود که این امکان میتواند منجر
به قابلیت تشـــــخیص سلولها ،بهبود برهمکنش
بـــــا ســـــلولها ،بهبـــــود جـــــذب ســـــلولی و جذب
زیستمولکولهای اختصاصی شود.
اتصال آنتیژنـــــی این ذرات بـــــرای انتقال اثرات
تحریک ایمنی الزم نیســـــت و این مســـــئله SiNP
هـــــا را بهعنـــــوان یک سیســـــتم رهایـــــش خوب
درمیآورد .بااینوجود ،بحرانیترین مســـــئله در
استفاده از نانوذرات در کاربردهای زیستدارویی
و زیســـــتفناوری بـــــه ســـــمیت ناشـــــی از عوامل
کاهنده و پایدارکنندههای مورداستفاده در سنتز
نانوذرات برمیگردد.
ایـــــن امـــــکان وجـــــود دارد کـــــه یـــــک رهایـــــش
کنترلشـــــده و نانوحامـــــل کارآمد با انـــــدازه  ۵۰تا
 ۲۰۰نانومتر که نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل
(MSNها) نامیده میشـــــود ســـــاخته شـــــود که
میتواند بهعنوان یـــــاور و نانوحامل برای رهایش
مؤثـــــر آنتیژنهـــــا مورداســـــتفاده قـــــرار بگیـــــرد.
کیسههای جدید سیلیکایی ( )SVبهعنوان نسل
جدید یاورهـــــا و حاملهای آنتیژن برای ویروس
) Bovine Viral Diarrhoe (BVDVتهیه شده
اســـــت و بهصورت گســـــترده در صنعت گاوداری
مورداستفاده قرار گرفته اســـــت .این نانوذرات با
اندازه۵۰nmظرفیتبارگذاریباال ورهایش کنترلشده
باالی پروتئیـــــن)codon-optimized E2 (oE2
که عمدهترین مشـــــخصه ایمنی  BVDVاست را
دارا هستند.

 ۳.3.۲نانوذرات طال
نانوذرات طـــــا میتوانند در ابعاد  ۱تا  ۱۵۰نانومتر
بهراحتی به اشکال مختلف (مثل میلهای ،کروی
و مکعبـــــی و غیره) و با ســـــطوحی اصالحشـــــده با
کربوهیدراتها درآورده شوند .هر دو عامل اندازه و
شکل بر پاسخهای ایمنی حاصل از نانوذرات طال
تأثیر دارد ،بهطوریکـــــه میتواند منجر به افزایش
۱۱
پاســـــخ ایمنی از طریق مســـــیرهای ســـــیتوکین
مختلف شـــــود .پاســـــخهای ایمنی آنتیژنهای
موردنظر میتواند بهوسیله اصالح منطقی سطح
نانوساختارهای  Auتقویت شـــــود .عالوه بر این،
نانوذرات طـــــا میتوانند بهعنـــــوان حاملهایی
برای آنتیژنهای حاصـــــل از ویروسهایی مانند
آنفوالنزا ،یا بهعنوان یاور وا کسنهای  DNAبرای
 HIVمورداستفاده قرار بگیرد .ا کسایش AuNPها
بهوســـــیله گروههای سولفوری موجود در اپیتوپ
پروتئینها ،اتصال آنتیژن و توسعه وا کسنهای
جدید بر مبنای نانوذرات را بســـــیار آســـــان کرده
است.
اســـــتفاده از نانوذرات بهعنوان یاور وا کســـــن در
انواع مختلفی از وا کســـــن ،شـــــامل وا کســـــنهای
درمـــــان ســـــرطان و امـــــراض عفونی نشـــــان داده
شده اســـــت .ذرات طالی کلوئیدی که بهصورت
جزئی یـــــا کامل بـــــه آنتیژنها متصل شـــــدهاند
میتواننـــــد موجب القاء پاســـــخ ایمنی برای تولید
آنتیبادیهای بسیار اختصاصی شوند .نانوذرات
طال (AuNPها) و نانومیلههای طال (AuNRها) که
به مولکولهای دیگری متصل شدهاند میتوانند
بهعنوان یاور و بهمنظور القاء پاسخ ایمنی فعالتر
نسبت به وا کســـــنهای عادی مورداستفاده قرار
بگیرند .مطالعهای از قبل نشـــــان داده اســـــت که
آنتیژن F1-پوشـــــش دادهشـــــده بر روی ســـــطح
نانوذرات طال با اندازه  ۱۵ nmدر مقایسه با آنتیژن
 F1تنها ،پاســـــخ آنتیبادی  IgGبیشتری در موش
ایجاد میکند .اثرات ایمنیزایی نانوساختارهای
طال تا حد زیادی بهوســـــیله اندازه و شـــــکل آنها
تحت تأثیـــــر قرار میگیـــــرد Niikura .و همکارانش
اثر شـــــکل و اندازه AuNPها بر روی پاســـــخ ایمنی
در داخل بـــــدن موجود زنـــــده را موردمطالعه قرار
دادهاند.
 ۴.3.۲نانوذرات کلسیم
نانـــــوذرات فســـــفات کلســـــیم (CaP-NPهـــــا)
بهوســـــیله مخلـــــوط کـــــردن ســـــدیم ســـــیترات،
کلســـــیم کلراید و ســـــدیم هیدروژن فسفات تحت
شرایط کنترلشـــــده ایجاد میشـــــوند .مشخص
شـــــده اســـــت که CaP-NPها بهعنوان موقعیت
اتصال مرکزی بـــــرای پروتئینهای آنتیژنی عمل
میکنندCaP-NP .های درونیاخته ،هنگامیکه
 pHمحیـــــط ســـــلولی در طـــــی فرآیندهای جذب
ســـــلولی از خنثی به اســـــیدی تغییر میکند ،مواد
محبوسشـــــده در داخـــــل خـــــود را آزاد میکنند
و بـــــه سیتوپالســـــم منتقـــــل میکننـــــد؛ بنابراین،

CaP-NPهـــــا میتوانند بهطور طبیعـــــی و بدون
هرگونه محرک خارجی ،محتوای همراه با خود را
در محیط رها کنند که این خصوصیت ،آنها را به
حاملهای ایدهآل بـــــرای آنتیژن تبدیل میکند.
همچنین ،نانوذرات چندالیهای پیچیده متصل
به یاورهـــــای آنتیژنی و بخشهای فعال آنتیژنی
با استفاده از شـــــیمی ساده و آسان این نانوذرات
ســـــنتز شـــــدهاند که موجب تقویت پاسخ ایمنی
بالقوه شـــــدهاند .عالوه بر این ،نانوذرات فسفات
کلسیم ( )CaP-NPsدر شرایط فیزیولوژیک پایدار
هســـــتند و بهطور گســـــترده بهعنوان وکتور DNA
های غیرویروســـــی مورداســـــتفاده قرار گرفتهاند.
ایـــــن نانـــــوذرات زیستســـــازگاری فوقالعـــــاده و
زیســـــتتخریبپذیری آســـــانی دارند ،غیرســـــمی
هســـــتند و برای ســـــاخت وا کســـــنهای  DNAو
ایمنـــــی مخاطی ۱۲مناســـــب هســـــتند .مطالعات
قبلـــــی گزارش کردهاند کـــــه CaP-NPهای اصالح
سطحی شـــــده با اندازه  ۸۰ nmمیتوانند ژنهای
کبد را هدفگیری کننـــــد ،از  DNAداخلی در برابر
 DNaseدر حالتهای داخل بدن و خارج از بدن
موجود زنده محافظت کنند و تراآلودگی مؤثرتری
را نسبت به سلول پستانداران نشان دهند.
CaP-NPهـــــا میتواننـــــد در بـــــدن موجـــــودات
زنـــــده تخریبشـــــده و بـــــه ترکیباتی غیرســـــمی و
زیستتخریبپذیر تبدیل شـــــوند ،بنابراین آنها
تحت شرایط فیزیولوژیک ایمن هستند و درنتیجه
درحـــــال بـــــه دســـــت آوردن کاربردهـــــای بالینی
متنوعی هســـــتند .همچنین CaP-NPها امکان
اصالح ســـــطح قابلتوجهی را بهوســـــیله شـــــیمی
ســـــطح ســـــاده برای اتصال آنتیژنهای متنوع،
در محـــــدوده انـــــدازه ذرات  ۱۰۰-۵۰نانومتر فراهم
میکنند .مطالعات قبلی مشخص کرده است که
CaP-NPها یاورهای مناسبی برای وا کسنهای
 DNAو ایمنی مخاطی هستند.
همچنین نانومواد کلسیم بهعنوان یاور جایگزین
برای بســـــیاری از وا کسنها موردبررسی و مطالعه
قرار گرفتهاند .برای مثـــــال CaP-NP ،تورم کمی
در محل تزریق بهوجود میآورد و پاسخ  IgEکمی
در مطالعات حیوانی ایجـــــاد میکند که بهوضوح
مزیت آن نســـــبت به تزریق ترکیبـــــات آلوم تجاری
را نشـــــان میدهد .عـــــاوه بر ایـــــن ،آزمایشهای
گذشـــــته بـــــر روی بدن موجـــــود زنده مشـــــخص
کرده اســـــت که تجمع CaPهـــــا در ابعاد میکرومتر
میتواند خصلت یاور قویتری از آلومینیوم ایجاد
کند و میزان تیتر آنتیبادی خنثیکننده باالیی را
ایجاد کند و در برابر بیماریهای ویروســـــی ایمنی
باالیی ایجاد کند.
 ۴.۲لیپوزومها
لیپوزومها نانوذرات کرویشـــــکلی هستند که از
یک یا چند دو الیه لیپیدی تشـــــکیل شـــــدهاند و
شـــــبیه حفرههای داخل سلولی هستند .لیپیدها
یک ســـــر آبدوســـــت و یک دم آبگریـــــز دارند که
تحت شـــــرایط صحیح در آب خـــــود تجمعی پیدا

میکنند تا تشـــــکیل لیپوزوم بدهند .مرکز لیپوزوم
آبدوست اســـــت درحالیکه داخل بخش دو الیه
آبگریز اســـــت .لیپوزومها میتواننـــــد با قراردادن
پروتئینهـــــای ویروســـــی (مثـــــل هما گلوتنین و
نورامیدینیـــــداز ویـــــروس آنفوالنزا) بهطـــــور فعال
بـــــه ســـــلولهای هـــــدف بچســـــبند .لیپوزومهـــــا
میتوانند بهعنوان یاور و حاملهای رهایش دارو
مورداســـــتفاده قرار بگیرند کـــــه عملکرد اصلی آن
پایدارســـــازی آنتیژن با حفاظت از آنها از شرایط
زیســـــتی ،کاهش زدوده شـــــدن آنتیژن و افزایش
ســـــلولهای بیانکننده رهایش (APCها) است.
لیپوزومها قابلیت زیـــــادی در کاربردهای بالینی
دارنـــــد زیرا آنها زیستســـــازگار و پایـــــدار در بدن
هستند .همچنین ســـــاخت و قابلیت تولید انبوه
آنها باالتر است .قابلیت سیستمهای لیپوزومی
برای رهایش آنتیژن و تقویت پاســـــخ ایمنی حائز
اهمیت است.
پا ک شـــــدن ســـــریعتر از محل تزریق و ماندن در
محل خروج گرههـــــای لنفاوی (dLNها) میتواند
با اتصال لیپوزومهای حاوی  -1،2دی اولئوئیل-
-3تری متیل آمونیـــــوم پروپان ( )DOTAPانجام
شـــــود که منجر به افزایش  ۱۰تا  ۳۰۰برابری پاسخ
 IgG2bو  IgG2aدر مقایســـــه با وا کسیناســـــیون
با آنتیژن حلشـــــده میشود .نشـــــان داده شده
اســـــت که همراه کردن لیپوزومهـــــای  R8با پلی
اینوسینیک :پلی ســـــیتیدیلیک اسید ()PolyI:C
که یک  dsRNAســـــنتزی اســـــت ،در مقایســـــه با
آنتیژن فرموله شـــــده بـــــا  polyI:Cمحلول یا یاور
کامل فروند ( )CFAپاســـــخهای  CTLرا به میزان
قابلتوجهی تقویت میکند و رشد تومور را کاهش
میدهد.
عالوه بر این ،ایمنسازی با لیپوزومهایی با قطر
بیشـــــتر از  ۴۰۰ nmدر مقایســـــه با لیپوزومهای ۱۰۰
نانومتری ،منجر به افزایش دو برابری در نســـــبت
 IgG2a/IgG1شـــــد .عـــــاوه بـــــر ایـــــن ،مطالعات
گذشته نشان داده اســـــت که اندازه حداقل برای
لیپوزوم کاتیونـــــی  CAF01که از دی متیل -دی
ا کتادسیل -آمونیوم ( )DDAو ترهالوز دی بهنات
( )TDBتشـــــکیل شده است ،نقشی ایفا نمیکند.
صرفنظر از اندازه لیپوزوم (کـــــه از  ۳۰۰ nmتا µm
 ۴متغیـــــر اســـــت) ،لیپـــــوزوم  CAF01هیچگونـــــه
جذب یا پاســـــخ  IgG1/2وابســـــته به اندازهای در
مطالعات داخل بدن موجود زنده از خود نشـــــان
نداد ،درحالیکه افزایش وابسته بهاندازه در تکثیر
سلولی ،در اندازه ذرات بزرگتر ذکر شده است که
ً
احتماال بهدلیل بازداری بیشتر آنها در گرههای
لنفاوی است.
 ۵.۲پلیـمــر
انواع مختلفی از پلیمرها بهدلیل زیستسازگاری،
شـــــیمی متنوع و سرعت زیستتخریبپذیری کم
برای تهیه نانوذراتی مورداســـــتفاده قرار گرفتهاند
کـــــه بهمنظور گیرانـــــدازی آنتیژن بـــــرای رهایش
هدفمند به ســـــلولهای خاص یا رهایش آهسته
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مقاالت
آنتیژن استفاده شـــــدهاند .در این مقاله مروری،
چهار نـــــوع از نانوذرات پلیمری موردبررســـــی قرار
گرفتهانـــــد و ما آنهـــــا را به دو دســـــته پلیمرهای
استحصالشـــــده از طبیعت (مثل کیتوســـــان ۱۳و
 )PGA-ɤو پلیمرهـــــای ســـــنتزی (مثل  PLGAو
 )PLAدستهبندی کردهایم.
کیتوســـــان ( )CSیک پلی آمینوســـــا کارید مشتق
شـــــده از اســـــتیلزدایی از کیتیـــــن اســـــت کـــــه
کوپلیمری متشـــــکل از مونومرهای -Dگلوکزآمین
و -Nاســـــتیل-d-گلوکزآمین اســـــت که بهوسیله
پیوندهای  1)-βو  (4به یکدیگر متصل شدهاند.
ً
ایـــــن پلیســـــا کارید عمدتـــــا از اســـــکلت خارجی
سختپوســـــتان و ماهیـــــان مرکب و ســـــایر منابع
مانند قار چها به دســـــت میآید؛ بنابراین ،هزینه
اســـــتخراج کیتوســـــان پاییـــــن اســـــت .نانوذرات
کیتوســـــان خصوصیـــــات منحصربهفـــــردی مانند
غیرســـــمی بودن و قابلیت اصالح آسان به شکل
و اندازه موردنظـــــر را دارند که درنتیجه آن را برای
اســـــتفاده در وا کسنها و سیســـــتمهای رهایش
داروی مختلـــــف ماننـــــد وا کســـــنهای ،HBV
وا کســـــنهای بیماری نیوکاســـــل و وا کســـــنهای
 DNAمناســـــب میکنـــــد .نانـــــوذرات کیتوســـــان
متصلشـــــده به  rHBs-Agخصوصیـــــت تقویت
پاســـــخ باالتری از یـــــاور آلوم پـــــس از تزریق درون
عضلهای به موش ایجاد میکند.
گامـــــا پلی-گلوتامیـــــک ( )PGA-ɤنانوذراتـــــی
محلول در آب هســـــتند که بهعنوان سیستمهای
رهایش آنتیژن و یاور در وا کســـــن مورداســـــتفاده
قـــــرار گرفتهاند تـــــا پاســـــخهای ایمنی ســـــلولی و
هومـــــورال را القـــــاء کننـــــد .آنتیژنهایـــــی مانند
 HIV-1 p24 ،HIV-1 gp120و پروتئیـــــن بیماری
ورم مغـــــز ژاپنـــــی میتواننـــــد بهوســـــیله PGA-ɤ
پوشـــــش داده شـــــوند و از طریق آن رهایش پیدا
کننـــــد .نانـــــوذرات  PGA-ɤخصوصیـــــات ذاتـــــی
تحریک پاسخ ایمنی را به این دلیل بروز میدهند
که مشخص شده است که آنها پاسخهای ایمنی
ذاتی و تطابقی را از طریق مســـــیرهای اعالم پیام
 TLR4و  MyD88بدون نیـــــاز به هرگونه مولکول
یاور القاء میکنند .عـــــاوه بر این ،اندازه نانوذرات
 PGA-ɤدر جـــــذب آنتیژن بهوســـــیله APCها و
رشـــــد و مهاجرت آنهـــــا به گرههـــــای لنفاوی به
اثبات رسیده است .استفاده از نانوذرات PGA-ɤ
با قطر  ۴۰ nmفعالسازی بیشتر DCها و مهاجرت
آنها به گرههای لنفاوی را نسبت به نانوذرات ۱۰۰
یا  ۲۰۰نانومتری در پـــــی دارد .نانوذرات PGA-ɤ
همچنین بـــــرای طراحی وا کســـــن بـــــرای درمان
سرطان مورداستفاده قرار گرفته است.
کوپلیمر پلـــــی (ال کتیک-کو-گلیکولیک اســـــید)
( )PLGAهمچنیـــــن میتوانـــــد آنتـــــیژن را برای
رهایش به ســـــلولهای خاص در خود نگه دارد یا
انتشار آنتیژن یا مولکولهای یاور را برای چندین
هفته تا چندین ماه به تأخیر بیندازد که مشخص
شـــــده اســـــت این کار موجـــــب افزایـــــش تحریک
سیســـــتم ایمنـــــی میشـــــود .ذرات  PLGAبرای
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رهایش آنتیژنهای ناشی از پاتوژنهای مختلفی
ماننـــــد ویـــــروس هپاتیـــــت  ،(HBV) Bپروتئین
ماالریـــــای  ،VMP001باســـــیلوس آنتراســـــیس،
آنتیژنهای  HIVو آنتیژنهـــــای همراه با تومور
مورداستفاده قرار گرفتهاند.
قابلیـــــت تنظیم دقیـــــق ترکیـــــب مولکولی و وزن
آنهـــــا بهراحتی میتواند موجب کنترل ســـــرعت
انتشـــــار آنتیژنها و یاورها در چندین مرحله پس
از یـــــک نوبت وا کسیناســـــیون شـــــود .هنگامیکه
آنتیژن اوالبومین ( )OVAو یاور مونوفســـــفوریل
لیپید  (MPLA) Aدر نانوذرات  PLGAبارگذاری
شـــــود ،مصرف خورا کی آن بهمیزان قابلتوجهی
مقدار آنتیبادی  IgGو  IgAبیشـــــتری نسبت به
محلول  OVAیا نانوذرات  PLGAکه تنها با OVA
بارگذاری شدهاند ،ایجاد میکند PLGA .همانند
ســـــایر پلیمرها ماننـــــد پلی (-Lال کتیک اســـــید)
( ،)PLAپلی (اتیلن گلیکول) ( )PEGو پلیمرهای
طبیعی مانند پلیســـــا کاریدها میتواند به شکل
نانوذرات هیدروژلی سنتز شوند که نوعی از شبکه
پلیمری سهبعدی آبدوست است.
پلی (-Lال کتیک اســـــید) ( )PLAپلیمر ســـــنتزی
دیگری است که نانوذراتی با وزن  ۸۵۰۰۰تا ۱۶۰۰۰۰
دالتون حاصل میکند که بـــــه دلیل خصوصیات
مشخص و در دســـــترس بودن از نظر تجاری برای
سیســـــتمهای رهایش دارو دارای مزیت اســـــت.
کامپوزیتهـــــای گرافـــــن ا کســـــید PLA-PEG/
۱۴
ظرفیت قابل قبولی برای بارگذاری پا کلیتا کسل
و رهایـــــش آرام دارو در مطالعـــــات خـــــارج از بدن
موجود زنده نشان داده است.
بهطور خالصـــــه ،پلیمرهـــــای طبیعـــــی بهدلیل
فراوانـــــی بـــــاالی آنهـــــا در طبیعـــــت ،آبگریزی،
زیســـــتتخریبپذیری و برهمکنشهـــــای ویژه با
بافتهـــــا مـــــوادی جالبتوجه بـــــرای کاربردهای
رهایش وا کسن هستند.
مطالعـــــات اخیر بر روی بهبود پایـــــداری فیزیکی
نانـــــوذرات مبتنی بـــــر پلیمرهـــــای طبیعی ،منجر
به فرموالســـــیونهای جدید وا کســـــن بـــــا کارآیی
ً
بهبودیافتـــــه بـــــرای رهایـــــش آنتـــــیژن ،خصوصا
بـــــرای وا کسیناســـــیون از مســـــیر مخاطی شـــــده
اســـــت .مطالعات آینده باید بـــــر روی بهکارگیری
خصوصیـــــات هدفگیـــــری بافـــــت توســـــط این
زیســـــت-پلیمرها و مشـــــخص کـــــردن جزئیـــــات
و پیچیدگیهـــــای مکانیســـــم عملکـــــرد ،شـــــامل
خصوصیات ذاتی ایمنیزایی این زیست-پلیمرها
متمرکز شود.
 ۶.۲کمپلکسهای محرک سیستم ایمنی
ک ــم ــپ ــل ــکـ ـسه ــای مـ ــحـ ــرک س ــی ــس ــت ــم ایــمــنــی
(ISCOMهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ذراتـ ـ ـ ــی بـ ــه ش ــک ــل ق ــف ــس بــا
ســاخــتــارهــای خ ــود آرای ـشیــافــتــه هستند کــه از
زیــس ـتمــولــکــولهــایــی شــامــل یـ ــاور ســاپــونــیــن،
کلسترول ،فسفولیپیدها و آنتیژنهای پروتئینی
تشکیل شــدهانــدISCOM .ه ــا در حــدود ۴۰ nm
بــزرگــی دارنـ ــد .عملکرد ISCOMهـ ــا در تحریک

سیستم ایمنی ناشی از توانایی آنهــا بــرای به
دام انداختن آنتیژن بهوسیله برهمکنشهای
غیرقطبی است .آنتیژنهای مختلفی به همراه
ISCOMه ـ ــا مــورداســتــفــاده قـ ــرار گــرفــت ـهانــد که
شامل آنتیژنهای حاصل از ویــروس آنفوالنزا،
ویروس تبخال HIV ،و بیماری نیوکاسل هستند
ً
که نشان میدهد ایــن ذرات کــروی کامال برای
تهیه وا کسن مناسب هستندISCOM .هــا تنها
میتوانند بهعنوان یــاور و نه بــرای رهایش دارو
در ساخت وا کــســن مــورداســتــفــاده قــرار بگیرند.
در فرآیند منطقی و حــســابشــده وا کسنهای
نوین ،ا کثر آنتیژنها (مثل آنتیژنهای نوترکیب
قابل انحالل) با ISCOMها ارزیابی میشوند زیرا
آنتیژن دیگر در داخل این ذرات قرار نمیگیرد.
در درجــه اول ،نیروهای جاذبه الکترواستاتیک
هستند که باعث اتصال آنــتـیژن میشوند و تا
حــدی عملکرد ISCOMهـ ــا را تعیین میکنند.
 ISCOMATRIXم ـیتــوانــد بــا آنــت ـیژن ترکیب
شــود و باعث الــقــای پاسخهای ایمنی ناشی از
آنتیبادی و سمیت سلولی شود.
 ۷.۲امولسیونها
امولسیونها در ابعاد نانو میتوانند با اندازهای
در محـــــدوده  ۵۰تـــــا  ،۶۰۰ nmبهعنـــــوان یـــــاور در
وا کســـــنها مورداســـــتفاده قـــــرار بگیرنـــــد .ایـــــن
نانـــــوذرات میتوانند در شـــــکلهای روغن-در-
آب یـــــا آب-در-روغن وجود داشـــــته باشـــــند که
نانوقطرات در آنها بهوسیله سورفکتانت کافی،
پایدار شـــــده اســـــت .امولســـــیونها پلیمرها را در
فاز آلی حل میکنند و ســـــپس با فاز آبی تشکیل
امولسیون میدهند .برحســـــب میزان آبگریزی
وا کسن ،میتواند در فاز آلی یا آبی امولسیون قرار
بگیرد .امولسیونهای پوشش دادهشده با پلیمر
از طریق تشکیل یک نانوساختار هسته-پوسته
بهصورت نانوکپسول عمل میکنند .امولسیونها
میتوانند بهوسیله مخلوط شـــــدن با آنتیژن یا
بهوسیله کشاندن آنتیژن به داخل هسته خود
حبس کنند تا رهایش کارآمد وا کســـــن را حاصل
کنند.
امولسیونها قابلیت بسیار زیادی در علم تولید
وا کســـــن با کمک فنـــــاوری نانو دارنـــــد و ترکیب
اســـــکوالن ،جزء روغنی چندین یاور امولســـــیون
 o/wبـــــرای وا کســـــنهای آنفوالنزا اســـــت .عالوه
بـــــر وا کســـــنهای آنفوالنـــــزا ،یاورهـــــای MF59
در مطالعـــــات آزمایشـــــگاهی برای اســـــتفاده در
وا کســـــنهایی نظیـــــر  HSV،HIV،HBV،HCVو
 CMVموردارزیابی قرار گرفته است.
سرنوشـــــت نانـــــوذرات از لحاظ زیســـــتی یکی از
عوامل مهم بـــــرای کاربرد بالقـــــوه آنها بهعنوان
وکتور و/یا تنظیمکننده پاســـــخ ایمنی در وا کسن
اســـــت .یـــــک وکتور/تنظیمکننده پاســـــخ ایمنی
باید زیستســـــازگار باشـــــد ،زیســـــتتخریبپذیر
باشـــــد ،تهیه آن ارزان باشـــــد ،خصلـــــت آنتیژنی
نداشـــــته باشـــــد و قادر به تشدید پاســـــخ ایمنی

شکل  .۱وا کسنهای سنتزی مبتنی بر نانوذرات (کرههای آبی :آنتیژن؛ کرههای قرمز :نانوذرات) شــکل  .۲ســه دســتهبندی وا کســنهای نانومتــری براســاس عملکــرد ()a
( )aنانوذرات معدنی )b( ،نانوذرات پلیمری )c( ،نانوذرات زیســت-مولکولی مانند لیپوزومها ،موجب تکثیر ســریع میشــود ( )bجذب ســلولی را تقویت میکند ( )cپاسخ
ایمنی را بهینه میکند.
( )dذرات شبه-ویروس )e( ،میسلها )f( ،کمپلکسهای محرک سیستم ایمنی.

مناسبی باشـــــد .در میان چندین نوع از نانومواد
معرفیشده در این مقاله مروری ،بهجز طال ،سایر
مواد میتوانند تخریبشده و از بدن پا ک شوند.
بهطورکلـــــی ،نانومواد میتواننـــــد منجر به تنش
ا کسایشی و التهاب ســـــلولها و بافتها بشوند.
بهطور مشخص ،آنها میتوانند تولید گونههای
فعال حاوی ا کســـــیژن (ROSها) کـــــه میتوانند
منجر به اثرات ســـــمیت برای ســـــلولها شوند را
ً
القاء کنند .این اثرات سمیت ،معموال بهوسیله
خصوصیات ذاتی فیزیکی و شـــــیمیایی نانومواد،
شامل اندازه ،شکل ،بار سطحی ،اصالح سطح،
ترکیـــــب شـــــیمیایی ،تخریب و تشـــــکیل یک تاج
پروتئینی ۱۵تحت تأثیر قرار میگیرد .بااینوجود،
تنظیم مناسب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
مانند اندازه و گروههای عاملی سطحی میتواند
بهطور مؤثری ســـــمیت را کاهش دهد و راندمان
حذف نانومواد از بدن را بهبود دهد .برای مثال،
سمیت ســـــلولی AuNRهای پوشش دادهشده
بـــــا  CTABرا میتـــــوان بـــــا عامـــــلدار کـــــردن با
پلیالکترولیت رفع کرد .این نتایج نشان میدهد
که اصالح منطقی شـــــیمی سطح میتواند بهطور
معناداری سمیت نانوذرات فلزی را کاهش دهد.
این مســـــئله نشـــــان میدهد که چگونه میتوان
از اثرات جانبی جدی ناشـــــی از نانومواد در موارد
استفاده عملی از آنها اجتناب کرد.
پس از خالصه کردن برخی ترکیبات شـــــیمیایی
مختلـــــف نانومـــــواد ،این مقاله مـــــروری به اثرات
زیســـــتی مختلف این نانومواد برای تنظیم پاسخ
ایمنی وا کســـــنها بر مبنای خصوصیات فیزیکی
مختلف آنها (شـــــکل ،اندازه ،اصالح شیمیایی
و زیستی ســـــطح) (جدول  )۱میپردازد؛ بنابراین،
در مقیاس نانو ،ترکیب شـــــیمیایی ،خصوصیات
فیزیکی و اصالحات بیوشـــــیمیایی ذرات ،اثرات
زیستی آنها در بدن موجودات زنده را مشخص
میکند.

 3برهمکنشهای نانوذرات با آنتیژن
اجزای موردنیاز یک وا کســـــن مؤثر شـــــامل یک
آنتیژن برای القاء پاسخ ایمنی انطباقی ،سیستم
رهایش که میتواند هدفمندی رهایش آنتیژن و
فعالکننده پاسخ ایمنی برای رسیدن به APCها
را تضمین کنـــــد و تقویتکننده پاســـــخ ایمنی که
سیســـــتم ایمنی ذاتی را تحریک میکند ،هستند.
سیستمهای رهایش و تقویتکننده پاسخ ایمنی
دارای انواع مختلفی از فرموالسیونهای وا کسن
مبتنی بر نانوذرات هستند (شکل .)۱
برای نانوذراتـــــی که بهعنوان سیســـــتم رهایش
عمل میکنند ،پوشـــــشدهی آنتـــــیژن و نانوذره
ً
عموما ضروری اســـــت (شـــــکل  .)۲همـــــراه کردن
آنتیژنها با نانوذرات میتواند از تخریب آنتیژن
جلوگیـــــری کند و پایداری آنهـــــا را افزایش دهد،
(یعنـــــی آنتـــــیژن و نانـــــوذره بهصـــــورت همزمان
توسط سلول ایمنی جذب میشوند ،یا بهصورت
یک سیســـــتم رهایش آهســـــته عمـــــل میکنند).
نانوذرات مبتنی بر سیســـــتمهای رهایش وا کسن
که میتوانند این معیارها را برآورده کنند ،چندین
مزیت نسبت به وا کسنهای سنتی دارند؛
 1کپســـــوله شـــــدن همزمان آنتـــــیژن و عامل
تحریککننـــــده پاســـــخ ایمنـــــی در نانـــــوذرات،
ایمنیزایی و قدرت تأثیرگذاری وا کسن را افزایش
۱۶
میدهد 2 .ذرات که برای رهایش ســـــیتوزولی
آنتیژنها طراحی شـــــدهاند بیان متقاطع و بیان
 MHC-Iآنتـــــیژن را تقویت میکننـــــد و درنتیجه
پاســـــخ ســـــیتوزولی ســـــلولهای  Tلمفوســـــیتی
( )CTLرا افزایـــــش میدهندAPC 3 .ها بهراحتی
میتواننـــــد تحـــــت فرآینـــــد بیگانهخـــــواری ۱۷قرار
بگیرند 4 .بیان چندظرفیتـــــی آنتیژنها بر روی
ســـــطح ذرات امکان اتصال تقاطعی گیرندههای
ســـــلولهای  Bبهمنظـــــور تقویـــــت پاســـــخ ایمنی
هومورال را امکانپذیر میکند و  5اصالح ســـــطح

ذرات بـــــا گروههـــــای عاملـــــی و لیگاندهـــــا امکان
هدفگیـــــری اختصاصی بافت و ســـــلول را فراهم
میکند.
یک سیســـــتم رهایش کارآمـــــد باید آنتـــــیژن را
تغلیظ کنـــــد ،از آنتـــــیژن در برابر تخریب شـــــدن
محافظت کند ،جذب و بیان بهوسیله سلولهای
دندریتیـــــکDC( ۱۸هـــــا) را افزایش دهـــــد و تولید
ســـــیتوکینها که عامل ایجاد پاســـــخ ایمنی قوی
هستند را القاء کند (شـــــکل  .)۳نانوذرات سخت
مبتنی بر ســـــیلیکا ،طال و کلســـــیم فسفات بهطور
گستردهای برای کاربرد بهعنوان سیستم رهایش
موردارزیابی قرار گرفتهانـــــد و برای اتصال آنتیژن
طراحی بر روی ســـــاختار آنها انجام شـــــده است
(شکل  .)۴اتصال آنتیژن از طریق جذبسطحی
فیزیکی یا روشهای پیچیـــــده دیگر مانند اتصال
شـــــیمیایی و کپســـــوله کردن انجام شده است.
ً
جذب ســـــطحی آنتیژن بر روی نانوذرات عموما
براســـــاس بار یـــــا برهمکنشهای آبگریـــــز انجام
میشـــــود؛ بنابراین ،برهمکنش میـــــان نانوذره و
ً
آنتیژن نسبتا ضعیف است که ممکن است منجر
به تفکیک سریع آنتیژن و نانوذره در بدن موجود
زنده شـــــود .کپســـــوله کردن و اتصال شـــــیمیایی
برهمکنـــــش قویتری میـــــان نانـــــوذره و آنتیژن
ایجاد میکند .در کپســـــوله کردن ،آنتیژن با مواد
اولیه تولیدکننده نانوذرات در خالل سنتز نانوذره
مخلوط میشود که منجر به دام افتادن آنتیژن
به هنگام تشـــــکیل نانـــــوذرات از مـــــواد اولیهاش
میشـــــود .آنتیژن تنها هنگامی از نانوذره خارج
میشود که آن نانوذره در داخل بدن موجود زنده
و یا ســـــلول تخریب شود .از ســـــوی دیگر ،در مورد
اتصال شـــــیمیایی ،آنتیژن بهصورت شـــــیمیایی
به ســـــطح نانوذره اتصال پیدا میکند .آنتیژن به
همراه نانوذره به داخل ســـــلول جذب میشود و
سپس در داخل ســـــلول آزاد میشود .در سیستم
رهایش با نانوذرات نـــــرم ،مانند نانوذرات مبتنی
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نبــری بــا واســط گیرنــده ( )dشکل  .۴شیوه ترکیب نانوذرات و آنتیژن ( )aاتصال ( )bدربرگیری
شــکل  .۳چندیــن نــوع از بیــان آنت ـیژن ( )aگیرنــده )TLR (bهــا ( )cدرو 
( )cجذب سطحی ( )dاختالط ساده.
درونبری ( )eرهایش دارو تحت اثر .pH

بـــــر VLPهـــــا ISCOM ،ISCOMATRIXTM ،یا
لیپوزومها ،اتصال -BNآنتـــــیژن از طریق اتصال
شیمیایی ،جذبسطحی و کپسوله شدن صورت
میگیرد.
برای رویکردهای تقویتکننده ایمنی ،نانوذرات
میتوانند بیان آنتیژن و ایمنیزایی را بهوســـــیله
فعال کردن مســـــیرهای خاصـــــی از ایمنی بهبود
دهنـــــد .یاورهـــــای مورداســـــتفاده در وا کســـــن
میتوانند موجب ایجاد پاســـــخ ایمنی بهوســـــیله
تقویـــــت میـــــزان و تحتتأثیـــــر قرار دادن پاســـــخ
اختصاصی نســـــبت به آنتیژن شوند .برای اینکه
نانوذرات بهعنوان تقویتکننده سیســـــتم ایمنی
استفاده شوند ،اتصال و برهمکنش میان نانوذره
و آنتیژن امری الزامی نیست و حتی درصورتیکه
موجـــــب ایجـــــاد تغییـــــر در ســـــاختار آنتـــــیژن در
ســـــطح نانوذرات شـــــود ،نامطلوب هم محسوب
میشود .نشـــــان داده شده اســـــت که نانوذرات
نرم ،ماننـــــد یاورهای مبتنی بر امولســـــیونها ،از
جملـــــه  MF59و  AS03برای یک آنتیژن هدف،
حتی هنگامیکـــــه بهصورت مجزا و قبل از آنتیژن
تزریق شـــــدهاند هم نقـــــش یاور را ایفـــــا کردهاند.
مولکولهایی که بهعنوان تحریککننده پاســـــخ
ایمنی در فرموالســـــیون وا کسن مورداستفاده قرار
گرفتهاند شامل سموم با کتریایی (سمیا کولرا ،سم
 E. coliحســـــاس بـــــه حرارت و غیره) ،ســـــاپونین
) (Quil-A QS-21و سیتوکینها هستند .بهطور
مشخص ،معلوم شده است که سموم با کتریایی
آنتـــــیژن را به ســـــلولهای  Mدر روده میرســـــاند
که میتواند موجب تقویت پاســـــخ ایمنی بشود و
درنتیجه یک پاســـــخ هومورال در ســـــطح مخاطی
ایجاد کند .سم کولرا (زیرواحد نوترکیب  )Bمثالی
از این ســـــموم است که بهعنوان یاور برای وا کسن
خورا کی تجاریسازیشـــــده کولرا مورداســـــتفاده
قـــــرار گرفته اســـــت .مولکولهای کوچک شـــــامل
گیرندههـــــای  TLRهســـــتند کـــــه میتواننـــــد یک
گیرنده خاص موجود بر روی ســـــطح ســـــلولهای
ایمنـــــی را هـــــدف بگیرند و در ادامه پاســـــخ ایمنی
قویتـــــری ایجاد کنند .آ گونیســـــتها ،۱۹شـــــامل
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اولیـگـونــوکلئـوتیــــــــدهای  ،(TLR 9) CpGپلـــــی
) (TLR 3) (I:Cیا ایمی کیمود ( )TLR 7/8بیش
از سایر TLRها موردبررسی و مطالعه قرار گرفتهاند
و خصوصیات آنها بهعنوان یاور در وا کسنهایی
علیـــــه ماالریا ،هپاتیـــــت  ،Bآنفوالنـــــزا و همچنین
وا کســـــنهای درمانـــــی مختلـــــف بر ضدســـــرطان
موردارزیابـــــی قرار گرفته اســـــت .بیشـــــتر یاورهای
تحریککننـــــده پاســـــخ ایمنـــــی لیگاندهایی برای
گیرندههای شناســـــایی الگو (PRRها) هســـــتند،
هرچنـــــد برخی میتواننـــــد برای ایجـــــاد یک جزء
کلیدی برای پاســـــخهای ذاتی (ســـــیتوکینها) یا
تحریک یک مسیر فعالسازی بهصورت مستقیم
مورداســـــتفاده قرار بگیرنـــــد .آنتیژنهایی که به
بیش از یـــــک یـــــاور تحریککننـــــده ایمنی متصل
هســـــتند که رویکرد متـــــداول در سیســـــتم یاورها
محسوب میشـــــود ،قابلیت القاء مؤثر پاسخهای
ایمنی منطبق بر هر دوی پاتوژن و جمعیت هدف
را میتوانند داشـــــته باشـــــند .برای توسعه موفق
نانوذرات بهعنوان یاورهای تقویتکننده پاســـــخ
ایمنـــــی ،مطالعات بیشـــــتری الزم اســـــت تا درک
مناســـــبتری از شیوه برهمکنش میان نانوذرات و
سیستمهای ایمنی حاصل شود.
 4نانــوذرات برهمکنشکننده با ســلولهای
بیانکننده آنتیژن
وارد کردن ترکیبات آنتیژنـــــی به داخل نانوذرات
توجه فراوانی را به خود جلب کرده اســـــت و تمرکز
بر روی ایـــــن موضوع اســـــت که چگونـــــه آنتیژن
بهصورتـــــی کارآمدتر برای ســـــلولهای بیانکننده
آنتیژن (APCها) رهاسازی شود و سپس موجب
فعالســـــازی پاســـــخ ایمنی شـــــود .ســـــلولهای
دندریتیـــــک (DCهـــــا) و ما کروفاژهـــــاAPC ،های
خاصـــــی هســـــتند که اغلـــــب در طراحی وا کســـــن
موردهدف قرار میگیرندDC .ها مؤثرترین APCها
ً
هستند که بهوسیله آنها تولید پاسخ ایمنی عموما
نیاز به بیان پپتید دارد .انتظار داریم که مطالعات
آینـــــده بـــــر روی بررســـــی DCها و مکانیســـــمهای
جذبـــــی ما کروفـــــاژ و برهمکنشهای نانـــــوذرات با

APCها برای توسعه وا کسنهای مؤثری بر مبنای
نانـــــوذرات متمرکز شـــــود .بیان متقاطـــــع آنتیژن
برونزاد بهوسیله آنتیژنهای  APCبرای تحریک
ســـــلولهای ســـــمی  Tبرای وا کســـــنها الزم است
(شکل  .)۵ارتباط تنگاتنگی میان سیستم اتصال
آنتیژن برای فعالســـــازی یاور و پاسخ سلولهای
سمی  Tبا وا کسنهای مبتنی بر نانوذرات پروپیلن
ســـــولفید مشاهده شـــــده اســـــت .مطالعات قبلی
گزارش کردهاند کـــــه اندازه ،بار و شـــــکل نانوذرات
نقشی اساسی در جذب آنتیژن دارد.
بهطورکلی ،نانوذرات میتوانند بهوسیله APCها
بهسهولت شناسایی و توسط آنها جذب شوند تا
پاسخهای ایمنی مربوط به اجزای سلولی با اندازه
مشـــــابه را ایجـــــاد کنند .آنها میتواننـــــد از طریق
ً
مکانیســـــم درونبری و خصوصا قطرهخواری ۲۰به
سلولهای زنده وارد شـــــوند .اثر اندازه ذره بر روی
ایمنیزایی به جذب سلولی ذرات نانو در مقایسه
با ذرات بزرگتر مربوط میشود.
بار ســـــطحی فا کتور مؤثر و دارای اهمیتی مشابه
در برهمکنش میـــــان نانوذرات و APCها اســـــت.
ذرات با بار سطحی مثبت با اندازه ذره  ۱میکرومتر
هم جذب میشـــــوند .برهمکنش الکترواستاتیک
نانوذرات کاتیونی با غشـــــاء آنیونی سلول منجر به
جذب  APCباالتـــــر نانوذرات کاتیونی و خونکافت
و انعقاد پال کت نســـــبت به ذرات خنثـــــی و آنیونی
میشود .بااینوجود ،بار سطحی ذرات ،در خالل
برهمکنش با  ،DCاثر متفاوتی بر روی ذرات با اندازه
کمتر از  ۰/۵میکرومتر میگذارند.
عـــــاوه بـــــر انـــــدازه و بـــــار ،شـــــکل ذره نیـــــز نقش
قابلتوجهی در فعالســـــازی پاسخهای ایمنی ایفا
میکند .برای ذرات بـــــزرگ (بزرگتر از  ۱میکرومتر)،
جذب ذرات بهوســـــیله APCها تا حـــــد زیادی به
شکل موضعی ناحیه تماس میان ذرات و APCها
بستگی دارد .مشخص شده است که ذرات پلیمری
سوزنی-شـــــکل ،حالت گذار (غیرسمی) نفوذپذیر
کردن غشاء سلولها را تقویت میکنند.
اصالح سطح ،عامل انتقال وا کسن و اثر آبگریزی
نیز تعـــــداد دیگری از عوامل مؤثر بر روی برهمکنش

نانوذرات با APCها هســـــتند .پاسخ ایمنی باالیی
بهواســـــطه آبگریز بودن ذرات در مقایسه با ذرات
آبدوست القاء شده است.
 5نتیجهگیری و دورنمای آینده
وا کســـــنها به میزان زیادی از فرموالسیونهای
حاوی نانوذرات ســـــود میبرند .نانوذرات بهدلیل
کاربردشـــــان بهعنـــــوان سیســـــتمهای رهایش یا
محرک سیستم ایمنی ،در ســـــالهای اخیر توجه
فراوانـــــی را به خـــــود جلب کردهانـــــد .آنها نهتنها
منجر به بهبود جذب آنتیژن و رساندن هدفمند
به APCها میشـــــوند ،بلکه ایمنیزایی و رهایش
آهسته آنتیژنها را بهبود میدهند .در این مقاله
مروری ،انواع وســـــیعی از فرموالسیونهای مبتنی
بر نانوذرات با اندازه ،ترکیب و بار سطحی مختلف
پوشش داده شد که تمامی آنها عناصری کلیدی
در تنظیم توزیع زیســـــتی ،تردد ســـــلولی و پاســـــخ
ایمنی کل هستند .بیشتر الگوهای وا کسن حاوی
این ذرات که موردبررســـــی قـــــرار گرفتند ،به دلیل
زیستتخریب بودن ،زیستسازگار بودن و سمیت
حداقلی ،میتوانند جایگزینهای ایمن و مؤثری
برای فرموالسیونهای مرسوم وا کسنها باشند.
عالوه بر این ،نشان داده شده است که نانوذرات
نـــــه تنها آنتـــــیژن موردنظر ،بلکه یـــــاور همراه آن،
شـــــامل پلـــــی  MPLو ) CpG ،(I:Cرا نیـــــز حمل
میکنند .وا کســـــنهای مبتنی بر نانوذرات بهبود
قابلتوجهی نســـــبت به وا کســـــنهای مرسوم در
خصوص توانایی بهبـــــود بیان تقاطعی آنتیژنها
و ایجـــــاد ایمنی ســـــلولی قـــــوی فراهـــــم میکنند.
بااینوجود ،چالشهـــــا بهدلیل عدم درک نقش
یاورهـــــا و مکانیســـــم مولکولی آنهـــــا در رابطه با
توزیع زیستی و هدفگیری همچنان باقی است؛
زیرا درک این مسائل ،جنبههای زیست-فیزیکی
و زیســـــت-دارویی ضـــــروری بـــــرای نانـــــوذرات را
بهمنظور بهبود تحریک پاســـــخ ایمنی ،مشخص
میکند .عالوه بر این ،نیازهای برآورده نشـــــدهای
در طراحی منطقی سیســـــتمهای وا کسن جدید
وجود دارد که شامل وا کســـــن تک-دوز و تزریق
بدون سرنگ هستند و در آینده نزدیک بههمراه

شــکل  .۵دو مکانیســم تحریــک ســلولهای  Tبــرای ورود نانوذرات بــه رگهای لنفــاوی ( )aنانــوذرات مولکولی
ً
کوچک میتوانند مستقیما به داخل رگهای لنفی وارد شوند و سلولهای  Tرا فعال کنند )b( .نانوذرات درشت-
مولکولــی بــه همراه ســلولهای  DCبه داخل رگهای لنفی وارد میشــوند و موجب فعال شــدن ســلولهای T
میشوند.

برخی خصوصیات جذاب دیگـــــر ،مانند رهایش
آهسته ،هدفگیری و روشهای مصرف جایگزین
و راههای رهایش عملیاتی میشـــــوند؛ بنابراین،
قابلیت تولید تجاری این سیستمها باید مدنظر
قرار بگیرد زیرا افزایش آسان مقیاس و اقتصادی
بودن بههمراه تکرارپذیری در تنظیمات صنعتی
از محدودیتهای جدی برای اســـــتفاده از آنها
در کاربردهای بالینی است.
بهطورکلـــــی ،نانومـــــواد پلیمـــــری بهعنـــــوان
حاملهای وا کسن یا کنترلکننده پاسخ ایمنی،
بهدلیل ایمنی زیســـــتی خوب آنهـــــا و کارآیی در
بدن موجود زنده ،نزدیکترین گروه برای رسیدن
به کاربردهای بالینی هســـــتند .طراحی منطقی
برای نانومواد همچنان برای توسعه ایمن و مؤثر
وکتورها و/یا کنترلکنندههای پاسخ ایمنی مفید
اســـــت .طراحی منطقی بههمراه تولید تکرارپذیر
نانومـــــواد با خصوصیـــــات ،عملکردهـــــا و کارآیی
مطلوب ،بهطور روزافـــــزون ضرورت پیدا میکند.

انطباق پیدا کـــــردن فنآوریهـــــای نوین مانند
میکروفلوئیدیک و ســـــنتز کنترلشده نانوذرات،
توســـــعه نانـــــوذرات مناســـــب بـــــرای کاربردهای
داروسازی را شتاب خواهد داد.
 6درباره مترجم و زمینه کاری
موسسه تحقیقات وا کسن و سرمسازی رازی ،در
راستای تأمین نیاز کشور به محصوالت بیولوژیک،
اقـــــدام به تولید و تحقیقات درزمینـــــه فرآوردههای
ً
مختلف بیولوژیک خصوصا وا کسن و سرم میکند.
در همین راستا ،استفاده از خصوصیات نانومواد در
بهبود محصوالت این حوزه در بخشهای مختلف
تحقیقاتی موردپیگیری قرار دارد و تحقیقاتی در این
راســـــتا انجام شده اســـــت .بهعنوان یکی از اعضای
هیئتعلمی موسســـــه ،بـــــا توجه بـــــه زمینههای
تحقیقاتـــــی موردعالقـــــه در این مجموعـــــه ،مقاله
مروری فوق جهت معرفی کاربرد نانومواد در صنعت
وا کسنسازی به خوانندگان مجله ارائه شده است.

پینوشتها:
15. Protein corona

8. Azide-alkyne huisgen cycloaddition

1. Self-assembled

16. Cytosolic delivery

9. Humoral immune response

2. Antigen presenting cells

17. Phagocytize

10. Viability

3. Phagocytosis

18. Dendritic cells

11. Cytokine pathways

4. Reticuloendothelial system

19. Agonists

12. Mucosal immunity

5. Supra-molecular structures

20. Pinocytosis

13. Chitosan

6. Bacterial micro-compartments

14. Paclitaxel

7. Eukaryotic vaults
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