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نانوپزشکی را میتوان بهطورکلی استفاده از فناوری نانو برای
کاربردهای زیستپزشــکی تعریف نمود کــه قابلیت باالیی در
تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد .در چند دهه گذشته،
توسعه علم مواد و فناوری نانو منجر به تولید سیستمهای متنوع
دارورسانی آلی و معدنی شــده است .نانوذرات سیلیکا ( )NPSبه
دلیل دارا بودن خــواص منحصربهفرد و کاربــرد قابل قبول در
دارورسانی دارای پتانسیل مناسبی جهت استفاده در نانوپزشکی
هستند .نانوذرات سیلیکا مزومتخلخل پیشتربهطور گسترده مورد
بررســی قرار گرفته است .در اینجا توســعههای اخیر در زمینه
نانوذرات سیلیکای غیرمتخلخل و کاربرد آنها در حوزه دارورسانی
و تصویربرداری مولکولی مورد توجه قرار میگیرد.
کلمات کلیدی :نانوپزشــکی ،ســیلیکا غیرمتخلخل ،نانوذرات،
دارورسانی ،تصویربرداری مولکولی ،س ّمیت نانو

 1مقدمه
نانوپزشــکی درواقع استفاده از فناوری نانو برای کاربردهای پزشکی
اســت که در چند دهه اخیر گسترش و توســعه قابلتوجهی یافته
اســت .یکی از اهداف نانوپزشکی ،طراحی و سنتز حامل دارو است.
ویژگیهای این حامل دارو عبارت اســت از :امکان بارگذاری مقادیر
مناســب دارو ،قابلیت عبور از موانع فیزیولوژیک برای رســیدن به
مکانهای هدف و درمانکنندهای آســان و پایدار .نانوداروهای آلی
متعددی ،ازجمله لیپوزومها ،ترکیبات دارو-پلیمر ،درختســانها
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(دندریمرها) ،میســلهای پلیمــری و نانوذرات (NPها) بهطور گســترده
بهعنوان سیستمهای دارورســانی مطالعه شده است (شکل  .)1هر یک از
روشهای دارورسانی ذکرشده مزایا و معایب خاص خود را دارند .بهعنوان
مثال ،امکان بارگذاری مقادیر باالیی از دارو در لیپوزوم وجود دارد اما ثبات
ســاختاری ذاتی لیپوزوم بهخصوص تحت تنش برشــی اعمالی از مایعات
داخل بدن ،به طرز نامطلوبی کم اســت .سیســتمهای دارورسانی معدنی
ماننــد نانوذرات طال ،نقاط کوانتومی ( ، )QDنانوذرات ســیلیکا ،نانوذرات
اکســید آهن ،نانولولههای کربنی و دیگر نانوذرات غیرآلی با ســاختارهای
توخالــی یا متخلخل ،بهعنوان جایگزین سیســتمهای آلــی بوده و طیف
گستردهای از کاربردهای زیست پزشکی را دارا هستند (شکل  .)2در میان
این نانوذرات ،نانوذرات سیلیکا به دلیل خواص منحصربهفرد توجه بسیاری
1
را به خود جلب کرده است که پاســخگوی برنامههای کاربردی درونتن
اســت .این خواص منحصربهفرد عبارتند از :ســطح آبدوست (که امکان
گردش طوالنیمدت در بدن را فراهم میکند)  ،امکان عاملدارکردن سطح
با گروه شــیمیایی سیالن ،زیستسازگاری بســیار عالی ،سهولت سنتز در
مقیاس باال و تولید با هزینه پایین .در ســال  2011یک تحقیق کاربردی
نوین برای بررسی امکان استفاده از نانوذرات سیلیکای غیرمتخلخل بسیار
کوچک در تصویربرداری مولکولی هدفمند ســرطان آغاز شــد که تأییدیه
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAرا اخذ نمود و در ادامه برای اولین بار
مورد آزمایش بالینی در انســان قرار گرفت که برجستهترین و جدیدترین
کاربرد نانوذرات سیلیکا در دارورسانی به شمار میرود.
نانوذرات ســیلیکای مورد اســتفاده در حوزه زیستپزشــکی به دو دسته

شکل  .1نمونههایی از نانوحاملهای آلی برای تشخیص و درمان سرطان

طبقهبندی میشــوند :نانــوذرات مزومتخلخل
(دارای تخلخلهــای برابــر) و غیرمتخلخل و
هر دو دســته دارای ســاختار آمورف هستند.
نانــوذرات مزومتخلخل ســیلیکا (با اندازه قطر
تخلخــل 2-50نانومتــر) بهطور گســتردهای
بــرای تحویــل محمولههای فعال بر اســاس
جذب فیزیکی یا شــیمیایی استفاده میشوند
(شــکل  .)a3در مقابــل ،نانوذرات ســیلیکای
غیر متخلخــل محمولههای دارویی را از طریق
کپســولهکردن یــا کنژوگه 2انتقــال میدهند
(شــکل  b3و  .)c3رهایش محموله از نانوذرات
مزومتخلخل ســیلیکا را میتوان با استفاده از
راهبرد »دروازهبان «3یا اصالح ســطح داخلی
تخلخلها برای کنتــرل تمایل اتصال با داروها
کنترل نمود (شکل  )a3؛ درحالیکه مشخصات
انتشــار محموله بهوسیلهی نانوذرات سیلیکای
غیرمتخلخــل با اســتفاده از اتصالدهندههای
شــیمیایی و یا تخریب ماتریس سیلیکا (شکل
 b3و  )c3کنتــرل میشــود .اندازه و شــکل
نانوذرات ســیلیکای غیرمتخلخــل را میتوان
بهخوبــی کنترل کرد .اندازه منافذ و ســاختار
نانــوذرات مزومتخلخــل ســیلیکا بــا تنظیم
ترکیب و غلظت ســورفکتانت در طول فرآیند
سنتز کنترل میشــود .کاربردهای نانوپزشکی
نانوذرات مزومتخلخل ســیلیکا بهطور گسترده
در جای دیگر بررسیشــده اســت و در اینجا
مورد بحث نیست .همچنین ،استفاده از سیلیکا
بهعنــوان یک مــاده میزبان بــرای دیگر انواع
نانــوذرات کاربردی (بهعنــوان مثال نانوذرات
طال ،نقاط کوانتومی و نانوذرات اکســید آهن)

شکل  .2نمونههایی از نانو حاملهای معدنی برای تشخیص و درمان سرطان

به شکل نانوذرات هیبریدی مورد بحث نیست.
در اینجــا ،ما بر روی نانــوذرات غیر متخلخل
ســیلیکا و کاربردهای زیست پزشکی آن برای
تشــخیص و درمان بیمــاری تمرکز میکنیم.
مــا ابتدا به روشهای مختلف ســنتز نانوذرات
غیــر متخلخل ســیلیکا ،ازجملــه روشهای
توسعهیافته برای کنترل اندازه ،شکل و خواص
سطحی نانوذرات سیلیکا میپردازیم .در ادامه
کاربردهای زیستپزشــکی آن را برای درمان
و تشــخیص بررســی میکنیم .این کاربردها
بر اســاس نوع محمولههای فعــال مختلف که
بهوسیلهی نانوذرات ســیلیکا منتقل میشوند،
طبقهبندی میشــوند .این محمولهها عبارتند
از :انتقــال داروهای ریزمولکــول ،پروتئینها،
فتوســنتزکننده ،انتقــال ژن و تصویربرداری
مولکولی با ترکیب عوامل کنتراســت متفاوت.
درنهایت ،ایمنی و سمیت نانوذرات سیلیکا در
هر دو شــرایط برونتن 4و درونتن خواهد شد
که برای کاربردهای بالینی بالقوه خود بســیار
مهم است.
 ۲سنتز و کنترل خواص نانوذرات سیلیکا
تالشهای بســیاری برای آمادهسازی نانوذرات
ســیلیکا با کنتــرل دقیق خــواص فیزیکی و
شیمیایی شده است .کنترل عالی فرآیند سنتز،
پیشنیازی برای کاربردهای پزشــکی نانوذرات
سیلیکا است.
 1. 2کنترل اندازه
سنتز نانوذرات سیلیکا با اندازه کنترلشده برای

اولین بار بهوسیلهی استابر و همکارانش در سال
ش شده است .در این روش ،سیلیکا
 1968گزار 
کروی با پراکندگی یکنواخت و قطر  50نانومتر
تــا  2میکرومتر با موفقیت بهوســیله واکنش
مخلوطــی از آب ،حاللهای الکلی ،آمونیاک و
تترا الکوکسی سیالن ( )TEOSتهیهشده است
(روش استابر؛ شکل  .)4اثرات حاللهای الکلی
و  TEOSو همچنیــن غلظــت هر یک از آنها
بــر روی نرخ واکنش و انــدازه ذرات بهصورت
سیستمیک مورد مطالعه قرارگرفته و مشخص
شــده اســت که رشــد ذرات از طریق تراکم
محدود شده ســطح واکنش مونومر هیدرولیز
شده و یا الیگومرهای کوچک پیشرفت مییابد.
تشکیل ذرات (یا هستهزنی ذرات) حاصل از یک
فرآیند تجمعی زیر ســاختارهای سیلوکسانی
است که بهشــدت تحت تأثیر پتانسیل سطح
ذرات ســیلیکا و قدرت یونــی محیط واکنش
اســت .بنابراین ،پایداری نانوذرات ســیلیکا در
الکل ،آب و مخلوط آمونیاک و وابســتگی ثابت
نرخ هیدرولیز و تراکم بهعنوان تابعی از مخلوط
واکنــش ،مهمترین نقــش را در تعیین اندازه
نهایی نانوذرات سیلیکا بازی میکنند.
راهبرد رشــد مجدد برای بهبود کنترل اندازه
و دســتیابی به نانوذرات با انــدازه بزرگتر نیز
مورد بررســی قرار گرفته اســت .کوچکترین
نانوذراتی که میتوان با استفاده از روش استابر
بدون انبوهــه تهیه کــرد دارای قطر 15-20
نانومتر هســتند و پراکندگی بیشتری (انحراف
اســتاندارد بهطورمعمول  )10-20٪نسبت به
نانــوذرات بزرگتر ( < ٪3انحراف اســتاندارد
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شکل  .3شماتیکی از بارگذاری دار و و فرآیندهای رهایش آن در نانوذرات
) ( و یا نانوذرات سیلیکا بدون تخلخل (b
مزومتخلخل سیلیکا (
و  .)cنانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به همراه مولکولهایی که باید
رهایش یابند و در داخل نانوکانالها (مزومتخلخلها) بارگذاری میشوند.
دروازهبان (به عنوان مثال ،نانوذرات طال) به سطح نانوذرات مزومتخلخل
سیلیکا به عنوان سرپوشی برای جلوگیری از انتشار زودرس متصل شده
است .انتشار محموله را میتوان با جدا کردن دروازهبان توسط عوامل
محرک تسهیل نمود )b .محموله میتواند در داخل نانوذرات سیلیکا
غیر متخلخل کپسوله شود و هنگامی که ماتریس سیلیکا تخریب گردد
منتشر شود )c .محموله نیز میتواند با نانوذرات سیلیکا غیرمتخلخل
از طریق اتصالدهندههای شیمیایی مختلف کنژوگه شود .مشخصات
انتشار محموله توســط تخریب اتصال دهندههای شیمیایی کنترل
میشود.

بــرای نانــوذرات بزرگتــر از 200
نانومتــر) دارند .در اصالح دیگری از
روش اســتابر  ،نانوذرات سیلیکا در
میکرو امولسیون آبی با اضافه کردن
سورفکتانت ساختهشدهاند .که از آن
جمله می توان به تولید نانوذرات بر
پایه سیلیکا که به صورت ارگانیکی
اصالحشده و دارای قطر  30نانومتر
در یــک سیســتم امولســیون بــا
ســورفکتانت  Aerosol OTو تهیه
نانوذرات ســیلیکا با اندازه 20-300
نانومتر در امولســیون مبتنی بر آب
با سولفونات ســدیم دودسیل بنزن
بهعنوان سورفکتانت اشاره کرد.
یــک روش جایگزین بــرای تولید
سیلیکا کروی یکنواخت با قطرهای
مختلــف دهها تا چند صــد نانومتر،
استفاده از میکروامولسیون معکوس
اســت که در آن ذرات تشکیل شده
در میســلهای معکوس بهوسیلهی
یک ســورفکتانت مناســب در یک
حــال آلی غیر قطبــی به چند جز
تقســیم میگردنــد .ایــن رویکرد،
مخصوصا برای نانــوذرات یکنواخت
با قطــر کوچکتــر از  100نانومتر
مناســب اســت و بهآســانی بــه
مولکولهای فعال اجازه میدهد در
حین شکلگیری نانوذرات در میسل
معکوس کپسوله شــوند .این روش
نیز بهطور گســتردهای برای پوشش
دیگر نانوذرات کاربردی سیلیکا برای
تولید ســاختارهای هسته-پوســته
استفاده میشود.

 2. 2کنترل شکل
شکل نانوذرات بهطور چشمگیری بر
روی زمان گــردش آنها در خون و
رفتار نفوذی آنهــا به داخل تومور
اثر میگذارد .گزارششــده اســت
که میســل رشــتهای ،زمان گردش
بیشــتری نســبت به میسل کروی
دارد که احتماال بــه دلیل دوری از
افزایش فاگوســیتوز اســت .این نیز
قابلتوجه است که نانومیلهها نسبت
بــه نانوکرهها با ســرعت بیشــتری
به بافــت تومور نفــوذ میکنند که
احتمــاال به علت بهبــود جابهجایی
از طریق منافذ عروق تومور اســت.
ایــن نتایــج اهمیت کنترل شــکل
نانــوذرات را در بهبود عملکرد آنها
در گردش خــون و نفــوذ به بافت
موردنظــر نشــان میدهــد .اگرچه
شکل  .4نمایش شــماتیک خواص فیزیکی و شیمیایی کنترلشده روشهــای مختلفی بــرای کنترل
انــدازه نانوکرههای ســیلیکا وجود
نانوذرات سیلیکا.
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دارد اما تنها تعداد انگشتشــماری
از این روشهــا برای تولید نانومیله/
نانولوله ســیلیکای یکبعدی و دیگر
نانوســاختارها گزارششــده است.
روشهــای کنترل شــکل نانوذرات
ســیلیکا بهطور عمده با استفاده از
قالب و یا از طریق جذب پلیمر است.
بهعنوانمثال ،نانولولههای سیلیکا را
میتوان با قالبهــای مختلف آماده
کرد ،ازجمله غشاهای آندی اکسید
آلومینیوم ،برس استوانهای پلیمری،
و نیکل-هیدرازیــن نانومیلههــای
پیچیده .کویجک و همکارانش سنتز
نانومیلههای ســیلیکا با پراکندگی
یکنواخت و نسبت ابعاد قابل تنظیم
را باواســطه پلی وینیل پیرولیدون
در یک سیســتم امولسیون گزارش
دادهاند (شکل  .)4جالبتوجه است
کــه نانوکرههای توخالی ســیلیکا و
نانورتلهای سیلیکا با ساختار معین
و خوبی آماده شدهاند و کاربردهای
مناســبی برای تحویل داروهای ضد
سرطان ،پروتئینها و  DNAدارند.
کنترل آسان شکل نانوذرات سیلیکا
برای انجام مطالعــات بنیادی درک
تأثیر شکل نانوذرات در سیستمهای
بیولوژیکی و برای بهینهسازی شکل
ذرات در تشــخیص و درمــان الزم
است.
 3. 2کنترل ویژگی سطح
خــواص ســطح نانــوذرات نقــش
مهمــی در تعییــن تعامــل بیــن
نانــوذرات و سیســتم بیولوژیکــی
دارد (بهعنوانمثــال ،ورود و خروج
درونســلولی ،توزیع زیستی و نفوذ
نانوذرات بــه تومور) .بنابراین ،جهت
انتقــال هدفمند و موثر دارو و بهبود
درمان ،تعدیل کردن خواص ســطح
هــر نانودارویی مهم اســت .اصالح
سطح نانوذرات ســیلیکا بهآسانی از
طریق جذب فیزیکی یا ایجاد پیوند
کوواالنســی با اســتفاده از ترکیب
شیمیایی ســیالن صورت میگیرد.
بسته به کاربرد خاص ،ویژگی سطح
نانوذرات ســیلیکا میتواند بهراحتی
تنظیــم شــود .بهعنوانمثــال ،بار
سطحی نانوذرات ســیلیکا میتواند
بهراحتی با اضافــه کردن  -3آمینو
پروپیــل تری اتوکســی ســیالن،
( -3تری هیدروکســیل سیلیل) -
پروپیل متیل فسفونات یا کربوکسی
اتیل ســیالن تریــول ،یا ســیالن
زویتریــن 5کنترل شــود .درنتیجه،

میتوان نانوذرات سیلیکا با بار سطحی مثبت،
منفــی و یا زیتریونیک 6تهیه کرد (شــکل .)4
درواقع ،بســیاری از گروههــای مختلف فعال
دیگر میتواند به ســطح نانوذرات ســیلیکا با
استفاده از روش مشــابه پیوند زده شوند .زیرا
تعداد زیادی از این ترکیبات ســیالن بهصورت
تجاری در دســترس وجود دارند .عالوهبر این،
ســطح نانوذرات سیلیکا را میتوان با پلیمر هم
بهصورت شیمیایی (از طریق پیوند کوواالنسی)
و هم فیزیکی (با جذب فیزیکی) عامل دار کرد
(شــکل  .)4این نوع عامــل دار کردن به دلیل
تشکیل پیوند کوواالنســی پایدار بین پلیمر و
نانوذرات مورد توجه قرار گرفت .بهعنوانمثال،
پلیاتیلنگلیکول ( )PEGرا میتوان به ســطح
7
نانوذرات ســیلیکا از طریق روش «پیوند به»
8
متصل کرد .از ســوی دیگر ،روش «پیوند از»
نیز برای اصالح سطح نانوذرات سیلیکا استفاده
شده اســت .جیا و همکارانش سطح نانوذرات
ســیلیکا را با ماده زیست ســازگار و فعالپذیر
زیتریونیک پلی [[( -3اکرولیل آمینه) پروپیل]
( -2کربوکســی اتیل) دی متیــل آمونیوم] از
طریق پلیمریزاســیون رادیکالی انتقالی اتمی
پیونــد زدند که در آن فرآیند پلیمریزاســیون
از سطح آغاز میشــود .تعدادی از تکنیکهای
پلیمریزاســیون آغاز شده از ســطح که برای
نانوذرات ســیلیکا مورد اســتفاده قرار گرفته
است ،بهوســیلهی رادهکریشنان و همکارانش
در یــک مقاله مروری گردآوریشــده اســت.
همچنین میتوان ســطح نانوذرات ســیلیکا را
با لیگاندهای هدف مختلفی مانند آنتیبادی و
یــا آپتامرها عامل دار نمود (شــکل  .)4بهطور
خالصــه ،با توجه به شــیمی متنوع گروههای
ســیالن ،بسیاری از بخشهای فعال را میتوان
به سطح نانوذرات سیلیکا کنژوگه کرد.
بنابراین ،بســیاری از خواص سطحی موردنظر
برای کاربردهای زیســت پزشــکی را میتوان
بهراحتی با استفاده از نانوذرات سیلیکا به دست
آورد که برای توسعه نانوپزشکی هدفمند برای
بیماریهای مختلف بسیار مهم است.
 3نانوذرات سیلیکا در دارورسانی
اســتفاده از مواد سیلیکا برای تحویل و رهایش
کنترلشده دارو از اوایل سال  1983گزارششده
است .از آن زمان ،با توجه به سازگاری و فرموله
کردن آســان این نانوذرات با داروها ،نانوذرات
ســیلیکا بهصورت گسترده بهعنوان حامل دارو
اســتفاده میشــوند .در ابتدا ،ســیلیکا بهطور
عمده در قالبهای زروژل حاوی ترکیبات فعال
9
زیستی استفاده میشد؛ بهعنوانمثال ،زروژل
ســیلیکا بهعنوان حامل کاشــت برای کنترل
آزادسازی دارو استفاده شــده است .نانوذرات
ســیلیکا حدود  10ســال بعــد بهعنوان یک
سیستم دارورسانی محبوب مطرح شدند .طیف
گســتردهای از انواع مختلف محموله ،ازجمله

داروهای ریزمولکول ،داروهای حســاس به نور
برای درمان فتودینامیک ( ،10)PDTپروتئینها،
پپتیدهاDNA،ها و RNAها بهمنظور هدف قرار
دادن بیماریهایی مانند سرطان ،بیماریهای
قلبی و بیماری پارکینسون در نانوذرات سیلیکا
بارگذاریشــدهاند .مزایای استفاده از نانوذرات
ســیلیکا جهت انتقال مولکولهای بیواکتیو به
شرح زیر است:
محافظت محمولهها از تخریب فیزیولوژیکی
انتشار کنترلشده داروها
حضور برای مدت زمان طوالنیتر در مســیر
گردش خون
بهبود انتقال هدفمند داروها
کاهش عوارض جانبی به بافتهای سالم
با توجه به خــواص محموله بــرای رهایش و
انتقال ،راهبردهای مختلفی برای آمادهســازی
نانوذرات سیلیکا استفادهشده است.
 1. 3دارورسانی ریزمولکولها
دو راهبرد کلی برای ترکیب داروهای ریزمولکول
بــه نانوذرات ســیلیکا وجود دارد :کپســوله و
کنژوگــه کــردن (شــکل  b3و  .)c۳راهبرد
پیشین شامل آمادهســازی نانوذرات سیلیکا با
ساختارهای توخالی بوده است ،که داروها پس
از تشــکیل نانوذرات بارگذاری میشوند (شکل
 )b3که به روش کپســوله کردن معروف است.
این فرآینــد منجر به اتصال غیر کوواالنســی
دارو به ماتریس سیلیســی میشــود که شبیه
به جذب دارو در تخلخلهای یکسان نانوذرات
مزومتخلخل ســیلیکا است .مولکولهای فعال
نیز میتوانند در طول شکلگیری نانوذرات در
ماتریس سیلیکا کپســوله شوند .در مقابل ،در
راهبرد کنژوگه کردن داروها و نانوذرات سیلیکا
از طریــق پیوندهای کوواالنســی بــه یکدیگر
متصل میشوند (شکل .)c3
نانوذرات سیلیکا بهوسیلهی یک فرآیند سل-ژل
تشکیل میشوند که شامل واکنش غیر آلی دو
مرحلهای هیدرولیز و تراکم است .اضافه کردن
مولکولهای زیســت فعال در طول تشــکیل
اکســید باعث تسهیل کپســوله کردن درون
ماتریس اکسیدشده میشود که منجر به تولید
یک کامپوزیت با مواد تشــکیلدهنده فعال به
دام افتاده در داخل مواد ســیلیکا میشود .این
راهبرد اغلب برای کپسولهسازی طیف وسیعی
از مولکولهای زیســت فعال حین آمادهسازی
زروژل سیلیکا استفادهشده است .ایجاد خواص
نانو ساختار مناسب (برای مثال ،چگالی و اندازه
تخلخلها) بهوسیلهی کنترل سینتیک واکنش
ســل-ژل امکانپذیر اســت که در ادامه باعث
رهاسازی کنترلشده مولکولهای کپسوله شده
میشود .بهعنوانمثال ،معرفی یک اسید یا باز
در طول هیدرولیز و تراکم تغییر قابلتوجهی در
ساختار زروژل ایجاد میکند که سبب دگرگونی
روند انتشار میشود .رهاسازی به دلیل رخداد

ترکیبی از پدیدههای نفوذ مولکولهای کپسوله
شده و انحالل ماتریس سیلیکا صورت میگیرد.
ایمپلنت ســیلیکا در طول زمان تحت شرایط
فیزیولوژیکی حل میشود که در ادامه در بخش
بعد (ایمنی و ســمیت نانوذرات سیلیکا) بحث
خواهد شــد .این راهبرد برای درمان ســرطان
بهوســیلهی کپسولهســازی دارو بــا نانوذرات
ســیلیکا بررسیشده اســت .برای مثال ،هه و
همکارانش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین
را در نانوذرات سیلیکا به روش میکروامولسیون
معکــوس کپســولهکردند .بارگــذاری دارو و
بازدهی به دام انداختن به ترتیب 4/2 ± 0/3٪
و  22 ± 3/6٪است.
داروهای گوناگونی به داخل نانوذرات ســیلیکا
با ســاختارهای توخالــی ،ازجملــه نانوکرهها
و نانولولههــا بارگذاری شــدهاند .گــروه تانگ
نانورتلها سیلیکایی را با ساختار منحصربهفرد
توپ-در-توپ سنتز کردند که میتوان در این
نانوذرات داروهای ضد تومور مانند دوستاکسل
و دوکسوروبیسین را بارگذاری کرد .در مقایسه
با تاکستر ،فرمول دوستاکسل تقریبا  15درصد
کارایــی بیشــتری در مهار تومــور کبدی 22
مــدل تومور زیر جلدی موش نشــان میدهد.
دنگ و همکارانش نانــوذرات ترکیبی توخالی
سیلیکا-کیتوسان را برای تحویل فاکتور نکروز
تومــور آلفــا ( )α-TNFبرای درمان ســرطان
توســعه دادند .این نانوذرات سیلیکا با پوشش
ســطح حســاس به  PHکاتیونی پلی ساکارید
کیتوســانی خود ،اجازه انتشــار دارو بهصورت
کنترلشــده در محیــط ســلولی و بینابینی
اطــراف برای جلوگیری از رشــد ســلولهای
ســرطانی را میدهد .یان و همکارانش داروی
دوکسوروبیسین را در نانوکره توخالی سیلیکا-
کیتوسان بارگذاری کردند و اثرات ضد توموری
آن را در داخل بدن نشــان دادند .نانولولههای
سیلیکا بهدســتآمده از نانومیلهها Gd(OH)3
را میتــوان با بارگــذاری کمپوتوتکین 11برای
رهایش داروهای ضد سرطان بهصورت خوراکی
اســتفاده کرد زیرا تخریب پذیری این ساختار،
وابسته به  pHاست.
میسلهای شبکهای سیلیکا یا میکروکپسولها
یکی دیگر از سیســتمهای جالب تحویل دارو
هســتند که در آن ناپایداری میســل معمولی
با اضافه کردن یک پوســته سیلیســی بر روی
سطح میســل رفع میشــود .این میسلها یا
میکروکپســولها معموال ترکیبی از سیلیکا و
پلیمــر یا چربی هســتند .بهعنوانمثال ،هوا و
همکارانش دســته جدیدی از نانوذرات بسیار
ریز ســیلیکا را تولید کردند که دارای ساختار
هسته-پوســته اســت .این ســاختار با ایجاد
پیوندهای عرضی بین ســیلیکا با میســلهای
کوپلیمــر بلوکــی بهدســتآمده اســت .این
میسلهای هیبریدی در مقایسه با میسلهای
فاقد پیوند عرضی ،پایداری بهتری از خود نشان
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مقاالت
میدهند و آزادســازی محموله از آنها بهطور آهســته صورت
میگیرد .تان و همکارانش یک سیستم هیبریدی میکروکپسول
ســیلیکا  -چربی را برای انتقال دهانی داروی با حاللیت پایین
در آب مانند سلکوکســیب 12گزارش دادهاند .این ساختار سبب
افزایش انحالل در تســت برونتن و جــذب این دارو در آزمون
درونتن میشود.
راهبردهــای گوناگونــی در روش کنژوگــه کــردن نانوذرات
ســیلیکا برای رهایش داروهای بارگذاری شده ارائه شده است.
بهعنوانمثال ،گروه اســکوانفیش رهایش نیتریک اکسید ()NO
از نانوذرات ســیلیکا را با اندازه ذرات کنترل شــده و با بررسی
سینتیک رهایش دارو گزارش دادند .این نانوذرات سبب تقویت
مهار ســلولهای تومور تخمدان نســبت به نانوذرات کنترل و
دهنده مولکول کوچک ( NOپیرولیدین )NO/میشود .عالوهبر
این ،رهاســازی  NOاز نانوذرات باعث مهار بیشتر رشد مستقل
تومــور و تبدیل راس 13ســلولهای تخمدان میشــود .عالوهبر
این ،بلئومایســین ،5A-یک داروی ضد سرطان بوده که شامل
امالح فلزاتی مانند آهن ( )IIاســت و ســاختار تک رشته یا دو
رشــته  DNAدر حضور اکســیژن را کاتالیز میکند؛ زمانی که
آن را به سطح نانوذرات ســیلیکا کنژوگه کردند سمیت سلولی
مشــاهده شــد .راهبردهای نوینی برای ترکیب کردن داروهای
ضد ســرطان کوچک مولکول به نانوذرات سیلیکا با استفاده از
مواد شــیمیایی سیالن به وجود آمده اســت .گروه  Linتوسعه
نانــوذرات پلیسیلسسکیواکســین پل مانند را بــرای تحویل
اگزالیپالتین گزارش کردهاند .در این رویکرد ،ابتدا مونومر بیس
( )trialkoxysilanesحاوی کمپلکس ) Pt (IVسنتز گردید و پس
از آن هیدرولیز و متراکم شــده و سپس از طریق پلیمریزاسیون
پایه-کاتالیز سل-ژل در یک سیستم میکرو امولسیون معکوس
آنیونی به شکل نانوذرات پلی سیلســس کیواکسین 14درآمدند
(شکل  .)a5این نانوذرات در مقایسه با سایر سیستمهای انتقال
دهنده ) Pt (IVمیزان ظرفیــت باالتری از دارو را با خود حمل
میکنــد ( 35-47درصــد وزن) Pt (IV) .بهعنوان پیشدارو در
نانوذرات پلی سیلسس کیواکسین میتواند بهسرعت در شرایط
فیزیولوژیکی بهوســیلهی مولکولهای زیســتی درونزا ،مانند
گلوتاتیون و سیســتئین کاهش یابند و باعث انتشار کمپلکس
( II) Ptفعال و اتصال  DNAشــوند (شکل  .)a5میزان اثربخشی
این روش در درمان ســرطان در داخل بــدن در مدل پانکراس
 AsPC-1در موش توموری شــده بهصورت زنوگرافت 15و تزریق
به روش زیر جلدی نشــان دادهشده است .گروه ما یک سیستم
کنژوگه شــده در مقیاس نانو ،دارو-سیلیکا ایجاد کرده است که
بهطور بالقوهای میتواند کاربرد بالینی داشته باشد؛ این سیستم
قابلیت کنترل بسیار مناســبی بر روی پارامترهایی مانند اندازه
نانوذرات ،بارگذاری دارو و مشــخصات انتشــار دارد .داروهای
حاویتری آلکوکسیســیالن 16با عامل اتصال دهنده استری با
قابلیت تخریب پذیری ســنتز گردید .عامل استری باعث اتصال
دارو به گروه تریآلکوکسیسیالن میشود و سپس با تراکم تترا
آلکوکسیســیالن مولکولهای دارو در داخل نانوذرات سیلیکا
جای میگیرند؛ داروها را میتوان از طریق شکســتن اتصالهای
اســتری منتشر کرد (شکل  .)a6با کنترل دقیق شرایط واکنش
 ،Stöberامــکان تهیه نانوذرات کنژوگهشــده پیرن -ســیلیکا
وجود دارد (ضریب کمتر از  10درصد از تنوع ،نســبت انحراف
استاندارد به میانگین اندازه ذرات) که میتوان توزیع یکنواخت
انــدازه ذرات را از  20تا  200نانومتر کنترل کرد (شــکل .)b6
داروهای ضد ســرطان (بهعنوانمثال ،کمپوتتسین ،پکلیتاکسل
و دوستاکســل) و یا رنگ فلورســانس (بهعنوانمثال ،رودامین
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شکل  .5نانوذرات پلیسیلسسکیو اکسین ( )PSQبرای درمان سرطان به روش
شــیمی درمانی بر پایه هدف قرار دادن پالتین است )a( .این طرح نشاندهنده
ساختار نانوذرات پلی سیلسس کیو اکسین ( )PSQاست که متشکل از )Pt (IV
به عنوان پیش دارو و  .dachPtSiبه محض داخل شــدن به سلول و واکنش با
مولکولهای زیســتی درونی کمپلکس ) Pt (IVدر  PSQکاهش خواهد یافت،
در نتیجه عامل فعال ) Pt (IIآزاد میشــود )b( .منحنی مهار رشد تومور است.
به موشها  5میلیگرم پالتین  /کیلوگرم در روزهای  7 ،0و  14داده شــد اما در
مقابل در مدل موشــی  AsPC-1به صورت زنوگرافت از طریق تزریق زیر جلدی
به آنها تجویز شد.

و  )IR783را میتــوان با کنترل دقیق
اندازه نانوذرات ســیلیکا بهطور مشابه
کنژوگه کــرد (شــکل  .)a6نانوذرات
کنژوگه شــده دارو -ســیلیکا ،قابلیت
بارگــذاری دارویی باالیــی را (-٪20
 )10از خود نشــان دادهاند و بهراحتی
میتــوان آنها را در مقیــاس گرم با
کنترل کامل اندازه و توزیع اندازه ذره
یکنواخت تهیه کرد.
کنترل مناســب انــدازه نانــودارو در
دارورســانی بــه ما اجــازه میدهد تا
بهطور سیستماتیک اثر اندازه نانودارو
در داخل بدن ،توزیع زیستی ،نفوذ به

بافت تومور و ورود به سلول را بررسی
کنیم (شکل  .)C6همچنین بهطورکلی
میتــوان اثر ضد توموری را بررســی
نمود کــه از این طریــق ارتباط بین
خواص فیزیکی و شــیمیایی نانوذرات
و تعامل آن با سیستمهای بیولوژیکی
برای کاربردهای بالقوه بالینی پزشکی
به دست میآید.
 2. 3انتقال پروتئین
پروتئینهــا و پپتیدهــا معمــوال به
لحاظ فارماکوکینتیک و فارماکولوژی
دارای مشــکالتی ماننــد نیمهعمــر

کوتــاه در گردش خون ،ایمنــی ،ناپایداری در
برابــر تخریبهــای پروتئولیتیــک و حاللیت
پایین هســتند .بنابرایــن ،بهبود اثربخشــی
داروهای پروتئینی مســتلزم اســتفاده از یک
سیســتم رهایش دارو اســت .به دلیل مزایای
بســیار نانوذرات ســیلیکا بهعنوانمثال آسانی
تشــکیل نانــوذرات ،تجزیهپذیــری ماتریس،
ثبات و خــواص فیزیکــی و شــیمیایی قابل
تنظیــم ،از آن جهــت به دامانــدازی آنزیمها
برای بیوکاتالیز اســتفاده میشود؛ گروه زینک
پیشگام در کپسوله کردن پروتئینهای مختلف
بازجمله مس-روی سوپراکســید دیسموتاز،17
ســیتوکروم c 18و میوگلوبین در شیشه شفاف
سیلیکایی بودهاند .این محققان نشان دادند که
مولکولهای زیســتی کپسوله شده ویژگیهای
واکنشپذیری و خــواص طیفی خود را حفظ
میکنند .اســتفاده از نانوذرات ســیلیکا جهت
تثبیــت آنزیمی برای بیوکاتالیــز بهطور جامع
ی شده
بهوســیلهی بتانکور و همکارانش بررس 
اســت .در این بخش بر روی نانوذرات سیلیکا
مبتنی بر سیســتمهای رهایش دارو پروتئینی
تمرکز میشود .پروتئینها را میتوان در داخل
ماتریس نانوذرات ســیلیکا کپسوله کرد و یا به
ســطح نانوذرات کنژوگه کرد .گروه مان امکان
در برگرفتــن تکمولکــول مت-میوگلوبین را
بهوسیلهی نانوذرات سیلیکا با استفاده از روش
میکرو امولســیون معکوس گــزارش دادند .در
این روش نانوذرات ســیلیکا با اندازه یکنواخت
میتواننــد پروتئیــن را بدون از دســت دادن
ســاختار یا عملکرد پروتئین بهآســانی به دام
اندازند .عالوهبر این ،پروتئینهای به دام افتاده
پایداری حرارتی باالتری از خود نشان میدهند.
کائو و همکارانش یک روش اصالحشــده برای
19
کپسولهسازی یک پروتئین با برچسب هیس
با روش میکروامولســیون معکــوس را گزارش
کردند کــه عالوهبر این مقدار کمی از  Ca2+در
طول شــکلگیری نانوذرات برای تقویت اتصال
بین پروتئین و پوســته سیلیکا اضافه میشود.
هنگامیکه ســطح نانوذرات سیلیکا بهگونهای
اصالح شوند تا آبگریز باشند ،آنها میتوانند
پروتئینهای مختلفی را جذب کنند تا در شرایط
آزمایشــگاهی عملکرد سلولها را اصالح کنند.
گروه کین نشــان دادند که نانوذرات سیلیکایی
که بهصورت آبگریز عاملدارشدهاند؛ میتوانند
ریبونوکلئاز  Aو فســفر AKT-را به سلولهای
سرطانی پستان انسان ( )MCF-7و سلولهای
بنیــادی عصبی موش منتقل کنند و در نتیجه
باعث آغاز مرگ ســلولی شوند .این نتایج فواید
استفاده از نانوذرات سیلیکا را بهعنوان حاملین
انتقــال پروتئین برای کنترل عملکرد ســلول
مطرح کرد .عالوهبر این ،ســیلیکای پوشــش
دادهشــده با لیپوزوم برای انتقال انســولین در
داخــل بدن بهمنظور کاهش ســطح گلوکز در
مدل رت  Wistarمورد بررســی قــرار گرفت؛

شــکل  .6کنترل دقیق اندازه نانوذرات کنژوگهشــده ( )NCsدارو -سیلیکا برای درمان سرطان ( )aطرح
کلی از تهیه  NCsدارو /رنگ-ســیلیکا NCs .با داروهای ضد ســرطان (کمپوتتسین و تاکسل) و یا رنگ
فلورسانس (رودامین )IR783 ،کنژوگه میشوند و سپس در محل پگیله میشوند )b( .آمادهسازی نانوذرات
کنژوگهشده پیرن-سیلیکا ( )Pyr-NCبا اندازه مجزا از  20نانومتر تا  200نانومتر .سه تا پنج دسته مستقل
از ( Pyr-NCsاشــاره به  = X, PyrXقطر  NCدر نانومتر) با استحکام باال برای هر اندازه آماده شد .قطر
 NCsاز طریق تصاویر میکروســکوپ الکترونی روبشــی ( )SEMاندازهگیری شد (به طور متوسط ،± SD
بیشتر از  NCs ،100برای هر دسته شمارش شد) .تفاوت اندازه قطر  NCبین هر گروه از لحاظ آماری بسیار
حائز اهمیت است (آزمون  tویژه دانشجویان ( .)P-values < 0.001 *** ،)two-tailedتصویر  SEMاز هر
اندازه  NCبه همراه تصویر بزرگنمایی شــده در شکل نمایش داده شده است .نانوذرات  PLGA-PEGدر
ابعاد  90نانومتر به وسیله روش نانورســوبی ( )nanoprecipitationمقایسه میشوند .رودامین (-)RHD
سیلیکا  NCsبه صورت داخل وریدی ( 50 ،20و  200نانومتر) به داخل سیستم وریدی موشهای C57BL/6
دارای ســرطان ریه لوئیس ( )LLCبا تومور (اندازه ~5.0 :میلیمتر ×  6.0میلیمتر) تزریق گردید .موشها
معدوم شده و پس از  24ساعت تزریق جدا میشوند .بخشهای توموری (متقاطع و با ضخامت  5میکرون)
در پارافین ( )papraffinجمعآوری میشــوند و بر روی اسالیدهای شیشــهای نصب شده و سپس برای
رگهای خونی رنگآمیزی میشــوند .تصاویر فلورسانس توسط میکروسکوپ کانفوکال زایس LSM700
گرفته شده است .تصاویر ترکیبی از دو رنگ را نشان میدهد که بیانگر توزیع دور عروقی -RHDسیلیکا
( NCsقرمز ،کانال  )RHDاســت و دارای رابطه با عروق خونی (ســبز ،کانال  )FITCدر مقاطع بافتهای
توموری  LLCاست.

لیپوزوم پوشش دادهشده باعث افزایش پایداری
و حفظ عملکرد انسولین شد .کشفشده است
که نانوذرات ســیلیکا در ابعــاد  50نانومتر که
با انســولین کنژوگه شــدهاند بهطور مستقیم
در تمایــز آدیپوژنیــک 20ســلولهای بنیادی
مزانشیمی رت در شــرایط برونتن تأثیر دارد،
درحالیکه نانوذرات کنژوگه نشــده هیچ اثری
در تمایز ســلولهای بنیادی مزانشیمی ندارند.
این کشــفیات ممکن است منجر به برنامههای

کاربردی بیشــتری بــرای نانوذرات ســیلیکا
بهعنوان حامل در تحقیقات سلولهای بنیادی
گردد.
 3. 3درمان فتودینامیک
درمــان فتودینامیــک ( ،)PDTبــا حداقــل
تهاجــم و بــا حداقــل ســمیت ،جایگزینی
بــرای شــیمیدرمانی و پرتودرمانــی اســت
که کاربردهای بالینی وســیعی بــرای درمان
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مقاالت
بیماریهــا ازجمله ســرطانهای بدخیم دارد.
اکثر کاربردهای مدرن  PDTشــامل سه مولفه
کلیدی :یک عامل حســاس به نور ،یک منبع
نور و بافت اکسیژندار اســت .فرآیند با تابش
نوری که دارای یک طولموج معین است آغاز
میشــود .در این فعالسازی ،عامل حساس به
نور انرژی خود را از حالت ســهگانه برانگیخته
به یــک مولکول اکســیژن همســایه منتقل
میکند که باعث تولید تکاکســیژن ( )1O2و
دیگرگونههای اکســیژن فعال سیتوتوکسیک
( )ROSمیشــود و در نهایــت منجــر به آغاز
تخریب ســلولی میشود .برای تخریب انتخابی
در منطقه هدف ،عامل حساس به نور میتواند
بهصورت محلی به منطقه هدف منتقل شود و
یا هدفهای حساس به نور میتوانند بهصورت
محلی بهوسیلهی نور برانگیخته شوند .نانوذرات
باعــث افزایش حاللیت عامل حســاس به نور
آبگریز در آب میشوند که به نوبه خود منجر
21
به تقویت اثر نفوذپذیری و ماندگاری ()EPR
در گردش خون و انباشــتگی انتخابی در بافت
تومور میشــود .نانــوذرات ســیلیکا بهعنوان
حاملهــای قابلاعتمادی بــرای  PDTمطرح
شدهاند که دالیل زیر را میتوان برای دستیابی
به این هدف نام برد:
زیستسازگاری باال
شــکل و خــواص فیزیکــی و شــیمیایی
قابلکنترل
امکان استفاده از آنها برای هدف قرار دادن
بافتهای توموری از طریق اصالح سطح آسان
اســتفاده از نانوذرات سیلیکا برای  PDTبهطور
خاص بهوســیلهی گروه دوراند بررسی شد .در
این بخش ،اســتفاده از نانوذرات سیلیکای غیر
متخلخل برای انتقال عامل حساس به نور مورد
توجه قــرار میگیرد .اولین فعالیتها در زمینه
کپسوله کردن عامل حساس به نور در نانوذرات
سیلیکا بهوسیلهی گروه کوپلمن و گروه پراساد
در ســال  2003انجام شد .گروه کوپلمن عامل
حســاس به نور متا-تترا (هیدروکســیفنیل)
کلرین را در نانوذرات سیلیکا طی فرآیندسل-
ژل  Stöberاصالح یافته جایگذاری کردند که
در آن از (-3آمینوپروپیل) تریاتوکسیســیالن
جهــت تقویت اتصال عامل حســاس به نور به
ماتریس سیلیکا اســتفاده گردید .گروه پراساد
داروی ضد ســرطان حســاس به نور نامحلول
در آب -2دوینیل-1(-2-هگزیلاوکســیاتیل)
پیروفئوفوربیــد را در نانوذرات ســیلیکای 30
نانومتر بهطور بســیار مناسبی به دام انداختند
و رفتار ورود آنها را به ســلولهای ســرطانی
و تخریب ســلولی به دلیل اثر فتودینامیک را
بررسی کردند (شــکل  .)a-c7سایر گروههای
تحقیقانی این روش را برای نانوذرات ســیلیکا
با ســاختار و اندازههای گوناگون تعمیم دادند
و از عاملهای حســاس به نــور مختلفی مانند
متیلنبلــو ،هیپوکرلیــن  ،Aپروتوپرفیریــن
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شکل  .7نانوذرات سیلیکا ( )NPSبرای درمان فتودینامیک )a—c( .نانوذرات سیلیکا کپسولهشده
با دارو ضد سرطان دارای عامل حساس به نور )a( .شماتیک سنتز و خالص سازی نانوذرات سیلیکا
دوپشده با  HPPHدر محیط میسل ( )bتصویربرداری کانفوکال فلورسانس سلولهای سرطانی
 HeLaتحت درمان با نانوذرات سیلیکا دوپشده با  . HPPHکانال های انتقال (آبی) و فلورسانس
(قرمز) نشان دادهشده است .الحاق :طیف فلورسانس موضعی از سیتوپالسم سلول درمان شده.
تحریک در طول موج  532نانومتر )c( .درصد بقا ســلولهای  UCI-107و  ،Helaپس از درمان با
نمونه های مختلف و تابش با نور لیزر  650نانومتر (با توجه به ســلولهای تحت تابش اما درمان
نشــده که دارای  ٪100بقا هستند) .زنده ماندن سلولها با استفاده از روش  MTTمورد سنجش
قرار گرفت (ســنجیدن با :میانگین  ±انحراف از معیار) d( .و  )eنانوذرات سیلیکا که با داروی ضد
سرطان دارای عامل حساس به نور کنژوگهشــدهاند )d( .سنتز -3ایدوبنزیل پیروسیالن ،ماده
پیشزمینهای که به عامل حســاس به نور ایدوبنزیل پیروفئوفربید متصل شده است )e( .تصویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات سیلیکا کنژوگه شده با عامل حساس به نور.

 4PC ،و متا-تترا (هیدروکسیفنیل) کلرین
استفاده کردند .شایانذکر است که گروه پراساد
نانوذرات ســیلیکا با رنگ فلورسنت جاذب دو
فوتونــی را برای  PDTدو فوتونی ،دوپ کردند؛
ایــن یک تکنیک امیدوارکننــده برای افزایش
نفوذ نور به بافت برای درمان برخی بیماریهای
داخلی است .لی و همکارانش نانوذرات سیلیکا
پاســخگو به  pHرا برای کنترل نســل ()1O2
اســتفاده کردنــد .توانایــی نســل ( )1O2در
محیط اســیدی بســیار قویتر از محیط بازی

اســت .بنابراین ،ایــن نانوذرات یــک راهبرد
امیدوارکننده جدیدی بــرای هدف قرار دادن
مایع میان بافتی اسیدی بســیاری از تومورها
فراهم میکنــد .عاملهای حســاس به نور را
میتوان بهصورت کوواالنســی نیز به نانوذرات
ســیلیکا متصل کرد تا خــروج آنها از حامل
ســیلیکا ،قبل از رسیدن به هدف را به حداقل
برسانند .در سال  ،2006گروه داویدنکو  C60را
از طریق پیوندهای کوواالنسی بر روی نانوذرات
ســیلیکا تثبیت نمودند تــا از آن برای درمان

سرطان به روش  PDTاســتفاده نمایند .گروه
پراســاد -2دوینیل-1( -2-هگزیلاوکسیاتیل
اکســی اتیــل) پیروفئوفربید را بــا یک گروه
ســیالن کنژوگه کردند تا عامل حساس به نور
بهصورت کوواالنسی با ماتریس سیلیکا ارتباط
برقرار کند (شــکل  eو  .)d7این راهبرد باعث
افزایش بهرهوری نســل ( )1O2به میزان حدود
 1/7برابر گردید.
ارزیابــی درونتن یک مرحله مهم در بررســی
میزان کارایی  -NPســیلیکا در درمان سرطان
به روش  PDTاست .هه و همکارانش نانوذرات
ســیلیکا پایانه-فســفونات 22را بــا متیلنبلو با
اســتفاده از روش میکــرو امولســیون آب در
روغن کپســوله کردند .نتایج حاصل از استفاده
از ایــن نانوذرات در تصویربــرداری و  PDTبه
طور همزمــان موثر بوده اســت .هنگامی که
موش مبتال به تومور  HeLaبا نانوذرات سیلیکا
حاوی متیلنبلــو و تابش نور تحت درمان قرار
گرفت ،اثر متوسطی مشــاهده شد .سیمون و
همکارانش نشــان دادند که نانوذرات ســیلیکا
حاوی پروتوپورفیریــن  IXتجمع تومور داخل
بــدن را در  HCT116 ،A549و تومورهــای
گلیوبالســتوما در موش نســبت به نمونههای
فاقــد رنگ تقویــت کردهانــد .روش  PDTبر
مبنــای اســتفاده از نانوذرات ســیلیکا دارای
قابلیتهای منحصربهفردی در درمان ســرطان
است .بااینحال ،قبل از تفاسیر بالینی ،نیازمند
ارزیابیهای پیش بالینی جهت بررســی میزان
اثربخشــی آنها و همچنین ایمنــی آنها در
داخل بدن است.
 4نانوذرات سیلیکا جهت انتقال ژن
عالوهبــر انتقــال مولکولهــای کوچــک و
پروتئینهــا ،انتقال ژن جزء یکی از کاربردهای
مهم نانوذرات سیلیکا است .استفاده از نانوذرات
ســیلیکا جهت انتقال ژن بهطور گسترده مورد
بررســی قرارگرفته اســت ،زیرا ســطوح آنها
میتواند بهآســانی بــا مولکولهــای کاتیونی
اصالح شــود .ایــن نانوذرات اصالح ســطحی
شــده میتوانند با نوکلئوتیدهایی که دارای بار
منفی زیادی هســتند ،به صورت پایدار متراکم
شــوند که از آنها در مقابل نوکلئازشدن 23در
شرایط فیزیولوژیکی حفاظت میکنند .عالوهبر
این ،سیلیکا زیســت خنثی بوده و در مقایسه
با پلیمرهــای کاتیونی بهکار رفته جهت انتقال
ژن ســمیت کمتری دارد .نانوذرات ســیلیکا
عموماً نســبت به لیپوزومها و نانو ساختارهای
خود چینشی دیگر تحت شرایط فیزیولوژیکی
پایدارتر هســتند .در اوایل دهــه  ۲٠۰٠گروه
ســالتزمن 24نانوذرات ســیلیکا را با کمپلکس
ترانسفکشن 25شده معرف DNA-جفت کردند.
ژن بتاگاالکتوســیداز را
این جفت کردن بیان ِ
با توجــه به غلظــت افزایشیافتهی کمپلکس
در ســطح ســلول ،تا  ۷۵٠%افزایش میدهد.

بااینحال گــوا و همکارانش گزارش کردند که
درصد سلولهایی که با  DNAهمراه میشوند
بهطور قابلتوجهی با کمپلکس ســهتایی تحت
تأثیر قرار نمیگیرد ،که نشــان میدهد نقش
نانوذرات ســیلیکا بیش از یک عامل رســوبی
اســت؛ آنها میتواننــد بهعنــوان یک معرف
انتقالــی ثانویه نیز عمل کنند .این کشــفیات،
کاربردهای نانوذرات ســیلیکا جهت انتقال ژن
را افزایش داده است.
 1. 4تراکم با نانوذرات اصالح سطح شده
سیلیکا

تا جایی که مــا اطالع داریم ،گــروه ﻟﺮ اولین
گروهــی بودند که نانوذرات ســیلیکای اصالح
سطح شــده را برای انتقال ژن استفاده کردند.
آنها ســطح نانوذرات ســیلیکا را با گروههای
آمین اصالح کردند و نشــان دادند که ترکیب
نانوذرات اصالح ســطح شده ســیلیکاDNA-
میتواند جهت ترانسفکشن در شرایط برونتن
26
استفاده شود .هنگامیکه  ۱۰۰ μMکلروکین
اضافه میشــود ،بازده ترانسفکشن میتواند به
 ۳٠%از پلیاتیلنآمین برسد و هیچ سمیتی در

غلظت خواستهشده نانوذرات بهبودیافته سیلیکا
مشاهده نمیشــود .ســایر محققان ،نانوذرات
کاتیونی سیلیکا را با گروههایی مانند گروههای
آمین ،ماکرومولکولهای کاتیونی ،یا کاتیونها
اصالح سطح کردند .برای مثال ،گروه سیسوگر
برهمکنشهــای  DNAبا نانوذرات ســیلیکای
اصالحشــده با گروههای مختلف آمینو بر روی
ســطح را مطالعه کردند و دریافتند که نانوذره
با کوچکترین زنجیره آمین در بیشترین حد،
DNAها را متراکم میکند .قابلیت ترانسفکشن
نانوذرات ســیلیکای عاملدارشده با گروه آمین
27
در شرایط برونتن بهوســیلهی گروه پراساد
گزارش شــده اســت .این گــروه از نانوذرات
سیلیکای اصالحشده ارگانیکی استفاده کردند
که منجر به تراکم پروتئین فلورســنت ســبز
تقویت شــده با کدکننده پالسمید ،شده است
(( )GFPشــکل  b۸و  .)a۸پنگ و همکارانش
نیز از نانوذرات ســیلیکا-اصالح شــده با آمین
به منظور انتقال الیگونوکلئوتید آنتیسنس به
ســلولهای  HeLaو  A539جهت مهار تکثیر
سلولی ،اســتفاده کردند .نانوذرات اصالح شده
با آمین مهار قویتر و ســمیت سلولی کمتری

شکل  .8نانوذرات ســیلیکای اصالحشــده ارگانیکی جهت انتقال ژن )a( .نانوذرات سیلیکای
اصالحشده ارگانیکی ( ،)ORMOSILتوسط رنگهای فلورسنت ( )HPPHکپسوله شده و سطح
آن توســط گروههای کاتیونی-آمینو عاملدارشده اســت .این مجموعه میتواند به طور مؤثری
وقوع
با  DNAترکیب شــود و از آن در برابر هضم آنزیمی  DNAase1محافظت کند .شــماتیک
ِ
 FRETحاصل از اتصال  DNAنشاندارشــده با فلوروفور دهنده ،اتیدیوم همودیمر)EthD-1( 1-
به ســطح یک نانوذره  ORMOSILحاوی فلوروفور  HPPHگیرنده کپسولهشده ( )bسلولهای
 1COS-1ترانسفکت شده با پروتئین فلورسنت سبز تقویت شده با پالسمید کدکننده ()EGFP
که با نانوذرات  ORMOSILفرستاده میشوند .یک تصویر ترکیبی از انتقال (آبی) و فلوروسانس
(سبز) الحاق :طیف های فلوروســانس  EGFPکه از سیتوپالسم سلولی گرفته شدند )c( .تصویر
میکروســکوپ الکترونی عبوری از نانوذرات  ORMOSILکه با  DNAترکیب میشــوند)d( .
نانوذره  ORMOSILترانسفکشن در توده سیاه متراکم EGFP .ترانسفکتشده (سبز) در نورون
دوپامینرژیک تیروزین هیدروکسیالز-ایمونومثبت (قرمز) بیان میشود.
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مقاالت
نسبت به لیپوزومها نشــان میدهند .عالوهبر
نانوکرهها ،نانوتیوبهای ســیلیکا با گروههای
آمین نیــز میتوانند ژن پروتئین فلورســنت
سبز را به ســلولهای  COS7انتقال دهند .به
دلیل ســاختار توخالی نانوتیوبها ،میتوان از
آنها جهت انتقــال مولکولهای دیگری مانند
 siRNAو پروتئینها استفاده نمود.
پوشش سطح نانوذره سیلیکا با پلیمر کاتیونی
راه دیگری برای تســهیل تراکم با  DNAاست.
فعالیتهای زو و همکارانش نشــان میدهد که
نانوذرات سیلیکای اصالحشده با پلی (-Lلیزین)
قابلیت اتصــال و محافظت از الیگونوکلئوتیدها
آنتیســنس  c-mycرا دارنــد .آنهــا متوجه
یک کاهــش در بازده جذب ســلولی و اثرات
آنتیســنس بر ژنهای هدف در حضور محیط
حاوی سرم ،شــدند .آزمایشــات بیشتر نشان
دادند کــه ترکیــب الیگونوکلئوتید-نانوذرات
ســیلیکا بهطور الکترواستاتیک با پروتئینهای
سرم جنین گوساله برهمکنش میکنند و این
برهمکنش میتواند منجر به تشکیل تودههای
سلولی
ترکیبی پروتئین شــود و مانع از جذب
ِ
ترکیب شود.
 2. 4راهبردهای دیگر
بیشــتر نانوذرات ســیلیکای کاتیونی بهوسیله
سطحی
تشکیل اولیه نانوذرات سیلیکا و بهبود
ِ
ِ
آنها با گونههایی با بار مثبت ،تهیهشدهاند .یک
روش جایگزین شامل متراکم شدن پلیمرهای
کاتیونی (برای مثــال ،پلیاتیلنایمین) با یک
منبع سیلیکا برای تشکیل هیبریدهای نانوذره
سیلیکای کاتیونی در یک واکنش یک مرحلهای
اســت .عالوهبر گروههای آمینــو و پلیمرهای
کاتیونی ،Ca2+ ،برای اصالح نانوذرات ســیلیکا
استفادهشده است .نانوذرات اصالحشده نهتنها
میتوانند به  DNAمتصل شوند بلکه میتوانند
سلولهای استخوانی را مورد هدف قرار دهند.
کالژنهای ویروســی نیز جهت اصالح ســطح
کریســتالهای کلوئیدی بــرای انتقال DNA
استفاده میشوند.
سیستمهای رایج انتقال ژن با نانوذرات سیلیکا
جفت شــدهاند تا بتوان از مزایای سیستمهای
چندگانه ،بهره برد.
برای مثال ،گــروه کاتاوکا گــزارش دادند که
پلیپلکسهای پوشــش دادهشــده با سیلیکا
و بارگذاریشده با پالســمید  DNAنسبت به
پلیپلکسهای پوشش داده نشده ،ترنسفکشن
بیشتری را نشان میدهند؛ این افزایش ممکن
است به دلیل فرار اندوزومی تسهیل شده باشد
که احتماال به خاطر پروتونهشــدن سیلیکا در
محفظه اسیدی اندوزومی رخ میدهد .عالوهبر
این ،پلیپلکسهای پوشــش دادهشده سمیت
سلولی کمتری را نیز نشان میدهند .نانوذرات
سیلیکا پوشش یافته با لیپیدهای دوالیه برای
انتقال ژن نیز استفادهشدهاند .بازده ترنسفکشن
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بهاندازه ذره و ترکیب لیپید بستگی دارد .بهطور
خاص ،بازده ترنسفکشــن بهطور چشمگیری با
افزایش اندازه ذره کاهش مییابد :یک هســته
سیلیکای  ۳۰نانومتری بیشترین بازده را نشان
میدهد ،درحالیکه بازده یک هســته سیلیکا
 ۱۳۰نانومتــری تقریباً صفر اســت .نانوذرات
کوچکتر ممکن اســت درونیســازی سلولی
را افزایش دهند و آزادســازی  DNAدر داخل
سلولها را سریعتر بخشند.
اخیــرا ،عالقــه زیــادی در توســعه نانوذرات
ســیلیکای چندمنظوره و یا ترانوستیک وجود
دارد کــه میتواند برای هــردو تصویربرداری
تشخیصی و درمان ژنی اســتفاده شوند .برای
مثال ،هنگامی که اکسیدگادولینیم به سیستم
ح سطحی شده افزوده
نانوذرات سیلیکای اصال 
گــردد ،میتوانــد به  DNAمتصل شــده و به
عنــوان حاملی برای انتقال ژن مورد اســتفاده
قرار گیرد .از طرفی بهطور همزمان میتوان آن
را بهعنوان عوامل کنتراست برای تصویربرداری
رزونانس مغناطیسی ( )MRIبهکارگرفت.
 3. 4ارزیابی درونتن
مطالعــات کمــی دربــاره انتقال ژن بــر پایه
نانوذرات ســیلیکا در داخل بدن صورت گرفته
اســت .بهارلی و همکارانش اولین مطالعه را بر
روی نانوذرات ســیلیکای اصالحشده ارگانیکی
بهعنــوان یک ناقل غیر ویروســی برای انتقال
ژن و بیــان درون بدن انجــام دادند و نتایج به
دســت آمده بســیار امیدوارکننده بود (شکل
 d۸و  .)c۸بازده ترنسفکشــن از طریق تزریق
اســتریوتاکس 28از یــک کمپلکــس -DNA
نانوذرات برابر یا بیشــتر از بازده بهدستآمده
با یک ناقل ویروســی اســت .همچنین نشان
داده شد که این ترنسفکشن باواسطه نانوذرات
ســیلیکای اصالحشده ارگانیکی ،میتواند برای
دستکاری بیولوژی سلولهای ساقه نورون یا
سلولهای پیشساز در داخل بدن بدون آسیب
رســاندن به سلولها اســتفاده شود .این نقطه
عطف در ترنسفکشــن ژنی غیر ویروسی نشان
میدهد که نانوذرات ســیلیکای اصالحشــده
ارگانیکــی ،نهتنها برای اهداف انتقال ژن درون
بــدن ،بلکه برای درمان بیماری مغزی بســیار
امیدوارکننــده هســتند .چــوی و همکارانش
نیــز گزارش کردند که کمپلکــس بین فاکتور
ژن شبیهســاز-کلونی ماکروفاژ -گرانولوسیت
و نانوذرات ســیلیکا میتوانــد لکوپنیا حاد در
سگها را تصحیح کند.
مطالعــات درونتن بیشــتری جهت بررســی
وسایل
پتانســیل نانوذرات ســیلیکا بهعنوان
ِ
انتقال ژنی هدفمند و غیر سمی با بازدهی باال
مورد نیاز است .سایر مســائل کلینیکی مانند
پایداری و ماندگاری نیز باید پیش از اســتفاده
کلینیکی از این سیستم ،موردتوجه قرار گیرند.
در این راستا ،ســامتی و همکارانش ،نانوذرات

سیلیکا کاتیونی خشکشــده با انجماد سخت
کردن عاملهای
را جهت انتقال ژنــی با اضافه
ِ
مقاوم در برابر خشک شدن با انجماد سخت،29
گزارش کردهاند .در مجموع ،درمان ژنی مبتنی
بر نانوذره ســیلیکا برای کاربردهای کلینیکی
بسیار امیدوارکننده است.
 5نانوذرات ســیلیکا برای تصویربرداری و
تشخیص

فناوری نانو فرصتهای بیسابقهای را برای حل
چالشهای فعلی در زمینه تشــخیص سرطان
ارائــه میدهد .نانــوذرات حامــل پروبهای
تشــخیصی میتوانند اطالعــات متابولیکی و
ســاختاری از محلهای بیمــاری ارائه دهند.
تکنیکهــای تصویربرداری مبتنــی بر نانوذره
میتوانند بهطور قابلتوجهی تشخیص و مراحل
پیشرفت سرطان و متاستازهای آنها را بهبود
دهند .نانوذرات ســیلیکا عالوهبر کاربرد برای
انتقال عاملهای درمانی ،بهعنوان مجموعهای
بــرای ترکیب بــا معرفهای کنتراســت برای
تصویربرداری مولکولی به کار گرفته میشوند.
بــا توجه بــه تنــوع و شــیمی قــوی آنها،
نانوذرات سیلیکای پوشــش دادهشده با پروب
تشخیصی میتوانند بهراحتی برای تکنیکهای
تصویربرداری مولکولــی ازجمله تصویربرداری
اپتیکی (فلورسانس و بیو-لومینسانس)،MRI ،
تصویربــرداری رادیونوکلوئیــدی (توموگرافی
گسیل پوزیترون ( )PETو توموگرافی رایانهای
گســیل تک-فوتــون ( ،)SPECTتوموگرافی
رایانــهای ( ،)CTاولتراســوند ،تصویربــرداری
فوتواکوســتیک و تصویربــرداری رامان مورد
استفاده قرار گیرند .تکنیکهای تصویربرداری
تکی یا چندتایی کیفیتــی مبتنی بر نانوذرات
ســیلیکا در طی دو دهه گذشــته بهطورجدی
مورد بررســی قرارگرفتهاند و بسیاری از انواع
نانوذرات ســیلیکا چندکاره با کاربردهایی برای
تشخیص سرطان توسعهیافتهاند.
 1. 5تصویربرداری اپتیکی (نوری)
گروههای بالدرن و ﮐﻠﻰ اولین کســانی بودند
که بــا اســتفاده از روش اســتوبر ،رنگهای
فلورســانت ارگانیــک را در نانوذرات ســیلیکا
بــا توزیع یکنواخــت داخل کردنــد .در ادامه،
نانوذرات سیلیکای حاوی رنگهای فلورسانس،
QDها یا نانوذرات فلورســانس خاکی کمیاب
بهصــورت گســترده بهعنــوان پروبهــای
تصویربــرداری اپتیکــی بــرای کاربردهــای
بیولوژیکی موردمطالعه قــرار گرفتند .یکی از
مهمتریــن کاربردها ،تصویربــرداری هدفمند
سرطان در مطالعات برونتن و درونتن است.
گروه سانترا 30نانوذرات سیلیکای  ۷۰نانومتری
حاوی ایزوتیوسیاناتفلورســئین را بهوسیلهی
میکرو امولســیون معکــوس تهیــه کردند و
ســپس ســطح نانوذره را با پپتید فعالکننده

رونویســی ترانس-فعال بهمنظور تقویت نفوذ
غشاء سلولی و بافتها اصالح کردند .نانوذرات
حاصــل میتوانند بهطــور مؤثر ســلولهای
آدنوکارسینوم ریه انســان ( )A549را نشاندار
کننــد .از طرفی هنگامیکه ایــن نانوذرات در
یک موش صحرایی اسپاروگو-داولی 31از طریق
یک شریان کاروتید راست تزریق شوند ،از سد
مغزی  -خونــی ( )BBBعبــور میکنند .این
نتیجه نشان میدهد که عاملهای تشخیصی و
درمانی میتوانند با استفاده از نانوذرات سیلیکا
بدون بــه خطر
انداختن  BBBبــه مغز انتقال
ِ
داده شــوند .چوی و همکارانش دســته جدید
از نانوذرات ســیلیکا هسته-پوسته فلورسانت
باال را بــا توزیع اندازه باریک ســنتز کردند و
پایداری نوری را افزایــش دادند؛ این نانوذرات
(که نقاط کورنل یا نقاط  Cنامیده میشــوند)
بهطور گسترده برای بســیاری از تکنیکهای
زمان
تصویربرداری شــامل تصویرســازی در
ِ
حیــات مویرگها و ماکروفاژها ،نقشــهبرداری
غدد لنفاوی نگهبان ،نشاندارســازی چندرنگی
ســلولی پپتید واســطه بــرای تصویربرداری
زمان واقعی از متاســتازهای تومــور و ردیابی
سلولهای مغز استخوان تزریقشده در موشها
کاربردی هســتند .این نتایج نشــان میدهند
که نانوذرات ســیلیکا هسته-پوسته فلورسانت،
یک ابزار تصویربــرداری توانمند و جدیدی را
ارائه میدهد .اخیرا ً گــروه مانی تصویربرداری
هدفمند از بافتهای ایســکمی 32با استفاده از
کنژوگه کردن نانوذرات سیلیکا با فاکتور رشد
اندوتلیال عروقــی آالییده به رنگ از طریق اثر
 33E PRدر مدل ایسکمی اندام تحتانی موش را
گزارش کردنــد .این روش تصویربرداری امکان
درمان بافتهای ایسکمی بزرگ یا چندگانه را
با استفاده از نانوذرات سیلیکا فراهم میکند.
بســیاری از نانوذرات فلورسنت سیلیکا با روش
کپسوله شــدن فیزیکی رنگها آماده میشوند
که ممکن است تحت شــرایط فیزیولوژیکی از
ماتریس ســیلیکایی نشــت کنند .برای از بین
بردن این نشــتی ،روشهای اتصال کوواالنسی
اتخاذ شــدهاند .برای مثال ،ﻣﻴﺪﺭ و همکارانش
رنگها را به نانوذرات اصالح سطح شده سیلیکا
بهوســیله »کلیک کردن شیمی 34آزید-آلکین
 »35متصــل کردند .گروههــای دیگر و گروه ما
برای اتصال رنگها به نانوذرات ســیلیکا بهطور
کوواالنســی با پایداری باال ،از یک پیش ماده
رنگ-سیالن ،با یک پیوند شیمیایی پایدار بین
رنگ و گروه سیالن استفاده کردند.
تصویربرداری فلورســانس دو-فوتونی مزایای
زیادی نسبت به تصویربرداری فلورسانس تک-
فوتونی مرسوم در کاربردهای بیولوژیکی دارد،
ازجمله برانگیختگی مکانی سه-بعدی موضعی
باال ،آسیب کمتر ناشی از فوتون ،زمان مشاهده
طوالنیتــر ،تداخل کمتر با اتوفلوروســانس و
نفوذ عمیقتر نور به بافت .رنگهای جاذب دو-

شکل  .9نانوذرات سیلیکا ترکیبی برای تشخیص هدفمند سرطان در یک مدل از مالنومای انسانی.
( )aنمایش شماتیک نانوذرات سیلیکا با ســاختار -پوسته -هسته I-cRGDY-PEGylated
با نشــانگرهای رادیواکتیو قابل تحمل و پپتیدها در سطح و هستهای حاوی مولکولهای رنگی
واکنشپذیر ( )bاسکن دینامیک  PET-CTبا رزولوشن باال ۱ ،ساعت پس از تزریق زیرجلدی4 ،
ربع و تزریق پری تومور ( )peritumoralنقاط .124I-cRGDY-PEG
124

فوتونی ،مانند -'4 ،4دی اتیلآمینواستایرل،2-
-'2بی پیریدین روی ( ، )IIافزودنیهای خاکی
کمیــاب  NaYbF4: Rو فولوروفور -4( -2[-4
دی فنیــل آمینو-فنیــل) وینیل]-1-متیل-
پیریدینیــوم یدید بــه منظــور تصویربرداری
دو-فوتونی با نانوذرات ســیلیکا ترکیبشدهاند.
تصویربــرداری فلورســانس دو-فوتونی خارج
از
بــدن 36در ســطح ســلولی ،از کل تومور با
ِ
استفاده از نانوذرات سیلیکا آالییده با ۶ ,۲( -۲
بیس ((( -7( -2 - )Eدیفنیلآمینو) -9.9-دیاتیــل– H9فلورن – –2ایــل)وینیل) H4 -
پایرن-4-وایلیدین) مالونونیتریل بهوســیلهیگــروه بلفیلــد 37نشــان داده شــد .نانوذرات
 NaYbF4: Rفلورســانس غیرقابلتبدیــل در
ش نزدیک مادونقرمز ،نور مرئی
پاســخ به تاب 
تنظیمپذیری را گســیل میکنند (برای مثال،

نارنجی ،زرد ،ســبز ،فیروزهای ،آبی ،یا صورتی)
ِ
غلظت افزودنیها
و بهراحتی میتــوان با تغییر
یا اســتفاده از گونههای دیگر افزودنی ،رنگ را
تنظیم کرد .عالوهبر تصویربرداری فلورســانس
دو-فوتونی بهمنظور افزایش انتقال استوکها،
اخیرا هی و همکارانش یک انتقال استوکهای
جدید فلورســانت نزدیک مادونقرمز نانوذرات
ســیلیکا مبتنی بر اصل انتقال انرژی رزونانس
فلورســانس را ارائــه کردنــد .جابهجایــی
ِ
کوچــک بســیاری از رنگهای
اســتوکهای
نزدیک مادونقرمز مرســوم ،باعث تداخل بین
نور در حالت برانگیخته و ســیگنال گسیلشده
میشود که میتواند مسئلهای برای کاربردهای
درونتــن باشــد .دو رنگ تریــس (-2.2بی
پیریدیل) -دی کلروروتنیوم ( )IIهگزاهیدرات
( )RuBpyو متیلنبلو ( )MBبهصورت همزمان
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مقاالت
در نانوذرات ســیلیکا دوپ شــدند که منجر به
انتقــال انرژی از  RuBpyبــه  MBدر ماتریس
سیلیکا و بنابراین گسیل فلورسانس نزدیک به
مادونقرمز به همراه انتقال بزرگ اســتوکها
( )> 200nmگردید.
QD
حاوی
نانوذرات ســیلیکا
دسته دیگری از
نانوذرات سیلیکا فلورسانت هستند .گروه پریسد
نقاط کوانتومی را بــه همراه نانوذرات مگنتیت
در نانوذرات اصالحشده سیلیکا بهطور ارگانیک
کپسوله کردند؛ سپس از آن برای تصویربرداری
برونتن هدایت مغناطیسی دو-فوتونی استفاده
کردند .در ادامه این گروه نانوذرات سیلیکا را با
میلههای کوانتومی کپسوله کردند و از آن برای
تصویربرداری آزمایشگاهی برونتن و درونتن
موشهــای حامــل تومــور ،اســتفاده کردند.
بهعالوه لــی گاول و همکارانــش ،یک نانوذره
ســیلیکا جدید آالییده با نانوخوشههای طالی
فلورســانس ( )< 2nmکه یک گسیل در ناحیه
نزدیک مادونقرمز نشان داده است ،را گزارش
کردند ( ۶۷۰نانومتر).
 2. 5تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

امآرآی یک تکنیک تشــخیصی غیرتهاجمی با
رزولوشــن فضایی باال (سطح  )۲۵-۱۰۰ μmو
کنتراســت بافت عالی است که بهطور گسترده
مورد استفاده قرار میگیرد .نانوذرات سیلیکای
کپسوله شــده با عوامل کنتراست  MRIشامل
کمپلکسهای پارامغناطیســی (کیلیت38های
مبتنی بــر  Ga3+یا )Mn2+و نانوذرات اکســید
آهن ســوپر پارامغناطیس بهطور گســتردهای
مورد مطالعــه قرارگرفتهاند .برای مثال ،نانوذره
ســیلیکا حــاوی ( Ga3+که بهوســیلهی جی و
همکارانش مطرحشده است) و نانوذرات سیلیکا
حامل نانوذره اکسید آهن( ،که بهوسیلهی چو
بیان گردیدهاند) برای  MRIدرون بدن استفاده
شــدهاند .اخیرا گروه کیم ســلولهای بنیادی
مزانشــیمی انســانی را درون نانوذرات سیلیکا
بارگــذاری کردنــد و بهطور همزمــان با یک
رنگ و نانوذرات مغناطیســی نشاندار نمودند.
سلولهای نشاندار بهآسانی در موشهای زنده
 NOD-SCIDاز طریق تصویربرداری اپتیکی یا
 ،MRIبرای تعیین مکان و سرنوشت سلولهای
بنیادی ردیابی شدند.
 3. 5تصویربرداری مقطعنگاری گســیل
پوزیترون

مقطعنــگاری تابش پوزیتــرون )PET( 39یک
تکنیک تصویربرداری پزشــکی هستهای است
که جفت پرتوهای گاما گسیلشــده بهصورت
غیرمســتقیم بهوســیلهی یک رادیونوکلوئید
پوزیترون گســیلکننده (ردیاب) راشناســایی
میکند .ســپس تصاویر ســهبعدی با توجه به
میزان غلظت ردیاب در داخل بدن بهوســیلهی
آنالیز رایانهای بازســازی میشــوند PET .یک

28

  سال  شانزدهم   مرداد 139۶شماره 5پياپي238

شکل  .۱۰تأثیر هندسه ،تخلخل و خصوصیات سطح نانوذرات سیلیکا بر سمیت برونتن و درونتن
را نمایش میدهد )a( .تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMاز نانوذرات  Stöberسیلیکا
با قطر میانگین  ۱۱۵نانومتر (بهعنوان  Stöberمرجع داده میشــود)  ،نانوذرات متخلخل سیلیکا با
قطر متوسط  ۱۲۰نانومتر ( ، )Meso Sنانومیلههای متخلخل سیلیکا ( )NRsبا نسبت ابعاد ،)AR 2( ۲
نانومیلههای متخلخل سیلیکا با نسبت ابعاد  ، )AR 4( ۴نانومیلههای متخلخل سیلیکا با نسبت ابعاد
 ،)AR 8( ۸و یک تصویر با وضوحباال از یک تکذره  Meso S (bو  )cســنجش سمیت حاد سلولی.
سلولهایی که با نانوذرات یا نانومیلهها سیلیکا فاقد پوشش و اصالحشده با آمین در ۵۰۰ μg/mL
انکوبه شدهاند ( .)bسلولها  267.7RAWکه با نانوذرات یا نانومیلههای سیلیکای فاقد پوشش در
 ۲۵۰ ،۵۰۰و  μg/mL ۱۰۰به مدت  ۲۴ساعت انکوبه شدند ( .)cنسبت زیستسازگار بودن سلولهای
مورد عمل قرار دادهشده با نانوذرات سیلیکا فاقد پوشش بهطور قابلتوجهی کمتر از زیستپذیری
سلولهای مورد عمل قرار دادهشده با همتای اصالحشده خود با آمین بود ( .)*** p < 0/001دادهها
بهصورت میانگین ارائهشدهاند ( =  . SD ± )3آنالیز میکروسکوپ نوری ارگانهای بهبودیافته
از نانوذرات  Stöberسیلیکا (دوز=  .)۶۰۰ mg/kgفلشها در بخشهای ریه ،خونریزی در آلوئول را
ی × ۲۰۰بهجز تصویر بافت قلب
نشان میدهند .هماتوکسیلین و تصاویر رنگی ائوزین با بزرگ نمای 
(×.)۴۰

کمی بوده و بســیار حســاس است و در
روش ّ
ایــن روش هیــچ محدودیتی بــرای نفوذ به
بافت وجود ندارد .بااینحال PET ،رزولوشــن
فضایــی کمــی دارد و دارای خطــرات تابش
اشــعه بوده و همچنین هزینه باالیی در بردارد.
124
رادیونوکلوئیدهایی مانند  64Cu ،18F ،68Gو I
میتواننــد بهعنــوان رادیو ایزوتــوپ در PET
استفاده شوند .این رادیو ایزوتوپها با نانوذرات
سیلیکا برای کاربرد  PETترکیبشدهاند .برای
مثال ،روش بولتن 40و هانتر 41در نشان دارسازی
نانوذرات سیلیکا با  124Iبرای تصویربرداری PET
مورد استفاده قرار میگیرد (شکل .)a۹
روشهــای تصویربــرداری ترکیبــی در حوزه
تصویربــرداری مولکولی بســیار مــورد توجه
قرار گرفته اســت زیرا هیچیــک از روشهای
تصویربــرداری بهتنهایــی نمیتواننــد همــه
ملزومــات در تصویربرداری زیست-پزشــکی
شــامل حساسیت باال ،رزولوشــن باال ،تداخل
کــم ،هزینه کــم و غیــره را بــرآورده کنند.
روشهــای تصویربــرداری ترکیبــی قابلیت
فراهم آوردن اطالعات تشــخیصی بیشــتری
نســبت به روشهای تصویربرداری تکی دارند.
شــیمی منحصربهفرد ســیالن و فرموالسیون
آســان نانوذرات ســیلیکا آنها را به نهادهای
ایدهالی برای ســاخت پروبهای تصویربرداری
ترکیبی برای کاربردهای درونتن تبدیل کرده
اســت .برای مثــال ،گروه پراســاد 42نانوذرات
سیلیکای اصالحشده ارگانیکی را در ترکیب با
فلوروفورهای نزدیک مادونقرمز سنتز نمودند
و در ادامه آن را با  124Iرادیو نشــاندار 43کردند
که در تصویربرداری اپتیکــی و تصویربرداری
 PETدرونتن کاربرد دارد .پاکسازی و توزیع
زیســتی این نانوذرات سیلیکای زیستسازگار
جهت بررســی قابلیت استفاده از این نانوذرات
بهعنــوان پروبهایــی بــرای تصویربــرداری
درونتن ،موردمطالعه قرار گرفته است .گروه ما
اخیرا یک روش ساده و تکمرحلهای 44را برای
ســنتز پروبهای نانوکنژوگه ســیلیکا با اندازه
کنترلشده و با پراکندگی یکنواخت ارائه داده
است که برای تصویربرداری  PETو فلورسانس
نزدیک مادونقرمز غــدد لنفاوی نگهبان قابل
استفاده است .هنگامیکه اندازه نانوترکیبهای
ســیلیکا کمتــر از  ۲۰نانومتــر باشــد ،آنها
بهســرعت و بهطور مؤثر در غدد لنفاوی تجمع
میکننــد ،بنابراین تصویربــرداری درونتن از
غدد لنفاوی را تســهیل مینمایند .در ادامه با
عامل دار کردن ســطح نانوترکیب ســیلیکا با
یک آپتامر  ،DNAدیوکسی ریبونوکلئیکاسید
( )1411ASهدفگیــری فعال متاســتازهای
لنفاوی امکانپذیر میشود .این نانوترکیبهای
سیلیکای نشان دارشده دوتایی قابلیت استفاده
بهعنوان پــروب برای تصویربــرداری هدفمند
غیرتهاجمی غدد لنفاوی متاستاز شده را دارند
و از دقت باالیی برخوردارند.

پیشرفتهای قابلتوجهی بهوسیلهی گروههای
ویســنر و برادبــوری در تفســیر نانــوذرات
تشــخیصی هدفمند ســیلیکا با نــام نقاط،C
صورت گرفته است و اخیرا بهوسیلهی سازمان
غذا و دارو امریکا برای اولین آزمایش کلینیکی
در انســان پذیرفته شده اســت (شکل  .)۹این
نانوذرات ســیلیکا با انــدازه تقریبی  ۷نانومتر،
رنگ  5Cyرا کپســوله میکنند و با لیگاندهای
تناوبی پپتید اسپارتیکاسید-گلیسین -آرژنین
و ید رادیواکتیو در ســطح عاملدار میشــوند.
از ویژگیهــای این نانــوذرات میتوان به میل
ترکیبی باال ،نســبت تومور-به-خون مطلوب،
پاکســازی موثر کلیــوی و تجمــع انتخابی
تومــور در زنوگرافتهای مالنوم که بیانکننده
اینتگرین  αvβ3در موشها هستند ،اشاره کرد.
 4. 5سایر تکنیکهای تصویربرداری
استفاده از نانوذرات سیلیکا در سایر تکنیکهای
تصویربرداری نیــز مورد مطالعه قــرار گرفته
اســت .برای مثــال ،از میکروکرههای توخالی
ســیلیکا با قطر  ۱۲۰نانومتر اصالح ســطحی
شــده با پلیاتیلنگالیکل ،بهعنوان یک عامل
کنتراســت جدید در تصویربرداری اولتراسوند
درونتــن در رتهای نر پــس از تزریق داخل
بیضه اســتفاده شده است .نانوذرات سیلیکا که
با نانوذرات طال و یا نانومیلهها کپسوله شدهاند
برای ســایر کاربردهای تصویربــرداری ،مفید
هســتند .برای مثال ،چــن و همکارانش اخیرا
گزارش کردند که نانومیلههای طال با پوشــش
سیلیکا سیگنال فوتواکوستیکی تولید میکنند
که شــدت این سیگنالها ســه برابر قویتر از
ســیگنالهای تولیــدی از نانومیلههای بدون
پوشش است؛ همچنین با استفاده از پروبهای
با ساختار هسته-پوســته میزان کنتراست در
تصویربرداری فوتواکوســتیک تقویت میشود.
عالوهبر ایــن ،اخیرا گروه گمبییر اســتفاده از
نانوذرات ســیلیکا-طالی عاملدارشده با یک
گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال بهعنوان عاملهای
کنتراست ترکیبی برای تصویربرداری مولکولی
رامان را گــزارش کردند؛ ایــن اولین نمونه از
تصویربرداری مولکولی رامان با نانوذرات هسته
 پوسته است. 6ایمنی و سمیت نانوذرات سیلیکا
کاربردهای نانوذرات ســیلیکا بــرای درمان و
تشــخیص تاکنون در مطالعــات پیش بالینی
بسیاری نشان دادهشده است .بهمنظور تسهیل
تفســیر کاربردهای بالقــوه کلینیکی نانوذرات
ســیلیکا ،ارزیابی کامــل ایمنی و پتانســیل
ســمیت این نانومواد ،بسیار مهم است .سمیت
و ایمنی شــکلهای مختلفی از سیلیکا بهطور
جامع بهوســیلهی ناپییرســکا و همکارانش و
فرویجتییر-پولوتس مورد بررســی قرار گرفته
اســت .تا همین اواخر ،تحقیقات سمشناســی

دربــاره ذرات ســیلیکا عمدتا بــر روی ذرات
کریستالی سیلیکای »طبیعی«
با قطرهای  0/5-10میکرومتــر متمرکز بوده
اســت که دارای خطر استنشــاقی هستند .در
اینجا ســمیت ســیلیکای کلوئیدی آمورف با
زیست-پزشــکی
اندازه نانو به دلیل کاربردهای
ِ
آن بهعنــوان وســیله انتقــال دارو و پــروب
تشخیصی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 1. 6سمیت برونتن
ارزیابیهای بســیاری درباره ســمیت برونتن
نانوذره سیلیکا انجامشده است .سمیت نانوذرات
سیلیکا بهشدت تابع خواص فیزیکی -شیمیایی
مانند انــدازه ذره ،شــکل ،تخلخــل ،خلوص
شیمیایی ،شیمی سطح و قابلیت انحالل است.
محققان زیادی مشــاهده کردهاند که سمیت
ســلولی نانوذرات سیلیکا بهاندازه وابسته است.
برای مثــال ،گوا و همکارانــش جهت مطالعه
جــذب ســلولی و ســمیت ســلولی نانوذرات
یکنواخــت ســیلیکا با اندازههــای  ۸۰و ۵۰۰
نانومتر ،از فیبروبالســت پوست انسان استفاده
کردند .این محققــان دریافتند که زنده ماندن
ســلول و پتانسیل غشا میتوکندری بهوسیلهی
نانوذرات کوچکتر نسبت به نانوذرات بزرگتر
بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد ،اما چسبندگی
و توانایی مهاجرت فیبروبالســتها بهوسیلهی
هر دو اندازه نانوذرات کاهش مییابد .پسانژ45و
همکارانــش نیز گــزارش دادند کــه نانوذرات
ســیلیکا  ۲۰نانومتــری ســمیتر از نانوذرات
 ۱۰۰نانومتری هستند؛ سمیت سلولی با فشار
اکســیداتیو بهوســیلهی تولید باالی گونههای
واکنشپذیر اکسیژن  46ROSو پراکسیداسیون
لیپید مرتبط است .اوه و همکارانش سلولهای
ماکروفــاژ آلوئــل دا ِر مــوش ( )J774A.1را با
نانــوذرات توخالی ســیلیکا-تیتانیا با قطرهای
یکنواخــت  ۱۰۰ ،۷۰ ،۵۰ ،۲۵و  ۱۲۵نانومتر
مــورد بررســی قــرار دادنــد و دریافتند که
قابلیت زنده ماندن ســلولها ،تولید گونههای
واکنشپذیر اکســیژن  ،ROSآپوپتوز و نکروز
ناشی از نانوذرات بهاندازه آنها وابسته است .در
میان نانوذرات مختلف بررسیشــده ،دریافتند
که نانوذرات کاتیونــی  ۵۰نانومتری مضرترین
نمونه در برابر ماکروفاژها هستند.
شیمی سطح نانوذرات سیلیکا نیز نقش مهمی
در ســمیت ســلولی آنها دارد .موریشــگ و
همکارانش مقــدار تولیــد اینترلوکین b1-در
سلولهای شــبهماکروفاژ انســانی  THP1-را
بــه همراه نانوذرات ســیلیکا  ۱۰۰۰نانومتری،
بــا یــا بــدون گروههــای عاملی ســطحی (
 COOH ،-NH2 ،-SO3و  ) CHOمقایســه
کردنــد و دریافتنــد که اصالح ســطح بهطور
چشمگیری تولید اینترلوکین b1-را بهوسیلهی
کاهش مقدار گونههای واکنشپذیر اکســیژن
 ،ROSکاهــش میدهد .بــراون و همکارانش
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مقاالت
نیز گزارش دادند که نانوذرات بدون پوشــش
ســیلیکا منجر به تحریک و افزایش آزادسازی
دهیدروژناز اســید الکتیــک و اینترلوکین8-
میشــوند ،درحالیکه اصالح ســطح آنها با
پلیاتیلن گلیکول ایــن اثر را کاهش میدهد..
چنگ و همکارانش نشــان دادند که ســمیت
ســلولی نانوذرات ســیلیکا برای ســلولهای
مختلف انسانی میتواند با پوششدهی نانوذرات
ســیلیکا با کیتوســان (که گروههای آمینه را
حمل میکنــد)  ،بهطور چشــمگیری کاهش
یابد .بااینحــال ،اوه و همکارانش دریافتند که
نانوذرات ســیلیکا عاملدار شده با گروه آمین
بــا ســطوح دارای بار مثبت برای ســلولهای
ماکروفاژ  J774A.1مضرتر از نانوذرات ســیلیکا
اصالح سطح شــدهی خنثی یا آنیونی هستند.
این نتایج متناقض ممکن اســت ناشــی از این
واقعیــت باشــد کــه تأثیر خــواص فیزیکی-
شیمیایی نانوذرات ســیلیکا بر سمیت سلولی
وابســته به نوع سلول اســت .نتایج تحقیقات
نشــان میدهد که ســلولهای فیبروبالســت
هنگام قرارگیری در معرض ســیلیکا ،نسبت به
سلولهای توموری حساستر هستند.
گروه قندهــاری بهطور کامل اثرات هندســه،
تخلخل و بار ســطحی نانوذرات ســیلیکا را بر
ســمیت ســلولی و فعالیت همولیتیک ارزیابی
کردند (شــکل  .)a-c۱۰الزم به ذکر است که
یک حد آســتانه برای غلظت نانوذرات سیلیکا
به میزان  ۱۰۰ μg/mLبهمنظور بررسی سمیت
برونتن در نظر گرفته میشــود؛ زیرا کمتر از
این حد آســتانه اثرات نانوذرات ســیلیکا با در
نظر گرفتن خواص فیزیکی-شیمیایی مختلف
بر روی سالمت غشــاء ،عملکرد میتوکندری،
سلولخواری و یا مرگ ســلولی بسیار محدود
است .آنها مشــاهده کردند که بار سطحی و
تخلخل نانوذرات فاکتورهای اصلی هستند که
تجمع سلولی و سمیت سلولی نانوذرات سیلیکا
را تحــت تأثیر قرار میدهنــد .نانوذرات باردار
مثبت نســبت به نانوذرات باردار منفی سمیتر
هستند .نانوذرات غیر متخلخل سیلیکا نسبت
به نانوذرات متخلخل سیلیکا بهطور قابلتوجهی
ســمیت کمتری دارنــد .در ایــن مطالعه که
نانومیلههای متخلخل سیلیکا با نسبت ابعادی
 ۴ ،۲و  ۸مقایســه میشوند ،فاکتور هندسه نه
بر میزان تجمع ســلولی و نه بر سمیت سلولی
تأثیــر نمیگذارد .نوع ســلول نیز نقش مهمی
در تعیین ســمیت برونتن دارد؛ ســلولهای
اپیتلیال ســرطانی در برابر نانوذرات ســیلیکا
بســیار مقاوم هستند ،درحالیکه اثرات سمیت
بر ماکروفاژها عمدتا وابسته به فاکتورهای سطح
و بار است .این گروه و همچنین گروه لین خون
سازگاری نانوذرات سیلیکا را نیز بررسی کردند
و دریافتنــد که فعالیــت همولیتیک نانوذرات
سیلیکای بدون پوشش به هندسه و تخلخل و
نانوذرات سیلیکای اصالحشده با گروه آمین به
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بار سطح وابسته است.
در تحقیق اخیر دیگری ،رابلی و همکارانش اثر
اندازه ،مساحت ســطح و میکروتخلخل نانوذره
سیلیکا را بر فعالیت سمیت سلولی برونتن در
چهار نوع ســلول (ماکروفاژها ،فیبروبالستها،
ســلولهای اندوتلیال و اریتروسیتها) بررسی
کردند .پارامترهای فیزیکی-شــیمیایی موثر بر
روی پاسخ ســلولی به نانوذرات ،بر اساس نوع
ســلول تغییر میکند :در ماکروفاژهای موش،
پاسخ سمیت ســلول با افزایش مساحت سطح
خارجی افزایش مییابد و با حجم میکروتخلخل
کاهش مییابد؛ در سلولهای اندوتلیال انسان
و فیبروبالستهای جنین موش ،سمیت سلول
افزایش زبری ســطح و کاهش قطر افزایش
با
ِ
مییابد؛ در اریتروســیتهای انســان ،فعالیت
همولیتیک با قطر ذره افزایش مییابد.
محققان همچنین تالش کردهاند تا سازوکارهای
سمیت سلولی نانوذره سیلیکا را دریابند .لیو و
همکارانش گزارش کردند که نانوذرات سیلیکا
بهطــور قابلتوجهی منجر بــه تولید گونههای
واکنشپذیر اکســیژن  ،ROSغیرقطبی شدن
میتوکندری و آپاپتوز 47در سلولهای اندوتلیال
وریدی ناف انسان میشوند .این محققان نشان
دادنــد که نانوذرات ســیلیکا باعث اختالل در
عملکرد ســلولهای اندوتلیال از طریق فشــار
اکسیداتیو با استفاده از مسیرهای ،JNK ،p53
و  NF-kBمیشــوند .یــه و همکارانش نتایج
مشــابهی بــا رده  L-02از ســلولهای کبدی
انسان گزارش دادند .گروه قندهاری همچنین
اشــاره کردند که سمیت سلولی ممکن است با
فرآیندهای اتوفاژیک در سازوکارهای بازدارنده
سلولی برای نانوذرات سیلیکا مرتبط باشد.
اگرچه چندین مطالعه آزمایشــگاهی برونتن
درباره نانوذرات ســیلیکا نشــان میدهند که
آنها دارای سمیت سلولی هستند اما مطالعات
دیگــری نشــان میدهد که آنها در شــرایط
آزمایشگاهی هیچ ســمیتی نشان نمیدهند یا
سمیت کمی نشان میدهند .براننر و همکارانش
از نانوذرات آمورف سیلیکا بهعنوان یک کنترل
غیر ســمی در مطالعات خود استفاده کردند .با
اســتفاده از آزمون کامت ،بارنــز و همکارانش
هیچ ســمیت ژنی قابلتوجهی برای نانوذرات
سیلیکا بر فیبروبالســتهای  L1 3-3Tپس از
آنکوبهکــردن به مدت  ۶ ،۳و  ۲۴ســاعت پیدا
نکردنــد .نتایج بهطور مســتقل در دو البراتوار
جداگانه اعتبارسنجی شدند.
بــه نظر میرســد عوامل تأثیر گــذار بر روی
ســمیت پیچیده بوده و با نوع نانوذرات سیلیکا
و سلولها تغییر میکنند .متاسفانه در بسیاری
از مطالعات منتشرشــده ،نانوذرات ســیلیکا به
طور دقیق مشخصهیابی نشــدهاند تا بتوان بر
مبنای نتایج سمیت بهدســت آمده در ارتباط
با مخاطره آمیــز بودن این نانوذرات اظهار نظر
نمود .شفافسازی بحث سمیت سلولی نانوذرات

ســیلیکا نیازمند مطالعات برونتن دقیقتر به
همراه مشخصهیابی مناسبترنانوذرات سیلیکا
است .همچنین انجام مطالعات بیشتری بر روی
مکانیزمهای سمیت ســلولی این نانوذرات نیز
مطلوب است.
 2. 6سمیت دورنتن
اگرچه بســیاری از مطالعــات درونتن درباره
ســمیت ریوی نانوذرات سیلیکا استنشاقشده
انجامشدهاست ،اما سمیت سیستمی نانوذرات
ســیلیکا تزریقی درون وریدی ،بهطور گسترده
بررسی نشده اســت .تنگ و همکارانش اخیرا
گزارش کردند که نانــوذرات توخالی متخلخل
هنگامیکه بهصورت درون وریدی در یک واحد
ِ
سمیت کم
دوز یا دوزهای مکرر تزریق شــوند،
و وابسته به دوز را نشــان میدهند .برای یک
واحــد دوز ،میانه دوز کشــنده ( )LD50برای
نانوذرات  ۱۱۰نانومتری بیش از ۱۰۰۰ mg/kg
است .برای دوزهای مکرر بعد از اینکه موشها
با تزریق درون وریدی مداوم به مدت  ۱۴روز،
در معرض نانــوذرات در  ۴۰ ،۲۰وmg/kg ۸۰
قرار گرفتند ،هیچ مرگی مشاهده نشد.
نانوذرات تزریقشــده بهصــورت درون وریدی
عمدتا در ســلولهای فاگوســیتیک در کبد و
طحال تجمع پیدا میکنند و زمان پاکســازی
کل ذرات بیــش از  ۴هفته تخمین زدهشــده
اســت .بهعالوه ،چــو و همکارانش مشــاهده
ت وابســته بهاندازه و دفع
کردند که توزیع باف 
نانوذرات غیرمتخلخل سیلیکا  ۱۰۰ ،۵۰و ۲۰۰
نانومتــری در یک واحد تزریــق درون وریدی
تزریقشده است .پس از تزریق نانوذرات سیلیکا
 ۲۰۰یا  ۱۰۰نانومتری در مدت  ۱۲ساعت بروز
و شــدت یک واکنش التهابی بهصورت موقت
افزایــش مییابد ،اما تزریق ذرات  ۵۰نانومتری
موجــب هیچ واکنش قابلتوجهی نمیشــوند.
بهطور مشــابه ،ایــن محققــان دریافتند که
نانوذرات ســیلیکا بهوســیلهی ماکروفاژها در
طحــال و کبد به دام میافتنــد و پس از یک
واحــد تزریق تا  ۴هفته در آنجا باقی میمانند.
نیشــیموری و همکارانش نتایــج متضادی را
دریافتنــد که نانــوذرات کوچکتر نســبت به
نانوذرات بزرگتر ســمیتر هســتند .مطالعات
آنها نشــان داد که نانوذرات  ۷۰نانومتری در
دوز  30 mg/kgســیب کبدی ایجاد میکنند،
درحالیکه نانــوذرات  ۳۰۰یا  ۱۰۰۰نانومتری
حتی در  100 mg/kgهیچ اثری ندارند .با توجه
به نتایج بهدســتآمده آمده تحقیقات بیشتری
درباره اثر اندازه نانوذرات بر ســمیت سیستمی
نانوذرات موردنیاز است.
جالبتوجه است که سوریس و همکارانش کشف
کردند که بار سطحی نانوذرات سیلیکا نیز نقش
مهمی در دفع کبدی دارند .نانوذرات سیلیکا با
بار مثبت بهســرعت از کبد به دستگاه گوارش
دفع میشوند ،درحالیکه نانوذرات سیلیکا با بار

منفی در کبد بهطور مجزا شده باقی میمانند.
این محققان اظهار کردند که وابستگی به جذب
بار پروتئینهای سرم بهشــدت دفع کبدی را
تسهیل میبخشد.گروه قندهاری در موشهای
دارای سیستم ایمنی ســالم سمیت درونتنی
را هنگامیکه نانوذرات سیلیکا بهصورت درون
وریدی تزریق شدند ،ارزیابی کردند و دریافتند
که عمدتا ســمیت درونتن نانوذرات ســیلیکا
تحت تأثیر تخلخل و بار سطح بوده است (شکل
 .)10dنانــوذرات غیر متخلخل ســیلیکا ۱۲۰
نانومتری ،سمیت سیستمی کمی را با حداکثر
دوز قابلتحمل ( 450 mg/kg 48 MTDنشــان
میدهند؛ نانــوذرات متخلخل ســیلیکا ۱۲۰
نانومتری بــا  MTDهایی در محدودهی  ۳۰تا
 ، 65 mg/kgسمیت سیستمی قابلمالحظهای
دارنــد .بااینحال ،زمانی که نانوذرات متخلخل
ســیلیکا با گروههای آمینه اولیه اصالح شدند،
سمیت ضعیف شد (.)MTD= ۱۰۰-۱۵۰ mg/kg
عالوهبر این آنها اشــاره کردند که ویژگیهای
هندسی نانوذرات سیلیکا هیچ اثری بر سمیت
درونتــن ندارنــد .در مقابل ،شــکل نانوذرات
ســیلیکا ب ه طور قابلتوجهی بر ســمیت آنها
در ارتبــاط با رشــد جنیــن مهــرهداران اثر
میگذارد .این موضوع بهوســیلهی نلســون و
همکارانش گزارششــده است .آنها از جنینی
از گورخرماهی ،بهعنوان یک مدل سیســتمی
در مطالعات خود استفاده کردند و نشان دادند
که نانومواد سیلیکا با نسبت ابعاد بزرگتر از ۱
بهشدت سمی هستند (LD50=۱10 pg/gجنین)
و باعــث ناهنجاریهــای جنینی میشــوند،
درحالیکه نانومواد ســیلیکا با نسبت بعد  ۱در
همان غلظت ،نه سمی و نه تراتوژنیک هستند.
نانوذرات ســیلیکا ممکن اســت باعث سمیت
اعصاب شوند .سان و همکارانش اخیرا گزارش
کردند که نانوذرات ســیلیکا در رتها ممکن
اســت عالوهبر یک عامل بالقــوهی خطر برای
بیماریهای عصبی ،بهطور منفی اســتریاتوم
و نورونهــای دوپامینرژیک را تحت تأثیر قرار
دهند .نتایج نشــان دادند کــه به محض ورود
نانوذرات سیلیکا به مجرای تنفسی ،آنها وارد
مغز میشــوند و عمدتا در اســتریاتوم تجمع
مییابنــد؛ قــرار گرفتن در معــرض نانوذرات
سیلیکا باعث آسیب اکسیداتیو و افزایش پاسخ
التهابی در استریاتوم میشود .در مقابل ،برنده
و همکارانش ،نتایــج متضادی را در مطالعهی
منتشرشــده اخیرشــان گزارش کردند که در
آن دروزوفیال با نانوذرات ســیلیکا اصالحشده
ارگانیــک در غلظتهــای مختلــف بهصورت
محلول دهانی خورانده شدند .آنها نشان دادند
که نانوذرات سیلیکا نسبت به بافتهای عصبی
زنــده و ارگانیســمهای زنده ،زیستســازگار
هســتند و حداقل تأثیر را بر عملکرد طبیعی
ســلول میگذارند .ورود نانوذرات ســیلیکا به
داخل ســلولهای عصبی زنده مسیرهای مرگ

نورونــی نابهجا را فعال نمیکنند یا بر مســیر
طوالنی انتقال (انتقال آکسونی) که برای رشد،
حفظ و بقــای همه نورونها ضروری اســت،
اثر نمیگذارند .قابلتوجه اســت که نانوذرات
ســیلیکا از طریق مسیرهای بســیار مختلفی
تزریق میشوند و مدلهای حیوانی در این دو
مطالعه متفاوت هستند که میتواند دلیل نتایج
بسیار متفاوتِ مشاهدهشــده باشد .تحقیقات
بیشــتر درباره نانــوذرات ســیلیکا با خواص
متفاوت در جهت بررســی ســمیت عصبی در
مدلهای حیوانی بیشتر ،مورد نیاز است.
نانوذرات سیلیکا میتوانند اثر برجستهتری بر
حیوانات باردار داشته باشند .گروه تسوتسومی
گــزارش کردند هنگامیکه نانوذرات ســیلیکا
 ۷۰و  ۳۵نانومتــری بهصــورت درون وریدی
به موشهای باردار تزریق میشوند ،میتوانند
باعث عوارض بارداری شوند؛ که نشان میدهد
نانوذرات از ســد جفت در مــوش باردار عبور
میکننــد .بهعالوه ،موشهای درمان شــده با
این نانوذرات نســبت به گروه درماننشــدهی
کنترل ،رحم کوچکتــر و جنین کوچکتری
دارند .خیلی جالب اســت که نانوذرات سیلیکا
بزرگتــر ( ۳۰۰و  ۱۰۰۰نانومتری) باعث بروز
این عوارض نمیشوند.
چندین گــروه گزارش کردهاند کــه نانوذرات
سیلیکا یا ایمپلنتها میتوانند درون بدن سریع
تنزل پیدا کنند و نانوذرات ســیلیکا میتوانند
در طــول زمان از بدن حذف گردند و اشــاره
شــد که ســمیت درازمدت درونتن نانوذرات
سیلیکا میتواند کم باشــد .ازآنجا که سیلیکا
عموما بیاثر در نظر گرفته میشــود ،معموال
برای پوشــش دیگر نانوذرات ،مانند نانوذرات
طال و نانوذرات اکسید آهن ،استفاده میشود.
ِ
سمیت نانوذراتِ هسته-پوسته پوشیده شده با
سیلیکا بهوسیلهی چندین محقق بررسیشده
اســت .برای مثال ،پس از تزریق درون وریدی
نانوذرات طالی پوشیده شــده با سیلیکا یک
واکنش التهابی خفیف و یک افزایش در فشار
اکســیداتیو در کبد مشاهده شد؛ هر دو اثر به
مدت دو هفته پــس از تزریق فروکش کردند.
کیم و همکارانش نشان دادند که نانوذرات ۵۰
نانومتری مغناطیســی پوشیده شده با سیلیکا
پــس از تزریــق صفاقی باعث هیچ ســمیت
واضحی نمیشــوند .با این وجــود ،ازآنجاکه
نانوذرات ســیلیکا نانومــوا ِد امیدوارکنندهای
برای کاربردهای زیســت پزشکی هستند ،باید
با دقت بیشــتری در مطالعــات پیش بالینی،
زیستسازگاری و ایمنی درازمدت و پاکسازی
نانوذرات سیلیکا مورد ارزیابی قرار گیرد پیش
از آنکــه بتوانند جهت اســتفادهی کلینیکی
تولید شوند.
 7نتیجهگیری و چشماندازهای آینده
نانوذرات ســیلیکا جایگزیــن نویددهندهای

برای سیســتمهای دارورســانی آلــی ارائه
میدهند و خواص منحصر بهفرد بیشماری،
از قبیل قابلیت باالی کنترل اندازه و شــکل
را نشــان میدهند .نانــوذرات غیر متخلخل
سیلیکا کاربردهای زیست-پزشکی متعددی
در انتقال داروهــا ،پروتئینها ،و ژنها برای
تصویربــرداری مولکولــی پیــدا کردهانــد.
بااینحــال ،پیش از اینکه نانوذرات ســیلیکا
بتوانند بهصورت رایج در کلینیک اســتفاده
شــوند ،باید بر برخی چالشهای عمده غلبه
شــود .این چالش عبارتند از نیاز به توســعه
بارگــذاری ( )loadingدارو (بارگذاری باالی
داروی و بــازده تلفیق بــاال)  ،کنترل مکانی
و زمانی آزادســازی دارو ،هدفگیری کارآم ِد
مکانهــای بیمــاری ،تولید بــا مقیاسهای
مختلــف ،پایــداری بلند-مدت و شــناخت
کافی از زیستســازگاری و پتانسیل سمیت.
نانوذرات هیبریدی آلی-ســیلیکا ،دارای هر
دو خــواص منحصربهفرد نانوذرات ســیلیکا
و عملکردهایــی ماننــد ،پاســخگویی به نور
هستند که بهوســیلهی گروههای عاملی آلی
وجود در ترکیب به ساختار هیبریدی معرفی
میشــود .این نانــوذرات هیبریدی به عنوان
یک نانوداروی پیشــرفته بــا قابلیت کنترل
بارگــذاری دارو و رهایــش دارویی میتواند
مورد اســتفاد قرار گیرد .جهت دستیابی به
هدفگیری اختصاصــی بیماری ،ارتباط بین
خواص فیزیکی-شیمیایی نانوذرات سیلیکا و
رفتار آنها در سیستم بیولوژیکی باید بهطور
کامل روشن شود .عالوهبر این ،امکان هدایت
نانوذرات ســیلیکا بهطور ویــژه به محلهای
بیماری بهوســیله لیگاندهــای هدفگیری،
مانند آنتیبادی و آپتامرها نیز مورد نیاز است
که باید بیشتر مورد کاوش قرار گیرند .درک
کامل مشــخصات و پروفیل سمیت و اثرات
زیســتمحیطی نانوذرات ســیلیکا ،نیازمند
تالش فوقالعادهای در بخش سمیتشناسان،
آسیبشناســان ،زیستشناسان ،متخصصان
محیطزیســت و دانشــمندان مواد است .به
دلیل اینکه که نانوداروها معموالً در مقایسه با
داروهای کوچک مولکول ناهمگنتر هستند؛
این کار شــاید کوچک به نظر رسد اما بسیار
بااهمیت است .بااینحال ،دستیابی به دانش
کامل از مشخصات سمیت نهتنها ازنظر علمی
بســیار جالب و مهم است ،بلکه چشماندازی
بــرای کاربرد کلینیکی نانوذرات ســیلیکا به
شــمار میرود .بااینوجود ،مــا انتظار داریم
که با روشهای ســنتز جدید و طراحیهای
هوشــمندانه مبتنی بــر نانوذرات ســیلیکا،
راهحلهایی برای همه مســائل ذکرشده در
باال ارائه شــود و درنهایت منجر به توســعه
نانوپزشــکیهای توانمنــد برای تشــخیص
درمان اختصاصی فردی ،بسیاری
زودهنگام و
ِ
از بیماریها گردد.
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مقاالت
پینوشتها:
26. chloroquine
27. Prasad
28. stereotaxic

1. in vivo

 :Conjugate .2یک ماده تشکیلشده توسط ترکیبی برگشتپذیر از
دو یا چند جز دیگر.

29. lyophilizable

3. gatekeeper

30. Santra

4. in vitro

31. Sprague- Dawley

5. zwitterion

32. ischemic

6. zwitterionic

33. enhanced permeability and retention

7. Grafting-to

 :Click Chemistry .34یک اصطالح است که توسط  KBشارپلس در
ســال  2001برای توصیف واکنشهای پر محصول است – که در این
حوزه میتوان به تولید منحصربهفرد محصوالت جانبی اشــاره کرد -و
بــرای حذف محصوالت جانبی در ایــن روش نیازی به کروماتوگرافی
نیســت بدیــن ترتیب روش ســادهای برای انجام اســت که میتوان
بهراحتی حذف شوند.
35. azide—alkyne
36. ex vivo
37. Belfield
38. chelate
)39. Positron Emission Tomography (PET
40. Bolton

8. Grafting-from

 .9زروژل یک ژل خشک (زرو یک کلمه یونانی به معنی خشک) است
که بوسیله تبخیر مایع حفرات آن تحت شرایط محیط تهیه میشود.
 PDTیا 10. photodynamic therapy
11. camptothecin
12. celecoxib

 .13راس گروهی از پروتئینها مرتبط اســت که در تمام سلولهای
حیوانی و ارگانهای بیانشده است.
14. polysilsesquioxane

 :Xenograft .15پیوند بافت یا پیوند عضو از یک دهنده از گونههای
مختلف از گیرنده.

41. Hunter

16. trialkoxysilane

42. Prasad

17. superoxide dismutase copper—zinc

43. radiolabeled

18. cytochrome c

 :one-pot .44یک استراتژی است برای بهبود بهرهوری از یک واکنش
شیمیایی که بهموجب آنیک واکنشدهنده تنها با یک واکنشگر وارد
واکنش میشود.
45. Passagne
46. Reacive Oxygen Species
47. apoptosis
48. Maximum Tolerated Dose

19. His-tagged

 Adipogenic: Adipogenesis .20رونــد تمایز ســلولی اســت که
توســط آن preadipocyteها به ســلولهای چربی تبدیل میشــوند.
 Adipogenesisیکی از مدلهایی است که بیشترین مطالعه در رابطه
با تمایز سلولی را در بردارد.
 :Preadipocyteفیبروبالســت تمایز نیافتهای است که میتواند در اثر
تمایز به شکل چربی درآید.
)21. enhanced permeability and retention (EPR
22. phosphonate-terminated
23. nuclease
24. Saltzeman

 Transfection: .25ترانسفکشــن رونــدی برای معرفی اســیدهای
نوکلئیک عاری شــده یا تصفیهشــده با روش غیر ویروسی به داخل
سلولهای یوکاریوتی است.
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