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ازآنجا که آثار حرارتــی و مکانیکی امواج فراصوت میتواند باعث
تخریب بافتها گــردد ،ازآن به عنوان یک عامل درمانی جهت از بین
بردن بافتهای سرطانی استفاده میشــود .طرحهای درمانی موجود
بهوســیلهی این امواج به دو صورت انجام میشود :الف) بااستفاده از
حساس کنندهها ،که به درمان سونوداینامیک )SDT( 1معروف است و
درمان غیرتهاجمی تومورهای ســرطانی به شــمار میرود .ب) بدون
استفاده از حساس کنندهها ،که دراین صورت اثرات حرارتی و مکانیکی
امواج در شدتهای باال موجب تخریب بافت میگردد .این درمانها با
چالشهایی مواجه هستند ،از جمله اینکه برای درمانهای موجود باید
امواج فراصوت با شدت باال به کارگرفته شود .زیرا در صورت استفاده
ازحساسکنندهها ،فعالسازی آنها بهوسیلهی امواج فراصوت وابسته
به کاویتاسیون بوده و آستانه شــدت مورد نیاز برای وقوع این پدیده

باالست و از آنجا که شدت باال به بافتهای سالم در مسیر امواج آسیب
میرســاند ،مطالعات انجام شده با استفاده از نانوذرات طال ،تأییدی بر
قابلیت برخی از نانوســاختارها درکاهش سطح شدت امواج فراصوتی
مورد نیاز برای ایجاد پدیده کاویتاســیون است .از طرف دیگر یکی از
قابلیتهای نانوذرات طال ،سرعت باالی گرم شدن آنها درحدود دهها
درجه ،ظرف چند نانو ثانیه است .لذا نانوذرات طال میتواند ضمن داشتن
نقش اساسی در شکلگیری پدیده کاویتاسیون به عنوان حاملی برای
ماده حساسکننده نیز عمل نماید .در این مقاله تأثیر نانوذرات طال را در
درمان سونوداینامیک مورد بررسی قرار میدهیم.
کلمات کلیدی :امواج فراصوت ،نانوذرات طال ،درمان سونوداینامیک،
کاویتاسیون ،حساس کننده
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مقـاالت
سلول سرطان اســت .وقتی که حساسکننده
به ســلول ســرطانی متصل شــد تحت تابش
امواج فراصوت قرار میگیرد و حســاسکننده
فعــال میشــود .در ادامه وقوع کاویتاســیون
همراه با تولیــد رادیکالهای آزاد باعث آپوپتوز
و نکروز ســلولهای ســرطانی میشود 2 .اگر
حســاسکننده حضور نداشــته باشــد ،دراین
صورت اثرات حرارتی ومکانیکی امواج فراصوتی
ایجاد اثر میکند.
بافتهــای ســالم قادرند تا دمــای  43 °Cرا
تحمل کنند .در حالی که ســلولهای سرطانی
در درجــه حرارتهــای  40-42 °Cاز بیــن
میروند .هایپرترمیا یا همــان گرما درمانی در
بافتهای بدن ،در محــدوده  41-45 °Cایجاد
میشود .بههمین منظور باید از امواج فراصوت
با شدت باال استفاده شود .انرژی ناشی از جذب
امواج فراصوتی قادر به گرم کردن محیطی است
که امواج در آن حرکت میکند .این گرما باعث
میشود سلولهای سرطانی که در مسیر امواج
قرار دارند ،از بین بروند.

 1مقدمه
ســرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان
اســت .در ســالهای اخیر روشهای نوینی به
منظور پیشــگیری ،درمان و تشخیص آن ابداع
و کوشــشهای فراوانی با هدف افزایش بازده و
کاهش عــوارض جانبی درمان صورت پذیرفته
اســت .در این رابطه نقش امواج فراصوت قابل
توجه اســت .آثــار حرارتــی و مکانیکی امواج
فراصــوت میتواند باعث تخریب بافتها گردد.
به همین جهــت از آن به عنوان عامل درمانی
جهت از بین بردن بافتهای سرطانی استفاده
میشود .طرحهای درمانی موجود بهوسیل ه این
امواج به دو صورت انجام میشود:
الف) با اســتفاده از حســاس کنندهها؛ که به
درمان ســونوداینامیک معروف است و درمان
غیرتهاجمــی تومورهای ســرطانی به شــمار
میرود [.]2 , 1
ب) بدون اســتفاده از حساسکنندهها؛ دراین
صورت اثــرات حرارتی و مکانیکــی امواج در
شــدتهای باال موجب تخریب بافت میگردد
[ .]3شــدت باالی امواج موجــب ایجاد اثرات
تخریبی بر بافتهای قبل از تومور که در مسیر
امواج قرار دارند ،میشود.
درســالهای اخیر به دلیل پیشرفت فناوری
نانو و کاهش عوارض جانبی ،طراحی حســاس
کنندههــای هدفمنــد و انجــام درمانهــای
ســونوداینامیک در حضور نانــوذرات با امواج
فراصوت با شدت کمتر مطرح شده است.
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 2معرفی درمان سونوداینامیک
درمــان ســونوداینامیک ( )SDTکه در ســال
 1976کشــف شــد ،روشــی غیــر تهاجمی
برای درمان ســرطان اســت که در آن از امواج
فراصــوت برای افزایــش ســمیت دارویی که
بــه عنــوان حســاسکننده صوتی شــناخته
میشــود ،بهرهبرداری میگردد[ .]4در درمان
سونوداینامیک ،حساسکننده صوتی وارد بدن
میشــود و ســپس امواج فراصوتی با فرکانس
و شــدت مناســب به تومور اعمــال میگردد.
امواج ،حســاسکننده را فعــال میکند و وقوع
کاویتاســیون همراه با تولید رادیکالهای آزاد
باعــث آپوپتوز و نکروز ســلولهای ســرطانی
میشود.
 3حساسکننده چیست؟
حســاس کنندهها زمانی که تحت تابش نور و
یا امواج فراصوت قرار میگیرند ،فعال میشوند.
اولین ترکیباتی که قادر به ایجاد حساسیت در
حضور امواج فراصوت بودند ،داروهای شــیمی
درمانی،مانند دوروبین 2و دیازیکون 3هستند.
ساز و کارهای تأثیر امواج در طول درمان به دو
صورت است 1 :با حضور حساسکننده درمان
هدفمند میشــود؛ زیرا با تزریق حساسکننده
به بدن برای اینکه حساسکننده به سلولهای
سالم متصل نشود و فقط به سلولهای سرطان
متصل شــود ،الزم اســت به حســاسکننده
یــک پادتن 4متصل شــود که مختــص پادژن

 4کاویتاسیون چیست؟
یکــی از ویژگیهای امواج فراصوت در مواجهه
با محیطهــای مایع ،وقــوع پدیــدهای به نام
کاویتاســیون اسســت .در این پدیده هنگامی
کــه امواج بــه مایع یا محلول تابیده میشــود
باعث ایجاد حبابهایــی در آن محلول یا مایع
میشود .همانطور که امواج فراصوت در محیط
منتشر میشود نواحی فشردگی و انبساط ایجاد
میگردد .بنابرایــن نواحی موضعــی ،افزایش
وکاهشهای متناوبی از فشــار را تجربه میکند
که موجب بزرگ شــدن حبابهــا و در نهایت
باعث انفجار حبابها میشــود کــه اصطالحاً
میگویند کوالپسه شده است .این فرآیند سبب
آزاد شدن انرژی و گرمای زیاد شده که موجب
تجزیه آب به رادیکالهای آزاد و همچنین وقوع
واکنشهای شیمیایی میگردد.
 1. 4راههای کاهش آستانه شدت مورد نیاز
برای ایجاد کاویتاسیون

دراحتمال بــروز پدیده کاویتاســیون عوامل
فیزیکی متعددی تأثیر دارند.
 1بسامد :5هر چه بسامد امواج فراصوتی کمتر
باشــد ،آستانه شــدت برای ایجاد کاویتاسیون
پایینتراست [.]5
 2درجــه حــرارت :افزایش درجــه حرارت
محیط ســبب کاهش آستانه شدت برای ایجاد
کاویتاسیون میشود [.]5
 3چسبندگی :افزایش چســبندگی محیط با
افزایش آستانه شــدت برای کاویتاسیون همراه
بوده و سبب سختترشدن فرآیند کاویتاسیون
میشود[.]5
 4وجود ذرات در محیط :وجود ذرات در محیط
تحت تابش امــواج فراصوتی ،به عنوان مراکز و

هســتههایی برای کاویتاســیون عمل میکند
و منجر به کاهش آســتانه شــدت برای ایجاد
کاویتاسیون میشود [.]6
 5کاربــرد نانــوذرات طــا در درمان
سونوداینامیک

نانــوذرات طــا به دلیــل خــواص اپتیکی و
ترموفیزیکی و همچنین بهدلیل عدم ســمیت
و ســرعت باالی گرم شدن آنها درحدود دهها
درجه ،ظرف چند نانو ثانیه ،در پزشکی نیز مورد
توجه است.
از آن جا که وقوع کاویتاســیون در شدتهای
باال صورت میگیرد و شــدت باال به بافتهای
سالم آسیب وارد میکند ،یکی از عوامل کاهش
آستانه شدت مورد نیاز برای وقوع کاویتاسیون،
وجود ذرات در محیط است .به همین دلیل در
محلول از نانوذرات استفاده میشود که مراکزی
را برای حبابهای کاویتاسیون بهوجود آورده و
باعث کاهش آستانه شدت مورد نیاز برای وقوع
کاویتاسیون میشود.
همچنیــن میتوان بر روی نانــوذرات ،عوامل
درمانی مثل؛ انواع حساسکنندهها ،پادتنهای
اختصاصــی تک دودمانی 6و یا مولکولهایی که
روی ســلولهای ســرطانی دارای گیرنده ویژه
باشند را متصل کرد.پادتنهای اختصاصی نیز،
پادژنهای سطح ســلولهای سرطانی را هدف
قــرار داده امکان انجام درمان هدفمند را فراهم
مینماید.
لذا نانوذرات طال میتواند ضمن داشــتن نقش
اساسی در شــکلگیری پدیده کاویتاسیون به
عنوان حاملی برای ماده حســاسکننده ،عمل
کند.
 6نانوذرات طال یا نانولولههای کربنی؟
عالوهبر نانوذرات طال از نانولولههای کربنی نیز
استفاده شده ،که در مقایسه با نانوذرات طال از
توجه کمتری برخوردار است .دالیل توجه بیشتر
به نانوذرات طال را میتوان در موارد زیر برشمرد:
 1تولید ســاده و راحت نانوذرات طال 2 .وجود
ناخالصیهــای همراه نانولولههــای کربنی که
برای استفاده در محیطهای بیولوژیکی سازگار
نیســتند 3 .هزینه زیاد جهت افزایش خلوص
نانولولههای کربنی و مشکالت زیاد خالصسازی
آنها از نظر کیفیتی 4 .چندکاره بودن نانوذرات
طــا ،به عنوان مثال از نانــوذرات طال میتوان
در ساخت حسگرها در رادیولوژی تشخیصی به
عنوان ماده تفکیک کننده 7و در درمان به عنوان
عوامل نورگرمایی 8استفاده کرد[.]7
 7جمعبندی
درمان سونوداینامیک با اســتفاده از نانوذرات
طال در کاهش روند رشد تومور موثر بوده است.
با توجه به اینکه آســتانه شــدت بــرای وقوع
کاویتاسیون تابع بسامد ،درجه حرارت و ...است،

میتوان با همراهی نانــوذرات طال ،زمینه بهتر
و مناســبتری برای افزایش دمای بافت ایجاد
نمود .بنابراین در این روش درمانی ،چندین اثر

که به تخریب بافت سرطانی کمک میکند ،در
کنار هم قرار میگیرد و شاید بتوان با ایجاد اثر
همیاری ،درمانهای بهینهای را رقم زد.

پینوشتها:
1. Sonodynamic therapy
2. Douorubin
3. Diaziquone
4. Antibody
5. Frequency
6. Monoclonal
7. Contrast agent
8. Photothermal
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