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نانوذرات پلیمری
گامی بهسوی آینده نانوپزشکی
از پرکاربردتریـــــن نانومواد مورداســـــتفاده در نانوپزشـــــکی میتوان به
نانـــــوذرات پلیمری ( )NPsاشـــــاره کرد .ایـــــن نوع نانوذرات بـــــا دارا بودن
خواص متنوع ،گامی بهسوی آیندهای روشن برای بهبود کیفیت درمان با
اســـــتفاده از روشهای نوین نانوپزشکی ،ترســـــیم میکنند .در سالهای
اخیر ،محققان به بررســـــی و مطالعه علمی فا کتورهای مختلفی همچون
انـــــدازه ذرات ،مورفولـــــوژی نانـــــوذرات پلیمـــــری ،انتخـــــاب نـــــوع ماده و
تکنیکهای سنتز و بهینهسازی نانومواد جهت ارائه نانوسیستم ایدهآل
برای دارورســـــانی هدفمنـــــد و موثرتر ،پرداختهاند .نانـــــوذرات پلیمری در
تکنیکهای مختلف درمانی همچون رهایش هدفمند دارو ،وا کســـــنها،
مهندسی بافت ،روشهای مختلف تصویربرداری بهکار گرفته میشوند.
تحقیقات علمی در حد مـــــرز دانش راجع به بهکارگیری نانوذرات پلیمری
درزمینه بیماریهای ســـــرطان ،اختالالت نوروژنیک و بیماریهای قلبی
عروقی در سطح بینالمللی درحال انجام است.

کلمـــــات کلیدی :نانـــــوذرات پلیمری ،نانوپزشـــــکی ،نانوناقل ،ســـــرطان،
تصویربرداری
 1مقدمه
خـــــواص متنوع نانـــــوذرات پلیمـــــری امکان ارائـــــه راهحلهـــــای قابلدرک
و اطمینانبخـــــش بـــــرای چالشهـــــای درمانی ،تشـــــخیصی ،پیشـــــگیرانه و
بیولوژیک درزمینه تحقیقات نانوپزشکی را به وجود آورده است .بااینحال،
چالشهای سیستم فیزیولوژیک بسیار پیچیده است.
سلولها پاسخهای متنوعی را در سطح نانومقیاس از خود نشان میدهند.
درک برهمکنش نانومواد و ترکیبات بیولوژیکی و مطالعات نانوبیوتکنولوژیک
بســـــیار ضروری و حائز اهمیت است .جهت درک ابعاد مختلف در این زمینه
نیاز اســـــت که محققیـــــن آزمایشهایی از قبیل بررســـــی خـــــواص نانومواد و
ترکیبات زیســـــتی ،تجزیهوتحلیل ســـــینتیک انتقال جرم ،مدتزمان و نحوه
پا کسازی از خون ،تغییرات بیان ژن ،تأثیر بر ساختار شیمیایی ،بار سطحی،
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سیگنالینگ بیومولکولی و سمیت را انجام دهند.
جهـــــت مطالعه ایـــــن نوع برهمکنشهـــــا ازلحاظ
ســـــمیت نانومواد ،نیاز به طراحی مجموعهای از
آزمایشهای کنترلی وجود دارد.
براســـــاس تحقیقـــــات دانکـــــن و وینســـــنت
«درمانهای پلیمری» شامل ،داروهای پلیمری،
پلیمرهای عملگرا شـــــده با پروتئینها و داروها،
میســـــلهای کوپلیمر با پیوندهای کوواالنســـــی
و وکتورهـــــای چندگانه ویروســـــی و غیر ویروســـــی
هســـــتند .پلیمرهـــــا بهدلیل تنـــــوع در روشهای
مختلـــــف عملگـــــرا نمـــــودن ،روشهـــــای متنوع
ســـــنتز ما کرومولکولی و تنوع پلیمری کاربردهای
گستردهای در برنامههای درمانی پیدا کردهاند.
اولیـــــن دســـــته نانـــــوذرات پلیمـــــری کـــــه در
نانوپزشکی مورداســـــتفاده قرار گرفتند ،نانوذرات
غیرزیســـــتتخریبپذیری ماننـــــد پلـــــی متیـــــل
متا کریـــــات ( ،)PMMAپلـــــی ا کریـــــل آمید ،پلی
اســـــتایرن و پلی ا کریالتها بودند .سیستمهای
رهایشی مبتنی بر نانوذرات غیرزیستتخریبپذیر
طوری طراحی شـــــده بودند که بهصورت سریع و
مؤثر از طریق دفع مدفـــــوع یا ادرار از جریان خون
حذف شـــــوند زیرا که این نـــــوع نانوذرات پلیمری
بهآســـــانی تجزیـــــه نمیشـــــوند و تجمـــــع آنها در
بافتهای بدن باعث ایجاد ســـــمیت میشـــــود.
ذرات پلیمری غیر زیستتخریبپذیر در جنبههای
مختلف نانوپزشـــــکی ازجمله رهایـــــش هدفمند
دارو ،پانســـــمانهای بهبود زخم و پوشـــــشهای
پزشـــــکی ضدمیکروبی کاربرد دارند .مسمومیت
مزمـــــن و وا کنشهـــــای التهابـــــی ازجمله عوارض
جانبی اســـــتفاده از مواد غیرزیســـــتتخریبپذیر
هســـــتند .همین عـــــوارض جانبی باعث شـــــروع
تحقیقات بر روی گزینههـــــای جایگزین همچون
مـــــواد زیستســـــازگار بـــــا قابلیـــــت تخریبپذیری
شده است .مواد پلیمری زیســـــت سازگار بهعلت
ســـــمیت کمتـــــر و توانمنـــــدی در ایجـــــاد الگوی
اختصاصی رهایش دارو و افزایش زیستسازگاری
بهعنوان جایگزین مناســـــبی بـــــرای مواد پلیمری
غیرزیستتخریبپذیر درزمینه نانوپزشکی مطرح
شدند .پلیمرهای زیســـــتتخریبپذیر عبارتاند
از؛ پلیمرهای ســـــینتیکی و پلیمرهای طبیعی .از
پلیمرهای ســـــینتیکی میتوان بـــــه پلی (ال کتید)
( ،)PLAپلی (ال کتیـــــد کگلی کولید) کوپلیمرهای
( ،)PLGAپلیکربنـــــات( )PCLو پلی (اســـــیدهای
آمینه) اشـــــاره کـــــرد و پلیمرهای طبیعـــــی مانند
کیتوزان ،آلژینات ،ژالتین و آلبومین هستند.
از ویژگیهـــــای نانومـــــواد مورداســـــتفاده در
نانوپزشـــــکی میتـــــوان بـــــه افزایـــــش نفوذپذیری
ســـــلول ،افزایـــــش بازدهـــــی رهایـــــش هدفمنـــــد
دارو ،کاهـــــش مقدار دوز و تعـــــدد مصرف و بهبود
اثربخشـــــی عوامل دارویی نام بـــــرد .عالوه بر این،
فناوری نانو ،توانایـــــی تلفیق چند عامل درمانی،
کنترل و رهایش هدفمنـــــد دارو را فراهم میکند.
با جمعبنـــــدی نتایج تحقیقات در مـــــورد روابط
بیـــــن خـــــواص فیزیکـــــی و شـــــیمیایی نانومواد و
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Liposomes

لیپوزومها

Targeted PEGylated liposomes

لیپوزوم هدفمند شده با پلیاتیلن گلیکول

Doxil

دوکسیل

Abraxane

آبرا کسن

CALAA-01

CALAA-01

BIND-014

BIND-014

BOX-BASP

BOX-BASP

Controlled release polymeric

پلیمرهای رهایش کنترلشده

Dendrimers

دندریمرها

PLGA-PEG

PLGA-PEG

Genexol-PM

Genexol-PM

SEL-068

SEL-068

DXTL-TNP

DXTL-TNP

Stimul

ماشینهای کوچک با قابلیت پاسخگویی
هوشمند و هدفمند به محرکهای محیطی بر
اساس پیچیدگیهای بیولوژیک

توابع بیولوژیکی محیط اطراف ،پتانســـــیل باالی
نانوذرات پلیمریک بهتر قابلدرک میشود.
 2نانوپزشکی
تحقیقـــــات کنونـــــی بـــــرای شناســـــایی «نانـــــو-
سیستمهای ایدهآل» به بررسی خواص ساختاری
فیزیکـــــی و شـــــیمیایی و برهمکنـــــش بیولوژیکی
میپردازند .بهطورکلی ،هندســـــه ســـــاختار ،روند
ســـــاخت نانوناقل و مواد انتخابشـــــده بهعنوان
ناقل ،مالحظات مشـــــابهی هســـــتند کـــــه در این
زمینه تحقیقاتی درنظر گرفته میشـــــوند .انتقال
پیام در ســـــلولها و جذب ذرات بهشـــــدت تحت
تأثیر این پارامترها قرار دارند .پاســـــخهای سلولی
و درنهایت تغییرات در فنوتیپ وابسته به تماس
این نانوناقلهـــــا و تعامالت پروتئیـــــن با لیگاند و
گیرندههای سلولی اســـــت .تمام این پاسخهای
ســـــلولی به ترکیـــــب شـــــیمیایی و نحوه زیســـــت
عملگرا نمودن نانوذرات بســـــتگی دارد .بهعالوه
پارامترهای مرتبط با سلول شامل غشای سلولی
و پروتئینهای غشـــــایی ،ماتریس خارج ســـــلولی
و مورفولوژی ســـــلولهای هـــــدف بهعنوانمثال،
سلولهای اندوتلیال اسپیندل که در غشای پایه
رشـــــد کردهاند ،هدف متفاوتی نســـــبت به بافت
همبند متشکل از فیبروبالستهای احاطهشده
توسط ماتریکس خارج سلول ،هستند.
در مقالـــــه مروری که توســـــط آلبانـــــز و همکاران

منتشر شده اســـــت ،ســـــیر تکاملی سیستمهای
مبتنـــــی بر نانـــــوذرات بـــــرای کاربردهای زیســـــت
پزشکی موردبررسی قرار گرفته است در این مقاله
از ایـــــن عرصه تحقیقاتی بهعنوان دانشـــــی جدید
حاصل از فرآیندهای نوآورانه و طراحیهای نوین
یاد شده است.
در مـــــورد نســـــل اول نانـــــوذرات میتـــــوان بـــــه
زیستســـــازگاری و ســـــمیت نانومـــــواد براســـــاس
نوع طراحی اشـــــاره کرد؛ نســـــل دوم به بررســـــی
بهینهســـــازی شـــــیمی ســـــطح ،افزایش پایداری
سامانه نهایی و هدفمندسازی بیشتر پرداختند.
نانوذرات نسل سوم به گسترش نانومواد هوشمند
و پویا با طراحی و توســـــعه سیستمهای پاسخگو
محیطی برای بهبود مکانیزمهای هدفمندسازی
و تواناییهای درمانی پرداختهاند .شکل  ۱جدول
زمانی سیر تکاملی نانوذرات بر اساس پارامترهای
تغییـــــرات فیزیکی ،ســـــاختاری و بیولوژیکی برای
سیســـــتمهای رهایـــــش هدفمند دارو را نشـــــان
میدهد.
 3اندازه ذرات و ژئومتری
شکل نانوســـــاختار ،نســـــبت ابعاد و اندازه ذرات
بهطـــــور مســـــتقیم بـــــر جـــــذب ســـــلولی ،خواص
فارما کودینامیک و فارما کوکینتیک بهعنوانمثال
زمان حضور در جریان خون ،زمان پا کســـــازی و
حذف از خون و نحوه تمایز فراســـــلولی نانوذرات،

شــکل  .۱جدول زمانی ســیرتکاملی نانوسیســتمهای درمانــی :نانوذرات  ،PLGA-PEGنانــوذرات poly(lactic-co-glycolic acid)-؛ دوکســیل اولیــن لیپوزوم مورد
تائید وزارت بهداشــت و درمان آمریکا ،فروموکســاید عامل کنتراســت نوری حاوی نانوذرات مغناطیســی ،آبرا کسن ســامانه رهایش بر مبنای پروتئین،Genexol-PM ،
میسلهای پلیمری ، CALAA-01،هیبرید پلیمر سیکلودکسترین هدفمند شده ،BIOD-014 ،نانوذرات پلیمریک هدفمند شده ،فناوری SEL-068 ،Accurint
ً
ا کس ـنهای نانــوذرات پلیمــری کامــا همگــن شــده ،فنــاوری  ،DXTL-TNP ،DXTL-TNP،tSVPtنانــوذرات هدفمنــد شــده ،DOX-BASPNPs ،Docetaxel
دوکسوروبیسین بارگذاری شده بر روی نانوذرات بازودار و هدفمند شده

تأثیر میگذارد.
حفـــــظ یکنواختـــــی در ســـــاختار و انـــــدازه ذرات
و ژئومتـــــری ازجملـــــه دیگـــــر چالشهـــــای تولید
نانوداروهـــــا در مقیاس تجاری اســـــت .ژئومتری و
تاثیرات اندازه بـــــر روی فرمگیری پروتئین کرونا در
بـــــدو ورود نانوذرات به سیســـــتم بیولوژیک ،تأثیر
بهسزایی دارد.
 4پروتئین کرونا
هنگامیکه یک سیســـــتم بیولوژیـــــک در معرض
نانوذرات قرار میگیرد یک سری برهمکنشهای
نانوذره پروتئین صورت میگیرد و جذب ســـــلولی
رخ میدهـــــد .ســـــطح نانـــــوذرات میتواند نقش
یک داربســـــت برای اتصال لیگاندها یا پروتئینها
را بـــــازی کند کـــــه درنهایت به شـــــکلگیری آنچه
(کرونا) نانوذرات-پروتئین نامیده میشود ،ختم
میشـــــود .نل و همـــــکاران برهمکنـــــش نانوبیو را
بهعنـــــوان (تعامـــــات فیزیکی و شـــــیمیایی پویا،
ســـــینتیک و مبادالت ترمودینامیکی بین سطوح
نانومواد و ســـــطوح مایعـــــات بیولوژیکی) توصیف
میکننـــــد .این الیـــــه پروتئینـــــی دور نانـــــوذرات
بهعنوان(هویـــــت بیولوژیک) که مســـــئول اصلی
برهمکنـــــش بـــــا ســـــلولهای زنده اســـــت ،عمل
میکند .متاسفانه اطالعات کمی راجع به پروتئین
کرونـــــا و پروتئینهای دخیل در شـــــکلگیری آن
ً
وجود دارد .جذب ســـــلولی احتماال باعث ایجاد
تغییـــــرات بـــــر روی کنفورماســـــیون پروتئینهـــــا،
فعلوانفعـــــاالت غشـــــا ،پدیده انتقـــــال ،تجمع و

ســـــیگنالینگ در سلولها میشود .پروتئین کرونا
ً
منجر به تغییر در خواص سطحی میشود ،اساسا
یک ماده جدید با خواص مختلـــــف بیولوژیک با
توجه به پروتئینهای جذبشده ایجاد میشود.
مکانیزم پروتئین کرونا بهصورت کامل مشـــــخص
نیست و نمیتوان بهصورت قطعی مطرح کرد که
هنگامیکه نانوذره به سلول میرسد پروتئین کرونا
تغییر پیدا میکند و یا ســـــاختار و کنفورماســـــیون
پروتئینهـــــا دســـــتخوش تغییرات میشـــــوند و یا
غشای ســـــلولی تحت تأثیر قرار میگیرد و یا پدیده
ناشناخته دیگری اتفاق میافتد.
 5اندازه ذرات
اندازه ذرات میتواند بهوســـــیله چندین فا کتور
مختلف مانند نوع پلیمر ،ســـــورفکتانت و غلظت
و پارامترهای مختلف روش سنتز مانند نوع متد،
قطر نازل ،سرعت جریان ،آغازگر انتخابی ،مونومر
انتخابی ،پلیمریزاســـــیون و نوع امولسیون تحت
تأثیر قـــــرار بگیـــــرد .طبق تحقیقات انجامشـــــده،
فرآیند ســـــیگنالینگ و فرآینـــــد نقلوانتقال برون
سلولی در مقیاس نانو صورت میپذیرد .عالوه بر
این ،کارآیی رهایش ،هدفمندسازی ،نرخ تخریب
و تجزیه ،ســـــمیت ،تنفـــــس و مکانیســـــم جذب
ســـــلولی همگی با اندازه ذرات ارتباط مســـــتقیم
دارند.
تعامالت غشاء سلولی با نانوذرات بر نحوه جذب
نانوذرات توســـــط ســـــلول تاثیرگذار است و در دو
مرحله متوالـــــی تعریف میشـــــود؛ در مرحله اول

فرآیند اتصال ذره به غشـــــای ســـــلولی و در مرحله
دوم فرآیندهـــــای درونســـــلولی اتفـــــاق میافتد.
اندازه نانـــــوذرات بهطـــــور قابلتوجهـــــی بر نحوه
فرآیند اتصال و تعامالت درونسلولی مؤثر است.
در تحقیقات علمی که پیشتر توسط وین و فنگ
برای آنالیز سایز و پوشـــــشدهی سطح نانوذرات
پلیمـــــری (ماننـــــد پلی وینیـــــل الـــــکل و ویتامین
 )E TPGSبـــــر کارآیـــــی جـــــذب ســـــلولها جهت
شیمیدرمانی برای داروهای خورا کی انجام شده
بـــــود ،اندازه مؤثـــــر نانوذرات برای جذب توســـــط
سلولهای ( Caco-2الین ســـــلولی کارسینومای
کلون) بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰نانومتر گزارش شد .نانوذرات
ً
کوچکتر معموال کارایی جذب ســـــلولی باالتری
دارند اندازه  ۵۰نانومتر بهعنوان حد آستانه جذب
سلولی تعریف شده است.
ً
اخیرا هی و همـــــکاران تاثیرات تغییـــــرات اندازه
و بار ســـــطحی نانوذرات پلیمری بـــــر روی جذب
توسط سلولهای ســـــرطانی را بهصورت همزمان
موردبررســـــی قرار دادنـــــد .پلیمریزاســـــیون متیل
متا کریالت با مشتقات کیتوزان برای تعیین اثرات
جذب ســـــلولی بر روی ســـــلولهای فا گوسیتیک
و غیرفا گوســـــیتیک و بررســـــی توزیـــــع بیولوژیک
آنها ،توســـــط ایـــــن دانشـــــمندان انجام شـــــد.
بـــــرای ما کروفاژهـــــا (بهعنوانمثال ،ســـــلولهای
فا گوسیتیک) ،این محققین نتیجه گرفتند که بار
سطحی باال برای جذب سلولی نانوذرات بزرگتر
تأثیر بهسزایی دارد .زیرا که در مورد جذب سلولی
نانـــــوذرات پلیمری بزرگتر توســـــط ســـــلولهای
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مقاالت
غیرفا گوسیتیک نیاز بهصرف انرژی بیشتر بوده و
با بزرگترشدن اندازه نانوذره میزان جذب سلولی
نیز کاهش پیدا میکند .کات آف جذب نانوذرات
بـــــا مکانیســـــم اندوســـــیتوز غیراختصاصـــــی برای
نانوذرات پلیمری  ۱۵۰نانومتر تعیین شده است.
کانکارلی و فنگ به بررســـــی اندازه نانوذرات پلی
اســـــتایرنی در محدوده اندازه  ۲۵تـــــا  ۵۰۰نانومتر
جهت دارورســـــانی و عبـــــور از ســـــد خونی مغزی
( )BBBپرداختند .نانوذرات بـــــا اندازه کوچکتر
از  ۲۰۰نانومتر بهوســـــیله الینهای سلولی Caco2
و  Madin-Darbyجـــــذب میشـــــوند .باالتریـــــن
کارایی جـــــذب در مورد نانـــــوذرات با انـــــدازه ۱۰۰
نانومتر گزارش شده است و نانوذرات با اندازه ۵۰۰
نانومتر با درصد بسیار کم جذب شدند .نانوذرات
کوچکتر از  ۱۰۰نانومتر بهوســـــیله سیستم ()RES
پا کســـــازی میشـــــوند که باعث کاهش کارآیی
جذب ســـــلولی و کاهش مدتزمان ماندگاری در
گردش خون میشود .بهعالوه نانوذرات کوچکتر
دارای انرژی ســـــطحی کمتری هستند و حداقل
انـــــرژی موردنیاز برای اتصال و فرآیند اندوســـــیتوز
را فراهـــــم نمیکنند .نـــــوع فرآیند جذب ســـــلولی
ارتباط مســـــتقیم با اندازه نانوذرات دارد .مقاالت
منتشرشـــــده توســـــط محققین مختلف پیشنهاد
میکننـــــد که نانـــــوذرات کوچکتر با اســـــتفاده از
گیرندههای سلولی جذب میشـــــوند و نانوذرات
بزرگتر با مکانیســـــم فا گوسیتوز جذب میشوند.
در میان مقاالت علمی متنوعی که تا کنون گزارش
شـــــدهاند اندازه ایدهآل نانوذرات در مقادیر بسیار
متفاوتـــــی گزارش شـــــدهاند .تحقیقـــــات متنوعی
بـــــر روی گزارشهـــــای علمـــــی متعـــــددی ،نتایج
متضادی را براســـــاس نوع ســـــلول انتخابشده،
خواص نانـــــوذرات و خـــــواص ســـــطحی ،مقادیر
متفاوت شـــــاخص پرا کندگی و غیـــــره را ارائه کرده
اســـــت .پیدا کردن راهحلی مناسب برای چالش
اندازه مناســـــب نانوذرات بهعلت پیچیدگیهای
زیـــــاد برهمکنـــــش نانوبیولوژیک بســـــیار ســـــخت
اســـــت .بنابراین ،تعیین اندازه بهینـــــه نانوذرات
برای کاربردهای خاص دشوار است .جمعبندی
مربوط به اندازه مناســـــب نانـــــوذرات برای برخی
کاربردهـــــای اختصاصـــــی نانـــــوذرات براســـــاس
مطالعات علمی که تا کنون گزارش شده است ،در
جدول  ۱ذکر شده است.
 6ژئومتری ذرات
شـــــکل و مورفولوژی نانوذرات بـــــر روی جذب و
انتقال نانـــــوذرات در سیســـــتم فیزیولوژیک تأثیر
بهســـــزایی دارد .بیشـــــترین تحقیقـــــات بـــــر روی
نانوذرات کروی شـــــکل به دلیـــــل مزایای متعدد،
صـــــورت گرفته اســـــت .این مزایا در چهار دســـــته
طبقهبندی میشـــــوند؛ پلـــــت فـــــرم قابلتغییر و
منعطف برای ســـــنتز ،نسبت سطح به حجم باال،
شـــــکل و انـــــدازه ،و خواص منحصربهفـــــرد نوری.
شکل  ۳ویژگیهای نانوذرات پلیمری را براساس
اندازه و مورفولوژی نشـــــان میدهد .این خواص
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جدول  .۱اندازه ذرات و ارتباط با کاربرد و پا کسازی

اندازه نانوذرات

کاربردها در نانوپزشکی

<10 nm

بهسرعت توسط کلیهها دفع میشود

10-20 nm

تشخیص ،تصویربرداری ،مستعد جهت عبور از
سد خون مغزی ()BBB

20-100 nm

تحویل دارو  /ژن ،عامل درمانی سرطان،
بافتهای دارای پاسخ التهابی (محدوده
مطلوب برای فرار از سدهای فیزیولوژیکی،
پتانسیل ماندگاری در گردش خون ،کاهش
فیلتراسیون توسط کبد و طحال)

100-200 nm

تحویل دارو  /ژن (پتانسیل باالیی برای گردش
طوالنیمدت)

200 nm-1 pm
>1 pm

بهطورکلی توسط طحال پا کسازی میشود
ً
ً
معموال در کبد و طحال مجتمع شده و تقریبا
بالفاصله از گردش خون پا ک میشود

شکل  .۲فرآیندهای نقل و انتقاالت نانوذرات وابسته به سایز در بدن

فا گوسیتوز در بافت

)(500 nm < D < 10 pm

فیلتر کردن کلیه پس از تحویل
وریدی)(D <5nm

رسوب در ریه پس از استنشاق
( D = 1-3 pmعمق نفوذ)

جذب پوستی پس از اعمال موضعی
()D < 1 nm

ترشح خون از عروق
( D < 100 nmمؤثر در عروق تومور)

نقل و انتقاالت برون سلولی
(هدفمندسازی بر اساس اندازه ذرات)

اندوسیتوز
( D < 1 pmمکانیسم جذب وابسته به اندازه)
پا کسازی کبد و طحال پس از تحویل دارو به صورت وریدی
(طیف وسیعی از نانوذرات با اندازه بزرگتر در کبد یافت شدند).

در اتخاذ اســـــتراتژیهای متناســـــب با توســـــعه و
طراحی نانوسیســـــتم درمانی ایدهآل درنظر گرفته
میشوند.
همچنیـــــن در نانوپزشـــــکی از نانوســـــاختارهای
پلیمری نامتقارن و غیرکـــــروی بهعنوان راهکاری
برای غلبه بر چالشهای سیســـــتمهای پیچیده
بیولوژیکی بهره گرفته میشود .تنظیم ویژگیهای

 )Dتحریکپذیری
انتخابپذیری باال،
پایداری

 )iپایداری:
انتشار تاخیری و کم دارو،
کنترل زمان رهایش؟
سامانه پایدار

هندســـــی نانوذرات امکان تغییر خواص فیزیکی و
شیمیایی نانوذرات را فراهم میکند.
نانـــــوذرات بـــــا شـــــکل انیزوتروپیـــــک دارای
برهمکنشهای انحصاری با سیستم فیزیولوژیک
هستند ازلحاظ چسبندگی ،نقلوانتقال ،رهایش
هدفمنـــــد دارو ،زمـــــان گـــــردش و تحرک شـــــکل
انیزوتروپیـــــک نانـــــوذرات دارای مزایـــــای فراوانی

 )Bباردار:
 )Cهدفمندسازی
جذب سلولی باال ،اختصاصیت بــه عنــوان مثــال کاتیونیــک:
جذب باالی سلولی ،سمیت
باال ،پا کسازی ،برانگیختگی
باال ،اختصاصیت پایین
سیستم ایمنی

 )hخودآرایی تکمولکولی:
بدون جداسازی ،پا کسازی
سریع ،ظرفیت پایین
بارگیری دارو

)gنسبتابعاد(هستهدر برابر
پوسته) و (طول در برابر قطر):
جــذب ســلولی؟ پا کســازی؟
بارگــذاری دارو و رهایش دارو؟

جهـــــت کاربردهای متنوع نانوپزشـــــکی اســـــت.
ازجمله این مـــــوارد کاربردی میتوان به کاربرد در
نانوزیست حسگرها ،خودآرایی ،مهندسی بافت،
مهندسی سیستم ایمنی و رهایش هدفمند دارو
اشاره کرد.
در یک مقاله مروری که توســـــط تائو و همکاران
چاپ شده است به بررســـــی نانومورفولوژیهای

نانوذرات ساده :تجمع
باال ،قابلیت کم حفاظت از
داروها ،اپسونیزاسیون سریع،
پا کسازی سریع مواد سمی

 )Aپایدارسازی استریک،
حفاظت باالی دارو،
اپسونیزاسیون آهسته،
زیستسازگاری

 )fمورفولــوژی :بــه عنوان مثال،
اشــکال گســترده :جــذب کــم
سلولی ،پا کسازی کم ،بارگذاری
باالی دارو

اندازه:
 10نانومتر >  :پا کسازی سریع
 10-200نانومتر ،EPR :بهینه
 200نانومتر < :اپسونیزاسیون
و سمیت

شکل  .۳ویژ گیهای نانوذرات پلیمری براساس اندازه ذرات و مورفولوژی

شکل  .۴اشکال ذرات ساختهشده با استفاده از روش کشش مکانیکی )a .کروی؛  )bدیسکهای مستطیلی؛  )cمیلهای شکل؛  )dلولهای شکل؛  )eخمیدههای مالیم؛
 ) fدیسکهای بیضوی؛  (UFOs) h ( gدیسکهای کروی
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مقاالت
متنوع ایجادشـــــده بر اســـــاس روشهای مختلف
تولید باال بـــــه پایین مانند روشهـــــای قالبزنی
مولکولی ،کشـــــش ذرات پلی اســـــتایرنS-step ،
لیتوگرافی پلیاتیلـــــن گلیکول دیا کریالت و چاپ
الکترونیکـــــی الکترومغناطیـــــس پرداخته شـــــده
اســـــت .این مورفولـــــوژی منحصربهفرد ســـــطوح
پیچیدهای را ایجاد میکند که براســـــاس افزایش
پتانســـــیل بارگـــــذاری لیگاندهای متنـــــوع بر روی
سطح نانوسامانه ،توانایی کنترل بیشتر بر تحویل
هدفمنـــــد را میســـــر میکنـــــد .بااینحـــــال ،درک
تعامالت ســـــطحی ســـــلولها و نحوه برهمکنش
نانوذرات انیزوتروپیک با ســـــلول بســـــیار دشـــــوار
اســـــت در مورد زمینه نانوبیو نیز دشوار است زیرا
ممکن است یک ذره با حالتهای مختلف سلول
منتقل شود .بهعنوانمثال ،یک ذره چندوجهی
میتوانـــــد از چند وجه بســـــیار متفـــــاوت با اندازه
متفاوت با سلول برهمکنش داشته باشد و همین
مورد بهنوبه خود باعث ایجاد پاسخهای مختلف
سلولی میشود.
در مطالعهای که توسط گراتون و همکاران انجام
پذیرفـــــت ،ذرات هیدروژل با ابعاد میکرومتری به
شکلهای مختلف ساخته شد .تأثیر مورفولوژی
ایـــــن نانوذرات بر اندوســـــیتوز و نقـــــل و انتقاالت
بر الین ســـــلول انســـــانی اپیتلیال کارســـــینومای
سرویکس ( )HeLaموردبررسی قرار گرفت .نتایج
این تحقیق نشـــــان داد که میزان جذب ســـــلولی
نانـــــوذرات آنیزوتروپیـــــک نســـــبت بـــــه نانوذرات
متقارن سریعتر و بیشتر است.
همچنین در تحقیق دیگری که توسط میتا گوچی
و همکاران انجام شـــــد ذرات با نســـــبت طول به
عـــــرض باالتر جهت مهـــــار فعالیت فا گوســـــیتیک

مدنظر قرار داده شد .نتایج این تحقیق نشان داد
که ذرات با انحنای کمتر پتانســـــیل اتصال لیگاند
به نانوذره را پائین میآورد و همین موضوع باعث
کاهش فعالیت فا گوسیتیک میشود .این نتایج
اطالعات مفیدی را جهت طراحی سیســـــتمهای
رهایـــــش هدفمنـــــد دارو در آینـــــده در اختیار قرار
میدهد .تحقیقات انجامشده تا کنون پیشنهاد
میدهند که برای هـــــر کاربرد بخصوص نانوذرات
پلیمـــــری در جنبههـــــای مختلـــــف نانوپزشـــــکی
ژئومتری و اندازه مطلوب و ایدهآلی وجود دارد.
بـــــا این حال تا زمانی کـــــه محدودیتهای روش
ســـــاخت و بهینهســـــازی نانوذرات ســـــازگار وجود
داشته باشد ارائه نتیجه قطعی در مورد تعامالت
نانو بیو میسر نیست.
 7فرآیند ساخت مواد
تکنیکهـــــای نوآورانـــــه و پیشـــــرفته ســـــاخت
نانومواد باعـــــث بهبود کارآیی و خـــــواص درمانی
نانوسامانههای مبتنی بر نانوذرات پلیمری شده
اســـــت .بااینحـــــال ،ممکن اســـــت تکنیکهای
بهینهســـــازی به علت نوع ماده انتخابشـــــده و
شـــــرایط دمایی ویژه ،حالل متناســـــب و پایداری
آن در شرایط مختلف محدود شود .عالوه بر این،
بر اســـــاس پیشبینی خواص مدنظر نانوساختار
نهایی انـــــدازه ذرات ،توزیع ،کاربـــــرد ،مورفولوژی
و غیره بـــــر روی انتخـــــاب تکنیک ســـــنتز و روش
بهینهسازی مؤثر هستند.
مواد مورداســـــتفاده در نانوپزشکی را میتوان به
دو دســـــته مصنوعی و طبیعی تقســـــیم کرد .لو و
همکاران لیســـــتی از مواد مصنوعی مورداستفاده
در نانوپزشـــــکی را تهیه کردند که شامل پلیاتیلن

گلیکـــــول ( ،)PEG) ،(PLGA) ،(PVAپلـــــی وینیل
پیرولیـــــدون ( ،)PVPپلیاتیلن ( ،)PEپلیانهیدرید
و پلی اورتواســـــترها هســـــتند و مواد طبیعی مانند
نشاسته ،پلیپپتیدها ،آلبومین ،آلژینات سدیم،
کیتین ،ژالتین ،سلولز و پلی هیدروکسی آلکینوات
اســـــت .مـــــواد مورداســـــتفاده بـــــرای کاربردهای
نانوپزشـــــکی باید دارای شـــــرایط زیست سازگاری
و زیستتخریبپذیری باشـــــند .این شرایط ویژه
باعث درنظر گرفتن تمهیداتی در فرآوری این نوع
نانوذرات میشود که در مقاله مروری دیگری که
توسط نا گاوارما و همکاران نوشتهشده بهتفصیل
موردبررسی قرار گرفته است.
 8پلیمریزاسیون
مهمترین تکنیکهای پلیمریزاســـــیون در شکل
 ۵و جدول  ۲توضیح داده شـــــده است .دو روش
رایج ســـــنتز نانوذرات پلیمریک شـــــامل ســـــنتز با
پلیمرهای پیش ساختهشـــــده و پلیمریزاســـــیون
مســـــتقیم از طریق مونومرها است .عالوه بر این،
از دیگر روشهای آمادهســـــازی نانوذرات پلیمری
میتوان به کشش مکانیکی که کنترل بیشتری بر
اندازه و شـــــکل در تولید نانوذرات با بازدهی باالتر
و تولید بیشتر را دارد ،اشـــــاره کرد .روش مناسب
ســـــنتز نانـــــوذرات پلیمریک براســـــاس تعدادی از
پارامترها مانند کاربـــــرد (تحویل دارو ،روشهای
تصویربرداری و غیره) ،انـــــدازه موردنیاز ،انتخاب
مواد (ســـــازگاری زیســـــتی ،تجزیه زیستی) ،ویژگی
(پایـــــداری ،بـــــار ســـــطحی) و مورفولـــــوژی تعیین
میشود .سنتز نانوساختارهای پیشرفته کارآمدتر
و پیچیدهتر با استفاده از گزینههای متعدد سنتز
نانومواد میسر است.

جدول  .۲تکنیک پلیمریزاسیون برای نانوذرات پلیمری
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تکنیک

توضیحات

تبخیر حالل

پلیمر در حالل حلشده ،امولسیون کننده در آب ،همزن مداوم ،حالل آلی باقیمانده ،نانوذرات
پلیمری ( )NPجمعآوریشده و شسته شده است .چالش :طوالنی و گران است

رسوبگذاری نانوذرات جایگذاری حالل

سه جزء :پلیمر ،حالل پلیمر و جداسازی غیر حالل از پلیمر؛ روش ساده ،سریع و قابل بازیافت چالش:
محدود به حاللهای مخلوط با آب است

خروج نمک

ناخالصی ،راحل خاصسازی پیچیده

دیالیز

قابلیت بارگذاری ضعیف

فنآوری مایع فوق بحرانی
( SCF) (RESSو )RESOLV

محدودیت در افزایش بازدهی

امولسیون (میکرو ۱۰۰-۱۰ :نانومتر ،مینی۱۰۰ :
نانومتر ۱-بعدازظهر ،ما کرو ۱ > :ساعت)

کنترل سخت سایز و اندازه

پلیمریزاسیون

فا کتورهای متعدد مؤثر در روند آزمایش

CLRP
(روشهای اصلی RAFT ،NMP :و )ATRP

هزینه باال

سال شانزدهم اسفند 139۶شماره    12پياپی 245

مونومر

پلیمریزاسیون

امولسیون

تبخیر حالل

مینی امولسیون

رسوبگذارینانوذرات

میکرو امولسیون

PNP

روش نمکی

فضایی

دیالیز

رادیکال کنترلشده  /زنده

فناوری سیال فوق
بحرانی

پرا کندگی

پلیمر

شکل  .۵روشهای مختلف آمادهسازی نانوذرات پلیمری.

 9کشش مکانیکی
کشـــــش مکانیکی نانـــــوذرات پلیمـــــری ،تکنیکی
برای ایجاد نانوذرههای منحصربهفرد و غیرکروی
اســـــت .نانوذرات بیضیگون یکی از اشکال اولیه
ایجادشـــــده بهوسیله روش کشش مکانیکی بوده
است که در حال حاضر بهبودیافته و توانایی تولید
ذرات متنو عتری را دارا است .چمپین و همکاران
یک روش ســـــاده با کارایـــــی باال برای ســـــاختن
میکروپارتیکلهـــــا و نانوپارتیکلهـــــای پلیمری در
محدوده انـــــدازه مابین  ۶۰نانومتر تا  ۳۰میکرومتر
را گزارش کردند .در این روش ،نانوذرات کروی در
 PVAسوسپانسیون شـــــده و به یک فیلم منتقل
میشـــــوند که در یک صفحه محـــــوری بهصورت
یکبعدی و یا دوبعدی کشـــــش داده میشـــــوند
تا نانوذرات با شـــــکل موردنظر ایجاد شـــــود .این
متد ســـــنتز توانایی تولید آزمایشگاهی  ۱۰۸تا ۱۰۱۲
ذره را دارد .پارامترهایـــــی همچـــــون خصوصیات
مواد فیلم و ذرات ،اســـــتحکام و چســـــبندگی بین
ذرات و فیلم و مکانیزم کشـــــش در تعیین شـــــکل
نهایی ذرات سنتزشده با استفاده از این تکنیک
نقـــــش موثـــــری را ایفـــــا میکنند .فشردهســـــازی،
امـــــکان کنترل مقیاس ،فرآیند کشـــــش مکانیکی
نانوذرات کروی نقصهایی مانند عدمقطعیت در
خواص کششـــــی پلیمر مدنظر و عدمانجام فرآیند
بـــــا دقت باال را دارا اســـــت .موارد مؤثـــــر در فرآیند
ســـــنتز مکانیکی شـــــامل ضخامت فیلـــــم و روش
محلول ســـــازی نانوذرات برای کشش هستند .با
دســـــتکاری این عوامل میتوان به مورفولوژی و
سایز دقیق نانوذرات دست یافت.
 10چالشهای نانوذرات
علیرغم مزایای اســـــتفاده از نانـــــوذرات پلیمری
جهـــــت کاربردهای متنوع درمانی مانند توســـــعه
درمانهـــــای هوشـــــمند یا پزشـــــکی شـــــخصی از

محدودیتهای ایـــــن روش میتوان به تعداد کم
محصوالت مبتنی بر نانوذرات تائید شده توسط
( )FDAاشاره کرد .جدول  ۳جزئیات درمانهای
فعلی مبتنی بـــــر نانوپزشـــــکی موردتأیید  FDAرا
نشـــــان میدهد .تحقیقات درزمینه نانوپزشـــــکی
بسیار گسترده اســـــت و نیاز به مطالعات تکمیلی
بـــــرای درک زمینههـــــای پیچیـــــدهای ماننـــــد
ســـــمیت ،توزیع زیستی ،زیســـــتتخریبپذیری،
ارزیابی کلینیکی انســـــانی و روشهای مناســـــب
مشـــــخصهیابی وجـــــود دارد .چالشهای موجود
در تجزیهوتحلیلهـــــای تکاملـــــی و عملکـــــرد این
نوع نانـــــوذرات ،محدودیتهایی را در این زمینه
نشـــــان میدهد که میتوان این محدودیتها را
به چهار دسته متفاوت :بیولوژیک ،تولید ،ایمنی
و مالی تقســـــیم کرد .مقاالت متعددی چالشها
و محدودیتهای مرتبط با اســـــتفاده از نانوذرات
پلیمری را بررســـــی کردند .در این مقاله به بررسی
تعـــــدادی از ایـــــن محدودیتهـــــا و تالشهـــــای
انجامشـــــده بـــــرای غلبه بـــــر ایـــــن محدودیتها
پرداخته خواهد شد .جدول  ۴مالحظات ایمنی
از منظـــــر دانشـــــگاهها ،صنعـــــت و  FDAرا مطرح
میکند.
 11پایداری
پایداری فرموالســـــیون نانـــــوذرات و یکپارچگی
ســـــاختاری و ترکیب شـــــیمیایی روی ســـــمیت و
توزیـــــع بیولوژیکی نانوذرات در سراســـــر بدن تأثیر
میگذارنـــــد .الزاری و همـــــکاران برای تشـــــخیص
و ارزیابـــــی تجمـــــع نانوذرات در حالـــــت  In vivoاز
تکنیکهـــــای  DLSو اســـــپکتروفتوفلوئوریمتری
اســـــتفاده کردنـــــد .محققـــــان ســـــطح ذرات را با
پوشـــــشهای مختلف برای تغییرات شـــــیمیایی
ســـــطح و درنهایت پایـــــداری نانـــــوذرات پلیمری
عملگرا ،میکنند .پایداری دارو و رهایش هدفمند
آن از چالشهـــــای اصلی نانومواد مورداســـــتفاده

در نانوپزشـــــکی اســـــت .رهایش انفجـــــاری مواد
بارگذاری شـــــده بر روی نانوذرات اثر منفی بر روی
پروسه تحویل دارو دارد ،زیرا که رهایش تدریجی
داروها یکی از اصول اولیـــــه رهایش هدفمند دارو
اســـــت .زو و همکاران این پارادایم را با معرفی یک
هیدروژل حســـــاس به گرما با رهایـــــش انفجاری
دوکسوروبیســـــین ( )DOXهیدروکلراید و رهایش
آهسته پکلیتا کسل ( )PTXبرای درمان ضدتومور
گزارش کردند.
 12توزیع زیستی
توزیع نانوذرات شامل دو چالش مرتبط درزمینه
انباشـــــت نانومـــــواد در مکانهـــــای ناخواســـــته و
تشـــــخیص اشـــــتباه بافت هدف اســـــت .سدها و
موانـــــع مختلفی که در بدن وجـــــود دارند ،امکان
ایجاد چنین اشـــــتباهاتی را فراهم میکنند .توزیع
ً
بیولوژیکی و فعالیت ذرات نهایتا بر روی پروتئین
کرونا تأثیر میگذارند که در ابتدا با تماس نانومواد
بـــــا ترکیبـــــات مختلـــــف بیولوژیکی بدن تشـــــکیل
میشـــــود .پروتئین کرونا براســـــاس زمان گردش
خون در مقیاس مولکولی تغییر میکند و بنابراین
شـــــکلگیری آن در شـــــرایط  In vitroو شـــــرایط In
 vivoدر میان گونههای مختلف ،متفاوت است.
خواص سدها و موانع مختلف در بدن میتواند
نقش تعیینکنندهای بر انباشت یا توزیع نانومواد
داشته باشد و درنتیجه ممکن است دوز الزم دارو
آزاد نشود .باروآ و همکاران به بررسی خواص موانع
اصلی بیولوژیکـــــی حاضر در سیســـــتمهای دفاع
در بدن که شـــــامل ســـــد اندوتلیال ،سد سلولی،
پوســـــت و موانع موکوزی هســـــتند ،پرداختهاند.
محیـــــط بیولوژیک ســـــد خونی مغـــــزی و محوطه
تومورهای ســـــرطانی ازجمله چالشبرانگیزترین
بافتهـــــای هدف برای رهایـــــش هدفمند داروها
با اســـــتفاده از نانوذرات هســـــتند .بـــــرای غلبه بر
چالشهای انتقال دارو در برابر ســـــدهای دفاعی
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مقاالت

جدول  .۳وضعیت فعلی نانوداروها برای درمان سرطان
نانوناقل

میسل پلیمریک

نانوذرات

پلیمر الحاق
شده به نانوذرات

لیپوزوم

دارو

اسم

اندیکاسیون

سازنده

وضعیت

Paclitaxel

Genexol®-PM

سینه ،ریه ،سرطان پانکراس

Samyang

Phase II: IIa IIb ap)proved (South Korea

Paclitaxel

Paclical

سرطان تخمدان

Oasmia

Phase III

TLC388

Lipotecan

سرطان کبد

National Health
Research Institutes,
Taiwan

Phase I and II

Doxorubicin

®Transdrug

Carcinoma, hepatocellular

Onxeo

Phase III

Albuminpaclitaxel

®Abraxane

انواع سلولهای سرطانی
متاستازیک
سرطان پستان

Abraxis

Approved

Paclitaxel

Xyotax® (CT)2103

کارسینومای اولیه پریتوانیال
کارسینوم مجدد تخمدان

Gynecologic Oncology
Group

Phase I and II

Taxoprexin

®Taxoprexin

مالنوم متاستاتیک

Luitpold Pharmaceuticals

Phase II

Doxorubicin

PK1

سرطان پستان

University of Glasgow

Phase II

Adenosine
deaminase
)(ADA

Adagen

مخلوط شدید
کمبود ایمنی

National Human Genome Research Institute

Approved

TNF-a

Cimzia

آرتریت روماتوئید

Michael Schiff

Phase IV

Doxorubicin

Caelyx

سرطان سینه متاستاتیک

Piscataway

Approved

Doxorubicin

®Myocet

سرطان پستان

Enzon Pharmaceutical

Approved

DaunoXome

سارکوم ،کاپوسی،
عفونت HIV

Gilead Science

Approved

لوسمی لنفوبالستی حاد
(همه)

Talon Therapeutics

Phase III

Daunorubicin

®

Vincristine

جدول شماره  .۴ایمنی و الزامات
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آ کادمیک

توصیف و آزمونهای تحلیلی مناسب است .برنامههای کاربردی توزیع بیولوژیکی بر اساس بدن و موانع بیولوژیکی

صنعت (صنایع داروسازی)

• فرآیند تولید برای افزایش مقیاس ،موانع اقتصادی و مالی ،هزینههای توسعه باال
• ایمنی محیطزیست

FDA

• خطرات و مزایای نانومواد
• استانداردسازی روشهای تحلیلی برای تعیین راهنمای مرجع برای معیارهای سمیت ،ایمنی و توزیع بیولوژیک
• در مدلهای  in vivoمناسب نیست
• نگرانیهای نانوکسیتیک
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بـــــدن ،از لیگاندها و پپتیدهای دارای برهمکنش
با گیرندههای ســـــطحی ســـــلول بهعنوان راهکار
استفاده میشود.
 13تصفیه از گردش خون
برای حفظ نانوذرات در سیستم گردش خون از
تکنیکهای مهندسی سطح بهره گرفته میشود.
ً
معموال حذف نانوذرات از خون توســـــط سیستم
رتیکولودنو تلیـــــال ( )RESرخ میدهد .ذراتی که
 PEGبه ســـــطح آنها اضافه شده است نیمه عمر
باالتری را نســـــبت بـــــه نانوذرات غیرپگیله شـــــده
از خود نشـــــان میدهند .این امر باعث میشـــــود
احتمال اینکـــــه ذرات به بافت هدف دسترســـــی
پیدا کرده و بهطور مؤثر درمان را بهبود ببخشـــــند
بهطور معنیداری افزایش پیدا کند.
 14پلیمرها در تحویل دارو
یکی از مهمترین کاربردهای بیومدیکال نانومواد
پلیمری زیستتخریبپذیر ،درزمینه تحویل دارو
است .نانومواد پلیمری مزایای متعددی دارند که
ازجمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد)۱( :
مدل رهایش کنترلشده از ساختار ماتریس را به
یک بخـــــش بخصوص بافت از بدن ارائه میدهد؛
( )۲مولکولهـــــای ناپایدار (ماننـــــد DNA ،RNA
و پروتئینهـــــا) را پوشـــــش داده و از تخریب آنها
جلوگیری میکند؛ ( )۳مناســـــب برای مهندســـــی
سطح با لیگاند؛ و ( )۴در شرایط  In vitroو In vivo
پایدار است.
 15نـــانوذرات پلیـــمری زیســـــــتتخریبپذیر
جهت رهایش هدفمند
تحویل کنترلشـــــده دارو زمانـــــی اتفاق میافتد
کـــــه داروی موردنظر از ماتریـــــس پلیمری به روش
طراحیشده آزاد شـــــود .طی چندین سال اخیر،
پلیمرهـــــای زیســـــتتخریبپذیر بـــــا مورفولـــــوژی
متنوع مانند نانوفیبرها و نانوذرات ،ساختهشده
و برای تحویل دارو بهکار گرفته شـــــدند .در میان
نانوســـــاختارهایی که با مورفولوژیهای مختلف
ســـــاخته شـــــدهاند ،نانوذرات مزایای متعددی را
جهت تحویل هدفمند دارو نشـــــان دادهاند .این
مزایـــــا عبارتاند از )۱( :هدفگیـــــری انتخابی)۲( ،
کنترل آزاد )۳( ،حفاظـــــت از مواد موردنظر جهت
تحویل و ( )۴افزایش زمـــــان ماندگاری در گردش
خون در بدن ،اشاره کرد.
 16سرطان
بهمنظور بهبود کارآیی و تأثیر دارو بر سلولهای
سرطانی ،مطلوب اســـــت که عوامل ضدسرطانی
بـــــه فرم انکپســـــوله و بهصـــــورت کنترلشـــــده به
محـــــل تومـــــور تحویل داده شـــــود .بـــــرای بهبود
عملکرد درمانی داروهای ضدســـــرطانی ،میتوان
از نانوذرات پلیمری اســـــتفاده کرد .این نانوذرات
پلیمریک نسبت به شیمیدرمانی معمولی نقش
مؤثرتـــــری در درمان دارنـــــد .نانـــــوذرات پلیمری

نهتنها ســـــمیت داروهـــــای شـــــیمیدرمانی را به
بافتهای طبیعی اطراف تومور کاهش میدهند،
بلکـــــه میتوانند باعث بهبـــــود حاللیت داروهای
ضدســـــرطان شـــــوند .بهعنوانمثـــــال ،چنـــــگ و
همکاران نشـــــان دادند کـــــه نانـــــوذرات پلیمری
ســـــیس پالتیـــــن که بهصـــــورت اتصـــــاالت عرضی
به کربوکســـــیمتیل ســـــلولز ( )CMCالحاق شـــــده
اســـــت و درنهایت به فرم (PEG (PLGA-mPEG
درآمده اســـــت ،میتواند سیس پالتین را به شکل
کنترلشـــــده آزاد کند و اثربخشـــــی درمان سیس
پالتین را بر روی سلولهای  IGROV-CPنسبت
به حالت تزریق داخل وریدی بهطور معنیداری
ً
افزایش دهد .در یکـــــی دیگر از مطالعاتی که اخیرا
توســـــط ژائو و همکاران انجامشده ،گزارش شده
اســـــت که داروی ضدســـــرطان ( )DTXبارگذاری
شده بر روی نانوذرات بهدلیل ماهیت آزادسازی
تحریکپذیر توانایـــــی تأثیر بر تومورهای مقاوم به
دارو را دارند.
با بررسی پلیمر حساس به
D-α-tocopheryl polyethylene glycol
succinate-mediated P-glycoprotein, pH
cop NPs DTX

آنها موفق به باالبردن حاللیت  DTXشـــــدند،
همچنین رهایش کنترلشـــــده مناســـــبی از این
نانوساختار مشاهده شـــــد .این نانوسامانه باعث
افزایش سمیت  DTXدر محل تومور میشود.
براساس پتانســـــیل نشان دادهشده در استفاده
از نانـــــوذرات پلیمـــــری بـــــرای تحویـــــل داروهای
ضدسرطان در آزمایشگاههای تحقیقاتی متعدد،
شـــــرکتهای متعددی شـــــروع به تولید داروهای
ضدســـــرطان مبتنی بر نانوذرات پلیمری کردند.
ازجمله این شرکتها میتوان به:

BIND THERAPEUTICS, Access Pharmaceuticals, Abraxis, Pharma Pharmaceuticals Cornerstone. BIND THERA™PEUTICS Accurins

اشاره کرد .محصوالت این شـــــرکتها نانوذرات
پلیمری حـــــاوی دارو (بهعنوانمثالDocetaxel ،
و یـــــک مهارکننـــــده میکروتوبـــــول برای ســـــرطان
پروســـــتات) برای رهایش هدفمند بـــــه تومور در
ســـــه ســـــطح :بافت ،ســـــلولی و ســـــطح مولکولی
طراحـــــی شـــــدهاند .بـــــا اســـــتفاده از نانـــــوذرات
زیســـــتتخریبپذیر ،میتـــــوان ســـــامانههای
رهایش چندگانـــــه دارو را طراحـــــی و نرخ رهایش
آنها را طبق برنامهریزی قبلـــــی اعمال کرد .این
نـــــوع نانوســـــامانهها میـــــزان اثـــــرات نامطلوب بر
بافتهای غیرهـــــدف را به حداقل میرســـــانند.
این نـــــوع نانوســـــامانهها ازنظـــــر کارآیـــــی ،تأثیر و
پروفایل سمیت بهصورت  In vivoدر سطح پیش
کلینیکی موردبررسی دقیق قرار گرفتند .این نوع
نانوســـــامانهها با غلبه بر محدودیتهای مرسوم
شـــــیمیدرمانی نقـــــش بزرگی را بهعنـــــوان درمان
نســـــل بعدی در بهبـــــود کیفیت زندگـــــی بیماران
سرطانی ترسیم میکنند.

 17اختالالت نوروژنیک
یکی دیگر از موارد استفاده از نانوذرات پلیمری در
پزشکی ،اختالالت نوروژنیک مانند بیماری آلزیمر
( )ADو بیماری پارکینســـــون ( )PDاست .درمان
اختالالت نوروژنیک بـــــا توجه به محدودیتهای
ســـــد خونی مغـــــزی  BBBکـــــه سیســـــتم عصبی
مرکزی را احاطه کرده است ،بسیار چالشبرانگیز
اســـــت .بـــــرای غلبه بـــــر ایـــــن چالش نانـــــوذرات
حـــــاوی دارو بایـــــد توانایـــــی عبور از ســـــد خونی
ً
مغزی را داشـــــته باشـــــند .اخیرا ژانگ و همکاران
نانوناقـــــل دوگانه رهایـــــش دارو مبتنی بـــــر پلیمر
 PEG-PLAبـــــرای درمان آلزایمر را ســـــاختهاند.
آنها ســـــطح نانـــــوذرات را بـــــا پپتیـــــد -12آمینو
اسیدی( )TGNYKALHPHNG) (TGNو پپتید
)(QSHYRHISPAQV) (QSH, D-enantiomer

عملگـــــرا کردند .ایـــــن پپتیدها باعـــــث رهایش
هدفمند داروی بارگذاری شـــــده در نانوســـــامانه
بهصورت تخصصی برای اتصال به ضایعات آلزایمر
میشـــــوند .این سیســـــتم تحویل دارویی دوگانه
میتوانـــــد ســـــمیت دارو بر بافتهای ســـــالم را به
میزان طبیعی کاهش دهد و به بهبود تشـــــخیص
زودهنگام و یا درمـــــان  ADکمک کند .یکی دیگر
از فرموالســـــیونهای طراحیشـــــده برای درمان
 PDشامل نانوذرات متشکل از کیتوزان ()CSNP
برای تحویـــــل نوروترانســـــمیتر دوپامین اســـــت.
مطالعـــــات میکرودیالیز خروجـــــی  DAدر in vivo
نشان داد که تزریق داخل صفاقی DA/CSNPs
در مـــــوش بهصـــــورت معنیداری وابســـــته به دوز
اســـــت CSNPs .حاوی  ،DAپلتفرم جالبی برای
درمان  PDاســـــت .اطالعات اضافی را میتوان در
بررســـــیهای اخیر در مورد سیستمهای رهایش
هدفمنـــــد بـــــر مبنای فنـــــاوری نانو بـــــرای درمان
اختالالت نوروژنیک یافت.
 18اختالالت قلب و عروق
یکـــــی دیگـــــر از کاربردهـــــای نانوســـــامانه انتقال
دارو بـــــرای درمـــــان بیماریهای قلبـــــی عروقی،
مانند آترواســـــکلروزیس اســـــت .چان و همکاران
سیســـــتم رهایش دارو برای تحویل سیستماتیک
و هدفمنـــــد یک عامـــــل  anti-proliferativeبرای
درمان عروق آسیبدیده طراحی کردند .سیستم
تحویل کنترلشده دارو بهصورت هدفمند شده و
اختصاصی برای عروق روش مناسبی برای درمان
بیمـــــاری عروق کرونر ارائه میدهد .انتقال و تغییر
مـــــکان هیبرید پلیمرهای لیپیـــــدی از طریق الیه
اندوتلیال آترواســـــکلروتیک متکی به نفوذپذیری
میکرووسکیولیتور اســـــت .بهمنظور اعتبارسنجی
مـــــدل و نتایـــــج آزمایشـــــگاهی  ،in vitroانتقـــــال
پروتئین نانـــــوذرات پلیمری در یک مدل خرگوش
آئروئوسکلروز در شـــــرایط  in vivoموردبررسی قرار
گرفت (شـــــکل  .)۶عالوه بر سیســـــتمهای تحویل
داروی فـــــوق ،نانوذرات پلیمـــــری میتوانند برای
بیماریهای دیگر مانند بیماریهای ویروســـــی و
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مقاالت
پوکی استخوان نیز استفاده شوند.
 19میسلهای پلیمری
میســـــلهای پلیمری ( )PMs NPبـــــه فرم کروی
شکل ساختهشـــــده و از واحدهای هیدروفوب و
هیدروفیل در محلولهای آبی تشکیل شدهاند.
در میســـــلهای پلیمری ،داروهای ضدســـــرطان
هیدروفـــــوب میتواننـــــد در هســـــته هیدروفوب
بارگـــــذاری شـــــوند ،درحالیکـــــه پوســـــتههای
هیدروفیلی با محلول آبی تعامل دارند .پوســـــته
هیدرولیکی میسلهای پلیمری بهعنوان یکالیه
محافـــــظ عمل میکند تـــــا هســـــته هیدروفوب را
نســـــبت به محیـــــط بیولوژیک محافظـــــت کند و
جذب پروتئینها را بر روی میســـــل کاهش دهد.
میســـــلهای پلیمریک بهعلت خواص انحصاری
گزینـــــه مطلوبی جهت ســـــامانههای تحویل دارو
هســـــتند .این خواص شـــــامل گســـــتره انتخاب
وســـــیع در بافتهای متنـــــوع هیدروفوب ،اندازه
نانومقیـــــاس و افزایـــــش حاللیت و پایدارســـــازی
داروهای ضدسرطان است .تنظیم نسبت مقادیر
جرمی واحدهـــــای هیدروفیلیک  /هیدروفوبیک
و انتخـــــاب واحدهـــــای مختلـــــف هیدروفوبیک
میتواند خواص فیزیکی و شیمیایی میسلهای
پلیمری را تنظیم کند.
این مزایـــــا میســـــلهای پلیمریـــــک را تبدیل به
گزینه بسیار مطلوبی جهت درمان بالینی سرطان
میکند .بهعنوانمثال:

Genexol®-PM, 96'110-112, NK105,
113'114, SP1049C95'115

نمونههایـــــی از داروهـــــای ضـــــد تومور هســـــتند
کـــــه در آزمایشهـــــای بالینـــــی ارزیابی شـــــدهاند.
بهعنوانمثـــــال Genexol-PM ،فرموالســـــیون
مبتنی بر میسل پلیمریک برای مولکول (mPEG-
)block-poly(D,L-lactide) (mPEG-PDLLA
اســـــت که برای درمان سرطان ســـــینه و سرطان
ریه تأیید شـــــده اســـــت .آزمایشهای سمیت بر
روی میســـــل پلیمـــــری  Genexolمیزان ســـــمیت
پایینتری حدود دو تا ســـــه برابر کمتر نســـــبت به
 Taxolرا نشان میدهد.
ترکیـــــب فرمـــــول پلیمـــــری طراحیشـــــده ،PTX
بـــــرای درمـــــان ســـــرطان اســـــت PTX .بهطـــــور
موفقیتآمیـــــز بـــــا نانـــــوذرات پلیمـــــری بـــــه فرم

])PEG-poly (aspartic acid) [PEG-P(Asp

بـــــا درصـــــد  w/w %23اصالحشـــــده بـــــا
 4-phenyl-1-butanolو توزیع اندازه  85نانومتر
فرموله شده اســـــت NK105 .تا یک روز در دمای
اتاق پایدار است و این باعث میشود که گزینهای
مناسب برای استفاده در تزریق بالینی باشد.
عالوه بر تالشهـــــای بالینی و صنعتی ،تحقیقات
بســـــیار زیـــــادی در مـــــورد میســـــلهای پلیمریک
انجام شده اســـــت .بهعنوانمثال ،وو و همکاران
نانوناقل متشکل از:
(1,2-diaminocyclohexane)platinum(II)-

( )DACHPt/mبـــــرای دو هـــــدف درمانـــــی توام
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شــکل  .۶توزیــع نانــوذرات درون دیــواره رگهای آترواســکلروتیک )a( .هیچ ســیگنال فلورســنتی در عروقهای
کنترل وجود ندارد ،درحالیکه دیواره رگهای آترواسکلروتیک مقدار قابلمالحظهای از NPها (نقاط قرمز رنگ)
وجود دارد )b( .با میکروســکوپ الکترونی با وضوح باال ،ســلولهای اندوتلیال ( )ECبا شــکاف اندوتلیایی بین
 ECو ما کروفاژ ( )MOنمایش داده میشوند .بعضی از نانوذرات فردی میتوانند در حوضچههای  MOدر فاصله
شکاف اندوتلیال مشاهده شوند .نانوذرات نیز میتوانند در ناحیه عضالنی ( )Nدر پال ک دیده میشوند.

طراحی کردند .این نانوسامانه توانایی تشخیص
بافـــــت اولیـــــه تومـــــوری و نشـــــان دادن شـــــرایط
متاســـــتازیک کبدی تأثیر پـــــری آنژیوژنیک را دارا
اســـــت DACHPt/m .بهطور موفقیتآمیز از رشد
تومـــــور پـــــس از تزریـــــق داخل وریـــــدی جلوگیری
میکنـــــد .یکی دیگـــــر از کاربردهای میســـــلهای
پلیمری ،تحویل چندین دارو همزمان با بارگذاری
شـــــیمیایی یـــــا فیزیکـــــی داروهای ضدســـــرطانی
کـــــم محلـــــول در آب در هســـــتههای هیدروفوب
میســـــلها اســـــت .مکانیســـــم تحویـــــل همزمان
چند دارو ،دارورســـــانی را ســـــاده کرده و تعامالت
دارویـــــی همافزایـــــی را در تومورهای جامد فراهم
مـــــیآورد .بهطور ایـــــدهآل ،ایـــــن مولکولها برای
مدتزمان مشـــــخصی در بدن گردش میکنند و
سپس از طریق اندوسیتوز به سلولهای سرطانی
ً
منتقلشده و متعاقبا رهایش دارو انجام میشود.
مکانیزمهای آزادســـــازی میســـــلهای پلیمریک
از راههـــــای مختلفـــــی نظیر محرکهـــــای خارجی
یا انتشـــــار وابســـــته به محیط میتواند رخ دهد.
میتوان رهایش را با انتخاب یک اتصال شیمیایی
مناســـــب تنظیم کرد .در صورت تحویل چندین
دارو ،رهایـــــش را میتـــــوان بهصـــــورت همزمان و
یا ترتیبـــــی تنظیم کرد تا فعالیتهای ســـــینرژیک
بیشـــــتر شـــــوند .نتایج چندین پـــــروژه تحقیقاتی
کارآیی میســـــلهای پلیمریک بارگذاری شـــــده با
چندین دارو را اثبات میکند .این نوع میســـــلها
پتانســـــیل بارگذاری چندیـــــن دارو در یک مرحله
بدون نیاز به اعمال اصالحات شیمیایی اضافه را
دارا هستند و همین امر گامی امیدوارانه بهسوی
آینده درمان ســـــرطان محسوب میشود .جدول

 ۵بهطور خالصه میســـــلهای پلیمری و داروهای
ضدتومور که برای درمان ســـــرطان مورداستفاده
قرار میگیرند را نشان میدهد.
 20نانوذرات پلیمری هوشمند
یکی از رویکردهای جدید درزمینه نانوپزشـــــکی،
بهخصوص در مورد سیســـــتمهای رهایش دارو،
اســـــتفاده از مواد هوشـــــمند نســـــبت بـــــه محرک
است .نانوســـــاختارهای مقاوم در برابر محرکها
میتواننـــــد زمانهای طوالنیتـــــر در گردش خون
باقـــــی بمانند ،کارآیـــــی تحویل هدفمنـــــد دارو و
تحویـــــل برون ســـــلولی بهتری دارند .مکانیســـــم
رهایـــــش در نانـــــوذرات پلیمری پیچیدهتر اســـــت
چرا کـــــه بیومتریالهـــــا تغییرات کنفورماســـــیونی
ناشی از تحریک را تجربه میکنند .منابع تحریک
میتواند داخلی و مربوط به وا کنش طبیعی بافت
بدن (مانند فعالیت هیپوکســـــی ،دمـــــا یا فعالیت
ً
آنزیمی) ،عامل خارجی (مثال میدان مغناطیســـــی
یا سونوگرافی) یا ترکیبی از هر دو باشد.
برای ســـــاخت نانوســـــاختارهای مقـــــاوم در برابر
محرک ،طیف گســـــتردهای از پلیمرهای مختلف
مورداســـــتفاده قرار میگیرند که امـــــکان طراحی
سیســـــتمهای پلیمریـــــک متنوعـــــی را در اختیار
قـــــرار میدهـــــد .بااینحـــــال ،به دلیـــــل تغییرات
کنفورماســـــیونی در بیومتریالهـــــا در پاســـــخ بـــــه
محرکهـــــای محیطی فرم مکانیســـــم رهایش در
نانـــــوذرات پلیمـــــری پیچیدهتر بـــــوده و تنها چند
نمونـــــه در مدلهـــــای پیش کلینیکـــــی و in vivo
آزمایش شـــــدهاند .ایـــــن پیچیدگیهـــــا و طراحی
چیدمان خاص نانوذرات پلیمریک ،چالشهایی

pH  رهایش دارو بهوسیله تحریک با21
میکرو محیـــــط فیزیکی تومور میتوانـــــد وضعیت بخصوصـــــی (تغییرات در
 به.) را بـــــرای غلبه بر مقاومـــــت به توده جامد تومـــــور فراهم کندpH  وpO2
 ترشـــــح،علت هیپوکســـــی و فعالیت باال گلیکولیتیک در مناطق تومور جامد
 و ال کتات به محیط خارج ســـــلولی مشـــــاهده میشود کهH+ قابلتوجهی از

.را برای ســـــنتز در مقیاس نیمهصنعتی را برای استفاده بالینی ارائه میکنند
 تخریبپذیری پایین و سمیت در بعضی، زیست ســـــازگاری کم،عالوه بر این
موارد باعث کم شـــــدن اقبال سیســـــتمهای نانـــــوذرات پلیمریک برای اخذ
، بهطور خالصه.گواهی الزم ســـــازمان غذا و دارو و تأییدیه بالینی میشـــــود
سیســـــتمهای سادهتر اقبال بلندتری برای گرفتن تائیدیه سازمان غذا و دارو
.کاربرد بالینی دارند

 میسلهای پلیمریک برای رهایش هدفمند دارو.۵ جدول
وضعیت

سلولهای هدف

اندازه

) شرکت/فرموالسیون دارو (محصول

نام دارو

Clinically approved

Breast cancer, lung
cancer

23.91 ± 0.41
nm

PEG-PLA (Genexol-PM/Samyang)

Phase I

Advanced breast cancer

80 nm

NIPAM and VP (Nanoxel/Fresenius Kabi
Oncology)

Phase III

Ovarian cancer

20-60 nm

Polymeric micelle (Paclical/Oasmia
Pharmaceutical)

Phase II and III

Gastric cancer, breast
cancer

NA

PEG-PAA (NK-105/NanoCarrier)

In vitro/in vivo

ES-2 and SKOV3

80-90 nm

PEG-b-PCL

In vitro/in vivo

A2780

~90

PEG-PGlu-PPhe

In vitro

SKOV3

15-20 nm

PEG-PE

Phase III

Advanced
adenocarcinoma

NA

Polymeric micelle (SP1049/Supratek Pharma)

In vitro/in vivo

4T1

25 nm

mPEG-PCL

In vitro/in vivo

A549

51 nm

mPEG-b-pHPMAmLacn

In vitro

HeLa cells

170±20nm

mPEG-SSP(BLA-co-APILA)

In vitro/in vivo

BT-474 and MCF-7

77.0 ± 0.7 nm

PEG-PAC/PEG-PUC

Phase I and II

Liver cancer, renal
cancer

NA

Polymeric micelle (Taiwan Liposome)

TLC388

In vitro/in vivo

L3.6pl and MIA PaCa-2

54.3 nm

mPEG-b-P(CB-co-LA)

DACHPt

Phase I

Solid tumors, lymphoma

NA

Polymeric micelle (NC-4016/NanoCarrier)

TLC388

In vitro

SKOV3

200-240nm

mPEG-b-P(LA-coMCC/OH

Oxaliplatin

Paclibtaxel
(PTX)

Doxorubicin
(DOX)

CYA

PEG, poly(ethylene glycol); NIPAM, N-isopropyl acrylamide; VP, vinyl pyrrolidone; PEG-PAA, poly(ethylene glycol)/poly(acrylic
acid); PEG-fr-PCL, poly(ethylene glycol)-Woc&-poly(e-caprolactone); ES-2 and SKOV3, human ovarian cancer; PEG-PGlu-PPhe,
PEG-fr-poly(glutamic acid)-fr-poly(phenylalanine); A2780, human ovarian carcinoma; PE, phosphoethanolamine; 4T1, breast tumor; mPEG-fr-pHPMAmLacm PEG-fr-poly[N-(2-hydroxypropyl)-methacrylamidelactate]; A549, non-small-cell lung cancer;
mPEG-SSP(BLA-co-APILA), methyloxy-poly(ethylene glycol)-fr-poly[(benzyl-L-aspartate)-co-(N-(3-aminopropyl) imidazoleL-asparta- mide)]; PAC, poly(carbonate); PUC, poly(carbonate); BT-474 and MCF-7, human breast cancer; CYA, cyclopamine;
mPEG-b-P(CB-co-LA), methoxypolyethyle- neglycol-fr-poly(carbonate-co-lactic acid); L3.6pl, pancreatic cancer; MIA PaCa-2,
pancreatic cancer; DACHPt, (1,2-diaminocyclohexane)platinum(II); PBLG, poly(benzyl L-glutamate); C-26, murine colon adenocarcinoma.
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مقاالت
باعث ایجاد فضای اضافی اسیدی در محل تومور
میشـــــود .مطالعات همچنین تأییـــــد کردند که
شیب  pHاسیدی بهطورمعمول در محیط تومور
ً
ایجاد میشـــــود که معموال در بافت طبیعی یافت
نمیشود .محیط اســـــیدی تومورها یک راه برای
طراحـــــی نانوذرات پلیمری حســـــاس به  pHبرای
رهایش دارو در محل تومور اســـــت .این نانوذرات
پلیمری حســـــاس بـــــه  pHشـــــامل مونومرهایی

هســـــتند کـــــه در  pHپاییـــــن پروتونه میشـــــوند
و موجـــــب آزاد شـــــدن دارو براســـــاس ناپایـــــداری
نانـــــوذرات پلیمـــــری میشـــــوند .دوو و همکاران
برای غلبه بر چالشهای مرتبـــــط با درمان تومور
سرطانی نانوسامانه ای طراحی کردند که توسط
سلولها بهسرعت جذب میشوند زیرا که توانایی
تغییـــــر بار از منفی به مثبت در  pHخارج ســـــلولی
تومور ( )pH 6.8را دارنـــــد .درنهایت ،محیطهای

بسیار اســـــیدی تومورها باعث میشود داروهای
شیمیدرمانی از حاملهای دارویی (شکل ))a( ۷
آزاد شوند .دای و همکاران همانطور که در شکل
( )۷bنشـــــان داده شده است ،میســـــلی پلیمری
حســـــاس به  pHردوکس بهصورت همزمان سنتز
کردند .این میســـــلهای کراس لینک شده پایدار
بوده و هیچ نشـــــتی از مـــــواد دارویـــــی را در pH7
نشان نمیدهد pH .پایین باعث آزاد شدن DOX

شکل  .۷نمونههایی از  pHو NPهای پلیمر پاسخگو دوگانه )a1( .انتشار تجمعی از ) doxorubicin (DOXاز نانوذرات پلیمری ( )NPsبا مقادیر مختلف .pH
( )a2جذب سلولی NPها (قرمز) در مقادیر مختلف  .pHتصاویر پس از بارگیری  NPبرای  ۱ساعت ثبت شد.
( )a3توزیع زیر سلولی NPها (قرمز) در  pH 6.8برای زمان کشت مختلف .چاپ مجدد از .American Chemical Society
) (b1این تصویر نشاندهنده شکلگیری و تغییرات ساختاری میکروسکشن بین دوالیه ( )HP-ICMSبا دوز حساس  DOXلود شده است.
( )b2تصاویر فلورسانس از انباشت میسلهای لود شده  DOXدر تومور  Bel-7402پس از تزریق داخل رحم دم در .NP
( )b3این نمودار تغییرات حجمی تومور  Bel-7402را در موشها پس از تزریق فرموالسیونهای مختلف میکسل نشان میدهد.
)(WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
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سریعتر از انتشـــــار در  pH 7.4است .مطالعات in
 vivoدر موشهای ایمپلنت شـــــده بـــــا زنوگرافت
 Bel-7402درصـــــد مطلوبی از مانـــــدگاری دارو در
گردش خـــــون و بهبـــــود کارآیی درمانـــــی کوپلیمر
بارگذاری شده با  DOXدر مقایسه با  DOXبه فرم
آزاد است( .شکل .))b( ۷
 DNA 21پلیمــر و کمپلکــس کوچــک RNA
اســـــیدهای نوکلئیـــــک ماننـــــد  DNAو siRNA
بهعنوان یـــــک ابـــــزار امیدوارکننده بـــــرای درمان
اختالالت ژنتیکی و درمان ســـــرطان توجه زیادی
را به خـــــود جلب کردهانـــــد .بااینوجود ،برخی از

چالشها در استفاده از این روش ،ازجمله جذب
ســـــلولی پایین ،تخریب در ســـــرم خـــــون و حذف
سریع توسط سیســـــتم ادراری و کلیه وجود دارد.
جدول  6یک مـــــرور کلی از گزارشهـــــای اخیر در
مورداســـــتفاده از نانوذرات مختلف پلیمری برای
انتقال اسیدهای نوکلئیکد را نشان میدهد.
 22کاربردها
 ۱.۲۲داروها
رویکرد در حال پیشـــــرفت  50سال اخیر ،شامل
اتصال کوواالنسی دارو به یک داربست پلیمری یا
ما کرومولکول جهت تســـــهیل و بهبود انتقال دارو

و غلبه بر موانع فیزیولوژیکی اســـــت .پیشداروها
نیاز به تحریک شـــــیمیایی یا آنزیمی درون محیط
 in vivoبـــــرای آزاد کـــــردن داروی فعـــــال دارنـــــد.
در ناقلهـــــای متصل شـــــده بـــــه پیشداروها در
داروهـــــای پروتئینی متصل بـــــه حامل ،یک گروه
عاملـــــی که غیرســـــمی بـــــوده و نقـــــش محافظتی
دارد به مولکـــــول دارویی فعال متصل میشـــــود
تا به بهبود تحرک و اثربخشـــــی دارو کمک کنند.
بهطورمعمول ،پس از فعال شدن پیشدارو ناقل
اصلی بهســـــرعت از بدن خارج میشود .پلت فرم
بهکارگیری پیـــــشدارو با بهبـــــود حاللیت در آب،
به حداقل رســـــاندن اثرات سمی ،افزایش رهایش

جدول  .6نانو ناقلهای پلیمریک جهت انتقال اسیدهای نوکلئیک
اسید نوکلئیک

DNA

miRNA

shRNA

فرموالسیون پلیمر

اسید نوکلئیک  /دارو

بخش زیستی هدفمند شده

In Vitro/ In Vivo

PEG

DNA

Lung

In vitro/in vivo

PBAEs

DNA

Glioblastoma

In vitro/in vivo

Lipopolyplexes

DNA and siRNA

SKOV3, SW620, MCF-7,
and PC3

In vitro

PLGA

Anti-miR-155

Pre-B-cell tumors

In vivo

PLGA-PEI

miRNA-26a expression vector (plasmid
)DNA

HepG2 cells

In vitro

PLL

Anti-miR-10b

MDA-MB-231

In vitro

PEG-LPH

Anti-miR-296

HUVECs

In vitro/in vivo

)PEG-PAsp(DET

BDNF-expressing mRNA

Olfactory dysfunction

In vivo

PLGA

pSEC.shRNA-VEGF-A

KNV

In vivo

PLGA

AR-shRNA

LAPC-4, LNCaP, 22RV1,and
PC- 3/AR

In vitro/in vivo

T6Ns

p65 shRNA

MDA-MB-435

In vitro/in vivo

PEI-PEG-APRPG

siRNA

MCF-7

In vitro/in vivo

mPEG-PLGA-PLL

siRNA

SPC-A1-GFP

In vitro

mPEG-PLGA-PLL

siRNA

PC3

In vitro

PEG-CCP/CaP

siRNA

Pancreatic tumors

In vitro/in vivo

siRNA

DNA, deoxyribonucleic acid; PBAEs, poly(h-amino ester)s; lipopolyplexes, liposome-polyethylenimine complexes; SW620, colon carcinoma; PEI, polyethyleni- mine; PLL, poly L-lysine; MDA-MB-231, breast cancer cells; PEG-LPH, PEGylated; LPH
)(liposome-polycation-hyaluronic acid); HUVECs, human umbilical vein endothelial cells; PAsp(DET), poly[N'-[N-(2-aminoethyl;2-aminoethyl] aspartamide]; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; pSEC.shRNA, plasmid contain¬ing a small hairpin RNA
;KNV, murine corneal neovascularization; AR, androgen receptor; LAPC-4, LNCaP, 22RV1, and PC-3/AR, human prostate cancer
SPC- A1-GFP, human lung cancer.
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مقاالت

شکل شماره  :8مرور کلی از مفهوم پیشدارو

هدفمنـــــد ،افزایش جـــــذب ســـــلولی و کاهش اثر
انتشـــــار انفجاری که در بســـــیاری از سیستمهای
تحویل دارو معمول اســـــت ،باعث بهبود کارآیی
و تأثیر درمان میشـــــود .اســـــتراتژی اســـــتفاده از
پیشدارو در شکل  )a( 8نشان داده شده است،
همچنین گروههای عاملی رایج و مورداســـــتفاده
در پیشداروها در شـــــکل  )b( 8نشان داده شده
است.
 ۲.۲۲تصویربرداری
تصویربرداری مولکولی ( )MIیک تکنیک اســـــت
که در سطح مولکولی تغییرات  in vivoرا بهمنظور
تشـــــخیص بیماری در مراحل اولیـــــه امکانپذیر
میکند .با کمک  ،MIپزشـــــکان میتوانند درمان
شـــــخصی را بـــــرای بیمار انجـــــام دهنـــــد .عوامل
کنتراســـــت نقش مهمی را در فراهم آوردن تجسم
درســـــت بافت هدف در تکنیکهـــــای  MIمانند
تصویربـــــرداری رزونانـــــس مغناطیســـــی (،)MRI
تصویربرداری نوری و توموگرافی کامپیوتری اشعه
ایکـــــس ( )X-ray CTبازی میکننـــــد .بااینحال،
ا کثر عوامل کنتراست رایج ازنظر پایداری ،اتصال
دقیـــــق به بافت هـــــدف و عدمرهایش آهســـــته و
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آزاد شـــــدن به فـــــرم انفجاری در محیـــــط in vivo
دارای محدودیتهایی هســـــتند .بـــــرای غلبه بر
ایـــــن چالشها ،نانـــــوذرات پلیمری بـــــرای بهبود
ویژگیهای مواد کنتراســـــت فلورســـــنت استفاده
میشـــــوند .نانـــــوذرات پلیمری بهعلـــــت خواص
فیزیکی و شـــــیمیایی منحصربهفرد دارای مزایای
متعددی هستند ،ازجمله )1( :اندازه نانومقیاس
برای تسهیل اندوسیتوز و پروب کردن سلول؛ ()2
بارگذاری غلظت باالی دارو؛ ( )3پتانسیل عملگرا
شـــــدن جهت ایجاد برهمکنش بـــــا انواع مختلف
بیومولکولهای ســـــیگنالینگ و بافـــــت گیرنده؛
و ( )4قابلیـــــت درمانی برای انجام هـــــر دو فرآیند
تشخیص و درمان هدفمند.
ا کثـــــر نانـــــوذرات پلیمـــــری مورداســـــتفاده در
 MIبهصـــــورت کـــــراس لینـــــک کوواالنســـــی و یـــــا
انکپسولهشده در ماتریسهای پلیمری استفاده
میشوند .در روشهای کراس لینک کوواالنسی،
عوامل کنتراست با استفاده از روشهای معمول
از طریق پیوند کوواالنســـــی به بدنـــــه اصلی پلیمر
متصـــــل میشـــــوند .در مولکولهـــــای نانوذرات
پلیمری کـــــه بهصورت کراس لینک کوواالنســـــی
ســـــاخته میشـــــوند محدودیتهایـــــی همچون

توزیع غیرهمگن و راندمـــــان کم بارگذاری عوامل
کنتراست در ساختار پلیمری به چشم میخورد.
روش انکپسوالســـــیون ،قابلیـــــت بارگذاری حجم
بـــــاال و توزیع همگن مواد کنتراســـــت بهوســـــیله
جذب فیزیکـــــی مولکولها در ماتریـــــس پلیمری
را از خـــــود نشـــــان میدهند .نانـــــوذرات پلیمری
جهت بهبود تصویربـــــرداری غیرتهاجمی درزمینه
بهبود تشخیص ســـــرطان و درمان مؤثر آن کمک
بهسزایی خواهند کرد .در بخش بعد نمونههایی
از نانـــــوذرات پلیمـــــری رایـــــج در تکنیکهای MI
مانند  ،MRIتصویربرداری نوری CT ،و توموگرافی
انتشار پوزیترون ( )PETمعرفی خواهد شد.
MRI ۳.۲۲
انکپسوالســـــیون فیزیکـــــی عوامل کنتراســـــت در
نانـــــوذرات پلیمـــــری روش معمولـــــی در تکنیک
 MRIاســـــت .نانوذرات پلیمری میتوانند امکان
پوشـــــش دادن و پسازآن تحویل  T1و نانوذرات
ا کسید آهن سوپرپارامغناطیسی ])[SPION (T2
را فراهم کنند .عوامل کپســـــوله شـــــده را میتوان
بهصورت هوشمند دارای قابلیت اتصال به بافت
هـــــدف طراحی کرد .بهعنوانمثال ،اســـــید چرب
پوشش دادهشـــــده با گادولینیوم دی اتیلن تری
آمین پنتاستیک اسید ( )GA-DTPA-FAفعال
شـــــونده با آنزیـــــم بهعنوان عامل شناســـــا گر برای
تشخیص زودهنگام پانکراتیت حاد ،ساخته شده
اســـــت .نتایج حاصل از آزمایش در دو شـــــرایط in
 vitroو  in vivoتصدیـــــق کردند که انتشـــــار NPD
های اســـــیدچرب پوشـــــش دادهشـــــده بـــــا Gd-
 DTPAمیتوانـــــد بهطور قابلتوجهی ســـــیگنال
تصویرســـــازی را بهبود بخشـــــد .مطالعات نشان
دادهاند که کپسوله کردن  SPIONها با استفاده از
پلیمرهای آمفیفیلیک بهصورت خودآرایی شکل
میگیرد .سیستم میســـــلهای پلیمری میتواند
یک کاندید خوب بـــــرای  MRIهدفمند و تحویل
دارویی  SPIONباشد .بااینحال ،همانطور که
ً
قبال توضیح داده شـــــد ،پلیمرهـــــای وا کنشپذیر
بهدلیل پیچیدگیهایشـــــان گزینههـــــای ایدهآلی
برای کاربرد بالینی نیستند.
اتصال کراس لینک کوواالنســـــی مواد کنتراست
یکی دیگـــــر از روشهـــــای معمول بـــــرای عملگرا

کردن نانـــــوذرات پلیمری اســـــت .با اســـــتفاده از
ایـــــن پلیمرها ،امکان کار بـــــا ترکیبهای مختلف
برای افزایش مدتزمـــــان فعالیت نوری ،افزایش
مانـــــدگاری در گـــــردش خـــــون و کاهـــــش تخریب
عاملهای کنتراســـــت فراهم میشود .پلیمرهای
کوواالنســـــی مبتنی بر  GDبرای کاربردهای MRI
از لحاظ پایداری ،زیستســـــازگاری و بهبود اثرات
تصویربرداری موردمطالعه و بررسی قرار گرفتهاند.
بهعنوانمثال ،لئـــــو و همکاران برای تشـــــخیص
زودهنگام ســـــرطان ،ســـــلولهای تومور کبدی با
استفاده از فا کتور رشـــــد اندوتلیال آنتی وسکوالر
) (PLA-PEG-poly (L-lysine) (PLL) -Gd NPرا
هدف قرار دادند .نتایج آزمایشات در هر دو شرایط
 in vitroو  in vivoنشـــــان میدهـــــد که نانوذرات
پلیمری بارگذاری شده با  Gdبهطور قابلتوجهی
تحویل  Gdرا به سلولهای توموری کبدی بهبود
دادهاند .در مطالعه دیگری که توســـــط شالویری
و همکاران انجام شـــــد ،یک سیســـــتم پلیمریک
چندمنظوره بـــــا قابلیت تحویـــــل همزمان عامل
کنتراســـــت نوری و داروهای ضدتوموری به بافت
هدف ساخته شد و نتایج مطلوبی از این تحقیق
بهدست آمد.
 ۴.۲۲تصویربرداری نوری
بهتازگی ،تصویربرداری نـــــوری ،به دلیل ماهیت
غیرتهاجمی و پیشـــــرفت ابزارهـــــای تصویربرداری
قوی با نور مادونقرمز فلورسانس ( ،)NIRFرشد
چشـــــمگیری را درزمینه تصویربـــــرداری مولکولی
نشـــــان داده اســـــت .بهکارگیری چند نانوساختار
پلیمری برای پوشـــــش دادن عوامل کنتراســـــت
نوری غیرتهاجمی ماننـــــد ( )ICGو ( )NIRFبرای
تصویربرداری بهینه در بدن انســـــان گزارش شده
اســـــت .این نانـــــوذرات قادر بـــــه تغییـــــر حالت از
خاموش به حالت روشـــــن با بهرهگیری از تکنیک
فوتوترمـــــال تراپـــــی در بافت هدف بـــــرای انجام
تصویربرداری دقیق هســـــتند .نانـــــوذرات  ICGرا
میتوان جهت فوتوترمال تراپی با پرتو لیزر NIRF
استفاده نمود که عاملی مؤثر و کارآ برای تشخیص
سرطان و درمان است.
در مطالعه دیگری ،کیم و همکاران میسلهای
بارگذاری شـــــده بـــــا  ICGرا بهعنـــــوان یک روش
تصویربرداری غیرتهاجمی با تزریق داخل وریدی
به تومـــــور کلون مـــــوش صحرایـــــی CT-26.174
وارد کردند .انکپسوالســـــیون  ICGبه میسلهای
بارگذاری شـــــده با  ICGکارآتر بوده ،فلورســـــانس
پایدارتـــــری داشـــــته و مدتزمـــــان مانـــــدگاری
طوالنیتری دارند .همانطور که در شـــــکل )a( 9
نشان داده شـــــده است ،نتایج مطالعات In vivo
نشـــــان میدهد که اســـــتفاده از میسلهای ICG
میتواند وضـــــوح تصویـــــر تومور را پـــــس از تزریق
وریدی افزایـــــش دهد؛ همچنیـــــن میتوان برای
تشخیص بالقوه تومور برای پیگیری طوالنیمدت
استفاده کرد.
یکی دیگر از روشهای آمادهسازی نانوذرات برای

شکل  .9این شکل نشاندهنده دو کاربرد نانوذرات پلیمری در تصویربرداری مولکولی است)a1( .
تصویربرداری کامل با مادونقرمز ( )NIRاز موشهای توبرکول  CT-26پس از تزریق  Indocyanineآزاد ()ICG
و میسلهای  Pluronic-127بارگیری .ICG
( )a2این نمودار نشاندهنده کارآیی فلورسانس مایکل فلوریکون 127-آزاد در  ICGو  ICGدر اندامهای
مختلف است .سیگنالهای کامپیوتری (سی تی) با اشعه ایکس محور سریال ،سیگنالهای قوی در تومورهای
موش در  4ساعت بعد از تزریق داخل قطعهای نانوذرات پلی (یو ا کسول) نشان میدهد.
( )b2اشعه ایکس  CTتصاویر کرونال در  MCF-7کریستال موش سوری که ترخیص کلیه برای پلی
 (iohexol) NPدر مقایسه با  iohexolرا نشان میدهد.
( ) b3نمودار نشاندهنده افزایش ترا کم ) (AHUدر برابر زمان برای تومورها پس از تزریق) NP (iohexolیا
 iohexolاست.
( )b4تصاویر فلوروسکوپی از موشها پس از تزریق ورید ژوگولول  iohexolو poly (iohexol) NP
( )b5نمــودار زمــان گردش ( vivo iohexolنیمهعمر طوالنیمدت 3.8 ،ســاعت) و پلــی )( NP (iohexolنیمه
عمر طوالنی 15.9 ،ساعت) را نشان میدهد.

روشهای نوری تصویربرداری ،اتصال کوواالنسی
اســـــت .بهعنوانمثـــــال ،رنگهـــــای فلورســـــنت
غیرسیتوتوکسیک را میتوان بهصورت کوواالنسی
با نانوذرات پلیمـــــری برای تصویربـــــرداری نوری
مرتبط کرد .عالوه بر رنگهای طبیعی ،مطالعات

متعـــــددی وجود دارد کـــــه در آنهـــــا از نانوذرات
پلیمـــــری ســـــنتزی ماننـــــد پروپران ســـــولفونات
بنزوتیازولیـــــوم ( )NPBTو  Nپروپانوســـــولفونات
بنـــزواینــیـــدیولیــــــوم ( )NPBIو اســــــکـورآیــــــن
مورداســـــتفاده قرار گرفتهاند .یانـــــگ و همکاران
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مقاالت

پلیمرهـــــای فوتولومینانـــــس زیســـــتتخریبپذیر
آلیفاتیک ( )BPLPsرا با قابلیت تنظیم در شرایط
 in vivoبهینه کردند .این ســـــامانه فلورســـــانس
قابلتشخیص با نشر نوری از آبی به ( NIRتا 725
نانومتر) کـــــه میتواند بهعنوان عامل غیرتهاجمی
و  Real timeعمل کند .شـــــبکه کراس لینک شده
 BPLPsاز مونومرهـــــای زیســـــت ســـــازگار ازجمله
اسیدســـــیتریک ،دیولهای آلیفاتیـــــک و  20نوع
مختلف اسیدهای آمینه از طریق پلیکاندنسیشن
سنتز شده است .آزمایشها میزان سمیت سلولی
و مطالعات تصویربرداری زیستی نانوذرات BPLP
در دو شـــــرایط  in vitroو  in vivoقابلیـــــت بـــــاالی
این ســـــامانه در کاربردهای مختلف تحویل دارو و
مهندســـــیبافت و تصویربرداری زیســـــتی را از خود
نشان داد.
 ۵.۲۲توموگرافی X-Ray
هر دو فرم عملگرا کردن نانوذرات انکپسوالسیون
و کراس لینک کوواالنسی در تصویربرداری سی تی
بهصـــــورت  in vivoموردارزیابی قرار گرفته اســـــت.
در مـــــورد نانوذرات پلیمـــــری میتوان به mPEG-
 polylactideکراس لینک شـــــده با )poly (iohexol
برای تصویربرداری در شرایط  In vivoمورداستفاده
قرار گرفت .این نوع نانوذرات پلیمری اتصال بهتر
و طوالنیتری نسبت به عوامل کنتراست معمولی
نشان میدهند .این ابزار میتواند امکان تشخیص
تومور برای مدتزمان طوالنیتری جهت اقدامات
درمانـــــی چندگانـــــه در اختیار قـــــرار دهد .بهعالوه
عوامل کنتراست مؤثر و کارآیی از طریق پیوندهای
کوواالنسی انکپسولهشده برای تصویربرداری CT

مورداســـــتفاده قـــــرار گرفته اســـــت .بهعنوانمثال
دورایس و همکاران امولســـــیون بال ک پلیمر پایدار
شـــــده را برای بهبود کارایی عامل کنتراست نوری
موردآزمایش قرار دادند .این نانوسیســـــتم از ســـــه
پلیمر هیدروفوبیک در ترکیب با سورفکتانتهای
مختلف ســـــاخته شـــــد و نتایج نشان میدهد که
 PBD-PEOکاندیـــــد مناســـــبی بـــــرای اســـــتفاده
بهعنوان یک عامل کنتراست خون است.
 PET ۶.۲۲اسکن
 PETماشـــــین تصویربرداری هســـــتهای است که
مقدار کمی از رادیوا کتیو را شناســـــایی میکند که
بـــــه اندامها و بافتها وارد میشـــــود .این تکنیک
بهعنـــــوان تکنیـــــک تصویربـــــرداری کاربردی برای
فرآیندهـــــای فیزیولوژیکـــــی و یـــــا پاتوفیزیولـــــوژی
شـــــناخته شـــــده اســـــت .بهتازگی ،محققان چند
عامل کنتراست براساس نانوذرات پلیمری معرفی
کردهاند .انتخاب عامل کنتراســـــت با زمان گردش
موردنیاز تعیین میشـــــود .بـــــرای اندازهگیری یک
دوره زمانـــــی طوالنی گردش خـــــون نانوذرات پس
از تزریـــــق ،رادیوایزوتوپ نیمه عمر بیشـــــتری الزم
است .بهعنوانمثال( Cu64 ،نیمه عمر  13ساعت؛
پلیمـــــر ارگانیـــــک؛ (،(ZR89, chelator: DOTA
(نیمه عمر 78.4 :ســـــاعت؛ NPهای دکســـــتران)،
(نیمه عمر  4.1روز؛]Poly (4-vinylphenol) NPs
رایجترین رادیوتراپیهای موجود در داربستهای
پلیمری هستند.
 23نتیجهگیری و چشماندازها
در حـــال حاضـــر ،انـــواع نانـــوذرات پلیمـــری در

مطالعـــات بالینـــی مورداســـتفاده قـــرار گرفتهاند.
امـــکان بهرهگیـــری از نانـــوذرات پلیمـــری جهـــت
تحویل دارو ،تصویربـــرداری ،درمان و برنامههای
بهبود کیفیت درمان میسر گشته است.
چندیـــن نانوســـامانه زیســـتتخریبپذیر مبتنی
بـــر نانـــوذرات جهـــت بهبـــود و تســـهیل درمـــان
و تصویربـــرداری ســـرطان ،طراحـــی ،ســـنتز و
موردبررســـی قـــرار گرفتند .این نوع نانوســـامانهها
با غلبه بر محدودیتهای مرســـوم شیمیدرمانی
نقش بزرگی را بهعنوان نســـل بعد درمان در بهبود
کیفیت زندگی بیماران ســـرطانی ترسیم میکنند.
میســـلهای پلیمری ابزار جدیدی بـــرای بارگیری
داروهای ضدســـرطان کم محلول در آب هســـتند
کـــه طول عمر مولکولها را افزایش داده و پروفایل
رهاســـازی کنترلشـــدهای در  In vitroو .In vivo
فراهم میکنند.
عوامل کنتراســـت نوری طراحی و ســـنتز شـــده بر
اســـاس نانوذرات پلیمری باعث فزایش کنتراست
در بســـیاری از روشهـــای تصویربرداری پزشـــکی
میشود .این نوع نانوذرات پلیمری فرصتی برای
پایش فعالیت تومور را فراهم میکنند.
بهرهگیـــری از نانوذرات پلیمری در پزشـــکی نوین
و نانوپزشـــکی باعث بهبود و تســـهیل درمانهای
مرســـوم در راســـتای کمک به انســـانها در سطح
فردی و جهانی میشـــود .انجام تحقیقات بیشتر
بـــر روی نانوســـامانههای طراحیشـــده بر اســـاس
نانـــوذرات پلیمـــری در دو ســـطح پیـــش کلینیکی
و کلینیکـــی ،باعـــث بهبـــود چشـــمگیر در کیفیت
پیشـــگیری ،تشـــخیص و درمـــان بیماریهـــای
صعبالعالج میشود.
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