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 چکیده 

کاربرد فناوری نانو در پزشکی ، نوید بخش حل بسیاری از مشکالت پزشکی است. یک سامانه رهایش دارو 

عامل کمک کننده ای است که ورود یک ماده درمانی به بدن را ممکن می سازد و با کنترل نمودن 

ی رهایش دارو، پارامترهای رهایش دارو، کارایی آنرا بهبود می بخشد. هدف از این مطالعه در سیستم ها

بیان اصول کلی رهایش دارو و معرفی نانوحامل های دارو و کاربرد سامانه های نوین دارورسانی در درمان 

با بارگزاری دارو مدنظر یا عامل دار کردن ویژه این نانوذرات میتوان عالوه بر باال بردن  سرطان است.

 بر سلولهای سالم را نیز کاهش داد.راندمان و هدفمند کردن دارورسانی، سمیت و عوارض جانبی 

 

 نانوحامل ها، دارورسانی، درمان سرطانواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

نانوفناوری پزشکی بررسی روش ها و حامل های نانویی به منظور تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری ها از طریق ترمیم 

نولوژی نانو در پزشکی ارائه راه حلی برای تشخیص و درمان بیماری ها بافتهای آسیب دیده در سطوح مولکولی است. هدف تک

 .(5002, تبار)در مقیاس نانو است.

فناوری نانو در کشف دارو هم اثر گذار بوده است. کاربردهای نانوپزشکی که در رهایش دارو، تشخیص ، تصویربرداری و مواد 

 ,Shi, Votruba, Farokhzad, Langer, & Robert)آورده شده است. 1معرفی می شوند مطابق جدول  کاشتنی

اربردهای پزشکی روز به روز در حال افزایش است که یکی از زمینه های استفاده از این استفاده از نانو ذرات برای ک .(2010

ذرات سیستم رهایش دارو نانو ذرات برای درمان سرطان است. در این مطالعه، درباره ی کاربردهای نانوحامل ها با تمرکز بیشتر 

 در زمینه رهایش دارو برای درمان سرطان بحث می کنیم.

 
 (Shi et al., 2010)د مقیاس نانو در پزشکی.کاربر1جدول

 

 رهایش دارو

 

 د.حامل های نانو با کاهش مضرات بعضی از داروها و افزایش اثرات مثبت درمان، روش جدیدی از درمان را ارائه کردن
 

 

 تشخیصی

 

نانو حسگرهای )مانند نانو سیم ها، نانولوله ها، نانوذرات( توان تشخیص نشانگرهای زیستی و شناسایی ویروس، باکتری و 

 سلولهای تومور بیماری را با حساسیت باال دارند. 

 

 تصویربرداری 

 

نانوذرات مغناطیسی و نانولوله های کربنی( برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه نانوگوی های تصویربرداری هدفمند )مانند 

 ارائه میشوند. 

 

 

 درمان

 

نانومواد خاص لود شده با داروهای مدنظر توانایی درمان بافت ها به طور هدفمند و مستقیم را دارند. به عنوان مثال، نانولوله 

؛ یا استفاده از نانوکریستال های نقره به های کربن و نانوذرات مغناطیسی با ایجاد گرما باعث مرگ سلولهای سرطانی می شوند

 عنوان خاصیت ضد میکروبی آنها.

 

 

 

 بیومتریال

 

استفاده از نانومتریال ها به عنوان ایمپلنتهای و جایگزین های استخوانی. همچنین پوشش دهی با مواد نانو باعث افزایش زیست 

 سازگاری می شود.

 

 

 

 کاربرد نانوحامل ها در دارورسانی

 ,Fundueanu)های رهایش دارو موضوعی است که توجهات بسیاری را در سالهای اخیر به خود معطوف کرده است سیستم

Constantin, & Ascenzi, 2008; Huynh et al., 2008; Wang, Liu, Sun, Xiong, & Wang, 2008) .

هش دفعات مصرف دارو و بهینه سازی اثر دارو طراحی می شوند. از جمله مواد مورد سامانه های  رهایش دارو با هدف کا

 ;Tamilvanan, Venkateshan, & Ludwig, 2008)استفاده در دارو رسانی لیپیدها و پروتئین ها هستند

Watanabe, Kawano, Toma, Hattori, & Maitani, 2008) (Kim, Conway, & Chauhan, 2008; Tang 

& Singh, 2008) 
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سیستم های رهایش دارو انواع مختلفی دارد، یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین انواع سیستم های رهایش دارو، سیستم هایی 

نانومتر است. این  100استفاده شده است. ابعاد حامل های نانوساختار بین یک تا  است که از حامل های نانوساختار در طراحی

نانومتر است. این  100حامل ها با ساختار نانو می توانند شامل نانوذرات و ساختارهای  دیگری باشد که ابعاد آنها یک تا 

طح تماس باالیی است وابعاد کوچکی دارد، نانوذرات دارو را در داخل خود حبس کرده و از آنجا که دارای حجم کوچک و س

توانایی عبور از غشای سلولی و سدهای بیولوژیکی را دارد و دارو می تواند از مناطقی که محدودیت های بسیاری دارد عبور 

 .(Goldberg, Langer, & Jia, 2007)کند

تکنولوژی نانو در دارورسانی نیز حائز اهمیت است با این هدف که بتوان داروهای هوشمتد را طراحی و به شکل هدفمند به 

موضع مورد نظر فرستاد به طوری که خود بتوانند موضع را شناسایی و بعد از تشخیص شرایط الزم خود را فعال کرده و به 

 .(5002, تبار)محل آسیب انتقال دهند 

ارائه لیپوزوم ها به عنوان حامل در تکنولوژی نانو تاثیر مثبتی بر این فناوری داشته است. البته مواد دیگری نیز بدین منظور 

اخته می ( که عمدتا سیستم رهایش آنها هدفمند بوده و تحت عنوان نسل اول درمانی فناوری نانو شن1معرفی شده اند )شکل

شوند. این نسل سیستم رهایش دارو فوایدی دارد از جمله اینکه توانایی بهبودی به خاطر افزایش نیمه عمر دارو و رهایش 

 (.1)شکل   (J. Shi, Votruba, Farokhzad, & Langer, 2010)کنترل شده دارو و کاهش اثرات سمی آن را دارند. 

 

 
 (J. Shi et al., 2010). زمانبندي رهایش دارو بر پایه ي فناوري نانو1شکل 

 

فمند رهایش داروی نانویی و یک دارو تشکیل شده اند و به عنوان نسل اول از از بین این محصوالت، اکثر آنها از یک سیستم هد

درمان با استفاده از فناوری نانو شناخته می شوند. در مقایسه با سیستم های رهایش دارو معمول، نسل اول سیستم های نانویی 

دارو، رهایش کنترل شده دارو دارند. عالوه بر این  مزایای فراوانی دارند آنها توانایی بهبود فعالیت درمانی با افزایش نیمه عمر

قادرند اثرات سمی و  فرکانس عملکرد دارو را نیز کاهش دهند. نانوذرات می توانند به واسطه ی تاثیری که در بهبود نفوذ 

 .(J. Shi et al., 2010)پذیری و بقا در بافت ها دارند به خصوص مانند تومورها تجمع یابند
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 کاربرد نانوحامل ها در درمان سرطان

در چند دهه ی اخیر یکی از موارد شایع مرگ انسانها ابتال به سرطان می باشد. تشخیص ندادن به موقع سرطان یکی از 

مهمترین موانع درمانی آن است که باعث می شود تا پزشکان فرصت کافی برای مقابله با سرطان نداشته باشند. امروزه فناوری 

کمک به تشخیص و از بین بردن سلول های سرطانی کرده است به گونه ای که سبب می شود تا سلول های سرطانی در نانو 

 .(Khan, 2011)مقیاس نانو تشخیص از بین برده شوند

امروزه استفاده از ترکیبات نانو به عنوان یک سیستم رهایش دارو در درمان سرطان یکی از کاربردهای فناوری نانو می باشد که 

. سرطان (Gong & Chen, 2016)دقرارگرفته است. در بعضی مواقع هم به عنوان اهداف درمانی استفاده می شومورد توجه 

تودرمانی و سینه یکی از شایع ترین نوع سرطان است که راههای درمانی زیادی برای آن وجود دارد از جمله جراحی، پر

هورمون درمانی که هرکدام دارای معایب و عوارض جانبی زیادی هستند، به عنوان مثال داروی تاموکسیفن که درشیمی 

درمانی برای سرطان سینه استفاده می شود موجب سرطان در بافت اندومتر رحم میشود. بنابراین ضرورت سیستمی برای 

 & ,Abbasalipourkabirreh, Salehzadeh)نبی احساس می شودرساندن دارو به بافت تومور بدون عوارض جا

Abdullah, 2011)ناوری نانو مشکالت درمانی و عوارض جانبی را برطرف کرده است.. درمان سرطان با استفاده از ف 

عامل دارکردن و قراردادن داروهای مورد استفاده در درمان سرطان بر روی نانوذرات سبب می شود تا دارو با توانایی باالتری به 

 & Gong)کاهش یابدسلول های سرطانی فرستاده داده شود و اثر سمی و عوارض جانبی آن بر روی سلول های سالم 

Chen, 2016)  (.5)شکل  

 

 
 (Gong & Chen, 2016)اصول و کاربرد نانوحامل ها-2شکل 

 

مطابق با خواسته  invitroبارگزاری شد  و نتایج آزمون های  PLGAبر روی نانو ذرات  Adriamycinبه عنوان مثال داروی 

هم که روی موش انجام گرفت دیده شد که عمر موشهای سرطانی درمان شده با این نانوذرات باالتر  in vivoبود و آزمون 

برای درمان سرطان بارگزاری شد که  Cyanoacrilicدارو در نانوذرات (. در پژوهشی دیگر این Choi, 2009رفته است)

بارگزاری شده در نانو ذرات  Doxorbicin(. در تحقیقی دیگر اثر داروی Kubiak, 1989نتایج مناسبی هم گزارش شد)
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Cyanoacrylic ت بیشتر از آنهایی که مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که موشهای درمان شده با این نانو ذرا

 . (Manil, Mahieu, & Couvreur, 1995)با داروی آزاد درمان شده بودند، زنده ماندند

استفاده شد، گرافن بود. مشاهده شد که گرافن میتواند مقاومت دارویی در Adriamycin حامل دیگری که برای داروی 

سرطان سینه را نیز از بین ببرد و همچنین این ترکیب توانایی آن را دارد که از طریق فرایند وابسته به اندوسیتوز، دارو را به 

 (Wu et al., 2012) وم دارویی سودمند استسلول های سرطانی تحویل دهد. پس این نانو ذره برای درمان سرطان های مقا

استفاده کرد که با این روش یکی از عوارض این دارو که اثر منفی بر  Adriamycin.از کیتوسان نیز میتوان به عنوان حامل 

 .(Leung, Gao, Gu, Bhushan, & Lai, 2016)روی بافت قلبی است، را هم میتوان کاهش داد

در مطالعه ای با استفاده از نانوبالون هایی از جنس لیپوزوم، توانستند نانوحامل دارویی تولید کنند. که در اثر تابش لیزر قرمز 

رطانی رها می کند. با استفاده از لیزر قرمز برای رهاسازی دارو روی داروی شیمی درمانی را برای از بین بردن سلول های س

موش های آزمایشگاهی آزمایش کردند که تابش لیزر موجب ترکیدن نانوبالون ها در رهاسازی محتویات آن می شود. به محض 

ون ها قابل زدایش از طریق خون خاموش شدن لیزر، نانوبالون ها بسته، داروها به سلول سرطانی حمله ور می شود. این نانو بال

است. نانوبالون ها داروی شیمی درمانی را تنها به سلول های سرطانی می رساند و در صورت استفاده از این محصوالت، 

 .(Carter et al., 2014)سلولهای سالم از گزند داروهای مخرب در امان می مانند

 

 و نتیجه گیري بحث

مقیاس اتمی و مولکولی را دارد و از ویژیگی های مفید نوظهور در این بعد در علوم مختلف  نانوفناوری توانایی کنترل ماده در

استفاده می شود. حوزه پزشکی از این فناوری بسیار بهره برده و نمونه بارز آن معرفی انواع نانوذرات به عنوان سیستم های 

 دارورسانی ودر کل سامانه های رهایش می باشد.

رزه با سرطان استفاده از داروهای شیمی درمانی است که این داروها با پخش شدن در تمام بدن  و تاثیر بر یکی از روشهای مبا

سلول های سالم مانند سلول های خونی و مغز استخوان سبب بروز عوارض جانبی برای بیمار می شود. یک ویژگی کلی این نوع 

حتویات خود تا رسیدن به جایگاه هدف می باشد. فناوری نانو می تواند به سامانه ها توانایی انها در کپسوله کردن و حفاظت از م

  صورت هدفمند سلول های سرطانی را از بین ببرد.
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