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 جایگاه نانوتکنولوژي در درمان سرطان پستان

2، مریم السادات گنجعلی خانی* !محمد بابائی  

  استادیار،بخش رادیوتراپی انکولوژي،انستیتو کانسر،دانشگاه علوم پزشکی تهران-1
  دانشگاه علوم پزشکی تهران-2

    Maryam.ganjalikhani@gmail.com * نویسنده مسئول :
 نتیجـه مطلـوب زمـانی اسـت کـه داروي ضـد سـرطان حـداقل اثـر سـمی را روي بافـت سـالم و حـداکثر اثـر کشـنده را روي تومـور داشـته باشـد.                  مقدمه :در شـیمی درمـانی،   

  نانوتکنولوژي در درمان سرطان جایگاه ویژه اي یافته است. این مرور با تاکید بر نقش نانوذرات در درمان سرطان پستان انجام شده است.
انجـام شـد.کلید واژه مـورد اسـتفاده      PubMe , Science Direct, SCOPUS,magiran, Springer تا در پایگـاه هـاي   2000جو در بازه زمانی مواد و روشها: جست

 عبارتند از : سرطان پستان،درمان،نانوتکنولوژي.

هـر دوي ایـن داروهـا بـراي      تمام مراحل سرطان پستان استفاده مـی شـود.  در  دوستاکسل یافته ها : نانوداروهاي زیادي دردرمان سرطان پستان استفاده می شوند.پاکلیتاکسل و 
اکسـل، نـانو ذره اي بـا هسـته     رسیدن به محل درمان نیاز به حامل دارند.بسیاري ازین عوارض جانبی این داروهـا بـه حامـل برمیگـردد نـه بـه خـود دارو. آلبـومین متصـل پاکلیت         

نفوذ بهتر در تومور، کلیرانس پالسمایی باالتر و کاهش کلی در اثرات سمی نشان داده اسـت. آنتراسـیکلین داروي     این داروپاکلیتاکسل  که توسط آلبومین احاطه شده است. 
اسـیکلین طراحـی شـده    شیمی درمان دیگري است که در درمان سرطان پستان استفاده می شود.این دارو عوارض قلبی دارد.براي کاهش ایـن عارضـه ترکیـب لیپوزومـال آنتر    

  نانومتر دارد. این ترکیب اندکس درمان بیشتري نسبت به آنتراسیکلین معمول دارد.1000ت و ابعادي در حدود اس
تظـار  نانوداروها سبب کاهش سمیت و افزایش کارایی  داروهاي ضد سرطانی شده اند. این داروهابه عنوان نسل جدیدي در درمان سـرطان مـی باشـند. ان    بحث و نتیجه گیري: 

  فناوري نانو درمان سرطان پستان در طول ده سال آینده ارتقا دهد.   می رود که
  سرطان پستان،درمان،نانوتکنولوژي واژه هاي کلیدي: 
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