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آلبــومین  هاي آلبومین به عنوان حامل داروي ضد سرطان پاکلی تاکسل ساخته شد و جــذبدر این پژوهش نانوکپسول

راحــی آزمــایش طذرات از روش ســازي تولیــد نــانومنظور بهینــه ذرات سیلیکا در محیط آبی انجام گرفت. بهبر روي نانو

صــاالت عرضــی، ، میزان گلوتارآلدهید به عنوان عامــل ایجــاد کننــده اتpHتاگوچی استفاده شد و تاثیر عواملی همچون 

آمینــو  سرعت همزن و مقدار آلبومین در ضخامت پوسته آلبومینی مورد بررســی قــرار گرفــت. ســطح ســیلیکا از طریــق

الیز آنــ اصالح و سپس جذب آلبومین بر روي آن صورت گرفت و با اســتفاده از )APTES( پیل تري اتوکسی سیالنپرو

، و عبــوري خصوصــیات فیزیکــی پویشــی طیف سنجی ماوراي بنفش، آنــالیز تــوزین حرارتــی، میکروســکوپ الکترونــی

 یــک الیــهوبی آن بود که آلبــومین بــه خــخامت پوسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از ساختار، مورفولوژي و ض

و نــانومتر   20تشکیل داده و نانوذرات حاصل داراي ساختار هسته/ پوســته بــا انــدازه متوســط سیلیکا پوششی بر روي 

 نظــور بــارگیريي مراحل از مقادیر مختلف نســبت نــانوذره/ دارو بــه مدر ادامه .دباشها شبه کروي میشکل ظاهري آن

ورد مــرت بــرون تــن دارو با استفاده از کیسه دیالیز به صــو شستفاده شد و رهایذرات ابر روي نانو ي پاکلی تاکسلدارو

- و بــا مطالعــه تهیه شد HPLCمطالعه قرار گرفت و منحنی تجمعی رهاسازي دارو به عنوان تابعی از زمان توسط آنالیز 

ر ر گرفــت و بــک رهایش دارو مورد بررســی قــراو الگوي رهاسازي دارو و تطبیق آن با الگوهاي مختلف، سینتی ي میزان

. کنــدي مــی% تعیین و مشخص گردید الگوي رهایش از سینتیک هیگوچی پیرو10اس آن مقدار بهینه نانوذره/ دارو اس

ري نشــده گیبــار نوحامــلو مقایسه آن با داروي آزاد و نا هاي سرطانی ریهدر ادامه روند تاثیر این نانوحامل بر روي سلول

لی مــانی ســلوساعت مورد بررسی قرار گرفت که رونــد کاهشــی زنــده 48و  24طی مدت زمان  MTTق آزمون از طری

  قابل مشاهده بود.

  سازي، آلبومین، پاکلی تاکسل، بارگیري دارو، رهاسازيبهینه: هاواژه کلید
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 هانانو حامل 1-1

تحقیقات حاصل از نانوتکنولوژي در عرصه مواد و تجهیزات تغییرات عظیمی در علوم فیزیک، شیمی 

یی هاحوزهي در نانو فناورپیشوند نانو به معناي یک میلیاردم است. بنابراین  و بیولوژي ایجاد کرده است.

ویژگی مهم ذرات در مقیاس  باشد کاربرد فراوانی دارد.نومتري میها ابعاد ذرات در محدوده ناکه در آن

. در مقیاس نانو شودیمبیشتر  هاآن ژهویشود، سطح  ترکوچکنانو این است که هرچه اندازه ذرات 

ي نبوده و اتودهی مانند هدایت الکتریکی و استحکام مکانیکی مانند خصوصیات در مقیاس اتیخصوص

  .)Mathew and Juang 2007( کندیمنیز تغییر ساختار الکترونی آن 

در سالهاي اخیر تالشهاي قابل توجهی در زمینه توسعه نانو تکنولوژي به منظور انتقال دارو صورت 

ها را و یا ژن ها ، پپتیدهاهمچون پروتئین زیاد گرفته است که امکان انتقال داروهایی با وزن مولکولی

هاي انتقال دارویی که از طریق کند. همچنین سیستمحتی به صورت موضعی و یا هدفمند فراهم می

هاي ها و یا سیستم، نانو کپسولذراتپذیر از جمله نانوتخریبهاي زیستبارگیري دارو درون نانو حامل

- ارند که از جمله آنها حاللیت، نفوذهاي سنتی چندین برتري دشوند در مقایسه با دارومیسلی تهیه می

باشد. عالوه بر سازگاري و داشتن عمر مفید قابل قبول در بدن میپذیري مناسب، زیستپذیري و فرآیند

  باشد. این مواد به جا مانده حاصل از تخریب آنها سمی نبوده و قابل دفع از بدن می

- سازگاري حامل دارویی میبه زیست هاي انتقالی دارویی منوطبدیهی است موفقیت چنین سیستم

باشد که امکان بارگیري حجم زیادي از دارو را بدون اینکه موجب رهایش قبل از موعد دارو شود فراهم 

  هاي حامل دارو زمانی موثر خواهند بود که داراي شرایط ذیل باشند: کند. سیستممی

  سازگار باشند.د زیستگیرند بای. موادیکه به عنوان حامل مورد استفاده قرار می1

  . قابلیت بارگیري و کپسوله کردن آنها باال باشد. 2

  . رهایش قبل از موعد نداشته باشند. 3

  . رهایش دارو در آنها هدفمند باشد. 4



 

. امکان فراهم آوردن نرخ مناسب رهایش مولکولهاي دارو به منظور دستیابی به غلظت موضعی 5

  مؤثر وجود داشته باشد.   

رهایش کنترل شده دارو این است که میزان تراوش دارو قبل از رسیدن به سلول و یا بافت  هدف از

هایی استفاده کنیم که قابلیت رساندن هدف را به صفر برسانیم و براي رسیدن به این مهم باید از حامل

  باشند. ها داشته ها و اندامدارو به بافت مورد نظر را دارند بدون اینکه رهایش در سایر بافت

ذرات پتانسیل خوبی به عنوان دهد که نانو هاي اخیر در زمینه نانو تکنولوژي نشان میپیشرفت

ذرات با ویژگیهاي بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بهینه نسبت به مولکولهاي  هاي دارویی دارند. نانوحامل

اي براي حمل ترکیبات عنوان وسیلهتوانند به کنند لذا میتر بسیار آسانتر به داخل سلولها نفوذ میبزرگ

  بیولوژیکی فعال مورد استفاده قرار گیرند. 

ها، دندریمرها و نانو ذرات پلیمري که مواد زیست تخریب پذیر متعددي از قبیل لیپوزومها، میسل

ه اند که قادر بهاي انتقال دارو مورد استفاده قرار گرفتهباشند به عنوان سیستمداراي شرایط مذکور می

 Slowing, Vivero-Escoto( باشندرهایش کنترل شده دارو از طریق محرکهاي فیزیکی و شیمیایی می

et al. 2008(.  

  توسط نانو ذرات داراي چند مزیت است:  انتقال دارو

  ، شکل ذره و بار سطحی نانو ذرات به راحتی قابل کنترل است.ذره اندازه. 1

  . آزاد سازي و رهایش پایدار و کنترل شده مولکول فعال در زمان انتقال در محل مورد نظر. 2

 Chakraborty, Pal et( شده تعیین شود . چگونگی فروپاشی ذرات می تواند از طریق حامل هاي اصالح3

al. 2013(.  

  

  

  



 

  هانواع نانو حاملا -1-2

  ي پروتئینیهانانو حامل -1-2-1

، 2، ژالتین1هاي نانو، آلبومینرسانی با اندازههاي داروهاي مورد استفاده در سیستماز جمله پروتئین

ها کنند. از بین این پروتئینهستند که نقش مهمی را در انتقال دارو بازي می 4، و لگیومین3گلیادین

  ). 1- 1(شکل شاء حیوانی و گلیادین و لگیومین منشاء گیاهی دارند آلبومین و ژالتین من

 

  

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( ینی انتقال داروسیستم پروتئ -1- 1شکل 

  

ذرات کروي و هم به صورت انوآلبومین یک حامل پروتئینی چند منظوره است که هم به صورت ن

هایی از قبیل گیرد. آلبومین پروتئین پالسماست که به خاطر ویژگیکپسول مورد استفاده قرار مینانو

وجه غیر سمی بودن و خاصیت ایمنی زایی پایین بسیار مورد ت ،زیست سازگاري، زیست تخریب پذیري

 گروههايو هاي آلبومینی گروههاي فعال مختلفی دارند از جمله تیول، آمین قرار گرفته است. حامل

توانند براي اتصال لیگاند و یا تغییرات سطحی بکار گرفته شوند. ا میهکه این گروه، کربوکسیلیک

                                                
1 Albumin 
2 Gelatin 
3 Gliadin 
4 Legumin 



 

یابد تراوا تجمع میهاي متورم و بدخیم به دلیل وجود مویرگ هاي آلبومین در فضاي بین توموري بافت

لذا اتصال داروها به آلبومین منجر به رها شدن رقابتی داروهایی می شود که می توانند با سرم آلبومین 

که  آلبومین فراوانترین پروتئین موجود در پالسماست .)Chakraborty, Pal et al. 2013( واکنش دهند

روزه دارد و مانند  19پایدار است. این پروتئین نیمه عمر  9تا  4هاي  pH در وقابل حل در آب بوده 

آمینواسید موجود در آلبومین در  585شود. تعداد موجود در پالسما در کبد تولید میهاي سایر پروتئین

  .)Hess, Jo et al. 2009(پل سولفیدي به هم وصل شده اند  17تپیدي، با تعداد یک زنجیره منفرد پلی پ

ها به صورت ساختار آلبومین قلبی شکل بوده و از سه فضاي مشابه تشکیل شده است که هر کدام از آن

باشند (شکل نامگذاري شده است می bو  aیر مجموعه مارپیچی شکل که به صورت جداگانه شامل دو ز

1-2.(  

ي ساختار به عنوان یک جستجوگر در قسمت آبگریز و تریپتوفان در هسته 214اسید آمینه تریپتوفان 

  تر نزدیک به سطح پروتئین قرار دارند.در قسمت آبدوست و قطبی 134

  

  

  )Kratz 2008(  م انسانیساختار آلبومین سر -2- 1شکل 

  

  

  

  



 

  ي پلیمري طبیعی و مشتقات آنهانانو حامل -1-2-2

بیعی طز مواد اگیرند هاي انتقال دارو مورد استفاده قرار میذراتی که در سیستمتعدادي از نانو

  ).3- 1شکل ه کرد (توان به کیتوسان، دکستران، نشاسته و لیپوزوم اشارز آن جمله میاند که اساخته شده

 

  

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( )سیستمهاي انتقال دارو بر پایه مواد طبیعی(لیپوزومها-3- 1شکل 

  

غشاء  در آنچه مشابه لیپیدي يهاهیدوال تعدادي یا یک از که هستند 5هاکولیوز از شکلیها لیپوزوم

 قطبی داروهاي که شودیم باعث لیپوزومی هسته قطبی خصوصیت. اندشدهلیتشک شودیم دیده سلولی

 در یراحتبه نیز تدوسدوگانه و 7دوستچربی يهامولکول طرفی از. شوند 6محصور آن در یخوببه بتوانند

 رسوب. شوندیم جایگزین منطقه این در فسفولیپیدها به تمایلشان دلیل به وشده حل لیپیدي هیدوال

. شودیم هاپوزومیل ایجاد باعث هاهیدوال تشکیل در فسفولیپیدها يجابه یونیریغ هايسورفکتانت

 غشاهاي بخش آبگریز در توانندیم یراحتبه فعالیتشان رفتن دست از بدون دارکانال يهانیپروتئ

 مانند کوچک يهامولکول به فقط و کرده عمل اندازه اساس بر فیلتر یکعنوان به وواردشده  وزیکولی

 نانو سایز با يهاحامل در که داروهایی بنابراین. دهند ورود اجازه هاکیوتیبیآنت و غذایی مواد ،هاونی

                                                
 Vesicles 1  

Encapsulat 2  
Lipophilic  3  



 

 يهامیآنز توسطزودهنگام  تخریب از يصورت مؤثربه شوندیم هانکپسول دار کانال يهانیپروتئ محتوي

  .)Reddy and Swarnalatha 2010( شوندیم محافظت 8پروتئولیتیک

  

  ي پلیمريهانانو حامل -1-2-3

توان به پلی اند میهاي انتقال دارو بسیار مورد توجه قرار گرفتههایی که در سیستملیمراز جمله پ

  ). 4- 1اشاره کرد (شکل  11و پلی اتیلین امین 10، پلیمرهاي بالك9الکتیک اسید

  

  

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( حامل هاي دارویی پلیمري -1-4

  

هاي است که شامل اسید 13و ترموپالستیک 12هاي آلیفاتیکپلی الکتیک اسید از جمله پلی استر

هاي انتقال داروي کلوئیدي و باشد. این پلیمر در سیستمآلفا هیدروکسی بوده و زیست تخریب پذیر می

د گیرهاي ضد سرطان مورد استفاده قرار میهاي چربی دوست از جمله داروبراي انتقال دارو

)Chakraborty, Pal et al. 2013(.  

  

                                                
Proteolytic enzyme 4  

9 Polylactic acid (PLA) 
10 block copolymers 
11 polyethyleinemine 
12 Aliphatic polyesters  
13 Thermoplastic 



 

  دندریمرها -1-2-4

 کرومولکولها، مارسان (دندریمر) است. دندریمهاي مورد استفاده در دارورسانی، درختدیگر از ناقلیکی 

، درخت باریک، شاخه شاخه و متقارن هستند که از یک هسته مرکزي، واحدهاي منشعب شده به صورت

  5ي ره برافهاي داخلی آن، محیط داخل حاند. هسته مرکزي و واحدو تعدادي گروه عاملی تشکیل شده

-یها، مولاکرومولکمهاي عاملی هدفمند به سطح این آورند. با اتصال گروهگیري دارو را به وجود میقرار

  ).5- 1ها را کنترل کرد (شکل توان حاللیت و رفتار شیمیایی آن

  

  

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( سیستم هاي انتقال دارو با دندریمرها -5- 1شکل 

  

 هستند که هاییملهاي پلی پروپیلن ایمین از جمله نانو حاریمردهاي کروي پلی آمیدوآمین و دندندریمر

  .)Reddy and Swarnalatha 2010(اند هاي دارورسانی مورد استفاده قرار گرفتهدر سیستم

  14فولرین -5-2-1

هاي انتقال دارو مورد استفاده باشد که در سیستماي یا کرات توخالی میترکیبات کربنی به صورت لوله

هاي اتصالی پنج اشاره کرد که داراي لینک 15هاي باکی بالتوان به خوشهگیرند و از آن جمله میقرار می

  .)6- 1و شش گوشه هستند(شکل

                                                
 Fullerene 3   

clusters Buckyball 4   



 

  

  

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( دارویی فولرینسیستم انتقال  -6- 1شکل 

  

 هاي بیو فیزیکو شیمیایی نانوذراتویژگی -1-3

 ،شیمی سطح ،بار سطحی ،هندسه / شکل ،ذرات همچون اندازهشیمیایی نانوخصوصیات بیو فیزیکو 

تواند به صورت قابل توجهی چگونگی دارورسانی سختی و میزان ترکیب پذیري می ،زبري ،آبگریزي

توان با یک طراحی مؤثر این عالوه می هدفمند از طریق این نانوذرات را تحت تاثیر قرار دهد. به

  ). 7- 1خصوصیات را بهینه کرد (شکل 

  

  )Kamaly, Xiao et al. 2012( مؤثر در عملکرد برون تن و درون تن آنها ،هاي بیو فیزیکو شیمیایی نانوذراتویژگی -7- 1شکل



 

  اندازه ذرات -1-3-1

ندازه اراتی با سه با ذذرات در مقایباشد. نانومی ذراتبارگیري و رهایش دارو تحت تاثیر توزیع اندازه 

وانند به تك میذرات به دلیل داشتن اندازه کوچک و تحرمیکرون نفوذ درون سلولی بیشتري دارند. نانو

ورت صشگاهی ترسی پیدا کنند. مطالعاتی که در محیط آزمایاي از اهداف بیولوژیکی دسمجوعه گسترده

ذرات نانو تواند کنترل کننده جذب سطحی نانو ذرات باشد.دهد که اندازه ذرات میگرفته نشان می

زاد آیعتر کوچکتر سطح ویژه بیشتري دارند لذا بیشتر داروهایی که به بخش بیرونی متصل هستند سر

 ر نتیجهدشود ماده فعال در نزدیکی بخش بیرونی قرار گیرد و می شوند. سطح ویژه بزرگ باعثمی

  گیرد. رهایش ماده فعال سریعتر صورت می

  شکل ظاهري  -1-3-2

تواند یکی از مهمترین عوامل مؤثر ذرات میدهد شکل ظاهري نانوهاي اخیر نشان میمطالعات سال

اي و دهد از میان دو ساختار میلهیقات نشان میبر توانایی نانوذرات براي نفوذ سلولی باشد. همچنین تحق

و همکارانش در  16کنند. دسیمونتر به ساختار سلول نفوذ پیدا میتر و سریعذرات کروي راحتنانو، کروي

اي ذراتی با اشکال مختلف دریافتند که نفوذ سلولی نانوذرات با ساختار میلهبا سنتز نانو 2011سال 

عالوه بر این، شکل نانوذرات یکی از عوامل ). 8- 1باشد (شکلاي شکل میوانهتر از نانوذرات استسریع

  باشد.تن آنها میمهم در توزیع بیولوژیکی و گردش درون

  

                                                
16 Desimone 



 

 

  

  )Kamaly, Xiao et al. 2012( اشکال مختلفی از نانو ذرات و میکرو ذرات -8- 1شکل

  

  بارسطحی  -1-3-3

تواند ذرات را تحت تاثیر قرار دهد هاي انتقال دارو مییکی دیگر از خصوصیات مهمی که در سیستم

باعث نفوذ کارآمد آن به اندوسومها  17ذرات طال با پلی اتین گالیکولبار سطحی است. بارسطحی نانو

شوند که این رود از اندرسومها دور شده و وارد سیتوپالسم میذرات پس از ووکیتوسول می شود. نانو

رسد که بار ذرات و تغییر آن از منفی به مثبت دارد و چنین به نظر میرخداد بستگی به بار سطحی نانو

موانع  18دهد. سدهاي خونی مغزيسطحی مثبت، فرار این نانو ذرات از اندوسها را تحت تاثیر قرار می

- می کنند. دانشمندان دریافتههستند که در هنگام نفوذ دارو به مغز مانند یک مرز عمل الکترواستاتیکی 

                                                
1 Polyethylen glycol (PEG) 
2 Blood-brain barrier (BBB) 



 

نفوذپذیري سدخونی مغزي را تغییر دهد. آبگریزي سطح ذرات زمانی  تواندمی ذراتاند که بار سطحی نانو

 Kamaly, Xiao et(باشد شوند مربوط به مقدار اجزاي جذب شده توسط خون میکه در خون جذب می

al. 2012(.  

  دارو رسانی هدفمند -1-4

باشد. در هدفمند سازي فعال عامل سازي فعال و غیر فعال میرسانی هدفمند شامل نمونهدارو

در هدفمند سازي غیر فعال عامل دارویی  شود ولیدرمانی یا حامل به بافت یا سلول مشخصی متصل می

ذرات را طوري طراحی توان نانورسد. میبه همراه حامل به صورت غیر فعال به سلول و بافت هدف می

-هاي سنتی توانایی عبور ندارند، به راحتی عبور کنند. بنابراین میهاي بیولوژیکی که داروکرد که از سد

هاي سختی مانند تومور مغزي دارورسانی ش را براي درمان بیماريتوان با این روش داروهاي آهسته ره

  .)Bae and Park 2011(کرد 

  گیري فعالهدف -1-4-1

هاي دارورسانی این امکان را فراهم گیرنده به سامانههاي هدفگیري فعال با اتصال مولکولهدف

- هاي سرطانی منتقل کرد. این روش حاملکند که بتوان دارو را به صورت کامال اختصاصی به سلولمی

هاي اختصاصی بافت هدف هدایت ژنها و آنتیهاي سطحی، گیرندههاي دارویی را به سمت کربوهیدرات

  اند مورد توجه است.هاي اولیه که هنوز متاستاز نکردهکند و به خصوص در درمان تومورمی

  گیري علیه کربوهیدراتهدف -1-4-1-1

هاي سطح سلولی، لکتین است. کربوهیدرات –گیري فعال، سیستم کربوهیدرات مثالی از هدف

هاي سالم بدن و نیز با ماتریکس خارج سلولی را تحت تاثیر سلولهاي توموري با هاي سلولبرهمکنش

گیرد که داراي قابلیت هایی به نام لکتین صورت میها به واسطه پروتئیندهند. این برهمکنشقرار می

هاي ها قادرند الگوي کربوهیدراتی متفاوت سلولها هستند. برخی از این لکتیناتصال به کربوهیدرات



 

هاي ایمنی ذاتی و عنوان الگویی بیگانه شناسایی کنند و از این طریق سبب بروز پاسخ  سرطانی را به

هاي توموري، اتصالشان به اند که لکتین نقش مهمی در بقاي سلولاکتسابی شوند. تحقیقات نشان داده

تواند براي ها میکند. این برهمکنشزایی توموري ایفا میاندوتلیوم و به ماتریکس خارج سلولی و نیز رگ

گیري لکتینی هاي کربوهیدراتی (هدفگیري شده، با اتصال به لیگاندتهیه سیستم دارورسانی هدف

   کار گرفته شود.گیري لکتینی معکوس) به ها (هدفمستقیم) و یا با اتصال به لکتین

  ژن و گیرندهگیري علیه آنتیهدف - 1-4-1-2

هاي دارویی از هاي سرطانی، روشی براي ورود سامانهلولها در سها و گیرندهژنبیان باالي آنتی

لیگاند وارد  –هاي گیرنده هاي پلیمري از طریق برهمکنشطریق اندوسیتوز است. داروي متصل به حامل

یا در فضاي  شود. جدا شدن دارو از پلیمر ممکن است در فضاي خارج سلولی، در سطح سلول وسلول می

هاي لیزوزومی صورت گیرد و به وسیله آنزیم اشاره کرد لیزوزوم توان بهیم تراز همه مهم داخلی که

)Gu, Karnik et al. 2007(.  

  گیري غیر فعالهدف -1-4-2

گیري غیر فعال هاي ساختاري بافت تومور براي هدفها قادر به استفاده از ویژگینانو سیستم

شود. این رسد دچار محدودیت نفوذپذیري میمتر مکعب میمیلی 2هستند. هنگامی که حجم تومور به 

گذارد. بافت توموري ا اثر میهمحدودیت بر روي قابلیت جذب غذا، مواد زائد و اکسیژن رسانی به سلول

توان به هاي این پدیده میکند. از ویژگیزایی را شروع میبه منظور غلبه بر این مشکل فرایند رگ

-هاي نشتگیري رگپوشش دهنده اندوتلیال و در نتیجه شکل هايري در غشاي پایه، فقدان الیهناهنجا

نانومتر اشاره کرد. اندازه منافذ با توجه به  1200تا  100هاي به اندازه بین کننده حاوي منافذ و پنجره

نوع تومور متفاوت است. به عالوه به دلیل فقدان سیستم لنفاتیک کارآمد در بافت توموري، فشار میان 

بافتی در مرکز تومورها بیشتر از محیط اطراف است. این افزایش فشار داخلی موجب ایجاد جریان رو به 

دهد. مشخص شده گردد و در نتیجه انتشار دارو به مرکز تومور را کاهش میی میبیرون سیال میان بافت



 

هاي پالسما را به دام بیاندازد و از محصوالت حاصل از آن است که بافت توموري قادر است پروتئین

  .)Upponi and Torchilin 2014( جهت رشد خود استفاده کند

  ستفاده از شبکه مویرگی نشت پذیر تومورگیري غیر فعال با اهدف -1-4-2-1

بهره  19زایش نفوذ پذیري و نگهداري بافت توموريهاي دارورسان از ویژگی افبسیاري از نانو سامانه

) اندوتلیال مویرگ در بافت 1برند. این ویژگی بر پایه دو خصوصیت بافت توموري استوار است: (می

هاي سالم است و نفوذپذیري باالتري به ماکرو مولکول دارد. این امر امکان تر از بافتبدخیم نامنظم

) عدم وجود تخلیه لنفاوي 2کند. (رگها را در اندوتلیال تومور فراهم میهاي دارویی از حاملخروج نانو 

شود. در نتیجه با اتصال داروي شیمی درمانی در بستر تومور منجر به گیر افتادن دارو در این ناحیه می

برابر نسبت به  100تا  10توان تجمع دارو را در بافت هدف به میزان به پلیمر یا حامل مناسب می

  ). 9- 1آزاد افزایش داد (شکل  داروي

  

  

  )Regehly 2008(تومورهدفگیري غیرفعال با استفاده از شبکه مویرگی نشت پذیر  -9- 1شکل

  

                                                
Enhanced PermeationRetention (EPR) 1  



 

  PTX (20(داروي پاکلی تاکسل -5-1

ي یک نوع درخت تاکسل (تاکسول) یک داروي ضد سرطان با منشا گیاهی است که از ساقهپاکلی     

ي بررسی انستیتو یجهي دارویی نتآید. شناسایی این مادهبدست می 21سرخداري اقیانوسی به نام ناحیه

هاي بالینی براي شیمی تاکسل در درماني گیاهی است. پاکلیگونه 35،000سرطان آمریکا بر روي 

رود. تولید صنعتی ها از جمله سرطان سینه، ریه، سر و گردن و ... به کار میدرمانی بسیاري از سرطان

ي سلولی تاکسل از ردهکه در آن پاکلیهاي گیاهی است. تاکسل از طریق تکنولوژي تخریب سلولپاکلی

ترپنوئیدي تاکسل ديپاکلیشود. از لحاظ ساختاري تاگزاسی استخراج شده و با کروماتوگرافی تلخیص می

ست که آن را به شدت ا ي تاکسان را احاطه کرده وشامل بسیاري از ترکیباتیاست که اطراف یک حلقه

- است. این ترکیب فاقد گروه mg/ml01/0 آن در آب کمتر ازحداکثر میزان حاللیت آبگریز ساخته است. 

شود. حاللیت آن محیط منجر به افزایش حاللیت آن در آب   pHهاي عاملی یونی شونده است که با تغییر

 mMکلراید و استونیتریل،  در متیلن mM 20در اتانول،  mM46هاي غیر آبی به میزان تقریبا در حالل

  .باشددر ایزوپروپانول می 14

  

  )  Nasery، 1392( تاکسلیساختار پاکل -10 -1 شکل

                                                
Paclitaxel 1   
Taxaceae 2  



 

تاکسل براي اتصال پاکلی ساختار از C-7 متصل به OHو همچنین  C-2'متصل به  OH هايموقعیت

  .) 10- 1(شکل  ي پرودراگ بسیار مناسب استتهیه به منظورهاي عاملی گروه

   فناوري یه نانونتقال دارو بر پابارگیري دارو در سیستم هاي ا -1-6

ار توجه قر ت موردذراهاي انتقال دارو از طریق نانوهایی که باید براي موفقیت سیستمیکی از ویژگی

صیصه این خ هاي حامل باید بهگیرد ظرفیت باالي بارگیري دارو است. به منظور کاهش مقدار مولکول

  گیرد:ذرات به دو روش صورت میتوجه کرد. بارگیري دارو از طریق نانو

-ذرات حامل در حضور مولکول) روش به دام اندازي: در این روش سنتز و یا پلیمریزاسیون نانو1( 

افتند که به این روش، ذرات حامل به دام میهاي دارو توسط نانوگیرد و مولکولهاي دارو صورت می

  گویند. نیز می 22روش مشارکتی

مل بعد از تشکیل در معرض محلول دارو قرار ذرات حا: در این روش نانو23) روش جذب سطحی2(

  کند.می گیرند و دارو توسط عمل جذب به درون نانو ذرات نفوذ می

عالوه بر دو روش فوق روشهاي دیگر نیز براي بارگیري داروهاي محلول در آب توسط یو و 

ا داروي شود. آنههمکارنش گزارش شده است که در این روش دارو درون نانو ذرات قرار داده می

-بارگیري کردند. مقدار بارگیري دارو متناسب با تعداد مول PLGA25را درون نانو ذرات  24دکسوروبیسین

شود. بارگیري دارو تحت حامل است که به صورت درصد نشان داده میهاي دارو در هر میلی گرم از نانو 

دهد که ادي نشان میهاي موجود است. تحقیقات زیتاثیر نوع مواد فعال سطحی و تثبیت کننده

هاي موفق براي باال بردن میزان ها یکی از راههاي یونی بین دارو و نانو حاملبکارگیري برهمکنش

هاي یونی با فاصله بین دو اتم باردار رابطه معکوس دارد و با ماهیت محیط بارگیري است. برهمکنش

                                                
1 Incorporation method 
 
23 Adsorption method 
24 Doxorubicin (DOX) 
3 poly(lactic-co-glycolic acid) 



 

هاي اتصال مربوط به نانو حامل سایت رسد این برهمکنش در ورود دارو بهباشد. به نظر میمرتبط می

  . )Yoo, Oh et al. 1999(بسیار تاثیرگذار است 

ار حائز بسی آمیختن دارو با نانو حامل و نیز چگونگی هدفمند کردن آن در درمان هدفمند روش در

ول و یا صورت محلبذرات، ترکیبات فعال یا هاي انتقال دارو با استفاده از نانو اهمیت است. در سیستم

ا هو حاملق نانیتوانند از طرگیرند. بعالوه این ترکیبات میبصورت کپسوله شده در داخل حامل قرار می

سوله ال یا کپیق اتصها معموًال از طرد. انتقال داروها توسط نانو حاملجذب شوند و یا به آنها متصل شون

  ). 11- 1گیرد (شکل شدن صورت می

  

 

  ) نانوB) نانو ذره کروي (Aانو ذرات زیست تخریب پذیر (سیستم هاي انتقال دارو بر پایه ن -11- 1شکل 

  )Chakraborty, Pal et al. 2013( کپسول

  

  فناوري هاي انتقال دارو برپایه نانودر سیتمدارو رهایش برون تن  -1-7

  شود:  هاي زیر به کار گرفته میمعموال در رهاسازي برو تن یکی از روش

  کیبی) روش تر4، ((DM)) غشاء دیالیز3، ((CF)) جریان مداوم 2، ((SS)نمونه گیري و جداسازي

  



 

   SS(26 (نمونه گیري و جداسازي -1-7-1

رها  داروي گیري میزانشود و به منظور اندازهن روش سیستم تحت دماي ثابت نگه داشته میدر ای

فرایند  مزدن درگیرد. ایجاد تالطم و هگیري از محلول صاف شده یا محلول باالسري صورت میشده نمونه

ند و کمیري اي شدن جلوگیرهایش برون تن بسیار حائز اهمیت است چرا که بطور قابل توجهی از توده

 توانمی نو حاملگیري میزان داروي رها شده از نادهد. به منظور اندازهمیزان خیس شدن را افزایش می

یا  وتریفیوژ تراسانهاي جداسازي دیگر مانند اولمحلول باالسري را با استفاده از فیلتر سرنگی و یا روش

ي شده گیرمونهحجم ن گیري، مقداري برابر بااولترافیلتراسیون صاف کرد. در این روش بعد از هر بار نمونه

. اشته شودنگه د شود. در طول فرایند رهایش، شرایط باید کامال ثابتاز بافر تازه به سیستم اضافه می

و حامل ن ناناستفاده از این روش به عنوان یک روش آسان به منظور بررسی میزان رهایش دارو از درو

  قان بوده است.همواره مورد توجه بسیاري از محق

  CF(27(جریان مداوم -2-7-1

ي نانو ه حاودر روش جریان مداوم، رهایش دارو در نتیجه سیرکوالسیون مداوم بافر در یک ستون ک

 معین از ل زمانیافتد و میزان داروي آزاد شده در فواصباشد اتفاق میذرات با دوز مشخصی از دارو می

  .)12 - 1طریق دتکتور قابل حصول است (شکل

هاي نرخ هاي به کار گرفته شده دارد.نرخ جریان در این روش بستگی به پمپ و همچنین فیلتر

جود رچه وشود. اگپایین جریان یکی از فاکتورهاي کلیدي است که باعث رهایش آهسته و یا ناقص می

 CF روشلی شود وبرداري و جایگزینی بافر در این روش میتجهیزات اتوماتیک موجب تسهیل در نمونه

بت مشکل ثا یلتر وفتوان به هزینه باالي تجهیزات، گرفتگی معایب و مشکالتی نیز دارد که از آن جمله می

  نگه داشتن نرخ جریان اشاره کرد.

  

                                                
1 Sample and Separate(SS)  
27 Continuous Flow(CF)  



 

  

  

  )D’Souza 2014(سیستم جریان مداوم به شکل حلقه بسته  -12- 1شکل 

  

  DM(28(دیالیز غشاء -3-7-1

ز از دیالی رود، روشهایی که به منظور بررسی رهایش برون تن دارو به کار میدر بین تمام روش

یالیز، دغشاء  ترین و کارآمدترین روشهاست. در این روش، جداسازي فیزیکی با استفاده ازله محبوبمج

  کند.گیري آسان در فواصل زمانی معین را فراهم میامکان نمونه

  رد:کتوان به موارد زیر اشاره هاي به کار گرفته شده در روش دیالیز میله ستاپاز جم

  ) دیالیز پهلو به پهلو3) دیالیز معکوس، (2)کیسه دیالیز (دیالیز منظم)، (1(

وي یز که حاه دیالترین آن استفاده از کیسه دیالیز است. در تکنیک دیالیز منظم، کیسکه البته رایج

افر ه حاوي بکتري باشد و کامال از هر دو طرف بسته شده است، درون ظرف بزرگمی بافر و نانو حامل

ر داخل گیرد. معموال حجم بافشود، قرار میخالص است و از طریق یک همزن مغناطیسی همزده می

لیتر است. در این تکنیک، دارو از درون نانو میلی 40- 90لیتر و حجم بافر بیرونی بین میلی 10کیسه 

  ). 13- 1ل شود (شکل به غشاء کیسه دیالیز نفوذ کرده و در داخل محلول بافر بیرونی منتشر میحام

                                                
28Dialysis Method (DM) 
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Abstract: 

In this research albumin nanocapsules were fabricated as paclitaxel carrier to the tumor 

cells. Adsorption of albumin onto nanosilica particles carried out in aqueous media. In 

order to optimize the fabrication of nanoparticles the Taguchi metod was applied and effect 

of some parameters such as pH, glutaraldehyde concentration as a cross linking agent, 

agitation speed and BSA concentration onto the thickness of the albumin layer was 

considered. Surface of silica nanoparticles was modified by Aminopropyl triethoxy silane 
(APTES) and adsorption of albumin onto the surface was carried out. Physical properties, 

morphology and the thickness of the nanoparticles was studied using ultraviolet 

spectroscopy and Thermogravimetry analyses besides scaning and transmission 

microscopy. The results indicated that albumin formed a coating layer on the silica and 

nanoparticles  possess core/shell  and spherical structure with average diameter of 20 nm. 

Subsequently, different ratio of drug/nanoparticle was applied in order to loading paclitaxel 

onto nanoparticles and  in vitro release of paclitaxel were considered by using dialyse bag 

and accumulative drug release pattern  was determined utilizing high performance liquid 

chromatography and optimized value of drug/nanoparticle was obtained 10% and results 

showed that Higuchi release kinetics model is more compatible whit the experimental data. 

The in vitro cytotoxicity activity of paclitaxel loaded nanoparticles was assessed using lung 

cancer cell lines. In vitro cytotoxicity of PTX–BSA nanoparticles was comparable to that of  

paclitaxel after 48 h treatment by using MTT assay. The results showed that exposure of 

cells to pure paclitaxel and paclitaxel loaded microparticles effectively inhibits the growth 

of cancer cells similarly in a concentration- and time-dependent manner  and viability 

graphs showed a decreasing trend.   
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