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 143تعداد صفحه :     22/6/1390 تاریخ فارغ التحصيلي:      پایه علوم : دانشكده

ایتورین، سورفاکتین، گرامیسیدین، ، PLGA-PEG-PLGA ،PLA-PEG-PLAاي، سه قطعه : کوپلیمر كليد واژه ها

 .HeLa ،LNCaP  ،FTIR ،CDسیتوتوکسیسیتي، سازگاري، زیست

که  نویني گردیده است شمار زیادي از عوامل دارویي پروتئیني و پپتیدي منجر به تولید رشد صنعت بیوتکنولوژي   : چكيده

هااي يهاي گوارشي، بیماارهاي لیزوزومي و آنزیمهاي حاصل از نقص آنزیم، بیماريها نظیر سرطاندر درمان بسیاري بیماري

هایي نظیر ناپایداري و نیماه عمار بیولاوژیکي ترومبولیتیک، دیابت و ...کاربرد دارند. استفاده از این عوامل دارویي با محدودیت

ها امکان غلبه بر بسایاري از ایان باشد. با استفاده از نانوناقلپذیري و نفوذناپذیري غشاء سلولي مواجه ميحاللیت ها،پایین آن

-2باعا  عادم شناساایي دارو توساط سیساتم ایمناي، -1هاا جود دارد و دربرگیري عوامل دارویي توسط ناقلها ومحدودیت

افزایش حاللیت ظاهري و عادم رساو  -3ي عوامل دارویي و ممانعت از حذف سریع توسط فیلتراسیون کلیوي، افزایش اندازه

شاوند. از دیرار مزایااي هاي درمااني مايزومي مولکولرهش درون سیتوپالسمي کارآمد و فرار اندو-4دارو در عروق خوني و 

ساه   دار کردن فعال و غیر فعال اشاره کرد. در ایان تحقیاق کوپلیمرهاايتوان به هدفهاي دارو رساني مياستفاده از سیستم

( سنتز شدند و پا  از تیییاد 26BDP،  و16BDP) PLA-PEG-PLA( و 18BDP) PLGA-PEG-PLGAاي قطعه

سازگاري انجام شدند. مطالعات میکروسکوپ هاي مربوط به زیستتست، NMRو  FTIR هايسنجيسط طیفها توسنتز آن

ها تعیین گردید. همچناین مطالعاات میکروساکوپ آن CMCالکتروني توانایي این پلیمرها را در تشکیل میسل تییید کرد و 

شند. تیییاد باارگیري عوامال دارویاي پپتیادي )ایتاورین، بافلورسان  نشان داد این نانوذرات قادر به ورود به درون سلول مي

-و میکروسکوپ الکتروني انجام شد. سلول FTIR ، فلورسان ،CDسورفاکتین، گرامیسیدین( روي نانوذرات توسط مطالعات 

-ند و سالولي هال با لیپوپپتید ایتورین در حالت آزاد و حالتي که روي نانوذرات بارگیري شده بود تیمار شدهاي سرطاني رده

هاا نیز توسط نانوذرات بارگیري شده با سورفاکتین و گرامیسیدین تیمار شدند و میزان اثار آن LNCaPي هاي سرطاني رده

ها در مقایسه با سورفاکتین و گرامیسیدین آزاد ارزیابي گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان دادند که ایان عوامال بر سلول

شده روي ناانوذرات در مقایساه باا فارم آزاد خاود تااثیر بیشاتري دارناد)در ماورد ساورفاکتین و دارویي در حالت بارگیري 

تاوان گفات کاه ناانوذرات حاصال از دو باشند(. با توجه به نتایج بدسات آماده مايگرامیسیدین تغییر تیثیرات قابل توجه مي

استفاده بعناوان  فرموالسیون و الزم براي هايباشند و ویژگيسازگاري مطلو  ميداراي زیست 16BDPو  18BDPکوپلیمر

 هاي کارآمد عوامل دارویي پپتیدي را دارند.ناقلنانو
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DMEM                              Dulbecco Modified Eagle Medium 
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 مقدمه -1

 نيارسال پروتئ یخچهیتار -1-1

ن انتقال یگردد. اوليجهت انتقال خون بر م یيهابه انجام تالش ينیپروتئ يارسال داروها يخچهیتار   

ه را با یشات اولیاانجام شد و آزم 1چارد لووری، دکتر ريتوسط پزشک اکسفورد 1665خون موفق در سال 

وان صورت ین انسان و حیانتقال خون ب يدر راستا يبعد يهان دو سگ انجام داد. تالشیانتقال خون ب

 وان بهین انسان و حیبرد که انتقال خون ب ي  پیپار يپزشک يجامعه 1678گرفت و سرانجام در سال 

 شود. ينامطلو  فراوان منجر به مرگ م يهال وقوع واکنشیدل

 

 خون انتقال -1-1-1

 يزین انتقال خون موفق را جهت درمان خونری، اولمانی، پزشک متخصص زايسیانرل 2مز بلوندلیج   

تا  1825 يهان سالیق آن به زن انجام داد. او بیشوهر و تزر يمان با گرفتن خون از بازویپ  از زا

ج آنرا منتشر یثرات مطلو  بود و نتاا يها داراآن مورد از 5انتقال خون انجام داد که  10تعداد  1830

را از  يفاکتور انعقاد ينیپروتئ ين ارسال دارویدر لندن اول 3نیل آرمسترانگ لیسامو 1840سالدر  کرد.

 انجام داد. يلیق انتقال خون جهت درمان هموفیطر

 

                                                 
1-Richard  Lower 

2-James Blundell 

3-Samuel ArmStrang Lane 
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 ونيناسيواكس -1-1-2

برد که يپ 1796 سال در 1ادوارد جنر د واکسن آبله بود.یتول نیپروتئارسال  یيابتدا يهارر مثالیاز د   

-يتاول م شوند ويمبتال م يمارین بیبه ا يگاو يمبتال به آبله يدن گاوهایکه هنرام دوش یيهاردوشیش

باع  مقاومت در  يس گاوورین ویح با ایبرد که تلق يشوند. سرانجام جنر پيپ  از آن دچار آبله نم زنند

 شود.يبرابر ابتال به آبله م

 

 ص شدهيتخل يدرمان نيپروتئ نياولن ينسولا -1-1-3

بعنوان  نیز انسولابا استفاده  ينیپروتئ يرهش داروها يهاستمیمرتبط با س ياهیم پایاز مفاه ياریبس   

ود ص شده بخال ينیپروتئ يدرمانن مولکول یتنها اولن نهیمدل حاصل شده است. چرا که انسول يدارو

 .ش بودیدر حال افزا ابتیان به دیبلکه درصد مبتال

 

 بينوترك یهانيپروتئ -1-2

ک ژن یان یا بیفرنیراه کالاز دانش 3ریاز دانشراه استنفورد و هربرت بو 2کوهن ي، استنل1974 سال در   

 يبرا ين تکنولوژیاستفاده از ا گزارش کردند. DNA يبیرا با روش نوترک يارد شده به باکترو يخارج

ب : ینوترک ين انسانین پروتئیاول Genetechشرکت که  يهنرام 1977سال  ان درانس يهايماریدرمان ب

 ين انسانیژن انسول يسنتز يک نسخهیر یک سال بعد گروه بوید کرد ممکن شد. ین را تولیسوماتوستات

مجوز  Genetech شرکت شروع شد و ياتازه يمرحله 1982وارد کردند. در سال  E.coli يرا به باکتر

4FDA يبیحاصل از نوترک ين دارویفروش اول يرا برا DNA شده  يمهندس يانسان نیانسول يعنی

 .بود يدر حال رشد امروز 5کیتوفارماسیع بیه بذر صناین کار اولیا افت کرد ویدر

                                                 
1-Edward Jenner 

2-Stanley Cohen 

3-Herbert Boyer 

4-Food and Drug Administration  

5-Biopharmaceutic 
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 یوتكنولوژيع بیرشد صنا -1-3

و  ساخت را ممکن ياس تجاریدر مق يدرمان يهانیپروتئد ی، تولDNA يبینوترک يتکنولوژ يهیکار اول   

د یجد ي% کل داروها25ش از یب که يار مولد بوده، بطوریبس يوتکنولوژیاز آن زمان تا کنون صنعت ب

، يد مثلیاز اختالالت تول يعیوس در درمان یيدارو  يدهایها و پپتنیپروتئ .(1)باشنديک میتوفارماسیب

مورد استفاده  يقاتیتحق يرهاا در کای (1،2)و سرطان کاربرد دارند Cو  B تی، هپاتيخون يهايماریب

  .(1)(1-1)جدولرسنديها بفروش مون دالر از آنیلیب 30ش از یا بیو ساالنه در کل دن( 3)رندیگيقرار م

 .هاآن يدرمان يموجود در بازار و استفاده يدیو پپت ينیپروتئ يست داروهای. ل1-1جدول

 يدرمان ياستفاده یيدارو نیپروتئنام 

 يآنم آن يهاآنالوگ ن ویتییتروپویار

 ابتید نیانسول

 Cتیهپات هانترفرونیا

 LHRH يهاآنالوگ

(luteinizing hormone releasing hormone) 

 زیسرطان پروستات و اندومتروز

GCSF (granulocyte colony stimulating factor) ينوتروپن 

Inflixmabکرون يمارید و بییت روماتویارتر نوکلونال(وم يبادي) آنت 

Glatiramer acetat پل اسکلروزیمولت 

DDAVP (desmopersin acetat)  مزهيابت بیک در درمان دیورتیديآنت ن(ین وازوپرسیآرژن-8)آنالوگ 

 وزیدرمان اندومتر (LHRH ستین )آگونینافارل

Miacalcin استئوپوروزدرمان  ن(یتوني)آنالوگ کلس 

L-دحا کیلمفوبالست يلوسم نازیآسپارژ 

(ADA) مختلط يمنینقص ا يهايماریب نازین دآمیآدنوز 
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hGH مرتبط با نقص  يهايماریب (ي)هورمون رشد انسانhGH  

 وندیاز رد پ يریجلوگ نیکلوسپوریس

Bevacizumab آنت(ب ینوکلونال نوترکوم يباديIgG1مهار کننده )ي 

 انسان يخون يهاال رگیفاکتور رشد اندوتل

کولون و  يازمتاست ينومایکارس

 رکتوم

Octreotide  معده و  ،زیپوفیه يغده يتومورها ن(ی) نقش سوماتوستات

 روده

Urokinase کیتیترومبول يهايماریب د و در ادرار وجود دارد(یه تولی)در کل 

Streptokinase کیتیترومبول يهايماریب (ياسترپتوکوک يهاي) جدا شده از باکتر 

Tissue plasminogen activators (tPA) کیتیترومبول يهايماریب 

Alglucerase & 

Imiglucerase (ینوترک نیپروتئ)ب 

 يارهیذخ يماریبگوشه ) يماریب

 (يزوزومیل

 α-galactosidase A (α-Gal A) يارهیذخ يماریب) يفابر يماریب 

 (يزوزومیل

Creon Delayed Release  capsules (solvay) 

 الزیاز و آمروتئپاز، پیم لیامل سه آنزش

 يگوارش يهامینقص در آنز

Pancreaze Delayed-Release Capsules (Ortho-McNeil / 

Johnson and Johnson) 

 الزیاز و آمپاز، پروتئیم لیمل سه آنزشا

 يگوارش يهامینقص در آنز

 

 يهايماریباشند. بيم ينیپروتئ ين گروه مطالعه شده از داروهایک گروه مهم و احتماال بهتریها میآنز   

و باشند يم ( يو گوارش يزوزومیل يهامیر آنزی)نظها میآنز عملکردنقص در  حاصل( ي)معموال ارث يژه ایو

قابل درمان  اگزوژن يهامیآنزو با استفاده از  1يمیآنز ينیرزیجا يهاها فقط توسط درمانيمارین بیا

 يهايماریدرمان ب يهامیضد تومور، آنز يهامیزآنتوان يم يدرمان يهامیآنز رریاز دباشند. يم

. ز کننده و ضد التها  را نام بردیدرولیه يهامیآنز ،یيایو ضد باکتر يروسیضد و يهامیک، آنزیتیترومبول

                                                 
1-Enzyme Replacement Teraphy(ERT) 
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مورد استفاده قرار  يتوانند بعنوان عوامل درمانيمژه یو يراندهایه لینوکلونال علوم يهايبادين آنتیهمچن

ن، جزء ی، اول از همه انسوليدیپپت يهاهورمون و ندباشيم يت درمانیلقاب يداراز یا ندهیپپت رند.یگ

 2دیوتلنرئ ،1دهایوتاکترئن شامل یسوماتوستات يهامانند آنالوگ یيدهایپپتد. نباشين داروها میترپرمصرف

 روند وير مز و معده و روده بکایپوفیه يغده يها جهت درمان تومورهادر درمانراه 3دیوتواپرئو 

ج یباشد و نتايم يکینیکل يهاشیراحل آزماهم اکنون در م یيزارگ يد مهارکنندهین، پپتیاندوستات

 را ت کاربرد در درمان سرطانیقابلنیز  4دهایپپت يجهت درمان سرطان نشان داده است. دپس يمطلوب

  (.3)دندهينشان م

 

 یديو پپت ينيپروتئ یيت استفاده از عوامل دارویمحدود -1-4

رر یمعمول د ياز داروها يدیو پپت ينیپروتئ يداروها يکیولوژیو ب یيایمیکو شیزیات فیخصوص يبرخ   

، يونیکنفورماس يداری، پايکیولوژیمه عمر بی، نيملکول يات شامل اندازهین خصوصیباشند ايمتفاوت م

و  ينیپروتئ یين عوامل دارویکه ا يهنرام(. 4)باشديمصرف م ياز ونحوهیز مورد نوو د يریحالل پذ

 يعیط طبیمح از متفاوت يطیدر مح يریقرار گ لیبه دل ،رانه هستندیب رندهیسم پذیارگان يبرا يدیپپت

رفعال شدن یمنجر به غ يمتفاوت شود. عوامليحاصل م يداریمتفاوت( ناپا pHو  یيط دمایخود ) شرا

غلظت -pH ،3-2دما، -1شوند که شامل: يم in vivoط یدر شرا يکیولوژیفعال ب يدهایها و پپتنیپروتئ

 يهامیدر مورد آنزا یمجزا  ير واحدهایبه ز ينیپروتئ يرواحدهایک زیتفک-4ها، باالي نمک و دترژنت

 يهارفعال مولکولیل تجمعات غیتشک-5 ،کوفاکتور –م یک کمپلک  آنزیوابسته به کوفاکتور تفک

ن و باال که ییپا يبات با وزن مولکولیها و ترکونیوواالن با ر کیغ يهال کمپلک یتشک-6د، ین وپپتیپروتئ

 يلهیک بوسیتیب پروتئولیتخر-7دهند، ير قرار مید را تحت تاثین و پپتیپروتئ يعیساختار طب

                                                 
1-Octreotide 

2-Lanreotide 

3-Vapreotide 

 گزينند استري جايوها با پيند پيوند آميدي در آنچباشند و توانند سنتزي باشند که هم در طبيعت وجود دارند و هم ميگروهي از پپتيدها مي -4

 .Depsipeptide)شده است )
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–ون گروه یداسیبات موجود در محلول ) مانند اکسیترک يلهیبوس یيایمیر شییتغ-8، اندوژن يپروتئازها

SH گروه هم توسط  يدارا يهانیآهن در پروتئ يهاون اتمیداسیل و اکسیدریسولف يدارا يهامیدر آنز

ن( از یونیپتوفان و متیحساس مانند تر يجانب يهاب گروهیتخر د،یسولف يد -ول یض تیژن، تعویاکس

ع از گردش خون توسط یو حذف سر يخارج يهانیرفعال شدن پروتئیل در غیجمله عوامل دخ

-ها و بافتال و تجمع در اندامیکولواندوتلیستم رتیو برداشت توسط س يمیب آنزی، تخريویون کلیلتراسیف

ازمند مصرف یر هدف نیغ يهاها و اندامع پراکنده در بافتیع و توزیباشند. حذف سرير هدف میغ يها

ت یموارد سم يست و در برخیمقرون به صرفه ن يباشد که اغلب از نظر اقتصاديشتر دارو میر بیمقاد

 ين خارجیپروتئ يژنيمتنوع آنت يهاسم به شاخصیارگان يمنیرر پاسخ ایمهم د يشود. نکتهيل محاص

ق برهم کنش با یاز طر نکه دارویو ادارو  يکیولوژیب تیسم فعالیمکان توجه به ن بایهمچن باشد.يم

 يخاص يهاتیمحدود دباش ياهداف داخل سلول ينکه دارایا ایکنند و  يعمل م يخارج سلول يرسپتورها

 ياهداف داخل سلول يکه دارا يدیو پپت ينیپروتئ  ين گروه از داروهایکه در مورد ا( 3)شوديحاصل م

-يت میک محدودی ياندک غشاء سلول يرینفوذپذ يلهیها بوسگسترش استفاده از آن باشنديم

ها( يباد يها، آنتمیآنز ها،نیبزرگ متنوع ) پروتئ يها، شامل ملکوليعوامل درمان ياریبس (.3،5،6)باشد

توپالسم، هسته و یخود در س يشده با دارو جهت اعمال اثرات درمان يریبارگ يهانانو ناقل يو حت

به عبور از عرض غشاء  ازین يا شبکه آندوپالسمی يکندرتویها، مزوزومیمثل ل يخاص يهااندامک

-يم هاکاربرد آن ياصل يهاتیمحدود از يکی یيهان مولکولیچن ي. انتقال درون سلولارندد یيپالسما

-يدها را ممانعت میها و پپتنی، پروتئDNAر یبزرگ نظ يهامولکول يغشاء سلول ورود خودبخود. باشد

 يخارج سلول و با واسطه يتوانند از فضايا ذرات کوچک میها مولکول يط خاصیتحت شرا .کند

ها و ذرات ن است که مولکولیکه وجود دارد ا يکلتوز وابسته به رسپتور به سلول وارد شوند. مشیاندوس

که  یيجا يعنیزوزوم یافتند و سرانجام به ليتوز در اندوزوم به دام میر اندوسیمس يوارد شده به سلول ط

از مواد  يجه تنها بخش کوچکیرسند. در نتيدهد ميرخ م يزوزومیل يهامیب توسط آنزیعمل تخر

 in vitroط یبات که در شرایترک يارین بسیشوند. بنابرايظاهر متوپالسم یبصورت دست نخورده در س



133 

 

توانند بکار  ينم in vivoط یدر شرا 1يستیز يخاطر مشکالت دسترسهدهند بينشان م يت خوبیقابل

 (.3)روند

  يدارو رسان یهاستميست ياهم -1-5

 يل اصلیو دلواقع شده  يادیر مورد توجه زیاخ يدو دهه يط کارآمد رهش دارو يهاستمیس يتوسعه    

 يهادرمان یيبه بهبود کارا يابیباشد که دستين موضوع میدرک ا رهش دارو يرشد شرفت آور تکنولوژ

از به ینشد. باير میپذکشف نشده امکان يود و داروهاموج يق بهبود رهش داروهایفقط از طر يفعل

از ک دارو قبل یباشد که يم يادیز نعمواوجود  لیبه دل( 1در ابتدا  )DDS( 2يدارورسان يهاستمیس

 يهاستمیس نیهمچن( 2ها غلبه کند. د بر آنیبا (محل عملکرد دارو  راه هدفش در بدن )یدن به جایرس

را  يداریپانا و تیک دارو، شامل حاللی يکیزیف يهايژگیمشکالت مرتبط با و يتوانند برخيرهش دارو م

 شده هدفمند يدارورسان يهاستمیرهش دارو و سشرفت یحال پ در يهايتکنولوژ متعاقباً( 3رفع کند. 

هوشمند و هدفمند  يدارو رسان يهاستمیس و د دارندیجد یيدارو يهاشرفت درمانیدر پ يادیر زیتاث

( 4 (.7)دندهيکاهش مرا ها نهیو هز يعوارض جانب ،در زمان و مکان مناسبدارو  يشده با رهاساز

 يها بر برخناقل يلهیضدسرطان بوس يداروها يتوپالسمیهش درون سن نشان داده شده که ریهمچن

 يدرمان موثر توسط داروها. (3،7)کنديغلبه م یير مقاومت چند داروینظ يدرمان يمیموانع مهم ش

 يبه رهش درون سلول باشنديم ياهداف درون سلول يکه دارا هانیها و پروتئماکرومولکول مانند ژن

ها به سلول ماکرومولکولویبن یورود ا يموجود برا باشد. از جمله موانعيوابسته م هامن آنیکارآمد و ا

ها به زوزوم متعاقب ورود آنیدر لها ب آنیدن غشاء سلول و تخربو يکم و انتخاب يرینفوذپذ توان بهيم

-يشن  میپورنجکشن و الکترویکروایماگر چه با استفاده از  .(8) ردتوز اشاره کیاندوس يدهیپد يسلول ط

 که يعوامل جمله از يلومنتقل کرد دلخواه  يهاسلول ها را بدرونماکرومولکولویبتوان بطور کنترل شده 

ط یدر شراها آن ر قابل استفاده بودنیبودن و غ يتهاجم توان بهيم کننديرا محدود م هااستفاده از آن

                                                 
1-Bioavalibility 

2-Drug delivery systems 
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-ن در سالیبنابرا .(3)قابل کاربرد هستند  in vitroط ین دو روش فقط در شرایا اشاره نمود و يکینیکل

ه در یها را از تجزاز ماکرومولکول يز انواعیکه گر يرهش درون سلول يبرا یيهار گسترش ناقلیاخ يها

کارآمد خواهد شد مورد  يممکن خواهند ساخت و منجر به رهش درون سلول يزوزومیل -اندو يهابخش

 يدهایها، پپتروسیشامل و يبکار رفته در ژن درمان يتورهااز وک يشمار يبرا و واقع شده يادیتوجه ز

 . (8)گزارش شده است يونیکات يدهایپیمرها و لیپل ،1يالحاق

 :بارتند ازآزاد ع يدارو نسبت بهها با استفاده از ناقل يدارو رسان يایمزا يبطور خالصه برخ   

 .ش از موعدیب پی( محافظت دارو در مقابل تخر1

 .يکیولوژیط بیش از موعد دارو با محیرهمکنش پ( ممانعت از ب2

 .(مثال به تومورها يمورد نظر )برا ش جذ  دارو به بافتی( افزا3

 .دارو يع بافتیت توزیک و وضعینتی( کنترل بر فارماکوک4

   .(9)ش نفوذ دارو به درون سلولی( افزا5

 

 ینانوتكنولوژ -1-6

باشد. اگرچه رهش يد میار مورد توجه و مفیها بسجهت رهش هدفمند داروها و ژن ينانوتکنولوژ   

 يهاستمیتوانند در سيکه م يررید يهايژگیو يسازد وليورده مآاهداف مهم را بر ياریهدفمند دارو بس

ش یورود به سلول افزا يو مخصوصا ط يماریداروها را در محل ب يستیز ينانوناقل وارد شوند تا دسترس

، دما pHر: یها )نظات پاسخ دهنده به محرکیخصوص يستم ناقل دارایک سی باشند.يار مهم میدهند بس

باشند. يکارآمد م ،يک و درون سلولیستمیموانع رهش س يغلبه بر برخ يل ردوک ( برایو پتانس

نانوناقل پاسخ  يهاستمیس يتوسعه يشود که برايم يمواد مختلف يشرفت در علوم مواد منجر به طراحیپ

                                                 
1-fusogenic peptides 
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 در  2هااز آغازکننده یيهامثال 1يپوکسیو ه pHشوند. دما، ياستفاده م يکیولوژیب ياهدهنده به محرک

پاسخ دهنده به محرک بکار روند. با درک  يهانانوناقل توانند در ساختاريهستند که م يماریه برایجا

مواد،  يحدر طرا مار و همراه با آن گسترش و توسعهیو ب يعیطب يهاها و بافتن سلولیبهتر تفاوت ب

 .  (10)دوشيت میار پر اهمینده بسیژن در آپاسخ دهنده به محرک جهت ارسال دارو و  يهانقش نانوناقل

 

 خوب ناقل یهايژگیو -1-7

 میکنيشاره ماها از آن ينجا بطور مختصر به برخیباشد که در ا یيهايژگیو يد دارایباناقل خو     

 (.8،9)دوفعال ش يساخته شده باشد و بسادگ يستیز يهیتجزت یقابل با و ست سازگاریاز مواد ز( 1

ناقل،  يهیهمراحل ت ين را طیپروتئ يداریک محافظت کند و پایولوژیزیط فیها را در شرانیپروتئ (2

 .(2)ره و استفاده، سبب شودیذخ

 وجود داشته باشد. يعیهدف و طب يهاان جذ  آن توسط سلولیم ياختالف فاحش( 3

 باشد يدیا کلوئینشان دهد  يت خوبیحالل يبط آیدر مح( 4

 باشد. يطوالن يداریپان و ییپا 3سرعت تجمع يدر گردش خون مناسب باشد، دارامه عمر آن ین( 5

 . (9)رفه باشدبه ص ز مقرونین يباشد و از نظر اقتصاد یيد قادر به ارسال کارآمد عامل داروین بایهمچن( 6

 

 هژیگاه ویجا یبرا يدارو درمان -1-8

مواد در  يکنترل شده يها و دستکاريماریب يدر فهم اساس مولکول يمواز يهاشرفتیبا توجه به پ   

. در (11)باشديها سودمند ميماریص و درمان بی، تشخيریشریجهت پ ينانو، نانوتکنولوژ ياس طولیمق

، ينانوتکنولوژ يپزشکستیز يکاربردها ينهیها در زمشرفتیپ يریبکارگ يمتفاوت برا يهان روشیب

                                                 
1-Hypoxy                                                                                                                                                                

2- Triggers   

ggregationA -3 
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ت یکننده، و عوامل تقوکننده، ح منحصر به فرد را بعنوان عوامل ارسال يهاتیمز يبرخ هانانوناقل

-يماریدرمان ب ياستفاده شده برافعال ستیزعوامل  ياریبس اگر چه .کننديا میمه يعکسبردار يکننده

ها را آن يکینیباشند که کاربرد کليز مین ياثرات جانب يدارا يولباشند يسودمند م يهاتیفعال يدارا ها

 يست فعال به نواحین مواد زیا يبه ارسال انتخاب يابیاست که دست يادیززمان کند. مدت يمحدود م

 مورد توجه يل درمان و به حداقل رساندن عوارض جانبیهدف در بدن به منظور به حداکثر رساندن پتانس

 توانند منجريم که ک قابل کاربرد در درمان سرطانیتوتوکسید سمثال موا ي. براواقع شده است يادیز 

ز یناخواسته ن يو اثرات جانب يعیطب يهان باع  مرگ سلولیهمچن شوند يسرطان يهابه مرگ سلول

به نقاط ها توسط نانوناقلها بهتر، رهش هدفمند داروها و ژن يدرمان يدن به کاربردهایرس يشوند. برايم

در  هدفمند دارورسانند. ارسال يرا به حداقل م ياند که اثرات جانبتوجه قرار گرفته متفاوت بدن مورد

راه هدف و بهبود برداشت یدارو در جا حضورش یهدفمند است منجر به افزاریکه غ يسه با حالتیمقا

از  شتر بر استفادهید بیتیک يل اصلیاز دال يا برخین مزایشود که ايم يدرون سلول يداریو پا يسلول

 . (12)باشديم ياارسال نانوذره يهاستمیس

-هیتجز ای يستیز يهیتجزقابل يمرهای، شامل پليرآلیو غ يتوانند از مواد آليم يانانوذره يهاناقل   

دوست خودتجمع، دوگانه يهاد(، مولکولیپیل-ها، نانوذرات جامدونیها، نانوامولسپوزومیدها )لیپیر، لیناپذ

. (1-1)شکلها( ساخته شوند)کوانتوم دات يرآلیغ يرسانامهین يهاستالینانوکر زات ومرها، فلیدندر

ر یو مس 1يت سالمتی، وضعيریمورد نظر، نوع بارگ يبه هدف درمان هانانوناقل يسازندهانتخا  مواد 

مرها، یه از پلبر اساس استفاد نانوناقل يهاستمیبا س در ارتباطاکثر مقاالت  دارد. يق و استفاده بستریتزر

 .(10،11،13)باشنديم ير آلیغ يانانوذره يهااز ناقل يدها، خودتجمعات و انواعیپیل

ستم یک سیو  ا کردهیمهارسال ژن و دارو  يبرا يمهمفرصت  حساس به محرک يهااستفاده از نانوناقل   

ن یشود. چنديدرمان م يسازهنین امر باع  بهیر فعال باشد که ایک ناقل غینکه یباشد تا ايارسال فعال م

                                                 
1-Safety profile 
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ر فعال یفعال و غ يحساس به محرک جهت هدفمندساز يهابعنوان نانوناقل يخانواده از تجمعات مولکول

 يمرها تجمعات مولکولیدندر و يمریمر، نانوذرات پلیکوپلبالک يهاسلیها، مپوزومیروند. ليبکار م

با  یيهاتوان نانوناقليم ين تجمعات مولکولیروه از اب هر گیر ترکییو تغ يباشند. با دستکاريم يدیکلوئ

داً توسط یشد يدرون و برون سلول pHت یوضع .ه کردیمورد نظر ته يهاات پاسخ به محرکیخصوص

 گراد، يسانت يدرجه 37 يجامد در دما يمثال در تومورها يرد. برایگير قرار میها تحت تآثيماریب

pH( از 5/6تر )يدیل دارد اسیاتم يخارج سلول بطور قابل توجهpH ( همچن17( باشد)~4/7خو ن .)ن ی

pH از  يبطور قابل توجه يزوزومیو ل ياندوزوم يهاکولیوزpH يلهیباشد. بوسيتر منییتوزول پایس 

، بطور pHن اختالف یه کرد که با استفاده از ایرا ته یيهاتوان نانوناقلياز مواد م يب مناسبیانتخا  ترک

 انجام دهند. يا برون سلولی يراه درون سلولیشده را در جا يریبارگ يدارو يرهاسازدلخواه 

 يشده بر رو يریبارگ يا دارویژن  ياختصاص يتواند در رهاسازيباشد که ميم يرریر دیدما متغ   

 يبه دما محساس  يهامثال، با استفاده از نانوناقل يراه هدف مورد نظر بکار رود. برایک جایها در نانوناقل

گراد انجام يسانت يدرجه 37 يباال يمحموله را فقط در دما يساخت که رهاساز يستم رهشیتوان س

ر یک و از تماس با بافت غیستمیکپسوله شده را در گردش خون س يسم يداروها يستمین سیدهد. چن

 است که دارو نیا يماریب يک در نواحیپرترمیه يهامحرک ياز کاربردها يکیکند. يهدف محافظت م

(. بعالوه سطح گلوتاتیون درون سلولي 18ي متمرکز در دسترس خواهد بود)مستقیما در یک نقطه

(GSH) (. این گرادیان 19باشد)برابر از مقادیر خارج سلولي بیشتر مي 1000-100هاي توموري در سلول

ر گرفته شوند که رهاسازي سولفیدي بکاهاي داراي اتصاالت تقاطعي ديتواند توسط نانوناقلغلظت مي

دهد. چنین سیستمي مخصوصاً براي ارسال عوامل داروي بارگیري شده را در درون سلول انجام مي

گر یا الیرونوکلئوتیدها کوچک مداخله RNAپالسمید،  DNAي اسیدنوکلئیک مانند درماني با پایه

مد به شکل پایدار به اهداف درون ها باید جهت اثرات درماني کارآباشند، چون این مولکولمناسب مي

هاي خارجي ي محرکها بوسیلهسلولي برسند. استراتژي ممکن دیرر هدفدار کردن فیزیکي داروها و ژن
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(. یک مثال مورد توجه ارسال هدفمند 10-23باشد))میدان مغناطیسي، امواج فراصوت، نور و گرما( مي

باشد. پ  از تزریق داروي تثبیت شده روي ناقل سي مينانوذرات اکسید آهن با استفاده از میدان مغناطی

(. طي 22ها را به محل مورد نظر هدایت نمود)توان آنمغناطیسي، با اعمال میدان مغناطیسي خارجي مي

ي اخیر توجه زیادي به سمت ارسال هدفمند دارو با استفاده از امواج اولتراسوند معطوف شده است. با دهه

توان ها ميون موضعي بر روي تومور پ  از تزریق داروهاي کپسوله شده در میسلاستفاده از سونیکاسی

(. عالوه بر هدایت دارو به محل تومور، این 10،23ي توموري ارسال کرد)داروها را بطور هدفمند به ناحیه

 شود. در حال حاضرها و دارو در سرتاسر بافت توموري ميتکنیک همچنین باع  توزیع یکنواخت میسل

-هاي پلیمري حساس به نور ایدههاي حساس به نور کمتر مورد توجه هستند ولي طراحي سیستمنانوناقل

 (.24دهد)ي کنترل خارجي رهاسازي دارو را ميي خوبي است که اجازه

 liposome                

 

biodegradable polymer    

chemotherapeutic             

surface functionality                      
spacer group /long circulating 

agent                             
targeting molecule         

inorganic particle 

metallic shell       

amphipatic molecule               

dendrimer               
carbon nanotube           

 ها براي تشخیص و درمان سرطانهایي از نانوناقل. مثال1-1شکل
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 رفعاليفعال و غ یهدفمندساز -1-9

ر فعال یباشد. هدفدار کردن غيرفعال مورد استفاده میک، هدفدار کردن فعال و غیستمیدرمان س يبرا   

راه مورد نظر و یجادارو در  يحیمار به منظور تجمع ترجیب يستم ارسال و پاتولوژیات سیبر اساس خصوص

نانوناقل اصالح شده  يهاستمیمثال س يباشند. برايم ير اختصاصیغ يهادر محلدارو ع یاجتنا  از توز

 يریل نفوذپذیبه دل يق درون رگیپ  از تزر (PEO)دیاکسلنیاتيا پلی (PEG)کولیگللنیاتيتوسط پل

حاً یشود ترجيشناخته م 1EPRن اثر که تحت عنوا يندیفرا يل شده طیتازه تشک يخون يهارگ يباال

و همکاران در  maedaتوسط  EPRن بار اثر ی. اول(2-1)شکلابندیيدر مجاورت جسم تومور تجمع م

که  ي. وقت(10،25)د شدییرران تییده توسط دین پدیشد و سپ  ا یيجامد موش مدل شناسا يتومورها

برابر( در  100تا  10از دارو ) يباالتر يهاغلظت EPRاثر  يشوند طيق میمر تزریپل-دارو يهاکونژوگه

رر یدر د EPR. اثر (26)رسديم يتومور يهیشود به ناحيق میکه دارو به حالت آزاد تزر يسه با حالتیمقا

 يها دارارود که کاربرد نانوناقلين انتظار میز وجود دارد. بنابرایها نر التها  مزمن و عفونتیها نظيماریب

ستم یها به تجمع در سل نانوناقلی. تما(27)ها باشديمارین بیدرمان ا يبرا يدرمان يایمزا

 يبه ماکروفاژها يستیر غعال مواد فعال زیهدفدار کردن غ يرا برا ين فرصتیال همچنیکولواندوتلیرت

ر ینظ يدرون سلول يهاتوانند جهت عفونتيم يمثال عوامل درمان يکند. برايموجود در کبد و طحال م

دخالت دارند بکار  يماریند بیماً در فرآیها ماکروفاژها مستقکه در آن وزیستریلو ، وزیا، لشمانیدیکاند

باشد که يارسال حساس به محرک م يهاستمیاستفاده از س با يهدفمندساز يهارر روشی. د(10)روند

اطراف   pH مثال يکپسوله شده را فقط در حضور محرک انجام دهند. برا يدارو يتوانند رهاسازيم

تر يدیل به سمت اسیاتم( 4/7)کیولوژیزیف pHک در بدن نسبت به یپوکسیه يهارر بافتیتومور و د

 يبطور قابل توجه (PBAE)نو استر یآم-بتاي( دارند. با استفاده از نانوذرات پل5/6 تا 5/5باً یشدن )تقر

و محلول  2PCLنانوذرات  يد شده رولو يکه دارو يسه با حالتیدر مقا يتومور يتجمع داروها را در توده

-ر فعال شامل اندازهیهدفدار کردن غ يرر براید يهاروش (.14-16)داديش میق شده بودند افزایتزر يآب

                                                 
1- Enhanced Permeability and Retention Effect 

2- polycapro lactone 
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در مثبت  ينانومتر و بار سطح 200باشد. نانوذرات با قطر کمتر از يها مآن ينانوذرات و بار سطح ي

ابند و یيحضور م يتومور يدر توده يتريمدت زمان طوالن ير منفبا يا دارایسه با نانوذرات بدون بار یمقا

 Bبعالوه هدفدار کردن غیر فعال نانوذرات ژالتین نوع    .ابندیيتجمع م ير بافت توموردحاً ین ترجیبنابرا

( در PI~5/4) B(. ژالتین نوع 10باشد)براي ارسال سیستمیک ژن به تومورهاي جامد بسیار مؤثر مي

 (.28خنثي بطور فیزیکي کپسوله کند) pH در پالسمید را DNAن نانوذرات قادر است تا فرموالسیو

 

 .ر فعالیفعال و غ يو هدفمندساز EPR ک از اثریر شماتی. تصو2-1شکل

 

در  کول،یگللنیاتيا پلافته بیر ییتغ ينیدر نانوذرات ژالت يکیزیکپسوله شده بطور ف DNAن یهمچن 

 inط یداز در شرایفلورسنت سبز و بتا گاالکتوز نیپروتئژن  يان کنندهید گزارشرر بیپالسم DNAانتقال 

vivo  وin vitro وله شده و یت ينیراً نشان داده شده نانوذرات ژالتی. اخ(29،30)باشنديار مؤثر میبس

ر یادرا در پاسخ به مق يومورت يهارا کپسوله کنند و سلول DNAتوانند ين میهمچن PEGبه  شده متصل
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 يرندهیگ يکدکننده يدیپالسم DNA يوقت .(10،31)ترانسفکت کنند يون درون سلولیلوتاتباالتر گ

sVEGFR-1 ا یsFlt-1 سرطان پستان  يهاکپسوله شدند، سلولله شده یوله و پریت ينیبا نانوذرات ژالت

را مهار  یيزارشد و رگ يبطور موثر sFlt-1ان یب. ان کردندین ژن را بیا يبطور موثر in vivoط یدر شرا

-شونده توسط سلول یيشناسا ياختصاص يراندهایاز به اتصال لین ،هدفدار کردن فعال يبرا .(31)دکنيم

 يبرا وجود دارند که ين استراتژیچند (.10)باشديم سطح ناقل يروبر  يماریراه بیموجود در جا يها

-ا به سلولی يتومور يهابه سلولدارو مؤثر  و منظور ارسال هدفمند نانوناقل به يهاستمیر سطح سییتغ

 یيهارندهیشوند گيم میبه سرعت تقس يتومور يهابکار روند. چون سلول يخون يهاال رگیاندوتل يها

ان یشتر بیباشند بيماز ینها و قندها نیتامید، ویک اسیشامل فول یيش برداشت مواد غذایافزا يرا که برا

 يهارندهیکه گ يتومور يهاسلول يشوند برايک اصالح میفولدیها با اسسطح نانوناقل يد. وقتکننيم

ن یال عروق تومور همچنیاندوتل يها(. سلول2-1شوند)شکليکنند هدفدار ميان میاد بیک را زیدفولیاس

متصل شوند  RGD يدیسه پپت يتوانند به تواليرا که م αvβ5ا ی αvβ3ژه مانند ین وینترریا يهارندهیگ

-رگال یاندوتل يهاو سلول يتومور يهاها به سلولت نانوناقلیجهت هدا RGDکنند. اصالح با يان میب

ژه که یو يدیپپت يهاين توالیجهت تع phage displayن روش ید. همچنشويزا استفاده مرگ يخون يها

 وآپتامرها  يتکنولوژ  .(32)شود يده مهدف قرار دهند استفا را بدنمار یب يتوانند تومورها و نواحيم

از  ،شونديان میب يتومور يها ژه که فقط در سطح سلولیو يهاتوپياپ يمنوکلونال برا يهايباديآنت

 يهايباديمثال  نانوذرات اصالح شده با آنت ي. براباشنديهدفدار کردن م يبرا هاياستراتژرر ید

 يتومور يهادر سلول يشده بطور اختصاص يریبارگ يروهاقادر به ارسال و تجمع دا HER2 ياختصاص

باشد و يآهن م يهاونیمتصل شونده به  نیپروتئک ین ی. ترانسفر(33)باشنديم HER2 يان کنندهیب

که در  1يدرمیفاکتور رشد اپ يهارندهی. گشوديها به تومورها استفاده ماقلنانون ارسال هدفمند يبرا

عالوه بر  .(10)باشند يهدفدار کردن مناسب م يز برایشوند نيان میاد بیسرطان پروستات و پستان ز

، يخون يهاال رگیاندوتل يها، سلولياروده -يامعده يهابخش ها،ال ششیتلیسطوح اپ ،هاتومور

                                                 
1- Epidermal Growth Factor Receptor 
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. همراه با (34)رندیتوانند مورد هدف قرار گيز میپوست ن يهابروبالستیعضالت و ف يهاوبالستیم

ت ترانسفکشن یتا قابل ز اعمال کردینرا  ات پاسخ به محرکیخصوص توانيم، هانانوناقل کردن هدفدار

 .(35)ابدیش یها افزاناقل

 يع تحت سلولیو توز يال درون سلولارس -1-10

از باشد که وارد یشوند ممکن است نيمار ارسال میب انداما ی به بافت يها بطور اختصاصوناقلنان يوقت   

از به ین مورد نیآزاد کنند. در ا يسلول يهاخود را در اندامک يورد نظر شوند و محمولهم يهاسلول

 يراختصاصی. برداشت غ(10)باشدينفوذ به سلول م ير اختصاصیو غ ياختصاص يهاياستفاده از استراتژ

 يا را در بر مهنانوناقل يدهند، و غشاء سلوليتوز رخ میاندوس يدهیپد يلهیها توسط سلول بوسنانوناقل

را درون  اناتشیکه محتو هاشود. اندوزوميده میکند که اندوزوم ناميم يکول درون سلولیجاد وزیرد و ایگ

ه کننده هستند یتجز يهامیآنز يدارا يدیاس يهاها که اندامکزوزومید با لنتوانيد منکنيسلول حمل م

غشاء هسته  بطرف کنند ويژه حرکت میر ویک مسیتوز شده معموالً در یاندوس يهاادغام شوند. نانوناقل

باشد و يموجود در نانوناقل مطلو  نم يدرمان يهامولکول ياندوزوم برا يدیط اسیشوند. شرايم همررا

 يبافرن یبنابرا باشد.به سلول وارد شده  DNA% 99ش از یب بیتواند عامل تخريارسال ژن م مورد در

 تیمثال ظرف يشود. برايها مات اندوزوم و ارسال کارآمد ژنیالم محتوس يکردن اندوزوم منجر به رهاساز

تواند اسیدي شدن اندوزوم را مختل کند و باع  تورم و پاره شدن اندوزوم کاتیوني ميهاي پليبافري ناقل

 (.36،37()3-1شود)شکلو در نتیجه رهاسازي سالم محتویات به دام افتاده 
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 .يزوزومیسم فرار اندولیو مکان ياثر بافر .3-1شکل

 يهاکه اتصال نانوناقلیدهد بطوريرنده رخ میتوز وابسته به گیق اندوسیاز طر ياختصاص يبرداشت سلول   

نانوناقل به درون -رندهیمنجر به ورود کل کمپلک  گ ،يسطح سلول يهارندهیراند به گیاصالح شده با ل

رنده، یگ -دن کمپلک  نانوناقلیشود. پ  از جدا شدن و از هم پاشيتقال آن توسط اندوزوم مسلول و ان

ش برداشت درون یراً به منظور افزایشده و به سطح غشاء سلول برگردد. اخ يابیباز تواند مجدادايرنده میگ

م شده است. ن انجاینیاز آرژ يغن 1نفوذکننده به سلول يدهایبه سمت گسترش پپت یيهاتالش يسلول

و  يتجمع درون سلول ،2Tat-HIVد یپپتمشخص شد که  ،Dowdyبراساس کار شروع شده توسط گروه 

 يهیبا پا يهادرمان يبرابخشد. يک بهبود میستمیارسال س يمختلف را ط يهامولکول ير اختصاصیغ

 داشت آن توسطتوزول و بریمحموله در س يداریبه سلول، پا محموله وارد شدن پ  از ،کیدنوکلئیاس

هاي دوگانه با استفاده از کاتیون Weissig(. گروه 4-1باشد)شکلهاي ویژه مانند هسته ضروري مياندامک

 هاي متنوع به میتوکندري ميهاي ناقل میتوکندریوتروپ در حال هدایت نانوناقلدوست و دیرر سیستم

 باشند. 

                                                 
1-Cell Penetrating Peptides (CPP)   

2-Human immunodeficiency viruse-Transactivator of Transcription  
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ممکن  يرهایاز و مسیمورد ن ي، داروهايماریل در بیدخ يها، اندامکهايماریبدارو: انواع  يلولارسال درون س .4-1شکل

 ن شکل نشان داده شده است.یورود به درون سلول در ا

 جهت ارسال حساس به محرک pHاختالف  -1-11-1

   pH يهابافت متفاوت از يط التها ، عفونت و سرطان بطور قابل توجهیر شرایمار نظیب يهابافت 

 يهابافت pHاز  يمتاستاز يه و تومورهایاول يعفونت، تومورها يهاراهیدر جا pHباشد. يم يعیطب

تحت  5/7از  يانقطه pH ،يساعت از آغاز واکنش التهاب 60پ  از  مثال يباشد. برايکمتر م يعیطب

 يارسال ژن و دارو يهاستمیس يهیته يتواند برايت مین وضعیا .(10)رسديم 5/6به  يعیط طبیشرا

ن یدر طرف pHان  یک گرادی يماریو ب يعیط طبیتحت شرا يسلول يها بکار روند. اجزاحساس به محرک

 يدرون سلولها بکار رود. ارسال ماکرومولکول يتواند جهت ارسال درون سلوليدهند که ميغشاء نشان م

را  1-يبافت يکه کمپلک  سازگار يژنيآنت يدهایمانند پپت يت درمانیبا قابل يهاماکرومولکول ياریبس

ها که ا اصالح ژنیدهند يرا هدف قرار م mRNAکه  سن يآنت يدهایوتئرونوکلیدهند، اليهدف قرار م

توپالسم، یر سینظ يسلول يرسد. اجزايبنظر م يدرمان مؤثر ضرور يدهند برايهسته را هدف قرار م

خود را ه مخصوص ب pH ،و هسته يتوکندری، ميکه آندوپالسم، شبيها، اجسام گلژزوزومیها، لاندوزوم

ن یباشد. در ايرا دارا م يتوکندریدر م 8زوزوم تا حدود یدر ل 5/4از  يا محدوده pHدارند. مقدار 

ات یدر خصوص يرات اساسییتوانند تغيم 8تا  5ن یب apKبا  يبات درمانی، ترکpH يمحدوده
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ها وارد کرد توان در ساختار نانوناقليرا م pHبات پاسخ دهنده به یخود نشان دهند. ترک یيایمیکوشیزیف

 يکارآمد و تجمع تحت سلول يمتصل کرد تا ارسال درون سلول یيهان ماکرومولکولیا به چنی

-يناخواسته م يهمراه با اثرات جانب يعی. درمان سرطان بطور طب(5-1)شکل ها حاصل شودماکرومولکول

 يو تومور يعیطب يهابافت شوند.يحاصل م يعیداروها به بافت طب يختصاصرایع غیباشد که از توز

ن یدهند و اينشان م 1LDL (10) يهارندهیو تراکم گ (39)ي، بار سطحpH (38)در  ياختالفات فاحش

 در تومور، ير سلولیباال بودن سرعت تکث لیبه دل .رونديبکار م هاهدفمند به بافتارسال  يبرا اختالفات

 يهات در حال رشد سلولیجمع یيژن و مواد غذاین اکسیتیم يتومورها برا يستم خون رسانیس معموالً

و جامد  يتومورهاانواع ن یب يکیط متابولین امر منجر به اختالف در محیباشد که اينم يکاف يتومور

ک و یدالکتید اسیجه تولیو در نت يپوکسیژن در تومور منجر به هیشود. کمبود اکسيم يعیطب يهابافت

 ياریدر بس يدیط اسیکرومحیجاد میا آن يجهینت شود کهيم يط با نقص انرژیدر مح ATPز یدرولیه

 5/7اطراف) يهاکمتر از بافت( ˂5/6) يخارج سلول pH يجامد دارا ي. اکثر تومورهادباشيم تومورها

pH .دارند )pH يدرون سلول(1بخش دو به  يتومور يهادر بافت (ipHکه در ب )يعیطب يهاافت 

م یباشند تقسيم يدی( که در تومورها نسبتاً اسepH) يخارج سلول يهابخش(2مشابه است و  يوسرطان

-ن بافتیشود که بيم ين غشاء سلولیدر طرف pHان یگراد جادیامنجر به  تفاوتن ی. ا(17)شوديم يبند

 apK يف و دارایت ضعیترولالک يارسال داروها يتواند برايو م استمتفاوت  يعیطبو يتومور يها

-مي ه(. بعنوان مثال داروهاي اسیدي ضعیف در حالت غیریونیز38ي سرطاني بکار رود)تودهبه  ناسبم

هاي نسبتاً قلیایي سلول، داخل سلول توانند آزادانه از غشاء سلول انتشار یابند و پ  از رسیدن به بخش

 شود.هاي طبیعي و توموري ميدر غلظت دارو بین بافتاین امر منجر به اختالف اساسي  به دام افتند که

                                                 
1- Low Density Lipoproteins 
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 .)TCRN(1ت معکوس شدن باریبا قابل يهانانوناقل توسطارسال هدفمند دارو به هسته  .5-1شکل

 ايپرترمیها -1-11-2

اوت واع متفان يدرمان يمیا شی يپرتودرمان يبرا يک درمان کمکیا بعنوان یپرترمیااستفاده از ه   

 هاکیتکن رد شرفتیپ لیبه دلباشد، که يسال گذشته م 20قات یفعال در تحق ياجامد، حوزه يتومورها

 يهالولس نیهمچن. باشديا میپرترمیه يشناسستیش درک زین افزایهمچنن دما و یتع يها و دستراه

 يکینیعات کلت مطالیراً اکثریاخباشند. يم يعیطب يهاتر از سلولب توسط دما حساسیبه تخر يتومور

ا و هپوزومیل باشند.يم يسیدآهن پارامغناطیت اکسذرا يا نانوذرات حاویها پوزومیل يا رویپرترمیه

 يهاو ف پرکنند. برخاليا مید آهن مهیذرات اکس يارسال و تجمع درون سلول يرا برا ينانوذرات روش

 اریبس يسیت مغناطنانوذرا يلهیا بوسیپرترمیگرم کنند، هاطراف را  يعیطب يهاتوانند بافتيکه م يخارج

ک یپیز تدک ی in vivoط یشوند. در شرايباشد چرا که فقط باع  گرم شدن بافت هدف ميمورد توجه م

 يتومور يهاقه در مدلیدق 30 حدود يمتناو  برا يسیدان مغناطیاز م KHz 120-100در حدود 

 .(10رود)يگراد بکار ميسانت يدرجه 40-45ن یب يدن به دمایجهت رس يتجرب

 

                                                 
1- Targeted charge-reversal nanoparticles 
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 یماريگاه بیر حالت ردوكس در جاييتغ  -1-11-3

 يسرعت در حال رشد م گذشته به يک از دههید نوکلئیاس يهیپا با يت استفاده از عوامل درمانیقابل   

ها، میبوزیسن ، ريآنت يهادینوکلئوتروید، الیپالسم DNAشامل استفاده از  یيهان درمانیچن. باشد

و  يکیژنت يهايماریو درمان ب يجهت ژن درمان 1خاموش کننده يهاRNAدها، یاسکیدنوکلئیپپت

شرفت ژن یبرابر پ در يمانع ،هاژن يتوپالسمیت ارسال سیرحال محدوده به (.10)باشديم ياکتساب

-يمورد توجه مار یبس يدرون سلول يهامحرکبه  پاسخ دهندهارسال ژن  يهاستمیباشد. سيم يدرمان

کنند که پ  از برداشت يجاد میارا در گردش خون  يداریپا يژن يهاها ناقلستمین سیباشند چرا که ا

 (.40)سازنديخود را رها م يمحمولهتوسط سلول 

ارسال ژن  يبراو  بوده و دما متفاوت pHمانند  هامحرکرر یاز دعنوان محرک، هب 2ل ردوک یپتانس   

 ين فضایبرابر( ب   100̴-1000ل ردوک  باال)یک اختالف پتانسی. (19،40)باشديم شتر مورد توجهیب

ک محرک توانا جهت ارسال یرا به  آن يخارج سلول يد کنندهیاکس يو فضا يداخل سلول ياء کنندهیاح

ون اء دریت احیر باالتر بودن ظرفردوک  بها به محرک نانوناقلپاسخ . (19)کنديل میتبد يدرمان يهاژن

کنترل  يدرون سلولون یر گلوتاتیمستوسط و  دباشيم يمبتن يط خارج سلولیسه با محیدر مقا يسلول

منجر به ترانسفکشن  ،تیمرتبط با سم يهاتیرغم محدودیاء علیقابل اح يمرهایاستفاده از پل .دشو يم

ل شده یتشک DNA(/IPE) نیمیالنیاتيپل 3پلک يمثال پل يشود. برايم in vivoط یکارآمد ژن در شرا

-يش میترانسفکشن را افزا یيکارآشکنند( يم يزوزومیل يهادر بخشکه )  يدیسولفيوند دیتوسط پ

ستم گردش خون توسط یدر س يت گردش طوالنیردوک  با قابل-حساس يهاناقلن یهمچن. (10)دهد

 .(41)شونديها حاصل مونیکاتيبه پل کولیگللنیاتيپلاتصال 

 

                                                 
1-Scilencing RNA 

2-Redox potential 

3- polyplex 
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 یمريپل یهیبا پا یهاستم يس -1-12

 يادیباشند که مورد توجه زيم يمریپل يهاستمیموجود، س يرهش دارو يهاستمیاز س يگروه بزرگ   

 يهاد بنام درمانیجد يانهیمنجر به ظهور زم و رسنديبنظر م يمناسب يهاستمیاند و سواقع شده

ک محصول یاز  يکه به عنوان جزئ يمریبه هر پل يمریپل يهاندرما يشده است. بطور عموم 1يمریپل

شود يم یيمرهایشامل پل يمریپل يهاشود. درمانير عمل دارو باشد گفته مییا تغیجاد یبا هدف ا یيدارو

، نانوذرات و يمریپل يهاسلیمر، میپل -دارو يهاکونژوگه و فعال هستند يکیولوژیاز لحاظ ب يکه بطور ذات

 يکایدر آمر يمریپل يهااز درمان يباشند. شمار در حال رشديم مرهایده شده با پلیپوش يهاپوزومیل

 يدارا يکیژنت يهايماریها و بدر درمان سرطان، عفونت يکینیکل يکاربردها يا  برای، اروپا و آسيشمال

استفاده از پلیمرها نه تنها ورود پروتئین به سلول را افزایش داده بلکه افزایش پایداري  باشند.مجوز مي

باشند که در رفع مشکالت يم ياهیات پاین خصوصیچند يمرها دارایپل شود.ئین نیز حاصل ميپروت

بصورت چند  يتوانند بطور ذاتيهستند که م يبزرگ يهامرها مولکولی( پل1باشند. يد میرهش دارو مف

ب شوند تا بر یر کوواالن با دارو ترکیا غیتوانند بصورت کوواالن ين میشوند و بنابرا يطراح 2يعملکرد

 يهاتوانند با ناقليمرها می( پل2ره ... غلبه کنند. یو غ يری، نفوذپذيداریت، پاین مشکل مانند حاللیچند

مرها جهت ی(پل3ت کنند. یدر بدن هدا ياژهیو يهاراهیب شوند تا دارو را به جایترک يهدفمند متنوع

دارو را  يوسته و کنترل شدهیو رهش پ آل هستنددهیا يطیمح يهامواد پاسخ دهنده به محرک يطراح

باشند و قادر  يکیولوژیت بیفعال يتوانند دارايمرها می( سرانجام پل4سازند. يدر محل عملکرد آن ممکن م

ن رهش یباشند و بنابرايدر داخل بدن م اندوژن يانتقال دارو يهاستمیت سیر فعالییبه برهمکنش و تغ

ن یدتریاز مف يکید که یجد يمریپل يهاد از درمانیک مثال خو  و مفی دهند.ير قرار میدارو را تحت تاث

  يمرهایبالک کوپل يلهیجاد شده بوسیا يمریپل يهاسلیباشند ميمرها را دارا میات پلیخصوص

                                                 
1- polymer therapeutics 

2- multifunctional 
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thrombolytic disease and diabetes. The use of these therapeutic agents is restricted by 

instability and low biological half-life, solubility and cell membrane impermeability. By 

the use of nanoparticles overcoming these limitations is possible and engulfment of 

therapeutic agents by nanoparticles result in 1-drug molecules be unrecognizable by 

immune system, 2-increase in the size of therapeutic agents and slower remove by renal 

filtration, 3-increase in apparent solubility and decrease in precipitation of poor soluble 

drugs in blood vessels, 4- effective intracellular delivery and endosomal escape of 

therapeutic molecules. Other advantages which are result from the use of drug delivery 

systems are possibility of passive and active targeting. In this work, triblock copolymers 

were synthesized and after confirmation of their synthesis by FTIR and H-NMR 

spectroscopy, biocompatibility tests were performed. Electron microscopy studies 

verified formation of micelles by copolymers and their CMC were determined. Also 

fluorescence microscopy studies showed that these nanoparticles were able to enter the 

cells. Loading of peptide drug agents (iturin, surfactin and gramicidin) on nanoparticles 

were confirmed by CD, fluorescence, FTIR, and electron microscopy studies. HeLa 

cancerous cell line was treated with iturin in free form and then was loaded on 

nanoparticles. In addition, LNCaP cancerous cell line was treated by surfactin and 

gramicidin loaded nanoparticles and their effects on cells were measured and compared 

to free surfactin and gramicidin effects. Results showed that these therapeutic agents 

when loaded on nanoparticles have more effect on cells in compared to their free form (in 

the case of surfactin and gramicidin the observed changes in toxicity is significant). 

According to the obtained results, we suggest that BDP16 and BDP18 have good 

biocompatibility and essential features for formulation and use as effective peptide drugs 
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