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 .د قرار گرفتييمورد تاFTIR يف سنجيق طياز طر ، پس از سنتزايکوپليمر سه قطعه ين بررسيدر ا ده:يچك

کامال  يهاسليل مياز تشک ينگاره حاک يکروسکوپ الکترونيمر با استفاده از مين کوپلينانوذرات حاصل از ا يبررس
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به کار  يهاداشته و در غلظت يکم يتيسيتوتوکسيمر سين کوپليج به دست آمده نشان داد که ايد نتاياستفاده گرد

را از خود نشان  يزيار ناچيبس يتيسيتوتوکسيتر( سيل يليگرم در م يليم 2رفته به منظور رهش دارو )کمتر از 

ات يد ابتدا خصوصين استفاده گرديد سورفاکتيپپت يپلرهش دارو از  يبررس يق به منظورن تحقيدر ا .دهديم

(، بررسي ساختار دوم SEM)توسط  سليل ميتشک يي، توانايکيتي، اثر هموليتيسيتوتوکسين مانند سيسورفاکت
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تحت امواج  PBSدر بافر (20به  1 )نسبت يمرينانوذرات پل ين بر رويلود کردن سورفاکت يگرفت. سپس برا

ل يز تشکيو ن FTIR ،Far-UV CDتوسط  يمرينانوذرات پل ين بر روي. لود شدن سورفاکترفتگ فراصوت قرار

د ييمورد تا نگاره يکروسکوپ الکترونيمنانومتر توسط  100تا  20مر  در ابعاد يپل-ن يسورفاکت طمختل يهاسليم

در مورد بررسي اثر پليمر روي ساختارهاي دوم سورفاکتين با هم FTIR و Far-UV CDنتايج حاصل از  قرار گرفت.

به کار رفته در مورد  يهامختلف )غلظت يهادر غلظت نانوذرات، ين لود شده بر رويسورفاکت مطابقت داشت.

ر داده شده و با يهال تاث يسرطان يهاسلول يساعت بر رو 48و  24، 16 يزمان يدر سه بازه (ن آزاديسورفاکت

ج به دست آمده از آزمون يج حاصل با نتاينتا يسهيد. مقاين گردييآن تع IC50ر يمقاد  MTTاستفاده از آزمون 
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ج ينتا يسهين مقايبود. بنابرا ترريساعت چشمگ 48 يزمان ين اختالف در بازهين آزاد داشت که اينسبت به سورفاکت

ن به داخل سلول و رهش يورود سورفاکتش يمختلف(و افزا يها-سلينانوذرات )م يکاهش اندازه نشان دهنده

 است. يمرين در داخل سلول از نانوذرات پليسورفاکت يهستهآ
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Abestract: There are many approaches to peptide and protein drugs delivery. One 

of these methods is conjugating peptides with water-soluble polymers. In this 

presentation, PLGA-PEG-PLGA triblock copolymer as a polypeptide carrier 

after preparation, was confirmed by FTIR spectrum. The size of produced 

nanoparticles by this copolymes was between 400-500nm. For investigation of 

biocompatibility of this copolymer MTT assay and hemolysis assaye were 

used. The obtained results show high biocompatibility of copolymer.  The 

polypeptide, that was selected for peptide delivery was surfactin. Surfactin, a 

non-ribosomal heptalipopeptide, is produced by Bacillus subtilis strains. Recent 

studies show that it possesses numerous biological activities such as antitumor 

and anticancer activities. In this presentation different properties of surfactin 

such as its hemolytic activity, second structure, micellization ability and 

interaction with receptor (by Autodock software) were investigated. For 

sustained delivery of peptide studies, surfactin was conjugated non-covalently 

with polymeric nanoperticles and then surfactin-loaded nanoparticles were 

confirmed by FTIR spectrum. Effect of copolymer on secondary structure of 

surfactin was investigated by far-UV CD spectrum. The sizes of polymeric 

nanoparticles, surfactin micelles and surfactin-loaded nanoparticles were 

measured by SEM. For investigation of biological activity of surfactin, 

polymeric nanoparticles and surfactin-loaded nanoparticles, HeLa cell line was 

treated by different concentration of them. Cell viability was estimated by MTT 

assay. MTT assay results exhibited that surfactin-loaded nanoparticles were 

more effective in arresting cell growth as compared to that shown by free 

surfactin. According to the results, it is concluded that PEG-PLGA-PLGA 

nanoparticles are capable of delivering surfactin over a prolonged period 

achieving a sustained delivery of surfactin, thus make it a potential candidate 

for cancer therapy. 

 
 



 مقدمه -1

ا در ي وده ب يقابل دسترس يوجود دارند که بطور تجار ينيو پروتئ يديپپت يامروزه صدها دارو     

-روش يرا در مرحل ه يديبحث جد يديو پپت ينين عوامل پروتئيا يباشند. توسعهيحال توسعه م

ه ي تجز ،يزي رب زر،، آبگ يمانن د ان دازه يبيبات معاين ترکيکند، چون ايجاد ميعشان ايتوز يها

و  يض النعق ي توانند از طرين نميرايمه عمر محدود در گردش خون را دارند و بنايم و نيتوسط آنز

 ازمنديا نهنيدها و پروتئيتوسط پپت يکيدرمان اختالالت متابول يمصرف شوند. از طرف ير دهانيمس

ه ا يارم ين بي ا يب را يرتهاجميغ يدارو رسان يهاستمين سيباشد و بنابرايمدت م يدرمان طوالن

 مورد توجه هستند.

رغم دارا بودن مسائل نگران کننده در  ي، علينيو پروتئ يديپپت يعوامل ضد سرطان ييامروزه توانا  

ن، يش ود. بن ابرا ييد درک و شناس اي تومور، با يهاک تومور و درون سلوليگاه يبه جا 1عيمورد توز

ت ا  ين يو پروتئ يدي پپت يداروه ا 2يس تيع زي توزو  يکيولوژيسرنوشت ب يهاسميدرک ما از مکان

ها را تح ت ا آنيبرند و يها را به کار مسمين مکانيکه ا ييهاشرفت کرده است که روشيپ يامرحله

توانن د يوج ود دارن د ک ه م  يمختلف  يهاباشند. روشيدهند، امروزه در دسترس مير قرار ميتاث

ه ا ر آنييها در بدن را بهبود بخشند، مانند تغنيها و پروتئديمه عمر و نشاندار کردن پپتي، نيداريپا

و  3ياکروذرهيم يين دارويها درون حامل، قرار دادن آندر آب قابل حل يهامريبا استفاده از انواع پل

ض د  ياز داروه ا يدي ک نس ل جدي ع ي ه ا، توزشرفتين پي. ا4هدفدار کننده يهامهياستفاده از ن

 د.دهنيد ميرا نو يسرطان

ه ا انوحاملها و نکروحامليک شامل ميمريپل يدارو رسان يهاستمير، استفاده از سياخ يدهه يط   

 .اندافتهيتوسعه  يذرات، بطور قابل توجه يمهندس يهاکيو تکن
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 يبر نانوفناور يمقدمه ا -1-1

ن گفته يقا مطابق اين دقياافته است و يش يه، افزايها در مراحل اوليماريص بياز به تشخيامروزه ن   

ک ش انس ي ه ا، يم اريص زود هنگام بين تشخياست. بنابرا« بهتر از درمان يريش گيپ»است که 

س رعت  يد برايجد يها يباشد. تکنولوژ ياختالالت مزمن و کشنده م يک سرياز  يريشگيپ يبرا

هدف دار  يه ادرم انها در آغاز و کمک به دانشمندان و درمانگاه يصيتشخ يندهايدن به فرآيبخش

ن ي عط ف مه م در ا يک نقط هي از هس تند. ي مورد ن يدرمان يهااند و به دنبال پاسخافتهيتوسعه 

 يو داروشناس  يمونول وژي، ايميوشيب يهاحاصل از عملکرد محققان در رشته يهاشرفتيند، پيفرآ

ده ي چيپ يش گاهيآزما يهاکيها با استفاده از تکنها و سرطانيميبدخ يعالئم مولکول ييدر شناسا

د قاب ل يجد يهايها با تکنولوژب آنيه و ترکياول يدستاوردها يريبوده است. امروزه هدف، به کارگ

ن يها و سرطان است. چنيميکشنده مثل بدخ يهايماريص زود هنگام عالئم بيتشخ يدسترس برا

ه ا يم اريب يشروينترل پرا به منظور ک يع و اختصاصيدخالت سر يد به ما اجازهيبا ييهاشرفتيپ

 يازمن د توس عهين ه دف ني م بده د. تحق ق ايم زمن و ب دخ  يه اها به عفونتل آنيقبل از تبد

 يو ن ور ييايمي، شيکي، الکتريکيات مکانينانومتر است که خصوص 1-100در ابعاد  ييهايتکنولوژ

، يپتورها، اس کلت س لولانکنش با رسيتوانند در ميدهند و ميرا نشان م ي( منحصر به فرديکي)اپت

که بتوانند يها زمانکين تکنيدرون سلول شرکت کنند. ا يابات هستهيو  ترک ياختصاص يهااندامک

و بط ور  يب ير تخري غ يک مرحل هي در  in vivoدر  ير ته اجميغ يهاق روشيها را از طريماريب

کم، به ما يست و يقرن ب يناور، في(. نانوفناور3-6ار با ارزش خواهند بود )يکنترل کنند، بس يکيزيف

ار يبس  يوتريک امپ يکنت رل ش ونده يمولک ول يها و ابزاره انياز ماش يعيف وسيامکان ساخت ط

-يب ا فن اور ين فناوري(. تفاوت ا7دهد)يق را ميدق ييدارو يهاو مولکول يکوچکتر از سلول انسان

رن د. البت ه تنه ا يگ يفاده قرار ماست که در آن، مورد است يياس مواد و ساختارهايگر در مقيد يها

 يات ذاتيرند، خصوصيگياس قرار مين مقيکه مواد در ايست، بلکه زمانيکوچک بودن اندازه مطرح ن

و  يشامل بررس  ين فناوري(. ا1ابد )يير مييو... تغ يها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت خوردگآن

با  ييباشد و منجربه ساخت ابزارهايم يو اتم ي، مولکولياس ماکرومولکوليدر مق يتکنولوژ يتوسعه

ن م واد ي درست ا ي( با هدف کنترل و استفاده7نانومتر ) 1-100 يدر محدوده يطول يهااسيمق

 يه اس تميس يد و طراح ي جد يد تجمع ات مولک ولي ه ا، تولها و اتمق مولکوليش دقيتوسط آرا



ن ابعاد از ي(. ا8شود)يا کوچکتر ميسلول  کياس يدر مق يفرامولکول يجاد ابزارهايا يخودتجمع برا

-ها و ماکرومولکولنياز پروتئ ياريها، به بسن آنيکوچکتر ياستاندارد بزرگتراند ول يآل يهامولکول

به  يديجد يها و عملکردهايژگيد وين ساختارها باي(. ا9()1-1کتر هستند )شکل ينزد يستيز يها

ات و يافتن خصوص ي ه ا، مث ل ن انوذرات، اسين مقياز اخاطر ابعاد کوچکشان داشته باشند.  هدف 

بزرگت ر  يهااسيمشاهده شده در مق يهايژگيبا و ياست که بطور قابل توجه يديجد يعملکردها

ن انوذرات چن د  يو توس عه ي، طراح يبه سرعت رو ب ه رش د، امک ان بررس  ين رشتهيمتفاوتند. ا

ص دهند و يمثل سرطان را نشاندار کرده، تشخ ييهايماريتوانند بيکند که ميرا فراهم م يعملکرد

 درمان کنند.

ج اد ش د، يا يع در عل م و تکنول وژيسر يهاشرفتيکه توسط پ يد نانوفناوريجد يرشته ييشکوفا

کن د يجاد ميا يشناسستيو ز يرا در علوم مختلف به خصوص پزشک يشمار يد بيجد يهافرصت

(8.) 

 

 
 

س ه ب ا ن انوذرات ي)چ (( در مقا يستيز يهاو ماکرومولکول يآل يهامولکول يها. اندازه1-1شکل 

 کا )راست(يليس



 

 

 يانواع نانوفناور -1-1-1   

اس اس  ش ود ک ه ب ريم ميگر تقسيکدين حال مرتبط با يجدا و در ع يبه سه شاخه ينانوفناور    

 شوند:يف مير تعريز يساختارها

 5مرطوب ينانوفناور -1-1-1-1

ج ود رام ون ويپ يآب  يهاطيکه اساسا در مح يطيمحستيز يهاستميس يه مطالعهن شاخه بيا   

 يبات سلولير ترکي، غشاءها و سايکيساختمان مواد ژنت ياس نانومتريمق يپردازد و چگونگيدارند، م

-ل ش دهيکه تشک يفراوان ياتيح ين رشته توسط ساختارهايت ايدهد. موفقيرا مورد مطالعه قرار م

ن ي . اده اس تيشود، ب ه اثب ات رس ينظارت م يياس نانويعملکرد ساختمانشان در مق ياند و نحوه

اش د بيم  Bio و در کل علوم م رتبط ب ا يطيمحستي، زيي، دارويعلوم پزشک يرندهيشاخه در برگ

(2.) 

 6خشک ينانوفناور -2-1-1-1

، يکربن  يتارهال س اخيتش ک يش ود و ب ه تمرک ز رويک مشتق ميزيو ف يميش يهياز علوم پا   

 ه از مواد مرطوب استفاد-خشک يپردازد. قابل تأمل است که فناوريم يرآليگر مواد غيکون و ديليس

 طيمح  يا ب راه ا رن م واد، آني آزاد و انتقال دهنده در ا يهارد. الکترونيپذيز ميرا ن يمه هادين

 يارهاکنند که س اختيم فراهم يکيزيات فين الکترون ها خصوصيسازد. اما هميمرطوب سودمند م

باع ث  گ ر ک هيکنن د. اث ر دياستفاده م  ينور يس و ابزارهايک، مغناطيها در الکترونخشک از آن

ا مرط وب را دار ير مش ابه س اختارهايخودتکث يهان است که قسمتيشود ايخشک م يساختارها

 (.2هستند )

 (ي)محاسبه ا 7ينيتخم ينانوفناور -3-1-1-1

ه و ي توجه دارد. تجز يياس نانويده در مقيچيپ يو ساختن ظاهر ساختارها يسازمدل يبه مطالعه   

ها سال وق ت الزم دارد ک ه ونيليعت ميرا طبيمهم است ز يت نانوفناوريدر موفق يال محاسبهيتحل

د به ما يآيمحاسبه بدست م يلهيکه بوس يدرآورد. شناخت يمرطوب را به صورت کاربرد يتکنولوژ
                                                 

1. Wet nanotechnology 

1. Dry nanotechnology 

2. Computational nanotechnology 



 ير مهمين تأثيم که ايخشک را به چند دهه کاهش ده يشرفت نانوفناوريکه زمان پدهد ياجازه م

، يارتب ا  ب ا عل وم مهندس  ياست ب را ي، پلينيتخم يز دارد. نانوفناوريمرطوب ن يرا در نانوفناور

 (.2د )يجد يوتر و فناوري، کامپيمحاسبات

گر و لزوم مش ارکت يکديها بر تقابل آنر مي، تأثينانوفناور ياعالم شده برا يبا توجه به ساختارها   

ن ده يبرت ر آ ي، واض   اس ت ک ه فن اوريياکثر محصوالت نانو يخلق و توسعه يهر سه ساختار برا

 دانشمندان و محققان علوم مختلف است. يتفکر و عمل تمام يتالق ينقطه

 يراپزشكيو پ ينانوفناور  -1-1-2

را  يفن اور يايمختلف دن يهانهيبشر، زم يدات صنعتيله در تويک دانش پايبه عنوان  ينانوفناور   

 يو دسترس يدرمان، آگاه يهاها و روشيمارير قرار خواهد داد. امروزه در کنار شناخت بيتحت تأث

ا يم يوند بزنيرا به بدن پ ييهام انداميتوانيبدن انسان حاصل شده است که م ينسبت به اجزا يقيدق

ها ساخته يماريدرمان ب يکه برا ييم. داروهايياز کار افتاده نما يضان اعيگزيرا جا يمصنوع ياعضا

ط و ه دف يل که مح ين دليسازند و به ايرا به سالمت بدن وارد م يگريد يهابياند، خود آسشده

 يب ير از درم ان تقريهدف خود را ندارند، ن اگز يحرکت به سو ييشناسند و توانايق خود را نميدق

 باشند.يم

و نابود کردن  يياز شناسا يکنون يکه داروها HIVروس مرموز يدز با وير اينظ ييهايماريب ظهور    

-يمحسوب م يار بزرگيان مردم جهان، مشکل بسيآن عاجزند به همراه گسترش روزافزون آن در م

را در  يزي رت انگي ش رفت حيتواند پيکند که ميرا ارائه م يساختار ،انجام شده يهاشود. پژوهش

« هوش مند يمولک ول يه انيماش »جاد کند. يا يستيز يهابيها و آسيماريدارو و درمان ب صنعت

توانن د ياند ک ه م قيار دقيم کننده و متحرک بسيستم شناساگر، ترميک سيار کوچک يبس ينمونه

ها با اطالعات کام ل از س اختار نين ماشيامروز را برطرف سازند. ا يتمام مشکالت مذکور در پزشک

و  ه اک روبيها، ميقادر به حفاظت از آن در برابر باکتر يبدن به راحت يهااجزاء سلول يو حتبدن 

-يبدن م يها، سلول DNAق از يمثال با داشتن اطالعات دق يزا خواهند بود. برايماريب يهاسوريو

 . ن ببرنديکرده و از ب ييسالم شناسا يهاب زدن به سلوليتوانند عوامل مهاجم را قبل از آس

 يشده که توس ط موتوره ا يزيربرنامه يهااز مولکول ياهوشمند )مجموعه يمولکول يهانيماش   

-يدارند( م ياس درون سلوليق در مقيت انجام اعمال سودمند و دقيکنند و قابليحرکت م يمولکول

کنن د و  مار حمليب يهاافت و تا محل سلوليخاص را در يهايماريب يالزم برا ييتوانند مواد دارو



 يم اريب ياز و عوارض جانبيها، دارو را اثر داده و با حداقل ماده مورد نتک تک آن ييپس از شناسا

ها عبور کرده سلول غشاءتوانند از يها با ابعاد کوچک خود منين ماشين حال ايرا درمان کنند. در ع

 يب ه راحت  يمولک ول يهانيماش، نانوييهاتين قابليند. با چنيم نمايز ترميرا ن ياجزاء سلول يو حت

کرده  ييبدن انسان شناسا DNAاطالعات آن با   يسهيق مقايرا از طر HIVروس يو يتوانند حتيم

 (. 2ن ببرند )يو از ب

  يفناورستيز و ينانوفناور  -1-1-3

 اريبس  ين اورنانوف يکاربرده ا يها را برادارند که آن يصفات يکيولوژيب يهاستميها و سمولکول   

 يودع ت ، تع داد مح ديرس د ک ه در طبينکه در نگاه اول ب ه نظ ر م يسازد. با وجود ايمناسب م

ف ک( وج ود دارن د، اخ تالي نوکلئ يدهايه ا، اس يدها، چرب ينواس ي)آم ياص ل يسازنده يواحدها

مک ن را م ياز س اختارها يعيف وسيها، طمر شدن آنيمختلف پل يهاها و راهن مولکوليا ييايميش

ص ورت  يفن اورستيو در کل در ز ييايميکه در سنتز ش ييهاشرفتين پيکند. عالوه بر ايد مجايا

از  ب کند ويرکتسازنده را در کنار هم قرار دهد و  ين واحدهايسازد که ايرفته، انسان را قادر ميپذ

ن ي ان د را بس ازد. اع ت س اخته نش دهيک ه ت اکنون در طب يدي جد يق، مواد و ساختارهاين طريا

 دارند. ير و منحصر به فردينظيب يکاربردها غالباًساختارها، 

ه ا آن يرهي هس تند و ط ول زنج 8، ت ک پراکن دهيفناورستيق زيه شده از طريته يمرهايوپليب   

نشان داده شده اس ت ک ه  راًيرممکن است. اخيغ عمالً يمر سنتزين پليد چنيف شده است. توليتعر

ر ي ع غيستال مايکر يهاتيقابل يف شده باشد، دارايها درست تعرآن يرهيکه طول زنج ييمرهايپل

ن دس ت ، ي از ا يد م وادي تول يتوانند ب رايمر، ميسنتز پل يهاباشند. بعنوان مثال روشيم يعاد

مانن د بت ا  يمص نوع يه انهيدآميتوان از کنار هم قرار دادن اسيم يفناورستياستفاده شوند. در ز

 (.2ن وجود دارد استفاده کرد )يا آلکيکه در ساختارشان آلکن  يگريد يهانيا پروتئين و يآالن

 9نانوذرات  -2-1

م يت وانيم م ييان نمايب يابيها به صورت قابل ارزير فناوريرا با سا يم تفاوت نانوفناورياگر بخواه   

 ق ت هم ان عناص ريه در حقي م. عناص ر پايار ذک ر کن ي ک معي را به عن وان « هيعناصر پا»وجود 

(. 1کند )ياس بزرگتر فرق مياس نانو با خواصشان در مقيها در مقهستند که خواص آن ياسينانومق

                                                 
1. Mono disperse 

2. Nanoparticles 



از ابزاره ا و کاربرده ا را  يعيف وس يط يها، نانوفناورومولکولياس بياس، در مقينانو مق ينهيدر زم

ده و يچير پيک مسيامکان مداخله در  يست شناسيو ز يبه پزشک يين ابزارهاي(. چن7دهد)يارائه م

از  يعيوس  يدر مح دوده ي(. نانوفن اور10را خواهند داد ) يو مولکول يکنترل شده در سط  سلول

ر يي ن م واد ب ا س طوح تغيست شناس سودمند باشد. تمام ايز يتواند برا يشود که ميمواد ظاهر م

ن ن انومواد را ب ه يا توانندياند که مشده يگاند طراحيک نوع لياتصال به  يبرا ييايمير از نظر شيپذ

متص ل  ير برداريو عوامل تصو يببرند و به مواد فلورسنت در ابعاد مولکول يستيز يدرون حسگرها

 (.7()3-1و 2-1کنند )شکل
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نانوذرات  (C)مرها يدندر(B) ک يمريپل يهاسليم(A) مختلف.  ي. نانوذرات چند عملکرد3-1شکل

 ضد سرطان(. يلود شده با دارو يمري)پوشش پل يسيمغناط

ه نانوذره است. منظور از نانوذره، همان طور که از نامش مشخص است ين عنصر پاين و مهمترياول    

-يده م ي نام« ن انوذره»نانو،  ياست. ذرات در محدوده ،ک بعديحداقل در  ،يبا ابعاد نانومتر يذرات

ز و ي، آن الييه ا باع ث شناس ايژگ ين ويخاص هستند که ا يهايژگيبا و يکرو يها ذراتنيشوند. ا

به خصوص ن انوذرات،  يدرک کامل نانوفناور يشوند. برايم ثرترمؤ ريک مسيها در آن يرياندازه گ

ر ب زر، يي ن انوذرات امک ان تغ ير سط  خارجييم. تغيداشته باش يسط  ذرات آگاه يميد از شيبا

ده د. يوندها با آنها را م ير پيا سايوند کوواالنت يپ يرا برا يستيو ز ييايمي، شيمولکول يهاتيماه

را به ذره اعطا  يسازگارستيت و زيش حالليرا مثل افزا يات سودمنديبات خصوصين ترکيساختن ا

 يه ادهن د ک ه ن انوذرات ب ا مولک وليمختلف نشان م  يکيزيو ف يکياپت يهايژگي(. و7) کنديم

مث ال ن انوذرات  يش وند. ب رايب م يها ترکنانوپروب يل دهندهير عوامل تشکيها و سا، دارويستيز

جذب  يهايژگيکه نانوذرات طال ويدهند در حالينشان م يسيات فوق پارامغناطيدآهن خصوصياکس

-يساخته م  ينکه نانوذرات از همان مواديشان را دارند. توجه به ايهاخاص وابسته به اندازه يکياپت

دهند، يمنحصر به فرد رانشان نم يکيو اپت يسيمغناط يهايژگين ويکرون، چنيکه در ابعاد مشوند 

 (. 3مهم است )

د ي جد يق يتحق يرهاين انوذرات، مس  يت چند عملکرديت مناسب و قابليکوچک، حالل ياندازه   

ا انکنش ب ي ت مي د ن انوذرات، قابلي ات جديکن د. خصوص يشناس ان ب از م س تيز يرا برا ياديز

کنن د. يه ا را ارائ ه م ومولک ولياس بيعمل کننده در مق يرهايده در مسيچيپ يستيز يعملکردها

افته يکم دست يست ويل قرن بيمهم اوا يقيتحق يهااز تالش يکيبه عنوان  يگاهيبه جا ينانوفناور

در  يو اتم  يات منحصر ب ه ف رد س اختار تجمع ات مولک ولياست. همانطور که دانشمندان خصوص

 يس تيو ز ييايميو ش  يکيزيات فيما در ساختن خصوص ييرند. توانايگياس نانومتر را به کار ميمق

ر و ي، بعن وان عوام ل کنتراس ت تص ويو استفاده از نانوذرات در دارورسان يت طراحين ذرات، قابليا

ر يدر تص و ييه اش رفتيبدست آمده، ب ا پ يهاتين قابليسازد. ايرا فراهم م يصياهداف تشخ يبرا

از  يپاس خ ب ه برخ  يب را يد بزرگ يابد و امييوند ميها پستميس يولوژيک و بيوانفورماتي، بيبردار

نانومتر است و  100تا  1در ابعاد  يادهد. نانوذره، ذرهيم يرا در خود جا يکيو ژنت يستيسواالت ز



(. 1ش ود )يه م اس تفاد ير بردايبه عنوان حامل دارو و عوامل تصو ييدارو يو کاربردها يدر پزشک

مورد  يک باشد که اثر درمانيک مارکر آپوپتيک گزارشگر مثل يممکن است شامل  يک نانوذره حتي

 (.7نظر را دارد )

شامل عبور از  يا درون سلولي يع بار به اهداف سلوليبه توز يابيدست يرا برا يستيز يهانانوذرات راه

ستم عص ب يس يهايماريرات در درمان سرطان، بنانوذ يابيبرند. ارزيرا به کار م يمغز -يسد خون

ها مورد بح ث هس تند. ت آنيمز ي  دهندهيتوض يهاو... به عنوان نمونه ي، اختالالت عصبيمرکز

ن ي ب ه ا يح يتوانن د ب ه ط ور ترجيدارند که م يدرون سلول يهي، اهداف اول ياديز ييعوامل دارو

توان د يم  يدرون سلول يک نانوذرهيدارند.  ييايزاع شوند که احتماال ميتوز يدرون سلول يهاتيسا

 يب ه دوزه ا يابيدس ت يممکن است ب را يت کند. نانوفناوريبه عنوان مخزن دارو درون سلول فعال

ب ات يد ترکي ب ه منظ ور تول يگاه س لوليک مخفي يسازهدفدار و آماده يهاق درمانياز طر يدرمان

 (.9شود )ه به کار برده يا تجزيتوسط انتقال  يدرمان

. نانوذرات عالوه يکيو سرام يل شوند مانند نانوذرات فلزيتشک يتوانند از مواد مختلفينانوذرات م   

-يز دربر ميه را نيالهسته ير ساختارهاينظ يبيها و نانوذرات ترکيمه هاديها و نقي، عايبر نوع فلز

م ه ين يند. نانوبلورها و نقا  کوانت وميآين، نانوخوشه به حساب ميپائ يهارند. نانوذرات در اندازهيگ

کنت رل س نتز و ک اربرد  ين مشخصات نانوذرات برايينانوذرات هستند. تع ير مجموعهيز زين يهاد

 يه اکروس کوپير: مينظ يگوناگون يهابات با استفاده از روشين ترکياست. خواص ا يها ضرورآن

-ن روشيو همچن FT-IRو X-ray  ، فوتوالکترون يف سنجي، طAFM يکروسکوپ اتمي، ميالکترون

از  يعيف وسيشود. نانوذرات در حال حاضر از طيده ميذرات سنج يژهين اندازه و سط  وييتع يها

 (.1شوند )يمواد ساخته م

 يدارو رسان يکاربردها ينانوساختارها برا يتوسعه -1-3

ش ه ي، هميدي ل ورو داخ  يده ان يرهايمص رف دارو، بط ور مث ال مس  يمتداول برا يهاروش   

آزاد،  يبا داروه ا يمتداول درمان يهان روشيباشند. ايق نميک درمان دقي يرها براين مسيثرترمؤ

 يدارو رو يس م يگاه ه دف، ع وارض ج انبين دارو در جايپائ يستيز يب مانند دسترسيمعا يبرخ

(. 11ر را دارن د )ت م ورد نظ ي فعال گ اهيجا دن بهيه دارو در بدن قبل از رسيسالم و تجز يهابافت

ش يشود، به سرعت پ س از مص رف اف زايک روش متداول مصرف ميک دارو، که با ي يغلظت خون

-يان ميآن به پا يت اثر درمانيو در نها ابدييگردد کاهش ميزه ميکه متابول يابد و سپس وقتييم



ن يد ب يبا  10لفعاستيعامل ز ياست که غلظت خونن يدر مصرف دارو ا يديکل ي. نقطه(11) رسد

ده د يک مقدار حداقل )که نشان م يدهد( و يت دارو را نشان ميک مقدار حداکثر )که سط  سمي

-ينسبت داده م« يدرمان يمحدوده»غلظت اغلب به عنوان  يمحدودهن يست( باشد و ايثر ندارو مؤ

ط  دارو مدت، س  يمصرف طوالن يشده برا يطراح يکنترل شده يدارو رسان يهاستميشود. در س

ست فعال )مانند يماند. عوامل زيم يثابت باق ير حداکثر و حداقل به مدت طوالنين مقاديدر خون ب

-ياستفاده م  يديا داخل وري يدهان يرهايق مسيک( که از طرينوکلئ يدهايها، اسنيداروها، پروتئ

موج ود در  ينن دهب کيتخر يميو آنز يديط اسيشرا يسم بعالوهيمتابول يلهيتوانند بوسي، مشوند

از  ت وانيها در بدن را من مولکوليه شوند. مدت زمان چرخش ايدر بدن تجز ياروده-ير معديمس

ن يش داد. معم ولترياف زا ب اال يها در داخل مواد مناس ب ب ا وزن مولک ولق به دام انداختن آنيطر

روفوب در خ ون ح ل دي ه يداروه ا هستند.« مرهايپل»روند ين منظور به کار ميا يکه برا يمواد

ن داروه ا ي دهد. ايها را کاهش مآن يداروئ ين امر اثربخشيرسند و ايشوند و به هدف خود نمينم

 ع گردنديل توزيدروفيه يداروئ يهاتوسط کپسوله شدن درون حامل يثرار مؤيتوانند به طور بسيم

از دارو  يبخش اعظم ،در آن که يع دارو به روشينان از توزياطم يبرا يدارو رسان يهاستميس. (11)

 يم دت ط والن يمورد نظر برا يهاکينتيبا توجه به ک يسلولو تحت يبا بافت هدف در سط  سلول

ت ي آزاد مانن د حالل يمربو  به مصرف داروهان مسائل يشوند. بنابرايم يدهد، طراحيانکنش ميم

ب باف ت ينامناسب و آس  ييدارو يهاکينتي، کيريف، فقدان انتخاب پذيضع يستيع زي، توزمحدود

-س تميابند. سيا بهبود يرند يمورد غلبه قرار گ ،يدارو رسان يهاستميتوانند با استفاده از سيسالم م

بات ير دلخواه ترکيمقاد يهدفدار کردن و رهاساز يبرا ييهاروش يآماده ساز يع دارو برايتوز يها

م ورد نظ ر در  يدارو ،عيتوز يدهيدر پدشوند. يم يشده در بدن طراح ييدر مناطق شناسا يدرمان

-ياس ماکرو کپسوله ميدر مق ييدارو يهامپلنتيا ايکرو ساختارها يمختلف مانند نانو و م يهاشکل

ش و يداروه ا را اف زا يدرم ان ين امر اثربخش يانجامد. ايدارو م يکنترل شده يکه به رهاسازشود 

داروه ا از  ياتصال و رهاساز يع برايتوز يهاستمياز س يدهد. نوعيها را کاهش مآن يعوارض جانب

 .(11) اندافتهيها توسعه نيو پروتئ DNAکوچک تا قطعات بزر،  يهامولکول

ع ي و توز يداروئ  يه اکي نتير کيي تغ يها ب راآن ييتوانا ،يدارو رسان يهاستميس يت اصليمز   

عت کن د. س رين مييآن را تع يرماندارو از حامل، اثر د يدارو در بدن است. سرعت رهاساز يستيز

                                                 
1. Bioactive agent 



استفاده شده  يات دارويحامل، خصوص يات مادهيتوسط خصوص ييک حامل دارويدارو از  يرهاساز

اب زار  توان د بس ته ب ه ن وعين ميهمچن يشود. سرعت رها سازيستم حامل دارو کنترل ميو نوع س

س و ي، دم ا، مغن اطيوني  ي، جاذب هpHمانن د  يداخل  يه امح رک ع استفاده ش ده، توس طيتوز

 يهي ( تجز2( انتش ار دارو از حام ل 1توان د يدارو م  يسم رهاس ازيکنترل شود. مکان ماوراءصوت

ب ي( ترک4( متورم کردن حامل کپسوله کننده به دنبال انتشار دارو 3 کپسوله کننده يماده يستيز

 .(11) باشد (3تا1الذکر )فوق يهاسميمکان

م ورد  يگاه هدف در دوزه ايبه جا يتوانند بطور انتخابيمناسب، داروها مق هدفدار کردن ياز طر   

ه ي تواند به صورت اوليداروها م يستيع زيابند. توزيع يسالم توز يهاها و اندامبدون اثر بر بافت ،ازين

دارو  يه اس تميس يع يل طبي اب د. تمايبهب ود  ر فعاليسم هدفدار کردن فعال و غيتوسط دو مکان

در  ( مخصوص اMPSً) 11يات ت ک هس تهيس تم فاگوس يدر س يري ق رار گ يبرا يصاصاخت يرسان

مش اهده  (16و  11) (EPR) 12يافت هيش ياف زا يريو اثر ابقاء و نفوذپذ کبد و طحال يماکروفاژها

ا ي رفعال هس تند. در هدف دار ک ردن فع ال ياز هدفدار کردن غ ييهاجامد مثال يشده در تومورها

ب ي ق ترکياز طر يدارو رسان يهاستميگاه سيجا يژهيو يهاتي، فعالگانديل يطهسبواهدفدار کردن 

ند. داروها با يآيا رسپتورها بدست ميسط  سلول  يهاژنيه آنتينشاندار شده عل يگاندهايها با لآن

 مث ال يب راشوند. يب مينوع سلول مورد نظر ترک يت براياختصاص يدارا يگاندهايا ليها يباديآنت

ک گزارش يد فولياس ياد رسپتورهايان زيب ينه برايه و سيکبد، کل سرطان شامل هاواع سرطانان در

ابن د ک ه ير يي ک تغيفول دياس اتصال يتوانند برايم يدارو رسان يهاستمين سيبنابرا .(11) اندشده

دارو  نيشود. بنابرايسالم م يهانسبت به سلول يسرطان يهاشتر دارو درون سلوليمنجربه تجمع ب

 .(11) باشديمختلف م يهايماريدرمان ب يبرا يديهدفدار ام يرسان

در  ين انو، ابع اد ياي آغ از ک رده اس ت. در دن يرا در بخش دارو رس ان يانقالب يظهور نانوفناور   

ه ا در سمياز مواد و مکان يکنند و آگاهيفا ميرا ا ياتيار حينانومتر نقش بس 100تا  1/0 يمحدوده

ه ا و کروحامليع کند. نانو و ميرا تسر يدارو رسان يهاستميس ينه سازيو ممکن است بهاس نانيمق

اش غال  يدارو رس ان يرا در تکنول وژ ياختصاص ک شکافي ها از آن يفرد ناشمنحصربه يهايژگيو

                                                 
1. Mononuclear phagocyte system 

1. Enhanced permeability and retention 



ف رد اس ن انو را منحص ربهي ع در مقيتوز يهاستمين سيا يزيچه چ»ن امر که ين، ايکنند. بنابرايم

 .(11) باشديبحث م يمناسب برا« ازد؟سيم

 يدارو رسان يها براستمينانوس  -1-3-1

ش رفت عملک رد ي، پيپزش ک يتکنول وژ يرو ياثر ش گرف يدارو رسان يهاستميهاست که سسال   

توانن د يع ميتوز يهاستميد را داشته است. سيجد يهااستفاده از درمان يياز داروها و توانا ياريبس

از  يها نوعستمياس متفاوت باشند. نانوسيکرو تا نانو مقي( تا مmm1<اندازه، از ماکرو ) يدر محدوده

 يکنند. نانوساختارها به راحتياس بزر، ارائه ميکرو و مقيع ميتوز يهاستميسسه با يا را در مقايمزا

ع از يبور سرت عين مزيتوز(، و بنابرايده شوند )اندوسيمختلف در بدن بلع يهاتوانند توسط سلوليم

 يه اکرومتر و اندازه اندامکيم 20تا  10انسان  يهان قطر سلوليانگيغشاء سلول را اعطاء کنند. م

 يعن ي ،کنن ديارائه م  را يت مهميمزاس نانو ينانومتر است. ابزارها در مق 100با يتقر يداخل سلول

ها بدون داشتن اث ر سلولسط  سلول و درون  يرو يستيز يهاتوانند به سرعت با مولکوليها مآن

 يآن اتوم يه ايژگ يانکنش دهن د. وي ها، مآن مولکول ييايميوشيب يهايژگيعملکرد و و يسوء رو

پوس ت،  يالي تل يو اتص االت محک م اپ  يويستم ريمنشعب س يرهايمس 13يمغز-يمانند سد خون

 سازد.يوار مدش بزر، را يهاحامل يمورد نظر برا يکيوژوليزياز اهداف ف ياريبه بس يابيدست

 يخ ون يهار،يمو fenestration14ق يتوانند از طريم يتحت سلول يل اندازهيبه دل هانانوحامل    

. توز برداشته ش ونديق اندوسيها از طرابند و توسط سلوليتجمع  ين بافتيب ينفوذ کنند، درون فضا

 يکيآناتوم يهايژگيتوسط ول شده يتحم ياس نانو به غلبه بر سدهايدر مق يين داروين حامليبنابرا

رقاب ل يم ار غيب يه اها و بافتبه سلول يداروئ يهاثر مولکولع مؤيبدن انسان، به منظور امکان توز

ک و يدروفوبي ه يمانن د داروه ا يدرم ان يه ااز مولک ول يعيف وس يکنند. طيدسترس، کمک م

-يم يستيز يهاکرومولکولر مايها و سا، واکسن DNAک، ينوکلئ يدهايدها، اسيک، پپتيليدروفيه

-يماکروشان م يهامشابه معادل اس نانويها در مقحامل ابند.يع يها توزتوانند با استفاده از نانوحامل

مورد اس تفاده  ير چشمي، داخل تومور و مسيني، بي، پوستيدي، داخل وريدهان يرهايتوانند از مس

 .(11) رنديقرار گ

 نانواس يدر مق يدارو رسان يابزارها -1-4

                                                 
1. Blood-Brain Barrier 

1. Fenestration 



 باشد:ير مياس نانو شامل موارد زيدر مق يدارو رسان يابزارها

-ها، نانوژلنيرها، فولهمرها، نانولوليبرها، دندري، نانوذرات آهن و...(، نانوفيمرينانوذرات )نانوذرات پل 

 .(11) يروسيو ذرات شبه و يروسيو يها، وکتورهاستاليها، نانوکر

 م.يپردازيم يرمينانوذرات پل ينجا به بررسيدر ا

 

 

 يمرينانوذرات پل -1-5

کنترل  يدارو رسان يهاستميشان در سيرا در جهان به خاطر توانائ يتوجه شگرف يمرينانوذرات پل   

و  ک ربن، کايلينانوذرات به طور معمول از س  (.4-1)شکل اندشده و هدفدار شده به خود جلب کرده

 يم ريه ا، ن انوذرات پلني ان اي ش وند. از ميته م مره ا س اخيو پل  ومي ، پالتنمانن د ط ال يفلزات

مره ا يش ان هس تند. پليو عملکرد يساختار يهايژگيبه خاطر و يين داروين حامليتردوارکنندهيام

-يتوانند کپسوله شوند، ارائه ميفعال که مستيه و نوع عوامل زيرا در روش ته ييباال يريپذانعطاف

 ،15يس ازگارستياز ز يناش ،مناسب يين دارويبه عنوان حامل متعدد يمريدهند. استفاده از مواد پل

ک ي بودن است. کپس وله ش دن  يکاربرد يها براآن يو توانائ  17يستي، جذب ز 16يستيز يهيتجز

-يمولکول دارو را فراهم م  يداروئ يهاکينتيشتر کي، امکان کنترل بيمريک حامل پليدارو درون 

 يمريدارو، نانوذرات پل يرهاساز يهاکينتير کييتغ يتوانائ و مرهايپل انواع کند. قابل دسترس بودن

 يمره اياز پل ياديشمار ز ساخته است. يدرمان ياز کاربردها يعيف وسيط يبرا يقو يدهايرا کاند

 يها پل آن يمرهايو کوپل (PGAد )يک اسيکوليگال ي(، پلPLAد )يک اسيالکت يک مانند پليسنتت

 (PEOد )يلن اکسيات ي(، و پلPCLکاپروالکتون ) يها، پلالتيآکر ي(، پلPLGAد )يکوليدکوگليالکت

ون ن انوذرات يدر فرموالس  ت وزانيو ک ن ات، ک الژنيآلژ، نين، ژالتيمانند آلبوم يعيطب يمرهايو پل

 .(11) اندقرارگرفته يبرداردارو مورد بهره يحاو

 يمريسنتز نانوذرات پل  -1-5-1

                                                 
1. Biocompatibility 

2. Biodegradability 

3. Bioresorbabilty 



 يه ام ورد اس تفاده ق رار گرفت ه اس ت. روش يمرينوذرات پلنا يهيته يبرا يمتعدد يهاروش   

و روش  19ون مض اعفيروش امولس  18ون منف رديون به کار رفت ه ش ده ش امل روش امولس يامولس

diffusion solvent-emulsification   20يتجمع  -گ  ر مانن  د خ  وديمتع  دد د يه  اباش  د. روشيم 

س نتز ن انوذرات م ورد  يز براين  salting outو  spray drying، يمريپل يهاسليم يمرها برايکوپل

توانند با اس تفاده ين ميهمچن يمرياند. نانوذرات پل، گزارش شدهيدارو رسان ياستفاده در کاربردها

ون است، ن انوذرات يون امولسيزاسيمرين روش، پليون مونومرها ساخته شوند. معمولتريزاسيمرياز پل

ون يامولس  يه اشوند و توس ط مولک وليپخش م يآبکسان در فاز ين روش بطور يساخته شده با ا

از  ياريون نانوذرات لود شده ب ا دارو، ب ه بس يفرموالس يبرا يگردند. روش انتخابيت ميکننده، تثب

 (.11دارد ) يمر بستگين دارو و پليکنش بانيمر، نوع دارو، ميفاکتورها مانند نوع پل

 

                                                 
4. Oil-in-water 

5. Water-in-oil-in-water  

6. Self assembly 



 
 .کيمرينانوذرات پل يساندارو ر يهاستمياز س يکير شماتي. تصو4-1شکل 

 

 

 

 يژگيساختار و و -1-5-2

ر يثتحت تأ يستم دارو رسانيها را به عنوان سآن يينانوذرات که عملکرد نها يهايژگين ويمهمتر   

 .(11) هستند 21ل زتايکپسوله کردن و پتانس يذره، اثربخش يهند اندازهيقرار م

                                                 
1. Zeta potential 



 اندازه و شكل -1-5-3

 يباشد. اندازهيمار مهم يبس يدارو رسان يلهيموفق به عنوان وس ياستفاده ينانوذرات برا ياندازه   

انح الل  ياز است. ذرات بزرگتر ب رايمورد ن يانيحرکت شرا يعتر در خون يانحالل سر ير براکوچکت

ت ات را تحنانوذر يکه اندازه ييشوند. فاکتورهاي  داده ميترج MPSا نشاندار کردن يمدت  يطوالن

ار ينقش بس و غلظت سورفاکتانت هستند. شکل نانوذره يوزن مولکول مر،يهند غلظت پليقرار مر يتاث

 يبيکا تريار، ه، انتشيتواند تجزيدارو م يسم رهاسازيدارو دارد. مکان يرهاساز سميمکان را در يمهم

ر کنت رل م يکس پليماتر يهيدارو توسط تجز يبا ساختار فشرده رهاساز يذرات ياز هر دو باشد. برا

 تار دارو اس در اصل وابسته به انتش  يکه منفذ و کانال دارند رهاساز يذرات يکه برايشود درحاليم

(11) . 

 22 کپسوله کردن دارو -4-5-1

دارو،  ييايميکوش يزيات في، خصوص يسازبه روش آماده ياديزان زيلودکردن دارو به م ياثربخش   

دارد.  يتگمر، دارو و س ورفاکتانت بس ين پليانکنش بيمو  انت استفاده شدهمر و سورفاکتيت پليماه

ب پ س از ون/جذي( انکوباس 2ا ي ذرات  يهي ته ني( اتصال در ح1 يهيبه دو روش اولتواند يدارو م

ر متص ل ميکس پليبه ماتر ييايميرد. در روش اول دارو بصورت شيل ذرات، در نانوذرات قرارگيتشک

ل ج ذب که روش آخر ش اميافتد، درحاليمر به دام ميس پلکيدرون ماتر يکيزيا بصورت فيشود يم

 ير ط ددارو  يري ک ه قرارگيزمان ،کپسوله شده يزان دارويسط  نانوذره است. م يدارو رو يکيزيف

 دارو يداري ن روش ممک ن اس ت ک ه پاي ن ح ال در ايبا ا شتر است،يب ،رديل ذرات صورت گيتشک

 .(11) ردير قرار گيها تحت تاثيزودنه و حضور افيمانند روش ته ييتوسط پارامترها

 ل زتايپتانس -1-5-5

 يداري پا يب را يل زتا شاخصيل زتا است. پتانسيپتانس يمريوذرات پلننا مهم اتيگر خصوصياز د   

 يداري پا -mV30ت ر از يا منفي+ mV30تر از مثبت يل زتايبا پتانس يدهد. ذراتيذرات را نشان م

 يهاانکنشيابد، مييش ميل زتا افزايکه پتانس يمورد ذرات باردار، وقتدر . (63و  11) دارند ينرمال

شوند، بزرگتر خواهن د ب ود. يتر مکنواختي يع اندازهيدارتر با توزيل ذرات پايدافعه که منجربه تشک

                                                 
2. Drug incapsulation 



ن روش اس تفاده ش ده يت رمتداول ،ر سط ييار مهم است. تغياز تراکم بس يريدر جلوگ يدارين پايا

 .(11) آنها است يداريپا ينه سازين بهينانوذرات و بنابرا يل زتايپتانسکنترل  يبرا

 يدارو رسان ينانوذرات برا يکاربردها -1-6

ان د. رفت هق رار گ يع ژن م ورد بررس ي و توز ييدارو يکاربردها يطور گسترده برا نانوذرات به      

 يرهاساز ياهيژگيکند. وين مييحامل را تع يدرمان يت اثربخشيدارو از نانوذرات، در نها يرهاساز

، دم ا و  pHمانن د  يط خ ارجيم ر و ش رايات دارو و پليتوانند با استفاده از خصوص يها منانوحامل

نج ا م ورد يدر ا ياهداف درم ان يمهم نانوذرات برا يکاربردها يابند. برخير ييتغ يسيدان مغناطيم

 .(11) رنديگيبحث قرار م

 سرطان يدرمان يميش  -1-6-1

-يمورد اس تفاده، مح دود م  يضدسرطان يت داروهايدر سرطان اغلب توسط سم يدرمان يميش   

در  ير انتخ ابي نرمال بطور غ يهاهدف و سلول يسرطان يهاسلول يرياز قرارگ ين امر ناشيا شود.

ب ه  يمريناخواسته شود. نانوذرات پل يسم يبه عوارض جانب تواند منجريباشد که ميمعرض دارو م

ت يک اهش س م يو ب را يدرم ان يش اثربخش ياف زا يک ت الش ب راي در  ،ي ين دارويان حاملعنو

نش اندار ک ردن  يان د. دو روش ک ه ب راگرفت ه قرار يمورد بررس يسرطان ضد يداروها يناخواسته

از  يک يباش ند. يرفعال و فع ال م ياند نشاندار کردن غبطور گسترده گزارش شده يسرطان يسلولها

 يدهياز پد يريجلوگ يباشد که برايم 23يار کردن فعال با استفاده از نانوذرات مخفنشاند يهاروش

ن نانوذرات ير سط  ايين امر توسط تغياند. اافتهيتوسط ماکروفاژها توسعه  ييون و شناسايزاسياپسون

ت کمپلم ان، و ج ذب ي ، فعالين يک از اتص ال پروتئيليدروفي باش د. پوش ش هيم يابيقابل دست

مر که يکند. دو پليم يريجلوگ ياستر يسم دافعهيق مکانيال از طريکولواندوتليستم رتيس يحيترج

ه ا در خ ون و ش مدت زم ان گ ردش آنيپوشش نانوذرات به منظور افزا يبرا يتربصورت گسترده

 . (11) ندهست PEOو  PEGرند يگيک مورد استفاده قرار ميستميع سيتوزتجمع در تومورها پس از 

 

 

 به مغز يدارو رسان -1-6-2

                                                 
1. Stealth nanoparticles 



   BBB و  يسرطان ها، عوامل ضديبادياز داروها شامل آنت ياديشمار ز يرقابل عبور برايک سد غي

 يه ان س د در س ط  س لولي باش د. ايکنند، ميعمل م يمرکز يستم عصبيس يکه رو ييداروها

ش ود. يش امل م ن خون و مغ ز را يرا ب يشود و سط  بزرگيل ميتشک يمغز يهار،يمو اليتلاندو

ر ين ح ذف ه ر مس ينشان و بنابرايمغز با داشتن اتصاالت محکم ب يال عروق خونياندوتل يهاسلول

ن يب  يرهايشوند. حض ور اتص االت محک م و فق دان مس يم ييها، شناسان سلولين ايب يپاراسلول

انتش ار  کن د.يرا مح دود م  يوم مغزياز اندوتل يقطب يهاحرکت محلول يبطور قابل توجه يسلول

 دارد.  يبستگ يديپيعبور از غشاء ل يمولکول فعال برا يستيز يداروها از خون به درون مغز به توانائ

 يستم عصبيثر داروها به مغز و سع مؤيتوز يها برااز روش يتوانند در تعداديم يمرينانوذرات پل   

ه ي شده را در براب ر تجزمتصل  يداروها ،يمريپل يهاکس جامد حامليسودمند باشند. ماتر يمرکز

توانن د يها م دهد. بعالوه حامليش ميدن دارو به مغز را افزاين شانس رسيکند و بنابرايحفاظت م

توان د کنت رل ش ود. مطالع ات يع هدف دار ش ده م ين توزيهدفدار کنند و ا ع داروها به مغز رايتوز

 يه ااند. مولکولمغز را گزارش کردههدفدار شده به  يدارو رسان يبرا ، استفاده از نانوذراتيمتعدد

دها به عنوان عوامل ين و پپتي، ترانسفر Eن يپوپروتئي، آپول80-سوربات ين، پليتيمانند لس يمتعدد

 BBBل انتقال دارو از يو تسه يمغز يهار،يال مويسلول اندوتل يهدفدار کردن غشاءها يفعال برا

ق ي ن انوذرات، از طر يب ا واس طه BBBدارو از  س م انتق اليرس د مکانيبه نظر م اند. استفاده شده

 .(11) رديگيمغز انجام م يخون يهار،يال موجود در موياندوتل يهاتوز توسط سلولياندوس

 ع ژنيتوز -1-6-3

ش ود و  يس يهدف وارد شود، رونو يهاد به درون سلوليد بايپالسم DNAثر ژن، ع مؤيتوز يبرا   

 يوکتورها که در ژن درمان ين مربوطه ترجمه شود. دو نوع اصليئبه پروت تيدر نها يکياطالعات ژنت

ع ژن، يتوز يروسيستم ويهستند. س يروسيو ريو غ يروسيو يهاستميشوند، بر اساس سياستفاده م

را  ي يزايمن يو ا ييزاسرطان يمانند توانائ ياديب زيامع يدهد، وليانتقال را نشان م يباال يبازده

س لول و ن س نتز، نش اندار ک رد يمانند راحت ييايمزا ليبه دل يروسيو ريع غيتوز يهاستميدارد. س

 يرورسيو يوکتورها يبرا ينيگزيبه عنوان جا ،د نامحدوديپالسم ين و اندازهيائپ يمنيبافت، پاسخ ا

  اند.شنهاد شدهيپ

زارش ع ژن گ ي توز يروس يو ري غ يهاستميان سيموثر از من يبه عنوان حامل يونيکات يمرهايپل   

ب ه  يونيک ات يمره اياز پل يدار هستند و تع داديار پايبس DNA-ونيکاتيپل يهااند. کمپلکسشده



 يا( بط ور گس تردهPEI) دي ميلن ايات يپلتوزان و ياند. کقرار گرفته ين ژن مورد بررسيعنوان حامل

ع يک ابزار توزي ن به عنواني(، و بنابراDNAکپسوله کردن  يساخت نانوذرات )مورد استفاده برا يبرا

 يب ار منف  يدارا DNAبا  ،يونيت کاتيالکتروليت پليل ماهيمرها به دلين پلياند. اژن، استفاده شده

ه ا ن کم پلکسي دهن د. در ايل م يت تش کيالکتروليپل يهاکمپلکس انکنش داده ويم يونيبطور 

DNA ه ا، ان دازه و ونيک اتيلپ ييايميشود. ساختار شيبهتر محافظت م ينوکلئاز يهيدر برابر تجز

 pHد و ياستفاده شده به عنوان عوام ل نش اندار کنن ده، دوز پالس م يگاندهايها، لب کمپلکسيترک

 .(11)کنندين مييع مناسب و موثر ژن را تعيتوز يبرا يمريط انتقال، مناسب بودن نانوذرات پليمح

 24ياقطعه يمرهايکوپل -7-1

ز ي آبدوست و آبگر يتشکل از قسمتهام 25دوگانه دوست يه اقطع يمرها ير کوپلياخ يدر سالها   

 يب القوه بعن وان س امانه ه ا يو کاربرده ا يآب  يطهايمنحصربه فرد در مح يفاز يبخاطر رفتارها

ا ي  26يپوس ته ا-را به خود معطوف نموده ان د. ن انوذرات ن وع هس ته ياديز يليتوجه خ يداروساز

-م يل يدوگانه دوست تش ک يمرهايکوپل يخودسامانق ياز طر يآب يطهايدر مح يمريپل يسلهايم

 .(12) گردند

ر خود دب را آضد سرطان کم محلول در  يتوانند داروها يبا ابعاد نانو م يدارورسان يحامل ها  

ن ينهمچ شده توسط دارو يريش دهند. نانو ذرات بارگيحل نموده و زمان گردش در خون را افزا

را  يبثرات جانو ا ژه بطور هدفمند انتقال دادهيو يگاههايا به جار فعال داروها ريتوانند بطور غ يم

 ياعه قط يمرها يگول، کوپليلن گليات يبهتر پل يو آبدوست يست سازگاريکاهش دهند. بعلت ز

AB ا يABA يحاو PEG ست مورد مطالعه قرار گرفته ا يعي)بعنوان قطعه آبدوست( بطور وس

(13). 

 ت دوگانه دوس يمرهايپلکو -1 -1-7

ز بطور همزمان در يآبدوست وآبگر يدوگانه دوست به علت دارابودن قسمت ها يمرهايکوپل  

از حالل ها  يعيف وسيمتفاوت را دارند و درط يت حل شدن در حالل هايخود قابل يساختار مولکول

را در محلول  يمتفاوت يمر ساختارهايشوند و بسته به نوع حالل و نوع کوپل يت حل مياز نظر قطب

 کنند. يجاد ميا

                                                 
  1. Block copolymers 

2. Amphiphilic block copolymers 

3. Core-shell  type nanoparticles 



ند و مانند مواد ينما يعمل م يونير يغ يدوگانه دوست به عنوان مواد فعال سطح يمرهايکوپل 

سل يمل يتشک ين( غلظت بحرانييپا يبا جرم مولکول يوني ي)مواد فعال سطح يسنت يفعال سطح

ا يردن د کيعملکرد مشابه از نظر پراکنده کردن،کلوئ ين دارايشود. وهمچن يف ميآنها تعر يبرا

و  آن يمر وطراحيباشد و بسته به نوع کوپل يدوگانه م يون هايون ها و امولسيه  امولسيته

ر قسمت دکه  آنها ذکرشده است يبرا يژه ايو يشود کاربرد ها يکه در آنها استفاده م ييمنومرها

 .(14م )يپرداز ياز آنها م يه برخب يآت يها

 مرهايانواع کوپل -1-7-1-1 

 عبارتند از:دوگانه دوست  يهامريکوپل يانواع اصل

 يقطعه  يمرها يکوپل -1 

 ( يونديپ يمرهايشانه مانند )کوپل يمرهايکوپل -2 

 يستاره ا يمرهايکوپل -3  

 يقطعه ا يمرها يکوپل -1-7-1-1-1

 BABقطعه ها و  ABAقطعه ها،  AB شوند يم ميدسته تقس به پنج يقطعه ا يمرها يکوپل

 است.زيآبگر يقطعه  ينشان دهنده   Bآبدوست و  يقطعه  ينشان دهنده  Aقطعه ها که درآن 

 ول شده است يهستند که از سه قطعه با جنس متفاوت تشک ABC يها يانوع چهارم سه قطعه

 .(15متناوب هستند ) يقطعه هاAB کمتر متداول است و نوع پنجم 

 (PLGAد )ياس کيكوليک کو گاليالکت يپل -1-8

 افتش ان،يازر قاب ل بي ت غيل ماهيبه دل کرو و نانوذراتيم يهاستميد استفاده در سمور يمرهايپل   

از  ي. ان واع( باش ندbiocompatibleس ازگار )ستيا زي( biodegradable) يستيز يهيد قابل تجزيبا

وذرات و ساخت ن ان يتوانند برايوجود دارند که م يستيز يهيقابل تجز يو سنتز يعيطب يمرهايپل

 ن به کار روند.يع پروتئيرات به منظور توزکروذيم

مر قابل ين پليترجيرا( 5-1)شکل poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA)مرها ين پليان اياز م   

، براي دارو رساني مورد (FDA) 27کايآمر يسازمان غذا و دارو توسط PLGAاست.   يستيز يهيتجز

و کوپليمرهاي وابسته به آن، ب راي   PLGAق شده از پليمري مشتيد قرار گرفته است. نانوذرات تأي

                                                 
1. Food and drug administration 



و کوپليمره اي آن، ب راي  PLGAان د. همچن ين دار دارو طراح ي ش دهرهش کنترل شده و ه دف

ي ذره، ي زيس تي، ان دازهس ازگاري، تجزي ههاي دلخ واه، مانن د زيس تطراحي نانوذراتي با ويژگي

 L-polyاز ، PLGA. ت وان طراح ي ک ردي، م هاي سط ، رهاسازي آهس ته و هدفمن د داروويژگي

lactide (L-PLA)  وpoly glycolide (PGA) شود ک هتهيه مي L-PLA  و ب ه ص ورت کريس تالين

PGA شکل است. بنابرايندر حالت طبيعي بي PLGA  درصد  70با مقدار بيش ازPGA ،صورت  به

ر مس تقيم ب ه ي ذوب پليمر، ب ه ط وي کريستالي شدن و نقطهدرجه باشد.شکل ميبي

خصوص يات فيزيک ي، مانن د وزن مولک ولي، توان ايي  وزن مولکولي پليمر بس تگي دارد.

ش دارو و همچن ين س رعت تجزي ه و ي ره پليمر براي فرموله شدن به عن وان وس يله

  (.16) دهدثير قرار ميروليز پليمر را تحت تأهيد

 

 
                                            

 PLGA ييايميش ساختار .5-1شکل

 

 مر شامل:ين کوپليا يهيج مورد استفاده در تهيرا يهاستيکاتال

 tin(II)  alkoxides, tin(II) ethylhexanoate-2 ايaluminum isopropoxide   هس تند. در ط ول

ب ه  يوند استريبا پ PLGAد( در يک اسيکوليا گليد يک اسي)الکت يمونومر يون واحدهايزاسيمريپل

مر ين پليا .(17) دهنديک را به دست ميفاتياستر آليک محصول پلين يشوند و بنابرايم هم متصل

د يک اس ي د و الکتيک اس ي کوليگل يعن يش اس ازنده يز آن در بدن به مونومرهايدروليل هيبه دل

 است ييدارو يهانانوحامل يتوسعه يبرا يستيز يهيقابل تجز يمرهاين پليتراز موفق (،6-1)شکل

دار ي ، در آن ناپاPLGA يديک و اس يدروفوبي ت هي ل ماهي دها  ب ه دلي ها و پپتنيپروتئ   .(18)

http://en.wikipedia.org/wiki/Alkoxide
http://en.wikipedia.org/wiki/2-Ethylhexanoic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/2-Ethylhexanoic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_isopropoxide


فائق آمدن  ياست. برا PLGAکس ياز ماتر ينيپروتئ يع داروهايسر يگر رهاسازيهستند. مشکل د

از  يکياند. قرار گرفته يمورد بررس PLGAات ير خصوصييتغ يبرا يمتعدد يهان مسائل، روشيبر ا

 (.19باشد )يم PLGAله کردن ين منظور پگيا يمهم برا يهاروش

 

 
 

ک يک و الکتيکوليبه گل يديط اسيدر مح PLGA: نانوذرات  PLGAز نانوذرات يدروليه .6-1شکل

 .شونديزه ميمتابول TCA يز در چرخهيدرولين محصوالت هيشود. ايز ميدروليد هياس

 

 نيوتئن پريبه عنوان حامل PEG-PLGAنانوذرات   -1-9

مولکول،  ي( مانند اندازهPPD) ينيو پروتئ يديپپت يداروها يستيو ز ييايميکوشيزيات فيخصوص   

-از ، روشي ت، دوز مورد ني، حاللييايميکوشيزيف يداريون، پايکنفورماس يداري، پايستيمه عمر زين

 يه استميس و ساخت ين طراحيمتداول، متفاوت است. بنابرا يگر داروهايره، با ديمصرف و غ يها

 يدارو رس ان ياه س تميس يباشد. تا کنون برخ يمورد بحث م ينيو پروتئ يديپپت يع داروهايتوز

اند. در چند س ال ش قرار گرفتهيمورد آزما PPD يبرا ،ها و نانوذراتپوزوميمتداول مانند ل يديکلوئ

حام ل  يهاستمين س( به عنواstealth) ينانوذرات مخف يتوسعه يبرا يش قابل توجهيگذشته، افزا

 مدت زمان ا نانوذرات باي ينانوذرات مخف يهيته يمهم برا يهااز روش يکيدارو وجود داشته است. 

 يعن ي يوني ر ير و غيپذل، انعطافيدروفيمر هيک پلير سط  آنها با استفاده از ييتغ ،يگردش طوالن

ق يدال قابل تزريکلوئ يهاستميسبه عنوان  PEGده با ياست. نانوذرات پوش (PEGکول )يگللنياتيپل

ان د. ن انوذرات اف ت ش دهي، يگاه اختصاص يع دارو به جايداروها و توز يکنترل شده يرهاساز يبرا



 يرا در ره ا س از يبهت ر يتوان ائم دت،  يبا گردش ط والن ييهاستمير سيسه با سايدر مقا يمخف

( ب ه 7-1( )ش کلPEG-PLGAل ه ش ده )يپگ PLGAرا يدهند. اخيبات کپسوله شده نشان ميترک

 . (20) ک گزارش شده استيليدروفيک و هيدروفوبيه ين داروهايعنوان حامل

 

 
 PEG-PLGAمر ي.  ساختار کوپل7-1شکل 

 

 28هاوسورفاکتانتيب -10-1

و  يس طح يه ايژگ يک( هستند و ويليف يدوست )آمفکه دوگانه يستيز يهااز مولکول ياريبس   

 ش ونديم يدبنطبقه« هاوسورفاکتانتيب»دهند، به عنوان يز خود نشان ما ييباال يکنندگونيامولس

(21) . 

 ها،نيتئوپروپيدها، ليپيکوليمانند گل ييايميش ياز ساختارها يها انواع مختلفوسورفاکتانتيب  

 را شامل يعيطب يدهايپيچرب و ل يدهايدها، اسيپين، فسفوليپروتئ-ديساکاريپل يهاکمپلکس

 يهادهخانوا يمختلف برا يکيولوژيزيف يات و عملکردهاين خصوصيبنابرا .(22و  21) شونديم

 يزيات فيخصوص .(22) ها قابل انتظار استوسورفاکتانتيمختلف ب

                                                 
1. Biosurfactants 


