سفر به ریزها
آشنایی سیستمی با علم نانو و فنآوری نانو
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فصل دوازده و فایل صوتی دوازدهم
پزشکی نانو  -چگونه موادی نانویی ،رسانش دارو را بهینه میسازند

2

با سالم ،من ریموند رخشانی هستم .در این سلسله از مقاالت 3و فایلهای صوتی ،4کوشش میکنم که علم نانو 5و فنآوری نانو 6را (به
زبان فارسی) از پایه ،بنحوی سیستماتیک 7به دوستانی که عالقمند هستند ،در حد توان ،ارائه کنم.8
در واقع این مقاالت ،فصلهای کتاب جدیدی با همین نام (سفر به ریزها )9هستند که سالهاست بر روی آن کار میکنم و در دست
تهیه است ،و تصمیم گرفتهام که پیشاپیش آن را ،فصل به فصل ،بطوری مجازی منتشر کنم.
از پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینکها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما (که اغلب دسترسی نظاممند
برای آشنایی با علم و فنآوری نانو  -به زبان فارسی  -ندارند) ارسال فرمایند .با احترام ،ر .رخشانی
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با سپاس از دوست گرامی ،جناب اسفندیار منفردزاده ،که با مهر و دوستی آهنگ آغازین و پایانی "سفر به ریزها" را برای فایل های صوتی من
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چاپ و انتشار این مقاالت و فایل های صوتی بدون ذکر نام نویسنده (ر .رخشانی) و مرجع ،و هرگونه استفاده برای مقاصد خصوصی و اهداف
انتفاعی بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غیر قانونی است .
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پزشکی نانو

10

 -چگونه موادی نانویی ،رسانش دارو 11را بهینه میسازند

12

آیا هرگز اندیشیدهاید که وقتی دارویی میخورید ،چه اتفاقی میافتد؟ برای نمونه ،مثالً قرص آسپرین عالوه بر کاهش سردرد شما،
ممکن است به شما دلدرد بدهد .شیوهای که ما تجویز دارو میکنیم ،در بسیاری موارد ،بسیار غیرهدفمند میباشد و اغلب دارویی را
به بیماری معرفی میکنیم و اجازه میدهیم که در کالبد او توزیع شود .چنین روشی میتواند عوارضی جانبی داشته باشد و ناراحتی
هایی ،از قبیل همان دلدرد ،ایجاد کند.

در این فصل از کتاب "سفر به ریزها "،در مورد اینکه چگونه علم نانو میتواند راهحلی برای رسانش هدفمندتر دارو بوجود بیاورد،
میپردازم .13حاال منظور من چیست؟ خوب ،ما تا کنون میدانیم که موادی نانویی میتوانند ،برای انواع مشخصی از بافتها ،هدفمند
بکار گرفته شوند .من تاکنون پیرامون چندین مورد کاربرد موادی نانویی ،برای نمونه تصویربرداری از غدههایی سرطانی ،نوشتهام.
اگر ما ،به این پارادایم ،از سویی دیگر بنگریم و بیاموزیم چگونه میتوان موادی نانویی را بمثابه کپسولهای دارویی استفاده کرده و
بافتهایی مشخص را هدفگیری کنیم ،سپس میتوانیم این شیوهی بمراتب دقیقتر را برای درمانهایی بهتر استفاده کنیم.
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در این فصل و فصل بعدی کتاب ،تمرکز مباحث من بر روی رسانش دارو در ابعاد نانو خواهد بود .14در واقع ،منظور من تمرکز بر
سیستمهایی است که به ما توانایی آن را میدهند که دارویی را انتخاب کرده ،بستهبندی کنیم و به بخش مشخصی از کالبد انسانی
فرستاده ،تا هدفمندتر کار کند.

در ابتدا ،به چالش رسانش دارو میپردازم و سپس به مواد گوناگونی نانویی مینگرم که میتوانند پاسخگوی چنین چالشی باشند.
همچنین چند داروی معروف ضدسرطان را معرفی میکنم ،تا با کارکرد آنها آشنا شویم 15و هنگامیکه به مواد نانویی میپردازیم با
نقش آنها ،برای رسانش هدفمندتر دارو در مقیاس نانو ،مشخصتر آشنا باشیم .16در فصل بعدی ،بنحوی مشخصتر ،به داروهایی که
در ابعاد نانو بستهبندی شده ،و هم اکنون در بازار و یا در مرحله آزمایشگاهی هستند ،خواهم پرداخت .امیدوار هستم که در پایان این
دو فصل ،ما با شیوههای متفاوت رسانش دارو ،با استفاده از فنآوری و علم نانو در حوزهی پزشکی ،17آشناتر باشیم.
برای اینکه دارویی در کالبد آدمی بدرستی کار کند ،چالش اصلی تعیین میزان درست دارو و رسانش آن به محل درستی 18در کالبد
میباشد .19حاال پرسش این است که چرا چنین کاری دشوار است؟ پاسخ اینکه ،در اکثر موارد ،ما توزیع و رسانش دارو در کالبد را
چنان انجام میدهیم ،که تقریبا ً به همه بدن توزیع میشود.20
14
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هنگامی که ما دارویی را ،برای مثال همان آسپرین ،میخوریم ،دارو از دهان ما به معده منتقل شده و سپس در روده کوچک جذب
میشود.

البته ما میتوانیم داروها را از طریق چشم و گوش و بینی نیز به کالبد خود بفرستیم و تمام این مجاری داروها را به سیستم ما می
رسانند ،اما هریک از اینها بافتهای ظریفی هستند که نمیخواهیم صدمهای بخورند.21

21

Chandra, Pranjal, and Pandey, Lalit, M. Biointerface Engineering: prospects in Medical Diagnostics and
Drug Delivery. Springer, 2020.
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همانگونه که آگاه هستید ،در سه دهه گذشته ،با استفاده از چسب داروها 22نیز ما داروهای بسیاری را از طریق پوست به کالبد می
فرستیم که البته ،در همه موارد ،وارد جریان خون میشود و چون خون در گردش است لزوما ً دارو تنها به محل ویژه مورد نظر و
مشخص ما نمیرسد ،23بلکه در کالبد پخش میشود.24

شاید تنها موارد مشخص و هدفمند رسانش دارو 25را بتوان کرمهای پوستی نامید .برای نمونه ،اگر دچار گزنهزدگی 26شدهاید ،پزشک
میتواند کرم ویژهای به شما داده و شما آن را به محل گزنهزدگی بمالید و هیچ عوارض جانبی نیز نداشته باشید ،و این رویکرد،
بسیار هم خوب کار میکند.

اما پوست ،تنها بخش بدن ماست که چنین رویکردی بر آن کار میکند و برای هر عضو داخلی ،رسانش دارو میبایست در داخل
کالبد انجام شود .عمدهترین نکتهی دشوار در مورد چالش رسانش دارو ،گذار دارو از موانع است ،یعنی موانعی که میتوانند روده
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Xu, Haiyan, and Gu, Ning. Nanotechnology in Regenerative Medicine and Drug Delivery Therapy.
Springer, 2020.
24
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25
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26
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کوچک باشد و یا شاید بافتهایی که در چشم و گوش و بینی 27و دهان ما و یا پوست ما هستند ،که همگی برساخته الیهای از همان
سلولهای اپیتلیال 28میباشند ،که در فصل پیشین اشاره داشتم.29

کالبد آدمی چندین نوع مختلف الیههای سلولی محافظ و متراکم 30دارد ،و هر دارویی میبایست بسیار خوب باشد تا از چنین موانعی
گذر کرده و وارد جریان خون شود.31
عالوه بر این ،بسیاری از داروها در شرایط اسیدی معده بقا نمییابند .32در چنین مواردی ،معموالً دارو مستقیما ً به رگهای خون
تزریق میشود .البته ،در اغلب موارد ،بیماران آمپول را دوست ندارند ،اما خوب این شیوهای برای گذر از آن موانع است ،تا دارو
قادر باشد کارکرد ویژهی طراحی شده خود را داشته باشد.

خوب ،هنگامیکه دارو وارد جریان گردشی خون میشود ،چه اتفاقی میافتد؟ بد نیست که ،به سادهترین مورد ،یعنی همان تزریق دارو
به رگهای خونی ،بنگریم.
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،34 به قلب وارد میشود، نخست،33این دارو

.35 به آنجا میرود،سپس همراه خونی که برای دریافت اکسیژن وارد ریهها شده

.37 میرسد36 در رگها در سراسر کالبد جریان مییابد و باالخره به رگهای مویین، همراه با خون،پس از ابتیاع اکسیژن

33
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Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019.
36
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39

 تنها برای ترابری فیزیکی، بزرگتر38 رگها و عروق. در مویرگهاست که دارو فرصت رسیدن به بافتها را مییابد،در حقیقت
 را به عهده دارند و از طریق آنهاست که (بدلیل40 در حالیکه مویرگها ترابری شیمیایی،خون مورد استفاده هستند و دیگر هیچ
 بنابراین از درون مویرگهاست که داروها به بافتها در سفر.) اکسیژن و دیگر عوامل به بافتها میرسند،41خواص تبادلیشان
.42هستند
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Chicago Press, 2014.
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Function.) Morgan & Claypool, 2013.
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حاال ،مویرگها چه اندازه هستند؟ بهرحال ،شما تصویری از آنها دارید یا دیدهاید ،و ممکن است بپرسید که ،آیا مواد نانویی میتوانند
از آنها عبور کنند .در واقع ،مویرگها حدود  ۱۰میکرون ،یعنی  ۱۰۰۰۰نانومتر قطر دارند و مسلما نانودارویی در آنها گیر نخواهد
کرد ،و آنها میتوانند ،بسادگی گلبولها ،در مویرگها سفر کنند .

دشوارترین چالشها برای رسانش دارو ،در حوزهی درمانهای ضدسرطان میباشد.43

رسیدن به غدهها ،در کالبد ،بسیار مشکل است .آنها بسیار انبوه هستند ،و نه تنها بمفهوم اینکه سلولهای بدخیم در غدهها بنحوی انبوه
درهم باشند ،بلکه بخاطر اینکه رسیدن و عرضه خون 44در آنها ،تنها در بخشهایی مشخص اتفاق میافتد .45در واقع ،خون تنها به
الیه بیرونی غدهها میرسد و در نتیجه درون سلولهای بدخیم ،در مقابل داروهایی که میخواهیم برای مبارزه با آنها (از طریق خون)
بفرستیم ،محافظت میشوند .46این مشکلی عمده است .عالوه بر آن ،بسیاری داروهای (درمان سرطان) برای سلولهای سالم هم
بسیار سمی شمرده میشوند و در نتیجه ،هدفگیری برای رسانش دارو اهمیتی دوچندان دارد.47
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47
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در فصلهای پیشین ،پیرامون رساندن موادی نانویی به غدهها نوشتم .48اگر بخاطر داشته باشید در مورد نشت باالی رگها و
مویرگهای نزدیک به غدهها ،اشاره داشتم. 49

حفرههای مویین ،که موجب نشت هستند ،تقریبا  ۵۰۰نانومترند .گلبولهای سرخ نمیتوانند از چنیناندازه حفرههایی نشت کنند ،اما
حفرهها به اندازه کافی بزرگ هستند که اجازه عبور به داروهایی را که در موادی نانویی طراحی و بستهبندی شدهاند ،بدهند.50

48

لطفا به مقاله و فایل های صوتی "سفر به ریزها " در تلگرام رجوع و گوش کنید .
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آنچه نوشتم ،شیوهای است که داروها در کالبد سفر کرده و به غدهها میرسند .مشکلی که نیاز به راه حل دارد این است که چگونه می
توان داروها را بنحوی مشخص هدفمندتر کرد .51در واقع هر دارویی ،پس از پیوستن به جریان گردشی خون ،به ریهها رفته ،از
کبد ،کلیهها و قلب گذر میکند ،و احتمال صدمهزدن به هریک از این عضوها را دارد .52بنابراین ،اگر سعی ما چنین است که دارویی
را ،برای نمونه ،هدفمند به لوزالمعده 53بفرستیم ،لزومی نیست که آن دارو از همه انداموارههایی که نام بردم گذر کند .اهمیت راهحل
های نانوماده-بنیان ،54در این واقعیت است که آنها میتوانند داروها را از مناطقی که مورد هدف نباید باشند ،دور نگهدارند.55
همچنین اشاره خواهم داشت که مواد نانویی میتوانند ،برای رسانش دارو ،به شیوهای متفاوت نیز بسیار سودمند باشند .در این مورد،
منظور من چگونگی ساختن خود داروست .برای اینکه بتوانیم دارویی را به بیماری بدهیم ،آن دارو یا باید به صورت قرص ساخته
شده باشد و یا نوعی محلول و یا اینکه بر روی برچسبی طبی 56گذاشته شود .کارکردن با بسیاری از داروها دشوار است .اگر آنها
آبگریز 57باشند ،خوب مسلما ً در آب حل نمیشوند .اگر پودر کردن داروها ساده نباشد ،نمیتوان قرص ساخت .در چنین مواردی
است که مواد نانویی ،راهحلی مناسب را برای مشکل رسانش دارو در زمینهی داروسازی فراهم میکنند .58برای داروهای تزریقی،59
که به وسیله سوزنی به کالبد آدمی منتقل میشوند ،در برخی موارد ،اغلب محلولی که ملکول چرب چنین دارویی در آن جای می
گیرد ،خود عوارض جانبی بیشتری را از خود دارو سبب میشود.60
برای مثال ،هنگامیکه به محلولهایی ارگانیک ،مانند بنزین یا کلروفرم ،61که برای حل کردن ملکولهای چرب بسیار خوب عمل
میکنند ،میاندیشیم ،مطمئننا نمیخواهیم چنین محلولهایی وارد کالبد آدمی شوند .البته ،چیزهای دیگری ،از قبیل روغن کرچک،62
میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ،اما آنها هم به دالیلی دیگر چندان مناسب نیستند .مواد نانویی برای ساختن داروهایی که دشواری

51

Mitra, Ashim, K. and Cholkar, Kishore, and Mandal, Abhirup. Emerging Nanotechnologies for Diagnostics,
Drug Delivery and Medical Devices. Elsevier, 2017.
52

Shi, Donglu. Bio-inspired Nanomaterials and Applications: Nano Detection, Drug/ Gene Delivery, Medical
Diagnosis and Therapy. World Scientific Press, 2014.
53

Pancreas
54

Nanomaterial-based solutions
55

Raza Shah, Muhammad, and Malik, Muhammad Imran, and Ullah, Shafi. Nanocarriers for Organ-specific
and Localized Drug Delivery. Elsevier, 2021.
56

Formulated as a pill, or a solution or in a patch
57

Hydrophobic
58

Filice, Marco, and Luis-Cabello, Jesus. Nucleic Acid Nano-Theranostics: Biomedical applications.
Elsevier, 2019.
59

Intravenous drugs
60

Mohapatra, Shyam, and Ranjan, Shivendu, et al. Characterization and Biology of Nanomaterials for Drug
Delivery: Nanoscience and Nanotechnology in Drug Delivery. Elsevier, 2018.
61

Benzene and Chloroform
62

Castor oil
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هایی متفاوت دارند ،میتوانند بسیار خوب عمل کنند و در عین حال به ما یاری دهند تا در داروسازی از عوارض جانبی مشترک آنها
نیز پرهیز کنیم.63
پیش از آنکه در مورد چگونگی استفاده از مواد نانویی برای رسانش داروهای ضدسرطان 64بنویسم ،مایل هستم تا به برخی نمونههای
دارویی مورد استفاده در کلینیکها بپردازم و توضیحاتی نیز در مورد شیوههای درمانی آن داروها بدهم  .تنها چند طبقهبندی دارویی
گوناگون برای شیمیدرمانی سرطان 65موجود است.
پیش از پرداختن به داروها ،البته اگر بخاطر داشته باشید ،در مورد خود سرطان در مجموعهی مقاالت کتاب "سرشت علم "66نوشتم
که :
سیستم ژنتیک در بدن باعث میشود که سلولها ،دیگربار و دیگربار ،بدون وقفه تقسیم شده و
اغلب سرطان هنگامی اتفاق میافتد که
ِ
به غده 67تبدیل شوند .68این یعنی اینکه:


سرطان از ناتوانی سلولها برای مردن 69حاصل میشود.



ت نقصانی خود را
مرگِ سلولها ،پدیدهای طبیعی است و هنگامی اتفاق میافتد که سلولها توانایی شناخت و ارزیابی صدما ِ
70

دارند .


71

تقسیم سلولی  ،نقاطی هست که پاسگاههای ارزیابی
در مسیر
ِ
زندگی 73هستند.

72

خوانده میشوند که در واقع پاسگاههای نگهبانی از

63

Grumezescu, Alexandru Mihai. Organic Materials as Smart Nanocarriers for Drug Delivery
(Pharmaceutical Nanotechnology.) William Andrew Publications, 2018.
64

Anticancer drug delivery
65

Cancer chemotherapy
66

لطفا به مقاله ها و فایل های صوتی " سرشت علم" من در تلگرام رجوع و گوش کنید .
https://t.me/natureofscience

همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
67

tumor
68

Whitcup, Scott, M. and Hallett, Mark. Botulinum Toxin Therapy. Springer, 2021.
69

failure of cells to die
70

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of
Chicago Press, 2014.
71

cell divisions
72

checkpoints
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سیستم نگهبانی متوجه نقصانی شود
در آن پاسگاهها ،اگر
ِ
یا اینکه خو ِد سلول با برنامه خودکشی 75میکند.



74

و آن را شناسایی کند ،یا آن نقصان را ترمیم و اصالح میکند و

76

سرطان اغلب زمانی اتفاق میافتد که چرخهی سلولی ،77بدون ارزیابی ،ادامه پیدا میکند ،حتی اگر نقصانهای بزرگی در
دیانای و یا در کروموزوم شکل گرفته باشد.



بدون ارزیابی و رش ِد بیرویه است.
تقسیم سلولی
بدین مفهوم ،سرطان رش ِد بیرویهی سلولی است .سرطان
ِ
ِ

حاال برگردیم به داروها اینکه ،برخی از این ملکولها با دی ان ای درهمکنش دارند و این رویکردی خوب ،برای داروهای
ضدسرطان ،است زیرا که سلولها را از دستورالعملهایی که بدانها نیازمندند تا بنحوی سریع تقسیم سلولی شوند ،محروم می
کند .برخی داروهای دیگر با بخشهای ساختاری سلولها درهمکنش دارند ،و آنها هم در فرآیند تقسیم سلولی مداخله میکنند.78
رویکرد دارویی سوم برای شیمیدرمانی سرطان ،آن داروهایی هستند که ،همچون ملکولهای طبیعی ،سوخت و سازی عمل میکنند
و در پروسه درهمنهشتی دی ان ای 79مداخله میکنند .یعنی آن داروها از آنزیمهایی که مسئول رونوشتبرداری دی ان ای هستند
جلوگیری کرده و دیگربار سلولها را از دریافت دستورالعملهایی که بدانها نیازمندند تا رونوشتبرداری کنند ،محروم میکنند .در
اینجا به چند داروی مهم ضدسرطان مینگریم .
80

یکی از داروهای ضد سرطان که مدت مدیدی مورد استفاده بوده است ،ملکولی است که سیسپالتین نامیده می شود.

این دارو ،اغلب ،برای سرطان رحم ،سرطان ریه ،سرطان خون و چند سرطان دیگر مورد استفاده است .نوع کنش این دارو،
قلیاگری 81نامیده میشود (که نامی شیمیایی در مقابل اسیدسازی میباشد(.
73

guardians of life
74

Spot and identify a defect
75

programmed suicide
76

این نکته مرا به یاد جملهی معروف گوته در قسمت پایانی کتاب فاوست او میاندازد کهalles vergehenlicher ist nur ein ( :
")gleichnis.هر آنچه مرگمند (فانی) است تنها نشانهایست".
77

Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and
Function.) Morgan & Claypool, 2013.
78

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016.
79

DNA synthesis
80

Cisplatin
81
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در واقع ،کارکرد قلیاگری این دارو چنین است که ملکول با قطعهای از دی ان ای (که اسید است) برخورد میکند ،به بخش گوآنین

82

آن پیوند زده ،و آن را تغییر میدهد .83حاال ،این دی ان ای تغییر یافته که حامل اطالعاتی ژنتیک است ،و نیاز به رونوشتبرداری
(برای تقسیم سلولی) دارد ،بدلیل وجود ملکول پالتین متصل به خود ،قادر به رونوشتبرداری نیست.

بنابر این قلیاگری بمفهوم مختلکردن یکی از کارکردهای پایه اسیدی دی ان ای میباشد که پیامد آن ،مداخله در تقسیم سلولی و،
جلوگیری از ساختارسازی سلولی است.84
سیسپالتین برای مدتهایی طوالنی (در علم شیمی) شناخته شده بود .دانشمندان علم شیمی در سال  ،۱۸۴۵برای نخستین بار،
واکنشهای الکترود پالتین را مطالعه کردند و به ملکولهای جالبی که در فرآیندی شیمیایی تولید میشدند ،پرداختند 85.دانشمندان

Alkylation
82

به یاد داشته باشیم که چهار پایه اسید نئوکلئیک ،آدنین ،سایتوسین ،تهایمین و گوآنین نامیده می شوند .
)There are four nucleotides, or bases, in DNA: Adenine (A), Cytosine (C), Thymine (T) and Guanine (G.
83

Sharma, chandra, P. Drug Deliver Nanosystems for Biomedical Applications. Elsevier, 2018.
84

Baboota, Sanjula, and Ali, Javed. Nanocarriers for the Delivery of Combination Drugs. Elsevier, 2021.
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علمی ،برای دههها ،بر روی این مادهی شیمیایی پالتین-بنیان 86آزمایشاتی انجام میدادند ،تا اینکه در دهه  ۶۰میالدی گروهی از
پزشکان تصمیم گرفتند تا کارکرد سلولها 87را در مواجهه با سیسپالتین مشاهده کنند ،و دریافتند که این ماده باعث جلوگیری از
رونوشتبرداری سلولی میشود .88برای حدود دو دهه ،تستهای پزشکی و آزمایشهای کلینیکی بر روی این ماده انجام گرفت ،تا
باالخره در سال  ۱۹۷۸به عنوان داروی ضدسرطان ،توسط اداره غذا و دارو ،89به تصویب رسید .حاال ،چنین داروهایی ،یعنی
قلیاگرهای دی ان ای ،90هم بر سلولهای سرطانی و هم بر سلولهای سالم تاثیر میگذارند و مسلما ً رسانش هدفمند دارو میتواند در
مورد آنها بسیار سودمند باشد .سیسپالتین عوارض جانبی گوناگون دارد و مشکالت کلیوی ،91از دست دادن شنوایی ،کاهش وزن،
سرگیجه و تهوع بوجود میآورد .این نوع دارو ،در واقع ،برای همه سلولها خطرناک میباشد و مسلما ً نانوپزشکان مایلند تا خطرات
جانبی به سلولهای سالم را کاهش دهند.
داروی موثر دیگر ضدسرطان داکسوروبیسین 92نامیده میشود .این دارو ،برای موارد مشخص سرطان خون ،سرطان
مثانه ،سرطان سینه ،سرطان بافتها و بسیاری دیگر سرطانها تجویز میشود و کمی متفاوت عملکرد دارد .داکسوروبیسین تغییری
در دی ان ای بوجود نمیآورد ،اما خود را بین جفتپایههای دی ان ای 93جا میدهد .جایگیری این دارو بین جفتپایهها ،کپی کردن
دی ان ای توسط سلولها را دشوار میکند.

85

Torchilin, Vladimir, and Torchilin, Vladimir, P. Smart Pharmaceutical Nanocarriers. Imperial College
Press, 2015.
86

Platinum-based chemical complex
87

Cellular functions
88

Weinberger, Christian, and Tiemann, Michael. Functional Nanoporous Materials. MDPI Ag, 2020.
89

Food and Drug Administration
90

DNA Alkylators
91

Kidney problems, hearing loss, weight loss, vertigo and nausea
92

Doxorubicin
93

DNA Base pairs
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حاال چرا؟ زیرا برای رونوشتبرداری ،دو رشته دی ان ای نیاز به این دارند که همانند زیپی از یکدیگر باز شوند ،و وجود چنین
ملکولی اضافی کار را دشوار میسازد .چنین روندی در تقسیم سلولی مداخله 94میکند ،زیرا که برای چنین تقسیمی سلولی نیاز به
رونوشتبرداری میباشد ،که عملی نیست.95
جالب است بدانید که داکسوروبیسین ،برای نخستین بار ،از میکروبی که رنگی قرمز تیره داشت ،کشف شد .میکروب ،این ملکول
را برای بقا و جنگیدن با دیگر میکروبها مورد استفاده قرار میدهد .در واقع ،رنگ این میکروب قرمز یاقوتی 96میباشد ،و واژه
روبی ،در زبان انگلیسی ،بمعنی یاقوت است ،که در نام دارو بکارگرفته شده است .97این ملکول ،در ابتدا ،بعنوان آنتیبیوتیک مورد
استفاده بود ،تا پزشکان به کنشهای ضد نئوپالسمی یا ضدسرطانی آن وقوف پیدا نمودند .در برخی کتب پزشکی ،این طبقه از
ملکولها را ،گهگاهی ،آنتیبیوتیکهای ضدنئوپالسمی نیز مینامند.98
جالبتر اینکه ،ارگانیسمهایی از قبیل باکتریها اغلب ملکولهایی بسیار پیچیده می سازند .آنچه میبایست بخاطر داشته باشیم ،این
است که باکتریها در جوار هزاران نوع دیگری از باکتریها در جهان میزیند .در نتیجه ،آنها همیشه در جنگهایی باکتریایی
بسرمیبرند و شیوهای که برای نگهداری خود ،برای بقا ،مورد استفاده قرار میدهند ،ساختن ملکولهایی است که به دیگر باکتریها
صدمه میزنند ،در حالیکه خود از گزند آن ملکولها مصون میمانند .پژوهشهای پزشکی نشان دادهاند که بسیاری از چنین ملکول
ها ،در از بینبردن سلولهای سرطانی کارآ هستند بدون اینکه صدمهای به سلولهای سالم بزنند .
بزرگترین مساله استفاده از داکسوروبیسین صدمهزنی به قلب و همچنین ریههاست .پژوهش در میزان سموم در قلب ،پس از
استفاده از این دارو ،نشان میدهد که اگر به دوزی باال 99برسد ،میتواند کشنده باشد .پس نانوپزشکان 100بدنبال چاره برای پیشگیری
از رفتن دارو به قلب بودهاند.101
همانگونه که پیشتر اشاره داشتم ،رویکرد دوم ،استفاده از داروهایی است که با بخشهای ساختاری سلول درهمکنش دارند .تاکسول
(که نام کلینیکی درست آن پکلیتکسل 102میباشد) داروی دیگری است که برای درمان سرطان سینه ،رحم و ریه مورد استفاده است.
جالب اینکه این دارو نخستین بار از پوسته درختی (در سواحل اقیانوس آرام یا پاسیفیک )103کشف و گرفته شد.

94

Interferes with cell division
95

Peer, Dan. Nanotechnology for the Delivery of Therapeutic Nucleic Acid. Jenny Stanford Publishing,
2013.
96

Ruby red
97

Mohapatra, Shyam, and Ranjan, Shivendu, and Dasgupta, Nandita. Applications of Targeted Nano Drugs
and Delivery Systems: Nanoscience and Nanotechnology in Drug Delivery. Elsevier, 2018.
98

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020.
99

High dosage
100

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and
Food Nanoscience. CRC Press, 2020.
101

Kumar, Awanish, and Singhal, Naveen Kumar. Use of Biomaterials in Gene & Drug Delivery:
Nanotechnology in Delivery System. LAP Lambert Academic Publishing, 2012.
102

Paclitaxel
103
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البته انسان از دوران دیرینه بدنبال داروهایی گیاهی بوده است ،اما انستیتو ملی سرطان در آمریکا نیز (تقریبا از دهه  ۵۰میالدی)
بدنبال چنین داروهایی طبیعی بوده است ،و آنها تاکسول را ،بعنوان دارویی ضدسرطان ،کشف و مطالعه کردند.104

همانگونه که واقف هستید مردم بومی کهن سرزمین آمریکا (سرخپوستها) از دیرباز بدنبال داروهایی طبیعی و گیاهی در محیط
زیست خود بودهاند .در دهه  ،۵۰دانشمندان انستیتوی ملی سرطان نیز بدنبال داروهایی گیاهی ،به فکر جمعآوری دانش مردم قبایل
بومی افتاده ،گیاهشناسهایی را به اقصی نقاط آمریکا فرستادند .در واقع ،تاکسول عصاره و ملکول یکی از گیاهان جمعآوری شدهای
بود که مورد آزمایشات کلینیکی قرار گرفت و درجه باالیی از کنش با سلولهای سرطانی را نشان داد .در دهه  ۶۰میالدی نیز به
و دارو رسید.

تصویب اداره غذا

Taxus brevifolia or Pacific yew tree
104

Grumezescu, Alexandru Mihai. Organic Materials as Nanocarriers for Drug Delivery (Pharmaceutical
Nanotechnology.) William Andrew Publishers, 2018.
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البته برای ساختن چنین دارویی نیازی به بریدن درختی نبود ،بلکه با یاری گرفتن از شیمیدانهایی که تخصصشان طراحی ترکیبات
مصنوعی شیمیایی 105بود ،انستیتوی ملی سرطان توانست چنین دارویی را بسازد .بدلیل پیچیدگی ملکول ،شیمیدانها هم از زیست
شناسان یاری گرفتند و آنها نیز با استفاده از توانایی سلولها برای تولید ملکولهای پیچیده ،توانستند آن دارو را بسازند و نیازی به
بریدن درختان نبود.
بد نیست بنگریم که کارکرد تاکسول چگونه است .این دارو خود را به بخش ساختاری مهمی در سلول بنام میکروتوبولها
یا میکرولولهها  106پیوند میزند .ماده تشکیل دهنده میکروتوبولها پروتئینی بنام توبولین 107است ،و در واقع آنها ساختمانهای لوله
ای باریکی هستند که در مادهی زمینهای سیتوپالسم 108وجود دارند .109این ساختمانها در نگهداری شکل سلول و حرکت ارگانلها
مشارکت دارند.

میکروتوبولها 110ساختارهایی نانویی 111هستند که قطری حدود  ۲۵نانومتر دارند .این ساختارها به اسکلتبندی سلولی یاری می
رسانند .هنگامیکه تقسیمی سلولی انجام میگیرد ،اسکلتبندی سلولی میبایست از هم باز و شکسته شود.112

105

Synthetic chemical compounds
106

Microtubules
107

Tubulin
108

Cytoplasm
109

Lueders, Jens. The Microtubile Cytoskeleton: Organization, Function and Role in Disease. Springer,
2016.
110

Cassimeris, Lynne, and Tran, Phang. Microtubules: In Vivo. Academic Press, 2010.
111

Sharma, Chandra, R. Drug Delivery Nanosystems for Biomedical Applications. Elsevier, 2018.
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اما بدلیل پیوند تاکسول به آنها ،چنین تقسیمی سلولی عملی نیست ،و در نتیجه از تقسیم سلول بدخیم و رشد بیحساب آن جلوگیری
میشود.113

مشکل عمده تاکسول ملکول بزرگ و بسیار چرب آن است .همانگونه که اشاره کردم ،تاکسول ساختاری بسیار پیچیده دارد و دافع آب
یعنی آب زدا یا آبگریز است ،و بهمین دلیل ساختن آن مشکل است.

برای ثبات دادن به تاکسول در هر محلولی ،به چیزی نیمهچرب نیاز هست ،و در نتیجه داروسازها از روغن کرچک که سدهها
موجود بوده ،استفاده میکنند .البته مزه خوشایندی ندارد اما بهرحال ،روغن کرچک مادهای زیستشناختی میباشد .البته بسیاری
بیماران به این محلول واکنشی بسیار بد نشان میدهند (و من اینجا در مورد مزه صحبت نمیکنم) زیرا تزریق داروی حاوی روغن

113

Fojo, Antonio Tito. The Role of Microtubules in Cell Biology, Neurobiology and Oncology: Microtubule
Targets in Cancer Therapy. Humana, 2008.
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کرچک موجب مسمومیت در مغز و اعصاب 114و نوعی روانپریشی در برخی بیماران میشود .پس آشکارا ،ما نیاز به راهها و
شیوههای بهتری برای رسانش داروهایی از قبیل تاکسول داریم.

امیدوارم تا اینجا توجه شما را به اینکه میبایست راهحلهای بهتری برای رسانش دارو بوجود آوریم ،جلب کرده باشم .115ما نیاز
داریم که داروها را از بخشهایی از کالبدمان که صدمهپذیرند ،دور نگهداشته و همچنین از رسانندههایی که عوارض جانبی دارند،
پرهیز کنیم .116خوب ،با دانش امروزی ما از علم نانو ،رویکردهای متفاوتی موضوع پژوهش بودهاند ،تا پاسخگوی مسائل رسانش
هدفمند 117دارو باشند.118

نخستین طبقه مواد ،نانولولههای کربنی هستند ،که در فصلهای پیشین معرفی کردم.
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هنگامیکه به ساختار نانولولهی کربنی مینگریم ،با کپسولی آبزدا یا آبگریز 119روبرو هستیم و میتوانیم پایانه آن را مسدود
کنیم ،120در درون یا بیرون آن دارو بگذاریم ،چندالیهاش کنیم ،کوتاه یا بلند با فضایی خالی در میانه و بهرحال آن را شبیه به کپسولی
دارویی 121بسازیم.122

این واقعیت که نانولولههای کربنی آبگریز هستند ،بدین مفهوم است که ملکول داروهایی که پیشتر معرفی کردم ،و نوشتم که ما برای
تولید آنها مشکالت سازندگی داریم  ،123میتوانند براحتی در درون نانولولههای کربنی قرار بگیرند.124
در فصلهای پیشین نوشتم که نانولولهها یا نانوشاخهای کربنی 125میتوانند (در کالبد آدمی) توسط پروکسیداز زیستفروپاشیده

126

شوند ،که خاصیتی بسیار سودمند میباشد .127تحول جالب دیگر امروزی اینکه ،ما میتوانیم پایانه آنها را (مانند گذاشتن مثال چوب
119
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120
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121
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View. LAP Lambert Academic Publishing, 2020.
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Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019.
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Giri, Tapan Kumar, and Ghosh, Bijaya. Polysaccharide Based Nano-Biocarrier in Drug Delivery. CRC
Press, 2018.
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Proctor, John, E. and Armada, Daniel Menendrez, and Vijayaraghavan, Aravind. An Introduction into
Graphene and Carbon Nanotubes. CRC Press, 2017.
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 بهنگام غوطه، زیرا که کپسولی استوانهای با پایانهی باز چندان سودمند نیست و میتواند، که بسیار پر اهمیت است،پنبه) مسدود کنیم
.129 دارو را از خود بیرون و به آن جریان بریزد،128وری در جریان خون
 که تنها در محیطی دلخواه نانوپزشکها130همچنین دانشمندان فنآوری نانو میتوانند پایانهی استوانه را بنحوی بدوزند و مسدود کنند
، توانایی بسیار جالب دیگر.132 است131 توانمندیای بسیار منعطف، که البته از دیدگاه کاربردی نانولولهها برای داروسازی،باز شود
 ما می، که بجای جایدادن دارو در درون استوانه، بر نانولولههاست133 روکشگذاری دارویی،که در فصل آینده بدان خواهم پرداخت
.136 را بر آن مادهی نانویی بسازیم135 را یا الیهای دارویی قابلاندازهگیری و کنترلپذیر134توانیم دوز داروییای مناسب
 نانوشاخی کربنی نشان داده شده که فنآوران نانو بشکلی مخروطی ساختهاند تا (برخالف نانولولهها) تنها یک سوی،در تصویر پایین
.138 رها میشوند، هستند که پس از ورود نانوشاخ کربنی به غده137 نانوذرات همان داروی سیسپالتین، ذرات درون آن.آن باز باشد
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135
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Parker, Philip, M. The 2021-2026 World Outlook for Nanotechnology Drug Delivery. ICON Group
International Inc., 2020.
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Cisplatin
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Grobmyer, Stephen, R. and Moudgil, Brij, A. Cancer Nanotechnology: Methods and Protocols. Humana,
2010.

22

طبقه مهم و بزرگ دیگری از عوامل رسانش دارو ،139لیپوزومها 140هستند.

نانولولههای کربنی ،مواد نانویی سختی 141هستند ،بدین مفهوم که ساختاری باثبات دارند .لیپوزومها ،در واقع ،برساخته لیپیدهایی
اند 142که سلولهای ما و پوسته بیرونی همه سلولها 143را ،میسازند و موادی نرم میباشند .144لیپوزومها میتوانند بسادگی زیست
فروپاشیده شوند ،و در این مورد بخصوص ،ملکولهای دارو ،داخل لیپوزوم طراحی و ساخته میشوند و الیهی دومی از لیپید به آنها
پوشش میدهد .145سلولها هم آنها را تنها بعنوان لیپیدی شناسائی میکنند که با آن آشنا و روبرو هستند .چنین رسانندههای
لیپوزومی 146بسیار قدرتمند هستند و بسیاری از عوارض جانبی را ،برخالف داروهایی که نانوبستهبندی 147ندارند ،برطرف می
کنند .148در فصل بعدی به مثالهایی مشخص خواهم پرداخت.149

139

Drug delivery agents
140
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141

Hard Nanomaterials
142

Lipids
143

Membrane around cells
144

Satapathy, Sukanta, and Patro, Chandra Sekhar, and Kumar, Ladi alik. Solid Lipid Nanoparticles: A Nano
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Arias, Jose, L. Nanotechnology and Drug Delivery. Nano Engineering Strategies and Nanomedicines
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146

Liposomal carriers
147

Nano-packaging
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23

. نانوذرات پروتئین هستند،150 برای رسانشی هدفمند،بنیان-طبقه مهم دیگر داروهای نانوماده

. بلکه سلولها نیز آنها را بعنوان پروتئین شناسائی میکنند، مهماند151 نه تنها بدلیل توانایی زیستفروپاشی، برای رسانش دارو،آنها
 بسادگی میتوانیم دارو را هدفمند به حرکت درآورده و، درون آن دارو قرار دهیم،هنگامیکه ما میتوانیم ذرّهای پروتئینی ساخته
.153 بداخل غدهی بدخیم بفرستیم152بنحوی مشخص
155

 مقاومت برعلیه دارو و مقاومت به داروهای ضدسرطان.154 شکستن مکانیسم مقاومتی سلولهاست،کارکرد مهم دیگر نانوذرات

158

 و پس از چند دوز، دارند157 در ابتدا واکنشی مثبت به شیمیدرمانی، اغلب، بیماران بسیاری هستند که.156مشکل بزرگی است
.159 غدهها در مقابل دارو مقاوم میشوند،دارو
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Chemotherapy
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چنین پدیدهای بدلیل آن است که سلولهای سرطانی اغلب تهاجمی هستند ،و پس از آشنایی با دارو ،آن را از سلول بیرون میریزند.

همچنین سلولهای سرطانی میتوانند آنزیمهایی را معرفی کنند که داروها را بیاثر میکنند .اما هنگامیکه ما دارو را با موادی نانویی
بستهبندی میکنیم ،سلولها قادر به شناسائی دارو نیستند .160در عین حال هنگامیکه میزان و آهنگ تاثیر دارو را بدینوسیله سریعتر
میکنیم ،سلولها وقت کافی برای مقاوم شدن ندارند .چنین چیزی ،یعنی بستهبندی نانویی دارو ،امتیاز دیگری برای رسانش دارو در
مقیاس نانوست.
در دو سه سال گذشته ،شیوههایی بدیع برای رسانش نانوبنیان دارو تولید شدهاند .فنآوران نانو توانستهاند بستهبندیهایی نانوسوپاپی یا
نانودریچهای 161بسازند که سطح پی اچ سلولی 162را اندازه میگیرند .سطح پی اچ ،میزان اسیدی یا قلیایی بودن سلولها را اندازه
گیری میکند .سلولهای سالم سطح پی اچ متفاوتی از سلولهای بدخیم دارند .هنگامیکه چنین نانودریچههایی ،با استفاده از سطح پی
اچ ،سلول سرطانی را مییابند ،بستهبندی نانودارو را به آن تزریق میکنند ،که شیوهای اعجابآور ،دقیق و مشخص برای رسانش
دارو به سلول بدخیم است.
خوب تا اینجا ،در مورد مواد متفاوت نانویی نوشتم و اینکه چگونه آنها برای رسانش دارو مورد استفاده هستند .حاال ،دانشمندان نانو
چنین پدیدههایی را چگونه مطالعه میکنند؟ ما چگونه دارویی را بستهبندی نانویی میکنیم؟ از کجا میدانیم که شیوه رسانش دارویی
فنآوران نانو ،موثرتر و بهتر است؟

Ahmad, Nabeel, and Gopinath, P. Intelligent Nanomaterials for Drug Delivery Applications. Elsevier,
2020.
160

Mangatayaru, Girija, K. Silver and Gold Nanoparticles: Synthesis and Characterization of Silver and Gold
Nanoparticles' Applications. LAP Lambert Publishing Company, 2020.
161

Nano valves
162

Cell’s pH level
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راههای پژوهشی متفاوتی برای نانوپزشکان موجود هستند ،اما متداولترین راه ،استفاده از کشت سلولی 163است .سلولها در
آزمایشگاه در ظروفی فالسک مانند کشت داده میشوند 164و سپس دارو معرفی و مطالعه میشود .165گروههایی کنترلی ،همیشه ،در
چنین مطالعاتی هستند تا درجه اطمینان پژوهشی باالتری (با یا بدون داروی نانوماده-بنیان) حاصل شود .166افزایش یا کاهش
کنشهای سلولی 167در هر مورد مشاهده میشود .در پایان چنین پژوهشهای آزمایشگاهی ،اغلب دارو در ارگانیسمی زنده (از قبیل
موش) نیز استفاده و موضوع پژوهش میشود.168

در واقع ،هنگامیکه شواهد ،اسناد و گواهها پیرامون اصلی علمی ،169در محیطی آزمایشگاهی با استفاده از سلولهای کشت شده بدست
آمد ،سپس نانوپزشکان به سوی ارگانیسمی زنده میروند تا ببینند که آیا همان تاثیرات در سیستم گردشی خون (با همه پیچیدگیهای
آن) نیز میتواند عملی باشد یا خیر.170
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164
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165

Lehr, Claus-Michael. Cell Culture Models of Biological Barriers: In Vitro Test Systems for Drug Absorption
and Delivery. Amazon Kindle, 2007.
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167
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Freeman, 2016.
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Lin, Yunfeng, and Zhou, Ronghui. Advances in Nanomaterials-based Cell Biology Research. Springer,
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شیوه دیگری که میتوانیم رسانش دارو با استفاده از موادی نانویی را مطالعه کنیم ،بکارگیری میکروسکوپهای الکترون اسکنی

171

است.172

ما میتوانیم با چنین ابزاری سختافزاری ،از سلولها (در درون موجودی زنده) تصویربرداری کرده و دقیقا ذراتی که حامل دارو
هستند را ببینیم .با چنین ابزاری میتوانیم محل دقیق نانوذرهها را در درون هر سلولی مشاهده کرده و در سطحی بسیار ظریف،173
آنچه اتفاق میافتد و کنشهای دارویی را مطالعه کنیم.174
خوب حاال ،برای نوعی جمعبندی ،در این فصل به برخی مفاهیم کلیدی در حوزه رسانش دارو پرداختم و چالشها و راهحلهای
موجود را معرفی کردم .همچنین اشاره داشتم که روشهای معمول ،داروها را به کل کالبد آدمی میفرستند ،و چنین توزیعی مسائل و
عوارض جانبی خود را دارد .سپس ،به طبقههای گوناگون امروزی داروهای ضدسرطان پرداختم و به اینکه ،هم اکنون ،موادی
موجود هستند که میتوانند هدفمند مورد استفاده باشند تا مشکالت رسانش دارو را برطرف کنند.
با همه اطالعاتی که تاکنون نوشتم ،ما حاال ،هم داروها و هم مکانیسمهای الزم رسانش را در دست داریم .در فصل بعدی به
سیستمهای رسانش دارویی در مقیاس نانو خواهم پرداخت که ،هم امروز ،نقشی مهم برای درمان سرطان دارند .همچنین به نمونههایی
نوینتر از نانوسیستمهایی اشاره خواهم کرد ،که در مراحل نخستین توسعهاند و بسیار نویدبخش هستند.
وقت و روزگار خوش ،دانا و توانا باشید.
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At a very fine level
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Microbial Nanobiotechnology: Principles and Applications. Springer, 2021.
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