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پزشکینانو ذرات دندریمر در کاربرد

، زهرا بنگالهمحمدجواد میرزایی پارسا

دانشجویان کارشناسی ارشد نانو تکنولوژي پزشکی

ثیر قرار أختلف و هر دو جنس زن و مرد تحت تهاي سنی مها را در گروهامروزه بیماري سرطان بسیاري از انسان
عالوه .توکسیسیتی باالیی به همراه دارنددرمانی هستند در نتیجه تومورها اغلب نیازمند دوزهاي باالي.دهدمی

هاي اکثر عامل. دنشوهاي غیرسرطانی میسیب جدي به بافتآبر این، این داروها فاقد اختصاصیت بوده و باعث 
ل وي این عوامکه هر دهستندشیمی درمانی موجود داراي وزن مولکولی پایین به همراه توزیع باالیی در بدن 

ها به راحتی دفع این مولکولویی باعث شده تاهاي داروزن مولکولی پایین مولکول. باعث سمیت خواهد شد
از طرفی به علت غیراختصاصی بودن این داروها باعث ،نتیجه غلظت بیشتري از دارو موردنیاز استشوند در

نحوه توزیع داروها در بدن، کاهش از این رو به منظور بهبود. دنشوهاي غیرسرطانی میب جدي به بافتسیآ
ي در سرتاسر دنیا فعالیت هاي تحقیقاتی بسیار زیادعوارض جانبی و دستیابی به بهترین اثر فارماکولوژیکی، گروه

پزشکی مورد توجه هاي زیستنانودندریمرها گروهی از نانو ذرات هستند که امروزه در بسیاري از زمینه.کنندمی
که از هاي متعددي هستندپلیمري با شاخههايفردي از ماکرومولکولریمرها شاخه منحصربهدند.اندقرار گرفته

این ذرات داراي قطري بین ]1[.ورندآسه بعدي کاملی را به وجود مییک الگوي تقریباًکنند ویک مرکز رشد می
10 - اي عاملی انتهایی هروههاي جانبی و گدندریمرها از سه قسمت هسته، شاخه]3[.انگستروم هستند200

ها را به سطح خود هاي عاملی متعدد در سطح، آنها قادرند انواع مولکولواسطۀ وجود گروهبه][1.اندتشکیل شده
توان از همین ویژگی آنها در جهت هدفمندسازي فعالمتصل و حمل کنند، از طرفی می

)Active targeting (یک بافت خاص استفاده کرددندریمرها براينانو.
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این ذرات متصل نند به سطح تواهاي دارویی هم میمولکول. چنین داراي حفراتی در داخل هستنددندریمرها هم
دي بودن هاي منحصر به فرد دندریمرها ماهیت چند کاربراز دیگر ویژگی[2].نها حمل شوندآشده و هم در داخل 

هاي قابل انحالل گروههاي تارگتینگ و هاي دارویی، بخشان حاوي مولکولزماین ذرات است به طوري که هم
نها را آها در سطح و اینکپسوله کردن ذرات امکان کونژوگه کردن مولکولساختار منحصر به فرد این. دنباشمی

هاي ز کالسیکی ا) گلیکولاتیلنشش داده شده با پلیدندریمرهاي پو(دندریمرهاي پگیله شده . وردآفراهم می
، سطح کمتر ها در خوننآا به علت طوالنی بودن زمان گردش دندریمرهایی بوده که توجه بسیاري از محققین ر

.هاي مختلف جلب کرده استبه طور نسبی تجمع کمتر در ارگانتوکسیستی و

اثرات درمانی هر . ده نیستندل سمیت باال قابل استفاثر بودن آنها به دلیؤرغم مبرخی از داروهاي ضد سرطان علی
هاي ارویی به علت عدم انحالل در حاللهاي داکثر مولکول. ارتباط با حاللیت آن در محیط آبی استدارو در 

هاي هیدروفوبیک را ها باند تشکیل داده و مولکولولکولدندریمرها قادرند با این م. مناسب قابل استفاده نیستند
[2].حل نمایند

nm400هایی تا قطر دي هستند که نسبت به ماکرومولکولانی داراي خصوصیات منحصر به فرهاي سرطبافت

واسطه ساختار ها به پروسه ورود مولکول) nm6-2پذیريهاي سالم با نفوذدر مقایسه با بافت. (نفوذپذیر هستند
ه ب. گویندمی) EPR)Permeability and RetentionEnhancedپذیري بافت سرطانی را پدیدهنشت

این . یابندتجمع میEPRهاي توموري به علت پدیده هاي پگیله شده، در بافتخوبی ثابت شده که نانوپارتیکل
؛مد نیستآثر و کارؤمEPRاما همیشه پدیده ،نامندمیpassive targetingتوزیع نانو ذرات راالگوي طبیعی 

ور به علت غیر طور بزرگ وجود نداشته باشد و همینهاي یک تومچون ممکن است این پدیده در همه قسمت
باعث دارو رسانی هاي نانوسیستم. کندها، ضرورت دارورسانی هدفمند را مطرح میاختصاصی بودن حامل

که فولیک اسید یا فوالت ویتامین مهمی است [1].ایی و کاهش اثرات جانبی خواهد شد، افزایش کاردفمنده
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هاي سرطانی بتوانند تا حد ممکن این ماده را براي اینکه سلول. سرطانی موردنیاز استهاي براي عملکرد سلول
اشاره شد دندریمرها به علت همانطور که قبالً. شوداي زیادي روي سطح سلول بیان میهدریافت کنند گیرنده

حملخودباومتصلخودشانسطحبهراموادازبسیاريتوانندمیسطحدرمتعددعاملیهاي دارا بودن گروه
نشانمطالعات. کنندمیکونژوگهدندریمرذراتنانوسطحرويرااسیدفولیکویژگی،اینازاستفادهبا. کنند
سیتوز به ندوشود و آن را از طریق اد متصل میبا تمایل بسیار باالیی به فولیک اسیفولیک اسیدنده گیرکهداده

[1].کنددرون سلول هدایت می

سازي زادآپس از ورود اختصاصی به درون سلول، قادر به هاي دارویی باشند نانچه این نانو ذرات حاوي مولکولچ
ز محققین ماهیت چند کاربردي بودن این نانو ذرات توجه بسیاري ا. شوندرو و از بین رفتن سلول سرطانی میدا

. را به خود جلب کرده است

Quintana وcolleaguesهاي دندریمرPAMAM-G5سنتز نمودند که حاوي اسید فولیک، فلورسین و را
و قابلیت دارو رسانی با برداري هدفمند رسانی و تصویراین کمپلکس باعث ایجاد دارو. داروي متوترکسات بود

.زاد بودآاروي متوترکسات به صورت برابر کمتر از د100سمیت 

گیرينتیجه

و تمام ارو به سراسر بدن توزیع خواهد شدمصرف خوراکی و تزریقی، دهاي معمول مصرف دارو، نظیربا روش
یابی به یک بنابراین، براي دست. بدن تحت اثرات دارو قرار خواهد گرفت و عوارض جانبی دارو بروز خواهد کرد

دست یافت و فمندورسانی هدتوان به داربا نانوفناوري می. باشددارو میاثر خاص، نیاز به مصرف مقادیر زیادي از
زمان، مکان و سرعت آزادسازي دارو در بدن را کنترل نمود و با مصرف کمتر دوز دارو و کاهش اثرات جانبی، 
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بر پایه به هاي جدید براي تشخیص و درمانژيترشته انکولوژي به زودي با استرا.راحتی بیمار را بدست آورد
. خواهد شدوارد عمل کارگیري دندریمرها 
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