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ترانوستیک ( )Theranosticsعلم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری
همزمان در بیماریها
پدرام ترابیان ،1وحید عرفانی

مقدم*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ،گروه ژنتیک انسانی ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گرگان ،ایران.
 .2استادیار بیوتکنولوژی پزشکی ،گروه بیوتکنولوژی پزشکی ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،
ایران.

چکیده
برای ده ها سال محققان تالش کرده اند روش هایی با مکانیزم های غیر تخریبی ( )noninvasiveبرای بررسی وضعیت
بیماری درون بدن بیمار ابداع نمایند .ظهور نانوتکنولوژی این امکان را فراهم نمود .مقیاس نانو توانایی کشف اولیه بیماری را در
مراحل سلولی و قبل از این که بافت بیمار یا تومور به وجود آید ،فراهم آورده است که می تواند کمک بزرگی برای درمان بیماری
ها باشد .در چند سال اخیر ،ترانوستیک ( )Theranosticsبه عنوان یکی از جدیدترین نگرش ها در نانو مطرح شده است که عمل
شناسایی و درمان و ردیابی پس از درمان همزمان صورت می پذیرد .بنابراین ترانوستیک را میتوان نوعی راهبرد درمانی مناسبی
برای پزشکی شخصی ،فارماکوژنومیکس و تصویربرداری مولکولی دانست تا بدین وسیله بتوان راهی در جهت توسعه درمانهای
نوین پدید آورد و با بهره از درک مولکولی بهتر ،در انتخاب داروهای مؤثرتری عمل کرد .درنهایت ،محققان بر این باورند که
ترانوستیک می تواند در پاسخ به درمانها نظارت داشته و ایمنی و درجه تأثیر دارو را افزایش دهد و از درمانهای نابجای بیماران
جلوگیری کند و درنهایت منجر به کاهش بخش زیادی از هزینههای درمان در تمام نظام سالمت گردد .در این مطالعه ،به طور
اجمالی بخش های ساختاری و برخی قابلیت های کاربردی نانوحامل های ترانوستیک بررسی می شود.
کلمات کلیدی :ترانوستیک ،درمانی ،تشخیصی ،سیستم های نانوی دارورسانی ،چندعملکردی
نویسنده مسئول :وحید عرفانی مقدم
آدرس :ایران ،گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ایمیلvahid.erfani@goums.ac.ir :
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گاهی سرطان به عنوان ناحیهای بیمار شناخته شده که

مقدمه

بایستی برطرف شود .به علت این که رشد فزاینده بافتهای

در سال  2002میالدی سازمان غذا و دارو ایاالت

سرطانی موجب ایجاد سیستم عروقی گسترده تر به همراه

متحده ()U.S. Food and Drug Administration

منافذ بزرگ تر و نفوذپذیرتر در اطراف خود میشوند ،ما

گزارش مهمی با نام "نوآوری-رکود :رقابت و فرصت بر سر

شاهد پدیده ای خاص در بافت های توموری سرطان هستیم

یافتن مسیری مهم به سوی فرآوردههای نوین پزشکی"را

که با نام "افزایش نفوذپذیری و احتباس" ( =EPR

منتشر نمود که در آن توجه و تأکید زیاد  FDAمبنی بر

 enhanced permeability and retentionمعروف

لزوم استفاده از فن آوری های جدید برای تولید محصوالت

شده است .این پدیده  EPRویژگی است که در آن

دارویی در آینده دیده میشود .به خصوص این که FDA

ماکرومولکولها از جمله نانوذرات کوچک تر از چند صد

گزارشی را نیز در خصوص کاهش تولید فرآوردههای پزشکی

نانومتر در حالی که نمی توانند از دیواره رگ های بافت های

مدرن فراهم کرده که از محققان خواسته تا به سمت تولید و

سالم به بافت ها نفوذ کنند ولی در نواحی ملتهب توموری به

استفاده از ابزارآالت نوین پزشکی گام بردارند .در این راستا،

علت منافذ بزرگ تر رگ ها به طور آماری با احتمال

می توان ترانوستیک  Theranosticsرا یکی از قوی ترین

بیشتری توانایی نفوذ و توانایی تجمع به بافت ملتهب را

ابزارهای مدرن برای استفاده های پزشکی دانستJohn .

دارند .محققان توانستهاند تا از اثر  EPRجهت ارسال

 Funkhouserمدیر ارشد اجرایی شرکت دارویی

داروهای هدفمند به بافت های ملتهب بهره ببرند .به این

 PharmaNeticsاز عبارت ترانوستیک برای اولین بار در

ترتیب بخش بزرگی از تحقیقات متمرکز بر درمان سرطان،

سال  1991میالدی استفاده کرد که از دو کلمه

بر طراحی نانو حاملها (به عنوان مثال ذرات پلیمری)

 therapeuticبه معنای درمان و  diagnosticبه معنای

متمرکز شده است طوری که به صورت اختصاصی آنها را به

تشخیص گرفته شده است .در تعریف ترانوستیک می توان

سوی بافتهای سرطانی ارسال کنند.

گفت علمی که از سیستم های درمانی نانو ذرات استفاده می

در اوایل دوران ترانوستیک که به قبل از سال 2002

کند طوری که همزمان عمل تشخیص ،درمان و

میالدی باز میگردد ،با اتصال عوامل ایجاد کننده کنتراست

تصویربرداری همراه هم دیگر انجام پذیرد ( .)1در سالهای

عملکرد تصویربرداری به حاملها که با عناصر درمانی نیز

اخیر ،ترانوستیک که ترکیبی از درمان و تشخیص است ،به

بارگیری شده بودند ،اضافه شد تا در تصویربرداری به

یکی از روش های مهم در تحقیقات سرطان تبدیل شده

توموگرافی کامپیوتری ( =computed tomography

است و این موضوع بر اساس این فرض بنا شده که می توان

 ،)CTتوموگرافی انتشار پوزیترون ( positron emission

با تشخیص به موقع در روند سرطان اختالل ایجاد کرده و

)tomography=PET

درمان پس از آن را آسانتر کرد و رشد سرطان را متوقف

و

تصویربرداری

رزونانس

مغناطیسی (magnetic resonance imaging= MRI

کرده و آن را محدود نمود .از این رو ،به نظر میرسد دانش

) استفاده گردد ( .)1پس از آن تا سال  ،2002با توجه به

برآمده از ترانوستیک کمک خواهد کرد تا شرکتهای دارویی

کاربرد نانومواد در ساخت سیستمهای ترانوستیک ،شاهد

و تشخیصی بتوانند خود را با مقررات جدید  FDAمطابقت

پیشرفت آرامی بوده ایم (.)2

دهند.
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نانوذرات ترانوستیک به طور مشخص بایستی واجد

مقاله مروری

برطرف نمایند .در ادامه قصد داریم تا به برخی از ویژگی
های این نانو حاملها با جزئیات بیشتر اشاره کنیم.

هر سه جزء زیر باشند:

بخش مهمی از ترانوستیک ،سیستم دارورسانی این

 .1جزء تشخیصی جهت تصویربرداری غیرتهاجمی

عوامل تصویربرداری عموماً ترکیبات فلزی یا مغناطیسی هستند که

نانوذرات ( Nanoparticulate drug delivery

در  MRIبه کار میروند .همچنین از ترکیبات فلورسنت در

 )systems; NDDSsاست .در نسل اول این سیستمها

تصویربرداری نوری یا از رادیوایزوتوپها برای  PETو یا انتشار

به این نکته توجه میشد که پایداری دارو در موجود زنده و

تک فوتون در سی تی اسکن استفاده میشود .بسیاری از سیستمها

زمان گردش آن در خون افزایش یابد یا این که نیاز به

از ترکیب دو جزء تشکیل شده است ،گرچه برخی سیستمهای اخیر

هدفگیری یک بافت خاص یا یک موقعیت خاص

ترکیبی سه گانه از این اجزاء را در تصویربرداری سه بعدی به کار

آسیبشناختی وجود داشت .اما در حال حاضر تحقیقات به

میگیرند .هم اکنون بیشترین ترکیبی که مورد استفاده قرار

سمت توسعه سیستم هایی قدم برداشته تا بتواند دو یا چند

میگیرد ،اکسید آهن مغناطیسی ( =magnetic iron oxide

بخش ( )Multimodalبا دو یا چند عملکرد

 )OIاست که دارای طیف اندازه بیش از  05نانومتر تا 3/0

( )Multifunctionalرا به صورت همزمان انجام دهد

میکرومتر است.

( .)1این بخش ها و یا عملکردها معموالً شامل سیستم
دارورسانی ،مواد ایجاد کننده کنتراست تصویربرداری و

 .2پوشش پلیمری جهت انتقال پایدار و ایجاد گروههای

بخش های هدف گیرنده می باشند طوری که این مجموعه

عاملی در اتصاالت زیستی

با هم دیگر به عنوان یک مجموعه کامل ( )all-in-oneو

ذرات اکسید آهن مغناطیسی نامحلول هستند و متمایل به رسوب در

هماهنگ هدف درمانی خاصی را محقق می سازند (.)3

حالت مایع هستند و بایستی با نوعی پلیمر مناسب و ایجاد تغییراتی
در سطح خود تغییر و اصالح شوند .بسته به ماهیت شیمیایی ماده

طول عمر گردش و هدفگیری دارو

پوششی ،گروههای عاملی مانند آمین ،سولفیدریل ،گروههای

یکی از اهداف مهم ترانوستیک ،افزایش مدت چرخش این

کربوکسیل جهت اتصال زیستی به بخش فلورسنت متصل شوند.

نانوحاملها در خون و هدفگیری مناسب آن هاست.
 .3قابلیتهای حمل دارو (داروی شیمیایی یا ژن ها)

اینگونه نانوحاملها جهت هدفگیری تومورها مناسب

از روشهای مختلف حمل دارو که به صورت معمول مورد

هستند؛ چرا که تومورها واجد خاصیت نفوذپذیری افزایش

استفاده قرار میگیرد ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

یافته و همچنین وجود جریان ضعیف لنفاوی میباشند .این

.1کپسوله شدن فیزیکی یا قرار گیری در یک ماتریکس

ویژگی موجب خواهد شد تا این نانوحاملها از طریق اثر

پلیمری

 EPRدر محل تومورها تجمع پیدا کنند که این مسیر

 .2واکنشهای الکترواستاتیک با اجزاء سیستم انتقال دارو

اساس "هدفگیری غیرفعال" ( )Passive targetingرا

 .3اتصال کوواالن به عامل تصویربرداری یا نانوحامل

تشکیل میدهد .علی رغم مزیتهای بسیار زیاد این روش ،با

در طراحی این نانوحاملها بایستی به عوامل متعددی توجه

چالشهایی نیز روبرو هستیم .به عنوان مثال تومورها ،به

کرد .عواملی که باعث میشوند این نانوحاملها به بهترین

خصوص در اندازههای بزرگ و از نوع توپر ( ،)Solidفاقد

شکل ممکن عمل کنند تا نیازهای خواسته شده پزشکی را

رگ زایی بوده و سازوکار اثر  EPRدر آن صدق نمیکند .به
3
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عالوه ،افزایش فشار مایع میان بافتی موجود در تومورها

سلولهای سرطانی را هدف می گیرد مورد استفاده قرار

موجب خواهد شد تا تجمع نانوحاملهای ارسالی با

گرفت و منجر به بهبود هدفگیری لیپوزومهای حاوی

محدودیت روبرو شود .نانوحاملهای منتقل کننده دارو

دوکسوروبیسین به سمت سلولهای توموری و افزایش

بایستی به اندازه کافی زمان داشته باشند تا بتوانند محموله

سمیت برای سلولهای سرطانی در مدلهای آزمایشگاهی و

خود را به مقصدهای مختلف برسانند .بدین جهت ،پوشانیدن

موجود زنده شد .در نمونهای دیگر از هدفگیری فعال،

این نانوحاملها با پلیمرهای آب دوست (هیدروفیل) و

نانوحاملهای طال پگیله شده که با آنتیبادیهای F19

منعطف همچون پلی اتیلن گلیکول ( )PEGباعث خواهد

کانژوگه شدهاند ،به عنوان عوامل هدفگیری بافتهای

شد تا این ذرات ارسالی از اپسونیزه شدن فرار نمایند و این

سرطانی پانکراس انسانی به کار میروند ( .)2همچنین

فرار مانع پاکسازی آن ها توسط سیستم فاگوسیتی خواهد

الکتوفرین کانژوگه شده نیز ارسال نانوحاملها به مغز در

شد .اما نباید از این نکته چشم پوشی کنیم که همین

مدل موش آزمایشگاهی را ارتقاء داده است (.)6
در مواردی که ذکر شد ،این نکته کامالً مشهود است که

پگیالسیون موجب خواهد شد تا آنتیبادیها تحریک شده و

هر دو فرآیند هدفگیری غیرفعال و فعال به طور قابل

پاکسازی این نانوذرات را سرعت میبخشد (.)2
با این وجود ،پگیالسیون همچنان روش استاندارد

توجهی به یکدیگر نزدیک هستند .احتماالً ابتدا نانوحاملهای

افزایش مدت زمان چرخش نانوحاملها در سیستم گردش

ارسالی از طریق اثر ( EPRهدفگیری غیرفعال) در ناحیه

خون میباشد .از دیگر پلیمرهای مرسوم مورد استفاده نیز

مورد نظر تجمع میکنند و سپس توسط مکانیسم اتصال

میتوان به پلی-ان دو هیدروکسی پروپیل متااکریل آمید

لیگاند به سلولهای مورد نظر ،هدفگیری فعال رخ میدهد.

) ،(HPMAپلی اکریلوئیل مورفولین ،پلی-ان-وینیل

درباره کاربرد نانوحاملهای هدفمند برای درمان بیماریهای

پیرولیدونها و پلی وینیل الکل اشاره نمود.

مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود:

از دیگر استراتژیهای هدفگیری تومورها بایستی به
"هدفگیری فعال" ( )active targetingاشاره کرد .در

.1بیماریهای قلبی-عروقی

این روش میتوان با اتصال لیگاندهای هدفمند همچون

نانوحاملها این قابلیت را دارند که به شیوه ترانوستیک

آنتیبادیهای منوکلونال ،ترانسفرین ،پپتیدهای مختلف،

(تشخیصی و درمانی) در بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه

فوالت ،اپتامرها (الیگونوکلئوتیدهای تک رشته) و برخی

آترواسکلروز به کار گرفته شوند ( .)7در این بین استفاده از

قندهای خاص بر روی سطوح آن ها به این هدف دست

نانوحاملهای میسلی چند بخشی یا چندکاره بسیار رواج

یافت .یک مثال بارز از این گونه هدفگیریها ،لیپوزومهای

دارد .در این نانوحاملها ،یک بخش فلوروفور (نوعی سازه

پگیله شده حاوی دوکسوربیسین ( )Doxorubicinاست

مانند نقاط کوانتومی و پروتئین فلورسنت سبز دارای بخش

که دارای آنتی بادیهای اختصاصی گیرنده اپیدرمی انسانی

فلورسنت جهت نشاندار کردن مولکول ها) و یک بخش

شماره  )HER2( 2بوده و در سلولهای بیانکننده بیش از

دارویی برای هدفگیری پالکهای آترواسکلروزی که به طور

حد  HER2با نام  SK-BR3در موش مورد هدفگیری

اختصاصی به پروتئینهای کالته شده پالسما متصل شده و

قرار گرفته است .در موردی دیگر ،نوعی آنتیبادی منوکلونال

آسیبهای آترواسکلروزی را در مدل موشی نمایان ساخت

مختص نوکلئوزوم ( )mAb 2C5که انواع مختلفی از
4
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غشای باکتریها را از بین برده و به  DNAآنها نیز آسیب

( .)1انواع دیگر نانوحامل های چند بخشی هم برای

برساند (شکل برگرفته از مقاله) (.)1

مشکالت قلبی به کار گرفته شده است (.)9-12

.3سرطان

.2بیماریهای عفونی

شمار زیادی از تحقیقات پیش کلینیکی از کاربرد

در مبارزه با این دسته از بیماریها ،نانوذراتی چندبخشی

نانوحاملها مرتبط با سرطان است ( .)17-22در سلولهای

دارای کاربرد وسیعی میباشند ( .)13 ,12مثالً در یکی از

سرطانی بخش های مختلفی برای هدفگیری وجود دارد که

این بخش ها می توان از فلزات مختلفی استفاده کرد که با

هر کدام از آن ها میتواند در هدفگیری نانوحاملها به کار

تشکیل رادیکالهای آزاد ،باکتریهای بیماریزا را از بین

گرفته شود .در این بین ،بهره گرفتن از ویتامین اسید فولیک

ببرند ( .)12در پژوهشی که به انجام رسیده ،نانوحاملهایی

یا یون فوالت اثرات امیدوارکنندهای را از خود نشان داده

طراحی شدهاند که درآنها کیتوزانهای ید دار و نانوذرات

است ()23 ,22؛ زیرا این ماده به راحتی به نانوحاملها

نقره با یکدیگر ترکیب شده تا به باکتریها متصل شوند و آن

کانژوگه شده و سلولهای سرطانی به راحتی آن را جذب

را از بین ببرند (.)16

میکنند .دلیل اینست که سلولهای سرطانی به دلیل رشد
غیر عادی خود نیاز بسیار بیشتری به این ویتامین دارند و
بنابراین در سطح خود دارای گیرندههای بیش از حد
معمولی می باشند .نانوحاملهای طراحی شده بر اساس
فوالت که با داروی ضد سرطان پاکلی تاکسل بارگیری شده
بودند در مدلهای موشی فعالیت ضدتوموری باالیی از خود
نشان دادند ( .)22یکی دیگر از مناطق هدفگیری قابل
توجه و جذاب ارسال دارو ،ناحیه عروقی تومور است که واجد
مزیتهای متعددی میباشد .تخریب این ناحیه موجب
خواهد شد تا از رشد تومور جلوگیری شده و به تومور خاصی
نیز محدود نمیباشد و مهمتر از آن این که نیازی نیست تا
نانوحاملهای ارسالی به توده توموری نفوذ کند تا به هدف
خود دست یابد .اهدافی که بیشتر در این گونه مطالعات به

شکل  .1در بخش باالیی ،سیستم دارو رسانی نانوذرات مهندسی
شده نشان داده شده که قادر هستند تا ماکروفاژهای فعال در

کار گرفته شدهاند بیشتر شامل موارد زیر هستند:

پالک آترواسکلروزی یا پروتئینهای موجود در آن توده را هدف

.i

قرار دهد .این نانو ذرات میتوانند اندازه پالک را از طریق این دو

فاکتور رشد اندوتلیالی عروق ( )VEGFبه

خصوص در درمانهای ضد رگزایی

مکانیسم کاهش دهند .در بخش پایینی نیز نانوحاملهایی وجود
دارند که فلزات را به سمت باکتریها هدایت کرده و در آنجا
باعث ایجاد گونههای اکسیژن واکنشپذیر ( )ROSمی شوند تا

5

.ii

مولکول چسبندگی سلولهای عروقی ()VCAM

.iii

ماتریکس متالوپروتئینازها ()MMPs

.iv

اینتگرینها
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برای آشنایی با کاربرد این گونه از اهداف نام برده

می انجامد .در شرایط عادی یا هوازی ،پیروات به استیل

شده مثالی را درباره استفاده از  MMPsذکر می نماییم.

کوانزیم آ تبدیل شده وارد چرخه کربس می شود ولی در

آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ها یا  MMPsدر عروق و

شرایط بیهوازی یا زمانی که فعالیت سلول بیشتر از اکسیژن

بافت های توموری تازه تشکیل شده ،ترجمه و بیان بسیار

در دسترس است (شرایط هیپوکسی  ،)Hypoxiaپیروات به

بیش از حد بافت های معمول دارند و در بازسازی بافتی،

الکتات تبدیل شده و محیط اطراف سلول اسیدی می شود

تهاجم توموری و مقاومت به آپوپتوز و ایجاد متاستاز نقش

( .)30این محیط اسیدی و هیپوکسی می تواند برای هدف

دارند .در پژوهشی ،یک قطعه اتصال آنتیژنی در آنتیبادی

گیری بافت های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد (.)7 ,31

علیه  MMPبه لیپوزومهای حاوی داروی دوکسوروبیسین

به طور مثال در یک روش تحقیقاتی نانوحاملها طوری

از طریق یک پل پلی اتیلن گلیکول ) ،(PEGکانژوگه شده

طراحی می گردند که دارای اجزای حساس به  pHباشند .به

است و در مدل موشی نشانههایی از افزایش جذب نانوحامل

این ترتیب این بخش حساس در pHهای پایینتر یعنی به

توسط تومور و مهار رشد آن دیده شده است (.)26

طور مثال  6تا  6/2نسبت به نرمال  7/2شکسته شده و

نانوحاملهای حساس به محرک

موجب بیثباتی حامل و آزادشدن دارو میگردد .دارو و ژن

بهره گرفتن از نانوحاملهایی که به انواع مختلفی از

(نوکلئیک اسیدها) می توانند درون نانوحامل حساس به

محرکها پاسخ میدهند باعث خواهد شد تا ویژگیهای

اسیدیته کپسوله شده باشند و یا با پیوند حساس به اسیدیته

آنها کنترل شده باشد و زمینههای مختلف تحقیقاتی نیز در

به طور کواالنی کانجوگه شده باشند .یک مثال از نوع

این زمینه گسترش یابند (جدول شماره  .)1محرک به کار

کپسوله کردن در میسل ها ،پلی-ال هستیدینهای

گرفته شده میتواند در بافت هدف به صورت داخلی یا

پگیلهشده هستند که قادر هستند به طور نسبی میسلهای

خارجی عمل کند (مانند تغییرات  ،pHدما ،شرایط احیاء و

پایداری را شکل دهند اما در اسیدیته های حدود  6/2و

فعالیت برخی آنزیمها) یا این که به صورت خارجی و

پایینتر ،رزیدوهای هیستیدین در ناحیه پلی هیستیدین

ساختگی (مانند حوزه مغناطیس ،فراصوت و انواع مختفی از

پروتونه شده و منجر به افزایش غلظت بحرانی تشکیل میسل

تابشها) به کار گرفته شود ( .)27در این قسمت به بخشی از

( )CMCو بیثباتی و تخریب میسل ها شوند ( .)32در

این حوزه تحقیقاتی نگاهی کوتاه می اندازیم.

نتیجه ،داروی گنجانده شده در میسل ها آزاد گشته و غلظت
باالی دارو در فضای میان بافتی تومور یا در سیتوپالسم
سلولهای سرطانی باعث خواهد شد.

ارسال دارو با کمک نانوحامل حساس به pH
در سالهای اخیر ،محیط اسیدی تومورها و اندوزومها در

به طور مثال مخصوصاً در نانوحاملهای لیپوزومی ،برای

طراحی نانوحاملهای حساس به محرک مورد توجه قرار

جلوگیری از تخریب زودهنگام داروها قبل از اندوزوم ها و

گرفته است ( .)21 ,29دلیل اسیدی بودن محیط بافت

لیزوزومهای درون سلولی ،اجزای حساس به  pHاز قبیل

توموری متابولیسم گلیکولیز سلول های سرطانی برای به

دیولئویل فسفاتیدیل اتانول آمین ( )DOPEبه کار گرفته

دست آوردن سریع تر انرژی مورد نیازشان می باشد .به طور

میشوند .با کمک  ،DOPEاندوسیتوز و سپس ادغام

کلی ،سلول نیاز خود به انرژی را از طریق کاتابولیسم گلوکز

نانوحاملها با غشای درونی واکوئل ها تسهیل می گردد که

به ویژه گلیکولیز انجام می دهد که به تولید محصول پیروات
6
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این امر آزادسازی متعاقب اجزای نانوحاملها به

کدام برای هدفی ارسال شدهاند .طوری که نانوحامل طراحی

سیتوپالسم در پاسخ به  pHپایین اندوزومی را فراهم خواهد

شده تشخیص ،تصویربرداری و درمان را به انجام برساند .به

نمود (.)33

وسیله بخش های الحاقی ایجاد کننده کنتراست ،ترانوستیک

در جدول زیر مشاهد خواهید کرد که عالوه بر

قادر خواهد بود لحظه به لحظه ( )real-timeوضعیت

محرکهای حساس به  ،pHسایر محرکها نیز به کار گرفته

انتشار زیستی یا  biodistributionو تجمع نانوحامل را

میشوند که هر کدام از آن ها دارای مزیتها و معایب خاص

درون بافت هدف بررسی و مشاهده نمایند .ترانوستیک

خود هستند که در این بررسی کوتاه سعی می شود اشاره

معموالً از نانوحامل های لیپوزومی ،میسل های پلیمری،

کوچکی به آن ها شود.

دندریمرها و نانوذرات اکسید آهن به عنوان اجزای ساختاری

در حال حاضر ،موضوع ترانوستیک به یکی از علوم بین

سیستم دارورسانی ( )NDDSو همچنین از اتم های فلزی

رشتهای تبدیل شده و در گوشه و کنار جهان ،گروههای

سنگین (مانند 111In , 99mTc, Mnو  )Gdبه عنوان مواد

مختلفی سعی بر ایجاد روشهای جدید و بهبود یافته

ایجاد

تصویربرداری

هستند ( .)1 ,7استراتژی کنونی در بیشترمطالعات بر این

 γscintigraphyو  MRIاستفاده می کند.

کننده

کنتراست

برای

است که محموله ارسالی دارای چندین ماده باشد که هر
جدول :1محرکهایی که توانایی کنترل رفتار و ویژگیهای نانوحاملها را دارند
محرک
pH

مطالعات کلیدی

اساس ساز و کار

 pHپایین در مناطق پاتولوژیک مانند تومورها ،سکته گروههای عاملی حساس به  pHتوسط پلیمرهای مهندسی شده .در
و نواحی التهابی به وجود میآید؛ به علت هیپوکسی یک مثال این گروهها به طور موفقیت آمیزی توانستند به طور
(با توجه به افزایش گلیکولیز) و مرگ سلولی زیاد .همزمان دوکسوروبیسین و  siRNAرا حمل کنند (.)32
کاهش  pHدر بافت ملتهب و همچنین اندوزومها و
لیزوزوم های سلول ها رخ میدهد.

شرایط احیاء

حضور غلظت باالیی از گلوتاتیون درون بسیاری از ترکیبات احیاء کننده زیستی همچون اتصاالت دی سولفیدی مانند
پلی دی سولفید آمین و پلیمرهای پلی آمیدوآمین و دندریمرها که
سلولهای پاتولوژیک
دارای اتصاالت دی سولفیدی هستند ،منجر به بهبود کارایی ارسال
ژن شده است (.)32-37

فعالیت
آنزیمی

برخی آنزیمها در شرایط پاتولوژیک دارای افزایش لیپوزومهای چند عملکردی دارای گروههای عاملی حساس به
 MMP2منجر به افزایش هدفگیری تومور و ورود نانوحامل به
بیان هستند .مانند MMPs
سلولهای توموری می شوند (.)31

دما

فراصوت

اختالف دمای بافت طبیعی و توموری به طور معمول برای بیشتر
نانوحاملهای حساس به دما به اندازه کافی نیست .بنابراین یک منبع
گرمای خارجی (از جمله حمام آب ،الکترومگنت ،لیزر یا فراصوت
متمرکز با شدت باال برای کنترل دمای محل) مورد نیاز است (-21
.)39

افزایش دما به علت التهاب

فراصوت کانونی ( )local ultrasoundباعث افزایش استفاده از فراصوت کانونی منجر به رهاسازی بیش از  70درصد
دما و همرفت گرمایی در بافتهای هدف خواهد شد سیسپالتینهای درون لیپوزومی در ناحیه مخصوص تومور شد .این در
7
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که منتج به تخریب موقتی یا دائمی غشای سلولها حالی است که بدون بهره از فراصوت ،مقدار کارایی آن به کمتر از 3
درصد می رسد .در این روش ،رشد تومورهای کولون و لنفوم در
خواهد گردید.
مدلهای موشی مهار شد (.)22
حوزه
مغناطیس
نور

حوزه مغناطیس ( )magnetic fieldباعث میشود کانژوگه کردن (اتصال کواالنی) پاکلیتاکسل به (*(PEG-SPION
از طریق پیوند استری حساس به  pHمنجر به فعالیت ضد سرطانی
تا نانوحاملها در نواحی مورد نظر متمرکز شوند.
باالی نانوحاملها در مدل توموری موشی  H22شد (.)23 ,22
نوعی میسل حساس به نور نزدیک به فروسرخ near-infrared
) (NIRکه هدفمندی فعال با کمک نوعی قند برای سلول های
سرطانی کبدی ایجاد می شود و دوکسوروبیسین کپسوله شده در
میسل با تحریک نور ،درون سلولها در محیط آزمایشگاه آزاد می
شوند (.)22

در این روش با استفاده از نور ،تغییرات ساختاری
حساس به نور به وجود میآید .این واکنش از طریق
اتصال غشایی ،فتو ایزومریزم ،فتو فرگمنتاسیون ،فتو
پلیمریزاسیون و نشت دارو از نانو حاملها انجام
میشود.

*) Superparamegnetic iron oxide nanoparticles : SPIONنانوذرات اکسید آهن ابرپارامغناطیس)

در یک مورد ،لیپوزوم هایی که با نقاط کوانتومی

مشاهده با  MRIترکیب نماید و در چند سال اخیر بسیار

( )quantum dotsو دوپامین آگونیست آپومورفین

مورد توجه قرار گرفته اند .نانوذرات مغناطیسی آهن یا

بارگذاری شده اند جذب آپومورفین به مغز موش را بیش از

 SPIONsکه عموماً به عنوان مواد ایجاد کننده کنتراست

دوبرابر افزایش داده و امکان تصویربرداری از مغز را فراهم

 MRIاستفاده می شوند می توانند با مواد درمانی و PEG

نمود ( .)26در موردی دیگر NDDS ،طوری طراحی گردید

برای افزایش ماندگاری در پالسمای خون ترکیب گردند

که شامل رسپتور هدفمند شده با پپتیدهای هدف گیرنده

( .)22-20یک  NDDSترانوستیک هدفمند می تواند با

نوروتنسین ( ،DNA ،)neurotensinیک عامل رنگی یا

اتصال کواالنی با مواد تصویربرداری محدوده نزدیک فرا سرخ

فلوروفور و گادولینیوم ( )Gdبود و می توانست همزمان

( )near-infraredو یک پپتید جابجاکننده به همراه

انتقال  DNAو تصویربرداری از مغز را انجام بدهد (.)27

بارگزاری نوکئیک اسیدهای مداخله گر خاموش کننده ژن

یک  NDDSچند عاملی پلیمری دیگر از جنس هسته

 siRNAاستفاده شود تا به عنوان یک سیستم چندبخشی

پلیمری ) poly (lactic-co-glycolic acidو پوسته با

ما را قادر سازد تصویربرداری لحظه به لحظه فعالیت خاموش

بار مثبت  glycol-chitosanمی تواند  DNAو نقاط

سازی  siRNAدر مدل توموری را به دست آوریم (-21

کوانتومی را از سلول های پوست موش عبور دهد طوری که

 .)22هدفمند سازی  NDDSهای ترانوستیک مزایای

این عبور قابل ردیابی باشد ( .)21در حیطه لیپوزوم ها،

بیشتری را ایجاد می کند ،مثالً زمانی که گادولینیوم و

لیپوزوم های پگیله شده با ماندگاری طوالنی که حاوی

دوکسوروبیسین درون لیپوزوم بارگزاری می شوند و این

دوکسوروبیسین و آنتی بادی های اختصاصی تومورها و مواد

لیپوزوم با پپتید اختصاصی سلول های عصبی هدفمند می

ایجاد کننده کنتراست می باشند قدرت درمانی در موجود

شود باعث می شود تجمع باالتری از دارو در بافت توموری

زنده را افزایش داده اند طوری که تجمع دارو در بافت هدف

تجمع یابد ،از رشد تومور ممانعت به عمل آید و مشاهده

با روش  γscintigraphyو یا به  MRIبه آسانی قابل

تومور موش با  MRIبسیار بهبود یابد.

مشاهده می باشد ( NDDS .)29های مبتنی بر اکسید
آهن می توانند هدفمندسازی مغناطیسی دارو را با قابلیت
8
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نتیجه گیری
ترکیب درمان با داروهای شیمیایی و مواد ایجاد کننده

ترانوستیک با کمک نقاط کوانتومی سیستمی طراحی کرد

کنتراست بر روی یک سیستم دارورسانی یا  ،NDDSشیوه

که با رهایش دارو ،رنگ به عنوان یک بازخورد تغییر یابد و

درمان های پزشکی شخصی سازی شده personalized

پزشک معالج از پیشرفت درمان آگاهی یابد .نگرش

) )medicineرا توسعه می بخشد .دلیل این امر اینست که

ترانوستیک گاهی "پیدا کن ،مبارزه کن و ردیابی کن"

تجمع نانوذرات در بافت توموری که براساس افزایش

( )find, fight and followخوانده می شود زیرا فرآیند

نفوذپذیری دیواره رگ ها یا پدیده  EPRرخ می دهد می

درمان و تصویربرداری همزمان قابل انجام می باشد (.)61

تواند به ما کمک کند که میزان دقیق دوز درمانگر ماده

هدف نهایی در ترانوستیک اینست که روزی علم پزشکی

دارویی را برای هر کدام از تومورها به طور جداگانه تعیین

قادر شود عملیات تشخیص ،تصویربرداری اولیه ،درمان و

نماییم ( .)29 ,60دلیل این امر توانایی ردیابی با دستگاههای

نهایتاً تصویربرداری پس از درمان را همگی توسط یک

مختلفی مانند  MRIمی باشد که تصویر دقیقی از اتفاقات

سیستم نانوحامل به انجام برساند .در مجموع می توان به

رخ داده در بدن بعد از تیمار درمانی را ،بدون حدس و

این جمع بندی رسید که با توجه به این که روش های

گمان ،به ما نشان می دهد .ترانوستیک باعث توسعه و

ترانوستیک و علوم نانوی مربوط به آن بسیار جوان می باشد

پیشرفت در بخش های مختلفی از جمله رهایش کنترل

در صورتی که سیاست گذاری کشور ما در راستای این روش

شده دارو بر اساس محرک ها ،اثرات هم افزایی

ها تدوین گردد با توجه به فاصله کمی که با پیشرفت های

ترکیبی

اخیر جهان داریم می توان امیدوار بود محققین کشورما

( )combinatory therapyبر اساس داروهای شیمیایی

بتوانند ابداعات خوبی را در زمینه ترانوستیک و درمان های

به همراه ژن درمانی ( ،)siRNAداروهای خوراکی و حل

ترکیبی شیمی درمانی و ژن درمانی هدفمند به همراه

مشکل عبور دارو از مانع مغزی–خونی خواهد شد .می توان

تصویربرداری به دست آورند و همچنین بتوانند با ثبت

امیدوار بود که با پزشکی شخصی سازی شده و تشخیص

مالکیت های معنوی این ابداعات ،در ایران و جهان خدمات

مناسب ،بیماری های کشنده به طور کامل و یا حداقل در

پزشکی مدرنی را به جامعه بشری ارائه نمایند.

()synergetic

دارویی،

درمان

های

مراحل اولیه درمان شوند .میتوان با ساخت NDDS
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Abstract
For decades, researchers have tried to develop non-invasive mechanisms for monitoring
pathological conditions within the body of patients. Emerging nanotechnology enabled us to
reach this aim. Scale of nano has the potential to increase early detection of pathological
conditions among abnormal cells before diseased tissue or tumor development can be
considerable which is helpful in disease treatment. In recent years, “Theranostics” has been
emerged as a novel nano approach which performs diagnostic detection, therapy and follows up
simultaneously. Therefore, Theranostics can be considered as an appropriate therapeutic
approach for personalized medicine, pharmacogenomics and molecular imaging which can open
a gate to develop novel therapies. Additionally, with a deeper molecular understanding, choosing
drugs that are more effective will be possible. Finally, researchers believe that Theranostics has
the potential to monitor treatments by increasing drug effectiveness and preventing inappropriate
treatments and consequently reducing the cost of national health burden. In this review, structure
and some applications of Theranostics and nano drug delivery systems have been discussed
briefly.
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