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(: سرطان)هدف  تومور درمان برای محرک هایسیستم عنوان به پلیمری هایحاملنانو

<<دارو تحویل در اخیر های پیشرفت>>

:چکیده

شته، دهه در ستفاده به توجهی قابل توجه گذ ست تجزیه قابل پلیمری مواد از ا  بالقوه هایحامل عنوان به یزی

 با حتی بیماری محل در دارو رهش و زیسااتی فراهمی حال، این با. اسااتشااده داده اختصااا  دارو تحویل

 موفقی هایروش موضااو ، این به پرداختن برای. اساات کنترل غیرقابل نیز پلیمری هایحامل نانو از اسااتفاده

سخی که مناطقی با همراه پلیمری هاینانوحامل سنتز برای سیل مانند هاییمحرک به پا سایش، پتان  دما، اک

pHدر آنها توانایی دلیل به ها،محرک به دهنده پاساا  پلیمری هاینانوحامل. اسااتشااده ایجاد دارند، نور و 

ستی فراهمی افزایش شان دارویی هایبرنامه در را شگرفی هایوعده بیماری، محل در داروها زی  در. اندداده ن

 بررسی در. شودمی کنترل زادرون یا برونزا خا ، هایمحرک به پاس  در دارو رهاسازی ،هاییسیستم چنین

 گزارش درمانی سرطان در دارو تحویل برای هامحرک دهندهپاس  هاینانوحامل طراحی در اخیر هایپیشرفت

 محرک عناصر مختلف انوا  معرفی برای امروز به تا، شده بررسی مصنوعی هایروش خا ، طور به. استشده

سخگو ستی مواد در پا ستشده داده شرح زی س  هاینانوحامل این از کافی درک. ا  امکان هامحرک دهندهپا

 ساارطان درمان در رو پیش هایچالش حل امکان ما به که کندمی فراهم را بهتر دارویی ساایسااتم یک ایجاد

.دبده را هدفمند

( معرفی:1 

شد با بیماری؛ ۸۰ از بیش شامل سرطان؛ شده کنترل ر سترش قابلیت با غیرطبیعی هایسلول ن  سایر به گ

 درمانی، شاایمی) درمانی روش چندین بودن دسااتر  در رغم علی. شااودمی مشااخ  بدن هایقساامت

سی چالش یک همچنان سرطان موثر درمان ،(جراحی یا و پرتودرمانی سا ست ا ستقامت. ا  به درمانی شیمی ا

 درمانی شیمی سرطان ضد داروهای طراحی به منجر درمانی سرطان در هاروش کارآمدترین از یکی عنوان

شوند.می تقسیم سرعت به که را سرطانی هایسلول که استشده تاکسل پاکلی و داکسوروبیسین مانند موثر

سیل حال، این با سط داروها این درمانی پتان صیت زیرا شود،می محدود آنها سلولی سمیت تو  هایسلول خا

 هاییگزینه است الزم نتیجه، در. شودمی طبیعی هایسلول به جدی آسیب باعث نتیجه در و ندارد را سرطانی

 و داروها این جانبی عوارض کاهش برای نانو فناوری بر مبتنی هدفمند داروی انتقال هایسااایساااتم مانند

.شود ایجاد آنها درمانی سودمندی افزایش
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 مورد ساارطان درمان برای مختلف هایطرح با دارو انتقال هایساایسااتم از مختلفی انوا  گذشااته، دهه طی

ست،گرفته قرار بررسی  هایمولکول از شده ساخته ساختار از واحدیها )میسلپلیمری هایمیسل جمله از ا

 ذره یک که مولکولی جمع یک و(ریون یا سااالولز مانند) فیبر در مرتب منطقه یک: مانند: ها یون یا پلیمری

 هایحامل میان، این در(. 1 شاااکل) کربنی هاینانولوله و دندریمرها ها،لیپوزوم ،(دهدمی تشاااکیل کلوئیدی

 جلب خود به سرطان درمان برای را توجهی قابل توجه تنظیم، قابل ایپوسته-هسته ساختار دلیل به پلیمری

 استفاده مورد آنها هسته درون شیمیایی کونژوگه داروهای یا فیزیکی سازی کپسوله برای تواندمی که اندکرده

.گیرد. قرار

ستم برای هانانوحامل مختلف انوا ( 1شکل سل( الف. )درمانی سرطان در دارو انتقال هایسی  هایمی

دندریمرها( د) و کربنی هاینانولوله( ج) ، هالیپوزوم( ب) ، پلیمری

 از( راساات) تومور و( چپ) طبیعی هایبافت طریق از پاسااخگو محرک پلیمری هاینانوحامل انتقال (2 شااکل

 هامحرک دهندهپاس  تحویل استراتژی چندین طریق
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 به اند،شاااده طراحی خارجی خا  هایمحرک به پاساااخگویی برای که هنگامی پلیمری، هایحاملنانو این

 داروها حاللیت حد هاسیستم این بعالوه،. شوندمی گرفته نظر در کنندهامیدوار بسیار داروی هایحامل عنوان

ها تجمع و بخشاااندمی بهبود را دارو فارماکوکینتیک دهند،می افزایش را  افزایش طریق از را تومورها در آن

 است تومورها بیشتر در متمایز ویژگی یک که کنند،می تسهیل( 2 شکل)ای پی آر  احتبا  اثر و نفوذپذیری

ندازه. کندمی پذیرامکان را پلیمری هاینانوحامل ترجیحی تجمع که  با مقایساااه در تومور در خا  هایا

 کنند حل را آبگریز سرطان ضد داروهای باید تنها نه دارویی هایحاملنانو آل،ایده حالت در طبیعی هایبافت

شی بنابراین و شوند وارد تومور بافت در تا بمانند باقی منظم گردش در طوالنی مدت برای بلکه  درمان اثربخ

ست،آب پلیمر یک با هانانوحامل سطح پوشش. ببخشند بهبود را سرطان  شده اتخاذ رویکرد ترینمتداول دو

ست خون جریان در پلیمری هاینانوحامل گردش زمان شدن طوالنی برای  پی ایی جی(گلیکول اتیلن) پلی. ا

 معروفگلیکول  اتیلن پلی به که فرایندی شود،می استفاده هانانوحامل پوشاندن برای بیشتر که است پلیمری

 رساندمی حداقل به را خون جریان در موجود بیولوژیکی مایعات اجزای با نانوحامل تعامل روش این. شود می

 .کندمی جلوگیری ها کلیه توسط بعدی ترخی  و ایهسته تک فاگوسیتیک سیستم توسط آنها تشخی  از و

 کارآیی تأمین برای. است دشوار هنوز دارو رهش کنترل پلیمری، هایحاملنانو از استفاده وجود با حال، این با

 را آنها باید پلیمری هایحاملنانو که دارد وجود خاصاای الزامات درمانی، ساارطان کمتر جانبی عوارض و بهتر

 یک محیطی محیط در داخلی عوامل به  پاسااا  در باید دارو ترشاااح پروفایل مثال، عنوان به. کنند برآورده

نابراین،. شاااود کنترل موارد برخی در دو هر یا خارجی هایمحرک خا ، بیماری  پلیمری هایحاملنانو ب

 برخی به پاساا  در ثابت ساارعت با مناسااب مکان یک در دارویی هایمحموله سااازیآزاد برای شااده طراحی

 یا هاآنزیم مغناطیسااای، میدان دما، ، pH مانند( هامحرک به دهندهپاسااا  پلیمرهای به معروف) هامحرک

صوت ستند جذاب ویژه به فرا صطالح به پلیمرهای این در. ه شمند" ا سط دارو سازی آزاد ،"هو  چندین تو

 تحویل امکان و دهدمی افزایش را هانانوحامل ،سودمندی هایمحرک یپاسخ چنین با شود،می ایجاد محرک

 با توانمی را شااوندمی هانانوحامل از دارو ترشااح باعث که هاییمحرک. دهدمی را پاتولوژیک مناطق به دارو

ستم به توجه سته دو به مرتبط بیولوژیکی هایسی صلی د  در تغییر مثال عنوان به) داخلی: کرد بندیطبقه ا

pH ، و( مغناطیساای میدان فراصااوت، نور، گرما، مثال عنوان به) خارجی یا( آنزیم غلظت و ردوکس شاایب 

 (.2 شکل( )شوندمی اعمال مصنوعی طور به بدن خارج از که الکتریکی میدان

سعه حال در هاحاملنانو انوا  اگرچه سی این هستند، تو  در رفته کار به مختلف هایروش بهتر درک برای برر

 دادنپوشش جای به درمانی، سرطان اهداف برای پلیمری هاینانوحامل در دهندهپاس  محرک عناصر ترکیب

س  پلیمرهای زمینه ستشده گرفته نظر درکامل  طور به هاحاملنانو ها،محرک دهندهپا  این خا ، طور به. ا
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 ، pH به توجه با هامحرک به دهندهپاساا  هایمکانیزم با پلیمری هایحاملنانو روی بر اول درجه در بررساای

 هاینمونه براسا  که است، متمرکز اصلی هایمحرک عنوان به دما و نور ها،آنزیم ردوکس، اکسایش پتانسیل

 .شد خواهد بحث ادبیات منتخب

 :pH به پذیرواکنش پلیمری هایحاملنانو (2

 مورد ایگسترده طور به التهاب یا سرطان جمله از پاتولوژیک شرایط در شده مشاهده pH یافته تغییر مقدار

 دستگاه مثال عنوان به) نظر مورد بیولوژیکی اندام در دارو هایمولکول ترشح باعث تا استگرفته قرار استفاده

 استشده مشخ  که هاستمدت. شود( آندوزوم یا لیزوزوم مثال عنوان به) سلولی داخل محفظه یا( گوارش

 pH واحد یک تقریباً ، pH ۶.۵ هستند اسیدی ذاتاً التهابی هایبافت و تومور مانند بیمار مناطق pH مقدار که

 .pH ۷.4 طبیعی خون میزان زیر کامل

-pH  ۵ مقادیر با لیزوزوم و اندوسااوم مانند ساالولی، داخل هایمحفظه در ترتیب به pH کاهش این، بر عالوه

شاهده ، ۵.۵ ستم طراحی برای توانمی pH هایشیب این از. شودمی م ستفاده دارو انتقال هایسی  که کرد ا

 در آبگریز هسته در شده محبو  داروهای نشت حداقل دهدمی اجازه بمانند،باقی پایدار فیزیولوژیکی pH در

شته وجود طوالنی خون گردش طول شد، دا س  هاحامل پایین pH محیط در که حالی در با  در و دهندمی پا

 بنابراین کند،می حمل خا  عمل محل در را آنها ساارطان ضااد داروی شااوندمی مختل انتخابی سااازیآزاد

 .آوردمی دست به را توموری ضد فعالیت

سهیل برای س  ت سیدی هایمحیط به پا ستراتژی دو تومورها، در ا  پلیمری هاینانوحامل طراحی برای عمده ا

 کنندهاهدا عنوان به توانندمی که است عملکردی های گروه با پلیمرهایی از استفاده اولین. استشده پیشنهاد

 خارج پروتوتن از پلیمرها این فیزیولوژیکی، pH در. کنند عمل محیط pH تغییر به پاس  در پروتون پذیرنده یا

 پلیمرها آبگریزی تغییر و ساختاری آسیب باعث و شوند،می پروتون اسیدی هایمحیط در حالیکه در شوندمی

 الف(. 3 شکل) شودمی آنها ویژه بار آزادسازی به منجر که شوند،می

 یا( کربوکساایلیک اساایدهای مثال عنوان به) ضااعیف اساایدهای جمله از یونیزه هایگروه حاوی پلیمرهای از

 pH دهندهواکنش هاینانوحامل ساااخت برای ایگسااترده طور به( هاآمین مثال عنوان به) ضااعیف بازهای

ستفاده سیدی هایمحیط در پلیمری هایمیسل در اختالل ایجاد باعث تا شودمی ا  هایسلول یا و داخل در ا

سید کربوکسیلیک پایه پلیمرهای مثال، عنوان به .شود تومور هایسلول خارجی ستفاده ساخت برای اغلب ا  ا

 اساااید) پلی ،PAA(اکریلیک اساااید) پلی مانند ، pH به دهندهپاسااا  پلیمری هایحاملنانو ،شاااوند می

 .PGA(گلوتامیک اسید) پلی و PMAA(متاکریلیک
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 مانند) کاتیونی داروی یک الکترواستاتیک انفعاالت و فعل کاهش با اسیدی، pH در پلیمرها، این از استفاده با

 تحریک بار ترشااح پلیمری، کربوکساایالت هایگروه پروتئون طریق از آنیونی پلیمر یک و( دوکسااوروبیسااین

سام از مورفولوژی یکنانورودز) ژانگ مثال، عنوان به. شودمی ستند نانو مقیا  در اج  پپتید پلی بر مبتنی (ه

شکل را سی آنیونی از مت سید) پلی اتیلن گلیکول پلی پلی متوک  داروی مثبت و( mPEG-PGA( )گلوتامیک ا

 تعامل. اساااتفاده کرد سااارطان درمان برای( DOX HCl) هیدروکلراید دوکساااوروبیساااین سااارطان ضاااد

 کارآمد داروی کپسااول یک تولید برای( mPEG-PGA) آنیونی پلیمر و کاتیونی DOX بین الکترواسااتاتیک

 pH باعث که سلول داخل در دارو سازیآزاد توانایی که  استشده گذاشته نمایش به بلوک کوپلیمر. شد پیدا

 DOX هاینانورودز که داد درونکشااتگاهی نشااان شاارایط در ساالولی ساامیت این، بر عالوه. اساات ،شااودمی

 .دهندمی نشان آزاد HOCl DOX محلول با مقایسه در را بیشتری تومور مهار شده گذاریبار

 
 

 

 
 

 

 

 آغاز  pH محیط در تغییر با که دارو سازیآزاد برای  pH پذیرواکنش هایمکانیسم شماتیک نمایش(  3 شکل

 هانانوحامل ساختاری آسیب به منجر پلیمرها( راست) دپروتوناسیون یا( چپ) زدگیپروتون( الف. )استشده

 به آساایب باعث اساایدی  pH در پلیمر داخل در اسااید به دهندهپاساا  پیوندهای شااکسااتن( ب. )شااودمی

 .پلیمر و سرطان ضد داروی بین اسید به پذیرواکنش پیوند شکستن( ج. شودمی آمفیفیلیک هایبلوک
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ید برای ایگساااترده طور به ایمیدازول و آمین جانبی هایگروه کنندهتحمل پلیمرهای از این، بر عالوه  تول

 .استشده استفاده تشکیل میسل کوپلیمرهای

شند، پایدار خون گردش جریان در و شده زداییپروتئین توانندمی آمینو بر مبتنی پلیمرهای خا ، طور به  با

 ساااختار تغییر ایجاد باعث بیولوژیکی اساایدی محیط یک حضااور در و شااوند پروتون توانندمی که حالی در

شار آن دنبال به و شوند، ستگیر سرطان ضد داروهای از توجهی قابل انت  بلوک کوپلیمر- pH یک که شده د

سخگو( متاکریالت اتیل( ایزوپروپیالمینو دی) -b-poly 2- (گلیکول اتیلن) پلی  خود که ، (MPEGPPDA) پا

شکیل منظور به و شده جمع سل ت شکیل DOX سلولی درون انتقال برای می سل. شودمی ت  شرایط در هامی

 قابل ثبات از قطعات جداساااازی و مونتاژ بین pH به پذیرواکنش تبدیل قابلیت با همراه فیزیولوژیکی طبیعی

ستند برخوردار توجهی سازی مطالعه یک. ه سیون دلیل به دارو رها  ممکن که آمینه، عملکردهای کل پروتونا

ست شار شود، کوپلیمر هایمیسل شدن جدا باعث ا شان را pH ۵ در تر سریع انت  مطالعه این، بر عالوه. داد ن

شان سل که داد ن سه در شده بارگذاری DOX هایمی شان را باالتری سلولی سمیت رایگان داروی با مقای  ن

 .دهندمی

 پیوندها این. است هانانوحامل ساختار در شدن جدا قابل اسید به پاس  قابل پیوندهای معرفی دوم استراتژی

سیدی  pH در توانندمی آمفیفیلیک بلوک کوپلیمرهای درون یا پلیمر و دارو بین سته ا  طور به و شوند شک

صل محموله داروی خا  س  قابل پیوندهای ب،ج(.3 شکل) کنند آزاد را هانانوحامل به مت سید به پا  قابل ا

 ایمین، هیدرازید، هیدرازون، پیوندهای شاااامل شاااوند ترکیب پلیمری هایحاملنانو در توانندمی که تجزیه

ستال، سیم، ا ستر ارتو اک ستند اتر وینیل و ا سل خا ، طور به. ه صل هایمی  کوپلیمرهای مونتاژ خود از حا

 پیوندهای اسیدی، هایمحیط در. شوند متصل pH به پذیرواکنش شیمیایی پیوندهای توسط توانندمی بلوکی

 بنابراین شااوند،می هیدرولیز هسااتند، پایدار pH ۷.4 در معموالً که پلیمرها، این روی اسااید به دهندهپاساا 

سل ساختار سته می سوله داروهای و کندمی مختل را کرونا-ه  عنوان به  ب(.3 شکل) کندمی آزاد را شده کپ

 تهیه (mPEG-Hyde-PLGA) تجزیه قابل pH به پاسااخگویی قابل آمفیفیلیک بلوک پلیمر یکژانگ،  مثال،

ستم یک عنوان به که کرد  ستون به پذیرواکنش هیدرازون پیوند. کردمی خدمت DOX برای دارو تحویل سی

صال بلوک، کوپلیمر فقرات ستآب PEG ات سید) آبگریز پلی و دو . شد گنجانیده( گلیکولیک -کو-الکتیک ا

شگاهی آزمایش در تحقیقات شان آزمای شار که داد ن سل از DOX انت سید، تجزیه قابل پیوند دلیل به هامی  ا

 مشاااهده pH ۷.4 با مقایسااه در ۵ و pH 4 در دارو سااریعتر ترشااح با گیرد،می قرار محیطی pH تأثیر تحت

 قساامت اساات، متصاال پلیمری فقرات سااتون به دارو آن در که دارویی، پلیمر هیبریدهای برای. شااودمی

س  صال برای معموالً دهندهپا ستقیم ات ستفاده پلیمر فقرات ستون به دارویی هایمولکول م  شکل) شودمی ا

یائو اساااا ، این بر ج(. 3  دهندهاتصاااال هایبخش عنوان به هیدرازون پیوندهای از اساااتفاده طریق از ل
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-اسااید هیالورونیک هیکسااید پیوندی ساانتز DOX ساارطان ضااد داروی ترکیب برای  pH دهندهواکنش

شتری سرعت با را دارو اما بودند پایدار هیبریدها این ، pH ۷.4 در (HA-hyd-DOX) هیدرازون  pH ۵ در بی

 .کردند آزاد

 لیپوزومهای. گرفت قرار هدف لیگاند عنوان به H7K (R2) 2 پپتید برای گلیومها در اسیدی pH محیط از ژائو

 هایسلول در (DOX-PSL-H7K (R2) 2) دوکسوروبیسین حاوی شده اصالح pH H7K (R2) 2 به حسا 

سندگان. شدند ارزیابی و طراحی گلیوما توموری هایسلول دارای هایموش در و گلیوما توموری  آزمایش نوی

شگاهی سین ترشح آزمای سوروبی داخل  توموری ضد فعالیت. دادند انجام را pH به حسا  هایلیپوزوم از دوک

 ارتوتوپیک تومور برهنه هایموش در و C6 تومور دارای هایموش در نیز DOX- PSL-H7K (R2) 2 بدن

U87-MG شااده ایجاد خا  گذاریهدف اثر یک که کردند گزارش نویسااندگان. گرفت قرار بررساای مورد 

سط سیدی pH تو شات در ا شگاهی آزمای ستشده ایجاد U87-MG و C6 گلیومای هایسلول در آزمای . ا

 U87-MG ارتوتوپیک تومور و موش دارای C6 تومور در DOX-PSLH7K (R2) 2 توموری ضد هایفعالیت

 DOX-PSL-H7K (R2) 2 سرطانی ضد فعالیت. شد مشاهده مطالعه مورد بدن داخل در برهنه موش دارای

 pH 2 به حسااا  هایلیپوزوم H7K (R2) کردند ادعا نویسااندگان. شااد ایجاد موش دارای C6 تومور در نیز

 .است گلیوم در تومور ضد داروهای برای کنندهامیدوار ابزار یک عنوان به شده اصالح

 :دما به پذیرواکنش پلیمری هایحاملنانو( 3

 کاربردهای برای ای گسااترده طور به دما تغییر به توجه با آنها فاز انتقال رفتار دلیل به دما به پاسااخگو مواد

 کند عمل خارجی محرک یک عنوان به تواند می یا دما .اساات گرفته قرار بررساای مورد دارو انتقال هوشاامند

ضعی حرارت درجه افزایش که هنگامی یا( شود می اعمال خارج از گرما مثال عنوان به) شی مو  شرایط از نا

 تومور های بافت ، مثال عنوان به .باشاااد داخلی تواند می( التهاب یا تومور مثال عنوان به) باشاااد پاتولوژیک

 .(طبیعی بافت از گرمتر سانتیگراد درجه 3-1 یعنی) دارند گرمایی حد از بیش کمی

 به شااوند،می نامحلول یا محلول آن در که را دما به وابسااته فاز انتقال مرحله یک دما، به پاسااخگو پلیمرهای

 به ترمحلول حالت از حرارتی انتقال .دهندمی نشااان (مرکزی زمانی منطقه -CST) بحرانی محلول دمای عنوان

 .استشده تعریف حالت عنوان به کمتر محلول حالت

 سنتز خا  ویژگی این به توجه با دما به پاسخگو پلیمرهای اکثر با ، (LCST) تر پایین محلول بحرانی دمای

 موضعی دمای اگر. شودمی اداره نانوحامل ماده آبگریز/  آبدوست تعادل توسط پلیمرها تورم تغییرات. اندشده

شد، LCST از بیشتر کمی هاحاملنانو اطراف  شد خواهد آبگریزتر بنابراین شود،می آب کم پلیمری زنجیره با

سوله داروی شدن آزاد باعث که میریزد، فرو سپس و  همکاران و هو مثال، عنوان به(. 4 شکل) شودمی کپ
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 کولیگو-متاکریالت اتیل( اتوکساای متوکساای-2) -2] دما دهندهپاساا  آمفیفیلیک بلوکی سااه کوپلیمرهای

لن) ی ت یکول ا ل کریالت( گ تیاال b-poly (L-lactide) -b-poly [2- (2-methoxyethoxy)- [متااا تیاال م  ا

-P (MEO2MA-co-OEGMA) -b-PLLA-bP (MEO2MA) [متاکریالت( گلیکول اتیلن) الیگو-متاکریالت

co- OEGMA)] .  ساارطان ضااد داروی کورکومین برای دما دهندهپاساا  نانوحامل یک عنوان به خود که 

 درجه 41 در شااده ترشااح داروی مقدار که داد نشااان تجربی نتایج .بررساای کرد ،شااوند می مونتاژ آبگریز

صد 2۰ تقریباً سانتیگراد شتر در  ایستاره پلیمر یک ژانگ دیگری، مطالعه در. بود سانتیگراد درجه 3۷ از بی

جه برابر در پذیرواکنش  تترا پلی اکریالت دی با ، polyTEGDA-b-poly- NIPAM-co-NMA حرارت در

-co-N( N-isopropylacryla mide) پلی و آبگریز هساااتااه عنوان بااه( polyTEGDA( )گلیکول اتیلن)

methylolacrylamide) (پلی (NIPAM-co-NMA ))آزمایش در .کرد ایجاد دوساااتآب بازوهای عنوان به 

سازی آزمایشگاهی شان دارو رها  زیر به نسبت LCST از باالتر توجهی قابل طور به انتشار میزان که دهدمی ن

LCST ست یافته افزایش سبت بهتری تومور ضد مهار DOX با شده بارگذاری پلیمرهای این، بر عالوه. ا  به ن

سه در سانتیگراد درجه 42 در تخمدان سرطان SKOV3 سلولهای شان سانتیگراد درجه 3۷ در آن با مقای  ن

 .دادند

 ردوکس: پتانسیل پذیرواکنش پلیمری هایحاملنانو( 4

 با پاساااخگو تحویل هایسااایساااتم از دیگری تغییر قابل نمونه ردوکس دهندهپاسااا  پلیمری هایحاملنانو

 اکسااایش پتانساایل اختالف. دهندمی نشااان را شااده کنترل داروی کنترل از اسااتفاده در مفید کاربردهای

 محرک یک عنوان به دهندهکاهش سلولی داخل فضای و کنندهاکسید سلولی خارج فضای بین اکسیداسیون

 کاهش(GSH) گلوتاتیون فراوانی دلیل به اساات، توجه قابل. کندمی عمل دارویی داروهای ترشااح برای بالقوه

 1۰ حدود سااالولی داخل غلظت البته اسااات، لیتر 2 تقریباً سااالولی خارج متوساااط غلظت دارای که یافته،

سیل دارای سیتوزول متر،میلی سایش پتان ست کم اک سبت سالم افراد در GSH غلظت این، بر عالوه. ا  به ن

 داروی تحویل برای توانمی را ردوکس اکسااایش پتانساایل در اختالفات این. اساات کمتر توموری هایبافت

 شاایمی به پاسااخگو ردوکس پلیمری هاینانوحامل این طراحی معیارهای. داد پاساا  ردوکس ساالولی داخل

ست سولفید دی پیوندهای مانند مربوطه ردوکس واحدهای سیون در باالتری ثبات که ا سیدا  هایمحیط اک

 کاهش تیول های گروه تولید برای سااولفید دی پیوند کاهنده، محیط یک در مقابل، در. دارند ساالولی خارج

. یابد-می کاهش تیول های گروه تولید برای ساااولفید دی پیوند کاهنده، محیط یک در مقابل، در. یابدمی

 فعال عوامل و شااوندمی جدا ساالول داخل در اضااافی گلوتاتیون حضااور با پلیمری هایحاملنانو نتیجه،در

ستم این در(. ۵ شکل) کنندمی آزاد را بیولوژیکی  حامل پلیمری هاینانوحامل در را دارو یک توانمی ها،سی

 جمله از دهندهپاساا  ردوکس نانومواد چندین امروز، به تا. کرد متصاال یا کپسااوله سااولفید دی پیوندهای
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 بررسی مورد ردوکس اکسایش واکنش قابل پذیر تجزیه پلیمرهای و دندریتیک پلیمرهای بلوک، کوپلیمرهای

 .اندگرفته قرار

 

 

 

سم شماتیک نمایش( 4شکل  س  آمفیفیلیک پلیمری هایمکانی  با که دارو سازیآزاد برای دما به دهندهپا

ستشده آغاز اطراف دمای در تغییر سته LCST زیر در. ا س  پو ستآب و شده هیدراته دما به دهندهپا  دو

ست شد، LCST از باالتر کمی (T) حرارت درجه که هنگامی. ا  آزاد باعث که کند،می سقوط دوستآب تاج با

 .شودمی دارو شدن

 

  

 شده بارگذاری ردوکس نانوحامل. پاسخگو ردوکس های میسل عملکرد مکانیسم از شماتیک تصویر( ۵شکل 

سط سط دارو تو سیتوز تو  شدن جدا دلیل به را بیولوژیکی فعال عامل و شده منتقل سرطانی سلول به اندو

 .کندمی آزاد سلول داخل سیتوزول در فعال طور به GSH طریق از جداشده

 

 در ضاااعف از موثر طور به توانندمی پذیرتجزیه زیسااات تجزیه قابل دارویی هایحاملنانو اسااات، ذکر قابل

 بنابراین،. کنند جلوگیری حاملنانو هایفرموالسااایون دیگر هایویژگی بردن بین از و بدن داخل متابولیسااام
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 با را پلیمری هایحاملنانو تجزیه، قابل پلیمرهای در ساااولفید دی پیوندهای دادن قرار طریق از توانمی

 از کارآمد گلدان یک مصاانوعی روش یک دوان اخیراً،. کرد طراحی بیولوژیکی تجزیه و محرک هایساایگنال

 .استکرده گزارش را (DOX DSDAPEG) پاسخگو گلوتاتیون پلیمری داروی تحویل هاینانوحامل

صال برای مایکل بر عالوه واکنش خا ،طور به  و DOX با (PEG) اتر مونومیل گلیکول اتیلن آمینوپلی یک ات

 هایحاملنانو این اکسایش پذیرواکنش خوا  ویژگی و شد، اتخاذ (DSDA) سولفید دی بر مبتنی دیاکریالت

سی مورد تومور درمان برای پلیمری شار هایپروفایل. گرفت قرار برر شتگاهی  شرایط در دارو انت  این ازدرونک

 GSH غلظت توساااط خوبی به تواندمی DOX انتشاااار میزان که داد نشاااان واکنش ردوکس هایمیسااال

 پس. است تقاضا روی بر دارو تحویل هایسیستم این پزشکی زیست بالقوه کاربرد دهندهنشان که شود،کنترل

شار متر، میلیGSH 3.2۵ باالی غلظت در و ساعت ۷2 از س  هاینانوحامل از DOX انت    گلوتاتیون دهندهپا

DOX-DSDA-PEG سید، ٪۶۷.9 به سید ٪۵.۷ به فقط GSH بدون که حالی در ر  مطالعات این، بر عالوه. ر

 توساااط توانندمی گلوتاتیون دهندهپاسااا  هایمیسااال که داد نشاااان سااالول ماندنزنده و سااالول جذب

 تأیید نتایج این. شااوند مختل تومور هایبافت در GSH باالی غلظت تحت و شااوند گرفته A ۵49هایساالول

س  در موثر داروی یک عنوان به تواندمی DOX-DSDA-PEG که کرد ست هایفعالیت با گلوتاتیون به پا  زی

 .کند عمل پذیرتخریب

 هسته در توانندمی که شوند استفاده عرضی اتصال عوامل عنوان به توانندمی همچنین سولفید دی پیوندهای

 آن دنبال به و پلیمری هاینانوسیستم سریع جداسازی به منجر که بگیرند، قرار پلیمری هایمیسل پوسته یا

 به اکساایدکننده پذیر واکنش هاینانوحامل ژانگ مثال، عنوان به. شااودمی ساالولی هایساالول خا  انتشااار

 ساایکلوداکتید واکنش روی بر مطالعه، این در.اسااتکرده ساانتز را (CC-RRNs) پلیمر پایه بر متصاال شاابکه

یک بلوک کوپلیمر بین قطبی دو1،3 ید ، PEG-b-poly (MPC) n (PMPC) آلکین بر مبتنی آمفیفیل  با آز

 با مختلف هاینسبت در (AHE) .کنید کلیک هگزانویک برومو-۶ اسید مشتق و (LA) لیپوئیک اسید مشتق

 جدید سااری یک تهیه برای (DTT) دیتیوتریتول کاتالیزوری مقدار طریق از متقابل پیوند هایشاابکه معرفی

 CCRRN دهنده، پیوند در سولفید دی پیوند گنجاندن. شد دنبال دارو، تحویل کاربرد برای ها CCRRN از

 بررساای این، بر عالوه. شااوند تخریب راحتی به GSH معرض در گرفتن قرار با تا سااازدمی قادر را آماده های

 آزادسازی میزان که رسید نتیجه این به ردوکس اکسیداسیون دهندهواکنش هایحاملنانو این از دارو رهش

DOX نساابت به هانانوحامل از LA-to-AHE بر مبتنی پلیمرهای PMPC غلظت و GSH در. اساات وابسااته 

 ها CC-RRN ناپذیرواکنش از DOX سریعتر آزادسازی سرعت توانمی متر،میلی GSH 1۰ باالی هایغلظت

 .کرد مشاهده را
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 نویسندگان،. کند آزاد گلیوم در را کامپتوسین توانست دهنده،پاس  اکسیداتیو هایمحرک از گیریبهره با لی

 کم، سرعت با و خوک کبد استراز توسط سرعت به نانوپارودار. کردند توصیف و تهیه را کامپتوسین نانو داروی

 ناچیز اکسیداسیون از قبل هیدرولیتیک سازیفعال ،یتوجه قابلبه طور . شد تحریک هیدرولیتیک تخریب با

 یک دهندهنشااان، که یافت افزایش توجهی قابلبه طور  لیپوئیک اسااید نصاافه اکساایداساایون از پس اما بود،

 قابل مهاری اثر کامپتوتسااین نانو داروی. اساات دارو پیش اکساایداتیو هایمحرک دهندهپاساا  کنندهفعال

 .داد نشان نانوموالر IC50 20 با U87-MG گلیومای هایسلول تکثیر در توجهی

 :آنزیم دهندهپاس  پلیمری هایحاملنانو( ۵

شح سیاری توجه مورد نیز آنزیم پذیرواکنش داروی تر ستگرفته قرار ب  بیولوژیکی فرایندهای در هم هاآنزیم. ا

 ترینتهاجمی از یکی عنوان به که سااارطان،. دارند حیاتی نقش انساااان بدن سااااز و ساااوخت روند در هم و

( پروتئازها و گلیکوزیدازها مانند) هاآنزیم مختلف انوا  حد از بیش بیان با شاااود،می گرفته نظر در هابیماری

شا به یا که شح یا و دارند پیوند غ شخ  شوند،می تر  هایمحرک عنوان به هاآنزیم از برداریبهره. شودمی م

 ساختار تخریب یا تجزیه ایجاد نتیجه در و خا  پیوندهای شکستن با دارو ترشح باعث که طبیعی بیولوژیکی

 .دهدمی ارائه درمانی سرطان برای دارو انتقال هایسیستم ساخت برای جدیدی هایاستراتژی شود،می میسل

 در یا خاصااای هایبخش دادن قرار با توانمی را آنزیم به دهندهپاسااا  خوا  حاوی هاینانوحامل طراحی

 شکافته خاصی آنزیم توسط تواندمی که مونتاژ، خود ساختارهای ایجاد برای جانبی هایگروه یا اصلی زنجیره

 داروی مخلوط مخلوط عنوان به را PEG2000-peptide-PTX یک زو مثال، عنوان به. آورد دساات به شااود،

 حمله در که آنزیمی ، (MMP) ماتریکس متالوپروتئیناز توساااط تجزیه قابل پپتید یک حاوی داروی/  پلیمر

 کنندهفعال پپتید از مطالعه، این در. کرد سنتز (PTX) پاکلیتاکسل و PEG بین دارد، نقش متاستاز و سرطان

سی سفو و (TATp) فعال غیر رونوی  نفوذ و هدف سلول سازیدرونی بزرگنمایی برای نیز (PE) آمین اتانول ف

ستم عنوان به PEG1000-PE و TAT-PEG1000-PE آوردن بدست و سلول ستفاده PTX تحویل هایسی  ا

مل این. شاااد ها نه هانانوحا عال داروی یک عنوان به را PTX تن ند آزاد ف که کرد هان TAT بل  برای را پن

 .شودمیدرونکشتگاهی  و سرطانی ضد فعالیت افزایش باعث که دادند، نشان موثر سلول سازیداخلی

 و سااولفاتازها جمله از فراوانی گوارشاای هایآنزیم دارای غشااا، به متصاال هایوزیکول عنوان به ها،لیزوزوم

 نیز جداکننده عنوان به تجزیه قابل لیزوزومی پپتیدهای با داروها پیوساااتن بنابراین،. هساااتند گلیکوزیدازها

 تحت اما هسااتند پایدار خون گردش طول در هاحاملنانو این. اسااتکرده جلب خود به را توجهی قابل عالقه

 -دو) آنزیمی ترکیب یک کوپک و پنگ مثال، عنوان به ،کنندمی آزاد را خود محموله خا  هایآنزیم تأثیر

N- -آمید متاکریل-( پروپیل هیدروکساای (HPMA )کوپلیمر-DOX مزدوج (P-DOX-PLGLAG-iRGD )

 فاصله تراکپپتید B کاتپسین شد، ترکیب GFLG طریق از HPMA پلیمر با DOX آن در که کردند ترکیب را
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 پذیرتجزیه دهندهاتصااال طریق از کوپلیمر شااد مرتبط HPMA به iRGD و شاادن جدا قابل  GFLGدهنده 

MMP-2 PLGLAG .کوواالنساای ترکیب که داد نشااان مطالعه این iRGD دهندهپاساا  پیوندهای طریق از 

MMP-2 فرهنگ در پروستات سرطانی هایسلول در سلولی سمیت با همراه تومور، تجمع نفوذ، افزایش باعث 

2D 3 وD پلی بلوک کوپلیمر از شده ساخته تیروزین پلی هاینانوحامل ساختگای)محقق(  اخیراً، .شودمی 

ستشده ساخته( تیروزین-L) b-poly- (گلیکول اتیلن) س  هایحامل نانو عنوان به که ا  برای آنزیم دهندهپا

DOX هاینانوحامل. کندمی عمل DOX به که بود باال توجهی قابل میزان به مخدر مواد در شاااده بارگذاری 

صد ۶3.1 سیده وزنی در شان خود از خوبی کلوئیدی ثبات فیزیولوژیکی شرایط در و ر  سرعت به اما دادند، ن

 DOX هایفرموالساایون با مقایسااه در تکثیر ضااد فعالیت افزایش باعث و شاادند جدا K پروتئیناز توسااط

سان -HCT 11۶ دو هر علیه لیپوزومی . RAW 2۶4.۷ هایسلول و بزرگ روده سرطانی سلولهای. شدند ان

 سااایر با مقایسااه در ساارطان درمان در را آنزیم دهندهپاساا  هاینانوحامل پتانساایل نماینده، هاینمونه این

س  هایحاملنانو سته ،هامحرک دهندهپا سعه برای وجود، این با. کندمی برج ستم چنین کامل تو  هایی،سی

ضافی کار هنوز  تحقیقات ادامه انگیزه و شود بدیع هایایده ایجاد باعث بررسی این که است امید. است الزم ا

 .آورد فراهم را جدید تحقیق زمینه این در

 :پذیرواکنش پلیمری هایحاملنانو( ۶

 بالقوه وضااوح و درخواسااتی بار رهاسااازی برای راحتیبه  بودن، تهاجم عدم بخاطر نور به پاسااخگو نانومواد

 آزادی کنترل. اندکرده جلب خود به پزشکیزیست هایبرنامه در را توجهی قابل توجه فضاسازی، برای باالتری

 هنگامی تنها ،شده کپسوله/  مزدوج درمانی عوامل آن موجب به که است متکی ویژگی این به مکانی و زمانی

شعه) زیاد تابش معرض در بدن از خارج از که  قرار( بگیرند قرار [NIR] قرمز مادون یا نور/  UV بنفش ماورا ا

 قرار از پس تواندمی که شااودمی ایجاد ایدهندهاتصااال طریق از هانانوحامل در غالباً نور به پاساا . گیرندمی

 اتیلن-پلی هایحاملنانو مثال، عنوان به. شااود شااکسااته مناسااب، موج طول با نور تابش معرض در گرفتن

 بالک تری کوپلیمر نانوحامل( گلیکول اتیلن )b-poly (ethanedi thiol-alt-nitrobenzyl) -b-poly- گلیکول

 با همراه پیوند تجزیه قابل نور یک عنوان به )نیتروبنزیل(o-nitrobenzyl  تولید منظور به شده ساخته سنتز

 به منجر DOX بارگذاری دانش باشگاه سایپرز، - اسید به حسا  (پروپیونات تیو)b-thiopropionate اتصاالت

سه در که شد هاییحاملنانو ستم هایفعالیت با مقای شعه با برخورد اثر در پرتوده، غیر هایسی  بنفش، ماورا ا

 .دهندمی نشان را A ۵49 هایسلول برابر در ضدسرطانی فعالیت و دارو سریعتر ترشح

 برای محرک عنوان به نیز بنفش ماورا نور از هسااتند، اتصاااالت رفتن بین ازباعث  که هاییساایسااتم بر عالوه

جاد مل آزادساااازی ای مانی عوا جاد با در مل در اختالل ای ید کمک با هانانوحا ند مولکولی کل  آزوبنزن، مان

 سیس ایزومریزاسیون بررسی برای مشخصی تالش نتیجه، در. استشده استفاده نیتروبنزن یا اسپیروبنزوپیران
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/  و بنفش ماورا اشعه توسط ی کهتابش. استشده انجام آنها ترکیب طریق از ترکیبات، این پذیربرگشت ترانس

 سنتز برای را اصالح از پس سنتز روش دچن مثال، عنوان به. شودمی آنها قطبیت در تغییر باعث مرئی، نور یا

ید اتیلن) پلی تاکریالت( گلیکول الیگوتیلن]) پلی بالک-( اکسااا یازو - 2) -تصاااادفی م  نفتوکینون 1،2 -د

 نور توسط هامیسل تابش. کرد بررسی  PEO-b- P(OEGMA-r-DNQMA))  متاکریالت( گلیکول الیگوتیلن

 -3 دوساااتآب اساااید به نفتوکینون-2 ،1-دیازو-2 آبگریز قطعه تبدیل به منجر نانومتر 3۶۵ در بنفش ماورا

ستفاده با شده کپسوله داروی سازیآزاد در هامیسل توانایی این، بر عالوه. شودمی کاربوکسیلیک ایندنی  از ا

 .شد تأیید 1۰2 بار دارای هایحاملنانو کومارین آبگریز مدل داروی

ست کاربردهای چنین برای شکی،زی ستفاده مورد موج طول انتخاب پز  حیاتی هایواکنش کردن فعال برای ا

ست شعه تابش مثال، عنوان به. ا ستفاده بنفش ماورا ا ضیح قبلی مطالعات در شده ا  ایجاد برای شده داده تو

 آسیب دلیل به پزشکیزیست هایبرنامه برای عکس از ناشی پذیربرگشت یا برگشت قابلغیر های العملعکس

 برای اساات، آن بودن قوی دلیل به احتماالً که بافت، نفوذ محدودیت با همراه سااالم هایبافت به شااده وارد

 قرمز نزدیک نور از استفاده حال، این با نرم هایبافت توسط شدن پراکنده. است نامناسب پزشکی هایبرنامه

 نفوذ اجازه که اسااات محلولی بیانگر نانومتر 1۰۰۰ تا ۷۰۰ از مختلف هایموج طول با (NIR) قرمز مادون

 ،مادون قرمز نور از اسااتفاده هنگام این، بر عالوه. دهدمی را نرم هایبافت توسااط کمتر پراکندگی و ترعمیق

 از ژانگ خا ، طور به. نشااد مشاااهده اسااتفاده مورد منطقه در هابافت یا هاساالول به توجهی قابل آساایب

. کرد اساااتفاده نور پذیر واکنش داروی رهاساااازی های حامل نانو تهیه در( UCNPs) تبدیل قابل نانوذرات

UCNP هیدروفوبیک پلی شاااامل آن هساااته که اندشاااده پوشاااانده آمفیفیلیک دوبالک کوپلیمر یک با ها 

 آب پلی از پوسااته و( PNB) (dimethoxy-2-nitrobenzyl-4،۵ متاکریالت) بنفش ماورا اشااعه دهندهپاساا 

 با که داد نشااان مطالعه ایناساات. ( (POEG) (monomethacrylate گلیکول اتیلن پلی methoxy) دوساات

 جذب را UCNP یک توسااط شااده ساااطع بنفش ماورا نور PNB هسااته نانومتر،9۸۰ مادون قرمز نور تابش

 ایجاد دلیل به PNB هسته دوستی آب نتیجه، در. شودمی o-nitrobenzyl گروههای تجزیه باعث که کند،می

سید سیلیک ا شمگیری طور به کربوک ستآب تعادل تغییر باعث قطبیت در تغییر این. یابدمی افزایش چ  و دو

 .شودمی آزاد شده محصور آبگریز داروی بنابراین و شد میسل شدن جدا به منجر که شد، آبگریز

ستم یک لی شمند داروی تحویل سی ست هو ستفاده با را سازگار زی سین  از ا سوروبی  در شده داده لنگردوک

 سیستم است، شده انجام نویسندگان نظر از که همانطور. کرد توصیف توخالی مغناطیسی پرو  آبی نانوذرات

 وابسااته( سااانتیگراد درجه ۵۰<) باال ترموژنز به (NIR) قرمز مادون نزدیک لیزر تابش در که دهدمی نشااان

 این، بر عالوه. بود دارو سااازیآزاد به قادر سااادگی به مادون قرمز لیزر تابش از اسااتفاده با روش این. اساات

 مدت به نانومتر ۸۰۸ لیزر تابش با بدن داخل در کموفوتوترمی ترکیبی درمانی تومور کردند ادعا نویسااندگان
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سانتی 1.2 در دقیقه ۵ سه در روش اینمربع. متروات بر   مهار در تنهایی به فتوترمال یا درمانی شیمی با مقای

ستم این. بود بهتر تومور ست سازگار میر و مرگ میزان به توجه با همچنین سی  در را مادون قرمز اثر چن. ا

 پلیمری نانوذرات آنها. کرد مطالعه فوتوترمال-درمانی شااایمی درمان و شاااده تحریک مولکول ساااازیآزاد

Au/Fe3O4 روی بر همچنین. کردند آزمایش دوکسااوروبیسااین برای را آنها بارگیری ظرفیت و کردند تولید 

 در مختلف داروی انتشااار با و شاادند آزمایش کمتر بدن وزن کاهش با-HT 29 تومور حامل برهنه هایموش

یدا مادون قرمز مختلف های تابش  و سااانکرون بر مبتنی FTIR تصاااویربرداری این، بر عالوه. شااادند پ

 ، MCF7 / ADR هایساالولاثر  بر درمانی شاایمی مسااتقیم بازتاب دهندهنشااان کانفلوکال تصااویربرداری

MCF7 29  و HT-ست شعه از پس که ا  شهمکاران و شود.ژانگمی DOX تخلیه باعث نزدیک قرمز مادون ا

 .کردند تولید را قوی و پاسااخگو NIR شااده، هدایت( AuNR / PEG-PCL cRGD-HNs) ترکیبی نانوذرات

سندگان ستفاده برای آنها از نوی سان گلبول گز درمانی شیمی از ا ستفاده ها موش در ان  نوعی گلیوما.)کردند ا

ست مغز سرطان شه نه اما اغلب که ا ست بدخیم همی  تولید فعال طور به تومور هایسلول موارد، برخی در. ا

شند سرطانی غیر آنها که شودمی باعث این و کنند،نمی حمله مجاور هایبافت به و شوندنمی مثل  این با. با

 .(دارد گسترش احتمال و است سرطانی گلیوم موارد، بیشتر در حال،

cRGD-HN که داد نشان آزمایشگاهی سازیآزاد مطالعات. بودند برخوردار ایبرجسته کلوئیدی پایداری از ها 

 طبیعی شاارایط در (cRGD-HN-DOX) دوکسااوروبیسااین دارنده لنگر های cRGD-HN از دارو رهاسااازی

 قابل طور به مربعمترسااانتی/  وات ۰.2 قدرت کم تراکم NIR تابش از اسااتفاده با اما بود اندک فیزیولوژیکی

 در cRGD-HN-doxorubicin توموری ضاااد فعالیت که داد نشاااان MTT سااانجش. یافت افزایش توجهی

سبت αvβ3 اینتگرین ستومای شده بیان هایسلول به ن سانی گلیوبال سیار U87MG ان  کمی تابش با زیاد ب

NIR  دوکسااوروبیسااین مکمل از موثرتر ایمالحظه قابل طور به که اساات، یافته افزایش HN در هدف بدون 

شابه شرایط سین با بهتر یا معادل و بود م سوروبی سم گیرنده به کمککه  بود آزاد دوک سیتوز مکانی  را آندو

 ماتریکس به اتصال برای حیوانی هایسلول توسط که هستند اصلی هایگیرنده هااینتگرین) .کردمی تسهیل

-cRGD-HN  که داد نشاااندرونکشااتگاهی  فارماکوکینتیک هایآزمایش (.شااودمی اسااتفاده ساالول خارج

doxorubicin  و بدن داخل تصویربرداری در. است آزاد دوکسوروبیسین از ترطوالنی بسیار خون گردش زمان 

شها بیولوژیکی، توزیع شان سنج ست ممکن cRGD-HN-DOX که داد ن    گلیومای پیوند گزنه فعال طور به ا

U87MG  بستر یک عنوان به آنها کار که کردند ادعا نویسندگان. دهد قرار هدف برهنه هایموش در را انسان 

ست بدن داخل در سرطان درمانی شیمی برای جذاب شان)گز گلبول( گلیما زنوگرافت  .ا -cRGD  که داد ن

HN-DOX تابش با مخلوط در NIR دهدمی نشان را پایینی جانبی عوارض و داده کاهش کامالً را تومور رشد .

 .است بدن داخل در سرطان درمانی شیمی برای جذاب بستر یک عنوان به آنها کار که کردند ادعا نویسندگان
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 :پاسخگو دو پلیمری هایحاملنانو (۷

 هایزمینه در را توجهی قابل توجه پاساااخگو محرک پلیمری هاینانوحامل گذشاااته ساااال چندین طی

ست شکیزی صور برای ایفزاینده طور به آنها. اندکرده جلب دارو شده کنترل تحویل برای پز  عامل کردن مح

 زمان در یا و نظر مورد هایمکان به خا  انتقال از همزمان طور به که حالی در اندشاااده سااااخته درمانی

 دارو رهاسازی به کامل دستیابی و پاس  میزان بیشتر افزایش برای تالش در. کنندمی حاصل اطمینان مناسب

س  هاینانوحامل اخیراً نظر، مورد هایمکان در س  سیگنال دو از ترکیبی به که دوگانه دهندهپا  دهند،می پا

 .است یافته توسعه دما/  عکس و ردوکس / pH ، دما /pH یعنی

 /pH واکنش با جامد تومور مخصااو  نانوحامل شااد، انجام هون توسااط که ایمطالعه در مثال، عنوان به

 دندریمرهای بین پاس -ردوکس سولفید دی پیوند دادن قرار با دهندهپاس  دو نانوحامل. شد توصیف ردوکس

 افزایش ، DOX ساارطان ضااد داروی بارگذاری برای که ، PEG های بخش و (PAMAM) (آمیدوآمین) پلی

 آوردن بدست برای دارو این. شد تهیه ،ه بودشد استفاده سلول داخل داروی ترشح کنترل و خون گردش زمان

ستم سته PAMAM-SS-PEG / DOX دارو تحویل سی سته در PSSP / DOX ه سل ه . شد بارگیری هامی

 کاهش واکنش دو با دارو آزادسازی پروفایل یک وضوح بهدرونکشتگاهی  داروی رهاسازی به مربوط تحقیقات

 پلی ادغام یا کوواالنسی غیر و کوواالنسی پیوست فرآیند)PEGylation درجه افزایش با که داد نشان را pH و

 نشان  1۶B دار تومور هایموش در دارو تحویل سیستمدرونکشتگاهی  بررسی. یابدمی افزایش گلیکول( اتیلن

 داده نشااان بنابراین. بخشااد بهبود را توموری ضااد اثر چشاامگیری طور به تواندمی PSSP / DOX که داد

ستشده شخ  کامالً هایحاملنانو این که ا سخگو و م ستر دو ،پا سازی برای ای-امیدوارکننده ب  و دارو رها

 .دهندمی تشکیل را جامد تومور کنترل

. استشده استفاده مختلف هایسیگنال با پاس  چند هاینانوحامل ساخت برای نیز محرک چندین ترکیب از

 پلی. ساخت پیوند کوپلیمر مونتاژ اسا  بر شده ساخته محرک سه نانوحامل یک )محقق(زی راستا، همین در

نات یک کرب نات) پلی گلیکولی اتیلن تترا از آمفیفیل یه یک عنوان به( متیلن تری کرب  واکنش پلی و زیرال

 دی دهنده اتصال یک توسط شده متصل جانبی زنجیره یک عنوان به( نیتروبنزیل- 2 متاکریالت) نور دهنده

 یخود صااورت به که (nile red) نایل رد آبگریز داروی برای نانوحامل یک دهنده، پاساا -ردوکس سااولفید

 قرمز. است دوستچربی لکه یک نیل قرمز یا )نایل رد.شد تشکیل بود، شده تشکیل آبی محیط در شده جمع

شتر در. کندمی رنگ زرد را سلول داخل چربی قطرات نیل  با. کندنمی فلور  نیل قرمز قطبی، هایحالل بی

 انتشاااار تا عمیق قرمز از مختلف هایرنگ با دارد، وجود چربی از غنی محیط یک در که هنگامی حال، این

 عامل دما، به خوبی پاساا  دارو، سااازیآزاد مطالعات (.باشااد فلورساانت شاادت به تواندمی زرد طالی شاادید

 ،pH گانه، ساااه هایمحرک دهندهپاسااا  تترابالک کوپلیمر یک ژانگ اخیراً،. داد نشاااان نور و دهندهکاهش
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 بر شده ساخته هاینانوحامل آبی، محلول در .کرد طراحی DOX برای نانوحامل یک عنوان به را دما و کاهش

-[ اتیل متاکریالت( آمینو متیل دی) - 2] پلی -( متاکریالت گلیکول اتیلن پلی) تترابالک کوپلیمر پلی روی

 صاااورت به و شاااوندمی جمع خودکار صاااورت به( متاکریلیک اساااید) پلی-( ایزوپروپیالسااایالمید-N) پلی

 تحریک با DOX انتشار سرعت که داد نشان مطالعه این. شوندمی ساخته متقابل اتصال بدون هایمیکرولیک

 مهار افزایش که شااد هاییمیساال به منجر DOX بارگذاری این، بر عالوه. شااودمی تسااهیل ترکیبی یا منفرد

ستم عنوان به این، بر عالوه. گذارندمی نمایش به را HepG2 سلولی تکثیر  چند یا دو داروی تحویل هایسی

شان سلول داخل داروی انتشار کنترل و عالی گردش زمان دهنده،پاس   بعدی نسل رود می انتظار دهد،می ن

سخگو دارویی هایحاملنانو هامحرک ستفاده نانوحامل یک در را محرک چند یا دو از ترکیبی پا  با. کنندمی ا

 بالینی کارآیی اثبات برای هنوز و یابدمی افزایش چشمگیری طرز به هایینانوحامل چنین پیچیدگی حال، این

 به دهندهپاسا  هایسایساتم عنوان به پلیمری هاینانوحامل مختلف انوا . اسات نیاز کار به هاسایساتم این

 .است شده خالصه 1 جدول در( سرطان) تومور درمان برای محرک
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 :آینده اندازهای چشم (۸

 افراد و آنکولوژیساات محققان، دانشااگاهیان، طوالنی مدت برای ساارطان درمان در هدفمند درمانی شاایمی

 سرطانی هایسلول هدفمند و ایمن دقیق، درمان هایگزینه از یکی این البته. کندمی جلب خود به را صنعتی

ست ستفاده دارویی هایحامل از برخی از منظور، این برای. ا  دلیل به هازنجیره نانو ها،آن میان در و شودمی ا

 پلیمری هاینانوحامل ، هانانوکاردی مختلف انوا  میان در. کنندمی پیدا اهمیت خود، فرد به منحصاار ویژگی

 هاآن بهترین ها،محرک به پاسااخگو کنترل و بیولوژیکی تجزیه دارو، بارگذاری مناسااب هایظرفیت دلیل به
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 است دستر  در سرطان درمانی شیمی در پلیمری هایحاملنانو مورد در زیادی مقاالت. شوندمی محسوب

 دهندهپاساا  کنترل طریق از کنند،می توصاایف را دور راه از و شااده کنترل داروهای که مقاله چند فقط اما

شر محرک شاهده همچنین. شوندمی منت شده انجام زیادی کارهای که شد م ست ن ضوعات و هاچالش. ا  مو

 برای زیادی نیاز. باشدمی هاآن زیستی فراهمی و سمیت بخشی، اثر سازی،آماده شامل که دارد وجود خاصی

. دارد وجود پذیرتحریک پلیمری هاینانوحامل روی بر سرطانضد داروهای لنگراندازی موثر هایروش بررسی

ست عوامل و آبگریز داروهای صال با توانندمی کنترا سی پیوند ات  بر راحتی به آبگریز انفعاالت و فعل و کوواالن

 اطالعات و گرفت نادیده تواننمی را نانو هایفرموالسیون این با مرتبط سمیت. بیفتند لنگر میسل هسته روی

سان بدن در سمیت مسئله مورد در کمتری  از پلیمردار داروهای زیستی فراهمی و بافت نفوذ. است موجود ان

ست هانگرانی دیگر ستی فراهمی مورد در مطالعه چند فقط. ا شبرد برای که دارد وجود لنگردار داروهای زی  پی

 .دارند نیاز بیشتری مطالعات به دارو زیستی فراهمی

 هاپیشرفت. شوند فصل و حل باید الذکر فوق هایچالش درمانی، شیمی درخشان آینده دادن قرار هدف برای

 ظرفیت یعنی کنند، فصااال و حل را مساااائل این باید هامحرک به دهندهپاسااا  پلیمری هاینانوحامل در

 نکته این ذکر. زیسااتی فراهمی و دارو شااده کنترل رهش محیطی، زیساات پذیریتجزیه بافت، نفوذ بارگیری،

 بیشتری هایپیشرفت به و اندنیافته توسعه کامالً هامحرک به دهندهپاس  پلیمری هاینانوحامل که است مهم

 هایبرنامه. شاااوند مراقبت هاآن تهیه در توانندمی ساااختی به پلیمرها این ترکیبی سااااختارهای. دارند نیاز

 پلیمرها هایویژگی تغییر این، بر عالوه. دارند بهبود به نیاز بیماران ساامیت از جلوگیری برای تصااویربرداری

ست مهم زیستی سازگاری و زیست پذیری تجزیه زیستی، فراهمی بار، توانایی افزایش برای  این در بحث از. ا

 کنترل تحت داروها آزادسااازی برای ساارطانی هایساالول تغییرات مختلف انوا  از که شاادیم متوجه مقاله،

 رهاسازی در کمال به دستیابی برای که معناست بدان این. نیستند کامل هاآن از یک هیچ اما شودمی استفاده

 تحت است ممکن که را پلیمری هاینانوحامل بتوانیم اگر. است الزم بیشتری تحقیقات کنترل، و هدف با دارو

 - دهند نشاان واکنش همزمان طور به( تابش و نور آنزیم، اکساایش، پتانسایل دما، ،pH) مختلف هایمحرک

 ممکن مطمئناً باشاایم، داشااته را هایینانوحامل چنین تهیه توفیق اگر. بود خواهد عالی بساایار دهیم، تغییر

ست شار عالی گذاریهدف برای موارد این ا ستی فراهمی و دارو انت ضه هیچگونه بدون زی  سمی یا جانبی عار

 .ندارد اقتصاد برای سمی هیچ ، شودمی درمانی بهتر نتایج به منجر امر این. باشد مناسب

 :گیرینتیجه (9

 سرطان در دارو تحویل برای پاسخگو محرک هاینانوحامل در شده ایجاد هایپیشرفت آخرین بررسی، این در

 طبیعی، هایسلول در موجود شرایط جای به هوشمند دارورسانی هایسیستم این. استشده متمرکز درمانی

شح افزایش وpH  گرادیان در تغییرات مانند سرطانی هایسلول متمایز تغییرات به س  خا  هایآنزیم تر پا
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ندمی تنها نه محرک هاینانوحامل با تومورها دادن قرار هدف. دهندمی ید توا  و دهد افزایش را درمانی فوا

 از دقیق، حالت یک در سرطان ضد داروی خا  رهاسازی با تواندمی بلکه برساند، حداقل به را مرتبط سمیت

 .دهد افزایش نیز را درمانی اثر مکانی، و زمانی نظر

 تمرکز با پلیمری، هاینانوحامل در هامحرک به دهندهپاس  عناصر ترکیب برای شده اتخاذ مختلف هایروش

س  در پذیرتحریک هایمکانیزم با پلیمری مواد روی بر ویژه سیل ، pH به پا سایش، پتان  نور و دما ها،آنزیم اک

شرفت رغمعلی .گرفت قرار بحث مورد سی زمینه در که ایالعادهفوق پی س  محرک مواد مهند  جدید دهندهپا

صل ست،شده حا شکی کاربردهای با رابطه در باید که دارد وجود متعددی هایچالش هم هنوز ا  رفع نانو پز

صات و بیولوژیکی تجزیه مثال، عنوان به. شود شخ ست سازگاری م ستفاده از قبل باید هاآن محیطی زی  در ا

 اثبات عنوان به فقط هاساایسااتم این از بساایاری. شااود بررساای جدی طور به انسااانی، بالینی آزمایشااات

شگاهی  توصیف مورد چند برای فقط بدن داخل بالینی پیش هایمدل در پیگیری کار و اندشده گزارش آزمای

 اساات ممکن انسااانی، بالینی هایآزمایش نظارتی الزامات گرفتن نظر در صااورت در حال، این با. اسااتشااده

 .شود تسهیل بالین به نیمکت از محرک دهندهپاس  تحویل هایسیستم این ترجمه

 مانند دهد،می ارائه پزشااکی زیساات کاربردهای برای مناسااب بیوپلیمر یک که کلیدی هایویژگی به توجه با

 در عالی پایداری ریزی،برنامه قابل انتشااار دارو، باالی بارگذاری قابلیت بیولوژیکی، تجزیه زیسااتی، سااازگاری

 در مداوم هایپیشاارفت به توجه با. موثر گذاریهدف از پشااتیبانی توانایی و ساالولی ساامیت عدم بدن، داخل

سترده دانش با همراه بیوانوتکنولوژی زمینه ست،شده آوری جمع اخیر هایسال طی که ایگ صل یقین ا  حا

 طراحی در انقالبی دارویی و دارویی دانشمندان و شناسانزیست دانان،شیمی مشترک هایتالش که استشده

 عمر طول هم و کیفیت هم توجهی قابل طور به تا کندمی ایجاد ساارطان درمان برای پاسااخگو پلیمری مواد

 .یابد بهبود سرطان به مبتال بیماران
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