مقاله علمی
فرانه سقا ،گروه سلولی و ملکولی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین
دکتر طاهره ناجی ،استادیار گروه داروسازی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین

کاربرد نانو ذرات در تشخیص و درمان سرطان ریه
سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در
جهان است .ساالنه بیش از یک میلیون نفر در اثر این بیماری
جان خود را از دست می دهند.)1(.این سرطان دارای دو گروه
اصلی است-1 :سرطان ریه با سلول غیرکوچک Non small
) cell Lung carcinoma(NSCLCو -2سرطان ریه با سلول
کوچک(،Small cell Lung carcinoma )SCLC
بیماران نوع  ، NSCLCمقاوم به داروهای شیمی درمانی هستند(.)2

در این باره ،تالش بر این بوده ،برای درمان چنین بیمارانی،
از نانو مواد هوشمند (نانو ذرات  ،نانو ساختاری) ،که دارای
توانایی بیشتر برای هدف قراردادن سلول های سرطانی اند،
بهره وری شود .یعنی از راه تابش آن  ،و فراهم شدن گستره
ی اثر درمان میکرومتری در درون الکترون ها سلول های
بدخیم را از بین ببرند .نانو ذرات برای دست یابی به اثر
بخشی درمانی بهینه برنامه ریزی می شود ،تا بارهای درمانی
را به سلولهای هدف ارائه دهند.)3(.همچنین بررسی هایی در
باره ی شماری از نانو حامل ها با پایه لپیدی،پلیمری ،پپتیدی
برای انتقال  siRNAبه سیستم تنفسی انجام شده است(.)4
در درازای تاریخ بشر ،از زمان یونان باستان ،دانشمندان بر
این باور بودند که مواد را می توان آنقدر به اجزاء کوچک
تقسیم کرد ،تا به ذراتی خردناشدنی تبدیل شوند .دموکریتوس
فیلسوف یونانی نخستین کسی بود که واژه "اتم" را به
معنی تقسیم ناشدنی برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار
برد .امروزه دانشمندان با پژوهش ها و آزمایش های فراوان
پی بردند که اتمها از ذرات کوچک تری مانند کوراک ها و
لپتون ها تشکیل شده اند ،با این حال نقطه شروع و توسعه
اولین فناوری نانو به طور دقیق مشخص نیست(5و.)6
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خصوصیات نانو ذرات مغناطیسی برای انتقال هدفمند نانو
ذرات به تومورها

انگیزه ی دارو رسانی هدفمند در درمان سرطان ،برای
از بین بردن سلولهای سرطانی است ،به گونه ای که دارای
کمترین زیان برای سلول های سالم باشد .یکی از اهداف
نانو فناوری ،سوار کردن داروها بر روی مواد حامل ،فرستادن
و رهاکردن آنها به درون سلول هدف است ،که به آن دارو
رسانی هدفمند گفته می شود .با بهره گیری ازنانو ذرات
مغناطیسی و ایجاد میدان مغناطیسی می توان دارو را به
گونه ی هوشمند به بافت مورد نظر رساند ،و باعث بهبود
بافت بدون صدمه به بافتهای دیگر شد( .)7برای استفاده
از نانو ذرات مغناطیسی در کاربردهای پزشکی ،آنهایی که
دردمای اتاق خاصیت سوپر پارامغناطیس دارند ،کاربرد
دارد ،چون خاصیت مغناطیسی این ذرات در غیاب میدان
مغناطیسی از دست می رود ،باقیمانده ماندن در داخل عروق
خونی می تواند باعث رسوب و تشکیل لخته و انسداد آن
شود .در میان مواد مغناطیسی ،نانو ذرات اکسید آهن تنها
مواد ی است که خصوصیات مناسب برای استفاده در زیست
پزشکی دارد ،چون به راحتی تجزیه می شوند و برای انسان
سمی نیست .چالش اساسی بکارگیری ذرات دردرون بدن،
جذب عناصر بیولوژی مانند پروتئین های پالسما روی سطح
هیدروفوب ذرات است ،که باعث می شود ذرات سریع
از گردش خون خارج شوند .البته با ایجاد پوشش های
هیدروفوبی روی سطح ذرات ،این مشکل رفع می شود (.)8
تشخیص سرطان ریه

ژن های بسیاری در سرطان ریه دخالت دارند .این بیماری
می تواند در اثر فعال شدن یک انکوژن یا غیر فعال شدن یک

ژن مهار کننده ی تومور ایجاد شود .انکوژنها از پروتوانکوژن
ها در زمان مواجه با یک عامل سرطانزا حاصل می شود.
جهش در پروتوانکوژن( )KRASمسئول 10تا30درصد سرطان
ریه است .)9(.تشخیص قطعی سرطان ریه (در حدود )%95
تا نمایان شدن نشانه های بالینی آن دشوار است .روش های
درمانی موجود به دلیل وجود سمیت سیستمیک دارویی،
مهار موقت و مقاومت دارویی ایجاد شده علیه آنها اثربخشی
محدودی دارد( .)10این سرطان به طور تصادفی به هنگام انجام
رادیوگرافی های منظم قفسه سینه تشخیص داده می شود.
مطالعات به دست آمده نشان می دهد که خطر ابتالء به سرطان
ریه در میان افرادی که در معرض دود سیگار دیگران هستند،
به طور چشمگیری افزایش می یابد .گاز رادون که در اثر
تجزیه اورانیم پوسته زمین است ،و پنبه نسوز (آزبست) روی
ایجاد سرطان ریه اثر سینرژیک دارد .تابش های یونیزه کننده،
آلودگی هوا ،ذرات گوگرد،عوامل ارثی و برخی از گازهای
سمی از عوامل دیگر سرطان ریه هستند)11(.

دارد .استفاده از نانو ذرات دارویی فوق در کاهش سلول های
ســرطانی ریه ،بسیار موثر بوده است .نتایج این مطالعه نشان
داد ،ترکیب  ،MDNPبه عنوان یک حامل مناســب نانو ذرات
شیمی درمانی بسیار موفق بوده است.
 siRNA مولکول های کوچک دو رشته با طول
حدود 20نوکلئوتید هستند ،که بعد از ورود به سلول
و فراخواندن کمپلکس پروتئینی ریسک(،)RISKامکان
شکستن بخشی از  mRNAکه مکمل توالی آن است را
فراهم می کند .از جمله مولکول های  ،siRNAکه برای
افزایش درمان سرطان ریه توسط نانوذرات RNAای به
سلول های ریوی منتقل شده اند siRNA،های طراحی شده
بر علیه ژن های  p53،KRASاست.مطالعات نشان می دهدکه
یکسری میکروRNAها در سلول های سرطانی مقاوم به
سیس پالتین ،باعث سرکوب فعالیت p53و پیشروی
تومور میگردد .امروزه امید میرود که بتوان از ملوکول های
 RNAکوچک در قالب نانو ذرات برای مهار این  mRNAو
رفع مقاومت دارویی در سرطان ریهNSCLCاستفاده کرد.)13(.

کاربرد نانو ذرات در ژن درمانی سرطان ریه

در یک پژوهش از ترکیب

MDNP (Multifunctional

) ،dual drug_loaded nano particleبه عنوان حامل نانو
ذرات دارویی به سلولهای سرطانی استفاده شده است.
داروی سیتوشیمی درمانی( Gemcitabineدارای تاییدیه
 )FDAباعث تخریب  ،DNAدرسلول های سرطانی می شود.
افزودن ترکیب  NU7441باعث افزایش کارایی شیمی درمانی
می شود .این ترکیب با مهار آنزیم DNA-PKمانع از بازسازی
دوباره ی  DNAکه با شیمی درمانی تخریب شده است،
می گردد .بدین روی کارایی درمانی داروی شیمی درمانی را
در از بین بردن سلول های سرطانی باال می برد .برای اینکه
مجموعه مواد فوق توسط سلول های تک هسته ای سیستم
ایمنی میزبان فاگوسیت نشود ،از پوشش پلی مری ()PLGA
یــا  ، Poly lactic coglycolic acidدر ترکیــب بــا پلی مر
) poly(N_isopropylacrylamideاستفاده شده است .استفاده
از نانو ذرات اکســید آهن با ویژه گی ســوپر پارا مغناطیسی
خود به همراه ترکیبات باال سبب می شود ،با استفاده از MRI
بتوان نانو ذرات دارویی را در داخل بدن ردیابی کرد .این نانو
ذرات پایداری خوبی را از خود نشــان داده اند ،و از طرفی
سازگاری سلولی مناسب با سلول های آلوئوالر نوع  1دارد.
همچنین تاثیر چشــمگیری نیز بر روی سلول های سرطانی

نتیجه گیری

سرطان ریه از مهم ترین سرطان ها در جهان است .از
آنجایی که فراوانی مرگ و میر در این بیماری بسیار باال
است ،استفاده از روش های درمانی و تشخیص به موقع،
مورد توجه محققان قرار گرفته است .در زمینه ی فناوری
نانو ،دست یابی به نانو مواد سرطانی فنآوری نانو ،رویکرد
امیدوارکننده ای است که مد نظر پژوهشگران در جهان ،برای
درمان بدخیمی ها قرار گرفته است.
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