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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی استفاده از نانولولههای کربنی تک دیواره به عنوان حاملین داروهای ضد سرطان میباشد.
نانو لوله کربنی تک جداره ( (SWCNTبه دلیل خصوصیت فیزیکوشیمیایی منحصر بفردشان و مسمومیت پایین نقش
موثرتری در انتقال دارو در بیماران سرطانی دارند .در این تحقیق ،مطالعات دانشمندان در طی سالهای  2009تا 2012
مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نشان میدهد زمانی که داروها به همراه ناقلین به سلولهای سرطانی عرضه
میشوند ،عوارض ناشی از آنها در شیمی درمانی به طور چشمگیری کاهش مییابد.
کلمات کلیدی :سرطان ،نانولولههای کربنی تک دیواره ،شیمیدرمانی
مقدمه

درمانی برخی از سلولها به درمان مقاوم میشوند که

سرطان ،در نتیجه جهش در سلولهای بدن ایجاد

برای رفع این مشکل یا دوز دارو را در حین درمان

میشود .سلولهای جهش یافته با سرعت باالتری

افزایش میدهند و یا از چند دارو به طور همزمان

نسبت به سلولهای سالم تکثیر شده و مواد مغذی و

استفاده میکنند .اما با این تدابیر سمیت دارو نیز بیشتر

اکسیژن را از دسترس این سلولهای خارج

میشود.

میکنند.

تشخیص سرطان در مراحل اولیه ،در بهبود روشهای

اگرچه داروهای ضد سرطانی سبب نابودی سلولهای

درمانی آن بسیار حائز اهمیت است .تشخیص

سرطانی میشوند ،اما این داروها سبب اختالل در

دیرهنگام سرطان سبب میشود تا فرصت کافی برای

رشد و تقسیم سلولهای سرطانی نیز میگردند .عالوه

مقابله با سلولهای سرطانی در اختیار قرار نگیرد و

بر این زمانی که این داروها بر روی سلولهای

کند.

سرطانی اثر میکنند ،به طور موقت سبب کاهش تعداد

عالوه بر این عامل محدود کنندهی درمان سرطان،

سلولهای خونی شده و هنگامی که تعداد این

عدم انتخابی بودن داروها در مقابل سلولهای سرطانی

سلولهای خونی کاهش یابد ،احتمال عفونت و

است .به عالوه اغلب داروهای ضدسرطان ،موجب

خستگی در فرد باال میرود .با توجه به عوارض

بروز عوارض سمی میشوند .همچنین در طول شیمی

شدیدی که درمانهای سنتی برای بیمار ایجاد میکند،

فرد مبتال ،در مدت اندکی پس از تشخیص فوت
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بررسی نقش نانولولههای کربنی تک دیواره بهعنوان ناقلین دارو در درمان سرطان
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محلول داروـ پلیمر ،نانوذرات ،لیپوزومها و

با قطر  1/2تا  1/4نانومتر درمیآیند .در این ساختار،

میکروذرات هستند ،توسعه پیدا کردهاند (.)1-2

اتمهای کربن ،در یک قالب شش وجهی بطور منظم

Speiser ،Birrenbach

به یکدیگر متصلند .نانولولههای کربنی تک دیواره،

نانوذرات برای اولین بار توسط

به شکل نانو کرههایی با قطر کمتر از  100نانومتر

همانند فلزات عمل میکنند و الکتریسیته و گرما را

تعریف شدند .دارورسانی با ذرات نانو ،به عنوان یکی

بخوبی هدایت مینمایند .این نانولولههای تک جداره،

از کاربردیترین جنبههای درمان بیماری سرطان است.

میتوانند با مولکولهای زیستی متفاوتی به صورت

عاملدار کردن و نشاندن داروهای مورد استفاده در

کواالنسی و یا غیرکواالنسی اتصال پیدا کنند .سپس

درمان سرطان بر روی نانو ذرات سبب میشود تا دارو

این کمپلکس بوسیله ارگانلهای درون سلول جذب

با کارآیی باالتری به سلولهای سرطانی تحویل داده

میشود (.)6

شود و از طرف دیگر سمیت و عوارض جانبی آن بر

برخالف مولکولهای دارویی کوچک که معموال

روی سلولهای سالم کاهش یابد .نانوذرات به عنوان

میتوانند از درون غشای سلولی عبور کنند ،پروتئینها

حاملین دارو ،دارای پتانسیل تحویل ترجیحی داروها

و داروها نمیتوانند به تنهایی از غشای سلول عبور

به تومورهای با نفوذپذیری و اثر احتباسی افزایش

کنند و برای اینکار به حامل رساننده نیازمندند.

یافته ( )EPRمیباشند .نانوذرات به دلیل سطح باالی

پروتئینها ،با اتصاالت کوواالنسی و یا غیرکوواالنسی

موثرشان برای افزودن عوامل شیمیایی ،میتوانند

برروی سطح نانولولهها جذب میشوند .انتقال

داروهای آبگریز را براحتی در خون انتقال دهند .این

داروهای ضد سرطان توسط این کمپلکسها و جذب

مواد حجم توزیع باالیی دارند و بطور موثری توسط

آنها بهوسیله سلولهای سرطانی ،بسیاری از اثرات

سلولها برداشت میشوند و بعالوه آزادسازی کنترل

جانبی عوامل شیمیایی که عامل نکروز و مهار تکثیر

شده دارو را ممکن میسازند (.)3-4

میباشند را کاهش میدهد (.)7-8

نانوذرات استفاده شده برای انتقال دارو شامل انواع

نانولولههای کربنی تک دیواره ( )SWCNTبهعنوان

ساختارها با اندازه ،شکل و مواد مختلف هستند که

ساختارهای تک بعدی در ابعاد نانو میباشند ،که با

هرکدام ظرفیت بارگیری دارو ،آزادسازی ،هدفگیری

خصوصیات منحصر بفردشان در فرآیند ژنتراپی نقش

سلولی و پایداری متفاوت دارند ( .)3در بین انواع

دارند ،به طوری که با تسهیل در انتقال ژنهای ،p53

موادی که به عنوان نانوذرات در انتقال دارو نقش

به عنوان حامل دارو به کار میروند و با این امر منجر

دارند ،نانولولههای کربنی تک جداره ( (SWNTهستند

به افزایش فعالیت آپوپتوسیس سلولی میشوند.

که به دلیل خصوصیت فیزیکوشیمیایی منحصر بفرد و

همچنین این نانولولهها ،توانایی نفوذ و اثر گذاشتن در

مسمومیت پایین ،نقش موثرتری در انتقال دارو در

غشای سلولی را دارند (.)6-9-10

بیماران سرطانی نشان دادهاند ( .)4-5نانولولههای

اکثر مطالعات نشان داده که نانولولههای کربنی تک

کربنی تک دیواره ( ،(SWNTبه صورت یک صفحهی

دیواره ( )SWCNTتوسط فرآیند آندوسیتوز وارد
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انواع سیستمهای دارورسانی که شامل کانژوگههای

گرافیت میباشند که تاخورده و به صورت سیلندری

"پی رویان و همکاران ،بررسی نقش نانولولههای کربنی تک دیواره" ...

( .)11-12از طرف دیگر توانایی دیگر نانولولههای

محسوسی کاهش یابد (.)6

کربنی تک دیواره ( ،)SWCNTافزایش نسبت سطح به

بررسی این دو نشان داد که اتوپوزید یک ماده نیمه

حجم سلول میباشد که این امر خود موجب نفوذ

مصنوعی است که به عنوان داروی ضد سرطان در

سریعتر دارو به سلول میشود ( .)13-14سطح و

شیمی درمانی به کار برده میشود ( .)15این ماده،

اندازه این گروه از نانولولهها ،نقش مهمی در تعیین

عملکرد خود را از طریق مهار آنزیم توپوایزومراز

چگونگی برهمکنش آنها با رگهای خونی دارد.

انجام میدهد و منجربه ایجاد شکست در زنجیره

دیواره رگهای خونی تومور با منافذ خود ،مدخلی را

 DNAدو رشتهای میشود ،که این امر در همانندسازی

بری ورود نانولولهها به بافت سلولهای سرطانی ایجاد

و رونویسی تاثیر میگذارد ( .)16-19از آنجایی که

میکند .منافذی که در دیواره رگهای خونی سالم

این آنزیم در سلولهای سرطانی بطور موثری موجب

وجود دارد ،بسیار ریزتر از منافذ دیواره رگهای

افزایش تقسیم سلولی میشود ،مهار آن ،از تکثیر

II

خونی تومور است .با توجه به ساختار نانولولهها،

سلولهای سرطانی جلوگیری

میتوان قطر آنها را به مقداری تنظیم کرد که به اندازه

همچنین ثابت کردند که نانولولهها به صورت توده در

کافی بزرگ بوده و ضمن توانایی عبور از منافذ دیواره

اطراف سلولهای سرطانی تجمع کرده و به داخل

رگهای خونی تومور ،توان عبور از منافذ دیواره

الیههای چربی و پروتئین درون غشای سیتوپالسمی

رگهای معمولی را نداشته باشند .مطالعات بسیاری

نفوذ میکنند ،که در این میان نانولولههای کربنی تک

نقش ذرات نانو را در انتقال داروهای ضد سرطان

دیواره ( )SWCNTاجازه میدهند جریان سیتوپالسمی

نشان داده است که در زیر تعدادی از آنها مورد

بین سیتوزول و محیط اطراف سلول در حرکت باشد

بررسی قرار

گرفتهاند (.)7

میکند.

و این امر موجب نفوذ هرچه بیشتر دارو به سلول

 V Dantulury, MMahmoodدر سال  2012نشان

میشود .در نهایت زمانی که SWCNTها به درون

دادند ،زمانی که اتوپوزید در معرض نانولولههای

سلولهای

بهصورت

کربنی تک دیواره قرار میگیرد ،توانایی آن برای از

غیرمستقیم تعدادی از پروتئین و پیشسازهای cascade

بین بردن سلولهای سرطانی افزایش پیدا میکند .در

در مسیر آپوپتوز را فعال میکنند .در نتیجه این

واقع با قرار دادن ترکیب اتوپوزید و نانولولههای تک

پروتئینها از سیتوزول به میتوکندری منتقل میشوند و

دیواره در معرض سلولهای سرطانی پانکراس ،این

موجب آزاد سازی سیتوکروم  cکه مسئول فعالسازی

نانولولهها جذب اتوپوزید به سلولهای سرطانی را

کاسپازـ 9است ،میشوند .کاسپازـ 9باعث فعالسازی

افزایش میدهند و در نتیجه باعث گسترش توانایی

آنزیم ریبوز_ پروتئاز شده و در نهایت این آنزیم در

اتوپوزید در از بین بردن سلولهای سرطانی میشوند.

ساختار  DNAشکست ایجاد میکند (.)6

همچنین در این مطالعه مشخص شده است که ترکیب

دانشمندان با اتصال گروهی از فاکتورهای کمک کننده

اتوپوزید و نانولولههای کربنی تک دیواره ()SWCNT

به ترکیب SWCNTها و داروهای ضدسرطان ،نفوذ
39
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سلول شده و در غشای سیتوپالسمی نفوذ میکنند

باعث میشود سمیت این داروی شیمی درمانی بطور
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اختصاصی کردهاند .استراتژیهای آسانی موجب

و این سه بهصورت اختصاصی به سلولهای

(-20

سنگفرشی سرطانی تزریق شدند .در کنترل دوم که

 .)22این مولکولها شامل (پروتئین،DNA ،

کنترل به صورت هدفمند و اختصاصی صورت

لیگاندهای اختصاصی برای گیرندههای سطح سلولی

نگرفت ،اتصال سیس پالتین به  SWCNTو بدون

سرطانی و  )....میشوند .در واقع  SWCNTبا استفاده

حضور مولکول پذیرنده  EGFانجام شده و این دو،

از توانایی عبور از غشای سیتوپالسمی ،موجب نفوذ

به سلولهای سرطانی تزریق شدند .در مورد اول

این مولکولها به درون سلول شده و یا اینکه توسط

کونژوگاسیون زیستی سیس پالتین با نانولولههای

این مولکولها میتواند به صورت اختصاصی به سلول

کربنی تک دیواره و  ،EGFمنجر به نفوذ بسیار سریع

سرطانی خاص و مورد نظر متصل شود ( .)26 –23

و وسیع این دارو به داخل سلولهای شده است

مطالعات  Vyomesh Patel،AshwinA.Bhirdeدر سال

(شکل  a -1و  .) b -1در کنترل دوم که کانژوگاسیون

 2009نشان داد که با اتصال داروی ضد سرطان سیس

بدون  EGFانجام گرفت ،نفوذ سیس ـ پالتین و

پالتین به نانولولههای کربنی تک دیواره ( )SWCNTو

 SWCNTدرون سلولهای سرطانی توسط

مولکول پذیرنده  ،EGFسلولهای سرطانی سر و

که مخصوص گیرنده  )EGFR( EGFمیباشد ،مسدود

گردن ( )HNSCCبطور ویژه و اختصاصی مورد هدف

میشود و این موضوع اهمیت اتصال  EGFR-EGFرا

قرار میگیرند EGF .فاکتور رشد اپیدرمی میباشد .بر

نشان میدهد .درواقع ترکیب سیس پالتین به همراه

روی سطح سلولهای سرطانی سر و گردن

 SWCNTو  EGFمنجر به نفوذ اختصاصی و هدفمند

بهصورت

دارو به سلولهای  HNSCCو در نتیجه موجب مرگ

افزایندهای بیان میشود Ashwin .و همکاران ،در این

و کاهش تکثیر آنها بهشکل بسیار چشمگیری

مطالعه دو کنترل برای بررسی نحوه نفوذ دارو به

میشود .در واقع اتصال  EGFR-EGFدلیل

سلولهای سرطانی در نظر گرفتند ( .)27در کنترل

اختصاصیت این کشندگی است.

اتصال این مولکولها به SWCNTها میشوند

(،)HNSCC

گیرنده

)EGF(EGFR

نخست ،اتصال سیس پالتین به همراه نانولولههای

40
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این داروها به سلولهای سرطانی را هدفمند و

کربنی تک دیواره ( )SWCNTو  EGFصورت گرفت

"پی رویان و همکاران ،بررسی نقش نانولولههای کربنی تک دیواره" ...

نشان میدهد که این ترکیب با اتصال به گیرنده  EGFبه سطح سلول سرطانی متصل شده و به درون آن نفوذ پیدا میکند.

مطالعات  AlokitaKarmakar ،Cornel Lancuدر سال

سلولهای سرطانی برسد ،این کار منجر به کاهش

 2011نیز اثر  EGFو SWCNTها را بر روی

مقدار کل داروی الزم برای تزریق و ایجاد اثر درمانی

سلولهای سرطانی پانکراس نشان داد .این تحقیق

مطلوب میشود و همچنین با توجه به مزایای زیاد نانو

نتایجی مشابه مطالعات  Ashwin A Bhirdeو

ساختارها مانند توانایی حمل چند دارو بطور همزمان

همکاران در برداشت ( .)9بررسی آنها نشان داد که

و کاهش سمیت با هدف درمانی به سلول سرطانی،

ترکیب  SWCNT ،EGFو داروی ضدسرطان

این ساختارها توانستهاند توجه بسیاری از محققان را

سلولهایPANC-1

به خود جلب نمایند .به عالوه انواع مختلفی از

توزیع شده و درون سلولهای سرطانی نفوذ پیدا

حاملها برای ساخت نانوذرات قابل استفاده هستند که

میکند.

بسیاری توسط  FDAهم تایید شدهاند .در نتیجهی این

نتیجهگیری

ویژگیها نانوفناوری ،پتانسیل زیادی برای درمان

استفاده از نانولوله کربنی تک دیواره باعث میشود

سرطان ایجاد کرده است که میتواند از آزمایشگاه

بهصورت موثری در اطراف

تحقیقاتی به سمت بالین بیماران حرکت

که نسبت بیشتری از داروی ورودی به بدن به

فهرست منابع

کند (.)28
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Abstract
This study assessed the role of single-walled carbon nanotubes as carriers of anticancer drug. Singlewalled carbon nanotubes (SWCNT) have the most effective role in drug delivery in cancer patients
because of the unique physical and chemical structure and low toxicity. based on our investigation of the
consolidated data on the influence of SWCNT in patient between 2009 to 2012, it can be concluded that
Side effects of drugs is reduced dramatically in chemotherapy when they are supplied with the carriers to
cancer cells.
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