مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره سی ام  -بهار1397

سنتز دوکسوربیسین نیوزومی آهسته رهش و بررسی دوز مؤثر دارو در نانو فرمول برای
مقابله با سرطان مغز استخوان
 - 1گروه مهندسی بیوتکنولوژی و داروسازی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 - 2گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 - 3گروه شیمی ،دانشگاه پیام نور اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 - 4گروه پایلوت بوبیوتکنولوژی ،انستیتو پاستور ایران ،تهران ،ایران.

چکیده
سابقه و هدف:

نیوزومها بهدلیل نیمهعمر باال در پالسمای خون امکان رسانش مؤثر عوامل شیمی درمانی به بافت توموری را

ایجاد میکنند و بازده درمانی داروی شیمی درمانی را افزایش میدهند .در این مطالعه نانو نیوزوم حاوی دوکسوربیسین سنتز شدند .دوز
بهینه دارو تعیین شد و اثر ضد سرطانی نانو ذره حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و

روشها :نیوزومهای حاوی کلسترول و اسپن  06با نسبت مولی  58:18با روش آبپوشانی الیه نازک تهیه گردیدند .در

مرحله آبپوشانی بهمنظور تعیین غلظت بهینه دارو ،غلظتهای مختلف داروی دوکسوربیسین رقیق شده با آب مقطر بهکار گرفته شد.
همچنین در پایان سمیت سلولی با تست  MTTسنجیده شد.
یافتهها :نتایج حاکی است دوز بهینه دارو  6/8 mg/mlاست .درصد محصور سازی فرموالسیون بهینه ،سایز و شاخص پراکندگی به
ترتیب  162/6 ،51/06و  6/125میباشد .طی  144ساعت ،میزان رهاسازی دارو  38درصد بوده است .سامانه تهیه شده میتواند عوارض
جانبی دوکسوربیسین را کم کند و در مقابل سلولهای سرطانی مؤثر واقع شود.
بحث :این مطالعه نشان داد که دوز دارو در مقدار بهینه ،نقش مهمی در بهبود درصد درونگیری دارو دارد که از نظر اقتصادی بهینه
است همچنین باعث میشود در مصرف بالینی ،دوز کمتری دارو با بیشترین اثر درمانی وارد بدن بیمار میشود .کاهش دوز مصرفی دارو
همچنین سبب میشود سلولهای سالم کمتر مورد آسیب قرار گیرند .آهسته رهش بودن سامانه دلیل اصلی افزایش سمیت داروی
شیمی درمانی است.

نتیجهگیری:

سامانه نیوزومی تهیه شده سامانهای آهسته رهش با سایز بسیار کمتر از  186نانومتر و درصد باالی محصورسازی دارو

میباشد که میتواند جهت غلبه بر عوارض جانبی داروی دوکسوربیسین آزاد استفاده شود .سامانه حاصل در مقابل سلولهای سرطان
مغز استخوان مؤثر است.
واژههای کلیدی  :دوز مؤثر ،نیوزوم ،دوکسوربیسین ،رهایش ،سرطان مغز استخوان.

نویسنده مسئول :

گروه مهندسی بیوتکنولوژی و داروسازی ،پردیس دانشکدههای فنی،
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیamoabedini@ut.ac.ir :
تاریخ دریافت1364/6/16:
تاریخ پذیرش1360/8/1 :
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سمیرا نادری نژاد  ،1فاطمه حقیر السادات ،2قاسم عموعابدینی*  ،1سعیده رجائی نجف آبادی ،3عظیم اکبرزاده
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مقدمه

از نظر ترمودینامیکی ،نیوزومهای خود تشکیل شونده نتیجه
کاهش آنتروپی و انرژی آزاد گیبس بههمراه آنتالپی مطلوب

دوکسوروبیسین 1یکی از معمولترین و شناخته شدهترین

است که از فعل انفعالهای وندروالس ،نیروهای هیدروفوبیک،

داروهای آنتیبیوتیک متعلق به خانواده آنتراسیکلینها است و

پیوند هیدروژنی و نیروهای الکتروستاتیک بهوجود میآید.

بهعنوان عامل شیمیدرمانی در جهت مبارزه علیه لوسمیها و

عوامل هندسی مثل الیه آبی ،طول زنجیره لیپیدی ،گیر

این حال پتانسیل درمانی آن با دوز مسمومیت قلبی و سرکوب

در تشکیل خود به خودی دوگانه دوست نقش دارد .گزارش

مغز استخوان 2و عوارض جانبی نامطلوب محدود شده است.

شده است نیروی محرکه اصلی در محصور سازی دارو ،پیوند

نتیجه این است که با توجه به باال بودن سطح مسمومیت

هیدروژنی یا نیروهای الکتروستاتیک بین حامل نیوزومی و

بافتهای سالم ،اغلب با یک شاخص درمانی محدود همراه است

مولکول داروی میباشد (.)18

( .)21از این رو استفاده بالینی با تردید همراه است (.)6

در پژوهشهای متعددی محصور سازی داروی دوکسوربیسین

داکسیل اولین دوکسوروبیسین لیپوزومی تأیید شده FDA

در نانو ذره نیوزومی مورد بررسی قرار گرفته است .ایجامه و

است که در حال حاضر مورد استفاده بالینی قرار میباشد (.)10

همکاران در سال  ،1668بهبود فعالیت داروی دوکسوربیسین

بهدلیل ناپایداری شیمیایی و فیزیکی لیپوزومها ،نانونیوزومها

درونگیری شده در سامانه نیوزومی تهیه شده از اسپن  ،06را

مورد توجه بسیاری از محققان و شرکتهای دارویی قرار گرفته

بر روی رده سلولی سرطان تخمدان انسانی بررسی نمودند

است (.)14

(.)10

نیوزومها امروزه بهعنوان یکی از بهترین نانوذرات دارورسانی

راجرسن و همکاران در سال  ،2611وزیکولهای ساخته شده

برای درمان سرطان میباشند که مزایای زیادی در مقابل به-

از سورفکتنتهای غیر یونی (تری گلیسریل اتر ) C16همراه

کارگیری داروی آزاد دارند .سایز کوچک نیوزومها (کمتر از

بدون کلسترل ،حاوی دوکسوربیسین تهیه کردند و توزیع و

 166نانومتر) ،پایداری باال و نیمهعمر باال در پالسمای خون

رهایش دوکسوربیسین در بدن موش را به دنبال مصرف دارو

این امکان را برای رسانش عوامل شیمی درمانی به بافت

بررسی کردند ( .)13برگاگنیا و همکاران در سال ،2612

توموری را ایجاد میکند .بهدلیل این مزایا ،استفاده از نانوذرات

فرموالسیون نیوزومی حاوی دوکسوربیسین عاملدار شده با قند

بهطور قابل مالحظهای سمیت عوامل شیمی درمانی در برابر

مشتق شده از  -Nپالمیتیل گلوکوآمین برای مورد هدف قرار

سلولهای سالم را کاهش میدهد (.)16

دادن مغز برای رسانش عوامل شیمیدرمانی را مورد بررسی

نیوزومها وزیکولهای تک الیه یا چند الیه میباشند که به-

قرار دادند (.)2

وسیله سورفکتنتهای غیر یونی ساخته میشوند که توانایی

در پژوهش حاضر ضمن تهیه فرموالسیون نیوزومی ،برای اولین

محصورسازی داروهای آبدوست و آبگریز را دارند ( .)1در

بار غلظت بهینه داروی آبدوست دوکسوربیسین جهت درون-

توسعه یک فرموالسیون جدید دارویی پایداری یک عامل تعیین

گیری در نانوذرات نیوزومی بررسی شده است .همچنین الگوی

کننده میباشند که هزینههای تولید صنعتی را کاهش میدهد.

رهایش دارو ،شاخص پراکندگی ،سایز و میزان درونگیری دارو

نیوزوم یک نانو ذره ارزان با پایداری باال بهعنوان جایگزین

مطالعه شده است .در ادامه سمیت سامانه حاصل بر روی رده

لیپوزم میباشد (.)11

سلول سرطانی مغز استخوان بررسی شده است.

مواد
Doxorubicin
Myelosuppression

و

1
2
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تومورها انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار میگیرد ( )26با

افتادگی و بههم فشردگی زنجیرهای و تقارن غشاء نقش مهمی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397سمیرا نادری نژاد و همکاران

دوکسوربیسین هیدروکلراید (داکس) از Ebewe Pharma

نیوزومها که داخل ظرف یخ بودند ،قرار داده شد و سپس

Daejung

فرآیند کاهش سایز (سونیکیت) جهت تولید نیوزومهای تک

 ،chemicals & metals Coکره تهیه شدند .کلسترول از

جداره با شرایط توان )Amplitude( 06 % :به مدت  36دقیقه

شرکت  Sigma Aldrichآمریکا خریداری گردید .حاللهای

( 16ثانیه روشن و  18ثانیه خاموش) انجام گردید (E-

مورد استفاده دیگر در این مطالعه دارای درجه خلوص باال و

 .)Chrome Tech Co, Taiwanپس از این مرحله جداسازی

اتریش خریداری شد .سورفکتنت اسپن  06از

بدون خلوص بیشتر استفاده شدند.

 )cut off: Germanyدر دمای  4درجه سانتیگراد و تحت

روشها

شرایط تاریک صورت گرفت.

فرموالسیون نیوزوم حاوی دوکسوربیسین

مشخصهیابی

نیوزومها با فرموالسیون ارائه شده در جدول 1طبق روش

دوکسوربیسین

آبپوشانی الیه نازک تهیه گردیدند.

فرموالسیون

نیوزومی

حاوی

بازده محصور سازی دوکسوربیسین درون نیوزوم:

جدول  -1فرموالسیون نیوزومی حاوی دوکسوربیسین

دوکسوربیسین درونگیری شده در نیوزومها داخل کیسه دیالیز
سلولزی قرار داده شدند تا دارویهای آزاد آن جدا شود .مقدار

بهطور خالصه ،کلسترول و اسپن  06با نسبت مولی 58:18
و نسبت کل لیپید به دارو ( 16 )L/Dدر کلروفرم در دمای 48
درجه سانتیگراد حل شدند .پس از تبخیر کامل کلروفرم و
تشکیل فیلم نازک ،هیدارته کردن فیلم در دمای  88درجه
سانتیگراد و بهمدت 36-06دقیقه و توسط داروی
دوکسوربیسین  2 mg/mlرقیق شده با مقادیر مختلف آب
استریل تزریقی صورت گرفت .در این مرحله غلظتهای مختلف
دارو به عنوان پارامتر کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفت تا
اثر غلظت مولکولهای دوکسوربیسین در تماس با الیههای
نیوزومی بر روی درصد محصور سازی ،سایز ،زتا و شاخص

دوکسوربیسین انکپسوله شده درون نیوزومها با استفاده از UV
T80+ Model, PG Instruments ( Spectrophotometer

 )UKدر طول موج  456 nmبعد ازهضم و شکستن غشای
نیوزومی با ایزوپروپانول (خلوص  )%66مورد بررسی قرار
گرفتند .همچنین نمودار استاندارد دوکسوربیسین در 456 nm
بهمنظور تعیین رابطه میان غلظت دوکسوربیسین و جذب آن
با استفاده از سریرقت دوکسوربیسین در محلول ایزوپروپانول
رسم گردید .بازده درونگیری از رابطه ( )1محاسبه میشود
(.)8
رابطه ()1
166

پراکندگی بررسی گردد .تمامی مراحل همگن کردن و حل
کردن فرموالسیون نیوزومی ،تشکیل فیلم و هیدراته کردن دارو

بهوسیله دستگاه روتاری تبخیر کننده (

میلی گرم داروی کپسول شده
میلی گرم داروی اولیه

بازده درون گیری

اندازه گیری اندازه ذرات و شاخص پراکندگی111:

Heidolph,

پارامتر قطر هیدرودینامیک نیوزوم (اندازه ذرات) با استفاده از

صورت گرفت .پس از تشکیل وزیکولهای

تکنیک پرّاشلیزری دینامیک ( Zeta-Sizer instrument,

نیوزومی حاوی دوکسوربیسین برای کاهش اندازه نیوزوم-

DLS, Malvern Zatasizer Nano-ZS, Worcestershire,
 )UKاندازهگیری شدند .همچنین ،میانگین شاخص پراکندگی

)Germany

های  MLVو تشکیل  SUVاز روش سونیکاسیون استفاده
گردید ،پروب دستگاه سونیکه کننده در داخل محلول کلوئیدی
Analytic grade

3

( )PDIنانوذرات مشخص شدند .نیوزوم تازه آماده شده دارای
شاخص انکساری  ،1/33ویسکوزیته و ثابت دیالکتریک به-
ترتیب  85/84 ،6/56 CPمیباشند.
19
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مخصوص انجام پژوهش (خلوص بیش از  66درصد) بوده و

داروی آزاد توسط کیسه دیالیز (

12-14 kDa, Sigma,

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -سنتز دوکسوربیسین ...

آزمونهای آماری

بررسی آزمایشگاهی رهایش دوکسوربیسین:
رهایش دوکسوربیسین از نیوزومها بهوسیله دیالیز ( MW cut

تمامی آزمایشها بهصورت سه بار تکرار صهورت گرفهت .سهطح

 )off=12 kDa,در برابر  PBSبهمدت  144ساعت در دمای

معنیداری آماری ( )p-valueمتغیرهای مورد بررسی بهوسهیله

 38و pHهای  8/8مورد سنجش قرار گرفت .بهمنظور محاسبه

 one-way ANOVAنهههرم افهههزار Graph Pad Prism

رهایش دوکسوربیسین ،بافر اطراف کیسه دیالیز در زمانهای
متفاوت جمع آوری و بالفاصله با همان حجم از  PBSتازه

یافتهها

جایگزین شد .نمونهها با استفاده ازUV Spectrophotometer

پس از ساخت سه فرموالسیون نیوزومی ،هیدارته کردن با سه

در طول موج  456 nmآنالیز شدند .بر اساس کل غلظت اولیه

غلظت مختلف دارو صورت میگیرد و مقایسه سه فرمول ارائه

داروی فرموالسیون نیوزومی ،درصد رهایش در هر فاصله زمانی

شده از نظر درصد محصور سازی دارو ،سایز و شاخص

محاسبه شد.

پراکندگی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است با

تعیین سمیت سلولی

کاهش غلظت داروی مورد استفاده در میزان یکسان نانوذرات

سلولهای  KG-1از انستیتو پاستور ایران (تهران ،ایران) تهیهه

بازده محصور سازی دارو افزایش یافته است ،سایز نانوذرات و

شدند .سلولها در انکوباتور در دمای  38 °Cو محیط حهاوی 8

شاخص پراکندگی آنها کاهش یافته است .بر این اساس

درصهد کهربن دی اکسهید و ههوای مرطهوب در محهیط کشهت

کاهش غلظت دارو هم از جهت کاهش مصرف دارو اقتصادی

( DMEMگیبکو ،آمریکا ) غنهی شهده بها سهرم  %16جنینهی

است و هم از جهت افزایش محصور سازی دارو به صرفه است.

گههاوی رشههد کردنههد .سههمیت سههلولی بهها روش  MTTبههرای

جدول  -2مقایسه فرموالسیونهای مختلف نیوزومی حاوی دوکسوربیسین

فرموالسیون مطالعه شده بهکار گرفته شد .بهمنظور اندازهگیری
سمیت ،سهلولههای  KG-1سهرطان مغهز اسهتخوان بههطهور
جداگانه با غلظت  164در ههر چاههک در پلیهت  60تهایی بهه

با کاهش شاخص پراکندگی نانوذرات ،با افزایش دوز دارو ،توده-

مدت  24ساعت کشت داده شدند .سهپس سهلولهها بها حجهم

ای شدن نانوذرات کاهش مییابد و در مقایسه با سایر فرمولها

یکسانی از محیط کشت تهازه تیمهار شهدند (حجهم یکسهانی از

در دراز مدت پایداری بیشتری را برای نانوذرات فراهم میکند.

محیط کشت تازه اضافه شد) و غلظهتههای متفهاوتی از داروی

شکل  1-نمودار رهایش دارو در دمای  38درجه سانتی گراد و

دوکسوربیسین آزاد و نیوزوم حاوی دوکسوربیسین ( 2/8 ،1و 8

( pH= 8/4شرایط فیزیولوژیک) را نشان میدهد .با بررسی

میکروگرم بر میلیلیتر) بهصورت چهار بار تکهرار در چاههکهها

پروفایل رهایش  144ساعته دارو یافت میشود فرموالسیون

تزریق شدند .پس از آن دوباره بهمدت  82سهاعت در انکوبهاتور

تهیه شده آهسته رهش میباشد و طی  144ساعت  38درصد

قرار گرفت .سپس میزان  26میکرولیتر محلول  MTTبا غلظت

از داروی محصور سازی شده رها میشود و پس از آن دارو به

 8میلیگرم بر میلیلیتر به هر چهاک اضهافه شهد و بههمهدت 3

کندی آزاد میشود.

ساعت انکوبه شدند .بعد از آن مایع رویی خارج شد و بهمنظهور
حل کردن کریستالههای فورمهازون  156میکرولیتهر DMSO

اضافه گردید .در ههر مرحلهه بهرای خهارج کهردن مهایع رویهی،
سانتریفوژ صورت گرفت .جذب در طهول مهوج  886نهانومتر بها
استفاده از اسپکتروفتومتر میکروپلیت اپوک (بایوتهک ،آمریکها)
ثبت گردید.
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( )GraphPad Software, CA, USAتعیین گردید.
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سرطان بهعنوان مجموعهای از بیماریهایی شناخته میشود که
از اختاللهای ژنتیکی پیشرفته مشتق میشوند و هر ساله بیش
از ده میلیون نفر از مردم سراسر دنیا به این بیماری کشنده
مبتال شده و بیش از نیمی از آنها جان خود را در اثر سرطان
از دست میدهند.
شکل  -1رهایش  144ساعته داروی دوکسوربیسین در دمای  38درجه

متاستاز اغلب به اندازه کافی مؤثر نیست .سمیت درمانی ایجاد

سانتیگراد pH= 8/4 ،و درون محیط بافری.

شده در اثر استفاده از داروهای شیمی درمانی در بخشهای

بررسی سمیت سلولی

سمیت نانوذرات نیوزومی بدون دارو ،داروی آزاد دوکسوربیسین
و نانوذرات همراه با دوکسوربیسین بر روی رده سلولی سرطان
مغز استخوان  KG-1به مدت  82ساعت بررسی شد (شکل-
 .)2همانطور که از نتایج بر میآید نانوذرات همراه با دارو
سمیت بیشتری دارند و بهطور مؤثرتری در از بین بردن
سلولهای سرطانی عمل کردهاند (  .)p-value <6/68هم-
چنین نتایج حاکی از این است که سمیت داروی
دوکسوربیسین در حالت آزاد و محصور وابسته به دوز دارو است
و با افزایش دوز دارو ،سمیت افزایش یافته است.

بیمارن شیمی درمانی میشود که اثر بخشی محدود دارد ولی
در همان حال کیفیت زندگی فرد بیمار را کاهش میدهد و او
را تحت تأثیر عوارض دردناک شیمی درمانی قرار میدهد.
پوشش دار کردن داروی شیمی درمانی بهوسیله نانوذرات
مختلف منجر میشود که داروی مورد استفاده فقط در بافت
مورد نظر رها شود و اثر شیمی درمانی ناشی از در معرض قرار
گرفتن داروی ضد سرطان با سلولهای سالم را تا حد زیادی
کاهش میدهد (.)12
لیپوزومها وزیکولهای فسفولیپید کروی چند الیه هستند که

120
درصد زنده مانی سلولی

100

KG-1

مختلف بدن باعث بروز بسیاری از عوارض جانبی مضر در

80
60
40
20
0

زیست سازگاری و توانایی درونگیری همزمان چند دارو با
طبیعت آبدوستی متفاوت از ویژگیهای بارز آنها است ولی با
این حال ناپایداری و حجم کم داروی بارگذاری شده در آنها از
مشکالت مربوط به این نانوذرات است .نیوزومها پیشنهاد خوبی
برای جایگزینی و پوشش دادن مشکالت مربوط به لیپوزومها
است چرا که نیوزومها ساختاری شبیه لیپوزوم دارند ولی بسیار
پایدار هستند و توانایی درونگیری حجم زیادی دارو بهصورت
همزمان را دارند (.)16
علیرغم این که سامانههای در مقیاس میکرو میتوانند از
داروها در برابر تجزیه به خوبی محافظت کنند و اثر جانبی دارو
را کم میکنند ولی بهطور کلی فعالیت ضد سرطانی آنها را

شکل  -2مقایسه درصد زندهمانی با دوکسوربیسین آزاد و دوکسوربیسین

بحث

محصور شده.

افزایش نمیدهند .درحالیکه سیستم تحویل در مقیاس نانو به
دلیل دارا بودن اندازه کوچکتر از سلول ،قادر است مکانیسم-
های غیرفعال جذب سلولی را تقویت کرده و به دنبال آن
موجب کاهش مقاومت انتقال جرم و افزایش فعالیت آنتی
اکسیدانی شود .افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی داروها به هنگام
21

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 6:45 +0430 on Saturday June 23rd 2018

روشهای درمانی فعلی برای سرطان بهویژه برای بیماریهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -سنتز دوکسوربیسین ...

مؤید این مطلب است.

افزایش میدهد (.)15

نانو تکنولوژی راه حل خوبی است برای پوشش دار کردن دارو-

تجزیه و تحلیل سینتیک نشان داد که رهایش دارو از سه

های شیمی درمانی در مقیاس نانو است .چرا که ذرات در

مکانیسم پیروی میکند؛ حل شدن آهسته دوکسوربیسن

مقیاس نانو انرژی سطحی آنها تغییر میکند .ذرات دارویی در

رسوب کرده درون نیوزوم ،انتقال داروها از درون نیوزوم درون

سایز کمتر از  186نانومتر میتوانند از غشای سلول بگذرند،

بافر خارجی به ترتیب طبق مکانیسمهای انتشار و جابهجایی

وارد سلول شوند و اثر مفید دارویی به حداکثر برسد (.)12

(بهخاطر لرزش خفیف شیکر) صورت میپذیرند .از آنجا که

یکی از فاکتورها در تشکیل نیوزومها ،سورفکتانتها هستند.

مولکول دوکسوربیسین کوچک هستند ،رهایش آهسته دارو به

رایجترین نوع سورفکتانت مورد استفاده در آمادهسازی

خاطر محدودیت عبور دارو از کیسه دیالیز نیست بلکه بهخاطر

ویزیکولها ،سورفکتانتهای غیریونی بهدلیل داشتن استحکام،

خود غشا و ممانعت آن در مقابل رهایش بهیکباره دارو است.

سازگاری بهتر و سمیت پایین است .استفاده از سورفکتانتهای

بههمین دلیل رهایش دارو  144ساعت به طول میانجامد (.)8

غیریونی بهطور کلی با افزایش تجمع دارو ،افزایش نفوذپذیری،

همانطور که از نتایج بر میآید گرچه پوشش دار کردن دارو

کاهش کشش سطحی ،کاهش اندازه ذرات و از همه مهمتر

میتواند به افزایش سمیت دارو در مقابل سلول سرطانی کمک

پایداری دارو همراه است .یک نوع از این سورفکتانتها که در

کند ،و در نتیجه سمیت در برابر سلول سالم نیز در صورت

این تحقیق استفاده شد ،استراسیدچرب سوربیتان است که با

پوشش دار شدن افزایش مییابد بنابراین استراتژی هدفمندی

نام اسپن  06شناخته شدهاند .دمای انتقال فاز نقش حیاتی در

اختصاصی یک امر ضروری است .داروی آزاد به خاطر کوچک

میزان بارگذاری بازی میکند .دمای انتقال فاز باالی اسپن 06

بودن اندازه ذره به وسیله نفوذ از غشای سلول عبور میکند و

هم باعث سرعت کمتر هیدراته شدن در مرحله آبپوشی شد و

جذب یکباره غلظت باالی دارو درون سلول منجر به در معرض

هم باعث کاهش سرعت رهایش دارو شد و سامانه پایدارتری را

قرار گرفتن سایر بخشهای سلول میشود .گرچه استراتژی

فراهم میسازد (.)14

رهایش کنترل شده ،خارج شدن داروی دوکسوربیسین از

زنجیر سفت و محکم کلسترول در ساختار ،لیپوزوم و نیوزوم را

نیوزوم محدود میشود ولی نفوذ تدریجی درون سلول و در

پایدارتر و محکم میکند ،بنابراین بازده درونگیری را افزایش

معرض قرار دادن همه سلولها در دراز مدت رخ میدهد (.)3

میدهد ،اما همزمان میزان تحرک و رهایش دارو را بهخصوص

غلظت دارو مساله مهمی است اتخاذ کردن غلظت بهینه دارو

در کوتاهمدت افزایش میدهد که در تضاد با هدف رهاسازی

عالوه بر این که در صرفه جویی اقتصادی نقش مهمی دارد

کنترل شده دارو است .طبق گزارشهای موجود ،قطر متوسط

بلکه باعث کنترل سمیت سامانه میشود ( .)16غلظت باالی

لیپوزومها همراه با افزایش محتوای کلسترولی افزایش یافته

دارو گرچه گرادیان غلظت باالیی برای نفوذ به درون نیوزوم در

است (.)8

مرحله آبپوشانی فراهم میکند ولی حجم سامانه محدود است

غلظتهای پایین کلسترول ،تسهیل کننده نفوذ غشایی است

و نمیتواند در هر حدی با غلظت افزایش یافته روبرو شود.

که منجر به ورود زیاد دارو از طریق غشای لیپیدی میشود اما

افزایش سایز نانوذرات همراه با افزایش دوز دارو به دلیل افزایش

در حین مراحل آماده سازی میزان نشت دارویی را تیز باال می-

میلیگرم داروی کپسول شده در این ذرات میباشد.

برد .این امر میزان درونگیری نهایی دارو را پایین میآورد .در

یکی از نقطه ضعفهای رسانش داروی ضدسرطان به کمک نانو

غلظتهای باالی کلسترول ،زنجیره آسیل محدود کننده آزادی

ذرات ،رهایش آهسته دارو میباشد .که گرچه این مسأله خود

حرکت زنجیره است بنابراین ورود دارو به غشا با محدودیت

به نوعی مزیت است به دلیل افزایش سمیت دارو ،ولی به علت

روبهرو است این پدیده بازده درونگیری را کاهش میدهد.

رهایش آهسته دارو انکپسوله شده از درون نانوذرات ،ممکن
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انکپسوله شدن در سیستمهای تحویل لیپوزومی و نیوزومی

کلسترول پایداری درون تن و برون تن نانوذرات برپایه لیپید را
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است شیمی درمانی با شکست مواجه شود که آن هم بهعلت

پژوهشگر پژوهشکده علوم تولید مثل استان یزد جهت

رسیدن دوز پایینتر از دوز کشنده به سلولهای توموری است

همکاریهای علمی تشکر میگردد.

که این امر موجب پایداری دارویی سلولهای سرطانی میشود.
پایداری دارویی مکانیسم پیچیدهای دارد و احتمال دارد که
افزایش بیان انتقال دهنده  MDRدر آن نقش داشته باشد.
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همراه سازی داروی شیمی درمانی با یک داروی گیاهی و یا ژن
نقش مهمی در غلبه بر مقاومت چندگانه دارویی دارد
(.)18،5،4
سمیت زیاد داروی محصور شده در مقایسه با داروی آزاد به
دلیل آهسته رهش بودن سامانه طراحی شده است که منجر به
افزایش سمیت داروی دوکسوربیسین شده است .بر این اساس
داروی دوکسوربیسین با کپسوله شدن ضمن کاهش اثرات
جانبی و کاهش متابولیسم در بدن ،سمیت آن افزایش یافته
است .براساس نتایج همچنین یافت میشود که نانو ذره بدون
دارو سمیت ناچی زی دارد که زیست سازگاری سامانه را تایید
میکند.
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