
1.طبقهبندینانوموادبرایکاربردهای
پزشکی

خواص منحصربه فرد نانوذرات قرار اســت نســل 
جديدی از روش های تشخيصی به  کمک واکنشگرها 
را به  وجود آورد و با نسبت سيگنال به  نويز باالتر نسبت 
به  روش های تصويربرداری فعلی کمک کند. همچنين 
قرار اســت اين ذرات بــه  درمان های هدفمندی که 

كندوكاو

الهامزندهدل
كارشناس ارشد بيوفيزيك

بيشتر از داروهای امروزی مفيدند و اثرهای نامطلوب 
کمتری دارند، ياری رســانند. نسبت سطح به حجم 
نانومواد بزرگتر از ســاير حامل های قديمی  است و 
اين مواد ظرفيت بيشــتری برای حمل مواد دارويی 
و يا معرف های تصويربــرداری دارند. توانايی تزريق 
نانوذرات با ليگاندهای متصل شده به  آن ها باالست، 
يعنی  می توانند به  تشخيص و درمان کمک کنند و 
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 همچنين مواد را به  سلول های خاص تحويل دهند. در 
حال حاضر چندين نوع از نانومواد در حال توســعه 
هســتند، از جمله مواد مصنوعــی و طبيعی مانند 
نانــوذرات ويروســی که هريــک از آن هــا مزايا و 
محدوديت های خاص خود را دارد و با توجه به خواص 
فارماکوکينتيک، سّميت، ايمنی زايی و خاصيت بافت 

هدف برای عملکرد خاصی انتخاب می شود.
تاکنون بيش از 25 مدل دارورسانی برای استفاده 
بالينی، از جمله پگيالســيون1، تأييد شــده است. 
دوکسوروبيســين2 ليپوزومــی، آلبوميــن متصل 
به پاکلی تاکســل3، مواد کنتراست دهنده مبتنی بر 
نانوذرات برای اســتفاده در تصويربرداری رزونانس 
مغناطيسی، پلی )اسيد الکتيک ـ گليکوليک اسيد( 
برای دارورســانی مبتنی بر ويروس به  وسيله تزريق 
واکسن ها )1 و 2(. فرمول های بيشتری در حال حاضر 
تحت آزمايش بالينی هستند )3(. با اين حال، تأخير 
قابل توجهی بين توسعة سامانه های جديد پزشکی 
نانو و توزيع آن ها در کلينيک ها وجود دارد که اغلب 
به  علت زيست تجزيه پذير نبودن و مقاومت بدن است. 
نتايج آزمايش های برون تنی و درون تنی تکرارشدنی 
نيستند و بنابراين، تحقيقات روی سامانه های نانوذرات 
زيست سازگار متمرکز است؛ يعنی زيست نانو موادی 
که به طور طبيعی با محيط زيست سازگارند و بنابراين، 
به دنبال کانديداهای اميدوارکننده ای هستند که در 

آزمايش های درون تنی از آن ها استفاده کنند.

2.نانوذراتویروسی
 ويروس ها به طور طبيعی به  شکلی تکامل يافته اند تا 
سلول های خاصی را که کارايی بااليی دارند، آلوده کنند 
و محتويات ژنتيک خود را از طريق اين سلول ها تکثير 
کنند. بنابراين، ويروس ها امکان توســعة دارورسانی 
هدف مند يــا واکنش های تصويربرداری خاص بافت 
را فراهم  می کننــد. عالقه به  بهره برداری از نانوذرات 
ويروســی )VNPها( و ذرات ويروس مانند )VLPها( 
باعث شده است تا زيست شناســان، شيمی دان ها، 
مهندسان و محققان پزشکی به  مطالعة بيشتر آن ها 
بپردازنــد. ذرات ويروس مانند مشــابه  ژنوم های آزاد 
VNP هستند و  می توانند به عنوان يک زيرمجموعه از

ها در نظر گرفته شــوند. VNP های مشتق شده از 
گياهان و باکتری ها به طور ويژه ای ارزشــمندند، زيرا 
نه تنها زيست سازگار و زيست تخريب پذيرند، بلکه در 
انسان و ساير پستانداران نيز به عنوان عوامل غيرعفونی 
و بی خطر در نظر گرفته  می شوند )4 و 5(. ويژگی های 
نانوذرات ويروسی به  خوبی شناخته شده است. اين 

ساختارهای يک پارچه را  می توان در مقادير زياد توليد 
کرد )6 و 7(. براســاس ســاختارهای بسيار متقارن 
VNP ها  می توان آن ها را به عنوان يکی از پيشرفته ترين 
و کارآمد ترين نانومواد توليدشده در طبيعت در نظر 
گرفت. ســاختار اساســی VNP  را می توان به  طرق 
مختلفی برنامه ريزی کرد. به عنــوان مثال،  می توان 
حفرة داخلی آن ها را با مولکول هــای دارويی، مواد 
مورد نياز در تصويربــرداری، نقاط کوانتو می  و ديگر 
نانوذرات پر کرد؛ در حالی که در سطح خارجی آن ها 
 می توان ليگاندهای هدفمند قرار داد تا نانوذرات را به 

 سلول های خاص تحويل دهند )8(.

3.توليدومهندسی
ـ1.توليــدنانوذراتویروســیوذرات 3

ویروسمانند
نانوذرات ويروســی  را می توان با کمترين آســيب 
در ميزبان طبيعــی خود توليد کــرد؛ در حالی که 
ذرات ويروس مانند برای توليد در ســامانه های بيان 
ناهمگن مناســب ترند. نانوذرات ويروســی مبتنی 
 بــر ويروس های گياهــی مانند ويــروس موزاييک 
 Cowpea chlorotic ويــروس   ،)Brome BMV(
 (CPMV) ويــروس موزائيــک ،mottle (CCMV)
و   (PVX) X ســيب زمينی  ويــروس   ،Cowpea
ويــروس موزائيــک توتــون )TMV(  را می توان در 
مقادير گر می  در گياهان توليد کرد. عملکرد مشابه  
 با نانوذرات ويروســی با اســاس باکتريوفاژی مانند

 HK97 ،Qβ ،MS2 و M13 با اســتفاده از کشــت 
باکتری اشريشيا کالی به دست  می آيند. ذرات ويروس 
مانند و کايمری )جهش يافته( و نانوذرات ويروســی 
 E.coli اغلب در سامانه های بيان هترولوژيک، مانند
و مخمر توليد  می شوند. ذرات ويروس مانند مبتنی 
بر ويروس های يوکاريوتی، تمايل دارند با حامل های 
باکلوويروس در سلول های حشــرات )9(، يا حامل 
آدنوويروس در سلول های پســتانداران )10( توليد 
شوند. ذرات  ويروس مانند همچنين  می توانند به طور 
مستقيم از نانوذرات ويروسی به وسيله تورم ناشی از 
pH توليد شوند و پس از هيدروليز قليايی، نوکلئيک 

اسيدهای توليد شده آزاد شوند )11(.

3ـ2.مهندسیژنتيک
 VNP ها و VLP ها از زير مجموعه های پروتئينی  
جمع آوری شــده ای ساخته  می شــوند که ساختار 
و خــواص فيزيکــی و شــيميايی آن هــا  می تواند 
توســط مهندســی ژنتيک تغيير يابد. اين مسئله 

ویروسها
امکانتوسعة
دارورسانی
هدفمندیا
واکنشهای
تصویربرداری
خاصبافترا
فراهممیکنند
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مزيت واضح تری نســبت به  هر مادة مصنوعی ارائه 
 می دهد؛ زيــرا تغييرات شــيميايی 100٪ کارآمد 
نيستند. مهندسی ژنتيک  می تواند برای وارد کردن 
آمينواســيدهايی که به عنوان عاملی بــرای اتصال 

استفاده  می شود، به کار گرفته شود.

 3ـ3.مهندسیشيمیوبستهبندیمحموله
درکپسول

پروتئين هــای پوششــی VNP / VLP را  می توان 
با اســتفاده از پروتکل های اتصاالت زيستی اصالح 
شيميايی کرد. آمينواســيدهای دارای زنجيره های 
واکنش پذير، مانند ليزين، سيســتئين، آسپارتات و 
گلوتامات  را می توان با آنتی بادی ها، اليگونوکلئوتيدها، 
پپتيدها، پروتئين هــا، کربوهيدرات ها، واکنش های 
فلورســنت و داروها فعال کرد. عالوه بــر اين، اين 
روش ها را  می توان برای ترکيب گروه های عملکردی 
مصنوعی با کمک علم شيمی  انتخاب کرد و در اتصال 
تريروزين ديازونيم و واکنش اکسيد هيدروژن مورد 

استفاده قرار داد )8(.

۴.ازمهندسیتاکاربردبالقوه
چند واکسن برای بيماری های عفونی براساس ذرات 
ويروس مانند پستانداران توليد شده است که در حال 
حاضر در کلينيک ها مورد اســتفاده قرار می گيرند 
)13 و 14(؛ در همين حال، عملکردهای مشابه  برای 
جلوگيری از ســرطان نيز در حال توسعه اند. انتقال 
ژن ويروس های انسانی به  بيماران انسانی با استفاده 
از حامل های ويروســی پستانداران صورت می گيرد، 
چندين فرموالسيون در حال حاضر وجود دارند که 
تحت آزمايش های بالينی هستند )15(. بسياری از 
حامل های جديد VNP / VLP به شکل پيشرونده ای 
در حال توسعه هستند و تمرکز به  سمت استفاده از 
باکتريوفاژها و ويروس های گياهی است؛ زيرا استفاده 

از آن ها برای انسان  امن تر است. 

۴ـ1.واکســنهایمبتنــیبــرVLPو
VNPهایکایمری

 ويروس ها راهکار مفيدی برای توليد واکســن های 
جديد ارائه  می دهند؛ زيرا ساختار پروتئينی تکراری 
آن ها، ذرات طبيعی و پاتوژن وابســته به الگوهای 
مولکولی، باعث افزايش ايمنی بدن نسبت به  آن ها 
 می شــود. در اين مورد، سه راهبرد اساسی کاربرد 

دارد: 
 نانوذرات ويروسی توســط درمان های شيميايی 

بدون عفونت ارائه  می شوند؛
 ذرات مشــابه ويروس فاقد ژنوم و بدون عفونت در 

سيستم های بيان هتروژن توليد  می شوند.
 نانوذرات ويروس های کايمری توســط مهندسان 
ژنتيک ايجاد  می شــوند و از اين راهبرد اغلب برای 
ويروس هايــی که به طور طبيعی انســان  را آلوده 
نمی  کنند، استفاده می شود )16(. اگرچه ايمن سازی 
برای توسعة واکســن ها مطلوب است، اما کارايی 
نانومواد مورد استفاده در واکنش های تصويربرداری 
يا تحويل دارو کاهش  می يابد. بنابراين، تالش شده 
است تا VNP ها را از دستگاه ايمنی محافظت کنند 
و بهتريــن روش محافظــت از آن ها متصل کردن 
زنجيرهــای پلی اتيلن گليکول به ســطح خارجی 
آن هاســت. نشان داده شده است که اين کار باعث 
کاهش تعامالت خاص و ايمنی زايیVNP ها هنگام 
افزايش زمان و ثبات پالسمای خون  می شود )17 

و 18(.

۴ـ2.تحویلهدفمند
اســتفاده از نانوذرات هدفمند از جملة روش های 
تشــخيصی و درمانی با ارزش محســوب  می شوند؛ 
زيرا نسبت ســيگنال به  نويز را که در تصويربرداری 
وجود دارد، بدون اســتفاده از رنگ آميزی پس زمينه 
افزايش  می دهند و آن ها را بهبود  می بخشــند. برای 
افزايش اثربخشــی داروها و کاهش عوارض جانبی، 
تمرکز بر مولکول های درمانی مورد نياز کمک شايانی 
 می کند. توسعة نانوذرات هدفمند از طريق استفاده از 
اطالعات موجود برای کشف اهداف مولکولی خاص و 
ليگاندها تســهيل شده است )19 و 20(. در دو سال 
گذشته، چندين فرموالسيون براساس VNP طراحی 
شــده و برای هدف قرار دادن سلول های سرطانی از 
آن ها استفاده شده اســت )21 و 22(. اخيرا، هدف 
قرار دادن تومــور درون تنی با ذرات CPMV متصل 
شده به  ليگاندهای پپتيدی انجام شده و نشان داده 
شــده است که فرموالســيون CPMV قادر به عبور 
از اليه های اندوتليال اســت و  می تواند درون تومور 
موضع بگيرد )23(. فرموالسيون CPMV اصالح شده 
به کمک پيوند کواالنسی با رنگ فروسرخ و پپتيدهای 
بومبسين با هدف قرار دادن گيرندة پپتيد گاسترين 
آزاد روی ســلول های سرطانی پروســتات نمايان 
 می شوند )شکل2( )24(. اين مطالعات نشان  می دهند 
کــه VNP ها  می توانند به طور مؤثر در محل بيماری 
قرار گيرند و راه را برای توسعة بيشتر واکنش گرهای 

تصويربرداری با بافت خاص و داروها هموار کنند.
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65  | دورۀ سی و دوم |  شمارۀ 3 |  بهار 1398



۴ـ3.درمانبهکمکنانــوذراتویروسو
حاملهایژندرمانی

نقش طبيعی ويروس هايی که نوکلئيک اسيدها را 
به  سلول ها  می رسانند، باعث  می شود تا آن ها به عنوان 
حامل ژن درمانی مناســب باشند و در آزمايش های 
بالينی چندين گونــه از ويروس های پســتانداران 
مورد بررسی قرار گرفته اســت )15(. سّميت ذاتی 
ويروس های پستانداران باعث ايجاد نگرانی هايی برای 
استفاده از آن ها به عنوان حامل شده است و تحقيقات 
را به  اســتفاده از حامل های ويروسی غيرپستانداران 
ماننــد باکتريوفاژها ترغيب کرده اســت. به تازگی 
نشان داده شده است که ذرات MS2 اصالح شده با 
پپتيد های TAT HIV-1 به عنوان عوامل نفوذ سلولی 
مؤثر در انتقال ژن عمل  می کنند )25(. مطالعه روی 
نانوذرات ويروس M13 ، به ويژه برای هدف قرار دادن 
تومورهای جامد پس از تجويز سيستميک در موش 
نيز نتايج اميدبخشی را نشان داده است. انتقال دارو 

به سلول های پستانداران را  می توان بدون يک ويروس 
کمکی يا هر عامل ساماندهی ديگری به  دست آورد، 
اما ويروس ها و ساير عوامل انتقال اجازه  می دهند تا از 
تومور تصويربرداری، يا ميزان دارورسانی را اندازه گيری 

کرد )شکل 4( )26 و 27(. 

۴-۴.تصویربرداری
نانوذرات ويروســی را  می توان به طور کوانتو می  در 
بسياری از واکنش های مختلف تصويربرداری، مانند 
اتصال به رنگ های فلورسنت شرکت داد. همچنين 
 می توانند برای تصويربرداری داخل عروقی استفاده 
شــوند و به  سنســورهای CFMV فلورسنت اجازه 
 می دهنــد که در جريان خون جنين موش و جوجه 
در عمق 500 ميکرومتر و تا 72 ســاعت به شــکل 
زنده تصويربرداری انجام شود )18(. اين سنسورهای 
CPMV به طــور خاص ســلول های اندوتليال را در 
تعامل با ويمنتين نمايش و روی ســطح سلول ها را 

 ،)Brome )BMV در علم مواد و پزشــکی کاربرد دارند. ويروس های گياهی بيست وجهی : ويروس موزاييک )VNP( شــکل۱. نانوذرات ويروسی
 Ringspot Hibiscus Cholorotic ويروس ،)Cowpea )CPMV ويروس موزاييک ،)Cowpea cholorotic mottle )CCMV ويروس
HCRSV(( ، ويروس موزائيک زرد )TYMV( ويروس  Red clover necrotic mottle )RCNMV(.  باکتريوفاژ بيســت وجهی  T7، توجه 
 ،)TMV( ويروس موزائيک تنباکو  .)Ad( سر و دم نشان داده نشده است . ويروس های بيست وجهی پستانداران: آدنوويروس T7 داشــته باشــيد که

 .M13 باکتريوفاژ

چندواکسن
برایبيماریهای
عفونیبراساس
ذراتویروسمانند
پستاندارانتوليد
شدهاستکهدر
حالحاضردر
کلينيکهامورد
استفادهقرار
میگيرند

A ويروس های گياهی بيست وجهی

باکتريوفاژ های بيست وجهی

ويروس های گياهی ميله ای شکل، فاژ های رشته ای
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زمان پس از تزريق )ساعت( 
پيش  تزريق

وما
تر

 اس
ور/

وم
ت ت

سب
ن ن

گي
يان

م

ب

الف پيش تزريق2 ساعت4 ساعت6 ساعت

پيش تزريق2 ساعت4 ساعت6 ساعت

  AF647تومور پروستات )کانال سبز( نشان دهندة جذب از نشانگرPC-3  الف. تصويربرداری کانونی فلوئورسانس به شکل زنده از 
CPMV-PEG-bombesin در طی زمان است. تصاوير نمايانگر تعداد آزمايشات هستند يعنی n = 10. ميزان رنگ مربوط به 

 نسبت تومور/ استروما است )به کليد دقت کنيد(. نوار مقياس = 3 ميليمتر

 ب. تصويربرداری از داخل تومور PC-3 پروستات )کانال سبز( نشان دهندة جذب نشانگر
CPMV-PEG AF647 ـ )نقشة گرما( در طول زمان است. تصاوير نمايانگر تعداد آزمايش ها هستند؛ يعنی. n = 10 ميزان 

 رنگ مربوط به  نسبت 
تومور/ استروما است )به کليد دقت کنيد( نوار مقياس = 3 ميليمتر.

ج. مقادير کم جذب تومور متصل به CPMV  در طول زمان، n = 10 تعداد آزمايش در هر گروه. مقادير بيان شده به عنوان 
 CPMV-PEG- برای مشخص کردن تومور به کار رفته است. جذب GFP ميانگين نسبت تومور/ استروما، با استفاده از کانال

(P< 0/0001) .است و فراتر از حد انتظار است  CPMV-PEGبمبسين در 2 ساعت به طور معنی داری بيشتر از

ج

654321

1/8

1/6

1/4

1/2

1/0

0/8
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نشان  می دهند و جذبشان توسط سلول های اندوتليوم 
تومــور افزايــش  می يابد )28(. ايــن ويژگی خاص 
CPMV برای تصويربــرداری از آنژيوژنز تومور مورد 
استفاده قرار گرفته است )29(. پتانسيل تصويرسازی 
از سلول های تومور و متاستاتيک در مطالعات اخير 
نشان داده شده است که CPMV با انواع سلول های 
سرطانی انســان ارتباط برقرار  می کند و  می تواند در 

داخل تومورهای بدن زندگی کند )30(.

چشمانداز
VNP هــا و  VLPهــا زمينه هــای متنوعــی از 
کاربردهای زيست پزشــکی، از جمله پيشــگيری، 
تشخيص، نظارت و درمان را فراهم  می کنند. اصالح 
شيميايی و ژنتيک را  می توان برای توليد ويژگی های 
متعــدد به کار برد. به عنوان مثال، اضافه کردن مواد 
دارويی، سموم، معرف های تصويربرداری، اپی توپ ها 
و پپتيدهای هدف خاص به  سطوح داخلی و خارجی 

ذرات کپسولی شده و خود مجتمع شونده را  می توان 
برای پر کردن حفره های اين ذرات با بارهای مختلف 
اســتفاده شــود. اين انعطاف پذيری منحصر به فرد 

مزايای بسياری نسبت به نانوذرات مصنوعی دارند.
فنون نانو فناوری ويروســی هنــوز در مراحل 
نسبتًا اولية توسعه قرار دارد. با اين حال، با توجه 
به  اينکه برخــی از فناوری های مبتنــی بر نانو، 
تقريبًا ســه دهه پيش معرفی شــده اند. VNPها 
گام های بلندی به ســوی کلينيک ها برداشته اند. 
 VNP يکی از داليل اين امر آن است که فناوری
راهکاری بسيار متنوع در زمينة مهندسی شيمی 
 و توسعة کاربردهای زيست پزشکی ارائه  می دهد. 
تحقيقات بيشــتر برای ايجاد يک درک جامع از 
 VNP / VLP خواص رفتاری ســامانه های حامل
درون تنی برای تسهيل اســتفاده از نانومواد های 
مبتنی بر ويروس در آزمايشگاه های تحقيقاتی و 

درمانگاه ها الزم است.

استفادهاز
نانوذرات
هدفمنداز
جملةروشهای
تشخيصی
ودرمانیبا
ارزشمحسوب
میشوند

شکل 2. تصويربرداری از جذب نانوذرات ويروسی در تومورهای پروستات

د

د.  انباشت CPMV متصل شونده در بافت تومور که با کمک ميکروسکوپ فلوئورسانس کنفوکال از 
بخش های منتخب بافت اندازه گيری شده است. تصاوير خاکستری رنگ و رنگ های ترکيبی با PC-3 ارائه 

شده است. سلول های GFP )سبز( و CPMV-AF647 متصل شونده )قرمز( نوار مقياس = 75 ميکرومتر. از 
منبع 24 استفاده شده است.

60 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه5 دقیقه
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پینوشتها

1. PEGylation
2. doxorubicin
3. Paclitaxel
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