تاثیر دارورسانی با مهندسی نانو در
بهبود اثربخشی دارودرمانی

بیماری صرع ()epilepsy
دکتر منصوره نظری
دانشکده داروسازی دانشگاه ’UTA45

اختــاالت نورودژنراتیــو ( )NDمیلیونهــا نفــر
را در سراســر جهــان تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
اگــر چــه ســن یکــی از مهمتریــن عوامــل خطــر
در ایجــاد همــه اختــاالت نورودژنراتیوهــا اســت،
یافتههــای اخیــر نشــان میدهــد کــه ترکیبــی
از ســاختار ژنتیکــی و عوامــل محیطــی میتواننــد
بهطــور مســاوی در افزایــش خطــر ابتــا بــه
نورودژنراتیوهــا نقــش داشــته باشــد (.)1


خــاص
بــا وجودیکــه بیــان ژنهــای
(در یــک فــرد) باعــث ایجــاد  NDمیشــود ولــی
زمــان و میــزان تخریــب عصبــی تــا حــد زیــادی
بــه محیــط اطــراف آنهــا در لحظــه بســتگی دارد.
مطالعــات جدیدتر نشــان میدهــد کــه نورودژنراتیوها
میتواننــد بســیار جــدی یــا حتــی در مــوارد خــاص
تهدیــد کننــده زندگــی باشــند .ولــی ایــن موضــوع به
نــوع و مرحلــه بیمــاری بســتگی دارد (.)2
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صــرع یک اختــال مغــزی مزمن اســت کــه حدود
 1درصــد از جمعیــت جهــان را تحــت تاثیر قـرار میدهد،
کــه بــا تشــنجهای مکــرر مشــخص میشــود .صــرع
میتوانــد بــا زوال شــناختی پیشــرونده همـراه باشــد کــه
گاهی شــبیه یــک بیماری عصبــی اســت (.)3
عواملــی کــه مســتعد چنیــن پیامــد بدی هســتند
عبارتنــد از :ســن شــروع اولیــه و طــول مــدت
طوالنــی صــرع ،علــت زمین ـهای و نــوع صــرع (.)4
تشــنج صــرع در اثــر فعالیتهــای غیرطبیعــی بیــش
از حــد و همزمــان عصبــی در مغــز ،ایجــاد میشــود.
در صورتیکــه اقدامــات فــوری بــرای مهــار تخلیــه
الکتریکــی انجــام نشــود ،ایــن ترشــحات صــرع
میتواننــد بــه ســرعت بــه کل مغــز ســرایت کننــد.
داروهــای ضــد صــرع ( )AEDsبهعنــوان
اصلیتریــن درمــان بالینــی بــرای کنتــرل حمــات
صــرع در نظــر گرفتــه میشــوند .بــه دلیــل ویژگــی
بازگشــتپذیری تشــنج صــرع ،در دارودرمانــی
طوالنــی مــدت ،حفــظ غلظــت پالســمایی داروهای
ضدصــرع در محــدوده ثابتــی از دوزهــای درمانــی
ضــروری اســت .داروهــای معمولــی  ،AEDماننــد
فنیتوییــن ( )PHTمعایبــی چــون پنجــره درمانــی
باریــک و هدفگیــری ناکافــی مغــز بــه دلیــل
وجــود ســد خونــی -مغــزی ( )BBBدارنــد (.)5
گرچــه چنــد دارو در حــال حاضــر بــرای مدیریــت
اختــاالت نورودژنراتیــو تاییــد شــدهاند ،کــه اکثــر آنهــا
آنهــا فقــط بــه رفــع عالیــم مرتبــط کمــک میکننـد.
ایــن فق ـدان درمانهــای هدفمنــد پاتوژنــز در درجــه اول
بــه دلیــل اث ـرات محــدود کننــده ســد خونــی -مغــزی
( )BBBاســت کــه مغــز را از ورود 99درصــد از تمــام
«ترکیبــات خارجی» حفــظ میکنـد .از زمان کشــف آنها،
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نانــوذرات بــا موفقیت برای دارورسـانی هدفمند به بســیاری
از اندامهــا ،از جملــه مغــز مورد اســتفاده قـرار گرفت هانــد (.)6
در هنــگام درمــان طوالنــی مدت ،سیســتم عصبی
مرکــزی ( )CNSبــه مــدت طوالنیتــری در معــرض
 AEDق ـرار میگیــرد کــه ایــن موضــوع منجــر بــه
عـوارض جانبــی میشــود (ماننــد ،اختالل در شــناخت،
مشــکالت روانــی و اختــال در عملکــرد کبــد و کلیــه)
و در مواقعــی نیــز صــرع مقــاوم بــه دارو رخ میدهــد
( .)7ایــن ع ـوارض در مــورد صــرع وضعیتــی شــدت
بیشــتری گرفــت چــون نیــاز بــود کــه دارودرمانــی بــه
مــدت طوالنــی و موثــر انجــام گیــرد ،در حالیکــه
پاســخ مناســبی بـرای کنتــرل ایــن نــوع صــرع ایجــاد
نمیشــود .ایــن نواقــص نیازمنــد ایجــاد روشهایــی
جهــت بهبــود اســتراتژی و باالتربــردن اثر بخشــی این
دســته دارویــی بــود .دارودرمانــی ایــدهال بـرای تشــنج
صــرع نیازمنــد مرتفــع کــردن دو ویژگــی اســت:
 .1رهایــش دارو در زمــان نیــاز جهــت مهــار
ترشــحات صــرع.
 .2نفوذپذیری موثر به سد خونی -مغزی.
در دهههــای گذشــته بیشــترین تــاش متمرکــز
بــر ســاخت سیســتمهای دارورســانی هوشــمند بــود.
البته ،ســاخت نانــوذرات متنــوع ماننــد نانــوذرات پلیمری،
هیدروژلهــا بــا خاصیــت انکپسـوله شــدن بــاال مزایــای
زیــادی را نســبت بــه دارودرمانــی ســاده قدیمیتــر
در کنتــرل صــرع نشــان دادهانــد .امــا بــا ایــن وجــود،
هنــوز مشــکالت بزرگــی باقــی مانــده اســت .نخســت
سیســتمهای دارورســانی هوشــمند برای AEDدر کنترل
توســعه ســیگنالهای هیجانــی بهصــورت آنــی موفــق
نبودنــد .در ضمــن ،عـوارض ناخواســته ایــن سیســتمها
بــوده کــه هنــوز در درمانهــای طوالنــی مشــابه حالــت
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اولیــه (بــدون دارورســانی هوشــمند) بــوده اســت و دومین
دلیــل مهــم اینکــه هنوز هیــچ اســتراتژی موثــری برای
حفــظ غلظت دارو در ســطح مقـدار مصرف موثــر درمانی
وجــود نـدارد .ایــن مشــکل از معایــب اصلــی اســت کــه
بهخصــوص در طــول تشــنجهای مــداوم وجــود دارد.
مشــکل بــزرگ دیگــری کــه داروهــای  AEDبــا
آن مواجــه هســتند ،گـذار از ســد خونــی -مغزی اســت.
ب ـرای بهبــود گ ـذار از ایــن ســد تکنیکهایــی ماننــد
ترانســیتوزیس میانجــی شــونده بــا گیرنــده و اختــال
در ســد خونــی -مغــزی بــه کار گرفتــه شــدند .عــاوه
بــر ایــن ،ســد خونــی -مغــزی میتوانــد تحــت القــای
فیزیکــی ماننــد هیپرترمــی بــاال دچــار اختــال شــود.
تابــش نــور مــادون قرمــز ( )NIRبــا دقــت بــاالی فضــا
زمانــی میتوانــد باعــث ایجــاد اختــال کانونــی شــده
و نهایتــا باعــث دارورســانی بــه بافتهــای عمیقتــر
مغــز بــه شــیوه کامــا غیرتهاجمــی میشــود .بنابراین،
در تحقیقاتــی کــه اخیـرا انجــام شــده ســعی بر آن شــد
کــه تکنیــک ترکیبــی ترانســیتوزی و  NIRمیتوانــد
بهطــور سینرژیســتیک باعــث بهبــود هدفگیــری
 AEDدر مناطــق صرعــی شــود .ولــی هنــوز ســؤال
بــزرگ اینجــا اســت کــه چطــور ایــن دو را بــه گونهای
ادغــام کنیــم کــه بـرای درمــان صــرع بهصــورت یــک
سیســتم واحــد کاربــرد داشــته باشــد؟
گزارشــاتی برایــن اســاس چــاپ شــده کــه در
مطالع ـهای یــک سیســتم دارورســانی ( )DDSچنــد
کاربــره بــرای دارودرمانــی صــرع بــا اســتفاده از
رهایــش پایــدار دارو در پاســخ بــه جریــان الکتریکــی
تاثیــر سینرژیســتیک هدفگیــری مغــز انجــام شــد.
این  DDSتوســط کوپلیمریزاســیون پیــرول و دوپامین
کــه منومرهــای کالســیک پلیمــر کونژوگــه رســانا و

زیســت ســازگار هســتند ،طراحــی شــدند .بارگیــری
بهبــود یافتــه دارو و مکانیســم پاسـخدهی بــه جریــان
الکتریکــی حامــل فعــال  PDAباعث رهایش پیوســته
 AEDتحــت اثرمحرکهــای متنــاوب نشــان دهنــده
ایــن بــود کــه قابلیــت مهــار صــرع وضعیتــی را دارد.
اگــر ویژگیهــای پاتولــوژی ترشــحات زیــاد
و غیرطبیعــی تشــنج را در نظــر بگیریــد ،سیســتمی
دارورســانی کــه قادر باشــد بــه جریان الکتریکی پاســخ
دهــد ،میتوانــد قابلیــت درمانی جدیــدی بـرای درمان
موثــر صــرع باشــد .پیــش از ایــن ،سیســتم هیــدروژل
پاســخ دهنــده بــه جریــان الکتریکــی نیــز گ ـزارش
شــده بــود ولــی نواقصــی ماننــد عــدم رضایتمنــدی
کیفیــت هدفگیــری ،تــا حــدودی ســمیت بــرای
محیــط زیســت داشــته و عــاوه بــر اینهــا ،سیســتم
رهایــش دارو پیوســته نبــود .در نوینتریــن روش
پیشــنهادی  DDSطراحــی شــده بــرای دارورســانی
 AEDاز منومرهــای پیــرول و دوپامین اســتفاده شــد تا
همزمــان پلیمــر شــدن آنهــا منجر بــه ایجاد نانــو ذره
کــروی شــود .مولکولهــای دارو همزمــان بارگیــری
شــدند .همــکاری همزمــان  PDAکــه الهــام گرفتــه
از طبیعــت بــوده در  DDSچنــد مزیــت داشــته اســت.
اول در مــورد کیفیــت بارگیــری دارو کــه بهدلیــل ایجاد
چنــد میانکنــش بیــن  PDAو فنیتوییــن بهبــود
یافتــه بــود .ایــن میانکنشهــا شــامل میانکنشهــای
هیدروژنــی الکتروســتاتیک و پــای میباشــند .مزیــت
دوم بهدلیــل شــیمی خــاص  PDAمیباشــد کــه
باعــث ایجــاد ســطح بیشــتر عملکــرد شــده و نهایتــا
باعــث کونژوگــه شــدن پلیمرهــای  PEGو پپتیدهایی
کــه مغــز را هدفگیــری کردهانــد ،میگــردد .ســومین
مزیــت نانــوذرات هیبریــدی اســت کــه جــذب مجزای
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نــوری در محــدوده  NIRرا ســبب میشــوند ( .)8ایــن
موضــوع نشــاندهنده پتانســیل تبدیــل فتوترمــال
اســت .ایــن نقشها باعــث اســتراتژی سینرژیســتیک
هدفگیــری مغــز میشــود ،ترکیبــی از ترانســیتوز بــا
واســطه گیرنــده و اختــال در  BBBکه مســبب انتقال
بــرای گــذار بیشــتر و موثــر دارو از  BBBمیشــود.
عــاوه بــر ایــن ،ترکیــب  PDAبهطــور قابــل توجهی
حساســیت رهش دارو در سیســتم بهبود بخشــید .طی
ایــن مطالعــه مذکــور نشــان داده شــد کــه داروهــای
 AEDمیتواننــد در واکنــش ســریع (ماننــد  30ثانیــه)
در پاســخ بــه میـدان الکتریکــی آزمایشــگاهی بهطــور
موثــری رهایــش یابنــد .برخــاف سیســتم هیــدروژل
الکترورسپانســیو ( ،)5داروهــای  AEDمحصور شــده در
سیســتم پلیمــری در ایــن روش بــا کاهــش ترشــحات

صرعــی رهایــش یافتنــد کــه منجر بــه رهایــش پایدار
دارو شــد .بــا ایــن حــال ،بهبــود بیشــتر حساســیت در
مــورد ترشــحات متنــاوب مــورد نیــاز بــود.
مطالعــات فعلــی ثابــت کــرده کــه داروهــای
بارگیــری شــده میتوانــد بهطــور کامــل در صــورت
القــای مـداوم رهایــش یابنــد ( .)9این موضــوع در مورد
کنتــرل موثــر تشــنجهای مـداوم کــه مشــکل اصلــی
در دارودرمانــی ســنتی  AEDمحســوب میشــده،
بســیار حایــز اهمیــت اســت.
اگرچــه ایــن سیســتم جدید دارورســانی مهندســی
شــده نانــو در آزمونهــای  in vitroو  in vivoنتایــج
خیلــی قویتــر و پتانســیل باالتــری از دارودرمانــی
صــرع را نشــان دادهانــد بــا ایــن وجــود ،نیازمنــد
مطالعــات بیشــتر و دقیقتــری میباشــند.
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