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 دانشجو دکتری بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

از طریق جذب سطحی، محصور کردن و یا برقراری پیوند کواالن  ارزش درمانی های دارایمولکول به توانندنانوذرات می

و عبور دار ،های تحلیل برنده عصبیمتصل شوند و آنها را در جریان خون منتقل کنند، و یا ممکن است بتوانند در بیماری

برای تحویل  دو منطقه مورد نظر در مغز را مورد هدف قرار دهند. یک مسیر کارآم را از سد خونی مغزی افزایش داده

های مختلف گردد، های درمانی برای بیماریی راهکارتواند موجب توسعهمیها به داخل نورون ها و پپتید پروتئین

های جدید از نانوذرات های دارای نواقص داخل سلولی مثل پارکینسون. در اینجا ما گزارشی از استفادهمخصوصا بیماری

polybutylcyanoacrylate  های سلول سیتوپالسم به درون ،ها با حفظ ساختار و عملکردتحویل پروتئینبرای

 منتشر کردیم.  in vitroعصبی در محیط 

های ینهای عصبی، ابتدا پروتئهای سالم و عملکردی به داخل سلولجهت بررسی توانایی نانوذرات برای تحویل پروتئین

های مختلف سلولی توسط نانوذرات پوشیده شده با پروتئین، تحت هردوذرات بارگذاری شدند و در ادامه روی نانمختلف 

 Escherichia coliهای سلولی توسط نانوذرات پوشیده شده با کشت درمان قرار گرفتند. نتایج نشان دادند زمانی که

β-galactosidase  .تحت درمان قرار گرفتند، عالوه بر تحویل درون سلولی پروتئین، فعالیت آنزیمی آن نیز حفظ شد

 PC12های رده ی نانوذرات، باعث رشد و نمو در سلولبا واسطه GTPase rhoGدر ادامه تحویل درون سلولی 

دی مونوکلونال باود. در نهایت یک آنتیی حفظ فعالیت این پروتئین طی فرایند انتقال به درون سلول بشد که نشان دهنده

درون سلولی  هایعلیه سینوکلئین، در پی انتقال توسط نانوذرات به داخل سلول، این توانایی را داشت که با سینوکلئین

داد فعالیت این آنتی بادی نیز در پی تحویل درون سلولی توسط نانوذرات حفظ شده نشان می آمداین پی واکنش دهد که

 بود.

های مناسبی برای حامل polybutylcyanoacrylateدر انتها با توجه به نتایج این تحقیق که نشان دادند نانوذرات 

هستند و همینطور مطالعات  in vitroهای عصبی در محیط ها با حفظ ساختار و عملکرد به درون سلولتحویل پروتئین

ها این حامل الاحتما توان نتیجه گرفت کهپیشین که ثابت کردند این نانوذرات توانایی عبور از سد خونی مغزی را دارند، می

 مورد استفاده قرار گیرند. in vivoهای عصبی در محیط توانند به طور گسترده در درمان بیماریمی


