مستقبل الطب 2015
طب النانو اآلن
أدوية السرطان تضع بصماتها)*(
ناقالتٌ فائقة الدقة توصل املزي َد من
األدوية إلى األورام وتُقلل اآلثار الجانبية.
> .F .Dمارون<
باختصار
مYن مYشكالت أدويYة الYعالج الYكيميائYي وصYولYها إلYى الYخاليYا املسYتهدفYة .فYالYجسم يYهاجYمها ،وال
ت YYخترق ج YYيدا األورام ،ف YYضال ع YYن أن YYها غ YYال YYبا م YYا ت YYهاج YYم ال YYخالي YYا الس YYليمة ب YYدال م YYن ال YYخالي YYا
الس YY Yرط YY Yان YY Yية .وم YY Yن خ YY Yالل ت YY Yصنيعهم ق YY Yذائ YY Yف دوائ YY Yية  drug shellsذات حج YY Yم ن YY Yان YY Yوي
 ،nanoscaleابYYتك َر الYYعلماء أدوي ً Yة تYYتفادى هYYذه املYYشكالت .وضYYبط فYYائق الYYدقYYة ملYYكونYYات هYYذه
الYYقذائYYف يُYYم ِّكن الYYباحYYثني مYYن ابYYتكار أدويYYة تتسYYلل مYYن إنYYذارات الYYجهاز املYYناعYYي لتسYYتقر فYYي
خYباثYات .وقYد وصYلت هYذه األشYكال مYن املYداواة إلYى املYراحYل األخYيرة مYن الYتجارب الYطبية .وقYيد
الYYتطويYYر أيYYضا جYYسيمات نYYانYYويYYة  ،nanoparticlesال لYYتكون مYYكوكYYات نYYاقYYلة فحسYYب ،بYYل
لتتمكن أيضا من إيقاف ذاتي لجينات مسببة للسرطان بنفسها.

يYلعب السYرطYان لYعب َة الYقط والYفأر املYميتة فYي الYجسم ،واألدويYة املYرسYلة ملYعالYجته غYالYبا مYا تYكون الYخاسYرة،
وكYذلYك حYال مYريYض السYرطYان .فهYذه األدويYة تYعانYي مYشكلة الYتمييز بYني الYخاليYا الYورمYية والسYليمة ،وقYد
تُسقط حYمولYتها عYلى الYخاليYا الYسويYة لتسYبب تYأثYيرات جYانYبية بYغيضة وتYترك خYاليYا السYرطYان الYقريYبة مYن
دون تYأثYير .والYخباثYات قYد تYتلقى أيYضا املYساعYدة مYن سYالح دفYاع الYجسم الYخاص ،الYجهاز املYناعYي ،الYذي
غYYالYYبا مYYا يخYYط ‰فYYي الYYتمييز بYYني األدويYYة املYYضادة للسYYرطYYان والYYبكتيريYYا الYYضارة أو غYYيرهYYا مYYن الYYغزاة
ال YYغري YYبني ع YYن ال YYجسم ف YYيقوض ه YYذه األدوي YYة وي YYبطل م YYفعول YYها ،ح YYيث ت YYحال ال YYقطع املح YYطمة إل YYى أوان YYي
نYYفايYYات الYYجسم فYYي الYYكبد والYYكلى والYYطحال قYYبل أن تYYصل إلYYى هYYدفYYها املYYقصود )الYYخاليYYا السYYرطYYانYYية(.
شَ Yرك الYكتلة الYخبيثة الYكثيفة
وحYتى عYندمYا تسYتطيع األدويYة الYوصYول إلYى الYورم ،فYالYعديYد مYنها يYقع فYي َ Y
ضعيفة النمو؛ فيفقد قدرته على اختراق الورم بالكامل.
وتYسمح الYتطورات الحYديYثة فYي طYب الYنانYو اآلن لYألدويYة بYاجYتيا ٍز أف َ
Yضل لهYذا الشYرك وضYرب األورام حYيث
تYعيش .واملYفتاح هYو نYاقYل األدويYة الYتصنيعي الYفريYد مYلفوفYا بYغالف خYارجYي ِ
حYYمائYي ،الYذي يYنقل أدويYة
الYعالج الYكيميائYي عYبر الYجسم .وضYب ٌ
ط فYائق الYدقYة لYلمكونYات الYتي تYبنى مYنها هYذه الYنواقYل ،الYتي يYمكن
أن يYكون قYطرهYا فYقط بYضعة أجYزاء مYن الYبليون مYن املYتر ،سYمح لYلعلماء بYتكويYن بYنى مYتخصصة يYمكنها،
مYYن بYYني األمYYور األخYYرى ،أن تُYYفلت مYYن إنYYذارات الYYجهاز املYYناعYYي .وقYYد قYYام بYYاحYYثون مYYثل > .KكYYاتYYاوكYYا<
وزمYالؤه ]مYن جYامYعة طYوكYيو[ بYإقYحام أدويYة الYعالج الYكيميائYي الYفعالYة ضYمن أغYماد بحجYم ڤYيروس الYتهاب
الYكبد  ،CوهYي أصYغر بYنحو  200مYرة مYن كYريYة الYدم الحYمراء .وعYلى املسYتوى الجYزيYئي ،تYبدو تYلك األدويYة
مYYشابYYهة كYYثيرا ألشYYياء يُYYكوّنYYها الYYجسم .ولهYYذه املYYركYYبات مYYيزة إضYYافYYية تYYتمثل بYYقدرتYYها عYYلى االنYYزالق إلYYى
األورام وخالياها مُتجنبة الخاليا السوية.

َقY Yدَّم فYYريق >كYYاتYYاوكYYا< عYYدة صYYيغٍ مYYن نYYاقYYالت األدويYYة الYYنانYYويYYة بYYدأت تَشق اآلن طYYريYYقها عYYبر املYYراحYYل
ِ
ٍ
Yتهداف نYوعٍ
Yختلف مYن األدويYة واس
عم
الYنهائYية لYلتجارب الYطبية فYي آسYيا ،ويYختص ك ٌYل مYنها بحYمل نYو ٍ
ٍ
Yختلف مYYن األورام .وقYYد قYYادت األدويYYة فYYي هYYذه الYYنواقYYل الجYYديYYدة إلYYى إبYYطاء تYYقدم املYYرض أو عYYكسه عYYند
مY
املYصابYني بسYرطYان الYثدي أو الYبنكريYاس .ومYا زال جYسيم نYانYوي  nanoparticleآخYر فYي املYرحYلة الYثانYية
مYن الYتجارب الYطبية فYي الYواليYات املتحYدة .ويYقول >كYاتYاوكYا<» :مYع عYلم ٍ كهYذا ،تسYتغرق املYراحYل األولYية
وقYYتا ،لYYكنني أعYYتقد أن اآلمYYال بYYدأت بYYالYYظهور فYYي هYYذا املYYجال« ،ويYYتابYYع» :سYYتكون سYYرعYYة الYYتطويYYر أسYYرع
كثيرا في السنوات الخمس القادمة«.
الحYمائYي ،أكYثر قYابYلية لYلوصYول إلYى األورام دون تخYريYبه
ِY
الYدواء الYنانYوي ،بYتصميمه وغYطائYه
من قبل الجسم.

أدوية

مُموِّهة)**(

لYYيس اسYYتخدام الYYتقانYYة الYYنانYYويYYة مYYع أدويYYة الYYعالج الYYكيميائYYي فYYكرة جYYديYYدة .فYYأدويYYة مYYثل األبYYراكYYسان
 AbraxaneلYYنقائYYل سYYرطYYان

الYYثدي)(١

وإيYYليگارد  EligardلسYYرطYYان الYYبروسYYتات املYYتقدم ،واملYYوجYYودة اآلن

فYYي األسYYواق ،هYYي أدويYYة نYYانYYويYYة  .nanodrugsلYYكن هYYذه املYYواد الYYصيدالنYYية تYYهاجYYم بYYعض األورام فYYقط،
Yطلوب .والYتطورات الYالحYقة فYي الYهندسYة سYمحت لYلعلماء بYتكويYن بYنية
وبYالYتالYي فYاملYزيYد مYن الYعالجYات م
ٌ
الYYنواقYYل الYYنانYYويYYة ،بYYحيث تYYعمل بYYدقYYة أكYYبر ضYYد عYYرض أوسYYع مYYن أمYYراض السYYرطYYان .ويYYبدو أن الYYعالجYYات
الYنانYويYة  the nanotherapiesالYخاضYعة للتجYريYب اآلن  -عYبر حYقنها وريYديYا  -أكYثر فYاعYلية فYي إزالYة
األورام.
وأغYلب هYذه الYعالجYات الYنانYويYة األحYدث ُيYغلف لYبا يYحتوي عYلى الYدواء ضYمن غYمد نYاعYم مYرصYع بYالYگليكول
عYديYد اإليYثيلني  ،polyethylene glycolوهYي مYادة صYناعYية تYقوم بYدور عYامٍ Yل حYاجYب .وهYذا الYحاجYب
ه YYو غ YYطا ٌء م YYن ج YYزي YYئات م YYاء تج YYذب YYها م YYادة ال YYغمد  the sheath materialف YYتحيطه ب YYسائ YYل ال YYجسم
املشYترك .ويYساعYد املYاء عYلى إحYصار الYشحنات الكهYربYية للجYزيYئة والYتي تYنذر الYجهاز املYناعYي ،وإال فYإنYها
ستنذره بوجود مادة غريبة.
وتYY Yغطي الYY YدارئYY Yة  the bufferالYY YسائYY Yلة أيYY Yضا حYY Yواف الYY Yجسيمات الYY YنانYY YويYY Yة ،the nanoparticles
فYYتجعلها مYYلساء جYYدا لتؤمYYن نYYجاتYYها مYYن أي مYYن الحYYراس الYYتابYYعني لYYلجهاز املYYناعYYي كYYاألضYYداد .ويYYساعYYد
حجYYم الYYجسيمات الYYنانYYويYYة أيYYضا ،وهYYو أكYYبر إلYYى حYYد مYYا مYYن أدويYYة الYYعالج الYYكيميائYYي الYYتقليديYYة ،عYYلى
ضYمان عYدم تحYطيمها سYريYعا مYن قYبل إنYزيYمات الYجسم .ومYقاومYة الYتقويYض) (٢هYذه تYمنح الYدواء وقYتا أكYبر
لYY YلوصYY Yول إلYY Yى الYY Yورم والYY Yقيام بYY Yعمله .فYY Yعلى سYY Yبيل املYY Yثال ،إن أول دواء مYY YرخYY Yص لYY YلمعالYY Yجة الYY YنانYY YويYY Yة
 nanotherapyللس YYرط YYان ،واس YYمه دوك YYسيل  ،Doxilل YYه ع YYمر-ال YYنصف) half-life (٣ف YYي مج YYرى ال YYدم
يYY Yسمح لYY Yه بYY YالYY Yبقاء ملYY Yدة أطYY Yول كYY Yثيرا مYY Yن نYY Yظيره املسYY Yتخدم فYY Yي الYY Yعالج الYY YكيميائYY Yي الYY Yتقليدي ،وهYY Yو
الYدوكYسوروبيسYني ) doxorubicinكYالهYما يُسYتعمالن فYي مYعالYجة سYرطYان املYبيض( .وبYتصميمه وغYطائYه
الYوقYائYي ،فYإن الYشكل ذا الحجYم الYنانYوي يYمتلك الYفرصYة األفYضل لYلوصYول إلYى األورام مYن دون أن يُحYطّمه
الYجسم .والYقوام املYرن األمYلس لYألدويYة األحYدث مYن نYمط الYقذائYف الYنانYويYة يYسمح لYها أيYضا بتخYطي إحYدى
الYعقبات الYنهائYية :الYنظام الYبيئي الYشاذ الYكثيف لYلنسيج الYخبيث الYذي يYمكن أن تعلق فYيه األشYياء األكYثر
قساوة.

!
ويYقبع السYالح الYنهائYي لYلجسيمات الYنانYويYة الجYديYدة فYي أعYماقYها الYداخYلية .فYالYلب املYحتوي عYلى الYدواء
يYمكن أن يتحYطم بYالحYمض ،ولYذا فYهو سيتحYلل بYسهولYة ويحYرر شYحنة األدويYة الYتي يحYملها فYقط عYندمYا
يترك البيئة املعتدلة للدم ويصل إلى مقصده الورمي الذي يحتوي على مستويات حمضية أعلى بكثير.
ولYتوجYيه أفYضل لYلنواقYل الYنانYويYة نYحو السYرطYان وبYعيدا عYن الYخاليYا الYسويYة ،يYحاول عYلماء آخYرون إضYافYة
بYقع إلYى سYطوحYها الYخارجYية تحYمل جYزيYئات مYختارة مYن األضYداد الYتي تنجYذب إلYى بYروتYينات تYكون عYادة
غYYزيYYرة عYYلى خYYاليYYا السYYرطYYان .وبYYروت ٌ Y
ني مYYثل مسYYتقبل عYYامYYل الYYنمو البشYYروي  EGFRهYYو مYYثال عYYلى هYYذه
ال YYبروت YYينات ،وق YYد ق YYام > .Dه YYو< ]امل YYهندس ال YYبيول YYوج YYي م YYن ج YYام YYعة ك YYال YYيفورن YYيا ف YYي ل YYوس أنج YYلوس[
بYتجارب تYمهيديYة نشYرت عYام  2013فYي مجYلة  ،Advanced MaterialsوأظهYرت هYذه الYتجارب إمYكانYية
تغليف الجسيمات النانوية باألضداد التي ترتبط بتلك البروتينات.

]تَتَبُّع املرض[
تعليمة

للسرطان)***(

جسيمات كروية تشخيصية من دنا DNA
تبحث عن الخاليا الخبيثة وتعلمها.
> .A .Jكريش<
الس YYرط YYان ي YYساف YYر! ف YYاألورام ال YYكبيرة ت YYنفصل ع YYنها خ YYالي YYا تتح YYرك ع YYبر ال YYجسم ل YYتبذر
خYYباثYYات جYYديYYدة .ويYYحاول الYYعلماء اآلن تحسYYني الYYقياس الYYنانYYوي لYYبناء جYYسيمات كYYرويYYة
غYير اعYتياديYة مYصنوعYة مYن دنYا  - DNAجYزيء مYشهور بYشكله اآلخYر ،الحYلز املYضاعYف -
يمكنها إيجاد هذه الخاليا الورمية وتعليمها وقتلها فعال.
َ
Yسواك الYعالق فYي كYرة صYغيرة مYن السYتايYروفYوم
وتشYبه هYذه الYجسيمات الYكرويYة قYليال امل
)الYبوليسYتريYن الYقابYل لYلتمدد( Styrofoam؛ واملYسواك هYو فYعليا حشٌ Yد كYثيفٌ مYن سYالسYل
مYفردة مYن الYدنYا تYبرز مYن الYلب املYركYزي .ويYتم اخYتيار سYالسYل الYدنYا هYذه بYنا ًء عYلى قYدرتYها
مYتمم فYي خYاليYا السYرطYان .وعYندمYا تYتشكل الYرابYطة ،فYهي تYزيYح جYزيYئات
عYلى االرتYباط بYدنYا ُ
دق YYيقة م YYصدرة ل YYلضوء م YYلتصقة ب YYنهاي YYات ال YYدن YYا ض YYمن ال YYجسيم ال YYكروي ،ف YYترس YYل ب YYشكل

أسYYاسYYي تYYعليمة  flareضYYوئYYية تYYشير إلYYى وجYYود سYYرطYYان .وتYYتناسYYب شYYدة الYYضوء مYYع
نسYYبة الYYدنYYا السYYرطYYانYYي ،كYYما يYYقول >ِ .A .Chمِ Y
YركYYن< ]الYYكيميائYYي ومYYديYYر املعهYYد الYYدولYYي
للتقانة النانوية من جامعة نورث ويسترن[ الذي قاد البحث.
وتحYدث هYذه الYلقاءات فYي عYينة دم مYريYض .وعYندمYا تYدخYل هYذه الYجسيمات إلYى الخYلية،
تتح YYرك خ YYالل م YYسام YYات ف YYي غ YYشاء الخ YYلية إل YYى داخ YYلها .وألن ال YYجسيمات ال YYكروي YYة ذات
مYساحYة سYطحية أكYبر مYن األشYكال األخYرى ،فYإن فYرصYة الYدنYا الYتي تYشكل الYحافYة الYخارجYية
فYي مYصادفYة دنYا السYرطYان واالرتYباط بYه أكYبر كYثيرا مYن فYرصYة السYالسYل املYعزولYة» .وتYرتYبط
الحYYموض الYYنوويYYة الYYكرويYYة بYYالحYYموض الYYنوويYYة األخYYرى بYYقوة أكYYبر بYYنحو  100مYYرة«،
>م ِ
ِ
ركن<.
حسب قول
ِ
YركYن< الYكرويYة  ،Mirkin’s spheresالYتي تYدعYى
>م ِY
ويجYري اآلن اسYتخدام جYسيمات
أيYضا الYتعليمات الYنانYويYة  ،NanoflaresفYي مسYتشفيات لYلتشخيص السYريYع للسYرطYان.
وتYY Yصطاد أنYY Yظم ٌة أخYY Yرى خYY YاليYY Yا الYY Yورم املYY Yيتة اسYY Yتنادا إلYY Yى بYY YروتYY Yينات عYY Yلى سYY YطوحYY Yها
>م ِ
ِ
YركYن< ،فYعلى
الYخارجYية ،ولYكن ،وألن هYذه الYجسيمات الYكرويYة تُميز الYخاليYا الYحية ،وفق
الYYعلماء اخYYتبار طYYريYYقة اسYYتجابYYة الYYخاليYYا ملYYختلف األدويYYة وتYYصميم مYYعالYYجات شYYخصية
استنادا إلى النتائج.
>كريش<  Joshua A. Krischكاتب علمي من مدينة نيويورك.

ويYمكن أيYضا بYناء الYجسيمات الYنانYويYة لYلعمل كYأدويYة فYعلية ،ولYيس كمجYرد نYاقYالت إليYصال الYدواء .وقYد
قYام عYلماء فYي جYامYعة نYورث ويسYترن بYابYتكار جYسيمات نYانYويYة مYصنوعYة مYن وهYدات مYن الYذهYب مYرتYبطة
بYمادة جYينية  -رنYا  - RNAمYنتقاة لYقدرتYها عYلى كYبت الYتعبير عYن الYجينات املسYببة للسYرطYان .وبسYبب
صYغر حجYم الجYزيYئات ،وعYوامYل أخYرى بYانYتظار تحYديYدهYا ،يYمكن لYلجسيمات الYنانYويYة الYذهYبية املYرصYعة
بYYالYYرنYYا اخYYتراق أحYYد األمYYاكYYن املYYعروفYYة بYYصعوبYYة وصYYول األدويYYة أال وهYYو الYYدمYYاغ .فYYقد ذكYYر الYYباحYYثون فYYي
الشهYYر  10/2013أنYYه يYYمكن لYYلجسيمات الYYنانYYويYYة أن تYYعبر الYYحاجYYز الYYدمYYوي الYYدمYYاغYYي فYYي الYYحيوانYYات،
وهYو شYبكة دقYيقة مYن األوعYية الYدمYويYة الYصغيرة ،لYلمساعYدة عYلى قYتال األورام الYدمYاغYية .وقYد أحYدثYت هYذه
الYYطريYYقة انYYكماشYYا فYYي الحجYYم اإلجYYمالYYي لYYلورم عYYند الYYقوارض ،ولYYكنها ال تYYزال تYYموت مYYن السYYرطYYان ،كYYما
يYYقول الYYباحYYث > .AسYYتيگ< ]مYYن جYYامYYعة نYYورث ويسYYترن[ ويYYضيف» :مYYا زالYYت قYYي َد االسYYتكشاف اآللYYيةُ
الYYدقYYيقة لYYضبط هYYذه الYYتقنية لYYجهة عYYبور الYYحاجYYز الYYدمYYوي الYYدمYYاغYYي .ومYYن املYYحتمل أن بYYنية الYYجسيمات
تYرتYبط بجYزيYئات مسYتقبلة عYلى سYطوح خYاليYا األوعYية الYدمYويYة ،فYتساعYد هYذه املسYتقبالت عYلى سYحبها
إلى الداخل«.
وال تYYزال أنYYواع أخYYرى مYYن الYYجسيمات الYYنانYYويYYة املYYصنوعYYة مYYن الحYYموض الYYنوويYYة قYYيد الYYدراسYYة كYYمسابYYر
يYYمكنها اكYYتشاف خYYاليYYا السYYرطYYان الYYتي تYYجول فYYي دم اإلنYYسان ]انYYظر لYYإلطYYار الYYسابق "تَ Yتَبُّع املYYرض"[.
ويYYقود >ِ .A .Chمِ Y
YركYYن< ]الYYكيميائYYي مYYن جYYامYYعة نYYورث ويسYYترن[ هYYذا املشYYروع ،ويYYقول إن الYYبحث قYYد
يؤدي إلYى جYسيمات نYانYويYة تحYمل مYواد كYيميائYية لYلتشخيص وأدويYة لYلعالج  -رزمYة هYائYلة قYد تYتمكن مYن
إزالYYة خYYاليYYا سYYرطYYانYYية يYYصعب الYYوصYYول إلYYيها قYYبل أن تنتشYYر إلYYى أمYYاكYYن جYYديYYدة فYYي الYYجسم .ولYYن يYYكون
الهني.
ابتكار هذا النوع من القوة فائقة الدقة باألمر
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CANCER DRUGS HIT THEIR MARK(*)
DRUGS IN DISGUISE(**)
A Flare for Cancer(***)

metastatic breast cancer (1)
degradation (2)
لYي تضمحYي كYن حYائYن كYيّ أو مYسيج حYن نYمتصة مYشعة مYادة مYمية مYصف كYه نYتغرقYذي يسYن الYزمY( ال3)
. النصف البيولوجي-هذه املادة بشكل طبيعي هو ما يسمى عمر

