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األدوية إلى األورام وتُقلل اآلثار الجانبية. 
<F .D. مارون> 

  
باختصار 

مـن مـشكالت أدويـة الـعالج الـكيميائـي وصـولـها إلـى الـخاليـا املسـتهدفـة. فـالـجسم يـهاجـمها، وال 
تـــخترق جـــيدا األورام، فـــضال عـــن أنـــها غـــالـــبا مـــا تـــهاجـــم الـــخاليـــا الســـليمة بـــدال مـــن الـــخاليـــا 
الســـــرطـــــانـــــية. ومـــــن خـــــالل تـــــصنيعهم قـــــذائـــــف دوائـــــية drug shells ذات حجـــــم نـــــانـــــوي 
nanoscale، ابــتكَر الــعلماء أدويــًة تــتفادى هــذه املــشكالت. وضــبط فــائق الــدقــة ملــكونــات هــذه 
الــقذائــف يُــمكِّن الــباحــثني مــن ابــتكار أدويــة تتســلل مــن إنــذارات الــجهاز املــناعــي لتســتقر فــي 
خـباثـات. وقـد وصـلت هـذه األشـكال مـن املـداواة إلـى املـراحـل األخـيرة مـن الـتجارب الـطبية. وقـيد 
الــتطويــر أيــضا جــسيمات نــانــويــة nanoparticles، ال لــتكون مــكوكــات نــاقــلة فحســب، بــل 

لتتمكن أيضا من إيقاف ذاتي لجينات مسببة للسرطان بنفسها. 
  
  
  

يـلعب السـرطـان لـعبَة الـقط والـفأر املـميتة فـي الـجسم، واألدويـة املـرسـلة ملـعالـجته غـالـبا مـا تـكون الـخاسـرة، 
وكـذلـك حـال مـريـض السـرطـان. فهـذه األدويـة تـعانـي مـشكلة الـتمييز بـني الـخاليـا الـورمـية والسـليمة، وقـد 
تُسقط حـمولـتها عـلى الـخاليـا الـسويـة لتسـبب تـأثـيرات جـانـبية بـغيضة وتـترك خـاليـا السـرطـان الـقريـبة مـن 
دون تـأثـير. والـخباثـات قـد تـتلقى أيـضا املـساعـدة مـن سـالح دفـاع الـجسم الـخاص، الـجهاز املـناعـي، الـذي 
غــالــبا مــا يخــطئ فــي الــتمييز بــني األدويــة املــضادة للســرطــان والــبكتيريــا الــضارة أو غــيرهــا مــن الــغزاة 
الـــغريـــبني عـــن الـــجسم فـــيقوض هـــذه األدويـــة ويـــبطل مـــفعولـــها، حـــيث تـــحال الـــقطع املحـــطمة إلـــى أوانـــي 
نــفايــات الــجسم فــي الــكبد والــكلى والــطحال قــبل أن تــصل إلــى هــدفــها املــقصود (الــخاليــا الســرطــانــية). 
وحـتى عـندمـا تسـتطيع األدويـة الـوصـول إلـى الـورم، فـالـعديـد مـنها يـقع فـي شَــــرَك الـكتلة الـخبيثة الـكثيفة 

ضعيفة النمو؛ فيفقد قدرته على اختراق الورم بالكامل. 
  

وتـسمح الـتطورات الحـديـثة فـي طـب الـنانـو اآلن لـألدويـة بـاجـتياٍز أفـضَل لهـذا الشـرك وضـرب األورام حـيث 
تـعيش. واملـفتاح هـو نـاقـل األدويـة الـتصنيعي الـفريـد مـلفوفـا بـغالف خـارجـي حِـــمائـي، الـذي يـنقل أدويـة 
الـعالج الـكيميائـي عـبر الـجسم. وضـبٌط فـائق الـدقـة لـلمكونـات الـتي تـبنى مـنها هـذه الـنواقـل، الـتي يـمكن 
أن يـكون قـطرهـا فـقط بـضعة أجـزاء مـن الـبليون مـن املـتر، سـمح لـلعلماء بـتكويـن بـنى مـتخصصة يـمكنها، 
مــن بــني األمــور األخــرى، أن تُــفلت مــن إنــذارات الــجهاز املــناعــي. وقــد قــام بــاحــثون مــثل <K. كــاتــاوكــا> 
وزمـالؤه [مـن جـامـعة طـوكـيو] بـإقـحام أدويـة الـعالج الـكيميائـي الـفعالـة ضـمن أغـماد بحجـم ڤـيروس الـتهاب 
الـكبد C، وهـي أصـغر بـنحو 200 مـرة مـن كـريـة الـدم الحـمراء. وعـلى املسـتوى الجـزيـئي، تـبدو تـلك األدويـة 
مــشابــهة كــثيرا ألشــياء يُــكوّنــها الــجسم. ولهــذه املــركــبات مــيزة إضــافــية تــتمثل بــقدرتــها عــلى االنــزالق إلــى 

األورام وخالياها ُمتجنبة الخاليا السوية. 
  



قَـــدَّم فــريق <كــاتــاوكــا> عــدة صــيغٍ مــن نــاقــالت األدويــة الــنانــويــة بــدأت تَشق اآلن طــريــقها عــبر املــراحــل 
الـنهائـية لـلتجارب الـطبية فـي آسـيا، ويـختص كـٌل مـنها بحـمل نـوٍع مـختلٍف مـن األدويـة واسـتهداِف نـوعٍ 
مــختلٍف مــن األورام. وقــد قــادت األدويــة فــي هــذه الــنواقــل الجــديــدة إلــى إبــطاء تــقدم املــرض أو عــكسه عــند 
املـصابـني بسـرطـان الـثدي أو الـبنكريـاس. ومـا زال جـسيم نـانـوي nanoparticle آخـر فـي املـرحـلة الـثانـية 
مـن الـتجارب الـطبية فـي الـواليـات املتحـدة. ويـقول <كـاتـاوكـا>: «مـع عـلمٍ كهـذا، تسـتغرق املـراحـل األولـية 
وقــتا، لــكنني أعــتقد أن اآلمــال بــدأت بــالــظهور فــي هــذا املــجال»، ويــتابــع: «ســتكون ســرعــة الــتطويــر أســرع 

كثيرا في السنوات الخمس القادمة.» 
  

الـدواء الـنانـوي، بـتصميمه وغـطائـه الحِـــمائـي، أكـثر قـابـلية لـلوصـول إلـى األورام دون تخـريـبه 
من قبل الجسم. 

  
أدوية ُمموِّهة(**) 

  
لــيس اســتخدام الــتقانــة الــنانــويــة مــع أدويــة الــعالج الــكيميائــي فــكرة جــديــدة. فــأدويــة مــثل األبــراكــسان 
Abraxane لــنقائــل ســرطــان الــثدي(١) وإيــليگارد Eligard لســرطــان الــبروســتات املــتقدم، واملــوجــودة اآلن 
فــي األســواق، هــي أدويــة نــانــويــة nanodrugs. لــكن هــذه املــواد الــصيدالنــية تــهاجــم بــعض األورام فــقط، 
وبـالـتالـي فـاملـزيـد مـن الـعالجـات مـطلوٌب. والـتطورات الـالحـقة فـي الـهندسـة سـمحت لـلعلماء بـتكويـن بـنية 
الــنواقــل الــنانــويــة، بــحيث تــعمل بــدقــة أكــبر ضــد عــرض أوســع مــن أمــراض الســرطــان. ويــبدو أن الــعالجــات 
الـنانـويـة the nanotherapies الـخاضـعة للتجـريـب اآلن - عـبر حـقنها وريـديـا - أكـثر فـاعـلية فـي إزالـة 

األورام. 
  

وأغـلب هـذه الـعالجـات الـنانـويـة األحـدث يُـغلف لـبا يـحتوي عـلى الـدواء ضـمن غـمد نـاعـم مـرصـع بـالـگليكول 
عـديـد اإليـثيلني polyethylene glycol، وهـي مـادة صـناعـية تـقوم بـدور عـامـٍل حـاجـب. وهـذا الـحاجـب 
هـــو غـــطاٌء مـــن جـــزيـــئات مـــاء تجـــذبـــها مـــادة الـــغمد the sheath material فـــتحيطه بـــسائـــل الـــجسم 
املشـترك. ويـساعـد املـاء عـلى إحـصار الـشحنات الكهـربـية للجـزيـئة والـتي تـنذر الـجهاز املـناعـي، وإال فـإنـها 

ستنذره بوجود مادة غريبة. 
  

 ،the nanoparticles الــــسائــــلة أيــــضا حــــواف الــــجسيمات الــــنانــــويــــة the buffer وتــــغطي الــــدارئــــة
فــتجعلها مــلساء جــدا لتؤمــن نــجاتــها مــن أي مــن الحــراس الــتابــعني لــلجهاز املــناعــي كــاألضــداد. ويــساعــد 
حجــم الــجسيمات الــنانــويــة أيــضا، وهــو أكــبر إلــى حــد مــا مــن أدويــة الــعالج الــكيميائــي الــتقليديــة، عــلى 
ضـمان عـدم تحـطيمها سـريـعا مـن قـبل إنـزيـمات الـجسم. ومـقاومـة الـتقويـض(٢) هـذه تـمنح الـدواء وقـتا أكـبر 
لــــلوصــــول إلــــى الــــورم والــــقيام بــــعمله. فــــعلى ســــبيل املــــثال، إن أول دواء مــــرخــــص لــــلمعالــــجة الــــنانــــويــــة 
nanotherapy للســـرطـــان، واســـمه دوكـــسيل Doxil، لـــه عـــمر-الـــنصف(٣) half-life فـــي مجـــرى الـــدم 
يــــسمح لــــه بــــالــــبقاء ملــــدة أطــــول كــــثيرا مــــن نــــظيره املســــتخدم فــــي الــــعالج الــــكيميائــــي الــــتقليدي، وهــــو 
الـدوكـسوروبيسـني doxorubicin (كـالهـما يُسـتعمالن فـي مـعالـجة سـرطـان املـبيض). وبـتصميمه وغـطائـه 
الـوقـائـي، فـإن الـشكل ذا الحجـم الـنانـوي يـمتلك الـفرصـة األفـضل لـلوصـول إلـى األورام مـن دون أن يُحـطّمه 
الـجسم. والـقوام املـرن األمـلس لـألدويـة األحـدث مـن نـمط الـقذائـف الـنانـويـة يـسمح لـها أيـضا بتخـطي إحـدى 
الـعقبات الـنهائـية: الـنظام الـبيئي الـشاذ الـكثيف لـلنسيج الـخبيث الـذي يـمكن أن تعلق فـيه األشـياء األكـثر 

قساوة. 
  



 !
  

ويـقبع السـالح الـنهائـي لـلجسيمات الـنانـويـة الجـديـدة فـي أعـماقـها الـداخـلية. فـالـلب املـحتوي عـلى الـدواء 
يـمكن أن يتحـطم بـالحـمض، ولـذا فـهو سيتحـلل بـسهولـة ويحـرر شـحنة األدويـة الـتي يحـملها فـقط عـندمـا 
يترك البيئة املعتدلة للدم ويصل إلى مقصده الورمي الذي يحتوي على مستويات حمضية أعلى بكثير. 

  
ولـتوجـيه أفـضل لـلنواقـل الـنانـويـة نـحو السـرطـان وبـعيدا عـن الـخاليـا الـسويـة، يـحاول عـلماء آخـرون إضـافـة 
بـقع إلـى سـطوحـها الـخارجـية تحـمل جـزيـئات مـختارة مـن األضـداد الـتي تنجـذب إلـى بـروتـينات تـكون عـادة 
غــزيــرة عــلى خــاليــا الســرطــان. وبــروتــنٌي مــثل مســتقبل عــامــل الــنمو البشــروي EGFR هــو مــثال عــلى هــذه 
الـــبروتـــينات، وقـــد قـــام <D. هـــو> [املـــهندس الـــبيولـــوجـــي مـــن جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي لـــوس أنجـــلوس] 
بـتجارب تـمهيديـة نشـرت عـام 2013 فـي مجـلة Advanced Materials، وأظهـرت هـذه الـتجارب إمـكانـية 

تغليف الجسيمات النانوية باألضداد التي ترتبط بتلك البروتينات. 
  

  
[تَتَبُّع املرض] 

تعليمة للسرطان(***) 
 DNA جسيمات كروية تشخيصية من دنا

تبحث عن الخاليا الخبيثة وتعلمها. 
  

<A .J. كريش> 
   الســـرطـــان يـــسافـــر! فـــاألورام الـــكبيرة تـــنفصل عـــنها خـــاليـــا تتحـــرك عـــبر الـــجسم لـــتبذر 
خــباثــات جــديــدة. ويــحاول الــعلماء اآلن تحســني الــقياس الــنانــوي لــبناء جــسيمات كــرويــة 
غـير اعـتياديـة مـصنوعـة مـن دنـا DNA - جـزيء مـشهور بـشكله اآلخـر، الحـلز املـضاعـف - 

يمكنها إيجاد هذه الخاليا الورمية وتعليمها وقتلها فعال. 

   وتشـبه هـذه الـجسيمات الـكرويـة قـليال املـسواَك الـعالق فـي كـرة صـغيرة مـن السـتايـروفـوم 
(الـبوليسـتريـن الـقابـل لـلتمدد) Styrofoam؛ واملـسواك هـو فـعليا حشـٌد كـثيٌف مـن سـالسـل 
مـفردة مـن الـدنـا تـبرز مـن الـلب املـركـزي. ويـتم اخـتيار سـالسـل الـدنـا هـذه بـناًء عـلى قـدرتـها 
عـلى االرتـباط بـدنـا مُـتمم فـي خـاليـا السـرطـان. وعـندمـا تـتشكل الـرابـطة، فـهي تـزيـح جـزيـئات 
دقـــيقة مـــصدرة لـــلضوء مـــلتصقة بـــنهايـــات الـــدنـــا ضـــمن الـــجسيم الـــكروي، فـــترســـل بـــشكل 



أســاســي تــعليمة flare ضــوئــية تــشير إلــى وجــود ســرطــان. وتــتناســب شــدة الــضوء مــع 
نســبة الــدنــا الســرطــانــي، كــما يــقول <A .Ch. مِــركِـــن> [الــكيميائــي ومــديــر املعهــد الــدولــي 

للتقانة النانوية من جامعة نورث ويسترن] الذي قاد البحث. 

   وتحـدث هـذه الـلقاءات فـي عـينة دم مـريـض. وعـندمـا تـدخـل هـذه الـجسيمات إلـى الخـلية، 
تتحـــرك خـــالل مـــسامـــات فـــي غـــشاء الخـــلية إلـــى داخـــلها. وألن الـــجسيمات الـــكرويـــة ذات 
مـساحـة سـطحية أكـبر مـن األشـكال األخـرى، فـإن فـرصـة الـدنـا الـتي تـشكل الـحافـة الـخارجـية 
فـي مـصادفـة دنـا السـرطـان واالرتـباط بـه أكـبر كـثيرا مـن فـرصـة السـالسـل املـعزولـة. «وتـرتـبط 
الحــموض الــنوويــة الــكرويــة بــالحــموض الــنوويــة األخــرى بــقوة أكــبر بــنحو 100 مــرة،» 

حسب قول <ِمرِكن>. 

   ويجـري اآلن اسـتخدام جـسيمات <مِـركِــن> الـكرويـة Mirkin’s spheres، الـتي تـدعـى 
أيـضا الـتعليمات الـنانـويـة Nanoflares، فـي مسـتشفيات لـلتشخيص السـريـع للسـرطـان. 
وتــــصطاد أنــــظمٌة أخــــرى خــــاليــــا الــــورم املــــيتة اســــتنادا إلــــى بــــروتــــينات عــــلى ســــطوحــــها 
الـخارجـية، ولـكن، وألن هـذه الـجسيمات الـكرويـة تُميز الـخاليـا الـحية، وفق <مِـركِـن>، فـعلى 
الــعلماء اخــتبار طــريــقة اســتجابــة الــخاليــا ملــختلف األدويــة وتــصميم مــعالــجات شــخصية 

استنادا إلى النتائج. 
<كريش> Joshua A. Krisch كاتب علمي من مدينة نيويورك. 

  
  

ويـمكن أيـضا بـناء الـجسيمات الـنانـويـة لـلعمل كـأدويـة فـعلية، ولـيس كمجـرد نـاقـالت إليـصال الـدواء. وقـد 
قـام عـلماء فـي جـامـعة نـورث ويسـترن بـابـتكار جـسيمات نـانـويـة مـصنوعـة مـن وهـدات مـن الـذهـب مـرتـبطة 
بـمادة جـينية - رنـا RNA - مـنتقاة لـقدرتـها عـلى كـبت الـتعبير عـن الـجينات املسـببة للسـرطـان. وبسـبب 
صـغر حجـم الجـزيـئات، وعـوامـل أخـرى بـانـتظار تحـديـدهـا، يـمكن لـلجسيمات الـنانـويـة الـذهـبية املـرصـعة 
بــالــرنــا اخــتراق أحــد األمــاكــن املــعروفــة بــصعوبــة وصــول األدويــة أال وهــو الــدمــاغ. فــقد ذكــر الــباحــثون فــي 
الشهــر 10/2013 أنــه يــمكن لــلجسيمات الــنانــويــة أن تــعبر الــحاجــز الــدمــوي الــدمــاغــي فــي الــحيوانــات، 
وهـو شـبكة دقـيقة مـن األوعـية الـدمـويـة الـصغيرة، لـلمساعـدة عـلى قـتال األورام الـدمـاغـية. وقـد أحـدثـت هـذه 
الــطريــقة انــكماشــا فــي الحجــم اإلجــمالــي لــلورم عــند الــقوارض، ولــكنها ال تــزال تــموت مــن الســرطــان، كــما 
يــقول الــباحــث <A. ســتيگ> [مــن جــامــعة نــورث ويســترن] ويــضيف: «مــا زالــت قــيَد االســتكشاف اآللــيةُ 
الــدقــيقة لــضبط هــذه الــتقنية لــجهة عــبور الــحاجــز الــدمــوي الــدمــاغــي. ومــن املــحتمل أن بــنية الــجسيمات 
تـرتـبط بجـزيـئات مسـتقبلة عـلى سـطوح خـاليـا األوعـية الـدمـويـة، فـتساعـد هـذه املسـتقبالت عـلى سـحبها 

إلى الداخل.» 
  

وال تــزال أنــواع أخــرى مــن الــجسيمات الــنانــويــة املــصنوعــة مــن الحــموض الــنوويــة قــيد الــدراســة كــمسابــر 
يــمكنها اكــتشاف خــاليــا الســرطــان الــتي تــجول فــي دم اإلنــسان [انــظر لــإلطــار الــسابق "تَــتَبُّع املــرض"]. 
ويــقود <A .Ch. مِـــركِـــن> [الــكيميائــي مــن جــامــعة نــورث ويســترن] هــذا املشــروع، ويــقول إن الــبحث قــد 
يؤدي إلـى جـسيمات نـانـويـة تحـمل مـواد كـيميائـية لـلتشخيص وأدويـة لـلعالج - رزمـة هـائـلة قـد تـتمكن مـن 
إزالــة خــاليــا ســرطــانــية يــصعب الــوصــول إلــيها قــبل أن تنتشــر إلــى أمــاكــن جــديــدة فــي الــجسم. ولــن يــكون 
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