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Abstract: In recent years, dendrimers as a new class of polymeric materials have attracted 

much attention due to their unique properties, especially as drug delivery systems. In this 

process, dendrimers can deliver medicine directly to the affected part of the patient's body. 

Dendrimers can be defined as macromolecular structures with several advantages that may 

change depending on the chemical nature of the drug to be delivered. Dendrimers can be 

defined as macromolecular structures with several advantages that depending on the 

chemical nature of the drug to be delivered, they may change. The reason dendrimers are 

so popular in drug delivery is that they have properties such as: uniform size, water 

solubility, modifiable surface performance, high degree of branching, being multivalent, 

well-defined molecular weight, and available internal cavities. In addition, the high level 

of control over dendritic architecture distinguishes them as ideal carriers. Also, the use of 

dendrimers in biomedicine has attracted the attention of many scientists. Biomedicine is 

one of the main fields of study for dendrimers because of their capacity to improve 

solubility, uptake, bioavailability and targeted distribution, and their value in diagnosis and 

treatment. In the last decade, anti-neoplastic research on dendrimers has been extensively 

developed, and several types of poly amidoamine (PAMAM) and poly propylene imine 



 

 

(PPI) dendrimer complexes with doxorubicin, paclitaxel, cisplatin, melphalan, and 

methotrexate have been improved compared to the drug molecule alone. 
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منحصر  یهایژگیو لیبه دلی مریاز مواد پلجدیدی ی به عنوان دسته  مرهایدندرهای اخیر، در سال خالصه:

اند. در این فرایند کردهرا به خود جلب  یادیدارورسان توجه ز یهاستمیبه عنوان سمخصوصا  خود به فرد

توان به  را میدندریمرها  دارو بدهد. ماریداخل بدن ب دهید بیآس قسمت به ماًید مستقنتوانیمدندریمرها 

 به ماهیت شیمیایی دارویی که بایدبا توجه که  تعریف کردساختارهای ماکرومولکولی با مزایای متعدد وان عن

مورد توجه هستند  اریبس یندر دارورسا دندریمرها نکهیا لیدل. تی شوندامنتقل شود، ممکن است دچار تغییر

درجه  ر،ییقابل تغ یب، عملکرد سطحدر آ تیحالل کنواخت،یاندازه  ی از جمله:یهادارای ویژگی است که نیا

. می باشنددر دسترس  یداخل یهاو حفره ،کامالً مشخص یوزن مولکول ،ی بودن تیانشعاب باال، چند ظرف

. کندیم زیآل متمادهیا یهاها را به عنوان حاملآن ،کیتیدندر یکنترل بر معمار یسطح باال ن،یعالوه بر ا



 

 

 یستز .پزشکی توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است ، کاربرد دندریمرها در زیستهمچنین

ها برای بهبود حاللیت، جذب، های اصلی مطالعه برای دندریمرها به دلیل ظرفیت آنپزشکی یکی از حوزه

در دهه  شود.محسوب می ها در تشخیص و درمانارزشمند بودن آنو و توزیع هدفمند،  زیستیدسترسی 

چندین نوع کمپلکس  و دندریمرها به طور گسترده توسعه یافته استبر روی د نئوپالستیک تحقیقات ضاخیر 

دوکسوروبیسین، پاکلیتاکسل، سیس پالتین، ملفاالن داروهای با  یمینپروپیلن ا آمیدوآمین و پلی دندریمر پلی

 . اندیافته توسعهدر مقایسه با مولکول دارو به تنهایی  متوترکساتو 

 ، رهایش کنترل شدهPPI دندریمر، PAMAM، دندریمر دندریمر، دارورسانی واژگان کلیدی:

 مقدمه

ی با انشعاب باال یپلیمرها ، ولی امروزههای پلیمری عمدتاً بر روی پلیمرهای خطی متمرکز بودندفناوری در گذشته،

-ویژگیاز  .ستاوت اپلیمرهای معمولی کامالً متفنسبت به دار های شاخهماکرومولکولاین خواص که یافت شده 

 هر کدام از تعدادی زنجیره هستند که انتهای دارا بودن دار،شاخههای ماکرومولکولاین  فرد به های ساختاری منحصر

در مقایسه با پلیمرهای خطی سنتی منجر به انواع خواص فیزیکی  وشود ها با درجه باالیی از انشعاب ترکیب میآن

بیشتری اند، مزایای ورسانی استفاده شدهرهای دایر پلیمرهایی که در سیستمیسه با سادندریمرها در مقا .شودجدید می

نانومتری  ی محدوده اندازههمچنین باریک و وزن مولکولی دارای پراکندگی ها دهند از جمله آنرا از خود نشان می

عنوان مثال به اندازه کافی کوچک  د )بهنپذیر کنتر از موانع بیولوژیکی را امکاند عبور آساننتوانهستند که می

تواند در فضای داخلی  مهمان می-میزبانرابطه ی (. روی شوند برون های اندوتلیال عروقیطریق بافت هستند تا از

های در حاشیه شوند( یا در حاشیه دندریمر )گروههای اندو نامیده میگیرنده های اتصال در داخل دندریمرها)گروه

های ماکرومولکولی معماری. شوند( انجام شودنامیده میاگزو های  گیرندهیمی کمپلکس که در شدندریمرها 

-واکنش انجام را برایشرایط که  دهنداز خود نشان میفردی را  به منحصر ها و سطوح نانوسکوپیشکلدندریمرها، 

داشته  هاثیر زیادی در کاربرد آنتاتواند میها بنابراین ساختار این ماکرومولکول .کندمی میسرهای زیر نانوسکوپی 



 

 

 .گرفته شده است "بخش"به معنای  merosو   "درخت"به معنای  dendronاز کلمه یونانی  باشد. دندریمر

سایر  "cascade molecules"و "arborols"پذیرفته شده بین المللی است و  دندریمر یک اصطالح

ای هستند که ساختارهای شیمیایی بسیار زرگ و پیچیدههای بدندریمرها مولکول. اصطالحات مترادف آن هستند

)الف( یک هسته از  کلی به طورکه ، استها دارای سه جزء متمایزآنمعماری  دهند.را از خود نشان میخوبی 

به صورت شعاعی به ای هستند که متشکل از واحدهای تکرار شوندهکه ها( آغازگر، )ب( یک الیه داخلی )نسل

است تشکیل شده است.  ترین نسل داخلیمتصل به بیرونیکه  بیرونیالیه و )ج( ، صل شده استمت هسته آغازگر

شوند، به این صورت که هر برهمکنش به طور کلی در یک توالی تعاملی از مراحل واکنش تولید می دندریمرها

برابر کردن  ید به همراه دوجد« نسل»های جدید یک هر یک از الیه. شودنسل باالتر می اضافی منجر به یک دندریمر

  .[2, 1] کندایجاد میرا و تقریباً دو برابر وزن مولکولی نسل قبلی  های فعال(های انتهایی )یا مکانتعداد گروه

 ساختار و انواع دندریمرها

 ساختار

یک هسته مرکزی با یک اتم یا مولکول منفرد که  الف() :جزء اصلی است 3معمولی شامل  ساختار دندریمرهای

و )ج(  ،های داخلی تشکیل شده با واحدهای انشعاب تکراریب( الیه) ،حداقل دو عملکرد شیمیایی مشابه دارند

اولین (. 1کنند )شکل های اصلی دندریمر را توصیف می سطح بیرونی که ویژگی های عاملی انتهایی موجود درگروه

-محیط خاصی که از طریق شاخهنانو دلیل  گیرد که بههای شیمیایی مختلفی را در بر میجزء، هسته مرکزی، گروه

های داخلی هجزء دوم، الی .دهندهای دندریتی گسترده احاطه شده است، خواص منحصر به فردی از خود نشان می

های ساختمانی بلوک هایفضای سازگاری را در حفرهو که از واحدهای تکراری تشکیل شده هستند متفاوتی 

 سومین جزء. های مختلف کوچک مهمان را دارندتوانایی به دام انداختن مولکول وکنند فراهم می دندریتی

با و عالوه بر آن ز عملکردها را در خود جای دهد تواند تعداد زیادی اکه می ،دندریمرها، سطح چند ظرفیتی است



 

 

نسل های دندریمرها  .کندبنابراین خواص ماکروسکوپی دندریمرها را توصیف میو  داشته باشد محیط خارجی تعامل

به عنوان مثال، (، 1 لشود )شکهای سطحی مشخص میگروه به تعداد نقاط انشعاب از هسته مرکزی از طریق

 ،افزایش در هر نسل از یک دندریمر .شودمی معرفی  G2طه انشعاب دارد به عنوان دندریمر نسلدندریمری که دو نق

 .[3] کندجرم مولکولی ساختار دندریتی را دو برابر می

 

 [3] ساختار معمولی دندریمر. 1شکل

 سنتز دندریمرها

 یه می شوند.دندریمرها از دو طریق سنتز همگرا و سنتز واگرا ته

 سنتز واگرا



 

 

در این روش، نامیده می شود. واگرا  و به این دلیل این روش کنددندریمر در اطراف هسته رشد میدر سنتز واگرا 

-های عاملی را برای واکنش با مونومرها در دسترس قرار میگیرد که گروهمی سرچشمه رشد دندریمر از یک هسته

 شود )شکلتازه دندریمر برای واکنش با مونومرهای بیشتر فعال می پس، محیطس. رسددندریمر می 1سل دهد و به ن

تشکیل  .شودها به هسته میافزودن متوالی نسل روش رشد واگرا منجر به معماری سه بعدی دندریمرها با(. 2

 برای .اصلی این روش است شوند، عیبهای جانبی ناشی میدندریمرهای معیوب که از رشد ناقص و واکنش

 .[3] شوداستفاده  اضافی به مقدارها معرف که شودهای جانبی، توصیه میها و واکنشجلوگیری از این نقص

 سنتز همگرا

واحدهای انشعاب رشد کرده و به . رودشود و به سمت هسته پیش میاز محیط دندریمر شروع میاز سنتز،  این روش

، برای تشکیل شوندمیهای در حال رشد به اندازه کافی بزرگ هنگامی که شاخهد و شونمتصل می گروه های دیگر

. سنتز همگرا مزایای زیادی نسبت به سنتز واگرا دارد(. 2 متصل می شوند )شکل یک دندریمر کامل به یک هسته

کند که منجر به های جانبی فراهم میدلیل احتمال کم واکنش امکان کنترل بهتر ساختار دندریمرها را به )الف(

تشکیل دندریمرهای متقارن و کاماًل مشخص  همچنین های عاملی در سراسر ساختار دندریمر واحتمال افزایش گروه

آید، به دست می تریدر این روش محصوالت خالص )ج( .یابددر این روش مقدار معرف کاهش می)ب(  .شودمی

مشکل را به همراه  با وجود مزایای ذکر شده، این روش چندین. سازی آسان استزیرا پس از هر مرحله سنتز، خالص

فضایی  رهای نسل باال به دلیل وجود مانع)ب( تولید دندریم.دندریمر دشوار استدقیق الف( عملکرد سطحی ) :دارد

 . [3] تواند مشکل ساز باشدها میمشاهده شده در آن



 

 

 

 [3]ب( روش همگرا و روش واگرا  سنتز دندریمرها از طریق الف(. 2شکل 

 انواع دندریمرها

 بندی کرددسته 1طبق جدول های داخلی های عملکردی انتهایی و حفرهبر اساس شکل، گروهن می توادندریمرها را 

[3]. 

  [3]انواع دندریمرها  طبقه بندی .1جدول

 خصوصیات سنتز نوع دندریمر

 واگرا ایمین پروپیلن پلی دندریمر
 شامل داخلی های حفره و اولیه های آمین پایانی های گروه با ها آمین آلکیل پلی شامل

 در G-5 تا تجاری صورت و به .است سوم درجه های آمین پروپیلن تری از بسیاری

 می قرار استفاده مورد مواد علم و شناسی زیست در گسترده طور به و هستند دسترس



 

 

 .گیرند

 واگرا آمیدوآمین پلی دندریمر

 نظر از .اند شده تشکیل انشعاب نقاط عنوان به سوم های آمین و آمید پلی های شاخه زا

 انتهایی های گروه از تعدادی ظهور دلیل به و .هستند کروی یا بیضی مورفولوژی

 .دارند باالیی حاللیت و پذیری واکنش توخالی، داخلی های حفره و عملکردی

 همگرا Frechet نوع از دندریمر

 اسید انتهایی هایهستند و گروه اتر بنزیل پلی از منشعب حد از بیش کلتاس دارای

 دندریمرها حاللیتافزایش  همچنین و بیشتر عملکرد برای را هاییمکان کربوکسیلیک

 فراهم می کند.

 واگرا دندریمر پوسته هسته تکتو

 شده احاطه دیگری دندریمرهای طریق از که اند شده تشکیل ای هسته دندریمر یک از

 درمانی نانودستگاه یک تولید به منجر که دهند می انجام را خاصی فعالیت و است

 .شود می هوشمند

 همگرا دندریمر کایرال
 هسته به شبیه شیمیایی نظر از اما مختلف های شاخه از استفاده طریق از ساختاری نظر از

 .شوند می ساخته کایرال

 می شوند. ساخته مزوژنیک مایع کریستالی هایمونومر از همگرا دندریمر کریستالی مایع

 همگرا دندریمر پپتیدی

 شده از طریق پیوند متصل انتهایی عملکردی هایگروه و پپتیدیل انشعاب هسته شامل

 حامل و متعدد ژن آنتی پپتیدهای پروتئین، تقلیدساختار  عنوان هستند و به کوواالنسی

 .روند می کار به دارو/ژن



 

 

 ژن آنتی پپتیدی دندریمر

 چندگانه
 همگرا/واگرا

 به لیزین آمینو آلکیل جانبی زنجیره. شوند می ساخته لیزین پلی قاب یک از استفاده با

 در گسترده طور به شود و می اجرا انشعاب نقاط آغاز عمل برای برتر مونومر عنوان

 .دان گرفته قرار بررسی مورد واکسن و تشخیصی تحقیقات مانند پزشکی زیست تحقیقات

 همگرا/واگرا گلیکودندریمر

این  اکثر .هستند کربوهیدرات بخش و شامل مونودیسپرس مولکولی ماکروبه صورت 

 عنوان به ساکاریدی  باقیمانده و مرکزیهسته ی  عنوان به قند واحد یک دارای دندریمرها

 نیغ های اندام به دارو خاص محل تحویل در گلیکودندریمرها. هستند انتهایی های گروه

 .شوند می استفاده لکتین از

 واگرا هیبریدی دندریمر

 صلب، ساختاری هیبریدی دندریمرهای. دارند را دندریتی و خطی پلیمرهای ویژگی

 گرفته قرار بررسی مورد دارورسانی مختلف های جنبه برای که دارند کروی و فشرده

 .است

 واگرا استری پلی دندریمر
 عنوان به توانند می بنابراین و هستند معمولی دریمرهایدن مشابه داخلی های حفره دارای

 .شوند استفاده فلزات و تصویربرداری های قسمت داروها، برای حامل

 دندریمرها مزایای

ا ت 1دندریمرها دارای گستره اندازه ذرات نانوسکوپی از ( 1: )دندریمرها مزایای مختلفی نسبت به سایر پلیمرها دارند

به  (2. )شوند (پوشىدرونهای تورین) رتیکولواندوتلیالها کمتر مستعد جذب شود آنکه باعث می هستندنانومتر  111

ها، با افزایش تراکم شاخهو همچنین  کمتری دارندوزن مولکولی دلیل کنترل دقیق در طول سنتز، شاخص پراکندگی 

تراکم  ، در نتیجه دهندکروی قرار می شکلتر به ای با چگالی پایینهای بیرونی خود را در اطراف هستهبیشتر شاخه

دام افتادن دارو  تواند برای بهین منطقه میو ا ماندشود و بیشتر فضا به سمت هسته خالی میسطح بیرونی بیشتر می



 

 

دندریمرها را  (4. )های عاملی متعددی در سطح خارجی دندریمرها وجود دارندگروه (3مورد استفاده قرار گیرد. )

دندریمرها ممکن است نفوذپذیری و اثر  (5. )به رهاسازی دارو اصالح کرد های پاسخگوه عنوان محرکتوان بمی

های تومور را به طور موثرتری نسبت دهد سلولمی ها اجازهنشان دهند که به آناز خود ای را ماندگاری افزایش یافته

 .[4] طراحی کردو سنتز کاربردهای خاص  ن برایتواها را میآن (6. )های کوچک مورد هدف قرار دهندبه مولکول

 جویز داروتدر مسیرهای مختلف  ی دندریمرهاکاربردها 

دارو قبالً در مسیرهای مختلف -های دندریمر نژوگهوها یا ککمپلکسباید به این نکته توجه کرد که  در حال حاضر،

، یپوستداخل توموری، دهانی، ، داخل صفاقی، دارورسانی داخل وریدی هایدارو، مانند سیستمهای تجویز سیستم

از انجام کاربردهای دندریمرها در مسیرهای  قبلبنابراین  .(3)شکل  اندو چشمی مورد ارزیابی قرار گرفته ریوی،

 داروی-یز برای فرموالسیون دندریمرترین راه تجومناسب"این سوال را مطرح کرد که  بالینی یا پیش بالینی، باید

 توزیع زیستی. چگونه است؟ها در این مسیرها ایمنی یا مزایای تجویز فرموالسیونهمچنین و  آماده شده کدام است؟

در مسیرهای بالینی این جهت بحث و ارزیابی عوامل کلیدی  (بدن در دارو دفع و پخش و جذب) و فارماکوکینتیک

  .[5] کاربردها هستند

 



 

 

 [6] های اصلی تجویز دندریمرهاراه .3 شکل

 یدندریمرها در دارورسانی داخل ورید

با این حال، .  ستاه داخل وریدی سریع ترین و ساده ترین روش برای رساندن دارو به گردش خون سیستمیک ار

بسیاری از داروها، به ویژه داروهای ضد سرطان در آب، کاربرد روش تزریق داخل وریدی را در  ضعیف حاللیت

 و فلبیت ض جانبی متعددی مانند همولیززریق داخل وریدی این داروها عوارت .کندآزمایشات بالینی محدود می

جدید مناسب برای مسیر داخل  هایتالش زیادی برای ایجاد فرمول، بنابراین [7] را به دنبال دارد وریدها( )التهاب

تحویل نوظهور توجه  هایان یکی از سیستمدارو به عنو-ها فرموالسیون دندریمروریدی انجام شده که در میان آن

دندریمرها باید قادر به عبور از غشای سلولی برای بسیاری از کاربردهای  کرده است.را به خود جلب  زیادی

باید غیرسمی و تا هدف پایدار باشند، سپس به قطعات کوچک غیرسمی  هاآل، آنر حالت ایده. دبیولوژیکی باشند

  (.4)شکل ی دفع شوندتقسیم شوند تا به راحت

 

 [8] راه تجویز داخل وریدی .4شکل 



 

 

-ضد سرطان می تواند قرار گرفتن سلول در اینجا باید اشاره کرد که تجویز داخل صفاقی و داخل توموری داروهای

های داخلی به ای اندامبر های سرطانی در حفره صفاقی یا مستقیماً با دارو را افزایش دهد و اثرات سمی احتمالی را

قبل از . [9] دندریمرها نیز ثابت کرده اند که برای این مسیرهای تجویز غیر متعارف مناسب هستند. حداقل برساند

 ها در بدن را در نظر گرفت وکاربرد دندریمرها در مسیر داخل وریدی، ارزش دارد که توزیع زیستی آنپیشنهاد 

عی باعث ایجاد سمیت یا ایمنی زایی غیرقابل قبولی نشوند زیرا بیشتر دندریمرها برای مراقب بود که این مواد مصنو

برخی از تحقیقات سمیت کلی دندریمرها را پس از تجویز داخل وریدی  .انددر نظر گرفته نشده استفاده دارویی

 از mg/kg 45 ق با دوزساعته پس از تزری 2طی یک دوره  که ندرابرتز و همکارانش گزارش داد .اندبررسی کرده

. [11] ها مشاهده نشدموش ی درتغییر رفتار و کاهش وزنG7 و G3  ، G5کاتیونی PAMAMدندریمرهای 

آزمایشگاهی  های را به موش (PAMAM G3.5)دانکن و همکارانش دندریمرهای آنیونی همچنین 

نامطلوبی را  تجویز کردند و هیچ تغییر وزن mg/kg95 با دوز روزانه B16F10حاوی تومورهای   C57Bl/6نژاد

نژاد  را به موش های نر پگیله شدهدندریمر مالمینه  ،چن و همکاران. [11] در طول دوره آزمایشی مشاهده نکردند

C3H مشاهده  و هیچ تغییر قابل توجهی در سطوح نیتروژن اوره یا ترانس آمینازها نددوزهای مختلف تزریق کرد در

به موش ها تزریق شد، هیچ  g/kg 1,3با دوز  پگیله شدهدندریتیک پلی )استر(  هنگامی که یک پلیمر. [12] ندنکرد

ایمن و  ،این نتایج نشان داد که تجویز دندریمرها در این مسیر سنتی. [13] نشد تغییری در آسیب شناسی اندام مشاهده

زیستی دندریمرها پس از تجویز داخل وریدی نیز به شدت  ، در داخل بدن توزیعبا این وجود. زیست سازگار است

نشاندار  PAMAM G5زیستی دندریمرهای  و همکاران توزیعالتالو -کوکووسکا .مورد مطالعه قرار گرفته است

سرعت از خون از طریق  که این مواد به متوجه شدندو  ندده با تریتیوم را پس از تجویز داخل وریدی بررسی کردش

 به I 125 نشاندار شده با  PAMAMهنگامی که دندریمرهای . [14] کلیه در روز اول پس از تزریق پاک می شوند

 1از دندریمرهای کاتیونی تجویز شده  1%های صحرایی ویستار تجویز شد، حدود  صورت داخل وریدی در موش

در مقابل، . [15] ه بودنداز دندریمرها در کبد انباشته شد 61 %پس از تزریق در خون وجود داشت و بیش از  ساعت

 1 ،درصد در خون 41تا  21دندریمرهای آنیونی سرعت پاکسازی خون را تا حدودی کندتر نشان دادند )دوز بازیابی 



 

 

عرض یک ساعت به خون پس از تزریق داخل صفاقی، اکثر دندریمرهای تجویز شده در . (پس از تزریق ساعت

توزیع  ،ویلبر و همکاران .نشان دادندرا از خود با نتایج حاصل از تزریق داخل وریدی  منتقل شدند و الگوی مشابهی

را I 125  شاندار شده بان B 12)متصل شده به بیوتین یا ویتامین دندریمر ) هبیوتینیلPAMAMزیستی دندریمرهای 

 اکثر دندریمرهای تجویز شده پس از. ندبه دست آوردرا و نتایج مشابهی  نددپس از تجویز داخل وریدی بررسی کر

های بالینی بسیار محدود بدیهی است که نتایج، کاربرد دندریمرها را در کارآزمایی. کلیه یافت شدند ساعت در 4

سازگار، مانند های زیستمسائل ممکن است با اصالح ساختار دندریمرها با مولکول با این حال، این .کرده است

 .[16] حل شود پلی اتیلن گلیکولهای زنجیره

 ریویدندریمرها در دارورسانی 

 ریه یک مسیر جذاب برای تحویل دارو به دلیل دسترسی به یک سطح بزرگ برای اثر دارویی موضعی و جذب

مبتنی بر  دارو های تحویلرسد که سیستمبه نظر می .دهدنشان میرا از خود های دارو سیستمیک سریع مولکول

با انوکساپارین، هپارین . [17] ابزار قدرتمندی برای دارورسانی ریوی هستندنفوذ دارو،  دندریمر با افزایش حاللیت و

-بار منفی است که در درمان ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریه استفاده می وزن مولکولی کم، یک الیگوساکارید با

روزانه از طریق تزریق زیر پوستی محدود شده است که منجر  کاربرد بالینی انوکساپارین به دلیل نیاز به دوزهای. شود

کربوکسیلیک آنیونی و گروههای سولفات در  های جود گروهعالوه بر این، و. شودبه انطباق ضعیف بیمار می

 .شودبینی یا ریوی می واحدهای گلیکوزآمینوگلیکان موجود در انوکساپارین، مانع از جذب آن از طریق مخاط

انفعاالت  و از طریق فعلPAMAM -برای تشکیل یک کمپلکس انوکساپارین PAMAM مختلف دندریمرهای

در این  د.اناستفاده شدهin vitro و in vivo گیری از ترومبوز ورید عمقی در مدلهای الکترواستاتیکی برای جلو

 شدن بار و ایجاد سمیت گردید.خنثی منجر به انوکساپارین آنیونی با دندریمرهای کاتیونی  شدن کمپلکسسیستم، 

ای برای های امیدوار کننده دادند که دندریمرها به طور بالقوه حامل هر دو مطالعه اولیه ایمنی و اثربخشی نشان

 (.5)شکل  [18] سمیت هستند تحویل ریوی انوکساپارین با افزایش جذب دارو و حداقل



 

 

 

 [18] دندریمر - انوکساپارین کمپلکس ریوی لتحوی مکانیسم گرافیکی نمایش .5شکل 

رابر ب یک استروئید پیشگیری کننده بسیار موثر در به عنوان( BDP) 1ر مورد دیگری، بکلومتازون دی پروپیوناتد

با BDP ترکیب ولی  حاللیت ضعیفی داردمورد مطالعه قرار گرفته است. این ترکیب در آب آسم از طریق استنشاق 

  افزایشو تولید دندریمردر این مطالعه،  .آن می گردد حاللیت افزایشموجب PAMAM  دندریمرهای

pH انتشار پایدار  مایشگاهی،عالوه بر این، مطالعات آز. را تسهیل کرددارو محیط، ظرفیت بارگذاریBDP  را

آیرودینامیکی  مطالعات نبولیزاسیون نشان داد که عملکرد. شود، نشان دادهنگامی که با دندریمر کمپلکس می

 دهد دندریمرهاینوع نبوالیزر بستگی دارد، که نشان می دندریمر به نسلجای  بهBDP های دندریمر کمپلکس

PAMAM برای تحویل ریوی  ممکن است یک رویکرد بالقوه BDP [19] ارائه دهند. 

 دندریمرها در دارورسانی دهانی

                                                           
1 Beclomethasone Dipropionate 



 

 

ای را های خوراکی و مایعات تزریقی داخل وریدی، هنوز سهم بازار عمدهنند قرصدوز سنتی، مامختلف اشکال 

هاست که ساله، به دلیل مزایای قابل توج دهانی تحویلسیستم  .بالینی در اختیار دارند آزمایشات برای تجویز دارو در

با وجود . می باشدنطباق خوب بیمار ترین راه تجویز با احد زیادی راحت ین تابنابرا. تجویز دارو می باشدمسیر غالب 

معموالً با آزادسازی فوری دارو همراه است  دهانیتحویل  .نیز مشهود است تحویل دهانیمسیر  های نقصاین مزایا، 

عالوه بر این، داروهای خوراکی ممکن است حاللیت کم در . شودو از این رو در عمل باعث ایجاد سمیت می

 های کنونی برای غلبه بر این مسائل بر سیستماستراتژی. ر غشاهای روده را نشان دهندهای آبی و نفوذ کم دمحلول

جایی که از آن. شوندبارگذاری می های دارویی خوراکیها داروها در حاملهای متعددی متمرکز هستند که در آن

 بستگی دارد، می مولکولیهای ماکروهای این حاملهایی عمدتًا به ویژگیجذب و توزیع داروها در چنین سیستم

یک حامل ماکرومولکولی  .[21] را به حداقل رساند آن ها ها، عوارض جانبیتوان با اصالح ساختار ماکرومولکول

ها ممکن است آن.داروهای خوراکی باید توانایی محافظت از داروها را در برابر تخریب داشته باشد ایده آل برای

 های غذایی را کاهش دهند و امکان جذب افزایش یافته در سراسر اپیتلیومپروتئین فعل و انفعاالت غیراختصاصی با

 ممکن است به عنوان کاندیدای بالقوه برای سیستم دندریمرها با خواص ویژه .ندروده را فراهم کن)بافت پوششی( 

ها آن.ها عمل کننددر آن های دارو کونژوگه/کپسوله کردن مولکول از طریقشده خوراکی  های رهاسازی کنترل

های برنامه نندتواو از این رو میرا می دهند حفظ غلظت دارو در محدوده درمانی در مناطق آسیب دیده  اجازه ی

عالوه بر این، دندریمرها می توانند به میزان قابل توجهی حاللیت این داروهای خوراکی و حتی  .دوز را ساده کنند

ها با خاصیت چسبندگی زیستی تمایل  این ماکرومولکول .داروها را در محیط های بیولوژیکی افزایش دهند پایداری

عالوه بر  .تر کنندماندن داروی خوراکی در تماس با اپیتلیوم روده را طوالنی توانند زمانمی زیادی به مخاط دارند و

توانند جذب خوراکی از طریق غشاهای روده نفوذ کنند و بنابراین می توانند به راحتیاین، خود دندریمرها می

های  عه سیستمهای مناسبی برای توسحامل دندریمرها را ،هاین ویژگیا .داروهای کم نفوذ را افزایش دهند

 توانند از طریق دندریمرها می ی کلوئیدی مانندیهای دارو پیشنهاد شد که حامل. [21] دساز دارورسانی خوراکی می

جذب شوند، که راهی برای افزایش جذب  (Peyer’s patches)متراکم  لنفوئیدی هاییا ندول پی یر پالک های



 

 

نتایج همچنین . به حداقل رساندن تخریب آنزیمی در بافت روده است شده و ی کپسولیهای دارو خوراکی مولکول

می  روده بزرگ به نسبتکوچک  ر رودهجذب ترجیحی دندریمرها از طریق بافت لنفوئیدی دنشان دهنده ی تجربی 

این . غیرلنفوئیدی روده کوچک بود درصد دوز اولیه جذب شده از طریق بافت لنفوئیدی نسبتاً بیشتر از بافت. باشد

)شکل  هستند نتایج نشان داد که دندریمرها قادر به افزایش جذب داروهای با نفوذ کم در بافت های روده کوچک

6 )[22]  

 

 [23] خوراکی طریق از مختلف داروهای جذب مکانیسم شماتیک نمودار. 6شکل 

 دندریمرها در دارورسانی از طریق پوست

که ، شودتلقی میک روش غیر تهاجمی برای نفوذ عوامل درمانی ی  TDD)2( تحویل دارو از طریق پوست

 های دارورسانی از طریق پوست توانایی سیستم. [24] متحول کرده است صنعت داروسازی راسالهاست 

(TDDS)قابل توجهی را برای تجویز ایمن عوامل درمانی  برای تحویل و حفظ غلظت درمانی ثابت داروها، پتانسیل

                                                           
2 Transdermal drug delivery 



 

 

و درد را  کندتواند برنامه دوز را ساده می TDDSهمچنین، تحویل مداوم/طوالنی عوامل درمانی در . دهدارائه می

تواند انطباق بیمار را بهبود بخشد و اثر میTDDS عالوه بر این،  .[25] حداقل برساند در طول تجویز سنتی دارو به

توانند جای دیگری از عالوه بر این، بیماران می .ش را از بین ببردگوار عبور اول کبدی و تخریب شیمیایی در دستگاه

ترین عضو بدن  زیرا پوست بزرگترین و در دسترس ر اساس نیاز خود انتخاب کنند،ب  TDDS پوست را برای انجام

دو دهه  رد .استتراپوستی های ترین روش برای بهبود نفوذ دارو از طریق پوست استفاده از تقویت کنندهرایج. است

 درمالهای شیمیایی ترانس تقویت کننده که مختلفی استفاده شده استموثر های پوستی گذشته از تقویت کننده

توانند مستقیماً با پوست واکنش دهند و می آن ها از جمله ی آنان می باشند.های آلی، ، مانند حالل)تراپوستی(

. کننددر پوست ایجاد میهم های ایمنی را پاسخمی توانند اما  هندد بنابراین به طور موقت نفوذپذیری خود را افزایش

. اندرا به خود جلب کرده های پلیمری با خواص آب دوست و آبگریز توجه روزافزونیبنابراین، تقویت کننده

-تهاین مواد با پوس. توانند حاللیت در آب یا پایداری داروهای آبگریز را بهبود بخشندمی PAMAMدندریمرهای 

 های ترانس درمال پلیمریکننده های بیرونی آبدوست و فضای داخلی آبگریز، که با الزامات ساختاری تقویت

 پتانسیل دندریمرها در مسیر ترانس درمال ،خیراًا .کنندمی های نفوذ مؤثر عمل کننده عنوان تقویت مطابقت دارند، به

 .[25]( 7ل )شک قرار گرفته استبررسی  مورد مطالعه و تجویز دارو

 



 

 

 [26] دارورسانی ذره دارو از طریق پوست با دندریمر و بدون دندریمر مسیر .7شکل 

عنوان یک  را به  G3PAMAMدندریمر  و (PHA) 3وانگ و همکاران استفاده از پلی هیدروکسی آلکانوات 

TDDS ه اندجدید گزارش کرد.  PHAو  (8)% هیدروکسی هگزانوئیک-3 اسیدن آزمایش از مورد استفاده در ای

های نفوذ آزمایشگاهی بر روی قبل از اینکه آزمایش. تشکیل شده است( %92) اکتانوئیکهیدروکسی -3اسید 

های تحویل داروی مدل )تامسولوزین هیدروکلراید( با هم مخلوط شده و روی تکه و PHAپوست مار انجام شود، 

بر راندمان نفوذ تامسولوسین هیدروکلراید، پوست  PAMAM  ه منظور تعیین اثر دندریمرب. پوستی گذاشته شدند

با این حال، هیچ افزایش قابل توجهی . پیش تیمار کردند ساعت 24به مدت PAMAM  مار را با محلول دندریمر

میزان نفوذ  تجویز شد، PHAماتریکس  باPAMAM هنگامی که دندریمر . در میزان نفوذ داروی مدل یافت نشد

فاقد  PHAدر حالی که در ماتریکس  در روز بود 2mg/cm 24 حاوی دندریمر PHAتامسولوسین در ماتریس 

می در روز  2mg/cm21 بالینی  مورد نیاز این دارو در آزمایشات رمقدا) در روز بود 2mg/cm 15,7دندریمر، 

تواند است و می به هدف بالینی رسیدهPHA دندریمر بنابراین، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که ماتریس  (.باشد

یسم جداگانه، همان تیم مکان مطالعهدر یک . [27] بالینی توسعه یابدTDDS به عنوان یک سیستم تحویل مفید برای 

 دندریمر  ازبررسی در این . گزارش کردند TDDSاثر تقویت کننده دندریمر بر نفوذ دارو از طریق پوست را در 

PAMAM G3  با گروه های آمینه و دندریمرPAMAM G2.5 نتایج  و با گروه های کربوکسیل استفاده شد

وسین هیدروکلراید را از طریق پوست افزایش توانند توانایی نفوذ تامسولتنها دندریمرهای کاتیونی می نشان داد که

  .[28] دهند

 دندریمرها در دارورسانی چشمی

                                                           
3 Polyhydroxyalkanoates 



 

 

 تجویز سیستمیک داروهای چشمی )خوراکی و. دشوچشم از نظر تشریحی به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می

توانند این داروهای تجویز شده می. های بخش قدامی در آزمایشات بالینی کافی استوریدی( برای برخی از بیماری

با این حال، تنها درصد کمی از داروهای تجویز شده به دلیل . مشیمیه برسند -خون به بافت شبکیه از طریق گردش

در . توانند از قرنیه، ملتحمه و صلبیه عبور کرده و به نقاط آسیب دیده برسندچشم، می ن خون و بافتوجود موانع بی

این داروهای . برای دستیابی یا حفظ غلظت درمانی در چشم تجویز شود نتیجه، تعداد زیادی دارو باید به طور مکرر

فته و منجر به عوارض جانبی ناخواسته بدن تجمع یا توانند در تمام بافت هایچشمی تجویز شده همچنین می

  .[29]( 8)شکل شوند

 

 [31] دارورسانی از طریق چشم .8شکل 

چالش اصلی د. شوندر این شرایط ترجیح داده می های تجویز سیستمیک داروهای دارورسانی چشمی برای راهسیستم

زیستی دارو و طوالنی کردن زمان ماندگاری دارو بر روی قرنیه، ملتحمه و  دسترسیدارورسانی چشمی افزایش  در

های مانند پلیمرهای طبیعی، پلیمرهای چسبنده زیستی و فرمول های پلیمری مختلف تاکنون فرمول. اپیتلیوم قرنیه است

های پلیمری با ین فرمول. ااندقرار گرفته تفادههای بالقوه داروهای چشمی مورد اسعنوان حامل کلوئیدی به



 

 

ها را افزایش زیستی آن دسترسیتر کرده و روی قرنیه طوالنیرا توانند زمان ماندگاری داروها ویسکوزیته کامل می

 . [31]شوندها منجر به عوارض جانبی ناخواسته میبا این حال، بیشتر این فرمول .دهند

های بزرگتر کمتر قابل دارند با زهکشی اشک از بین بروند در حالی که ذرات میکرو با اندازه انوذرات پلیمری تمایلن

عالوه بر این،  .تحریک چشم شوند و تمایل دارند با جریان اشک از بین بروند تحمل هستند زیرا ممکن است باعث

به غده اشکی و  کروی بدخیمهای دید ناشی از نفوذ سلول جویز این پلیمرها به قرنیه ممکن است منجر به تاریت

جلوگیری از این مشکالت  جدید برایبه طور کلی، توسعه مواد کاربردی . [32] کاهش ترشح مایع اشکی شود

سنتی  های متمایز از پلیمرهایاخیراً، دندریمرهایی با ویژگی. می باشدهمچنان کلید انتقال داروی چشمی در آینده 

 این پلیمرهای دندریتیک. کنندمی های انتقال چشمی عمل  چشمی در سیستم حاملاند که به عنوان  پیشنهاد شده

کنترل شده /های خود حل کنند و هم ماندگاری و هم آزادسازی پایداریز را در حفرهممکن است داروهای آبگر

های چشمی در سیستم حاملرا به عنوان  PAMAMدندریمرهای استفاده از  واندام و بروبک. داروها را انجام دهند

های های مدل برای تستنیترات پیلوکارپین و تروپیکامید به ترتیب به عنوان دارو .نداچشمی گزارش کرده انتقال

-های ماندگاری چشمی محلولدر شرایط آزمایشی مشابه، میانگین زمان .میدریاتیک استفاده شدند فعالیت میوتیک و

 w/v % 0.2 قابل مقایسه با محلول  PAMAM G4-OH)،G2-OH ،(G1.5 های آبی دندریمر

Carbopoزمان ماندن چشمی  است. ز چشمیبرای اشکال دو است که یک پلیمر چسبنده زیستی شناخته شده

  یا Carbopoحتی به طور قابل توجهی بیشتر از محلول های  G2محلول دندریمر 

)4HPMC( ydroxypropylmethylcelluloseHمیوتیک وهای فعالیت آمده از آزمایش دست ایج به. نتبود 

ها با زمانی که آن ،ن و تروپیکامیدنیترات پیلوکارپی های داروییها نشان داد که فعالیتروی خرگوشمیدریاتیک 

های چشمی حاوی قطره همچنین مشخص شد که .تجویز شدند بسیار بیشتر بودPAMAM دندریمرهای 

-PAMAM Gnهر سه محلول دندریمر  .دارای فعالیت میوتیک/میدریاتیک هستند PAMAMدندریمرهای 

OH) ،Gn-NH2 ، (Gn-COOH این داروها، به طور قابل توجهیهای فسفات حاوی در مقایسه با محلول 
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های بندی این فرمولpH از آنجایی که شرایط  .را بهبود بخشیدند کامیدنیترات پیلوکارپین و تروپی زیستی دسترسی

نویسندگان  ،دارو یافت نشد-دارو به دندریمرها در طول بررسی تداخالت دندریمر دارویی مشابه بود و هیچ اتصال

های مرجع  در محلولpH پیلوکارپین نه به تفاوت در شرایط  زیستی نیترات دسترسیتوضیح دادند که افزایش 

 با این حال، ممکن است به .مرتبط است های داروکند و نه با فعل و انفعاالت بین دندریمرها و مولکول کمک می

ر این داروها در کندت های دارو کمک کند، که باعث آزاد شدنمیهمان بین دندریمرها و مولکول-رابطه میزبان

شکل  با ساختار، PAMAM خواص چسبندگی زیستی دندریمرهای همچنین  .دشوهای داخلی دندریمرها میحفره

های عاملی تأثیر غلظت دندریمر و گروهعالوه بر این، .سطحی دندریمرها قابل توضیح است عاملیهای  و گروه

نتایج نشان داد که اندازه دندریمر، وزن مولکولی،  شده نیز تعیین شد و چشمی کنترل سطحی برای تحویل داروی

در کمال تعجب نویسندگان، دندریمرهای  .گذاردچشمی تأثیر می شدت بار و هندسه مولکولی بر راندمان تحویل

های کربوکسیالت یا هیدروکسیل محیطی  گروه های آمین اولیه نسبت به دندریمرهای دارای کاتیونی با گروه

پارامترهای فیزیکوشیمیایی قطره چشمی تهیه شده نشان می دهد که محلول های  .اد نکردندتحریک بیشتری ایج

در حال حاضر، این نویسندگان در حال ارزیابی این پلیمرهای . کند دندریمر هیچ گونه تحریک چشمی ایجاد نمی

ب، و نفوذ ترانس قرنیه عنوان تقویت کننده جذ چسبنده زیستی بر روی قرنیه های جدا شده، اثر بالقوه آنها به

قطره های چشمی و پماد،  راه های تجویز موضعی چشمی، مانند. الیگونوکلئوتیدها و داروهای هیدروفیل هستند

  .[32] ممکن است کمتر تهاجمی باشد

 ا در سایر مسیرهای تحویل دارودندریمره

 از طریق رکتوم، تحویلمانند  تحویلکاربردهای دندریمرها را در سایر مسیرهای  ،دانشمندان در این زمینهامروزه 

ها نفوذ کنند رودهبه  توانند به راحتی از طریق اپیتلیوممی PAMAMدندریمرهای . و غیره پیشنهاد می کنند واژینال

میکروب کش مبتنی . [33] های راست روده، واژن یا مخاط بینی صادق باشدست در مورد بافتاین ویژگی ممکن او 

های های اخیر در روشپیشرفت. قبالً به صورت موضعی در واژن تجویز شده استVivagelTM  یمردندر بر



 

 

های دارورسانی به دهد تا در سیستمهای جدیدی را برای دندریمرها ارائه میفرصت تحویل دارو، مانند یونتوفورز،

 توانندمیداروهای یونی  ریق آناز طغیر تهاجمی و موثر است که  یونتوفورزیس، یک تکنیک موضعی،. کار روند

این فناوری در حال حاضر به طور ند. های مختلف نفوذ کنبه بافتو  توسط یک میدان الکتریکی ضعیف هدایت

دندریمر با تعداد زیادی  بدون شک،. [34] شوداز طریق پوست و چشمی استفاده می تحویلگسترده در سیستم های 

 .دنهای بالقوه در این روش ها اعمال شوتواند به عنوان حاملبار در سطح بیرونی می

 نتیجه گیری و چشم اندازهای آینده

رجه انشعاب زیاد، وزن مولکولی کامالً مشخص، شکل کروی و اندازه هایی از جمله ساختار با ددندریمرها با ویژگی

دندریمرها بر اساس خواص ساختاری خود انواع مختلفی دارند که بسترهای جدیدی را برای . شوندینانو مشخص م

و شکل های جذابی مانند کنترل زیاد بر طول، اندازه دندریمرها ویژگی .کنندفراهم می تحویل عوامل درمانی مختلف

 در کاربردهای آلها را به یک کاندیدای ایدهدهند که آنمی پذیری زیاد در طراحی ارائهها و انعطافشاخه

توان به طور موثر در دندریمرها، داروها را می مناسببه دلیل ساختار  .کندویژه تحویل دارو تبدیل می نانوپزشکی، به

 زیستی، دسترسیتوان میو عالوه بر آن  وها و دندریمرها گنجاندها از طریق تعامالت مختلف بین دارساختار آن

مزایای ارائه شده .زیست سازگاری، نفوذپذیری، سمیت و حاللیت داروها را با استفاده از دندریمرها بهبود بخشید

ه محققان ها نیز مورد توجنانوساختارهای دندریمر نه تنها در تحویل داروها بلکه در تشخیص و درمان بیماری توسط

داروهای مبتنی بر دندریمر به طور گسترده  اخیراً، ثبت اختراعات و انتشارات علمی در مورد نانو .قرار گرفته است

ا پیشرفت سریع . باندنانوداروها تجاری شده یا تحت آزمایشات بالینی قرار گرفته تعدادی از اینکه  افزایش یافته است

با . رود برخی از محصوالت در آینده وارد آزمایشات بالینی شوندمی ریمرها، انتظاردر زمینه نانوداروهای مبتنی بر دند

بندی مانند توصیف تحلیلی و تولید مقیاس هایی در استفاده از نانوداروهای مبتنی بر دندریمراین حال، چالش

های آن با لیگاندها یا هکوژوگ ها یاساختار پیچیده دندریمر و کمپلکس. ها وجود دارددندریمرها و محصوالت آن

. داشته باشد آمده نیاز دست های تحلیلی پیشرفته برای مشخص کردن کامل محصول بهداروها ممکن است به تکنیک



 

 

-چالش مهم دیگری را در توسعه نانوداروهای مبتنی بر دندریمر نشان می ،عالوه بر این فرآیند تولید افزایش مقیاس

دندریمر  ساختتکرارپذیری و پایداری زیاد که  والً به فرآیندهای متعددی نیاز داردزیرا تولید دندریمرها معم دهد،

کاربردهای نانوپزشکی به  درپتانسیل دندریمرها را امیدواریم این بررسی . مورد نیاز است برای تولید در مقیاس باال

ئه دارو، تشخیص و درمان بیشتری از خوش بینی را برای نقش آتی دندریمرها در ارا وضوح توضیح دهد و سطح
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