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خالصه
سابقه و هدف :گلیوبالستوما یک تومور بسیار بدخیم مغزی است که با پیش آگهي ضعیف و نرخ باالی عود در بیماران شناخته ميشود .جراحي ،شیمي درماني و رادیو درماني
به عنوان روشهای استاندارد درمان گلیوبالستوما ،در نظر گرفته ميشود .اگرچه ،این روشها قادر نبودهاند تا سلولهای سرطاني را به صورت کامل از بین ببرند .یکي از
مهمترین موانع درمان گلیوبالستوما ،سد خوني مغزی است که مانع از رسیدن داروها به بافت مغزی ميشود .هدف از این مطالعه ،بررسي امکان استفاده از اگزوزوم ها به عنوان
حامل دارو در حیطه درمان تومور گلیوبالستوما مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مروری برای دستیابي به یک نگاه اجمالي به اگزوزم ها بهعنوان یک فرصت در سیستم انتقالي دارویي سیستم اعصاب مرکزی از طریق سد
خوني مغزی ،در بانکهای اطالعاتي گوگل اسکوالر ( )Google Scholarو پاب مد ( )Pub Medبا استفاده از کلید واژه هایي چون اگزوزوم ( ،)Exosomeگلیوبالستوما
( )Glioblastomaو سیستمهای دارو رساني ( ،)Drug deliveryجستجو انجام شد.
یافتهها :در جستجوی اولیه  00011مقاله به دست آمد و پس از بررسي اولیه و حذف مطالعات غیر مرتبط ،در نهایت تعداد  01مقاله بررسي شدند .اگزوزوم ها ،نانو ذرات طبیعي
هستند که از سلولهای مختلف ترشح ميشوند .کاربردهای اگزوزوم در سیستمهای دارو رساني به عنوان یک رویکرد کارآمد برای انتقال محتویات مختلف به سلولهای
سرطاني است .همچنین این ذرات قادر هستند ،مولکولهای زیستي و دارویي را از سد خوني مغزی به سلولهای مغزی منتقل کنند .این نانو ذرات طبیعي پایدار با گردش
طوالني مدت هستند که پاسخهای رد ایمني را ایجاد نميکنند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،نانو حامل های مبتني بر اگزووم به عنوان یک حامل بالقوه با مزایای بسیار جالب و جذاب در امر دارو رساني و انتقال عوامل دارویي
مي توانند جهت درمان تومورهای مغزی از جمله گلیوبالستوما مولتي فرم مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :اگزوزوم ،نانوحامل ،گلیوبالستوما.

مقدمه
گلیوبالستوما ( ،)Glioblastoma Multiform= GBMتومور

رادیو درماني و شیمي درمان ي است ،متوسط طول عمر بیماران مبتال ،در حدود 02

گلیومای مرحله چهار محسوب شده و این تومور یکي از شایعترین تومورهای اولیه

تا  00ماه ميباشد (0و .)3درمان این بیماری با چالشهای متعددی روبرو است و

مغزی است و سالیانه  03111انسان ،جان خود را به سبب ابتال به این بیماری از

عليرغم روشهای درماني موجود ،سمیت نوروني این روشها نیز ،خود چالشي

دست ميدهند .تومورهای مغزی دامنه وسیعي از آستروسایتومای پیلوسیتیک

بزرگ در درمان این بیماری محسوب ميگردد (1و .)7ابداع روشهای نوین انتقال

( )Astrocytoma pilociticoخوشخیم تا گلیوبالستوما مولتي فرم بسیار

دارو برای جلوگیری از سمیت سیستمیک این داروها و نیز انتقال هدفمند دارو به

بدخیم و پیش رونده را شامل ميشوند .در مقایسه با تومورهای متاستازی مغزی که

محل تومور ،از جمله رویکردهای جدیدی است که امروزه مدنظر محققین قرارگرفته

از ارگان ها و بافتهای دیگر ایجاد ميشوند ،تومورهای اولیه مغزی مانند گلیوما در

است .کاربرد سلولهای بنیادی بهعنوان حامل در درمان سرطانها یکي از این

اصل از سلولهای مغزی منشأ ميگیرند (2و .)0شایعترین محل تومور گلیوبالستوما

روشهای درماني است .اما کاربرد این سلولها به علت پذیرش پایین آنها در محل

درون بافت مغز است و به علت توان مهاجرتي باالی این سلولها ،یکي از

پیوند ،مشکالت اخالقي تهیه و جداسازی آنها ،موانع ایمونولوژی ،رد پیوند و نیز

بدخیمترین سرطانهای مغزی به شمار ميآید .این تومور بدترین پیشآگهي و نتایج

خطرات و نگرانيهایي در مورد تشکیل تومور توسط این سلولها ،موجب گشایش

کلینیکي را داشته و با وجود ادغام راهکارهای مختلف درماني که شامل جراحي،

باب جدیدی در تحقیقات سلول درماني با استفاده از محصوالت سلولهای بنیادی
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از جمله اگزوزومها گردیده است (8و .)5نکته جالب توجه در مورد پیوند سلولها این

برای شروع جستجو وجود نداشته است و مقاله ای که شرایط ورود را داشته باشد تا

ميباشد که حدوداً  08تا  52ساعت پس از زمان پیوند ،این سلولها از محل پیوند

تاریخ مرداد  0322وارد مطالعه شدند .در این مطالعه فقط از مقاالت دارای زبان

پاک ميشوند و از سوی دیگر درصد بسیار زیادی از سلولها در حین تزریق

انگلیسي و فارسي استفاده شد .پس از غربالگری مطالعات بر اساس عنوان و خالصه

سیستمیک در ریه به دام ميافتند ( .)2لذا در سالهای اخیر ،اثرات پار اکرایني

مقاله ،موارد تکراری ،مطالعاتي که با هدف مطالعه تناسب نداشتند ،مقاالت

سلولهای بنیادی و به خصوص اگزوزومهای ترشحي سلولهای بنیادی مزانشیمي

غیر انگلیسي و مقاالت صرفاً دارای چکیده حذف شدند .همچنین نتایج برخي از

مورد توجه قرار گرفته است و در بسیاری از بیماریها از جمله بیماری نقص حاد

پژوهش ها و مقاالتي که منتشر کرده ایم ،در این بررسي بیان شده است.

کبدی ،بیماری نقص حاد کلیوی ،سکته قلبي ،ترمیم زخم و نیز بیماریهای مربوط
به سیستم ایمني نظیر بیماری آرتریت روماتوئید استفادهشده است (.)01-03
اگزوزوم ها ذراتي با اندازه تقریبي  31تا  011نانومتر بوده که از انواع سلولهای
مختلف به محیط خارج سلولي ترشح ميشوند .این وزیکولها ماهیت غشای پایهای

یافتهها
در جستجوی اولیه  00011مقاله به دست آمد و پس از بررسي اولیه و حذف

لیپیدی داشته و ميتواند با غشای سلول ادغام شود و این وزیکولها غني از

مطالعات غیر مرتبط ،در نهایت تعداد  01مقاله بررسي شدند.

تتراسپونین ها ( ،CD81 ،CD9 ،CD63 ،)Tetraspaninsلیپیدهای

اگزوزومها به عنوان یک سیستم انتقال عوامل دارویي :اگزوزومها ميتوانند محتویات

سرامیدی و اسفنگومیلین هستند و در ارتباطات سلولي ،تنظیم عملکرد ایمني،

مختلفي شامل مولکولهای کوچک ،DNA ،siRNA ،miRNA ،پروتئینها

مهاجرت توموری و تعدیل واکنشهای دارویي نقش دارند .امروزه از گزوزوم ها

و داروهای شیمي درماني را حمل کنند و به ویژه در هدف گیری بیماریهایي چون

جهت اهداف درماني و کاربردی بسیاری استفاده ميشود که هنوز در مرحله تحقیق

سرطانهای مغز ،اختالالت سیستم عصبي مرکزی و سایر بیماریهای نورو دژنراتیو،

هستند .به عنوان مثال اگزوزومهای ترشح شده از سلولهای ارائه دهنده آنتي ژن

مورد استقبال قرارگرفتهاند .سیستم دارو رساني بر اساس اگزوزوم دارای مزایای

( )Antigen Presenting Cell= APCميتوانند در ایمني درماني سرطان

خاصي از جمله اختصاصیت ،ایمني و پایداری است .همچنین ویژگي النه گزیني

استفاده شوند (.)00

اگزوزومها ،موجب انتقال محموله به اهداف در فواصل دور دست ميشود (22و.)20

با توجه به اینکه اگزوزوم ها ميتوانند نشانههایي از سلول ترشحکننده خود را

از سویي دیگر چون اگزوزومها اندازه کوچک داشته و از خود بدن مشتق ميشوند،

حمل کنند ،در نتیجه ميتوانند برای حمل دارو RNA ،و یا پروتئین به عنوان

این عوامل مانع فاگوسیتوز آنها و همین طور اتصال به غشاء سلولي و جلوگیری از

سیستم دارو رساني نیز استفاده شوند .سلولهای مختلفي از جمله سلولهای بنیادی

جذب آنها توسط لیزوزومها ميشود (.)23

مزانشیمي قادر به ترشح اگزوزوم ها ميباشند (01و .)07به علت منشأ داخلي و

واقعیت دیگر که موجب افزایش مزایای اگزوزومها ميشود این است که

مارکرهای سطحي ویژه اگزوزوم ها ،این وزیکول های لیپیدی دارای پایداری

اگزوزومها محصول طبیعي بدن هستند و منجر به کاهش پاسخهای ایمني ميشوند.

باالتری نسبت به پلیمرهای سنتتیک و لیپوزوم ها ميباشند و ميتوانند به مدت

اگزوزومها در جریان خون پایداری باالیي دارند که به آنها اجازه ميدهد در شرایط

طوالنيتری در بدن باقي بمانند و از این رو یک راهبرد جایگزین برای انتقال هدفمند

فیزیولوژیک و پاتولوژیک فاصلههای دور دست را در بدن طي کنند .عالوه بر این

داروها ميباشند (08و .)05این ذرات نانومتری و حبابي شکل ميتوانند برای انتقال

داری یک مرکز آب دوست هستند که به منظور بارگذاری داروهای آب دوست گزینه

پروتئینها ،siRNA ،microRNA ،داروهای کوچک و بیولوژیک به کار گرفته

مناسبي مي باشند ( .)20تاکنون ،داروهایي شیمي درماني مانند دوکسوروبیسین

شوند ،چرا که پراکنش وسیع و گردش طوالني مدت آنها ،بالطبع کارایي باالتری

( ،)Doxorubicinپاکلي تاکسول ( ،)Paclitaxelسالتسترول ()Celastrol

را برای انتقال داروها ایجاد خواهد کرد و نیز ميتوانند از سدهای فیزیولوژیک عبور

و کورکومین ( )Curcuminبه درون اگزوزومها بارگذاری شدهاند .مطالعات

کرده و از طریق پروتئینهای سطحي آنها برای هدف گیری بافتهای خاص

مختلفي نشان داده است که بارگذاری داروها به طرز کارآمدی ،باعث افزایش اثرات

استفاده شوند (02و.)00

این داروها شده است .ظرفیت اگزوزوم ها برای هدف گیری سلولهای سرطاني در

در اکثریت مطالعات ،از اگزوزوم ها جهت انتقال  siRNAاستفاده شده است

حدود  01برابر بیشتر از لیپوزوم هایي با همان اندازه است و اکثراً به علت

و مطالعات کمتری به بررسي پتانسیل بارگیری اگزوزومها توسط سایر عوامل درماني

برهمکنشهای لیگاند -پذیرنده بر روی سلول گیرنده ،موجب هدف گیری قدرتمندتر

پرداخته شده است ( .)21بنابراین هدف از این مطالعه ،بررسي امکان استفاده از

سلولهای سرطاني ميگردد (.)27-25

اگزوزومها به عنوان حامل دارو در حیطه درمان تومور گلیوبالستوما مي باشد.

اثرات ضد توموری کورکومین در مطالعات برون تني نشان داده شده است اما
حاللیت ضعیف آن مانع و محدودیت بزرگي برای اثرات بالیني مناسب آن ،در نظر
گرفته شده است .پس از انکپسوالسیون ( )Encapsulationکورکومین درون

مواد و روش ها

اگزوزومها ،دسترسي زیستي دارو ( )bioavailabilityافزایش یافت و در ادامه،

این مطالعه مروری پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي

اثرات ضد توموری آن نیز بهبود یافتند .کار آزمایي بالیني فاز  Iبرای سنجش

سمنان با کد  ،IR.SEMUMS.REC.1399.048در بانکهای اطالعاتي

فارماکوسینتیک و فارماکودینامیک اگزوزوم های بارگذاری شده با کورکومین به

گوگل اسکوالر ( )Google Scholarو پاب مد ( )Pub Medبا استفاده از

شماره  NCT01294072در حال انجام است ( .)28همچنین اگزوزوم ها با

کلید واژههای اگزوزوم ( ،)Exosomeگلیوبالستوما ( )Glioblastomaو

لیگاندهای ویژه ،ميتوانند مهندسي شده و تولید شوند تا در آزمایشهای برون تني

سیستمهای دارو رساني ( ،)Drug deliveryجستجو انجام شد .محدودیت زماني

برای هدف گیری سلولهای سرطاني مورد استفاده قرار بگیرند .برای مثال،
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اگزوزومها به عنوان نانو حامل زیستي در گلیوبالستوما؛ وجیهه تقدیری نوشآبادی و همکاران

پپتید  iRGDکه مختص اینتگرین  αvاست برای انتقال دوکسوروبیسین به

هر چند ،زیست سازگاری پایین آنها و نیز پاک سازی سریع توسط سیستم

سلولهای سرطان پستان مورداستفاده قرار گرفت .نتایج به دست آمده حاکي از آن

فاگوسیتي موجب محدود شدن کاربرد آنها شده است .از سویي پگیالسیون

بود که در مطالعه درون تني ،اگزوزومهای بارگذاری شده با داوری دوکسوروبیسین،

( )PEGylationاین ترکیبات به منظور کاهش پاک سازی ،موجب کاهش توزیع

اثرات ضد سرطاني را در سلولهای سرطان سینه که دارای بیان مثبت پروتئین

زیستي آنها در بافت مغز شده است ( .)30در سالهای اخیر ،به علت ایمونوژنیسیته

اینتگرین بودند به نسبت گروه داروی آزاد ،بهبود بخشیدند ( .)22افزایش قدرت

پایین ،اگزوزومها توجهات بسیاری را به خود معطوف داشتهاند ،همچنین اندازه

هدفگیری و کشندگي اگزوزومهای بارگذاری شده موجب گشایش باب نویني در

کوچک اگزوزوم ها موجب تسهیل در نفوذ آنها به سد خوني مغزی ميشودYuan .

مطالعات سرطان شده است .بهعنوان نمونه Kim ،و همکاران ،داروی پاکلي

و همکاران در مطالعهای نشان دادند که اگزوزوم های مشتق از ماکروفاژ ميتوانند

تاکسول را درون اگزوزومهای مشتق از سلولهای ماکروفاژ بارگذاری نمودند تا برای

از طریق برهمکنش با مولکولهای اتصالي بین سلولي  )ICAM-1( 0-بر

درمان سرطانهای مقاوم به درمانهای دارویي متعدد ( Multiple drug

سلولها ی اندوتلیوم عروق ریز مغزی که موجب ایجاد سد خوني مغزی ميشود،

 )resistance= MDRمورداستفاده قرار دهند .این نانو ذرات دارویي  71برابر

موجب نفوذ باالتر اگزوزوم ها به درون بافت مغز و بهبود اثرات درماني آن در شرایط

بیشتر از داروی آزاد ،قدرت از بین بردن سلولهای سرطاني  MDRرا از خود نشان

التهابي شوند ،چرا که در شرایط التهاب ،میزان باالتری از بیان این مولکول مشاهده

دادند .عالوه بر این ،پس از تزریق به صورت داخل بیني ( )Intranasalدر مدل

ميشود (.)37

موشي متاستازهای ریوی و پس از بررسي جاگیری اگزوزوم های بارگذاری شده با

بر اساس میل ذاتي اگزوزومها ،محققین ،فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز را

داروی دوکسوروبیسین توسط میکروسکوپ کانفوکال ( ،)Confocalمشخص

به درون اگزوزوم های مشتق شده از سلولهای ماکروفاژ بارگذاری نمودند تا برای

گردید که اگزوزومهای حاوی داروی دوکسوروبیسین در نزدیکي سلولهای

هدفگیری بیماریهای سیستم عصبي مرکزی از آنها بهره گیرند .در مطالعه

سرطاني جاگیری کردهاند.

درون تني ،اگزوزوم های بارگذاری شده توانستند در شرایط التهابي به نسبت شرایط

این نتایج پیشنهاد ميکند که اگزوزوم های دارویي دوکسوروبیسین ،قدرت

سالمت 3 ،برابر سریعتر وارد مغز شده و  7/8برابر بیشتر در بافت مغزی تجمع

مهاری باالیي برای رشد تومورهای مقاوم به درمانهای دارویي متعدد و نیز

کردند .این نتایج نشاندهنده این مطلب است که اگزوزوم ها نانو حاملهای

متاستازهای ریوی دارند که احتماالً به دلیل وجود پروتئینهای ویژه بر روی سطح

امیدوار کننده و مناسبي برای هدف گیری بیماریهای مغزی ميباشند ( .)31در

اگزوزومها ميباشد .توانایي آنها برای غلبه بر مقاومت دارویي ميتواند با توجه به

مطالعه دیگری Haney ،و همکاران برای هدف گیری و درمان بیماری پارکینسون

ورود از طریق اندوسیتوز باشد که در نتیجه مانع از بیرون انداخته شدن عوامل درماني

از اگزوزوم های بارگذاری شده با کاتاالز استفاده کردند .در پایان مشخص شد که

توسط گلیکوپروتئین P-ميگردد .چنین مطالعاتي بهخوبي توانمندی اگزوزوم ها را

اگزوزوم ها توانستهاند باعث حفظ فعالیت کاتاالزی دارو شده همچنین دارو به صورت

برای انتقال داروهای شیمي درماني به سلولهای سرطاني ،سلولهای سرطاني

آهسته رهایش از اگزوزوم ها رها ميگردد ،این در حالي است که اگزوزوم های

مقاوم به درمانهای مختلف نشان ميدهد و از سویي دیگر ،افزایش قابلیت داروهای

بارگذاری شده به مدت طوالني در گردش خون باقي ماندند .پس از به کارگیری

بارگذاری شده در از بین بردن سلولهای سرطاني را در مقایسه با داروهای آزاد،

اگزوزوم های حاوی کاتاالز در مطالعه درون تني و به صورت تجویز داخل بیني

اثبات ميکند (.)31

( ،)Intranasalاثرات قابل توجهي در حفاظت نوروني از خود نشان دادند .این

کاربرد اگزوزوم ها بهعنوان حاملهای مناسبي در درمان بیماریهای سیستم عصبي

نتایج به خوبي نشان ميدهد که اگزوزوم های جدا سازی شده از مونوسیت های

مرکزی :بیماریهای سیستم عصبي مرکزی مانند بیماریهای نورودژنراتیو

خون محیطي و بارگذاری شده با عوامل دارویي ،ميتوانند برای درمان بیماریهای

( ،)Neurodegenerative diseaseتومورهای مغزی و بیماریهای عروقي-

التهابي و نورو دژنراتیو مغزی مورد استفاده قرار بگیرند (.)35

مغزی از جمله معضالت جهاني در حوزه سالمت هستند .اکثریت داروها و عوامل

 Quو همکاران نیز اگزوزوم های خون محیطي را از موش جداسازی کرده و

درماني ،نميتوانند از طریق سد خوني مغزی وارد مغز شوند و از این رو درمان

برای انتقال دوپامین و به منظور درمان بیماری پارکینسون استفاده نمودند .پس از

بیماریهای سیستم عصبي مرکزی با این چالش بزرگ روبرو است ( .)30سلولهای

تزریق داخل وریدی اگزوزوم های بارگذاری شده با دوپامین ،توزیع دوپامین در بافت

اندوتلیال مویرگهای مغزی دارای اتصاالت محکمي هستند و تنها مولکولهای

مغز  07برابر بیشتر از داروی آزاد بود و اگزوزوم های بارگذاری شده ،کارایي درماني

کوچکتر از  711کیلو دالتون و بسیار چربي دوست ميتوانند از طریق سد خوني

باالتری را در مدل موشي پارکینسون به نمایش گذاشتند .محققین با بررسي میزان

مغزی عبور کنند .لذا ،سیستمهای دارو رساني با استفاده از نانو حاملها برای انتقال

ورود اگزوزوم به درون سلولها دریافتند که حضور دایمرهای ترانسفرین بر روی

عوامل درماني به مغز مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفتهاند (.)32

اگزوزوم های خون موجب تجمع باالتر اگزوزوم های دارویي درون مغز و به دنبال

یک سیستم ایده آل برای دارو رساني به مغز ميبایست دارای ویژگيهایي

آن برهمکنش اختصاصي بین ترانسفرین و گیرنده ترانسفرین شده است (.)38

مانند زیست تخریب پذیری و عدم سمیت باشد .همچنین به سد خوني مغزی آسیب

بنابراین اگزوزوم ها ميتوانند بدون هیچ تغییری و با قابلیت ذاتي هدف گیری برای

وارد نکند و به طور انتخابي پس از تزریق سیستمیک ،داروها را از سد خوني مغزی

درمان اختالالت سیستم عصبي مرکزی ،مورد توجه قرار گیرند.

عبور دهد و میزان کافي از دارو را با غلظت درماني مناسب به بافت هدف تحویل

در مجموع ،تمامي این تحقیقات نشان داده است که اگزوزومها قابلیت ذاتي

دهد (33و .)32سیستمهایي که غالباً برای دارو رساني به مغز مورد استفاده قرار

برای عبور از سد خوني مغزی را دارد Taghdiri Nooshabadi .و همکاران

ميگیرند مانند لیپوزوم ها ،نانو ذرات لیپیدی جامد ( Solid lipid

در مطالعه خود از اگزوزومهای حاصل از سلولهای بنیادی آندومتر برای انتقال

 )Nanoparticles= SLNو میسل های لیپید -پلیمری ،بر پایه لیپید هستند،

داروی آتورواستاتین در کشت سه بعدی رده سلول توموری گلیوبالستومای انساني
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 U87استفاده کردند .این روش دارو رساني موجب افزایش ورود دارو با غلظت مؤثر

بیشتری دارند .برای تولید اگزوزوم ها در مقیاس انبوه نیازمند روشهای استاندارد و

به درون سلولهای توموری گردید و به دنبال آن آپوپتوز در این سلولها افزایش

تکرار پذیر برای تولید انبوه و خالص اگزوزمها هستیم تا بتوانیم نانو حامل های

یافت ( .)32بنابراین به نظر ميرسد اگزوزومها ميتوانند حامل بسیار مناسبي برای

مناسب و با خلوص بسیار مناسب را برای به کارگیری در سیستمهای دارو رساني

انتقال داروهایي از قبیل مولکولهای کوچک ،ماکرو مولکولهای زیستي ،عوامل

تولید کنیم .عالوه بر این ،باید رویکردهای نوآورانه برای بهینه سازی راندمان

شیمي درماني به منظور درمان بیماریها و تومورهای مغزی قلمداد گردند.

بارگذاری اگزوزومها ،برای ارزیابي پایداری عامل بارگذاری شده و اصالح ویژگيهای
اگزوزوم و بهره برداری از پتانسیل کامل اگزوزومها برای تحویل دارو تدوین شود.
عالوه بر این ،توسعه اگزوزوم مصنوعي با ایمني باالتر و خواص مطلوبتر

بحث و نتیجه گیری

موجب گسترش بیشتر راهبردهای دارو رساني مبتني بر اگزوزوم گشته و پیشبرد

نانو حاملها به عنوان سیستم انتقال دارو طي چند سال گذشته شاهد رشد

آنها به سمت کاربردهای بالیني را موجب شده است .ميتوان نتیجه گرفت که

چشمگیر بودهاند .از مهمترین موانع عمده ورود این نانو ذرات به بالین ،ایمني

نانو حاملهای مبتني بر اگزوزوم پتانسیل قابل توجهي را به عنوان وسایل نقلیه

نامناسب و انتقال ضعیف و ناکارآمد است .در طول دهههای اخیر ،اگزوزومها به

دارویي ،DNA ،الیگونوکلئوتیدها ،پروتئینها ،پپتیدها و غیره نشان دادهاند که با

عنوان نانو ذرات طبیعي ،پتانسیل زیادی در تحویل داروهای متنوع و غلبه بر

توجه به این موضوعات و محدودیتها ،نانو ذرات مبتني بر اگزوزومها باعث پیشرفت

محدودیتهای نانو ذرات مصنوعي نشان دادهاند که این باعث شکاف بین تحقیقات

در سیستمهای مؤثر انتقال دارویي ميشوند و ميتوانند به عنوان یک حامل بالقوه

علمي و درمان بالیني ميشود .اگزوزومها فرصتي را برای دانشمندان ایجاد ميکنند

با مزایای بسیار جالب و جذاب در امر دارورساني و انتقال عوامل دارویي جهت درمان

که بتوانند نانو ساختارهایي با سازگاری ،ثبات و زمان گردش طوالنيتر داشته باشند.

تومورهای مغزی از جمله گلیوبالستوما مولتي فرم مورد استفاده قرار گیرند.

مزایای اگزوزوم ها نسبت به سایر حاملهای مصنوعي در اندازههای کوچک ،سمیت
کم ،توانایي هدفگذاری طبیعي ،انکپسوالسیون انواع مولکولهای فعال زیستي
اندوژن و توانایي عبور از بسیاری از موانع فیزیکي نهفته است؛ بنابراین نانو حاملهای

تقدیر و تشکر

مبتني بر اگزوزومها ممکن است آیندهای روشن را به عنوان نسل جدیدی از

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي سمنان جهت

سیستمهای دارو رساني داشته باشد .با این حال ،برای ایجاد یک سیستم تحویل

حمایت مالي از این تحقیق و نیز اعضای محترم شورای پژوهشي مرکز تحقیقات

داروهای مبتني بر اگزوزوم تجاری ،باید چندین چالش و مانع برطرف شود.

سلولهای بنیادی سیستم عصبي دانشگاه علوم پزشکي سمنان تقدیر و تشکر

مکانیسمهای دقیق برهمکنش بین اگزوزومها و سلولهای هدفمند نیاز به توضیح

ميگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Glioblastoma is a highly malignant brain tumor that is characterized by poor
prognosis and high recurrence rate in patients. Surgery, chemotherapy and radiotherapy are considered as standard
methods of glioblastoma treatment. However, these methods have not been able to completely kill cancer cells. One of
the most important barriers to the treatment of glioblastoma is the blood-brain barrier, which prevents drugs from
reaching the brain tissue. The aim of this study was to investigate the possibility of using exosomes as drug carriers in
the treatment of glioblastoma tumor.
METHODS: In this review article, we searched Google Scholar and Pub Med databases using the keyword “exosomes”,
“glioblastomas”, and “drug delivery systems” to provide an overview of exosomes as an opportunity for the delivery of
drug into the central nervous system through the blood-brain barrier.
FINDINGS: In the initial search, 14400 articles were found, and after an initial review and removal of unrelated studies,
40 articles were finally reviewed. Exosomes are natural nanoparticles that are secreted from different cells. Using
exosomes in drug delivery systems is an efficient approach for transferring various contents to cancer cells. These
particles are also able to transfer biological and drug molecules from the blood-brain barrier to brain cells. These natural
nanoparticles are stable with long circulations that do not cause immune rejection responses.
CONCLUSION: According to the results of this study, as a potential carrier with very interesting and attractive
advantages in drug delivery and transfer of drug agents, exosome-based nanocarriers can be used to treat brain tumors
such as glioblastoma multiforme.
KEY WORDS: Exosome, Nanocarrier, Glioblastoma.
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