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 :چکيده

 
يده است             ايي چشمگيري رس ه دست آورده انو ب اوري ن ق فن دگاه صنعت     ;صنعت داروسازي از نقطه نظر دارورساني تاآنون از طري ه عالوه از دي  ب

راهم مي                   داروسازي در    يار آوچك ف اس بس واد را در مقي راردادن م انو قابليت در دسترس ق ائز     بخش دارورساني اين عنوان آه فناوري ن يار ح د بس آن
در سيستم دارويي قديم به علت غيرواقعي بودن دز دارويي از لحاظ مقدار نياز براي درمان، بسياري از آن در دستگاه گوارش، گردش . باشد اهميت مي

ه سلول      هاي واسط به هدر مي    افتخون و ب   ورد نظر ب دار م اد                رفت تا مق ده در طول مسير ايج ن داروهاي جذب ش ه اي ورد نظر برسد آ ا بافت م ا ي ه
اري     آلودگي باشد مزاحمتي براي بيمار ايجاد نمي      آنند آه اگر در حد خواب       عوارض جانبي مي   ه در بيم د حال آنك ايي چون سرطان و ديابت باعث       آن ه

ل تحمل مي      ها مي    مكرر باعث دردناك شدن بافت      های  و عوارض بسياري خواهد شد يا تزريق       ريزش مو  ار غيرقاب تم   ;باشد  شود آه براي بيم ا سيس  ام
ا      ) نانو(سيستم دارورساني نوين . حلي براي تمام اين مشكالت خواهد بود      راه) نانو(دارورساني نوين    ين و ب ان مع اندن دارو در يك زم عبارتست از رس

دن است         آنترل شده به اهداف  دارويي خاص، اين آار به نحوه چشمگيري ايمن      دز ام ب ؤثرتر از بخش دارو در تم يار م ر و بس ه    . ت يكي از مشكالتي آ
اهش مي  . دنباش وجود دارد اين است آه اهداف در بدن بسيار آوچك و پراآنده مي   ري را     دارورساني نوين عوارض ناخواسته را آ د و دزهاي آمت ده

تفاده از روش    استفاده از دارورساني نوين مي. آند  رف مي مص د، اجازه اس ر از             توان ه غي ايي آ تفاده از داروه ثًال اس د م ا بده ه م اني را ب د درم هاي جدي
ند                           سيستم. باشد  مورد مصرف بسيار سمي مي     ه سطح هدف باش ين ب ان مع از دارو در زم ورد ني اندن دز م ه رس ادر ب ه ق راي اينك  از هاي دارورساني ب

ه اهداف           نآن هاي طراحي شده نانومتري فعال يا غيرفعال استفاده مي    سيستم راي رسيدن ب انوتكنولوژي ب ذرگاه ن ذر از گ ه گ ه گفت آ د، پس بايد اينگون
 .نهايي دارورساني الزامي است

 
 :عبارتند ازانواع مهم دارورسانی نوين 

  آند ذ بهتر استفاده ميها براي نفو سيستم ترنس درمال آه از ليپوزوم و پرونيوزوم )١
     براي انتقال داروMurine polyome viresهايي چون   و ويروسدآپسوئي )٢
   شوند  استفاده ميPDTنانوذراتي آه در انتقال دارو براي درمان سرطان به وسيله تابش  )٣
   ها  نانوآپسول )۴
 هاي سلولي نانو سرنگ )۵
  ها دارورساني به واسطه درختسان )۶
 ها وسپانسيوندارورساني با نانو س )٧
 ها استفاده از آاآليت )٨
   ها به عنوان حامل دارو استفاده از اسمبلي ماآرومولكول )٩
 ... و ها ميسل )١٠
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Pharmaceutical Industry from view point of drug delivery has achieved  distinguished  goals through 
Nanotechnology. In addition, such a fact that  Nanotechnology has ability to supplying and access to materials in 
small scale, also play an important rule. In ancient pharmacy system, due to non-real prescription of drug doze from 
view point of requirements of treatment, high amount of drug consume without any profit in cardiovascular system 
and blood circulation and mean tissues till reach to point of effect and may be cause for side effects during its path in 
which may be cause for sleeping without any trouble for patient. But in those diseases such as Cancer and Diabetics, 
it may cause for Alopecia and many other side effects. Even repeated injection cause for pain in tissues which is 
intolerable for patient.  

 
But New drug delivery ( Nano) is a new solution for all these problems. It means that New drug delivery ( Nano) is 
drug supplying in one determined period and with controlled doze to attain special drug goals. This a good and 
considerable way to reach drug for some determined point of organ instead of its distribution throughout body. One 



 

 

of problem is relating to tiny and scatter point in body. Nanotechnology decrease all side effects with less consume 
doze. Use of Nanotechnology permit new treatment methods, e.g consume drug which except its use are very poisons.    

 
Drug delivery system to be benefited from active or non-active Nano metric designed system for determination of time 
and point of access. Now, we can say that pass through Nanotechnology gap for achieving ultimate goal of drug 
delivery is mandatory.     

 
Important Drug Supplying Methods are as follows:   
 
1-Trans Dermal systems use Liposomes and Priniosome for better penetration 
2-Kapsule and viruses such as Murine Polyome Vires for drug transfer  
3-Nanoparticles to be used for transfer of drug and for treatment of Cancer that use through PDT radiation  
4-Nanocapsules 
5-Cellular Nanosyringe 
6- Drug delivery through Dendrimers  
7- Drug delivery through Nanosuspensions 
8-Use of Kaklits  
9-Use of macro molecule assembly as drug transporter  
10-Polymeric Miscells  
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 :مقدمه  

 
 ابزارها وسيستم ها در مقياس نانو می باشد و      ، شامل ساخت و استفاده از مواد        ،نانوتکنولوژی يک پديده علمی چند منظوره     

د                     ا عملکرد جدي ايی در سطح مولکولی ب تم ه بطور اوال به معنای علم دستيابی به زيرساخت های پديده ها و استفاده از سيس
ه            امروزه نانوتکنولوژی در    . است زمينه های بسياری رسوخ کرده که شايد به توان گفت مهمترين آن داروسازی می باشد ک

 .  منجر به وجود آمدن دارورسانی نوين شده است
دارورسانی در بهبود روند درمان اميدهای بسياری ايجاد کرده است که از جمله می توان به کاربردهای آن در بيماری های                 

ه       دار.صعب العالج اشاره نمود    ه نوب ز ب ورسانی نوين موفقيت های چشمگير خود را مديون نانوذرات ميباشد که نانوذرات ني
 :خود مديون خصوصياتی چون

 ظرفيت باال برای حمل دارو  )١
 سطح فعال بسيار وسيع برای واکنش )٢
 کوچکی مناسب برای عبور از سطوح خونی  )٣
 قايلبت تجمع در بافت هدف )۴
 و سميت پايين خود می باشند )۵

 
  :  و روشهاوسايل

 
ا     انگليسی  مقاله مروری حاظر حاصل بررسی های متعدد مؤلفين بوده که از کتب علمی فارسی ،               االت علمی روز دني و مق

د    ده است   Altavista  وGoogel  ، Yahooکه از طريق موتورهای جستجو گر اينترنتی مانن ات   .    بدست آم ه تجربي البت
 .مقاله بی تاثير نبوده استاساتيد و همچنين مؤلفين در تهيه اين 

 
 :نتيجه و بحث

 
اهش               ه باعث ک داف خاص ک ه اه ده ب رل ش ا دز کنت ين ب ان مع اندن دارو در يک زم ارت است از رس وين عب دارورسانی ن

د و   .  درمان سريعتر و اختصاصی برای هريک از افراد می باشد ،عوارض جانبی  اين شيوه دزهای مصرف را کاهش ميده
ردد          می تواند باعث دل      ر از دارورسانی      . گرمی بيماران برای ادامه رژيم مصرف دارويی صحيح گ تفاده بهت د    ،اس  می توان

 .اجازه استفاده از روش های درمانی جديد را به ما می دهد
 



 

 

 :عبارتند ازانواع مهم دارورسانی نوين 
 

  آند ها براي نفوذ بهتر استفاده مي سيستم ترنس درمال آه از ليپوزوم و پرونيوزوم )١
     براي انتقال داروMurine polyome viresهايي چون  آپسوئيه و ويروس )٢
   شوند  استفاده ميPDTنانوذراتي آه در انتقال دارو براي درمان سرطان به وسيله تابش  )٣
   ها  نانوآپسول )۴
 هاي سلولي نانو سرنگ )۵
  ها دارورساني به واسطه درختسان )۶
 ها دارورساني با نانو سوسپانسيون )٧
 ها از آاآليتاستفاده  )٨
   ها به عنوان حامل دارو استفاده از اسمبلي ماآرومولكول )٩
 ... . و ها ميسل ) ١٠

ع شرکت های داروسازی                      پر واضح است که امروزه داروهای قديمی و تا حدودی کنونی ديگر مورد استقبال مردم و به طب
ه   حال آنکه رسوخ نانوتکنولوژی در صنعت داروسازی منجربه دگرگو . واقع نمی شود   ه از جمل نی های شگرفی شده است ک

وده     –شايد  به توان گفت که دارورسانی نوين انقالب علمی            . آنها دارورسانی نوين می باشد      تجاری داروسازی و پزشکی ب
 .است که نسيم نويد بخش بيشتر و بهتر زندگی کردن را به ما می دهد
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