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دهيچک

در علوم مختلف توانسـته بـه عنـوان    ياورن فنيا. شودياس نانو اطالق ميشرفته در عرصه کار با مقيپيهاياست که به تمام فناوريانانو واژهيفناور: مقدمه

جاد يايرا در عرصه پزشکيتوانسته انقالبين فناورينبوده و اين تحوالت مستثنيز از اينيان علوم پزشکين ميدر ا.برتر تحوالت شگرف را رقم بزنديتکنولوژ

ص ي، تشخهاداروي، حذف اثرات جانبيقيتزريهاشدن دارويا خوراکييناقنامحلول در آب، امکان استشيهادرمان دارو،يامروزه نانو در بحث دارورسان.کند
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ن مطالعه کـه از نـوع   ي، ايعلوم پزشکهايشيگرانانو و لزوم توجه به آن دريت فناوريوجه به اهمبا ت.ح شده استيتشرينانو در علوم پزشکيفناوريکاربرد

اسـت  ينـانو ر يفنـاور هژيستاد وهاين گزارشيهمچنينترنتيو ايمطالب از منابع کتابخانه ايجهت گردآور. رفته استيباشد صورت پذيميمطالعات مرور

.ز استفاده شده استينيجمهور
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يخويواحد آموزش-هياروميط، دانشگاه علوم پزشکيگروه بهداشت محيمرب.١
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مقدمه
ه کـ اسـت  يروز دنيهـا ين فناوريتراز مدرنيکينانو يفناور

يهـا نهيدر تمام زمو کاربردداراي خصوصياتي منحصر به فرد

ــن آور ــم و ف ــانومتر واحــد بســ.اســتيعل ــار ريار بســين يزي

)10 کـه در ابعـاد   )۱(طـول اسـت  يرياندازه گيبرا) متر -9

ن واحـد  يـ ايدرک کـوچک يبـرا .کـاربرد دارد يو مولکولياتم

هزار نانو متر ۸۰انسان حدود يوم که هر تار ميخوب است بدان

هـا علم مرتب کردن اتـم ينانو تکنولوژيطور کله ب.قطر دارد

جـاد مـواد نـو    يد و ايـ جديمولکـول يهال سـاختار يتشـک يبرا

شرفت بشر در يپيهاباً تمام دستاورديباشد و از آنجا که تقريم

نـانو در تمـام   يافته است تکنولوژيرامون او تبلور يقالب مواد پ

ست که فقـط  ين معنا نيبدينانو تکنولوژ. قابل کاربرد استهارشته

يبلکـه نـانو تکنولـوژ   تي در ابعاد نانو بسـازيم،  م محصواليتوانيما م

جــاد يايبــرا،اتــم بـه اتــم يکــار در سـطح مولکــول يياساسـاً توانــا 

رفتـار  . اسـت يمولکـول يبزرگ و کامالً نـو بـا سـامانده   يهاساختار

10)(يک نانو متريمنفرد يهامولکول سـه  يم در مقايا مواد حجي-9

ار تفاوت دارديبس-107تا -109در محدوده يساختاريهابا رفتار

)۲(.

شـود کـه سـاختار و    يمربوط مييهاستمينانو به مواد و سيفناور

و ييايميشـ ،يکـ يزيواص فخـ يل ابعاد نـانومتر يدله بهاآنياجزا

هدف از توسعه نانو . دهنديد و بهتر از خود نشان ميجديکيولوژيب

ق کنتـرل  يـ اد شـده از طر يـ يهـا از جنبـه يبهره برداريتکنولوژ

در سطحهاو دستگاههاساختار
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د يـ سـاخت و تول يچگـونگ يريادگيو يفرامولکول،يولکولم،ياتم

يکپارچـه سـاز  يو يداريـ حفظ پا،هان دستگاهيکارآمد و کاربرد ا

.)۳(استيار بزرگتريدر ابعاد بسيليد وسايو تول،هانانو ساختار

م يتوان به سه شاخه تقسيرا ميمطالعات نانو تکنولوژيبه طورکل

:کرد

مرطوبينانو تکنولوژ-۱

خشکينانو تکنولوژ-۲

يمحاسبه اينانو تکنولوژ-۳

يهـا سـتم ين شـاخه بـه مطالعـه س   يـ ا:مرطـوب ينانو تکنولوژ-۱

وجـود دارنـد در   يآبـ يهاطيمحدر پردازد که اساساً يميازنده

يبـات سـلول  ير ترکيو ساهاغشا،يکين شاخه ساختمان مولد ژنتيا

.رديگياس نانو متر مورد مطالعه قرار ميدر مق

ک يـ زيو فيميه شـ ين شاخه از علوم پايا:خشکينانو تکنولوژ-۲

کون و يليسيکربنيهال ساختاريو به مطالعه تشکشوديمشتق م

خشـک کـاربرد   يدر نانو تکنولـوژ . پردازديميو فلزيرآليمواد غ

مـورد  ينـور يهـا س و ابزاريمغناط،کيدر الکترونيمواد نانو متر

. )۲(رديگيمطالعه قرار م

يانجام بعضـ يموجود برايشگاهياز مواقع ابزار آزماياريدر بس-۳

ن يـ ا آن کـه ا يـ سـتند و  ياس نـانو مناسـب ن  يـ در مقهـا شياز آزما

يبـرا هـا انـه ين حالـت از را يـ در ا. شـود يگران تمام مهاشيآزما

اسـتفاده  هـا و مولکـول هااتميهاو واکنشهانديفرآيسازهيشب

يژشـرفت را در نـانو تکنولـو   يرونـد پ در واقع محاسـبات .شوديم

.آورديممرطوب فراهمو خشک 

:يمواد نانو ساختاريهايژگيو

كـاربري چنـد   انـاً  يمقاصـد خـاص و اح  يرا بـرا هاتوان آنيم-۱

.كار برده منظوره ب

پاسـخ  هـا رامون را احساس کرده و بـه آن يرات پييتوانند تغيم-۲

.دهند

بـار سـبک تـر از کاغـذ     ۱۰فـوالد و  برابر مقاوم تـر از  ۱۰د يشا-۳

.باشند

.داشته باشندييا ابر رساناييسيتوانند خواص پارامغناطيم-۴

.و نقطه ذوب باالتر دارندينورگذريژگيو-۵

يسـاختار ،ياز مواد کنونياريسه با بسيدر مقايمواد نانو ساختار

شود، يک حد آستانه کوچکتر ميازابعاديار کوچک دارند وقتيبس

بـه  ،يمعمـول ک ساختار ي. گردديدار ميپديتيحائز اهميفياثر ک

ل يارد مولکـول تشـک  يـ لين ميم، از چنـد يشناسيمماکهيگونه ا

متشکل از چنـد و  ييهابا گروهيکه نانو تکنولوژيشود در حاليم

ن در ياديـ رات بنييـ ن تفـاوت تغ يـ ا. ک مولکول سروکار داردييحت

کامالً تـازه و  يهاشود و کاربردير ممنجيرفتار مواد نانو ساختار

يرونـ يسطح بيمواد نانو ساختار.سازديسر ميرا مياساساً متفاوت

از ياريبه ازاء واحد طول حجم دارنـد و چـون بسـ   يار بزرگتريبس

صـورت  يرونيق سطح بياز طريکيزيو فييايميمهم شيهاعمل

نسـبت  يتتواند خواص متفاويميک ماده نانو ساختاريرد، يگيم

.ب داشته باشديبزرگتر به همان ترکيبه ماده ا

يهايفناور،ابزار رفتار در نانو:ياز در نانو پزشکيمورد نيهاابزار

موارد مختلف در يابيارززات الزم جهت مشاهده ويو تجهينيز بير

ن يو همچنهاروسيو وهايو باکترهانانو مانند سلوليهااندازه

. باشـد يواحـد جهـت درک بهتـر علـوم مـ     يهامولکولييشناسا

يهـا کروسـکوپ يمAFMيهـا کروسکوپين ادوات مياز ايبعض

STM،يگـر يديهـا يو تکنولـوژ يمولکوليطراحيهانرم افزار

.باشنديم

ينانو پزشکيفناوريهاکاربرد

ر بصـورت  يـ در زينـانو در پزشـک  يفناوريهاکاربرديطبقه بند

قات خاص دانشگاهياست در ادامه به تحقح شده يخالصه شده تشر

.ده استيز توجه گرديقات نياز تحقييهابه عنوان مثالها

يدارورسان-۱

ت انتقـال  يفيرا جهت توسعه و بهبود کياديامکانات ز،نانويفناور

نکـه دارو از جهـت   يايفراهم نموده اسـت بـرا  يداروئيهافراورده

ن به محل اثر محافظت شـود  ديموثر بماند الزم است تا رسيدرمان

گـر از  يديبعضـ .آن حفظ گـردد ييايميو شيستيزيهايژگيو و

ار بد يبسيباشند و باعث بروز عوارض جانبيميار سميبسهادارو

ده شـوند اثـرات   يانتقال درون بـدن از هـم پاشـ   يشده و اگر در ط

.افتيکاهش خواهد هاآنيدرمان

د يـ نـد تول يمـواد و فرآ يريگاز جهت بکاريدارو رسانيهاستميس

يسـت يزيد سازگاريباهاستمين سيدارند مواد اياديت زيمحدود

به دارو متصل شوند و از بدن قابـل  يبا بدن داشته باشند و به آسان

مختلـف از بـدن   يهازه شوند و چه از راهيچه متابول(حذف باشند 

ل از ز به شدت کنترل شود تا محصويد نيند توليفرآو)ترشح شوند

نـانو در  يفنـاور . ز مناسـب باشـند  يـ مـت ن يهم نپاشد و از لحاظ ق

را ارائه کنديديجديهاتواند راه حليميدارو سازيهانهيزم

)۴(.

يدارو رسانيهاستمين سياز مهمتريکي:کپسوله کردن دارو-الف

ن عبـور در  يرا در حـ هـا آنهاهستند که با پوشاندن دارويمواد

هامريو پلهاپوزومين مواد عبارتند از هيا.ندکنيبدن محافظت م

٢ديـ گلکول-کـو  -ديـ الکتو) ١PLAديـ اکتيبه عنـوان مثـال پلـ   (

)PLGA (ن مـواد  يـ ارونـد يکـار مـ  ه بـ يکرونيميهاکه در اندازه

م شده يش تنظيهادهند و ريل ميدر اطراف دارو تشکييهاپوشش

1  -poly lactide
2 -lactide –co-glycolide
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بدن يهاع به بافتيوزهنگام ت،ن مواديدارو در اثر عبور از ايزمان

، يکرونـ يذرات ميبه جـا يکه مواد پوششيهنگام. دهديميرو

ينـانو متـر باشـند دارا   ۱-۱۰۰يهادر اندازهيحاصل از نانو ذرات

ن موضـوع  يـ لذا ا،در حجم ثابت خواهند بوديشتريسطح تماس ب

ع و بازشـدن پوشـش بهتـر    يمربوط به توزيژگيشود تا ويباعث م

.شود

ــل-ب ــاحامـ ــدارويهـ ــفعاليداراييـ ــوع د:تيـ ــرينـ از يگـ

يهــاراه حــليکــه در آن نــانو فنـاور يدارو رسـان يهــاسـتم يس

يطراحـ يمـواد براين است که نانويرا ارائه کرده است، ايديجد

يمشخصشان انتقال دهنـد و دارا يهارا به محلهاشدند که دارو

ک يـ ک دارو، يه توانند بيمنانويهان ساختاريا. ز باشنديت نيفعال

متصـل شـده و سـپس    يک مـاده عکـس بـردار   يا يمولکول هدف 

ن حالـت آن چـه را حمـل    يرا جذب کرده و در ايخاصيهاسلول

ن يـ ا،کنند هر زمان الزم باشد آزاد سازند به خاطر انـدازه نـانو  يم

شـوند چـرا کـه در    هـا ت را دارند که وارد سلولين قابليبات ايترک

هـا له سـلول يبـه وسـ  نانومتر۱۰۰تر از حالت معمول ذرات کوچک

ن خصـوص  يـ نـانو کـه در ا  يهااز ساختاريبعض. شونديده ميبلع

و ) هادرخت سان(مريدندرهانيفولر.مورد استفاده قرار گرفته اند

.باشنديميکربنيهانانو لوله

در بدن يمواد کاشتن-۲

امـروزه  نـانو يفنـاور :هان کردن بافتيگزيو جايم بافتيترم-الف

ت را دارنـد کـه جهـت    يـ ن قابليـ کـه ا ياز نانو مـواد يدينسل جد

رنـد را  يمورد استفاده قـرار گ هام آنيو ترمهادر بافتينيگزيجا

ب يا آسـ يـ يمـار يبـدن کـه دچـار ب   يهـا بافت. فراهم کرده است

جهـت  ياز مبرمـ يم ممکن است نيترمايينيگزيشده اند جهت جا

از مواد ياثرات ناشهاکه اکثر بافتيلدر حا. دا کنندين منظور پيا

م ين تـرم يـ در نحـوه ا يکنند وليم ميرا ترمهاو سلولييايميش

و هاسخت مانند استخوانيهاوجود دارد بافتييهاتفاوتيبافت

ه يـ ز از نوع اولير قابل تمايکه غييهاد بافتيق تولياز طرهادندان

ک يـ از بـه قـرار دادن   يـ که نيابند و در مواردييم ميهستند ترم

باشد ممکن است مواد به کار رفته يميا دندان مصنوعياستخوان 

ن يج از بيعات بدن به تدريشوند، در مايمنيستم ايک سيباعث تحر

ن مشـکالت  يـ ا. ض متصـل نشـوند  يمريهاا به استخوانيبروند و 

ـ يـ مجـدد و  يهايباعث انجام جراح ت عضـو  يـ ن رفـتن فعال يا از ب

ن ين مشکالت در سطح بياز موارد اياريدر بس.دشويميمصنوع

نـوع  يهـا يژگيکند که به خاطر ويبروز ميبافت و عضو مصنوع

ج اتصـال آن بـا بافـت کـاهش     ياست که به تدريماده عضو مصنوع

ک يله يبه وسين مشکل معموالً اعضاء مصنوعيحل ايابد براييم

.شـوند يوکش مدارد ريستيزيبدن سازگاريهاماده که با بافت

افته و نسـبت  يش يافزايشود تا قدرت چسبندگين کار باعث ميا

يهـا ن بافتيبيشتريابد و سطح تماس بيش يسطح به حجم افزا

نه يتواند در زميميجاد گردد نانو فناوريايو عضو مصنوعيعيطب

.ن کردن آن در موارد گفته شده موثر باشنديگزيو جايم بافتيترم

نـانو مـواد و   يکسـر يينانو فنـاور :يل کاشتنياوسيهاروکش-ب

بـا  يسـت يزيت سـازگار يـ اد و با قابليار زيبا سطح بسييهاروکش

و دوام محصول فـراهم کـرده اسـت    يش چسبندگيبدن جهت افزا

) HAPا يـ ت يآپاتيدروکسيه(م يمانند فسفات کلسيکيمواد سرام

ت نـانو ذرا يريـ ا بـه کـار گ  يـ يل کاشتنيجهت ساخت روکش وسا

.اندمورد استفاده قرار گرفته،ن مواديکرو ذرات هميميبه جاهاآن

د و بـا  يـ جديهـا فضـا يکسـر يينانو فنـاور :يم استخوانيترم-ج

يله نانو مواد فراهم کرده است که برايبوسيستيزيت سازگاريقابل

تـوان اسـتفاده   يمـ يو پر کردن حفرات استخوانيم استخوانيترم

ت يم آپاتيبا استحکام باال مانند فسفات کلسيهاکينانو سرام. کرد

 )CPA (ت يآپاتيدروکسيو ه )HAP (ر يـ ک خميتوان به يرا م

ل يمحکـم تبـد  يهـا ر کـه بـه اسـتخوان   يان و شکل پـذ يقابل جر

.ل کرديشود، تبديم

قابل جـذب هـم اکنـون در    يهامريپل:مواد قابل جذب در بدن-د

ل يه و وسـا يـ ماننـد نـخ بخ  رونديل ميکه تحليمحصوالت پزشک

يهـا روشيريکاربرد دارند بـا بـه کـارگ   هااستخوانيثابت ساز

توان ساخت که به عنوان يرا مينانوئيها، ساختاريديد توليجد

يکسرييقات بر رويتحق.توان بکار برديميموقتيل کاشتنيوسا

يبه عنوان مـش کـه در جراحـ   يير غشايانعطاف پذيهابرينانو ف

. باشديمکاربرد دارند در حال انجاميباز قلب در بافت قلبيها

يل جراحـ ين رفته و به مواد و وسـا يزمان از بين نانو مواد در طيا

.چسبندينم
يدر جراحهاکاربرد-۳

کرو دارنـد جراحـان را قـادر    ينانو و ميهاکه اندازهيل پزشکيوسا

جام دهند و پـارامتر بهتر انيمنيبا دقت و اييهاسازند که کاريم

کنتـرل کننـد   يشتريرا با جهت بيکيو مکانيک و بيولوژيزيفيها

ض و يهم مريهاازيتوانند بر اساس نين حالت ميدر اهايجراح

.رنديهم جراح صورت گ

سـاخته شـده بـر    يهـا امروزه استفاده از ربـوت :جراحيهاربوت

م و دسـت  يجحيل جراحياستفاده از وساينانو بجايفناوريمبنا

ييهـا بـازو يداراهـا ن روبوتيا. باشنديميانسان در حال بررس

گـر  يو ديار کـوچک ين بسـ يک بازو دوربـ ييخواهند بود که بر رو

ن حالت جراح بـر خـالف   ينقش جراح را خواهند داشت در اهابازو

يج که به شدت دچار استرس کـار و محـل جراحـ   يرايهايجراح

آرام نشسـته و کـار خـود را انجـام     ک مکـان يـ در ياست به راحتـ 

.دهديم
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يصيل تشخيوسا-۴

جهـت  يديـ جديهـا نانو راه حليفناور:يکيژنتيهاتست-الف

جهـت  يکـ يو مـواد ژنت هـا ژنييش سرعت و صحت شناسـا يافزا

يصـ يتشخيهـا ه فـرآورده يـ و تههـا و بهبـود آن هـا کشف دارو

.ارائه نموده اندهايماريب

: يصيتشخيهايو فناوريس بر چسب گذارار حسايبسيهاروش

در نشـان دار کـردن و   ييش توانـا يافزايد برايجدين فناوريچند

نامشخص در حـال توسـعه هسـتند در شـرکت     يهاژنييشناسا

Geniconييايميمـواد شـ  يساخته شـده از ذرات دارا يهاپروب

هان پروبيباشند ايميکيشوند که قادر به اتصال به مواد ژنتيم

. کننـد يکه در مجاورت نور قرار گرفتند شروع به تابش مـ يموقع

مــواد ييجهـت شناسـا  ياز نقـاط کوانتـوم  Quantumdotشـرکت  

.)۵(کندياستفاده ميستيز

ل کـوچکتر و ارزان تـر جهـت    يامکان اسـتفاده از وسـا  ين فناوريا

ج ينتـا ،هـا ر ژنيـ از بـه تکث يکند و بدون نيز فراهم مينييشناسا

.توان بدست آورديميدر زمان کمتررايبهتر

را يد عکسـبردار يـ جديهايفناور:نانويفناوريعکس بردار-ب

ت بـاال کـه   يـ فيبـا ک ييهـا عکسهادهند که در آنيد مهاشنيپ

ن کـار  يـ شـوند و ا يه مـ يته،امروزه وجود نداردهانآه يامکان ته

.)۴(خواهد بوديد درمانيجديهاهمراه با روش

ن دانشـگاه  يمتخصصـ :سـاخته شـده از نـانو ذرات   يهـا پروب-۱

تـوان در  يهستند که مـ ييهاگان در حال ساخت نانو پروبيشيم

در . استفاده کردهااز آن) MRI( يسيد مغناطيتشديعکسبردار

هسـتند بـه   يسيهسته مغناطيکه داراينانو ذراتين نانو فناوريا

شوند متصل يممتصل يسرطانيهاکه به سلولييهايباديآنت

يسـرطان يهـا بـه سـلول  هـا ن نانو پروبيکه ايگردند موقعيم

.شـوند يص داده مـ يتشخيبه خوبMRIمتصل شدند در دستگاه 

.ن برديزر از بيرا با ليسرطانيهاتوان سلولين هنگام ميدر ا

ل کوچــک يســاخت وســا:کوچــک شــدهيل عکســبرداريوســا-۲

ار باالتر نسبت به سابق با يست بيفيبا کيم جهت عکسبرداريسيب

ـ Girenشـرکت  . ر خواهد شدينانو امکانپذيهايفناور ک قـرص  ي

ن يـ کـه ا يمـوقع . کوچک ساخته استييدئوين ويک دوربييدارا

شود در طول دستگاه گوارش بحرکـت درآمـده و   يده ميقرص بلع

لذا تمام طول دستگاه گوارش . کنديميه عکس برداريهر چند ثان

و يکه با کولونوسکوپييهايماريو بهاتوموريزيخونررا از جهت 

.کرديتوان بررسيوجود ندارد ميامکان دسترسيآندوسکوپ
هادرمان سرطان-۵

آن يدرمـان يهـا ه در بهبود روشيص سرطان در مراحل اوليتشخ

ييص و شناسـا يدر حـال حاضـر تشـخ   . ت اسـت يـ ار حائز اهميبس

صـورت  هـا و بافـت هـا لولرات سـ ييـ سرطان معموال بر اساس تغ

يهـا ا روشيـ پزشـک و  ينيشـات بـال  يکار با آزمانيرد که ايگيم

دانشـمندان درصـددند کـه    . قابل انجام استيمرسوم عکس بردار

يبـرا . کننـد ييشناسـا يرات مولکـول يين تغيسرطان را با بروز اول

. باشـد يار مناسـب مـ  ينانو بسـ يفناوريرات مولکولييتغييشناسا

پزشکان فراهم خواهد آورد ين امکان را براينانو ايفناوريهاابزار

. شات خود را انجام دهنديآزماهاا سلوليو هار بافتييکه بدون تغ

عتر و ارزانتـر  يکننده باعث انجام سريبررسيهاکاهش اندازه ابزار

باشند يم١هالوريکانتهان ابزارياز ايکيگردد يشات ميشدن آزما

يهـا لـه يمن ابـزار، يـ سرطان موثر خواهنـد بـود ا  ص يکه در تشخ

بـه  هـا آنيهـا انـت يمهندسـ يهـا هستند که با روشيکوچک

مـرتبط بـا سـرطان    يهـا شوند که به مولکوليساخته ميگونه ا

DNAافته ير ييتغيتوانند به تواليميحتهاشوند آنيمتصل م

، متصـل  کننديبروز مهااز سرطانيکسريکه يئهانيا پروتئيو 

ير کشش سـطح ييتغهالوريبا کانتهان مولکوليبا اتصال ا. شوند

خـم  هـا لورينکه کـانت يگردد با کنترل ايمهاباعث خم شدن آن

ن روش يا. گردديسرطان فراهم مينيش بيا نه امکان پيشده اند 

د يـ ن شروع سـرطان مف يدر حيع حوادث مولکوليسرييدر شناسا

.)۷(خواهد بود

يسرطانيهاسلوليابيص سرطان، رديدر تشخهاالشاز چيکي

يبـرا يسـ ين رابطـه نـانوذرات مغناط  يـ در گردش خون است، در ا

يهـا سـلول يابيـ ن درجه وخامت و ردييتعو ص ي، تشخيغربالگر

.)۸(شونديدر گردش خون استفاده ميسرطان

يریجه گینت

مختلـف  يهاد در عرصهيجديکردينانو توانسته رويامروزه فناور

نـانو بـر   ين اثر فنـاور يد بتوان گفت مهمتريجاد کند شايايپزشک

يهاجاد روشيمختلف و ايهاروشييباال بردن کارايعلوم پزشک

ن امر يا. باشدين حوزه ميدر اياقتصاديهانهين و کاهش هزينو

ن يـ هـر چـه تمـامتر در ا   يمختلف با سرعتيهاباعث شده کشور

حاضر که بـر  يفيدر مقاله توص.ش برونديحوزه قدم گذاشته و به پ

ينـانو در علـوم پزشـک   يو اثـرات فنـاور  يطبقه بند،تياهميرو

و هـا تيـ از قابليشده که گوشه کـوچک يتمرکز دارد در واقع سع

پرداخته يبر عرصه پزشکين فناوريق ايرات عميو تاثهاليپتانس

دو ن جهـت شـتاب  يـ در اهـا د آنکه در کشورمان تـالش يام. شود

.رنديچندان به خود بگ

1. contilvers
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