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ه   فط ؤ   :ن 
  همتا نام آفريننده بي به

  

  .لش در تمام ذرات عالم آشكار استپروردگاري را سپاس كه قدرت جمال و جال
  

  با سالم و احترام
  

اي بر فناوري نانو با هدف آشنايي و مـرور هدفمنـد مباحـث پايـه نانوفنـاوري پزشـكي بـراي         كتاب مقدمه
به همت جمعي از دانشـجويان عالقمنـد    »ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد به«عالقمندان اين رشته 

  .وري و تدوين شده استآگرد
تواننـد مباحـث    تر با مباحث رشته نانوفناوري پزشـكي دارنـد مـي    داوطلبان عزيزي كه قصد آشنايي جامع

اصـول و كاربردهـا در دانـش    : فنـاوري نـانو  «ع انتشارات دكتر خليلـي بـا عنـوان    مربوطه را در كتاب جام
  .دنبال نمايند »پزشكي

ن گرامي جهت پربارتر نمودن اين مجموعه نظرا بديهي است كه نظرات ارزشمند و دقيق همكاران و صاحب
  .با اشتياق و افتخار لحاظ خواهد شد

اميد كه گامي كوچك در جهت اعتالي علم نانوفناوري پزشكي و خدمتي اندك به عالقمندان ايـن رشـته   
  . پرطرفدار باشد
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مقدمه

شـوند، رفتـاري کـامالً    شـناخته مـی  ) بالک(تر که تحت عنوان ابعاد توده مواد در مقیاس نانو در مقایسه با مواد در ابعاد بزرگ

بـه مقیـاس نـانو    ) بالـک (ه این فصل توضیحی مختصر پیرامون دالیل تغییر خواص مواد از حالت تـود در . دهندمتفاوت بروز می

.گرددارائه می

): E56 ASTM(یکا براي نانوفناوري انجمن مواد و آزمون آمرتعریف 

ها را حـداقل در  خواص آنگیري، دستکاري یا ترکیب مواد و یا ها دارد که اندازهاي وسیع از فناورينانوفناوري اشاره با گستره

.ي جدیدي بسازند که خواص آن متمایز از ماده توده باشددهند تا مادهانجام می) نانومتر1-100بین تقریباً(یک بعد 

. ریپچارد فاینمن نخستین فردي بود که مفهوم نانو را بنا نهاد

دسـامبر 29دراو . شناسندگذار علم نانو مینمن را بنیانفایریچارد . به معناي کوتوله گرفته شده استdwarfواژه نانو از واژه 

يفضـا یینآن پـا در «بـا عنـوان   )آوري کالیفرنیـا انسـتیتو فـن  (یکا آمریزیکمشهور خود در انجمن فیدر سخنران1959سال 

یندي را توصـیف  آرانی فراو در این سخن. شوندینانو شناخته ميکه اکنون با نام فناوراي را مطرح کردیدها» وجود داردیاريبس

در واقع فاینمن ایـده نـانو   .هاي را انجام دهندها و اتمبتوانند دستکاري و کنترل مولکولساخت تاکرد که دانشمندان را قادر می

کار گرفت و درکسلر آن را با ساخت نخستین ماشین مولکـولی  نوریوتانیگوپی نخستین فردي بود که واژه نانو را به. را مطرح کرد

.کاربردي نمود

عوامل تغییر رفتار مواد در ابعاد نانو

اثـرات  ،از خود بـروز دهنـد  )بالک(تودهمتفاوت از مواد در ابعاد يمواد نانوساختار رفتارگردند تا سبب میکه یدو عامل اصل

. باشدمییو اثرات کوانتومیسطح

اثرات سطحی. 1

هرچـه  یجـه در نت. یوندنـد پیاند، به وقوع مدر تماسیکدیگرآن با یقکه مواد از طرییدر سطح مواد، جایمیاییشيهاواکنش

، نسبت سـطح بـه   گرددیتر مماده کوچکیکابعاد يچه اندازههر. یرندگیر انجام متها آسانباشد، واکنشتریشسطح تماس ب

يکنندهیینتعیسطحيهااتمکه ییجااز آن. شودیمتریشها ببه کل اتمیسطحيهاو نسبت اتمیابدیمیشحجم در آن افزا

بـا  يامـاده خـواص مـواد، در  یـین در تعیسطحيهااتمیرثأگرفت تیجهتوان نتیمواد هستند، میريپذخواص از جمله واکنش

.و مشهودتر استتریشبیلیتر، ختر نسبت به مواد با ابعاد بزرگابعاد کوچک

رفتار مواد در مقیاس نانو

فصل اول



فصل اول 

NaClبراي 6عدد همسایگی : یگیعدم همسا

عدد همسـایگی  هاي گوشه مکعب دارايکه اتماست در حالی6دد همسایگی 

هـاي  پـذیرتر از اتـم  تـري دارنـد واکـنش   هایی سطحی که در واقع عدد همسایگی کم

هاي افزایش تعداد اتم:هاي سطحی و درونی مواد با تغییر در اندازه

هاي درونی ماده با کاهش اندازهسطحی و کاهش اتم

. شـوند یمـ یمتقسـ ) یکوانتـوم (و گسسـته  یوسـته به دو دسـته پ هایتکم

را یخاصـ یرگسسـته تنهـا مقـاد   هايیتافراد اما کمداشته باشند، مانند قد و وزن

. متفـاوت اسـت  یکـدیگر مواد مختلف با يمنحصر به فرد دارد و ساختار انرژ

.استيصورت نوار انرژبهیو معمولیمواد ماکروسکوپيده اما ساختار انرژ

رویـم ترازهـاي انـرژي در بانـدهاي انـرژي محـدود       پیش می) بالک(توده 

یـک ) DOSیـا  D(E) (حـاالت  یحالت جامد و ماده چگـال، چگـال  یزیک

. در دسترس هستندبراي اشغال شدن است که يدر هر سطح انرژي،

وعـه یـا بانـد گـپ     جا حضور داشته باشد تحـت عنـوان نـوار ممن   تواند در آن

در دماي صفر کلوین بـه بـاالترین تـراز در یـک     . یابد و بالعکسبا کاهش اندازه یک بالک میزان باند کپ افزایش می

تـر از بانـد   باالترین باند تحت عنوان بانـد هـدایت و بانـد پـایین    . گویندها اشغال شده است تراز فرمی می

.گویندله میان این دو باند تابع کار می

8

عدم همسا. 1- 1شکل 

دد همسایگی اتم مرکزي داراي عدر مورد شبکه سدیم کلیرد

هایی سطحی که در واقع عدد همسایگی کمتوان مشاهده کرد که اتملذا می. هستند3

. باشنددرونی یک ماده می

هاي سطحی و درونی مواد با تغییر در اندازهتغییر در تعداد اتم. 2- 1شکل 

سطحی و کاهش اتم

اثرات کوانتومی. 2

کمیزیکدر ف. گسسته استیکوانتوم در لغت به معن

داشته باشند، مانند قد و وزنتوانندیرا ميهر مقدار عددیوستهپیاتکم

.کالسیکافراد عدادداشته باشند، مانند تتوانندیم

يساختار انرژیککه اطراف ما وجود دارد ياهر ماده

ده اما ساختار انرژبويانرژيها متشکل از ترازهااتميساختار انرژ

که از اتم به سمت مولکول، کالستر و نهایتاًهنگامی

یزیکدر ف.یابدگردند و تعداد چگالی حاالت افزایش میمی

ي،در هر بازه از انرژتعداد حاالتيدهندهنشانسیستم

تواند در آنفاصله میان هر دو باند متوالی را که الکترون نمی

با کاهش اندازه یک بالک میزان باند کپ افزایش می. شناسندمی

ها اشغال شده است تراز فرمی میماده که توسط الکترون

له میان این دو باند تابع کار میبه فاص. شودظرفیت خوانده میهدایت باند



مقدمه

عنـوان  بـه . دهنـد فردي را در مقایسه با حالت توده خود نشان میاي جدید از مواد هستند که خواص منحصر بهنانومواد دسته

اند چـرا کـه نیازمنـدي    هاي معمولی شدهشوند جایگزین رنگهاتی مصنوعی نیز شناخته میعنوان اتمها که بهمثال کوانتوم دات

در ایـن فصـل بـا انـواع نـانومواد رایـج       . اندهاي مختلف از میان بردهآمیزي بخشبراي رنگبه حضور چندین پروب فلورسانس را 

. شویممورد بحث در نانوفناوري به اختصار آشنا می

فولرن

اتم کربن در اسکلت کربنـی ایـن   60چیدمان . کشف شدC60 گردد، زمانی که مولکول برمی1985تکنولوژي فولرن به سال 

شکل کروي این ذره موجب شـده  . نانومتر درآمده است1توخالی با قطر اي یک کرهصورت بهکهاي است ذره نانومقیاس به گونه

داراي کـه  دیگـر هسـتند   چنـدین خـانواده   دارايها فولرنه است کهنتیجه مطالعات بعدي نشان دادتا باکی بال نیز نامیده شود 

.باشندعدد کربن می84و 82، 76، 70

هاانواع فولرن.1- 2شکل

انواع نانوذرات و نانوساختارها

فصل دوم



11 انواع نانوذرات و نانوساختارها

هاي ساختاري متفاوت براي آلوتروپی یا دگر شکلی، وجود حالت

هـا  ها و شش گوشهفولرن از شبکه پنج گوشه. شوندنامیده می

دار کـردن  ها در آب نامحلول هستند ولی بـا عامـل  فولرن. باشد

هاي دیگر اتیلن گلیکول یا انواع دیگر مولکولدوستی مانند پلیمر پلی

. دوست شدهاي آبها در محیطتوان موجب انحالل مناسب آن

دار شدهلهاي عاماي از فولرن

، پـروتئین و  DNAهـائی نظیـر  توانند با مولکولها میکه این مولکول

هـا در مطالعـات   فـولرن ) هـا کوئنچینـگ رادیکـال  (اکسـیدانی  خواص فوتوشیمیایی و خواص آنتی

خودبه خود تجمع پیدا کـرده کـه انـدازه آن    صورت بههابه محض تماس فولرن با آب ابن مولکول

که نیازي بـه حـل شـدن   نشان داده استدر محیط کشت سلول 

در C60توسط سـلول و خاصـیت فتولومینسـانس ذاتـی     این ذره نانومقیاس

، تغییـري در  انـد قـرار گرفتـه  C60 از  200ppmدر سلول هایی کـه در معـرض   

یمار سـبب ممانعـت   تاین چنین هم.مشاهده نشده استیک چرخه سلولی 

عنـوان  تواننـد بـه  باشـند و مـی  دهند که این مواد غیر سـمی مـی  

هـا سـبب شـده اسـت تـا از      نچشمگیر فـولر خواص آنتی اکسیدانی 

. استفاده گرددشوند، هاي نورولوژیکی که باعث تولید رادیکال آزاد می

. باشـد هـا مـی  دلیل حضور پیوندهاي دوگانـه فـراوان در اسـکلت کربـی آن    

تواند جهـت پیشـگیري از ازیـاد    ها مینشان داده شده است که فولرن

در واقـع  . کشـف گردیـد  1992نام نانوپیازها در سـال  ها بهساختار جدیدي از فولرن

. باشددارا میکنندگی مناسبی را اختار نیز مانند فولرن خاصیت روان

انواع نانوذرات و نانوساختارها

آلوتروپی یا دگر شکلی، وجود حالت. هاي مصنوعی عنصر کربن استفولرن یکی از دگر شکل

نامیده می) آلوتروپ(ها، دگرشکل هر کدام از این شکل. یک عنصر است

. تشکیل شده است

باشدین اعضاي این خانواده میتربه هر حال فراوانC60فولرن 

دوستی مانند پلیمر پلیهاي آباضافه نمودن مولکولدار شدن منظور از عامل(

توان موجب انحالل مناسب آنمی. )باشدها میدوست به سطح فولرنآب

اي از فولرننمونه.2- 2شکل 

که این مولکولداده استمحلول در آب نشان هاي مطالعات اولیه فولرن

خواص فوتوشیمیایی و خواص آنتی. زنده واکنش دهندهاي سلول

به محض تماس فولرن با آب ابن مولکول.مختلف نشان داده شده است

در محیط کشت سلول C60کاربردهاي جدید . خواهد بودنانومتر 25-500در حدود 

این ذره نانومقیاسبرداشت سلولی نرمال و شدید . نیستدر آب ها آن

در سلول هایی کـه در معـرض   . هاي سلولی مختلف نشان داده شده استرده

یک چرخه سلولی و دیناماسکلت سلولیمورفولوژي سلول، سازماندهی 

دهند که این مواد غیر سـمی مـی  این مطالعات نشان می.سلول از تکثیر طبیعی خود نشده است

خواص آنتی اکسیدانی . مورد استفاده قرار گیرندهاي پزشکی ها در کاربردنانوحامل

هاي نورولوژیکی که باعث تولید رادیکال آزاد میدرمان بیماري،آفتابضدهايکرمها در تهیهآن

دلیل حضور پیوندهاي دوگانـه فـراوان در اسـکلت کربـی آن    اکسیدانی بسیار مناسب فولرن بهعلت خواص آنتی

نشان داده شده است که فولرن. باشندسازي باال میداراي خاصیت روانچنینها همفولرن

ساختار جدیدي از فولرن. مورد استفاده قرار گیرد) آلرژي(حساسیت 

اختار نیز مانند فولرن خاصیت رواناین س. باشندهاي چند الیه مینانوپیازها فولرن



مقدمه

هـا در سـطح اسـید    درمـان ناهنجـاري  هـایی بـراي  عنوان یک رویکرد درمانی بسیار امیدبخش، واجـد پتانسـیل  بهژن درمانی 

براي رسانش ژن به سـلول  مؤثر ارائه یک روش کارا و، چالش اولیه در ژن درمانی. باشدها میژنورزيبا تغییر و دست، نوکلئیک

بایست بتواند موانـع بـرون و درون سـلولی را بـا موفقیـت پشـت سـر        درمانی نه تنها میدر واقع یک سیستم ژن. باشدهدف می

میـان  در.ل یا بخش مورد نظـر در درون سـلول منتقـل نمایـد    صورت هدفمند ژن مورد نظر را به سلوبگذارد بلکه باید بتواند به

هـاي مطلـوب در یـک    آلی براي فراهم نمـودن تمـام ویژگـی   ایدههايتوانند سیستمنانوذرات می، ویروسیغیرهاي متعددحامل

حجـم  ، زمـان از آن.گـزارش گردیدنـد  1970در نظر گرفته شوند نخستین نانوذرات دارویی در سـال  ، منفردرسانی ژنسیستم

انـدازه نـانومتري   . معطوف گردیده استرسانی ژناي از مطالعات در سرتاسر جهان بر روي استفاده از نانوذرات برايقابل مالحظه

در .دهـد پیشنهاد می، به جایگاه هدفهابراي رهایش موثرتر ژنرسانی ژنهاي بسیار جذابی را در حوزهمزایا و ویژگی، این ذرات

در . گـردد بیـان مـی  هـا  آنبه همراه معایب و مزایايرایج کنونیرسانی ژنهايا توضیح مختصري از انواع سیستماین فصل ابتد

.گرددارائه میمبتنی بر نانوذرات رسانی ژنهايسیستمادامه شرح مختصري از

درمانیژنپیشینه

سـال  در نهایتـاً ، کنـد انسان را کد مـی وراثتیاطالعات ، DNAکهثابت نمودندMc Carthyو 1994AveryMcleodدر سال 

1953Watson وCrickاي هلیکس مقاله خود را در مورد ساختار دورشتهDNA   ي ایـن مطالعـات  مجموعـه . بـه چـاپ رسـاندند

جملـه هـاي درمـانی نـوین از    هـا و ارائـه روش  انقالب ژنتیکی عظیمی را پدید آورد که منجر به درك مکانیسـم بسـیاري از بیمـاري   

تبـدیل بـه  درمـانی  ژن،شناسی مولکولی و به اتمام رسیدن پروژه ژنوم انسانیدر حوزه زیستهاي سریعبا پیشرفت. گردیددرمانی ژن

درمـانی  ژندر حـال حاضـر  . استگردیدهسرطان هاي انسانی وابسته به ژن از جمله درمان بسیاري از بیماريکارا جهتیک رویکرد 

.تعریف گردد، ک استراتژي که ورود یک ژن دارویی دست نخورده به درون سلول انسانی را تضمین کندیعنوان بهتواندمی

. توان در سه گروه عمده قرار داددرمانی را میطور کلی ژنبه

هاي انتقال ژنژن درمانی و سیستم

سومفصل 



37 هاي انتقال ژنژن درمانی و سیستم

) راي ژن ناکـارا بـوده اسـت   که پیش از این دا(درمانی با هدف تقویت بیان ژن مورد نظر در سلول هدف 

تقویت بیان ژن:درمانی

. پذیرددرمانی با هدف مهار بیان ژن مورد نظر در سلول هدف صورت می

مهار بیان ژن مورد نظر

. پذیرددرمانی با هدف از بین بردن سلول هدف صورت می

از بین بردن سلول ناسالم

ژن درمانی و سیستم

درمانی با هدف تقویت بیان ژن مورد نظر در سلول هدف ژن:گروه نخست

. پذیردمیصورت

درمانیژن. 1- 3شکل 

درمانی با هدف مهار بیان ژن مورد نظر در سلول هدف صورت میژن:گروه دوم

مهار بیان ژن مورد نظر:ژن درمانی. 2- 3شکل 

درمانی با هدف از بین بردن سلول هدف صورت میژن:گروه سوم

از بین بردن سلول ناسالم:درمانیژن. 3- 3شکل 



سومفصل 

رسانیهاي ژن

یـا  2گـر مداخلـه pDNA( ،mRNA ،RNA(1پالزمیـدي DNAدرمانی شامل رهایش اسیدهاي نوکلئیـک نظیـر   

باشـد  به درون سلول مـی 5هازیمDNAو 4اولیگونوکلئوتیدهاي آنتی سنس، 

کننـد کـه   هـایی را وارد سـلول مـی   اسید نوکلئیک ژندر واقع این قطعات ). 

از سوي دیگـر ایـن قطعـات    . کنندکدکننده یک پروتئین حیاتی عملکردي بوده و نقش خود را با ممانعت از پیشرفت بیماري ایفا می

پیشـرفت چندین دهـه  رغم علی.گردنداثر سمی آن ژن مسبب بیماري موجب از بین رفتن 

درمـانی  ژنباشد که ایـن مسـئله  ها میدرمانی رهایش اسیدها نوکلئیک به درون سلول

وابسته بـه تضـمین ورود ژن دارویـی بـه درون     درمانی ژنموفقیت. موفق نموده است

ماهیـت  وهـاي زیسـتی  به نوکلئازهاي موجـود در محـیط  DNAحساسیت . 

بایست با یـک سیسـتم   میDNAرواز این. کندجلوگیري میولی لغشاي سبه

کننـده  محافظـت آن از تجزیـه توسـط نوکلئازهـا و تضـمین     ، رهایش یا حامل که وظایفی از جمله حمل ژن دارویی به سلول هـدف 

: برخوردار باشدویژگیاز چندین بایستمی

.اي باشد

.را موجب گردد

کـه در سراسر بدن پراکنده هستند یا زمانیهاي هدف که سلولبه خصوص هنگامی

.باشند

.تقسیم شونده را داشته باشدغیروتوانایی آلوده کردن هر دو نوع سلول تقسیم شونده 

.باشدي باالي قابل تولید

.وارد شود)به صورت هدفمند و نه تصادفی(مانده و به درون ناحیه خاصی از ژنوم 

کروموزومی DNAهستند که از لحاظ فیزیکی از یکوچکDNAهاي مولکول

.گیرندها مورد استفاده قرار میرزي ژنوانتقال و دست، براي تکثیر

 :(RNAاي که در مسیر دو رشتهRNAiها توسـط  با ایجاد تداخل در بیان ژن

شـده و بیـان ژن را در سـطح پـس از     RNAکدشـونده کـه موجـب خـاموش شـدن      

اغلـب داکسـی نوکلئوتیـدهاي تغییـر یافتـه     ، پلیمرهایی که مونومرهـاي آن ): 

.گردداستفاده میدرمانی ژنبراي کاهش بیان ژن هدف براي اهداف

تواننـد  مـی mRNAهاي باشند که بعد از اتصال به مولکولمیDNAالیگونوکلئوتیدهایی از جنس 

.شودها گفته میورود مواد ژنتیکی به درون سلول

:شوندبه دو دسته تقسیم می

. شودمیجداگانه شرح داده صورت بهاز این وکتورهایکهر این بخش

1. Plasmid DNA 
2. Short interfering or silencing RNA
3. MicroRNA
4. Antisense oligonucleotides
5. DNAzymes 
6. Passive 
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هاي ژنحاملو انواع میانی: درمانیژن

درمانی شامل رهایش اسیدهاي نوکلئیـک نظیـر   کلی ژنطور به

، )SiRNA( ،microRNA)miRNA(3خاموش کننده

). مراجعه شود1ایستگاه نکتهبه تر بیشبراي توضیحات(

کدکننده یک پروتئین حیاتی عملکردي بوده و نقش خود را با ممانعت از پیشرفت بیماري ایفا می

ژن مسبب بیماري موجب از بین رفتن mRNAترجمه انند با مداخله در تومی

درمانی رهایش اسیدها نوکلئیک به درون سلولمانع اساسی در ژن، هادر درك ژنتیک بیماري

موفق نموده استاندكخیلی میزان بهها تحقیقرا با وجود سال

. باشدگونه تجزیه زیستی میهاي هدف بدون هیچسلول

به6فعالغیرصورت عریان و از نفوذ آن بهآن هیدروفیلی

رهایش یا حامل که وظایفی از جمله حمل ژن دارویی به سلول هـدف 

.همراه گردد، برداري آن در سلول هدف دارا استنسخه

میشود نامیده میحامل انتقال کهآل ایدهسیستم

.قوي گرددکپاسخ ایمونولوژیسبب بروزد نبای-

اي باشدقادر به انتقال اسیدهاي نوکلئیک با هر اندازه-

را موجب گرددوله ژنتیکی خود بیان پایدار و منظم از محم-

به خصوص هنگامی، هاي خاصی انتقال دهدژن را به سلول-

باشندبخشی از یک جمعیت سلولی ناهمگن میها آن

توانایی آلوده کردن هر دو نوع سلول تقسیم شونده -

ي باالي قابل تولیدهاتهیه آن آسان و کم هزینه باشد و در غلظت-

مانده و به درون ناحیه خاصی از ژنوم قیبابایست در موقعیت اپیزومیمی-

نامهواژه: 1ایستگاه نکته

DNA پالزمیدي)Plasmid DNA :(مولکول، پالزمیدها

براي تکثیرابزارهایی عنوان بهمعموالً ،pDNAsباشند؛ مجزا می

RNAکننده گر یا خاموشکوچک مداخله)SiRNA :(

.کندعمل می, هاي نوکلئوتیدي مکملتوالی

microRNA)miRNA :( مولکولRNAکدشـونده کـه موجـب خـاموش شـدن      غیر

.کندتنظیم می، رونویسی

): antisense ODNs(سنس اولیگونوکلئوتیدهاي آنتی

براي کاهش بیان ژن هدف براي اهدافها آنشیمیایی هستند؛ ازصورت به

DNAها زیم)DNAzymes:( الیگونوکلئوتیدهایی از جنس

. را کاتالیز کنندها آنشکست

ورود مواد ژنتیکی به درون سلولفرآیند به):Transfection(ترانسفکشن 

به دو دسته تقسیم می) هاحامل(هاي انتقال ژن سیستم

این بخشدر . ویروسیغیرهايحاملوکتورهاي ویروسی و
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