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  سفر به ریزها

وری نانوآ فنو نانو علم با سیستمی آشنایی 
1

 

 مفتهو فایل صوتی  فتهفصل 

 -پزشکی نانو
2

  طال نانوذراتدی ان ای و دگرش های  

 

 .با سالم، من ریموند رخشانی هستم 

، بنحوی را )به زبان فارسی( از پایه 6آوری نانو و فن 5علم نانو، کوشش می کنم که 4های صوتی  و فایل 3در این سلسله از مقاالت

 . 8توان، ارائه کنمبه دوستانی که عالقمند هستند، در حد  7سیستماتیک

ها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما )که اغلب دسترسی نظام   دم که لینکاز پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمن

 ندارند( ارسال فرمایند. با احترام، ر. رخشانی -به زبان فارسی  - 9آوری نانو و فنمند برای آشنایی با علم 
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Rakhshani, Raymond. Systemic Introduction into Nanoscience and Nanotechnology. To Be Published in 
2022, Createspace. 
2

  

Nanoscience – DNA and Gold Nanoparticles 
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، لطفا به کانال تلگرام "سرشت علم" من  های صوتی  فایلدن یبرای شنو همچنین  پی دی افبرای مقاالت علمی من )منجمله این مقاله( به شکل 
  مراجعه فرمائید

https://t.me/natureofscience 
 همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید
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های صوتی من   گ آغازین و پایانی "سفر به ریزها" را برای فایلبا سپاس از دوست گرامی، جناب اسفندیار منفردزاده، که با مهر و دوستی آهن
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صوتی بدون ذکر نام نویسنده )ر. رخشانی(  و مرجع، و هرگونه استفاده برای مقاصد خصوصی و اهداف های   چاپ و انتشار این مقاالت و فایل
 . انتفاعی بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غیر قانونی است
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  12ذرات طالنانوو  11دی ان ایدگرش های  - 10پزشکی نانو

که بظاهر سه  16انرژی پایدار، و 15و اطالعات 14فن آوری کامپیوتر، 13زیست شناسیدر پایان فصل نخست کتاب اشاره داشتم که 

 و حرفهکه حدود ده سال بطور هدفمند  یکتاب ،من در این کتاب در حال تهیه هستند های سفر به ریزحوزه از هم جدا هستند، سه بستر 

پیرامون تاثیر  ،در شش فصل نخست کتاب 17. دغدغه فکری من بوده استی شهوژپ و بیست سال بنحوی کنجکاوانه ای و همچنین

از  ،در این فصل .18مها نوشت بتصویریافن آوری علم نانو و فن آوری نانو در حوزه های صنعت کامپیوتر و ارتباطات و همچنین 

و همچنین در مورد  ،در این زمینه می شویم تا در مورد علم نانو 19دنیا و حوزه فیزیک خارج شده و وارد دنیای زیست شناسی

 هایکارکرد همهآنچه باید به خاطر داشته باشیم این است که  .21میبحث را آغاز کن 20کاربردهای فن آوری نانو در حوزه پزشکی

  ،هاشکر ،از قبیل اسیدهای آمینه 25زندگی 24یعنی بخش های سازنده ابتدایی ،دنمی باش 23در مقیاس ها و ابعاد نانو ،22زیست شناسی

 28.هستند 27همگی در اندازه های یک تا دو نانومتری 26دی ان ای لکول هایو حتی م هادیپیل
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Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications. Jenny Stanford Publishing, 2016.  

را جهش ژنتیک می گویند.  موتاسیون ژنتیکها   در رسانه  ترجمه شده که کامال صحیح است. متاسفانه دگرشهای علمی   نامهدر واژه  موتاسیون
ها )برای نمونه از خفاش به انسان( یا جهشی کوآنتومی یا الکترونی نیست. موتاسیون تغییر و دگرگونه شدن ردیف   موتاسیون مانند جهشی بین گونه

  .است و نه جهش آن دگرش ژنتیک ،نموتاسیویا دگرگونگی ساختار و عملکرد آن است و ترجمه درست  دی ان ایهای   یا رشته پایه
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14

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
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ی هستند که کارکردهای ی ملکولی و پیام دهندگاندنیای وسیع تر ماشین های ،لکولیهای سازنده م بخش چنین زتنها کمی بزرگتر ا

که  31چند ارگانل هستندکه سلول ها عمدتا متشکل از  30از دیدگاه تاریخی چنین انگاشته می شد 29.سلولی را به حرکت می اندازند

  .32سلول را انجام می دهند هایاکثر کارکرد
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https://t.me/natureofscience 

 همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید
activity/shares/-16628a5/detail/recent-rakhshani-https://www.linkedin.com/in/raymond 

25
  

Demidov, Vadim, D. DNA Beyond Genes: From Data Storage and Computing to Nanobots, 
Nanomedicine, and Nanoelectronics. Springer, 2020.  
26

  

DNA 
27

  

Natelson, Douglas. Nanostructures and Nanotechnology. Cambridge University Press, 2015.  
28

  

Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. and Rubinstein, Israel. Handbook of Clinical Nanomedicine: 
Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications. Jenny Stanford Publishing, 2016.  
29

  

Burgess, Rob. Understanding Nanomedicine: An Introductory Textbook. Jenny Stanford Publishing, 2012.  
30

  

Williams, Gareth. Unraveling the Double Helix: The Lost Heroes of DNA. Pegasus Books, 2019.  
31

  

Turksen, Kursad. Organoids: Stem Cells, Structure, and Function. Humana Press, 2019.  
32

  

Shennan, Stephen. Genes, Memes, and Human History, London, Thames and Hudson, 2002. 
Aunger, Robert. The Electric Memes. New York, The Free Press, 2002. 
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 . 35اند ها را به دو دسته تقسیم کرده  سلول 34نوین با بکارگیرِی ابزارهای فنیِ  33شناسان زیست

  ی از قبیل هسته  مشخصی  که ساختاِر درونی 37هاِی کوچکی هستند  ( سلول36ایهسته )یا پیش  پروکاریوتی های سلول 

 تعلقم 39بندی قلمرو حاکمیِت مونراهستند و به طبقه  ای نوعی از باکتریهسته  هاِی پیش  ی سلول. همه 38مرکزی ندارند

 . 40اند

  یا ارگانل آنها )که  44ای مرکزی و ساختاِر داخلیِ و هسته  43( اغلب بزرگتر هستند42ای)یا هوهسته 41 های یوکاریوتی سلول 

  ، قارچ46های گیاهان  حاکمیت های دیگر از جمله قلمرو بندی ی طبقه . همه 45شود( مشخص است   واره خوانده میاندام 

 .48هستند ایهای هوهسته   و جانوران دارای سلول 47ها
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 . 51شوند   واره( خوانده می اندام یا) که ارگانل 50های بسیاری هستند ساختار 49ایهاِی هوهسته   در داخِل سلول
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 56دستورالعملِ   یعنی 55شود و فتوکپِی ژنتیکِ هر سلول را   ها محسوب می  سلول ترین ارگانل مرکزی، بزرگ  ی هسته 

 . 59در خود دارد 58برای بازتولید خود را 57هر سلولی  عملیاِت شیمیاییِ 

 61ها و مواِد دیگر سلولی دارند ها، لیپید آوری و توزیع پروتئینبرای جمع  کلیدی  هایی  دیگر نقش 60چندین ارگانل. 

  .63مرکزی در تولیِد انرژِی داخِل سلول را دارند  همچنین نقشی 62ها ارگانل

 چون گلوکز را   هایی  . آنها کربوهیدرات65اند ایهاِی هوهسته   سلول های کوچکِ   ( ماننِد نیروگاه64ها میتوکاندریا )یا راکیزه

  .67کنند   می 66تبدیل ATP  ادنوسین فسفاتِ تری  های به ملکول
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در فرآینِد تنفس، ملکوِل شکر را با استفاده از   یعنی کنند   استفاده می ATP فسفاِت ادنوسینجانوران و گیاهان انرژِی گلوکز را برای ساختن تری 
 .کنند  اکسید کربن و آب را آزاد می  کنند و دیانرژِی گلوکز، اکسیده می 
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 فسفاِت ادنوسینتری  های سپس ملکول  ATP انرژی ،هاِی سلولی  ( به دیگر ملکول،68هایی )همچون باطری 

 . 69رسانند  می 

 ماننِد  طلبند  و انرژِی بیشتری می  70کنند   می که کاِر مکانیکی بیشتری   هایی ها( در سلول  در نتیجه میتوکاندریا )یا راکیزه(

 71 .ها( وفوِر بیشتری دارند عضله

 و  73شوند  سلولِی فتوسنتزی یافت می تک  های  های گیاهی و در ارگانیزم  هستند که در یاخته  هایی ارگانل 72 ها کلروپالست

 .74کنند   می فرآینِد جذِب انرژِی خورشیدی را تسهیل

کمی از  ،و در نتیجه 76ندحدوداً هزار نانومتر ،های درون سلول هستند  که نیروگاه 75کاندریایتوم ،عاد نانومقیاس ها و اب برای نمونه

ها هستند و این مولکول ها  در سلولر گیددانیم که هزاران مولکول گوناگون کوچکتر   ما می ،اما امروزه .ابعاد نانویی بزرگتر هستند

 .به سلول ها می دهنداجازه ادامه زندگی و تجدید تولید را 
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که  ،79ریبوزوم ها .شوند می 78هم نهشته ،اند دهخوانده ش 77که ریبوزوم ،پروتئین ها به وسیله دستگاه هایی ملکولی ،برای مثال

  .نانومتر هستند ۲۵حدوداً  ،عملکردهایی بسیار پیچیده دارند

 

لید وت ،نامیده شده تری فسفات آدنوسینی  آمیزهیا  81ای تی پی ی که آمیزه ،80یآنزیم انمه ی الزم برای سلول ها توسطهمچنین انرژ

نانومتر  ۱۰حدوداً  ،83انجام می دهدبرای سلول ها ا این آنزیم هم که دستگاهی بسیار پیچیده است و عملکردی خیلی مهم ر .82شود  می

  .می باشد
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 همچنین برخی ارگانیسم های خود .دنعملکرد داراین جنبه های گوناگون علم زیست شناسی در مقیاس هایی نانومتری بنابر

 ۴۰۰توانند تا   و برخی دیگر می ،نانومتر ۲۰ها حدود   برای نمونه برخی ویروس .توانند در ابعادی نانویی باشند  می 84همانندساز

 .85باشند  ی نانویی نمییدر مقیاس هاباکتری ها نانومتر هستند و نتیجتاً  ۱۰۰۰حدود اما کوچکترین باکتری ها  ،نانومتر باشند

آنها اغلب به  .بسیاری از دانشمندان علم نانو مسلماً از کارکردهای زیست شناسی الهام می گیرند ،همان گونه که می توانید تصور کنید

آن  شوند و در نتیجه سعی بر سازمان یابی شگفت زده میاز توانایی های آن جهان برای خودجهان پیچیده زیست شناسی می نگرند و 

های در مقیاس نانوی  فهم برخی کنش .86آنچه می بینند را باز آفرینی کنند ،آوری نانو با استفاده از ابزارهای فنبتوانند  ،که دارند

و  ،کنیم کرا بهتر در 88و کنش های داروهای ابعاد نانو ،87سلول ها بسیار مهم است تا قادر باشیم که مکانیسم های بیماری ها

آن ما نیاز به  ،در نتیجه .89بهتر بشناسیم ،مورد استفاده استگوناگون برای تشخیص بیماری ها  که در رویکردهایرا همچنین منطقی 

ست که شناختی زیست  یفهمبا چنین  .بشناسیم ،که در درون سلول ها هستندرا مولکول هایی داریم که ساختار و کارکرد بیو

و همچنین  91بسازند 90هایی برای تولید داروهای پیشرفته بیومولکول  ،موادی نانوییبا استفاده از  ،دانشمندان علم نانو قادر هستند

 .را داشته باشند 92توانایی اختراع ابزارهایی نانویی برای تشخیص بیماری ها

شناسی می پردازم و سپس به مبحث متمرکزتر   های بنیادین زیستیندآدر فر وری نانوآ در آغاز این فصل به کاربردهای فن

که   ،94تشخیص بیماری ایبروش نوینی از آزمون رنگاهی می افکنم به  ،ابتدا به ساکن .93کاربردهای پزشکی نانو خواهم پرداخت

                                                           
84

  

Self replicating organisms 
85

  

 . "سرشت علم" من در تلگرام رجوع و گوش کنید ۶۷و  ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳ های صوتی   لطفا به مقاالت و فایل
https://t.me/natureofscience 

 همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید
activity/shares/-16628a5/detail/recent-rakhshani-ymondhttps://www.linkedin.com/in/ra 

86
  

Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
87
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88
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Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019.  
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های   برای تولید واکسن جدید کرونا در مقیاس  Pfizerو فایزر  moderna    های مدرنا   های شرکت  درصد پژوهش ۹۰برای نمونه بیش از 
  .ن آوری نانو انجام گرفته استنویی و با استفاده از ابزارهای فنا

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-invites-public-listen-two-webcasts-
pfizer 
https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/about-
vaccine?gclid=EAIaIQobChMI9P73neaN7gIVqxatBh23eQSDEAAYASABEgIMPvD_BwE 
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Vo-Dinh, Tuan. Nanotechnology in Biology and medicine: Methods, Devices, and Applications. CRC 
Press, 2007.  
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https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/about-vaccine?gclid=EAIaIQobChMI9P73neaN7gIVqxatBh23eQSDEAAYASABEgIMPvD_BwE
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این است که گونه های  ،هیجان انگیز استو کامالً نوین  ،آزموناین آنچه در مورد  .شود  استفاده می 95از ذرات نانویی طال در آن

از بسیار ساده توان  می ،را شیوع بیماری های ژنتیک و یا واکنش به داروها می شودموجب که  ،97دی ان ای 96مختلف دگرش های

 .کرداندازه گیری چنین آزمونی در  ،طال یعنی نانوذره ،طریق تغییر رنگ این ماده نانویی

  ،در آن سال ها .بازار آمددر اواخر دهه نود میالدی به که ابعاد نانو بود در های تشخیص بیماری  این یکی از نخستین سیستم

 دی ان ای کشف کردند که چگونه می توان قطعه کوچکی از مولکول 98گروهی پژوهشگر در دانشکده شیمی دانشگاه نورث وسترن

  .ره ی طال متصل کردذنانورا به 

 

به پایانه را و سپس توانستند این اتم سولفور  ،طال بسیار خوب پیوند می خورداتم  باآنها توانستند اتم سولفوری را شناسایی کنند که 

دی  -یاذره نانود که چنین ترکیب پیچیده پژوهشگران سپس نشان دادن .99ندنشته کهو هم ن همتصل کرد دی ان ای مولکول ی ازیفرد

 .101اشتد دی ان ایدر ردیف های بلندتر  )می خوانیم 100گرشما د چهآن( را توانایی شناسایی تغییراتی کوچک  ،ان ای
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Ahmed, Mohamed. Green Synthesis of Gold Nanoparticles as Antimicrobial Efficacy. LAP Lambert 
Academic Publishing, 2019.  
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را جهش ژنتیک می گویند.  موتاسیون ژنتیکها   در رسانه  ترجمه شده که کامال صحیح است. متاسفانه دگرشهای علمی   نامهدر واژه  موتاسیون
از خفاش به انسان( یا جهشی کوآنتومی یا الکترونی نیست. موتاسیون تغییر و دگرگونه شدن ردیف ها )برای نمونه   موتاسیون مانند جهشی بین گونه

  .است و نه جهش آن دگرش ژنتیک ،موتاسیونیا دگرگونگی ساختار و عملکرد آن است و ترجمه درست  دی ان ایهای   یا رشته پایه
97

  

A variety of DNA mutations 
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Chemistry Department in Northwestern University in Illinois 
99
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100

  

Mutation 
101

  

Mahyavanshi, Jyotindra. Synthesis of Au NPs & Their Bonding Capacity with Various Metal Salts: 
Methods of Synthesis and Applications. LAP Lambert Academic Publishing, 2019.  
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 کیستی 102فیبروزی ژنتیک از قبیل یارتباطی مستقیم با تشخیص بیماری ها ،دی ان ایی اه گرشدهمانگونه که آشنا هستید ردیابی 

 .104دنموجب بیماری های ژنتیک شده و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شو ،افراد دی ان ایتغییرات بسیار کوچک در  .103دارد

به رنگ سرخ از  ،ژنتیکیی اه گرشدند و در صورت ردیابی چنین ردا  را دی ان ای های لکولخوانش مذرات نانویی طال توانایی 

 ؟که پدیده پیچیده ای مانند بیماری ژنتیک با تغییر رنگی ساده ردیابی شود این چگونه است ،خوب .ندهد می رنگ آبی تغییر 

و هم پیوسته نیاز داریم که بخش های ب ،داشته باشیم 105تشخیصیچنین رویکردی از برای اینکه پاسخی درست و تصویری کامل 

و   ،یی متصل استنانون ذره آ بهکه  دی ان ای لکولبخش کوچکی از م ۲-  ،یی طالذره نانو ۱- :گوناگون چنین سیستمی را بشناسیم

  از ژنوم  ،رو هستیمتشخیص بیماریهای ژنتیک روب برای ی کههای برای درک چالش .که مورد مطالعه می باشد دی ان ای ومژن ،سه-

های سلولی در آن که همه اطالعات الزم برای کارکردلکولی است م دی ان ای همانگونه که مطلع هستید .شروع می کنم دی ان ای

در  دی ان ایهنگامی که به  .شود  می یشناختی عمل  ریزی کدهایی زیست  انباشت اطالعات از طریق برنامه .انباشت شده است

 106با ساختاری مارپیچ سان و دوالیه ،(سطحی نانویی ستدر نیز  ملکولآن و به خاطر داشته باشیم که ) نگریم   لکولی میم سطحی

 .روبرو می شویم

 

 .تاریخچه علمی آن داریمکمی نیاز به توضیح و  ،برای اینکه بدانیم چگونه چنین ساختار مارپیچ سان پلکانی دو الیه شکل می گیرد

ابعاِد ملکولی  ها را در کروموزوم  دانشمندان علمیالزم بود تا  ،هاِی ژنتیکی برای دریافت و شناخِت مکانیزم  ،میالدی ۱۹۴۰در دهه 

مولکول زندگی  دی ان ای dna کروموزوم ها آشنا بودند و می دانستند کهبا دانشمندان علمی  ،در آن زمانهند. دمورِد مطالعه قرار 

و  107تخلیصو تصفیه ، برای دانشمندان علمی نخستین گام بوخ کند و اطالعات ژنتیک را در خود حمل میهمه می باشد که 

 . 108ساختند   ها را می  شیمیایی بود که کروموزوم شناسایِی موادی

                                                           
102

  

Cystic fibrosis 
 .نوعی اختالل موروثی عملکرد غدد در بدن که با عالئم بیماری مزمن ریوی یا انسداد مجاری پانکراس همراه است

103
  

Filburn, Amy, G. and Lahiri, Thomas, and Ren, Clement, L. Handbook of Cystic Fibrosis. Adis, 2016.  
104

  

Brown, T. A. Genomes 4. Garland Science, 2017.  
105

  

Diagnosis approach 
106

  

Double helical structure 
107
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 109ریبونیوکلئیکاکسی اسید دی  ۲-و  پروتئین ۱-دارند،   شیمیایی ی ها دو ماده  ی کروموزوم همه . 

  مواِد ژنتیکِ  که آن 111( موفق شد۱۹۵۵-۱۸۷۷) 110ِایِوریشناس کانادایی اسوالد میالدی زیست  ۱۹۴۰ی در اوایل دهه

   .113خالص را جدا سازد دی ان ای DNA و 112فعال را تصفیه کرده

  DNA 114ریبوزآکسی اند از: شکر دی  در خود دارد که عبارت ۱:۱:۱به نسبت  ملکولی  ی سه بخِش سازنده دی ان ای 

 .117شودخوانده می  T و    A،C ،G که مخفِف هریک از آنها   116و چهار پایه 115فسفات  کربنی، ۵

اما آن نظریات به اثبات علمی  119داشتند dna دی ان ای نظریه هایی در مورد ساختار کریکو  118واتسوندانشمندانی علمی از قبیل 

  .ددننرسیده بو

  .عکس پایین یکی از چنین مدل هایی را نشان می دهد .هایی نیز ساخته بودند  مدل ،استفاده از چوب و توپبا  حتیآنها 

                                                                                                                                                                                           
Refine and Purify 
108
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Achievements. The Rockefeller University Press, 1978.  
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115
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116
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University Press, 2017. 
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Watson, James, D. The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA. 
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119

  

Watson, James, and Berry, Andrew, and Davies, Kevin. DNA: The Story of the Genetic Revolution. 
Knopf, 2017. 
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کریستال  ی ایکس مطالعه شد و بلورنگار یابا استفاده از اشعه  DNA دی ان اینوین، کریستاِل خالِص  با بکارگیری ابزارهای فنی

  .121گرفت را DNA ای ان  نخستین عکس از دی  ،استفاده از آن اشعهبا  120،فرانکلینبریتانیایی رزالیند  نگار
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British crystallographer Rosalind Franklin 
121

  

 :خته شده، نگاه کنید بهها پردا  که بدان  هایی  های ابزاری و شناخت ابعاد و مقیاس برای دریافت نیاز
http://htwins.net 
https://www.youtube.com/watch?v=uaGEjrADGPA 



14 
 

   ای ان  دی مطرح کرد که  ۵۰ی هم او بود که در اوایِل دهه . 123باشد می 122فرانکلینخانم  ۵۱عکس معروف شماره  ،عکس باال

DNA بر  هایی فسفاتی  مطرح کرد که ملکولاینکه او همچنین  و دیگر 125باید داشته باشد 124پلکانی و دوالیه سان،ساختی مارپیچ

 .126جانبِی پلکان قرار دارند عمودیِ  ی روِی بدنه

 

 توانستند  127کریکو فرانسیس  واتسوندانشمنِد دیگر جیمز  دو ۱۹۵۲باالخره در سال  ،فرانکلین خانم ی کار در ادامه

  129کنند. 128را تعیین DNA   دی ان ایشکِل نهایی 

  ای  ان آنها کشف کردند که دی DNA 130ماندسان و دو الیه می  مارپیچ  براستی به نردبانی.  

  نردبان به  افقیدیگر اینکه پلکاِن  و ،سازند   ی عمودِی نردبان را میبدنه  ،نحوی متناوبب ،هاِی شکر و فسفات ملکول

 سازد.   را می  133C-G پیوندیِ و یا جفِت  را 132A-T پیوندیِ  ی پایه ای هم یا جفت پله . هر131اندهای شکر متصل   ملکول

 ی  در واقع پایه A ی  با پایه تنها همیشه در پیوندیT  سازد و همچنین   پلکان را می از  یکی C با  همیشه در پیوندی G 

 سازد.   را می  DNA ای  ان پلکانی دیگر از دی 
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 هایِ  ملکول نسبت  چرا  که  دهد   واقعیت توضیح می  این A-T به C-G  است ۱:۱شه همی. 

  ای ان  دی مقاله خود را پیرامون ساختار ویژه  کریکو  واتسون ۱۹۵۳در سال   DNA  از همراه با دو مقاله تکمیلی

 ویلکینزو  کریکو  واتسون ۱۹۶۲در سال  .ندبه چاپ رسانید 135"سرشت یا طبیعت"ل در ژورنا 134ویلکینزو  فرانکلین

و زنده  به دلیل سرطان فوت کرده بود ۱۹۵۸در سال  137فرانکلینمتاسفانه خانم  .136موفق به دریافت جایزه نوبل شدند

 .138چنین جایزه ای را دریافت کند DNA   ای ان  دی ساختار ویژه شناخت پیرامون نظیر خود   نماند تا برای ادای سهم بی

کردِن میزاِن  براِی انباشت و کپی آن  در تواناییِ  DNA   ای ان  که قدرت و زیبایِی دی  139بزودی کشف کردند کریکو  واتسون

 . 141است 140از اطالعاِت ژنتیک  عظیمی

 143شود  می  142انباشت، حفظ و نگهداری  بیولوژیکی با همان الفباِی چهارحرفی ی اطالعاتِ  همه . 

  ای  ان  سپس دی DNA تجدیدتولید  و  خود را کپی ،144هایی تکاملی  سان و بوجودآوردِن پایهبا بازکردِن آن نردباِن مارپیچ

 .145کند  می 

به  Aو در آنجا  ،146دارند ساختارهای شیمیایی متفاوت ای ان  دی  هر چهار پایه ،همانگونه که در دو تصویر پایین مالحظه می کنید

 .147اند  به رنگ سبز نشان داده شده Cآبی و باالخره   Gدیگر  ،به رنگ زرد Tرنگ قرمز و 
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متفاوت شده اند و هر یک چیدمانی های آنها  بلکه اتم ،این پایه ها لزوماً اتم هایی گوناگون ندارند ،تصویر بنگریماگر به دقت به 

 .ساختار ویژه خود را دارد

 

ها  پایهمعین می کنند که کدام  نیروهای جاذبهو  ،بین پایه ها شکل می گیرد جاذبهاز نیروهای مشخص  ای ان  دی  ساخت مارپیچ ویژه

هستند که موجب جذب و وصل  149در واقع پیوندهای هیدروژنی ،نشان داده شده االبهمانگونه که در عکس  .148دیگر جفت شوندیکبا 

و دیگر جفت با  ،های هیدروژنی یکی از جفت ها با اتم هیدروژندر پیوند .شوند می ،در هر یک از الیه ها ،مولکول ها به یکدیگر

همان به  یاو  ،نند تا در مدارهای بیرونی به توازکن  و پیوندی هیدروژنی برقرار می ،کت می کنندااتم نیتروژن شر با اتم کربن و یا

با  ،همه مولکول هایی که در سلول های ما هستندنی عی ،همه زندگی  ،آنچه مشخص است این است که  .برسند 150،اعداد اعجازی

با دو ، Tهمیشه با پایه  Aپایه  ،بینید  می االبهمانگونه که در عکس  .اند  متصل شدهی پیوندهای هیدروژنی به هم  نیروهای جاذبه

پایه این جفت  ، در واقع .می سازندا ر الیه هاهم متصل شده و با سه پیوند هیدروژنی ب ، Gبا دیگر پایه  Cو پایه  ،پیوند هیدروژنی

151ای ان  دی های الیه ای و نیروهای جاذبه آنها هستند که ساختار مارپیچ سان 
  dna ها این نیروها و پیوند .دنوجود می آوررا ب

 ،هم نزدیک کنیدبواحد  ۱۰۰قطعه دیگری نیز با  واحد گرفته و با ۱۰۰را با   ای ان  دی  dna  بقدری دقیق هستند که اگر قطعه ای از
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149
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  ،ها  این پایه ،تر اینکهگفت انگیزش .شوند جفت می  Gهمیشه با پایه  Cو پایه  ، Tهمیشه با پایه  Aپایه   ،اشتباهیبدون هیچ گونه 

  .دنادامه دهسالم  ای بتواند به زندگیها تا سلول  فراهم می کنندهرگونه سلولی برای را و دستورالعمل های کافی های ژنتیک الزم کد

این یعنی اینکه  .حدوداً سه دهم نانومتر درازا دارد ،ی خطیدر ردیف ،هر پایه  .میلیارد پایه موجود استدر هر سلولی حدوداً شش 

 نانومتر ۵۰حدود کمی بیش از   ،داریم و برای صد جفت پایه  ای ان  دی  dna  ما حدود یک نانومتر  ،ها جفت پایه ودبرای 

اگر البته  ،داریم  ای ان  دی  dna چیزی حدود دو متر تقریبااین بدین مفهوم است که در درون هر سلولی  .هذاو قس علی   ای ان  دی 

این یعنی  .یلیارد سلول وجود داردتر ۵۰و به یاد داشته باشیم که در هر بدنی حدوداً چیزی نزدیک به  ،به صورت خطی چیدمان شوند

هزار رفت و برگشت از  ۱۳۰برابر با  معادل مسافتی ،به صورت خطی چیدمان کنیمکالبدمان را   ای ان  دی   dnaاینکه اگر همه

  ای ان  دی  dna به چه اندازه همه کارکردهای کالبدمان انجام پذیرداینکه این تنها بدین مفهوم است که برای  .می باشد زمین به ماه

  .اند  درون سلول های ما به صورت خطی چیدمان نشدهدر   ای ان  دی  dna  البته همه می دانند که ردیف های .نیازمندیم

حدوداً تنها و  ،153میلیون جفت پایه ۱۵۵نشان داده شده که چیزی نزدیک به  152کسیای  کروموزوم  ای ان  دی  dna  ،در عکس پایین

  .داردنانومتر درازا  ۱۰۰

 

در بیماری های   ای ان  دی  dna بهتر باشد در مورد نقششاید  ،یما دانسته  ای ان  دی  dna حاال که کمی در مورد ساختار ،خوب

مورد  برای بیماری های موروثی ،154بنیان  ای ان  دی  و سپس به موادی نانویی که در تشخیص های ،ژنتیک کمی صحبت کنیم

خود ژن در  157اغلب نوعی دگرش ،دارند 156کیستییبروز فبه نام  موروثیاشخاصی که نوعی بیماری  .بپردازیم ،155استفاده هستند

که  ،نوعی دگرشاین اشخاص  ،و در بیشتر موارد ،برای نمونه .را تعیین می کندها ها با نمک  برخورد سلولچگونگی دارند که 

دستورالعمل و پردازی مسئولیت کد  این سه جفت پایه .دارند ،هست  ای ان  دی   را از ردیفی از هسه جفت پای موجب از دست رفتن
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Cystic fibrosis 
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 هاییکارکرد در فقدان این سه جفت پایه، .158که برای کارکردهای سلولی اساسی هستند ،پروتئین را به عهده دارندبرای تولید نوعی 

  .که منجر به مشکالتی تنفسی می شود ،شده  160خیم باکتریاییودر ریه ها و عفونت های  159موجب انباشت خلط نادرست

 

 پیشتر اشاره کردم که مولکول 161.ها را ردیابی کنند دگرشگردیم به اینکه ذرات نانویی طال چگونه می توانند  حاال برمی ،خوب

 163دگرشبرای تشخیص هر نوع  ،را ای ان  دی  اگر ما بخواهیم که ردیف مشخصی از .162دو الیه تکمیلی در سلول دارد ،ای ان  دی 

را نزدیک به  ای ان  دی  ای از  ما می توانیم الیه طراحی و ساخته شده ،هدف قرار دهیم ،بیماری ژنتیکو  164ای ان  دی ردیف در 

به درستی شکل بگیرد و دو هیدروژنی اگر پیوند   .165قرار دهیم ،گرش شده باشددکه ممکن است دچار  ای ان  دی از ردیف  یبخش

  .167شود ردیابی می دگرش ،و در غیر اینصورت ،ی در کار نیستدگرش ،166الیه به هم بچسبند

کامالً و  ،ذرات طالنانو .شوند  دو نوع متفاوت ذرات نانویی طال طراحی و ساخته می 168یستیکیبروز فگرش ها در برای ردیابی د

تصویر پایین چنین پدیده  .گیرند قرار می ،که برای احتمال دگرش مورد مطالعه است ای ان  دی  با بخشی از ردیف ،مشخصاً هم راستا

  .نشان می دهد ای را

                                                           
158

  

Williams, Mark, C. and Maher III, James, L. Biophysics of DNA – Protein Interactions: From Single 
Molecules to Biological Systems. Springer, 2011.  
159
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160

  

Serious bacterial infections 
161

  

  .های پزشکی امروزی، موتاسیون دگرش ژنتیک ترجمه شده، که از واژه جهش ژنتیک صحیح تر است  در واژه نامه
162

  

Ashley, Dr. Euan Angus. The Genome Odyssey: Medical Mysteries and the Incredible Quest to Solve 
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164

  

Samuelsson, Tore. The Human Genome in Health and Disease: A Story of Four Letters. Garland 
Science, 2019.  
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Watson, James, D. and Berry, Andrew, and Davies, Kevin. DNA: The Story of the Genetic Revolution. 
Knopf, 2018.  
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ذرات نانویی طال تغییر رنگ داده و از رنگ سرخ به رنگی  ،تغییر یافته و یا دچار دگرش شده باشد ای ان  دی  اگر آن بخش از ردیف

  .را ردیابی می کند ای ان  دی  دگرش در ردیف ،نانویی یدر واقع تغییر رنگ مواد .آبی تبدیل می شوند

 

 : نوشتم که های کو آنتومی توضیح دادم،  هنگامیکه پیرامون نقطه ریزهاسفر به اگر به خاطر داشته باشید در پایان فصل دوم کتاب 

 توانایی فن آوران برای تغییر اندازه 169های کوآنتومی  نکته بسیار پر اهمیت برای دانشمندان فن آوری نانو در مورد نقطه ،

 171های نانویی برای طراحی نیمه رسانا مندلیف. با اینکه دانشمندان از عناصر جدول 170استهای کوآنتایی مواد   بسته

 . 173را هم تغییر دهند 172های کوآنتایی، فن آوران نانو می توانند خواص مواد  استفاده می کنند، با تغییر اندازه بسته
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169
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170
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171
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 را بسازند که خواص آن  نانو 174اوبی عناصرابرجدول تنند نوعی  نانو، گویی دانشمندان نانو توانسته ا نتیجتا در علم

فراتر از خواص مواد اتمی نخستین یا مادر می روند. خواص چنین موادی نانویی، پیچیده تر، و طراحی شده و  175عناصر

  .176ند مهندسی شده هستند و هرگز بنحوی طبیعی در عنصر مادر وجود نداشته ا

 و رنگ خرچگونه است که ما در مورد رنگ سما ا . های معمولی طالیی رنگ است  دانیم که طال در اندازه  همه ما میحاال  ،خوب

معمولی طال می های مقیاس در ای دقیقاً به دلیل ابعاد نانویی ذرات طال و نه   چنین پدیده ،خوب ؟177آبی ذرات طال صحبت می کنیم

ین ادر نتیجه . 180دناص فلز مادر می گیروفراتر از خاصی وخ ،179دنشو  می 178شتههذرات طال در محلولی هم ننانوکه هنگامی . باشد

  .شود موجب رنگی ویژه میکه  ، ستا (ی نانویی هستندیکه همواره در مقیاس ها) 182با امواج نوری 181طالذرات نانوهم کنش در

 

هم با یکدیگر در ،ذره های طالدر سطح نانو 183محلیی غیریمغناطیسی الکترون هاطول موج های الکتروبا ج های نوری طول مو

 186ذره های طالنانو  ،با اینکه همه .185تعیین می کنند  ،ما می بینند 184های حسی چشمانرا که دریافتگر یرنگ ذرات ،کنش داشته
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175
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177

  

Wolff, Edward, L. Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction into Modern Concepts in 
Nanoscience. Wiley–VCH, 2015. 
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184
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که به یکدیگر نزدیکتر می  یهاینآ و ،داشته سرخ یرنگ  پایین تر و ای انرژی ،ذراتی که از یکدیگر دورتر هستندنانواما  ،هستند

آبی  داشته و یترانرژی باال ،187ندا متصلیکدیگر  هباز نظر الکترونیکی  و داشتههم کنش درالکترون های سطح آنها  یعنی ،باشند

  .188دنرنگ به نظر می رس

 

وجود ب مشخص را یرنگانرژی و ست که  نید و چنین نوسانذرات طال در نوسان می باشامواج سطح نانودین مفهوم هست که این ب

  .189می آورد

انرژی و که  ،است طال ذراتنانودلیل همین نوسانات موج های سطح ب  ،هم 190دی ان ایذرات طال در پایانه رشته رنگ نانوتغییر 

 .می دهد را نشان 191وجود نوعی دگرش در ژندر نتیجه و وجود می آورد ب مشخص را یرنگ

را ردیابی  ،شوند های ژنتیک می  که موجب بیماری ،می توانند دگرش های ژنتیکی ذرات طال حاال که ما دریافتیم که نانو ،خوب

هم امروز در بسیاری  ،واقعیت این است که ؟صحبت می کنیمر ود ایآینده در  ایوری آ پرسش این است که آیا ما در مورد فن ،کنند

به نام  192شرکتی .نانو ذرات طال برای ردیابی دقیق دگرش ها مورد استفاده هستند ،از بیمارستان ها در آمریکای شمالی

                                                                                                                                                                                           
185

  

 . های پنج گانه" رجوع فرمائید من پیرامون "پایه اتمی حس ۵۶لطفا به مقاله علمی شماره 
https://t.me/natureofscience 

 زیر مراجعه فرمائید همچنین می توانید به کانال لینکدین
activity/shares/-16628a5/detail/recent-rakhshani-https://www.linkedin.com/in/raymond 

186
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188
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و به اختراع  ،حوزه پزشکی نانو در نانوذرات طالکاربردهای الزم برای  ،را 194ر های سخت افزاری مدرنیابزانانو   ،193نانوسفیر

این  .وجود آمدآمریکا ب 195نورث وسترن در ایالت ایلینوی های دانشگاه  این شرکت از درون پژوهش .کرده است  بازار ارائه

استفاده می  ،و دقیقاً از روشی که در باال توضیح داده شد دنقادر به تشخیص دگرش های ژنتیک به نحوی اتوماتیک می باش ،هاابزار

 .ندنک

را  dna دی ان ای ،و با شکستن تک سلولی ،قادر است که نمونه ای از خون بیمار را گرفتهپزشکی یک تکنسین  ،در آزمایشگاه ها

تا با  ،شده  افزاری تزریقسخت  یرابزاخالص به درون لوله آزمایشی چنین  دی ان ای ،سپس .نماید 196خارج کرده و تخلیص

همان  منظم می کند تا dna دی ان ای های را به صورت ردیف ها یا رشته 197مخلوط حاصله ،ین ابزارا .نانوذرات طال تلفیق شود

  .شود مشخص شده و نوع دگرش ژنتیک شناسایی 198سرخ رنگ صورتی یا  ،ای آبی رنگه طرح سامان  لکه ها یا

 

در نتیجه  .دنشو  می 199روز کیستیبیفزیرا که دگرش های ژنتیک متفاوتی وجود دارند که موجب  ،یندی بسیار مهم می باشدآاین فر

تا حتی  ،200را تشخیص داد یگونه دگرشنگریست تا هر ،نحوی همزمانب ،بسیاری دی ان ایمهم هست که به ردیف های 

 .را هم از دست نداد 201ینادر یدگرش ژنتیک شناسایی

بلکه همچنین برای ردیابی هرگونه  ،فیبروز کیستی مرتبط با سخت افزاری نه تنها برای شناسایی دگرش های ژنتیک یچنین ابزار

واکنش های  ،گوناگوندهند که چرا افراد   توضیح می 203عوامل ژنتیک .نیز مورد استفاده می باشد 202آلرژی یا حساسیت به داروها
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پیش از تجویز  ،را  205ینیرومندتوانایی آزمایشی  204نانوسفیردیگر از شرکت  ینانو ابزار .به داروها نشان می دهند متفاوتی

ا ت حساسیت به دارو را اندازه گیری نمایند بیمار را مورد معاینه قرار بدهند ومی دهد که پزشکان  ،هرگونه دارو یا نوشتن نسخه

ویروس ها  .دننانویی این شرکت شناسایی می شو هایویروس ها و باکتری ها نیز توسط ابزار .دواکنش ناخوشایندی نداشته باشبیمار 

برای عفونت های ویروسی نیز مورد استفاده قرار می  ،و همان اصول تشخیص بیماری ،متفاوتی دارندهای و باکتری ها ژنوم 

شرکت   ،و همانگونه که پیشتر اشاره کردم دارد یشمار موارد استفاده بی ،در زمینه تشخیص بیماری ها ،فن آوری نانو .گیرند

ی بسیاری را شرکت ابزارهای مقیاس نانو نیا .از نخستین شرکت هایی بود که از این فن آوری در پزشکی نانو استفاده کرد نانوسفیر

البته این تنها  .در حوزه پزشکی معرفی نمودو  ،در علم نانورا و پیشرفت های هیجان انگیز مهمی  مهندسی و اختراع کرد ،طراحی

  .207تاس هبود 206در حوزه پزشکی نانو سفر به ریزهاپیشرفت ها در آغاز 

توضیح  به آنها خواهم پرداخت و سفر به ریزهاهای آینده   پیشرفت های مهم علمی دیگری هم در شرف تکوین هستند که در فصل

اشاره خواهم   ،برای نمونه .208چگونه پیش می رود  ،با استفاده از علم نانو ،خواهم داد که رویکردهای گوناگون تشخیص بیماری ها

می نگرند تا ردیابی ها و  210یک اسیدکلئبه مولکول های نئو 209موادی نانویی داشت که چگونه دانشمندان علم نانو با استفاده از

گوناگون و متفاوت برای  ییرویکردها ،در این زمینه مشخص .انجام دهند را هابیماری  دقیق و ویژه و حساسبسیار  های تشخیص

  .عملی شوندپزشکی ی تا چنین تشخیص ها  وجود دارندانویی استفاده از مواد ن

نانو و مفاهیمی کلیدی که در پیشرفت های پزشکی  در آغاز پیرامون ،کهه باشم اینای از مباحث همین فصل داد  برای اینکه خالصه

طال صحبت  ی هیعنی نانو ذر ،ای نانویی  نمونه استفاده از مادهدر مورد همچنین  .اشاره داشتم ،این حوزه به کار گرفته می شوند

همچنین  .مورد استفاده می باشد ،هم امروز ،ی برای ردیابی و تشخیص دگرش های ژنتیکینانو م که چگونه این مادهکردم و نشان داد

هایی مقیاس در ی همگکه (هم کنش آنها با موج های نوری و نوشتم که در مدر مورد خواص ویژه مواد در مقیاس نانو اشاره داشت

م که چگونه ظرفیت تغییر رنگ نشان دادهمچنین  .دنده می طال خواصی متفاوت  نانو ذرهبه به مواد نانویی و  )211هستندیی نانو

  .ستامورد استفاده  ، dna دی ان ای برای تشخیص بیماری های ژنتیک و دگرش های ،ذرات طالنانو
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را از طریق اتصال  212توانند کارکردهایی ویژه و مشخصی  چگونه موادی نانویی می در مورد اینکه ،هاسفر به ریزدر فصل بعدی 

پروتئین ها و  خودمورد در  ،نتیجهدر   .213داشته باشند - نانومولکول در مقیاس اتصال نوع دیگری یعنی - به آنها  پروتئین ها

در چگونه کارکردهای پروتئین ها که و نشان خواهم داد  ، پروتئین ها خواهم نوشتو کارکردهای آنها همچنین پیرامون ساختارهای 

  .قدرتمندتر بسازندآنها را و  214)کرده هولپمانی (تغییر دادهمورد استفاده هستند تا موادی نانویی را پزشکی نانو 

 وقت و روزگار خوش. دانا و توانا باشید. 
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