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  سفر به ریزها

وری نانوآ فنو نانو علم با سیستمی آشنایی 
1

 

 مهنو فایل صوتی  هنفصل 

پزشکی نانو
2

  های زنده ردیابی می کنند؟ چگونه ذراتی نانویی، سرطان را در ارگانیسم-  

 

 . 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

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

هستند که سالهاست بر روی آن کار می کنم و در دست ( 9سفر به ریزها)ی با همین نام دیدهای کتاب ج  در واقع این مقاالت، فصل

    .ام که پیشاپیش آن را، فصل به فصل، بطوری مجازی منتشر کنم  تهیه است، و تصمیم گرفته

ها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما )که اغلب دسترسی نظام   هشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینکاز پژو

 ندارند( ارسال فرمایند. با احترام، ر. رخشانی -به زبان فارسی  - آوری 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

  

Nanomedicine – Nanoparticles Detect Cancer in Living Organisms 
3

  

، لطفا به کانال تلگرام "سرشت علم" من  های صوتی  فایلدن یبرای شنو همچنین  دی افپی برای مقاالت علمی من )منجمله این مقاله( به شکل 
  مراجعه فرمائید

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 
4

  

های صوتی من   آهنگ آغازین و پایانی "سفر به ریزها" را برای فایلبا سپاس از دوست گرامی، جناب اسفندیار منفردزاده، که با مهر و دوستی 
 . ساختند

5
  

“The Handbook of Nano Technology, Policy and Intellectual Property Law”, John C. Miller, et al, Hoboken 
New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. 

6
  

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

7
  

Sanders, Wesley, C. Basic Principles of Nanotechnology. CRC Press, 2018. 
8

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
9

  

Frankel, Felice, C. and Whitesides, George, M. No Small Matter: Science on the Nanoscale. Belknap 
Press of Harvard University, 2009. 

https://t.me/natureofscience
https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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 12ردیابی می کنند 11های زنده در ارگانیسمذراتی نانویی، سرطان را  چگونه -  10پزشکی نانو

ها در تمامیت علم نانو، برای نخستین بار و کماکان نیز هم اکنون، در حوزه پزشکی انجام پذیرفته  ترین پژوهش برخی از هیجان انگیز

، می 14یی درهم کنش دارندبا موادی نانوآنها ها نگریسته و نشان داده ایم که چگونه  . حاال که ما به انواع گوناگون بیوملکول13است

ن آوری نانو برای ردیابی یکی از پردازیم. ابتدا بساکن به تاثیر فهای مختلف مواد نانویی در پزشکی ب توانیم به چگونگی کاربرد

  .، یعنی سرطان، می نگریم۲۱های قرن  ترین بیماری خطرناک

 ریشه یابی سرطان

، نیاز به اندیشیدن ای . برای درک سرچشمه چنین بیماری15سرطان به وقوع می پیونددشاید نخست بهتر باشد تا بدانیم که برای چه 

های فیزیولوژیک بنیادینی هستند که  واحدها  سلول. همانگونه که مطلع هستید، 16در مورد سلول هایی که کالبد ما را می سازند، داریم

برای را الزم  ای  دی انهای  ها و ملکول هستند و تمام پروتئینعادی میکرونی بها را می سازند. آنها اغلب در ا ها و بافت ارگان

 . 18در خود دارند 17صیانت از زندگی

 

 . 19هایی گوناگون داریمنوع مختلف سلول برای عملکرد ۳۰۰ ای سلولی دارند. ما بیش ازنهایت پیچیده  ها مجموعه بی نسانا
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Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
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In vivo 
12

  

Cooper, J. and Walshaw, A., and Mills, M.c., and Peitsch, M. and Guex, N. Principles of Protein Structure, 
Comparative Protein Modeling, and Visualization. https://swissmodel.expasy.org/course/course-
index.htm. 
13

  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
14

  

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016. 
15

  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
16

  

Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and 
Function.) Morgan & Claypool, 2013. 
17

  

Gray, Theodore, and Mann, Nick. Molecules: The Elements and the Architecture of Everything. Black Dog 
& Leventhal, 2018. 
18

  

Carlson, Bruce, M. Human Embryology and Developmental Biology. Elsevier, 6th Edition, 2018. 
19
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، که شگفت انگیز بنظر می رسد که 20تریلیارد ارزیابی می کنند ۱۰۰  تا ۵۰های کالبد آدمی را حدود بر آوردهای علمی، تعداد سلول

  21.ما چه میزانی سلول داریم

 

های کهنه  های خود نیاز به جایگزین سازی سلول در عین حال، ما بنحوی مستمر سلول سازی می کنیم، یعنی برای تجدید تولید بافت

. این یعنی اینکه، هر 23های ما تقسیم شده تا جایگزین سلول هایی مرده شوند سلول %۰.۱. هر روزه، حدود 22با سلول هایی نوین داریم

کمی به آنچه در بدن  ،ید)اگر گهگاهی فکر می کنید که روزی مولد نداشته ا 24میلیارد سلول نوین تولید می کنیم ۱۰۰روزه ما حدود 

 !( 25شما اتفاق افتاده است، بیاندیشید

                                                                                                                                                                                           
Schoenwolff, Gary, and Bleyl, Steven, B. and Brauer, Philip, R. and Francis-West, Philipa, H. Larsen's 
Human Embryology, 5th Edition. Churchill Livingston, 2014. 
20

  

Lodish, Harvey, and Berk, Arnold, and Kaiser, Chris, A. and Krieger, Monty, and Bretscher, Anthony, and 
Ploegh, Hidde, and Amon, Angelika, and Martin, Kelsey, C. Molecular Cell Biology (Eighth Edition. ) W. H. 
Freeman, 2016. 
21

  

Alberts, Bruce, and Hopkin, Karen, and Johnson, Alexander, D. and Morgan, David, and Raff, Martin, and 
Roberts, Keith, and Walter, Peter. Essential Cell Biology (Fifth Edition.) W. W. Norton & Company, 2019. 
22

  

Luisi, Pier Luigi. The Emergence of Life: From Chemical Origins to Synthetic Biology. Cambridge 
University Press, 2016. 
23

  

Kuriyan, John, and Konforti, Boyana, and Wemmer, David. The Molecules of Life: Physical and Chemical 
Principles. Garland Science, 2012. 
24

  

Deamer, David, W. Assembling Life: How Can Life Begin on Earth and Other Habitable Planets? Oxford 
University Press, 2019. 
25

  

Barresi, Michael, J. F. and Gilbert, Scott, F. Developmental Biology. Oxford University Press, 2019. 
 



4 
 

. هرگاه که حتی تک 28این را هم داریم که اشتباهی صورت بپذیرد 27، احتمال26میلیارد سلول بسازیم ۱۰۰خوب، اگر ما هر روزه 

 . 30ژنوم آدمی نیاز به رونوشت برداری )کپی شدن( دارند 29های میلیارد جفت پایه ۳سلولی تقسیم شود، همه ی حدود 

 

 . 31دارنداری تریلیارد جفت پایه نیاز به رونوشت برد ۳این یعنی، هر روزه 

 

را  33ی تکمیلیاتا رشته  32خوانده می شود به کنشتوسط نوعی پروتئین  ای  دی انها" نوشتم که هر رشته "سفر به ریز ۷در فصل 

 . تولید نماید

                                                           
26

  

Capra, Fritjof, and Luisi, Pier Luigi. The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge University 
Press, 2016. 
27

  

Walker, Sara Imari, and Davies, Paul, C. W. and Ellis, George, F. R. From Matter to Life: Information and 
Causality. Cambridge University Press, 2017. 
28

  

Starr, Cecie, and Taggart, Ralph, and Evert, Christine. Biology: The Unity and Diversity of Life. Cengage 
Learning, 2015. 
29

  

Pair bases 
30

  

 . " من در تلگرام رجوع و گوش کنیدسرشت علم " ۶۱شماره صوتی   لطفا به مقاله و فایل
https://t.me/natureofscience 

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

31
  

Alon, Uri. An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits. Chapman and Hall, 
2019. 
32

  

Call to action 
33

  

https://t.me/natureofscience
https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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که بسیار بسیار  36ند ؛ و در طول زمان آنچنان تکامل یافته ا35ای اغلب بسیار دقیق عمل می کنندبرای چنین وظیفه  34ها پروتئین

آیندی قطعیت کامل نداشته و هنگامیکه هر روزه با چنین ؛ اما هیچ فر37عملکردی داشته باشندچنین  یاشتباه گونههر درست و بدون

 .39هر از چندگاهی احتمال اشتباه هم هستو  همواره ، 38روبرو هستیم ،انجام می گیردکه  ،ای  دی انرونوشت برداری  از میزانی

 

                                                                                                                                                                                           
Complementary strand 
34

  

L’Italien, James, J. Proteins: Structure and Function. Springer, 2011. 
35

  

Hughes, Andrew, B. Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry, Origins and Synthesis of  
Amino Acids (Volume 1.) Wiley – VCH, 2009. 
36

  

Flatt, Thamas, and Heyland, Andreas. Mechanisms of Life History Evolution: The Genetics and 
Physiology of Life History Traits and Trade-Offs. Oxford University Press, 2011. 
37

  

Sharma, Virender, K. and Rokita, Steven, E. Oxidation and Amino Acids, Peptides and Proteins: Kinetics 
and Mechanism. Wiley, 2012.  
38

  

Houde, Damian, J. and Berkowitz, Steven, A. Biophysical Characterization of Proteins in Developing 
Biopharmaceuticals. Elsevier, 2014. 
39

  

Hughes, Andrew, B. Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry, Protection Reactions, 
Medicinal Chemistry, Combinatorial Synthesis (Volume 4.) Wiley – VCH, 2011. 
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، قرار 41ایجاد می کند ای  دی انکه واکنشی در  40ای شیمیاییماده در معرض ر فردی در معرض تشعشع و یا آن، اگاضافه بر 

ها را بدون هرگونه صدمه  سلول ،. گهگاهی چنین اشتباهاتی43تب تر ایجاد شوندمی توانند مر 42ها شتباهات یا دگرشبگیرد، چنین ا

 تحت تاثیر قرار می دهند. 

دی برای ک ای  دی ان، ها تا بنگریم که در کدام بخش، های مان را بر جایی پهن کنیم در سلول ای  دی اناگر می توانستیم همه 

ما تنها وظیفه  ای  دی ان ها بخش بیشتردر ، متوجه می شویم که 45ما تنها موجود است ای  دی اندارد و در کجا  44ها پروتئین

متاثر نمی شوند و به کارهای  های ما دگرشی در چنین بخش هایی صورت پذیرد، سلول . بنابراین اگر47دارد 46سازیفضا

  گیشوند اما گاهی، ژنی آنچنان تغییر می پذیرد که توانایی تقسیم. ان بدون هیچ دگرش یا تغییری ادامه می دهندشخود 48سازمانیخود

 را از دست می دهد.  49و صیانت از خود

 

ای یا صدمه از ماده ژنی صدمه تشعشعی  ،نه. برای نمو50د، توانایی بهبود بسیار سخت می شودمی افت نگامیکه چنین دگرشی اتفاقه

 . 53را جذب نماید 52ی( اتم اکسیژنی اضاف51،آنیناردی موجب می شود که پایه جی )گوشیمیایی، در مو

                                                           
40

  

Exposed to radiation or a chemical agent 
41

  

DK. The DNA Book. DK Childrens Book, 2020. 
42

  

Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. and Rubinstein, Israel. Handbook of Clinical Nanomedicine: 
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
یا الکترونی نیست. موتاسیون تغییر و دگرگونه شدن ردیف ها )برای نمونه از خفاش به انسان( یا جهشی کوآنتومی   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
43

  

Singh, Keshav, K. Mitochondrial DNA Mutations in Aging, Disease and Cancer. Springer, 2013.  
44

  

Codes the protein 
45

  

  ساز آن موضوع پژوهش استوانده می شد، ولی امروزه نقش فضازائد خ ای  دی انساز، فضا ای  دی انها پیش در تحقیقات ابتدایی ژنتیک،  سال
46

  

Spacer duty 
47

  

Nowicki, Stephen. Biology: The Science of Life. The Teaching Company, The Great Courses, 2004. 
48

  

Self organization 
49

  

Ability to divide and maintain itself 
50
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خوانده می  57جی -که اکسو آنین گوجی )، این نوع جدید 56را بر می دارد 55ای  ی ان، پروتئینی که رونوشت د54در چنین مواردی

ی   ، با پایه61 نوین ای را، برای ایجاد جفت پایه 60ای . سپس چنین رشته59( اشتباه می گیرد58تی )تهایمین ی شود( را با پایه

 . 66می کند 65( هم نهشته64)سایتوسین 63سی ی ( بجای پایه62)آدنین

                                                                                                                                                                                           
Friedberg, Errol, C, and Walker, Graham, C, and Wood, Richard, D., et al. DNA Repair and Mutagenesis. 
ASM Press, 2005.  
51

  

G base, Guanine 
52

  

Additional oxygen atom 
53

  

Foster, Mizzz. Genetic Disorders: Mistakes in DNA Code, DNA Mutations Bundle. PowerPoint 
Presentations, 2020.  
54

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
55

  

Richards, Julia, E. and Hawley, R. Scott. The Human Genome: a User's Guide. Academic Press, 2010.  
56

  

Demidov, Vadim, D. DNA Beyond Genes: From Data Storage and Computing to Nanobots, 
Nanomedicine, and Nanoelectronics. Springer, 2020. 
57

  

Oxo – G or Oxo - Guanine 
58

  

T base, Thymine 
59

  

Jain, Jewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017.  
60

  

Strand 
61

  

Making a new base-pair 
62

  

A base, Adenine 
63

  

Sanford, John, C. Genetic Entropy. FMS Publications, 2014.  
64

  

C base, Cytosine 
65

  

Synthesize 
66

  

Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
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 .70از بین می رود 69تنظیمیو توانایی خود 68شدهب تجدید تولید تبنحوی مر 67ای  حاال، این دگرش جی به

 

می  72بندیکد ای  دی انتوسط رشته  ،71ها" اشاره داشتم که رشته پروتئین"سفر به ریز ۸چگونه چنین اتفاقی می افتد؟ در فصل 

اگر اضافه بر آن، دارند.  75ها های بسیار مهم شیمیایی، ساختاری و نظارتی در سلول عملکرد 74ها . همچنین نوشتم که پروتئین73شود

                                                           
67

  

G to A mutation is then perpetuated 
68

  

Hariharan, Ramesh. Genomic Quirks: The Search for Spelling Errors. Pathology Clinical Chemistry 
Books, 2016.  
69

  

Ability to self-regulate 
70

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and 
Food Nanoscience. CRC Press, 2020. 
71

  

Protein strand 
72

  

Encoded by DNA strand 
73

  

Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. and Rubinstein, Israel. Handbook of Clinical Nanomedicine: 
Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications. Jenny Stanford Publishing, 2016.  
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، 78شود، سپس آن شکل نوین پروتئین تولید شده 77، دچار دگرش76پردازی پروتئین را داردکه مسئولیت کدای   دی انملکول  آن

های فسفر و  ها موجودند که اتم در سلول 81زکینا. برای نمونه پروتئین هایی بنام 80داشته باشد 79بیامکان دارد که خواصی غر

ها سیگنال  ؟ پاسخ اینکه آنها از این طریق به سلول83. خوب، برای چه آنها چنین می کنند82ها متصل می کنند اکسیژن را به پروتئین

این  87واکنششود، موجب ابر 86دچار دگرش ها کینازاگر رشته ی یکی از این  .85هستند 84می فرستند که در کدام مرحله زندگی

و  90بوجود می آورد و سلول نیز زودتر از معمول دست به تقسیم خود زده 89و با سرعتی بسیار باال در سلول تغییراتی 88پروتئین شده

 .92انجام می پذیردسریع تر  91در نتیجه تقسیم سلولی

                                                                                                                                                                                           
74

  

Hughes, Andrew, B. Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry, Analysis and Function of 
Amino Acids and Peptides (Volume 5.) Wiley – VCH, 2011. 
75

  

Chemical, structural and regulatory functions in cells 
76

  

Sharma, Virender, K. and Rokita, Steven, E. Oxidation and Amino Acids, Peptides and Proteins: Kinetics 
and Mechanism. Wiley, 2012. 
77

  

 Becomes mutated 
78

  

Friedberg, errol, C. Learning About Your Genes: A Primer for Non-Biologists. World Scientific Press, 
2018.  
79

  

Strange properties 
80

  

Burgess, Rob. Understanding Nanomedicine: An Introductory Textbook. Jenny Stanford Publishing, 2012.  
81

  

Kinases 
82

  

Cordero, Mario, D. and Viollet, Benoit. AMP-activated Protein Kinase. Springer, 2018.  
83

  

 . " من در تلگرام رجوع و گوش کنیدسرشت علم " ۶۸شماره صوتی   لطفا به مقاله و فایل
https://t.me/natureofscience 

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

84
  

In what stage of their Life-cycle? 
85

  

Turksen, Kursad. Organoids: Stem Cells, Structure, and Function. Humana Press, 2019. 
86

  

Mutated 
87

  

Overactive 
88

  

Pandey, Girdhar, K. Protein Kinases and Stress Signaling in Plants: Functional Genomic Perspective. 
Wiley – Blackwell, 2020.  
89

  

Modifications 
90

  

Donev, Rossen. Protein Kinases in Drug Discovery. Academic Press, 2021.  
91

  

Cell divisions 
92

  

https://t.me/natureofscience
https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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 94در مورد وضعیت نقصان سلولی 93مهمکه سیگنال هایی  های دگرش یافته، همچنین، می توانند سلول هایی خطرناک بسازند پروتئین

آیندی بنام "مرگ دارند، و در واقع فر یبه جایگزین های طبیعی و سالم می دانند که چه هنگام نیاز سلول .خویش را نادیده بگیرند

سلول  97. آنها فرا رسیده است یکه از آن طریق آنها واقف هستند که زمان مرگ و جایگزین 96" دارند95برنامه ریزی شده سلولی

آنها با  . های برنامه ریزی شده را نادیده می گیرند و اغلب تهاجمی می شوند ند، چنین سیگنال ها دگرش یافته ا هایی که در برخی ژن

وشی می گیرند، و از همه عالئم نقصان خود چشم پ 99ها را تحت کنترل سلولی در بافت ی و مجموعه 98سرعتی باال تقسیم می شوند

  .102خوانده شده، می شوند 101پالسمو تبدیل به آنچه نئو 100می کنند

 

ها خطرناک و  و همان چیزی است که تبدیل به غده می شود. البته گهگاهی غده 103نئو پالسم، در واقع، آغاز شکل گیری غده است

 .نیستند و تنها سریع تر از معمول تقسیم می شوند، اما آنچنان تهاجمی نیستند که صدمه بزنند، و تنها بزرگ می شوند 104بدخیم

                                                                                                                                                                                           
Myklos, David, and Nash, Bruce, and Hilgert, Uwe. Genome Science: A Practical and Conceptual 
Introduction to Molecular Genetic Analysis of Eukaryotes. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2014.  
93

  

Important signals 
94

  

Defective cell status 
95

  

Programmed cell death 
96

  

Puthalakath, Hamsa, and Hawkins, Christine, J. Programmed Cell Death: Methods and Protocols. 
Humana Press, 2016.  
97

  

Tikkanen, Ritva, and Nikolic – Paterson, David. Mitogen Activated Protein Kinases: Functions in Signal 
Transduction and Human Diseases. MDPI AG, 2020.  
98

  

Ward, Richard, A. and Goldberg, Fredrick, W. and Drewry, David, and Wu, Peng, and De Bruin Gerjan, et 
al. Royal Society of Chemistry, 2018.  
99

  

Control the cell population in the tissue 
100

  

Ignore the defective signs 
101

  

Neoplasm 
102

  

Dawkins, Richard. Science in the Soul. Selected Writings of a Passionate Rationalist. Transworld 
Publishers, Penguin, 2018. 
103
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اغلب بنحوی  سلول هاآیندی، . در چنین فر106هستند 105برخی اوقات سلول هایی که تبدیل به غده می شوند بدخیم و تهاجمی، عکسبر

 . 107و برهم انباشت می شوند مستمر و بازگشت ناپذیر، دچار دگرش شده

ها بسیار به جریان گردشی  های تهاجمی، که بخشی از غده هستند، از این واقعیت که غده خوب، منظور من از تهاجمی چیست؟ سلول

 ند و به اکسیژن نیازمندند.  های خونی وصل ا این یعنی اینکه آنها به شبکه عروقی و رگ. 108ند، بهره می گیرند خون متصل ا

 

های دیگر می روند.  و به ارگان 111می پیوندند 110ارتباط خود با غده را قطع می کنند و به سیستم گردشی خون 109های تهاجمی سلول

می کنند و با بوجود آوردن  یا تسخیر 113گویی کلنیزهرا ( 112اعضای دیگر )از قبیل کبد، مغز، استخوان و غیرهها و  اندامسپس، آنها 

  .114بسیار صدمه می زنندغده هایی جدید، به آنها 

                                                                                                                                                                                           
Segelov, Eva. Advances in Diagnosis and Therapy of Neuroendocrine Neoplasms. MDPI Ag, 2021.  
104

  

Dangerous and malignant (NOT benign) 
105

  

Malignant and aggressive 
106

  

Khosravi-Far, Roya, and White, Eileen. Programmed Cell Death in Cancer Progressin and Therapy. 
Springer, 2008.  
107

  

Mughal, Tariq, I, and Barbui, Tiziano. Oxford Specialist Handbook: Myeloproliferative Neoplasms. OUP 
Oxford, 2020.   
108

  

Mocelline, Simone. Soft Tissue Tumors: A Practical and Comprehensive Guide to Sarcomas and Benign 
Neoplasms. Springer, 2021.  
109

  

Arney, Kat. Rebel Cell: Cancer, Evolution and the New Science of Life’s Oldest Betrayal. BenBella Books, 
2020.  
110

  

Blood circulatory system 
111

  

Samuelsson, Tore. The Human Genome in Health and Disease: A Story of Four Letters. Garland 
Science, 2019.  
112

  

Liver, brain, bone, etc.  
113

  

Colonize 
114

  

Lostroh, Pheobe. Molecular and Cellular Biology of Viruses. Garland Science, 2019.  
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های چندانی  بافت هایی که با ازدیاد سن عملکرددر یعنی  -دقیقا بهمین دلیل است که سرطان در بافت هایی مانند سینه یا پروستات 

 . 115می تواند کشنده و مرگ زا باشد -ندارند 

 

 . 116ند و غده زا شده ا های سرطانی می بینید که از سینه به کبد رفته در عکس پایین تصویری از سلول

 

                                                           
115

  

Jiang, Peter, YZ, and Wang, Xiaowen, and Yang, Andrew, C., and Kundra, Ajay, et al. The Frontiers of 
Plasma Cell Neoplasms. Independently Published, 2021.  
116

  

National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines for Patients Myeloprofilerative Neoplasms. 
NCCN, 2020.  
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در پایان،  یاباالخره  ( هستند که،117 وضعیتییا فرا تتیزهستند، بلکه غده هایی ثانوی )متاسهای نخستین سینه نی در واقع آنها غده

 . تندرستی را بنحوی سرطانی به خطر می اندازند

 

 

 ردیابی سرطان

. برای نمونه، غده سرطانی سینه را می 118رمان پذیر استردیابی کنیم، در بیشتر موارد، د امروزه اگر سرطان را در مراحل ابتدایی

. در مورد سرطان پروستات نیز چنین است. اما روش هایی را 119توان با عمل جراحی بیرون کشید تا بیمار به زندگی سالم بازگردد

  .120ند موفق نبوده اسرطان مراحل ابتدایی ردیابی که ما برای ردیابی سرطان مورد استفاده قرار داده ایم، چندان در 

 

بسیار موفق آنها، پس از شکل گیری  ،ها غده از و تصویر برداری ،هستند که برای نگاه کردن به ،121ام آر آیاز قبیل  ،روش هایی

های هیدروژن کالبد  تمام اتمگیرد و  ربا قرار می در این روش بیمار در تونل بزرگی از آهن ،که مطلع هستید همانگونه .122ندا هبود

  .درون کالبد جمع آوری شده و آشکار شود ی تا تصویری از غده ،آدمی مورد استفاده قرار گرفته

                                                           
117

  

Metastatized 
118

  

Atwood, Teresa, and Campbell, Peter, and Parish, Howard, and Smith, Tony, and Sterling, John, and 
Vella, Frank, and Cammak, Richard. Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. Oxford 
University Press, 2006. 
119

  

Loomis, Howard, F. Jr. Enzymes: The Key to Health. The Fundamentals. Enzyme Formulations, 2005.  
120

  

Gurr, Michael, L. and Harwood, John, L. and Frayn, Keith, N. and Murphy, Dennis, J. and Michell, Robert, 
H. Lipids: Biochemistry, Biotechnology, and Health. Wiley- Blackwell, 2016. 
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ما می توانیم همه  .123نشان داده شده است ،شود آوری می جمعروش تصویر پایین میزانی باورنکردنی از جزئیاتی که با این در 

   .عادی و یا غده ای را ببینیم و شناسایی کنیمغیر گونه وضعیتمشاهده کنیم و هربخش های مغز را مناطق و 

 

 می داردی نمونه حدود هزار دالر هزینه بربرا 124بسیار باالست و تنها یک اسکن معمولی از مغز ام آر آیاما در واقع هزینه روش 

معاینه با این روش مورد ردیابی سرطان های پزشکی مقرون به صرفه نیست که هر فردی را در هر سال برای  و اغلب برای نظام

  .125دهند راقر

                                                                                                                                                                                           
121

  

MRI – Magnetic Resonance Imaging 
122

  

 :ها پرداخته شده، نگاه کنید به  که بدان  هایی  های ابزاری و شناخت ابعاد و مقیاس برای دریافت نیاز
http://htwins.net 
https://www.youtube.com/watch?v=uaGEjrADGPA 
123

  

Vo-Dinh, Tuan. Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applications. CRC 
Press, 2007. 
124

  

An ordinary brain scan 
125

  

Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
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و شده باید ساکن  می سلول هاو  مبیر خون بیابه ما یاری نمی دهد تا سلول های سرطانی را د ام آر آیتر از آن اینکه روش  شاید مهم

ارتباط خود با غده را که  126 ،را هایی تهاجمی سلولاین یعنی اینکه  .یمکنردیابی این روش آنها را ا ب بتوانیمتبدیل به غده شده باشند تا 

ردیابی  ام آر آیتوان با روش  نمی ،روندبهای دیگر  به ارگان اند تاشبمی  127به سیستم گردشی خوندر مسیر پیوستن و  اند کردهقطع 

 .دیگر داریم هاییبراین ما نیاز به راه حل بنا .کرد

چنان که ؟ آن128لی مناسب را بیابداند راه حن آوری نانو می توفها" نوشته شد، چگونه ه به آنچه تاکنون در "سفر به ریزخوب، با توج

که  می دانیم. 129ها تغییر دهیم ملکولد نانو ساخته و آنها را توسط بیومی دانیم که قادریم ساختارهایی در ابعا هاشاره کردم، ما امروز

مان و هم در های سرطانی، هم در داخل کالبد ول، می توانیم از آنها برای یافتن سل130اگر هوشمندانه از موادی نانویی استفاده کنیم

، بهره بگیریم. کمی پیش تر در مورد هر دو رویکرد درون و بیرون از کالبد انسان بحث خواهم 131نمونه هایی بیرون از بدن مان

مد آرون کالبد روشی معقوالنه و کارها بد ، فرستادن ردیاب132ای شکل گرفته استاری از سرطان ها، هنگامی که غده برای بسی .کرد

ی که در حالت و یا سرطان 134. برای برخی دیگر از سرطان ها، برای نمونه سرطان خون133برای یافتن محل غده ی سرطانی است

ز کالبد، گردشی خون است، نمونه گیری از بیمار و آنالیز آن نمونه خارج اوضعیتی )یا متاستتیزه( شدن و پیوستن به جریان فرا

 .135ری استاحتماال رویکرد مناسب ت

                                                           
126

  

Aggressive cells 
127

  

Blood circulatory system 
128

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and 
Food Nanoscience. CRC Press, 2020. 
129

  

Lee, Dong Soo. Radionanomedicine: Combined Nuclear and Nanomedicine. Springer, 2018. 
130

  

Burgess, Rob. Understanding Nanomedicine: An Introductory Textbook. Jenny Stanford Publishing, 2012. 
131

  

Samples outside the body, Ex vivo 
132

  

Veronesi, Umberto, and Goldhirsh, Aron, and Gentilini, Oreste Davide, and Leonardi, Maria Cristina. 
Breast Cancer. Springer, 2017.  
133

  

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016. 
134

  

Leukemia 
135

  

Steinmetz, Nicole, F. Viral Nanoparticles: Tools for Material Science and Biomedicine. Jenny Stanford 
Publishing, 2011. 
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 136های زنده های سرطانی در ارگانیسم ردیابی غده

ایده  .کنیمصحبت کمی  ،کنندمی در اینجا بهتر است در مورد موادی نانویی که غده ها را در ارگانیسم های زنده ردیابی و پیدا  ،خوب

 140را به جریان گردشی خونها آنو  139بسازیم 138و هوشمند 137ییاگر بتوانیم ردیاب های کوچکی نانو ،و بینش ما چنین است که

حاال،  .143ردیابی کنیم ،142شوند وضعیتییا فرا 141تیزهتسمتا هکآنقادر خواهیم بود که کوچکترین غده ها را پیش از  آنگاه ما ،یمبفرست

 145های سالم های سرطانی از سلول ما قادر به تشخیص سلول 144نانوییهای  منظور من از "یافتن" غده سرطانی این است که ردیاب

 .147میندازا. شاید در اینجا بهتر باشد تا نگاهی به کارکرد چنین موادی نانویی بی146باشند و بتوانند، به دقت، نوعی سیگنال بفرستند

و قادرند که ملکول هایی دیگر  148ها تغییر یافته ملکولموادی نانویی نوشتم که توسط بیو در موردها" "سفر به ریز کتاب  ۷در فصل 

های سرطانی را بنحوی دقیق  "به چه ملکولی نیازمندیم تا سلول ما. پرسش این است که 149را بنحوی بسیار مشخص شناسائی کنند

نیستیم زیرا که، همانگونه اشاره کردم، آن ملکول در درون  151ای دگرش یافته  دی ان در واقع، ما قادر به یافتن  "؟150شناسائی کند

 . 152سلول بسته بندی شده است

                                                           
136

  

Cancer tumor detection In Vivo 
137

  

Khanna, Vinod Kumar. Nanosensors: Physical, Chemical, and Biological. CRC Press, 2021.  
138

  

Tiny and smart nanosensors 
139

  

Zuccheri, Giampaolo. DNA Nanotechnology: Methods and Protocol (Methods in Molecular Biology.) 
Humana Press, 2018. 
140

  

Blood circulatory stream 
141

  

Before metastatizing 
142

  

Burgess, Rob. Understanding Nanomedicine: An Introductory Textbook. Jenny Stanford Publishing, 2012. 
143

  

Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. and Rubinstein, Israel. Handbook of Clinical Nanomedicine: 
Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications. Jenny Stanford Publishing, 2016.  
144

  

Nanosensors 
145

  

 . "سرشت علم" من در تلگرام رجوع و گوش کنید ۶۲و  ۶۱های صوتی   لطفا به مقاالت و فایل
https://t.me/natureofscience 

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

146
  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
147

  

Zuccheri, Giampaolo. DNA Nanotechnology: Methods and Protocol (Methods in Molecular Biology.) 
Humana Press, 2018. 
148

  

Modified by biomolecules 
149

  

Rogers, Ben, and Adams, Jesse, and Pennathur, Sumita. Nanotechnology: Understanding Small 
Systems. CRC Press, 2017. 
150

  

https://t.me/natureofscience
https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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 ها خارج از سلول، می بایست تنها در جستجوی عالیمی 153هنگامیکه ما ردیاب هایی را برای گردش در درون کالبد می فرستیم

 . 154باشیم

 

می  لخارج سلو ی ، نوشتم، که در پوسته157نامیده می شوند 156دریافتگرکه  155پروتئینی در فصل پیشین در مورد ملکول هایی

 . 159می کنند 158مانیتورو  نظارتنشینند، به محیط اطراف می نگرند و ورود و خروج موادی دیگر را 

                                                                                                                                                                                           
Skwarecki, Beth. Genetics 101: From Chromosomes and the Double Helix to Cloning and DNA Tests, 
Everything You Need to Know about Genes. Adams Media, 2018. 
151

  

Mutated DNA 
152

  

Natelson, Douglas. Nanostructures and Nanotechnology. Cambridge University Press, 2015. 
153

  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
154

  

Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
155

  

Baxevanis, Andreas, D. and Bader, Gary, D. and Wishart, David, S. Bioinformatics: A Practical Guide to 
the Analysis of Genes and Proteins. Wiley, 2020. 
156

  

Receptors 
157

  

Alberts, Bruce, and Hopkin, Karen, and Johnson, Alexander, D. and Morgan, David, and Raff, Martin, and 
Roberts, Keith, and Walter, Peter. Essential Cell Biology (Fifth Edition.) W. W. Norton & Company, 2019. 
158

  

Monitor 
159
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دریافتگرها مسئول . این 161هستند که اغلب در سطوح باالی بیرونی سلول سرطانی می نشینند 160ها انواع مشخصی از دریافتگر

سلول سرطانی  163هستند، که همانگونه که نوشتم، از خودکشی برنامه ریزی شده 162نظارتیها برای وظایف خود رستادن سیگنالف

ی یهای سرطانی را شناسا بتوانند سلول 164های بسیار خوبی هستند تا ذرات نانویی ردیاب ها کاندید جلوگیری می کنند. این دریافتگر

 . 165دارند خود،از بیرون  ،های سالم دریافتگر های سرطانی، بنحوی میانگین، پنج برابر سلول نکه سلولدیگر ای .کنند

 

 .166ی نانویی هستندیها ها اهدافی بسیار مناسب برای ردیاب بنابر این چنین دریافتگر

                                                                                                                                                                                           
Douglas, Kenneth. DNA Nanoscience: From Prebiotic Origins to Emerging Nanotechnology. CRC Press, 
2017. 
160

  

Specific types of receptors 
161

  

De la Rica, R. and Matsui, H. Applications of Peptide and Protein-based Materials in Bionanotechnology, 
Chemical Society Reviews, 39, 2010. 
162

  

Self-regulating tasks 
163

  

Programmed suicide 
164

  

Naito, Makio, and Yokoyama, Toyokazu, and Hosokawa, Kouhei, et al. Nanoparticle Technology 
Handbook. Elsevier, 2018. 
165

  

Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
166

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and 
Food Nanoscience. CRC Press, 2020. 



19 
 

 

 

 167آنتومیهای کو های نقطه چالش

ای سرطانی در ارگانیسمی زنده، مانند انسان، طراحی دمند برای یافتن غده ای را می توان بنحوی سوپرسش این است که چه ماده 

. اگر کمی به تمام موادی نانویی 169ها برای برون فرستی سیگنالی از ردیاب ها، استفاده از نور است ترین راه یکی از حساس ؟168کرد

های   بخاطر می آورید که نقطهاندیشیم، احتماالند، بی داشته ا 170ام و به آنهایی که برون فرستی نوری که تا کنون معرفی کرده

یکی دیگر از خواص بسیار سودمند آنها این است که رنگ  .173هستند 172بهترین مواد نانویی برای برون فرستی نور 171آنتومیکو

 . 175آنها می تواند تنظیم شود 174برون فرستاده

                                                           
167

  

Tu, Chang-Ching. Solution-processed Optoelectronic Devices from Colloidal Quantum Dots: 
Semiconductor Quantum Dots in Light-absorbing and Light-emitting Applications. Scolars' Press, 2014. 
168

  

Lee, Dong Soo. Radionanomedicine: Combined Nuclear and Nanomedicine. Springer, 2018. 
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activity/shares/-16628a5/detail/recent-rakhshani-https://www.linkedin.com/in/raymond 
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های نانویی ما می بایست آنچنان طراحی و تنظیم شوند  دارند و در نتیجه ردیاب 176ها نیز برون فرستی نوری نکته جالب اینکه بافت

قادریم تا به منحنی طیف   . ما در واقع امروزه178و قابل دریافت و تشخیص باشند 177بافتی درهم نشوند ی شده عطکه با نور سا

را بر روی آن هم پوشانی کنیم، متوجه می  ای کوآنتومیاگر برای نمونه طیف نارنجی نقطه ، و 180بافتی معمولی بنگریم 179جذبی

آنتومی می تواند بدون هرگونه می باشد و در نتیجه نور نقطه کو بسیار ضعیف ،در آن حوزه ،شویم که برون فرستی نور بافت انسانی

  مانع از درون کالبد متصأعد شود.
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178

  

Walker, Sara Imari, and Davies, Paul, C. W. and Ellis, George, F. R. From Matter to Life: Information and 
Causality. Cambridge University Press, 2017. 
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دارند و اگر کمی به  181برون فرستی و جذب نورطیف های انسانی  انگیز باشد که چرا بافتمکن است که این برای شما پرسش برم

های سازنده آنها بیاندیشیم، متوجه می شویم که همه رنگین هستند، و البته آشکارا خون ما بسیار رنگین است و بخاطر  بخش

 . 182ی جذب می کندهای سرخ ماست، رنگ را به خوب هموگلوبینی که در گلبول

 

است که ما چگونه می توانیم جذب طبیعی نور توسط ، برداری از ارگانیسمی زندهبهنگام تصویر، ای عمدهاین چالش و مساله  ،خوب

ها را دور بزنیم؟ در عین حال، این یکی از امتیازات کلیدی مواد نانویی است. مواد بسیاری موجود نیستند که قادر به جذب و  بافت

برون فرستی طبیعی  برون فرستی نور در بخش سرخ طیف نوری باشند، یعنی همان بخشی که ما به آن نیازمندیم تا مشکل جذب و

های مشخص آنها می  از امتیاز، نانویی دارای چنین خواصی ویژه هستند یها را بر طرف کنیم. این واقعیت که مواد بافتسرخ نور 

 .باشد

را بیابند؟ پاسخ  183های سرطانی های ویژه ی سلول آنتومی را یاری دهیم تا دریافتگرهای کو ما چگونه می توانیم نقطه خوب حاال،

خوانده می شوند، اتکا می کنیم. در فصل پیشین نوشتم که ما می  184پادتنیا  آنتی بادیینکه، در این موارد، ما به پروتئین هایی که ا

رای چسباندن آنها به ب نیزآیند از همان فر ما ، و185ها بچسبند پروتئینها را آنچنان مهندسی کنیم که به دیگر  توانیم این پروتئین

ها  را آنچنان با پوششی بیرونی آماده می کنیم که با آنتی بادی ییها آنتومی استفاده می کنیم. این یعنی اینکه ما چنین نقطههای کو نقطه

 .باقی می ماند 186بازگشت ناپذیر بنیاداگی و( )همیشای بنحوی و چنین مجموعه  زنندبن ها( پیوندی کوواالنسی پادتیا )

( را شناور در جریان گردشی خون تصور کنیم، آنها در جستجوی سلول هایی نما )مهندسی شدهآنتومی های کو حاال اگر نقطه

. هنگامی هم که با سلولی سالم روبرو می شوند، قادرند تا تعداد کم 187سرطانی هستند که دریافتگرهایی بسیار بر سطح خود دارند
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ادامه دهند. زمانی هم که با سلولی سلول هایی سرطانی برای را بر سطح آن سلول تشخیص داده و به جستجوی خود  188دریافتگر

 ها ند، زیرا که آنتی بادیح آن برخورد کرده و به آن می چسبهای سط احتمالی زیاد با یکی از دریافتگربه سرطانی مواجه می شوند، 

  .189دنی بچسبهایتا به چنین دریافتگر اندمهندسی شده  ،نقطه هاآن  بهمتصل ( های پادتنیا )

 

ریان گردشی خون شده و از کالبد بیرون رانده می شوند. بدلیل اینکه در ج نکنند، سیگنالی نمی فرستند و دفعاگر هم آنها هدفی را پیدا 

، سپس .ای را بیابند به آن چسبیده و بر آن انباشت می شوندهستند، از ناحیه ای در بدن ما به ناحیه ای دیگر می روند و اگر غده 

 . 190شناسائی می شود، بخاطر نوری که برون فرستی می کنند، هابسادگی محل آن

 

از محل  هدایت می شود و، 191آنتومی را ردیابی می کندهای کو تاقی تاریک، با نوعی چراغ که پرتوافکنی نقطهبیمار به ا، در واقع

 .شناسائی شوداست(  192غدهها )که مبین بدخیمی  عکسبرداری می شود تا غده و تابش نقطهآنها انباشت 

                                                                                                                                                                                           
Zuccheri, Giampaolo. DNA Nanotechnology: Methods and Protocol (Methods in Molecular Biology.) 
Humana Press, 2018. 
188
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189

  

Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. and Rubinstein, Israel.. Jenny Stanford Publishing, Handbook of 
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190

  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
191
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های ما تمام حجم خون ما را  نکته دیگر این است که بدن انسان، برای فیلتریزه کردن مواد ناخواسته، بسیار موثر عمل می کند. کلیه

آنتومی )که بخشی طبیعی از کالبد ما های کو ن دستگاهی کامل، آیا نقطهبار در یک شبانه روز فیلتریزه می کنند. خوب، با چنی ۲۵

  ؟193ند( اصال فرصت کافی دارند تا اهداف خود را بیابندنیست

آنتومی در کالبد، در حدود ده سال پیش، توسط گروهی های کو مایش تصویربرداری از نقطهپاسخ به این پرسش و همچنین نخستین ن

درخشش  195نیه شومینگانجام گرفت. گروهی علمی به رهبری پروفسور  194آتالنتادر شهر  دانشگاه اموریپژوهشگر علمی در 

  .196آنتومی نشان دادندی را با استفاده از نقطه هایی کودر بدن موشی آزمایشگاهسرطانی ای هغده 
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ها  یک از رنگآنتومی را طراحی کرده و ساختند. هرتلف سبز، زرد و سرخ نقطه هایی کوسه رنگ مخ نیهگروه پژوهشی پروفسور 

ند. نسه نوع گوناگون غده در موشی آزمایشگاهی کاشته شد تا در حیوان رشد کای مشخص و ویژه طراحی شده بود. سپس، برای غده 

محل ، ها از نقطهآنتومی انجام پذیرفت و با برون فرستی نور های کو ها با استفاده از نقطه ده، آنالیز تصویری غساعتپس از چند 

 .197به دقت شناسائی شد ،ها یک از غدههر

م مخلوط را از رگ نزدیک به د آن، سپس .را در هم مخلوط کردندآنتومی کوپژوهشگران سه محلول گوناگون نقطه های ، در واقع

یعنی برای چند ، موش آزمایشگاهی تزریق کردند و اجازه دادند که آن حیوان کارهای معمولی خود را برای چند ساعت انجام دهد

  .ساعت پایانی عمر موش

 

برون فرستاده سبز و یا قرمز ، زردنور ساطع شده از پشت موش را تصویربرداری کردند و از طریق رنگ پژوهشگران ، آنگاه

 .شناسایی شدندبه دقت سه نوع غده ها هر، شده

نکاتی نوشتم و اشاره کردم که وی متخصص  198تورنتودر دانشگاه  وارن چنپروفسور در مورد  "سفر به ریزها"در فصل پیشین 

در تصویربرداری  آن هایحرکت مواد نانویی در سلول ها و کاربردپیرامون وی  پژوهشمواد نانویی می باشد و در مورد 

و باشد  می وارن چنپروفسور  یادکتر زبر اساس ت شومینگ نیهجالب اینجاست که پژوهش های پروفسور  .نوشته شد 199پزشکی

منتشر کرد و بسیاری آنتومی کونقطه های  های متکی بر اله مهمی پیرامون ردیابقم 200ژورنال علمدر  ۱۹۹۸هم او بود که در سال 

در علم نانو  وارن چنپروفسور در فن آوری نانو استفاده کرده اند و ادای سهم  از این مقاله برای کاربردهای متفاوت از پژوهشگران

 .201کتمان ناپذیر می باشد

که بسیار جالب ، اتفاق افتاد هم قابل انتظارچند کشف غیرقابل پیش بینی و غیر، که نوشته شد علم نانو های در حین پژوهش

 .سازد پذیر میهست که چنین رویکردی را امکانآنتومی کوهای  از نقطه 202اعجازی ای یکی از کشفیات چنین بود که اندازه .بودند

که  یزه کنندفیلترآنچنان سریع نتومی را در چنین رویکردی نگرانی ها این بود که کلیه ها نقطه های کوا زپیشتر اشاره کردم که یکی ا
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https://bme.utoronto.ca/faculty-research/core-faculty/warren-chan/ 
202

  

Magic size 



25 
 

غده ، آنتومیکوالبته نوشته شد که چنین چیزی اتفاق نیفتاد و هدف گیری موثر نقطه های  .203فرصت پیدا کردن اهداف را نیابند آنها

 .خواهیم یمندر گردش ، در کالبد بیمار، نحوی همیشگیطه هایی را بما چنین نق، هم ی دیگریو خوب از سو، یافتندها را به سادگی 

چه ، شود گونه ماده که به کالبد انسانی به هر شکلی تزریق میپافشاری دارد که هر 204اداره دارو و غذای ایاالت متحده آمریکا

در زمانی ، نحوی کاملباز کالبد بیمار  می بایست، ها باشد و چه هر عاملی برای تشخیص بیماری دارویی برای معالجه بیماری

 .تا موجب تاثیراتی جانبی در بیمار نشود ع و پاک شودفد، 205معقول

تشریح موش های  .و پاک نشده بودندع فدسرعت کافی  ابنانومتر  ۸قطر ا بد که ذراتی مشاهده ش، های نامبرده در پژوهش

جگر حیوان باقی مانده  در ینانومتر ۸ آنتومیکوساعت نشان دادند که انباشت باالیی از چنین نقطه های  ۲۴آزمایشگاهی پس از 

در طول دو ساعت از بدن حیوان دفع شده ، نانومتر قطر داشتند ۴درصد کوچکتر بوده و حدود  ۵۰که  آنتومیکونقطه هایی  .بود

  .206قرار داده بودند مورد هدفق یدقغده ها را ، نقطه هادادند و در عین حال  نشان نمیحیوان بودند و هیچگونه انباشتی در اعضای 

نقطه های  ،از طریق آنمربوط به مکانیسمی بود که ، نقطه هایینانوهدف گیری چنین و یند پژوهش آدر فر ،کشف جالب دیگر

متصل به سطح نقطه  )یا پادتن(اگرچه دانشمندان علم نانو می دانستند که آنتی بادی  .هم انباشت می شدندرب، غده ها ویر آنتومیکو

اما پژوهشگران ، یاری می رساندرا هدف گیری موثر و مشخص سلول ها ، گر سطح سلول سرطانیدریافتبه چسبیدن  اب، آنتومیکو

های  رگ .نقشی عمده بازی می کند، ساختار رگ هایی خونی که به غده ها اکسیژن می رسانند نیز، یندآفرن ایدر کشف کردند که 

ها بر رگ هاست. چنین فشاری موجب بوجود  دارند. دلیل آن هم فشار باالی غده 207خونی اطراف غده ها، اغلب نشت نسبتا باالیی

فرصتی برای موادی نانویی است تا از جریان گردشی خون )از  ،ریزهای  آمدن حفره هایی ریز بر رگ هاست. وجود این حفره

 ها را هدف قرار دهند.  غدهطریق همین سوراخ ها( خارج شده و 
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های سرطانی  آنتومی، می توانیم سلولهایی کو ها )پادتن ها( بر نقطه یبر این، اگرچه ما امروزه آگاه هستیم که با استفاده از آنتی بادبنا

ها به ما  های خونی اطراف غده را از سلول هایی سالم شناسائی و متمایز کنیم، این را هم کشف کرده ایم که ساختار رگو غده زا 

  .209، می دهد208فرصت هدف قرار دادن آنها را از طریق ردیاب هایی نانویی

بسادگی می شود )بر اساس شواهد و گواه ها( نتیجه گرفت که این  حاال، پرسش اینجاست که چنین رویکردی به کجا می رود؟

، با هدفگیری آنها 210در ارگانیسم زندهرا ها  های سرطانی و غده رویکرد بسیار نوید بخش است و به دانشمندان فرصت ردیابی سلول

( حتی تزریق آمپول هم ندارد و فقط ،ودچنین روشی حتی نیاز به )جراحی که بجای خ، ها از آنها، می دهد. براستی و دریافت سیگنال

  .ها به کالبد ارگانیسم زنده نیازمند است به ارسال ردیاب

برداری غده ها را تا بتوانیم تصویر، مند خواهیم بودهای بسیاری نیاز به پیشرفت زهنوند اما ا هاگر چه پیشرفت های ما نوید بخش بود

ما هنوز نیاز به مطالعه در مورد تاثیرات ، از آن گذشته .کلینیک ها انجام دهیمروزمره در  ،با استفاده از نقطه های کوانتومی

توانیم آنها  نقطه های کوانتومی بسیار با ثبات هستند و ما می .مدت تزریق نقطه های کوانتومی و ریسک های مرتبط با آن هستیمدراز

دیده نمی  هادر آن هم د و تغییرینند در آنجا باشنمی تواآنها  ،سالآزمایشگاهی تولید کنیم و برای چندین ماه و حتی یک  عادبارا در 

  .ندندر طول زمان باقی می ما ،استفاده شدهدر آنها و همان موادی که  ،شود

 

هایی از قبیل فلز - یم که اغلب آنها بسیار سمی هستندشو متوجه می ،نگریم کوانتومی می نقطه هایبه بخش های سازنده ما که هنگامی

  .بسیار دقیق مطالعه کنیم ،در ارگانیسم های زنده ،یینقطه هاچنین ماندگاری پس بنابراین می بایست در مورد - سرب و کادمیوم 

تا نقطه های کوانتومی مهندسی شدند و برای بخش های سازنده  ،نبود یرغم سمیعل ،به نظر کمی عجیب می رسد که چنین موادی

وادی نویدبخش چرا چنین موادی به عنوان م  211؟ساکن چرا از چنین موادی استفاده شداصالً ابتدا ب .اند  هداشتپیشرفت  زچنین حدی نی

در  .چنین موادی می باشد 212رستیفن وپاسخ به این پرسش ها در ارتباط با خواص بر ؟های نانویی در نظر گرفته شدندبرای کاربرد

ها طیف باریک برون  بافت خواص جذب نوری دارند. همچنین نوشتم که 213زیست شناختیهای  فصل پیشین اشاره کردم که بافت
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بدلیل مختصات الکترونیکی و همچنین  ،آنتومیهای کو نیز اشاره داشتم که نقطه و ،فرستی نور در درون طیف نور قابل رویت دارند

 . 215ندها جفت شو با بافتمی توانند  ،که استداشته باشند  214خاص ای برون فرستیآن در قادرند  طول موجی که

 

های نوین و اخیرتر نتایج بسیار جالبی پیرامون استفاده از  ند. پژوهش کاو برای موادی بدیل نیز بوده االبته دانشمندان علمی در کندو

. 216برساخته کربن هم هستای بسیار با ثبات است و البته بته همه می دانیم که الماس ماده ند. ال ذرات مقیاس نانوی الماس داشته ا

  .217خواهد بود برد الماس در کالبد آدمی غیر سمیند و در نتیجه، کار های جاندار هم کربن پایه ا همانگونه که نوشتم، همه ارگانیسم

 

، با استفاده از موادی متفاوت بوده 218آنتومیهای کو ی مختلف رویه کشی بر نقطههای خیلی اخیرتر در مورد راهکارها پژوهش

است، بسیار  که ماده ای کامال غیر سمی 220های زنده کنند. استفاده از ژالتین ، تا آنها را با ثبات و همخوان و سازگار با بافت219است

  .222آنتومی هم حفظ می شوندهای کو ، خواص ویژه نقطه221ژالتینی نویدبخش بوده و با پوششی
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 بوده است. همانگونه که 223آنتومیهای کو های متکی بر نقطه برداری های تصویر اما چالش بزرگ تر، تولید انبوه مواد برای بنیان

ند. اما هنگامی که ما به  آنتومی خیلی سر راست، و مواد مورد استفاده در آنها بسیار با ثبات اهای کو نقطه 224نوشته شد، هم نهشتی

و بسیار یکپارچه، منسجم و  قابل تجدید تولیدهای پزشکی می اندیشیم، هم نهشتی می بایست  تولید انبوه آنها برای تصویر برداری

ند و هنوز دانشمندان مطمئن نیستند که تولید  ها تا کنون در ابعاد آزمایشگاهی و تولید بسیار پایین بوده ا باشد. همه پژوهش 225تناقض بی

  .های الزم مواد )در حال حاضر( امکانپذیر باشد انبوه و اندازه

نانویی برداری نانویی و پیاده سازی تصویر یمواد پزشکی نانو بر این باور هستند که توانایی تولید انبوهامروزه بسیاری از دانشمندان 

آنتومی، به احتمال بسیار باال، نقطه ی عطفی در رونق علم نانو و پزشکی نانو خواهد بود. های کو با استفاده از نقطه 226درمانگاهی

وز دهند، را خواهد داد که اغلب کوچک تر از آن هستند که عالئمی را در بیمار برسرطانی نوید ردیابی غده هایی ، ای چنین توانایی

نظیر در پزشکی  پیشگیری خواهد کرد و پیشرفتی بیآنها ( 227شان از فرا وضعیتی شدن )متاستتیزه شدن رماناما پیدا کردن آنها و د

  .نانو بوجود خواهد آورد

به نوین در پزشکی نانو را معرفی کردیم، می توانیم  یهای های زنده پرداختیم و روش ارگانیسم ها در حاال که ما به چالش ردیابی غده

در چنین  .عمل می کنند 228سیستم هایی دیگر که کماکان از موادی نانویی استفاده می کنند بپردازیم که خارج از کالبد ارگانیسم زنده

از  229دانشمندان بتوانند )با استفاده از موادی نانویی( ردیابی زودهنگامی ای از بدن انسان گرفته می شود تاسیستم هایی، نمونه 

ها" به چنین رویکردی )خارج از کالبد( خواهم در فصل بعدی کتاب "سفر به ریز  .های سرطانی )خارج از کالبد( داشته باشند غده

و به ضعف و قدرت هر کدام از رویکردها، و  پرداخت و تفاوت آن را با رویکردی که در این فصل توضیح دادم، نشان خواهم داد

 به تفصیل می پردازم. آنها  از بیشی و کاستی هریک

 وقت و روزگار خوش. دانا و توانا باشید. 

  ر. رخشانی
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