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  سفر به ریزها

 آشنایی سیستمی با علم نانو و فن آوری نانو1

 مهدو فایل صوتی  هدفصل 

 لکولبا استفاده از تنها چند م 2اه ردیابی بیماری -  پزشکی نانو

 . با سالم، من ریموند رخشانی هستم

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

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

ی نظام غلب دسترسها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما )که ا عزیز خواهشمندم که لینکاز پژوهشگران و اندیشمندان 

 دارند( ارسال فرمایند. با احترام، ر. رخشانین -ه زبان فارسی ب - آوری نانو و فنمند برای آشنایی با علم 

  

                                                            
1  

Rakhshani, Raymond. Systemic Introduction into Nanoscience and Nanotechnology. To Be Published in 
2022, Createspace. 
2  

Nanomedicine – Detecting Disease by Only a Few Molecules 
3  

های صوتی ، لطفا به کانال تلگرام  برای مقاالت علمی من )منجمله این مقاله( به شکل پی دی اف و همچنین برای شنیدن فایل

   "سرشت علم" من مراجعه فرمائید

 
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 

4  

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

اهداف  های صوتی بدون ذکر نام نویسنده )ر. رخشانی(  و مرجع، و هرگونه استفاده برای مقاصد خصوصی و چاپ و انتشار این مقاالت و فایل
 . ر قانونی استانتفاعی بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غی

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://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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 11لکولبا استفاده از تنها چند م هابیماری ردیابی -  10پزشکی نانو

ها" مطرح شد، ونه که در فصل پیشین "سفر به ریزهایی نانویی، همانگشناسائی سرطان در درون ارگانیسمی زنده با استفاده از ردیاب

هایی نیز در چنین اگرچه محدودیت . 12تواند موجب تحوالتی بزرگ در علم پزشکی شودرویکردی نویدبخش است که در نهایت می

  . رویکردی در حال حاضر داریم

 

تی روبرو هستیم. اکثر فرستیم، همواره با موانع مقرراای را به درون کالبد ارگانیسمی جاندار میدر درجه نخست اینکه هنگامیکه ماده

و همچنین  های پزشکیمقررات و فرآیندهایی نظارتی برای روش ، هاتندرستی انسان برای صیانت از، دفاتر نظارتی غذا و دارو

 .دنانظر گرفتهنی مددرما هایرویکردبرای 

یکردهای رو، ژه اینکهویب . توان در درون کالبد ارگانیسمی زنده ردیابی نمودها را نمیلزوماً همه سرطان، نکته دوم اینکه

 یهاسلول، ونخسرطان  برای نمونه .کنندردیابی میآنها گیری ها را پس از شکلدهغاغلب تنها ، زنده تصویربرداری از ارگانیسم

  .ندارد، دنمتمرکز شده باشدر کالبد که در نقطه ای  یبدخیم

 

                                                            
10  

Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
11  

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. 
12  

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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ی یهاسلولدر مورد یعنی ، باشدهستند نیز صادق می 13نتیزه شدتسهایی که در حال فراوضعیتی یا متادر مورد غدهچنین چیزی 

، اندنخستین جدا شده یغده زی که اهای بدخیمست که سلولاین بدین معنی  .14هستند حرکتسرطانی که در جریان گردشی خون در 

در ، هستند در جریان گردشی خون در حرکت، تیزهای متاستغدهو تبدیل شدن به  15نیزه کردن ارگانیکلا و پیش از تسخیر ی

 .16شوندها نشان داده نمیبرداریتصویر

، اندمورد استفاده، 18آزمایشگاهی یهایو در لوله 17ارگانیسمی زندهخارج از  ،این جا بهتر است که به برخی رویکردهای گوناگون که

را  19های سرطاننشانستیزیا  بدخیمهای خواهند سلولمیکه پزشکان هنگامی .مشخصاً در بازه کوتاه مدت اهمیت دارندکه  مکناشاره 

زیرا  ،استفاده قرار گرفتندمواد نانویی خیلی زود مورد  ،رویکردهادر این  .20باشندمورد استفاده می هاروشاین  ،در خون آنالیز کنند

و گرفتند و بار مقرراتی های آزمایشگاهی انجام میخارج از کالبد ارگانیسم زنده و در لوله ،که آزمایشات و عملکردهای درمانگاهی

 .21بسیار کمتری داشتند نظارتی

 

                                                            
13  

Metastatized 
14  

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

Colonizing an organ 
16  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
17  

Ex vivo 
18  

In vitro 
19  

Cancer biomarkers 
20  

Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and 
Function.) Morgan & Claypool, 2013. 
21  

Carlson, Bruce, M. Human Embryology and Developmental Biology. Elsevier, 6th Edition, 2018. 
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 22آزمایشگاهی از رویکرد لوله ،پذیرندجام میبیماری انهای نشانستیز ردیابیکه برای  ،امروزی های پزشکیبسیاری از تست

با گرفتن نمونه خون از  25شودکه برای شناسائی سرطان پروستات انجام می 24ای پی اس آزمایش ،. برای نمونه23کننداستفاده می

 . 26شودبیمار آغاز می

 

شود. البته گیری میاندازه ،که بدلیل فشار غده سرطانی بر پروستات بیرون فرستاده شده ،27مشخص یدر این تست، میزان پروتئین

احل نخستین ردیابی کنند، و هایی مشابه( به اندازه کافی حساس نیستند تا بتوانند سرطان را در مرچنین تست لوله آزمایشی )و تست

  .ری داریمتقیقهای آزمایشی داین نیاز به سیستمبنابر

 

                                                            
22  

In vitro 
23  

Lehr, Claus-Michael. Cell Culture Models of Biological Barriers: In Vitro Test Systems for Drug Absorption 
and Delivery. Amazon Kindle, 2007.  
24  

PSA (Prostate Specific Antigen) Test 
25  

Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
26  

Scholz, Dr. Mark. The Key to Prostate Cancer: 30 Experts Explain 15 Stages of Prostate Cancer. 
Prostate Oncology Specialists, 2018.  
27  

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. 
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بایست داشته باشد، حساسیت بسیار ، برای ردیابی زودهنگام و موثر سرطان، می28ای کلیدی که هر استراتژی آزمایشیشاخصه

زیستهایی که به عنوان ی خون بیماری بنگریم، ملکول. حاال منظور من از حساسیت باال چیست؟ اگر به دقت به نمونه29باالست

، 32غدهبا اندازه همتنها در سطوحی همسنگ با خود بیماری و ، 31شوندهایی دیگر ردیابی میبیماریهای نشانیا  30های سرطاننشان

 . 33تشخیص هستندقابل 

 

 فرستد. نمی 35بسیاری را به جریان خون 34ملکولیهای نشانزیستای بسیار کوچک و محلی است، هنگامیکه غده

 

                                                            
28  

Torchilin, Vladimir, and Torchilin, Vladimir, P. Smart Pharmaceutical Nanocarriers. Imperial College 
Press, 2015.  
29  

Very high sensitivity 
30  

Cancer biomarkers 
31  

Hafsa, W. Abbas. Identification and Evaluation of Biomarkers to Detect Bladder Cancer. LAP Lambert 
Publishing, 2015.  
32  

Correlated with the burden of disease or the size of the tumor 
33  

Donglu, Shi. Bio-inspired Nanomaterials and Applications: Nano Detection, Drug/ Gene Delivery, Medical 
Diagnosis and Therapy. World Scientific, 2014.  
34  

Molecular biomarkers 
35  

Bloodstream 



6 
 

های در مقایسه با گلبول، های سرطانیهای سفید اثر دارند، سلولکه بر گلبول 36اندیشیمیا هنگامی که به تشخیص سرطان خون می

 . 37دهندمیزان بسیار بسیار اندکی را تشکیل می، قرمز خون

 

بایست به اندازه کافی حساس باشد تا گیریم، روش ردیابی ما میاز بیمار می 38ای خونیمعنی است که هنگامی که ما نمونهاین بدان 

ما مداخله کنند،  39توانند در استراتژی ردیابیهایی که میهایی بدخیم را، در وفور گلبولباشیم چنین میزان ناچیزی از سلولقادر 

 .40 بیابیم

 

 . 43ندابسیار نویدبخش بوده 42برای دستیابی به چنین میزانی از حساسیت 41مواد نانویی

                                                            
36  

Rozlosnik, Naomi. Nanomedicine in Diagnostics. CRC Press, 2012.  
37  

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016. 
38  

Blood sample 
39  

Interfere with our Detection Strategy 
40  

Carlson, Bruce, M. Human Embryology and Developmental Biology. Elsevier, 6th Edition, 2018. 
41  

Nanomaterials 
42  

Lin, Yunfeng, and Zhou, Ronghui. Advances in Nanomaterials-based Cell Biology Research. Springer, 
2021.  
43  

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. 
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های ملکولقابل قیاس با ها و یا ی قابل قیاس با پروتئینیهادر اندازه 44نانویی  ذراتهمانگونه که پیشتر اشاره داشتم، این واقعیت که 

بفرستد. این دقیقا  47ای تنها به یک ملکول نیازمند است تا سیگنال ردیابیذرهنانو، بدان معنی است که هر 46هستند 45کلییکید نئواس

. پژوهش 49ندااز آن استفاده کرده 48همان روشی است که در دهه گذشته دانشمندان پزشکی نانو در دانشگاه تورنتو در کانادا

های نوید بخش . البته روش51بوده است 50هایی نانویی برای تشخیص زودهنگام سرطانمتمرکز بر طراحی و تولید ردیاب، دانشمندان

 . 52ند، که به آنها نیز خواهم پرداختاضوع پژوهش بودهدیگری هم مو

 

                                                                                                                                                                                                
 

44  

Nanoparticles 
45  

Nucleic Acid Molecules 
46  

Lateef, Agbaje, and Gueguim-Kana, Evariste Bosco, and Dasgupta, Nandita, and Ranjan, Shivendu. 
Microbial Nanobiotechnology: Principles and Applications. Springer, 2021.  
47  

Detection signal 
48  

Nanomedicine scientist in Toronto University in Canada 
49  

Cornacchia, Giuseppe. 10 Problems for Materials in 2020s. Amazon Kindle, 2020.  
50  

Nanosensors for early detection of cancer 
51  

Stein, Gary, S. and Leubbers, Kimberley, P. Cancer: Prevention, Early Detection, Treatment and 
Recovery. Wiley Blackwell, 2019.  
52  

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. 
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برای طراحی سیستم نخست ( 53،)با حمایت مالی انستیتوی ملی تندرستی در آمریکا کانادا یدانشگاه تورنتوی نانو پروژه دانشمندان

، و البته در 55نویدبخش ارزیابی شدها در استفاده از مواد نانویی بسیار . نتایج نخستین پژوهش54نوین تشخیص سرطان متمرکز بود

که موادی نانویی را، برای تشخیص سرطان از  57نهایت حساس انجامیدبسیار قدرتمند و بی 56بنیانی-دهه گذشته به تولید سیستم چیپ

 . 59دهد. نیاز به کمی توضیح دارم، مورد استفاده قرار می58دی ان ایطریق ردیابی دگرش در ردیف 

 

که در کاربردهای تولیدی  فترگه بهر ،لیتوگرافیفتوعنی ی ،دقیقا از همان فرآیندهای تولیدی ،مورد استفادهو  طراحی شدهچیپ 

بر سطح ویفر چاپ چیپ  ،در واقع . 61امهای پیشین به آنها پرداختهمورد استفاده بودند و در فصل 60کاالهای مصرفی الکترونیکی

زیرا که  ،بسیار مهم استای نکتهدارند و البته این تولید به نحوی همزمان امکان چیپ شود و این بدین معنی است که هزاران می

دهد و همانگونه که مشخص ها را نشان میتصویر پایین یکی از این چیپ .62بایست به تولید انبوه نزدیک شودنهایتاً چنین ابزاری می

                                                            
53  

U.S. National Institute of Health 
54  

Barresi, Michael, J. F. and Gilbert, Scott, F. Developmental Biology. Oxford University Press, 2019. 
55  

Capra, Fritjof, and Luisi, Pier Luigi. The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge University 
Press, 2016. 
56  

Chip-based system 
57  

Walker, Sara Imari, and Davies, Paul, C. W. and Ellis, George, F. R. From Matter to Life: Information and 
Causality. Cambridge University Press, 2017. 
58  

Detect mutations in DNA sequences 
59  

 . " 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
/activity/shares-16628a5/detail/recent-rakhshani-ymondhttps://www.linkedin.com/in/ra 

60  

Electronic consumer products' production processes 
61  

https://melliun.org/iran/245218 
62  

Van Zant, Peter. Microchip Fabrication: A practical Guide to Semiconductor Processing. McGraw-Hill 
Education, 2014.  

https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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اما این چیپ بسیار قدرتمند است و به  ،63کاری با آن انجام دادتوان نمیرسد که شاید باشد و به نظر میی بسیار ریز میچیپاست چنین 

و با سطح بسیار باالی حساسیت مشاهده  ،زمانهم نحویب ،را 64سرطانی بسیاریهای نشانزیستدهد که را می توانایی آن دانشمندان

  .65دندر سطح آزمایشگاهی تشخیص بدهرا  هاآنو  دننک مونیتور

 

  .67بنگریمآن  66سامان طالییتر به طرحکمی دقیق توانیممیباشد و در تصویر پایین ن میسیلیک یبرساختهالیه زیرین چیپ 

 

همانگونه که   .68کندروشن می ،اندشدهطراحی و ها تعریف سامانها که طرحلیتوگرافی با استفاده از نور مناطقی را بر روی چیپفتو

سامان طال بر گیرد تا طرحست که مورد استفاده قرار میلیتوگرافی ابزارییند فتوآفر ،شدپیشتر در مورد صنعت الکترونیک نوشته 

ها لزها و دیگر مواد بر روی چیپفعمده دانشمندان نانو برای طراحی  ابزار ،این روش .عملی شود ،با استفاده از نور ،هاروی چیپ

                                                            
63  

Sanders, Wesley, C. Basic Principles of Nanotechnology. CRC Press, 2018. 
64  

Observe and monitor many cancer markers 
65  

Patwardhan, Siddharth, and Staniland, Sarah. Green Nanomaterials: From Bioinspired Sysnthesis to 
Sustainable Manufacturing of Inorganic Nanomaterials. Institute of Physices Publishing, 2019.  
66  

Gold pattern 
67  

Li, Zhigang. Nanofluidics: An Introduction. CRC Press, 2018.  
68  

Biswas, Abhijit, and Saxena, Raghvendra. Microelectronics, Circuits and Systems: Select Proceedings of 
7th International Conference on Micro2020. Springer, 2021.  
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مورد استفاده می 71هایی نانوییوسط دانشمندان برای ساختن ساختارکه ت 70هستلیتوگرافی روش و نوع نوینی از فتوه تبال .69باشدمی

  .74شودهر روزه بهتر از گذشته می ،چنین روشی هم 73فتو واکاو 72باشد

 

تر دیده های آن کمی واضحتا شاخصه تصویر پایین الزم است ،پی را ببینیمتر نقشه چنین چیتوانیم کمی دقیقبرای اینکه ب

ردیابی  وارتباط چیپ برای خواندن  ،روی چیپ هستند و در همان جا 76طالیی ایهسامانهمان طرح ،زردرنگهای مربع .75شوند

ها برای آن هستند که از موقعیت اتصالی ردیاب باشند ومی 79گرهایی رسانسیم ،78های نوک تیزآن چیز .77افتدها اتفاق میسیگنال

  .81شوندگر طراحی میهای رسانپایانه سیمدر  ،در اکثر موارد ،هاردیاب  .80جلوگیری کنند

                                                            
69  

Harrison, Paul. Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of 
Semiconductor Nanostructures. Wiley, 2016. 
70  

Callister, William, D. and Rethwisch, David, G. Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons, 
2010. 
71  

Natelson, Douglas. Nanostructures and Nanotechnology. Cambridge University Press, 2015. 
72  

Schubert, Thomas, and Kim, Ernest. Fundamentals of Electronics Book 1: Electronic Devices and Circuit 
Applications. I K International Publishing House, 2017. 
73  

Resolution 
74  

Kitten, Primrose. Atoms, Electrons, Structure and Bonding: The Workbook. Independently Published, 
2017. 
75  

Sampaio de Alencar, Marcelo, and de Alencar, Raphael Tavares, and Rocha, Raissa Bezerra. Linear 
Electronics. River Publishers, 2020. 
76  

Golden patterns 
77  

Raza, Hassan. Nanoelectronics Fundamentals: Materials, Devices and Systems (Nanoscience and 
Technology.) Springer, 2019. 
78  

The pointy things 
79  

Leads 
80  

Zubry, Boris, M. Introduction to Nanotechnology. Independently Published, 2019. 
81  
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یا های میزان چیزی نیست که به ما شاخص ،نیبر روی ویفر سیلیک ،ین است که چاپ این چیپای که باید توجه داشت انکته ،در واقع

این یعنی  .84مهم است ،دهندانجام می در عوض آنچه دانشمندان در آزمایشگاه پس از چاپ چیپ وه کلب ،83دهدرا می 82نانویی سمقیا

 .88بسیار دارد 87یاهمیت 86هارساناپس از تولید فرآوردی نیمه 85،فرآیندهای آزمایشگاهیساپکه این

تا از درون 90آن طراحی و تعبیه شده روی های بسیار ریزی برشویم که که سوراخ، متوجه می89نگریمکه به سطح چیپ میهنگامی

 . 91شان، موادی نانویی معرفی شوند

                                                                                                                                                                                                
Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Design Strategies for Synthesis and 
Fabrication. CRC Press, 2019. 
82  

Nanoscale indicators 
83  

Fiore, James. Operational Amplifiers & linear Integrated Circuits: Theory and Application. James M. Fiore 
Publishing, 2019. 
84  

Voigtlaender, Bert. Atomic Force Microscopy (Nanoscience and Technology.) Springer, 2019. 
85  

Laboratory post processing 
86  

After fabrication of the semiconductor 
87  

Trimbakrao, Suresh. Nanomaterial Synthesis, Characterization and its Applications: A Scientific 
Approach. LAP Lambert Academic Publishing, 2019.  
88  

Hentschel, Klaus, and Hentschel, Ann, M. Photons: The History and Models of Light Quanta. Springer, 
2018. 
89  

Raza, Hassan. Nanoelectronics Fundamentals: Materials, Devices and Systems (Nanoscience and 
Technology.) Springer, 2019. 
90  

Borisenko, Victor, E. and Ossicini, Stefano. What is What in the Nanoworld: A Handbook of Nanoscience 
and Nanotechnology. Wiley-VCH, 2013. 
91  

Scheer, Elke, et al. Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment (World Scientific 
Series in Nanoscience and Nanotechnology.) WSPC, 2017. 
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گیری . شیوه شکل95می شوند 94کاریفلزآب و با جریان پتانسیلی برق، 93در محلولی از نمک فلزات قرار گرفته 92هااین چیپسپس 

شان قابل کنترل می شوند که مقیاسها پدیدار میهایی ریز بر چیپ، ساختار97فلزاست که با معرفی آب چنین 96های نانوییساختار

 . 98باشد

 

 .، سه سطح گوناگون ساختارهایی نانویی را بسازند99فلزکاریتوانند با تغییر شرایط آبنانو میبرای نمونه دانشمندان 

                                                            
92  

Scheer, Elke, et al. Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment (World Scientific 
Series in Nanoscience and Nanotechnology.) WSPC, 2017. 
93  

Valizadeh, Pouya. Field Effect Transistors, A Comprehensive Overview from Basic Concepts to Novel 
Technologies, Wiley, 2016.  
94  

Electroplated 
95  

Jacak, Witold, A. Quantum Nano-Plasmonics. Cambridge University Press, 2020. 
96  

Strathern, Paul. Mendeleyev’s Dream: The Quest for the Elements. Pegasus Books, 2019. 
97  

Aliofkhazraei, M. Electroplating of Nanostructures. IntechOpen, 2018.  
98  

Natelson, Douglas. Nanostructures and Nanotechnology. Cambridge University Press, 2015.  
99  

Romano, Lucia. Micro- and Nano- Fabrication by Metal Assisted Chemical Etching. MDPI AG, 2021.  
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، سه نوع 101های پیشین معرفی شد( گرفته شده)که در فصل 100نیمان ابزار میکروسکپی الکترون اسکدر تصویر پایین که بوسیله ه

 . 102)در کنار یکدیگر( نشان داده شده است، نداکه دانشمندان علمی بر روی چیپی ساخته، مختلف ردیاب

 

نانویی نسبتا  نی ساختارهایباشد، در حالیکه تصویر میامی 103تصویر سمت چپ ساختاری نانویی ندارد و بسیار صاف و مسطح

نانومتری را نشان می ۲۰و حدودا  105تر. تصویر ردیاب سمت راست، ساختاری ظریف104نانومتری دارد ۲۰۰در مقیاس  یبزرگ

 . 106دهد

                                                            
100  

Scanning electron microscope 
101  

Goldstein, Joseph, I, and Newbury, Dale, E. and Michael, Joseph, R. and Ritchie, Nicholas, W. M. 
Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. Springer, 2018.  
102  

Egerton, R. F. Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM. 
Springer, 2018.  
103  

Smooth and flat 
104  

McClendon, Mark Trosper. Small Stuff: Colorized Scanning Electron Microscopy. CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2016.  
105  

Finer structure 
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؟ در هر سه مورد تولیدی، دانشمندان از یک نوع 108شوندپدیدار می 107پرسش این است که چرا سه سطح متفاوت ساختارهایی نانویی

بوده  109فلزکارید آبنآیور تولیدی متفاوت، که آن سرعت فرند، بجز یک فاکتامشابه و یک نوع محلول استفاده کرده یماده، شرایط

های ردیاب پر نمیایجاد کرده و حفره 111فلزکاریهرج و مرج در آب تالطم ود، نوعی نآیازدیاد سرعت فر. دانشمندان با 110ستا

 شوند. 

 

حاصل  113و مسطح و ردیابی صاف ،ها پر شدهته و همه سوراخف، ساختاری نانویی شکل نگر112با کاهش سرعت تولید ودر دیگر س

 شود. می

                                                                                                                                                                                                
106  

Bruma, Alina. Scanning Transmission Electron Microscopy: Advanced Characterization Methods for 
Materials Science Applications. CRC Press, 2020.  
107  

Nanostructures 
108  

Harrison, Paul, and Valavanis, Alex. Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational 
Physics of Semiconductor Nanostructures. Wiley, 2016.  
109  

Speed of electroplating 
110  

Mitin, Vladimir, V. and Kochelap, Viacheslav, A. and Dutta, Mitra. Introduction to Optical and 
Optoelectronic Properties of Nanostructures. Cambridge University Press, 2019.  
111  

Chaotic and turbulent electroplating 
112  
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 .114باشدساختاری میهای نانوساده برای کنترل مقیاس لیراه ح، ایچنین شیوه

 

ها چیست؟ دانشمندان های طراحی شده توسط دانشمندان، برای ردیابی ملکولخوب، حاال پرسش اینجاست که نقش چنین نانوساختار

باشد که  119یدگرشهمان  118کنند که کامال تکمیل کننده 117نهشتهو هم 116را طراحی 115ای دی انای از توانند ردیف ویژهنانو می

                                                                                                                                                                                                
Banerjee, Jyoti Prasad, and Banerjee, Suranjana. Physics of Semiconductors and Nanostructures. CRC 
Press, 2019.  
113  

Smooth and flat sensor 
114  

Ficai, Anton, and Grumezescu, Alexandru Mihai. Nanostructures for Antimicrobial Therapy. Elsevier, 
2017.  
115  

Design and synthesize a specific DNA sequence 
116  
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در مورد ژنتیک دانشمندان نانو . همچنین 121های ژنتیک سرطان مطلع هستند. آنها در مورد شاخصه120خواهند ردیابی شودمی

که بر سطح ردیاب قرار  122ای دی ان از یپردازی ردیفی و برنامهیبرای شناسا، ند و چنین رویکردیایافته آگاههای دگرشارگانیسم

 ای دی اناگر ردیف  .124، بسیار ارزشمند است123پایه بسازدو جفت متصل شود یافتهدگرش ای دی انتا بنحوی تکمیلی به  شدهداده 

های پیشین بدان در نمونه آزمایشگاهی خون حاضر باشد یا وجود داشته باشد، با پیوندی هیدروژنی )که در فصل 125یافتهدگرش

جریانی برقی ، . چنین پیوندی127کندو آن را تکمیل می سازدمی 126پایهروی ردیاب، جفت ای دی انپرداختم( با ردیف طراحی شده 

ها ها را )برای انواع سرطان( بر چیپدانشمندان انواع متفاوت ردیاب، شود. در واقعگیری میکند که توسط دستگاه اندازهمی 128تولید

  .129کنندی مییشناسای و ردیابرا  یسرطان رهدهند و بدینوسیله نوع ویژه قرار می

. اگر ردیابی 130تاثیری عمده بر حساسیت رویکرد مشخص دانشمندان دارد، هابر روی ردیاب، هایی نانوییحضور چنین ساختار

ثابت دارد، دانشمندان  ای دی انهای ای از ملکولشناخته شده یلول مشخصی که اندازهصاف و مسطح مورد استفاده باشد و مح

این ، آزمایشگاهی یهواکنشی نشان دهد. البته برای مطالع، که به کمی بیش از یک میلیون ملکول نیازمندند تا ردیاب ندامعین کرده و

با  یزیاد ارزیابی می شود و الزم است تا روش دانشمندان بهینه شود. هنگامی که آنها ردیاب دیگر، میزان ملکول در نمونه خون

هزار ملکول اما هنوز نیازی به بیش از صد، ، حساسیت دستگاه بهتر شددری را استفاده کردننانومت ۲۰۰نانوساختارهایی در مقیاس 

                                                                                                                                                                                                
Dugayev, Vitalii, and Wal, Andrzej, and Barnas, Jozef. Symmetry, Spin Dynamics, and the Properties of 
Nanostructures: Lecture Notes of the 11th International School on Theoretical physics in Poland. World 
Scientific Press, 2014.  
117  

Design and synthesize 
118  

Complementary 
119  

Same mutation 
120  

 . "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 
121  

Karimi, Mahdi, and Ghasemi, Amir, and Hamblin, Michael, R. Smart External Stimulus-Responsive 
Nanocarriers for drug and Gene delivery. IOP Publishing, 2021.  
122  

Identify and program the DNA sequence on the sensor surface 
123  

To complement the mutated DNA and make a base pair 
124  

Cortajarena, Aitziber, L. and Grove, Tijana, Z. Protein-based Engineered Nanostructures. Springer, 2016.  
125  

Mutated DNA sequence 
126  

Base pair 
127  

Han, Keli, and Zhao, Guangjiu. Hydrogen-bonding Research in Photochemistry, Photobiology, and 
Optoelectronic Materials. World Scientific Press, 2019.  
128  

Generate an electrical current 
129  

Grabowski, Slawomir. Hydrogen Bonding – New Insights. Springer, 2008.  
130  

Fruk, Ljiljiana, and Kerbs, Antonina. Bionanotechnology: Concepts and Applications. Cambridge 
University Press, 2021.  
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که دانشمندان تنها به حدود صد ملکول نیاز داشتند تا ردیابی  متری استفاده شد، ناگهان کشف شدنانو ۲۰بود. باری، وقتی که ردیاب 

های )سخت افزاری( علمی بسیار مهمی برای دانشمندان بوده تا ردیاباین کشف  .بدرستی انجام شود یافتهای دگرش دی انردیف 

های آزمایشگاهی و خارج و در لوله های درمانگاهیدر نمونه، را 131های سرطاننشانتر زیستطراحی کنند که هرچه دقیق یبهتر

  .133شودنقطه عطفی در پزشکی نانو محسوب می، کشف اینآنالیز کنند و ، 132از کالبد

ژوهشپیند آی که دانشمندان نانو در فرکشف دارند؟ ها به این اندازه اهمیتکند؟ و چرا نانوساختارسازیچنین روشی خوب عمل میچرا 

می یاب بهتر کاررد، لکول مورد ردیابی باشدنزدیک به اندازه م، در مقیاس خود، ساختاراین است که هرچقدر نانو، اندها داشته

جفتای ساختن بر جستجودر ، آزمایشگاهینمونه در ، هستند که روی ردیاب هاییملکول، به مسئله بنگریماگر در مقیاس نانو  .کند

و  دنباشل دسترسی نمیقاب، که آنها بر سطحی مسطح و صاف هستندهنگامی .گردندمی کنندهتکمیلویژه ملکول  فدیبدنبال ر، پایه خود

ریز نشسته ساختاریروی نانوکه آنها بر هنگامی، در غیر این صورت .باشندمیهای دیگر لکولی از میگویی که در همسایگی دریا

 .را ردیابی کنند کنندهتکمیل یهاتوانند ملکولبهتر می، اند

 

های مورد نظر را لکولتا م، آوردوجود میبای  دی ان فضایی را در کنار رشته 134،سازیاندازهسازی و همچنین همنانوساختار

با ، مسطح قرار گرفته یسطحبر های آن ان صندلیهنگامیکه در درون سالن سینمایی هستیم که چیدم، برای نمونه تمثیلی .135بیابند

  .شودامکان دیدن ما محدود می، نشستن فردی بلند قامت در جلوی ما

 

                                                            
131  

Cancer biomarkers 
132  

In vitro and Ex vivo analysis of clinical samples 
133  

Haynes, George. Fundamentals of nanotechnology. Cyber Press, 2019.  
134  

Nanostructuring and size matching 
135  

Vollath, Dieter. Nanomaterials: An Introduction into Synthesis, Properties and Applications. Wiley – VCH, 
2013.  
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خود ، البته .باشدتر میرویتقابلمسلماً صحنه ، نداهها برشیبی چیدمان و یا پلکانی طراحی شدهایی که صندلیدر سالن، برعکس

 .136استنیز همچنین  ای دی ان ردیف سازیاندازههمپیرامون و  دنباش هشدبایست در ابعاد انسانی طراحی ها نیز میصندلی

 

 .آورد وجودرا در محلول بردیابی تا فضای الزم  137لکولی داردنیاز به مقیاسی در اندازه م نیزنانوساختارسازی ، همین ترتیبب 

 

نوعی از  .دهمتوضیحاتی میو  مکنصحبت می، که از چنین چیپی استفاده شد، های پزشکان نانودر مورد یکی از پژوهشکمی اینجا 

تاثیر بر ، رتهای سفید دارد و بطوری مشخصکه تاثیر بر گلبول 139شودنامیده می 138ادح ییلوژنیسرطان خون هست که لوکمی م

دهنده خون بیماری پیشرونده و بدخیم اجزای تشکیل، سرطان نوعن یا . ها را دارندکه مسئولیت مبارزه با عفونت 140هاییسیتگرانول

 .شودهای آنان مشخص میسازو پیشهای سفید است که با رشد و نمو ناهماهنگ و خارج از کنترل گلبول

                                                            
136  

Brandon, David, and Kaplan, Wayne, D. Microstructural Characterization of Materials. Wiley, 2013.  
137  

Srivastava, Avanish Kumar. Oxide Nanostructures: Growth, Microstructures and Properties. Pan 
Stanford, 2014.  
138  

Acute myeloid leukemia 
139  

Federl, Stefan, H. and Kantarjian, Hagop, M. and Estey, Elihu. Acute Leukemias (Hematologic 
Malignancies.) Springer, 2021. 
140  

Granulecytes 
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ترین رپذیرماننظیر دارویی، از دهای بیپیشرفتبدلیل و ، اندو ساخته کرده پزشکان طراحیسرطان به دلیل داروهایی که نانواین 

 است.  بسیار پر اهمیتآن برای تجویز داروی ویژه سرطان البته، تشخیص نوع دقیق  .بسیار قابل درمان استو  هاستسرطان

 

همانگونه که ، 142این نوع لوکمی  .141پردازمانواع مختلف لوکمی )سرطان خون( وجود دارند و تنها من به همین نوع مشخص آن می

و کاهش وزن ، پذیریخستگی، 143مینآو عالیم آن در بیمار شامل  ددهرد حمله قرار میومهای سفید خون را گلبول، اشاره داشتم

  .145گرددبندی میهای سطح سلولی طبقهژنهمچنین این بیماری بر اساس آنتی .144باشدکبود شدن سریع پوست می

باشد. می ۲۲و کروموزوم  ۹کروموزوم  146شدگیو درهمکروموزومی البته سرچشمه و دلیل چنین سرطانی بخاطر نوعی شکست 

 های سالم وجود ندارند. شود که در سلولمی 147ای دی انای موجب ردیف نوینی از چنین پدیده

                                                            
141  

Sanford, John, C. Genetic Entropy. FMS Publications, 2014. 
142  

Leukemia 
143  

Anemia 
144  

Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
145  

Singh, Keshav, K. Mitochondrial DNA Mutations in Aging, Disease and Cancer. Springer, 2013. 
146  

Break and recombination 
147  

A new DNA sequence 
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تر تقسیم شده تا هرچه سریعها سلول 149که موجب ابرواکنششود تولید می 148یافتهدر نتیجه چنین ردیفی نوین، نوعی پروتئین دگرش

 شوند. 

 

 . 151در حدی هست که پایداری آن در کالبد مقدور نیست 150های سفیدموجب افزایش سطح گلبول، این خود

 
                                                            
148  

A mutated protein 
149  

Overactive and divide too quickly 
150  

Foster, Mizzz. Genetic Disorders: Mistakes in DNA Code, DNA Mutations Bundle. PowerPoint 
Presentations, 2020. 
151  

High level of white blood cell not sustainable 
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در همچنین نوشته شده و  153هاو تنها در مورد تاثیر تشعشع 152کروموزومی قطعی نیست یها پیرامون منشا چنین شکستالبته پژوهش

  .نداند، به این سرطان مبتال شدهاهم نبوده تشعشعچون بیمارانی که در معرض ، بایست باشداینکه دالیل دیگری هم میمورد 

را هدف قرار می 154یافتههای دگرشخبر نویدبخش این است که داروهایی در دسترس هستند که بنحوی مشخص این پروتئین و سلول

، جانبی ییا عوارضو  های سالمها تاثیری بر سلولهای سرطانی هستند، داروتنها در سلول 156یافتهدگرش . چون پروتئین155دهند

  .157بیشتر در دسترس نیستند مهندارند و البته چند دارو 

ای از ز گلبول سفید داشته باشد، نمونهسطح باالیی ا، ؟ اگر بیماری158شودحاال پرسش این است که چنین سرطانی چگونه ردیابی می

 . 159شودبه آزمایشگاه فرستاده میو خون وی گرفته 

 

                                                            
152  

Jain, Jewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
153  

Radiation 
154  

Singh, Keshav, K. Mitochondrial DNA Mutations in Aging, Disease and Cancer. Springer, 2013. 
155  

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

د. را جهش ژنتیک می گوین موتاسیون ژنتیکها  ر رسانهد  ترجمه شده که کامال صحیح است. متاسفانه دگرشهای علمی  نامهدر واژه  موتاسیون
ردیف  ر و دگرگونه شدنها )برای نمونه از خفاش به انسان( یا جهشی کوآنتومی یا الکترونی نیست. موتاسیون تغیی موتاسیون مانند جهشی بین گونه

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

156  

Friedberg, Errol, C, and Walker, Graham, C, and Wood, Richard, D., et al. DNA Repair and Mutagenesis. 
ASM Press, 2005. 
157  

Foster, Mizzz. Genetic Disorders: Mistakes in DNA Code, DNA Mutations Bundle. PowerPoint 
Presentations, 2020. 
158  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
159  

Demidov, Vadim, D. DNA Beyond Genes: From Data Storage and Computing to Nanobots, 
Nanomedicine, and Nanoelectronics. Springer, 2020. 
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 . 161شودیم 160مجزا شده و آنالیز ای دی اندر آنجا ردیف 

 

ی موجود نیست، و در نتیجه های آزمایشبرای اکثر شیوه ای دی انلیتری هم میزان کافی میلی ۱۰ای نکته اینکه حتی در نمونه

 . 163شوداستفاده می، خوانده شده )PCR( 162پولیمریزیای واکنش زنجیرهفرآیندی که  از

 

اینکه این روش چگونه مانند ماشین فتوکپی، از در مورد و  164نوشتمفرآیند در سلسله مقاالت "سرشت علم" به تفصیل در مورد این 

  .165کندبرداری میبارها و بارها رونوشت ای دی اننسخه نخستین 

                                                            
160  

Isolate the DNA sequence and analyze it 
161  

Hariharan, Ramesh. Genomic Quirks: The Search for Spelling Errors. Pathology Clinical Chemistry 
Books, 2016.  
162  

Polymerase Chain Reaction (PCR) 
163  

Maddocks, sarah, and Jenkins, Rowena. Understanding PCR: A Practical Bench-Top Guide. Academic 
Press, 2016.  

164  

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

 فرمائید همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه
/activity/shares-16628a5/detail/recent-rakhshani-https://www.linkedin.com/in/raymond 
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، ای دی ان هایلکولخوب حاال با چنین میزانی از م .تولید کرد، لکول نخستینرونوشت از یک تک موان میلیاردها تبا این روش می

نور از  تیفرسروندر تصویر پایین ب .ها را مشاهده نمودلکولتی نور از مفرسنمونه خون را به سادگی آنالیز کرد و برونتوان می

   .نشان داده شده است، آزمایشگاهیهایی در لوله، ادحلوکمی مییلوژنی های لکولمردیف 

 

 ودارد و هزینه آن هم باالست  هایی کارشناسهایی تخصصی و تکنیسینکند اما نیاز به آزمایشگاهچنین روشی کار می، خوب

 هایبرداریبه جای رونوشت، در این سیستم نوین  .167بودند 166بنیان-کر جایگزینی آن روش با سیستمی چیپفدانشمندان نانو در 

   .شوداستفاده مینور  168تیفرسبرونسازی از تشدید عالئم نوری و فزون، بسیار

لوکمی مییلوژنی های لکولم ای دی ان تا ردیف ویژه 169را طراحی کرده و ساختند چیپدانشمندان نوعی ، بنیان-چیپدر این سیستم 

 .173نشان دهند 172ساختارهای ردیاببر روی نانو است را 171شدگی ژنهمکه در نتیجه در 170ادح
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168  

Amplification of light emission 
169  
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Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications. Jenny Stanford Publishing, 2016. 
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 راهایی دستگاهکه  175دهدامکان میبه دانشمندان ، 174مصنوعی ای دی اننهشتی درهم در زمینه تر پزشکی نانوهای اخیرپیشرفت 

که چنین ردیفی گامیهن .178داشته باشندرا  177مورد نیاز دی ان ایهرگونه ردیف  176تا توانایی ساختن فراهم آورندها در آزمایشگاه

های پیشین در در فصل .181شودآن ردیف متصل می بهردیاب ، 180در پایانه آن )گوگرد(با گذاشتن اتم سولفور ، 179شودآماده می

  .182ها نوشته شدفلزاتم یی اتم سولفور برای اتصال با مورد توانا
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176  

Singh, Gautam, B. Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology (Modeling and 
Optimization in Science and Technologies.) Springer, 2015.  
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Needed DNA sequence 
178  

Choi, Young-Eun, and Kwak, Ju-Won, and Park, Joon Won. Nanotechnology for Early Cancer Detection. 
Sensors 10, 2010.  
179  

Brown, T. A. Genomes 4. Garland Science, 2017. 
180  

Ahmed, Mohamed. Green Synthesis of Gold Nanoparticles as Antimicrobial Efficacy. LAP Lambert 
Academic Publishing, 2019. 
181  
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Methods of Synthesis and Applications. LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 
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  .متصل کند چیپرا به  دی ان ای بدین وسیله دانشمندان قادرند تا هر ردیف ویژه

 

با  توانندندان میسپس دانشم  .بندی کردها تنظیم و درجهگیریتوان آن را برای اندازهمی ،شوددستگاهی آماده میکه چنین هنگامی

  .گیری کنندارزیابی و اندازه ،ای را آزمایشهر نمونه ،های سرطانی داردای از سلولتعداد ناشناخته که ،ای از خونمعرفی نمونه

  .184معین کنند خونرا در نمونه  183ادحلوکمی مییلوژنی های دانشمندان قادر هستند تا سطوح سلول ،بنیان-چیپ یبا چنین سیستم

 

  .خواندمی ،های سرطانی هستر نتیجه حضور یا مقدار سلولد  که مبین و ،را این ابزار ساده میزان جریان برق ،در واقع

 

تر شدن امروزه با ظریف .کندگیری میاندازه ،نمونه خونی خارج از کالبددر  ،های سرطانی رامیزان یا مقدار کمی سلول ،این ابزار

را  185چنین آنالیزی ،تنها با چند قطره خون از بیمارتوانند میلیتر خون نیز نداشته و یلمی ۱۰ دانشمندان حتی نیاز به ،چنین ابزاری

                                                            
183  

Chronic Myeloid Leukemia (CML) 
184  

Giljohann, D. and Mirkin, C. Drivers of Biodiagnostic Developments. Nature, 462, 2009. General 
information on the complexities of early diagnostic test developments.  
185  

Toole, Glenn, and Toole, Susan. Biology in Context for Cambridge International A Level. Oxford 
University Press, 2017. 
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د و پرسش نگیرح آزمایشگاهی انجام میودر سط ،187 ،الگوهای نخستیننمونه یا با استفاده از پیش ،هاآزمونالبته هنوز  .186انجام دهند

نمونهیشدر پ  ؟دنانجام شو ،بیمارستانیدر سطح تر بزرگیا و  ،این است که به چه نیاز است تا چنین روشی در سطح درمانگاهی

چیپ این ابزار به نحوی مجزا ساخته شده و در  ،آوری نانو در حوزه الکترونیکفن افزاریسختهای بدلیل پیشرفت ،ترهای اخیر

خارج از که  ،چیپ درون کارتریجآن  بر روی  مار راتوانند نمونه خون بیپزشکان نانو می .شودمیدرون نوعی کارتریج قرار گرفته 

 ۱۰تا  ۵در حدود  ،آنالیزیچنین  ،دادن کارتریج در درون ابزاربا قرار ،سپس .مورد استفاده قرار دهند گذاشته و ،است تست ابزار

  .188گیردانجام می ،دقیقه

هما را قادر ساخت ،وری نانو در حوزه الکترونیکآفن افزاریسختهای پیشرفت ،مهای پیشین مکرر اشاره داشتهمانگونه که در فصل

در ابعادی  ،مقرون به صرفه ،را توان آنکه می در حوزه پزشکی نانو بسازیم ،با قطعاتی الکترونیکی ،تا چنین ابزاری ساده را دنا

 .190وجود ندارد چیزی ،هابرای دریافت سیگنال الکترونیکی یجز چند مدار سادهبها نیز بر روی چیپ .189تر تولید انبوه کردبزرگ

به همان سادگی که امروزه  .ها مورد استفاده قرار دهنددر دفاتر خود و یا در بیمارستانچنین ابزاری را توانند می نیزپزشکان زودی ب

 بنیان-چیپ چنین دستگاه ،نددر خدمت بیماران دیابتی هست ،گیری سطوح گلوکز خونبرای اندازه ،های مانیتوری بسیار کوچکدستگاه

در خدمت پزشکان خواهد زودی ب ،های سفید خونگیری گلبولو اندازه هابرای دریافت اطالعات پیرامون سلول ،نیز 191نوین

برای آنالیز آزمایشگاهی  هایدر نمونههایی که تعداد سلولی مکبه دلیل  ،نکته ای که می بایست به خاطر بسپاریم این است که .192بود

 ،هابرای تشخیص بیماری ،های پیش رودر سال ،تبط استرتا آنجا هم که به پزشکی نانو م .ما به مواد نانویی نیازمند هستیم ،موجودند

در این  ،خواهد بود و مواد نانویی نقش بزرگی 193ترو سرراست ،ترکم هزینه ،ترسریع ،چنین روشی که توضیح داده شد مشخصا

  .194خواهند داشت ،پزشکی حوزهگذار پارادایمی در 

 ،مقیاس نانوبا استفاده از ردیاب های  ،195ها در زمینه تشخیص و مدیریت سرطاند نیست که به یکی دیگر از پیشرفتدر اینجا ب

حضور و همچنین اینکه چگونه های ژنتیک بیماری یبرای ردیاب ،های طالذرهدر فصل های پیشین پیرامون نانو .196ندازیمانگاهی بی

  .صحبت کردم و نوشتم ،کنندنمایان می راحاملگی ویژه  یهاهورمون
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 . " من در تلگرام رجوع و گوش کنیدسرشت علم " ۶۱شماره صوتی  لطفا به مقاله و فایل



27 
 

 

ها را برای ای که پروتئینتوانند به همان شیوهمی و 198کنندمل میبرای ردیابی سرطان بسیار قدرتمند ع 197هاییچنین نانوذره

 .199نیز به کار گرفته شوندسرطان  ردیابی در مورد ،کنندحاملگی ردیابی میتشخیص 
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 مراجعه فرمائیدهمچنین می توانید به کانال لینکدین زیر 
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  .بسیار سودمند هستند 201های ردیابیمچنین اندازه نانویی آنها در تستو ه 200های طالرنگ سرخ نانوذره 

 

در ابتدای  ،پروستاتسرطان که در مورد  دبوپیدا کردن پروتئینی و های طال برای ردیابی نانوذرهیکی از مطالعات اخیرتر در مورد 

های طال از نانوذره ،مورد استفادهو خالف روش مرسوم بر ،در این مطالعه .203انجام شد ،202پی اس اییعنی  ،این فصل اشاره کردم

خوب و  آکار نسبتا ،این پروتئین 206بزرگسطوح تغییرات  205ردیابیبرای  ،204البته روش معمول تست پروستات .بهره گرفته شد

تواند پروتئین را نیز نمی آنو همچنین سطوح بسیار پایین  کندکار نمی پی اس ای 208های کوچکاما برای دگرسانی ،207باشدمی

 .کندردیابی 

 ،پس از عمل ،پی اس ایبا سطح پایینی از پروتئین  ،شودآنها برداشته می پروستاتتمام یا بخشی از  ،آقایانی که برای درمان سرطان

برای چه چنین  ،حاال .گیری نیستقابل اندازه 210تستی موجود 209هایبا روش پی اس ایچنین میزان کمی از پروتئین  .رو هستندروب

دهد تا را می آنبه پزشکان توانایی پروتئین این بازگشت  سرعتردیابی  ،پس از عمل جراحی ،نکته آنجاست که ؟ای مهم استمسئله
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Ehrmann, Andrea, and Nhuyen, Tuan Anh, and Ahmadi, Mazaher, and Farmani, Ali, and Nguyen-Tri, 
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201  

Detection tests 
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203  

Ladame, Sylvain, and Chang, Jason. Bioengineering Innovative Solutions for Cancer. Academic Press, 
2021.  
204  

Conventional prostate tests 
205  

Renneberg, Reinhard, and Loroch, Vanya. Biotechnology for Beginners. Academic Press, 2016.  
206  

Detecting large changes in protein level 
207  

Bramhachari, Pallaval Veera, and Neelapu, Nageswara Rao Reddy. Recent Advancements in 
Biomarkers and Early Detection of Gastrointestinal Cancers. Springer, 2020.  
208  
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209  
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Biosensors. CRC Press, 2021.  
210  
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موفقیتهنگامی  پروستاتسرطان درمان  ،برای پزشکان .211بکار گیرندرا  پروستاتدرمان و جلوگیری از سرطان صحیح ه وشی

 .ستا هبازگشتبا سرعت بسیار پروتئین این باشد و نه در زمانی که می اشدر آغاز بازگشت ،به آهستگی ،پی اس ایاست که آمیز 

مطالعات یک  .را ندارند ایپی اس پایین بسیار توانایی ردیابی چنین سطوح  ،های متداول امروزیکنم که روشبار تکرار میدیگر

هستند و بسیار دقیق و سریع  ،بسیار حساس ،های طالبا استفاده از نانوذرهپزشکی نانو یکرد آزمایشی ند که رواهدهه اخیر نشان داد

 .212باشندسرطان پروستات میبازگشت بهترین راه حل برای جلوگیری از 

ای در پدیداری و ظهور عمده گوناگون یاهنشان داده شده که تفاوت ،بیمار انجام شدند ۱۰۰۰۰که بر روی بیش از  ،در این مطالعات

 همبسیار و د نسطح این پروتئین پایین باقی ما ،جراحیپس از عمل  ،برای برخی بیماران .213در بیماران وجود دارد پی اس ایمجدد 

های گزینه .بود هشروع به افزایش کرد پی اس ای ،برداشتن پروستاتدر حدود یک سال پس از  ،برای بیمارانی دیگر .بود نویدبخش

آوری نوین، داشتن این فنوب اینجا، با در دست توانند به بیماران یاری دهند. خفاوتی، بجز جراحی، موجودند که میدرمانی مت

های ها پیش از پیشرفت بیش از حد سرطان، اطالعات الزم را )که در روشتوانند ماه( می214هاپزشکان )و بویژه آنکولوژیست

تواند نتایج درمانی سرطان پروستات ست که استفاده از این رویکرد، می،( داشته باشند. خوب این واضح اندمتداول در دسترس نیست

  .215بمراتب بهتر کندرا 

 

های آزمایشگاهی ای از این فصل داشته باشم اینکه، به دو رویکرد ردیابی و تشخیص سرطان در لولهبندیدر پایان، برای اینکه جمع

ها را زودهنگام ردیابی کنیم، باری رویکرد آزمایشگاهی دهد تا غدهرگانیسم زنده به ما یاری میپرداختم. اگرچه رویکرد ردیابی در ا

در  .فراهم می کند، در خون های آننشانستیزهای سرطانی و پیرامون سلولرا ت مهمی ا( اطالع216مکملروشی هم )به مثابه 

ها نشت می های اطراف غدهرویکرد نخستین، ما ردیاب هایی نانویی را به کالبد بیمار فرستاده تا به گردش در آمده، از اینکه رگ
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216  

A complementary method 



30 
 

بدقت  یار غدههم تا محل کنیکالبد تصویربرداری می یهها وصل شوند. سپس از همها به غدهبهره می گیریم تا نانوردیاب، 217کنند

 د. شناسائی شو

 

کند، و البته دیابی میگیری ردر حال شکل، زودهنگام، ها رازیرا که غده، شدبابسیار قدرتمند در پزشکی نانو می مسلما این روشی

، کندمیها و پوست گذر از میان بافتکه  هاردیاب زا همانگونه که در فصل پیش اشاره کردم( از نور متصأعد شده، روشاین در )

  .کنیماستفاده می

ایمنی  همچنینو  220است و البته بدلیل مقررات نظارتی 219سازی، بنحوی مستمر در روند بهینه218چنین روش و رویکردی

 221به روشی دیگر که رویکردی خارج از کالبد)با استفاده از مواد نانویی ( گیرانه هستند، تورهای تصویربرداری که بسیار سختفاک

بنیان بود -به دو سیستم گوناگون نگریستم. اولی، دستگاهی چیپ، . در این رویکرد223می باشد، پرداختم 222های آزمایشگاهیو در لوله

بر روی  راسرطانی  224هاینشانستیزو داشته  راسرطانی های لکولم ای دی ان ردیف ویژهتوانایی آنالیز ، نآ ابکه پزشکان 

تواند سطوح بسیار پایین های طال بود که میدستگاهی متکی بر نانوذرهروش دوم،  .دهندمینشان ، 226ردیاب 225ییساختارهانانو

                                                            
217  

 . و گوش کنید دهوفرم" در تلگرام رجوع سفر به ریزها "  ۹شماره صوتی  و فایل  ۹ فصللطفا به 
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 
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-و یا چیپ 227گیری کند. اهمیت رویکرد خارج از کالبد و لوله آزمایشگاهیهای خون تشخیص داده و اندازهونهپروتئین را در نم

 بنگرند.  229بسیاریسرطانی  هاینشانستیززمان پزشکان قادرند به در این است که بنحوی هم 228بنیان

 

پردازند، در حالیکه در رویکرد خارج از می 230نشان سرطانیزیستاغلب تنها به یک  در رویکرد درون ارگانیسم جاندار، پزشکان

 231پذیر است. دیگربار اینکه، رویکردهای نامبرده بسیار، بسیار تکمیل کنندهامکانسرطانی نشان زیستکالبد، کندوکاو در چند 

و  232آوری نانو، بزودی تشخیص ویژه و زودهنگامو فن نانوافزاری در علم های چشمگیر سختیکدیگرند، و احتماال با پیشرفت

 .شودپیشگیری سرطان عملی می

آوری نانو، نه تنها دهم که فنو نشان می 234خواهم پرداخت 233ابه دارومث" پیرامون موادی نانویی ب،هادر فصل بعدی "سفر به ریز

، فصلنیز سودمند است. سپس در آن پزشکی رمان آن مشکالت کند، بلکه در زمینه دتشخیص مشکالت پزشکی را فراهم می امکان

های بدخیم را از بین مینشی سلولهای آینده موادی نانویی که بنحوی گزیرمان سرطان، متکی بر نسلهای نوین دها و شیوهحلبه راه

 رند، خواهم پرداخت. ب

 و توانا باشید. دانا 

  ر. رخشانی
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