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  سفر به ریزها

وری نانوآ فنو نانو علم با سیستمی آشنایی 
1

 

  فصل یازده و فایل صوتی یازدهم

چگونه موادی نانویی، بیماری را ردیابی کرده، از بین می برند -  پزشکی نانو
2

 

را  6آوری نانوو فن 5نانوعلم ، کوشش می کنم که 4های صوتی  و فایل 3در این سلسله از مقاالتبا سالم، من ریموند رخشانی هستم. 

 . 8به دوستانی که عالقمند هستند، در حد توان، ارائه کنم 7، بنحوی سیستماتیک)به زبان فارسی( از پایه

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  گرفتهتهیه است، و تصمیم 

ها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما )که اغلب دسترسی نظام   از پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک

 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. 
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How Nanomaterials Seek and Destroy Disease 
3

  

 برای دسترسی به مقاله بشکل پی دی اف و همچنین به فایل صوتی، از "کیو آر کد" زیر با موبایل عکس گرفته و مستقیم به کانال تلگرام بروید

  

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   با سپاس از دوست گرامی، جناب اسفندیار منفردزاده، که با مهر و دوستی آهنگ آغازین و پایانی "سفر به ریزها" را برای فایل
 . ساختند
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“The Handbook of Nano Technology, Policy and Intellectual Property Law”, John C. Miller, et al, Hoboken 
New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. 
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های صوتی بدون ذکر نام نویسنده )ر. رخشانی(  و مرجع، و هرگونه استفاده برای مقاصد خصوصی و اهداف   چاپ و انتشار این مقاالت و فایل
 . ر قانونی استانتفاعی بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غی
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Sanders, Wesley, C. Basic Principles of Nanotechnology. CRC Press, 2018. 
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Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
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Frankel, Felice, C. and Whitesides, George, M. No Small Matter: Science on the Nanoscale. Belknap 
Press of Harvard University, 2009. 
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 11چگونه موادی نانویی، بیماری را ردیابی کرده، از بین می برند -  10پزشکی نانو

 

ای همراه با همه سرنشینان دریاییزیر 13ممکن است به یاد بیاورند که در فیلمی به نام سفر خیالی، 12های علمی تخیلیدوستداران فیلم

 . ترمیم کنند در مغز اورا لخته خونی تا شود  میفرستاده انسانی به درون کالبد و شود  میکوچک و ریز  آن

 

را دنبال   مشابهگیرند تا چنین هدفی  رد استفاده قرار میومذرات طال " نشان می دهم که چگونه نانوسفر به ریزها"در این فصل کتاب 

ین نوشتم که چنین ذراتی چگونه های پیشدر فصل 14.از بین ببرند، هدف قرار دادههایی زنده در بافتی بیمار را یهاسلول یعنی، ندنک

 ، 15ها را در ارگانیسمی زنده ردیابی کنند تا غدهد نشو ییر داده میغت

 

  .کنندها را نیز شناسایی هایی مشخص و بیماریلکولم و همچنین
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Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
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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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Science fiction films 
13

  

Fantastic Voyage 
14

  

Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
15

  

 . در تلگرام رجوع و گوش کنید " "سفر به ریزها ۱۰تا  ۵شماره ای صوتی ه  لطفا به مقاله و فایل
https://t.me/natureofscience 
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سلول، 16با نوساناتی گرمایشی، توانند ها چگونه میآنو اینکه  کنیمصحبت می ذراتنانواینجا در مورد استفاده از خواص گرمایشی 

 18.را بکشند 17های بدخیم

ها را ریز و کوچک کنیم و به احتمال توانیم انسانما نمی .تخیلی بود-تنها علمی، ۱۹۶۶البته به یاد داشته باشیم که این فیلم ساخته 

تواند در هرگز نمی، 19کندی که از محیط زیست خود دریافت میکالبد ویژه انسان به دلیل چیزهای .هرگز قادر نخواهیم بود همبسیار 

اما یک  .تنفس نمایندتوانند به راحتی اکسیژن  نشینان میسر "سفر خیالی"در همان فیلم ، برای نمونه 20.مقیاس نانو کارکرد داشته باشد

های علمی در فیلم، اینبنابر .تنفس شود، در آن ابعاد، هاانسانتر از آن است که از طریق دهان یا بینی بسیار بزرگ، لکول اکسیژنم

 .شوندانگارانه تعریف میمسائل بسیار ساده، تخیلی

 ذرات طالخواص نانو

اشاره خواهم ، های بیمار را هدف قرار داده و از بین ببرندتوانند سلولمی طال که ذرات ، گوناگون یدر این فصل کتاب به سه شیوه

هبه انداز، های کوانتومیمانند نقطه، آنها نیز .کننداحتی در سیستم گردشی خون حرکت میذرات طال به رپیشتر نوشتم که نانو .داشت

ویژه آنها  یهانداز ذرات طال متکی برنانوکارآیی ، اما در واقع .توانند از کوچکترین مویرگها عبور کنندمیکافی کوچک هستند که  ی

 .نانومتر باشند ۱۰۰توانند از یک نانومتر تا حدود که می، باشدمی

های  اندازهکارآیی ای را پیرامون ، مطالعه21جنوبی یکالیفرنیا (USC)اه ما،در حدود ده سال پیش دانشمندان علمی نانو در دانشگ

که در ، هایی بدخیم رایی آزمایشگاهی تزریق شدند تا غدههانانومتر به موش ۱۰۰تا  ۲۰تی بین انجام دادند. ذراطال ذرات متفاوت نانو

ات نشان دادند . مطالعگیری شداندازه، با فواصل متفاوت زمانی، ها ردیابی کنند و از بین ببرند. اندازه غده، بدن آنها کاشته شده بودند

زیرا که ذرات  عقالیی بود منطقی وبسیار هم ، بهتر بود. البته این کشف هابردن غدهبرای از بینآنها کارآیی تر، که هرچه ذّره کوچک

 22.ها متصل شوند به غده، های مویین گذر کرده ها سفر کنند و از شکاف در رگ، توانندتر براحتی میکوچک
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Heat-producing vibrations 
17

  

Malignant cells 
18

  

Kennedy, L., and Bickford, L.R. and Lewinski, N. A. and Coughlin, Y. et al. A New Era for Cancer 
Treatment: Gold-Nanoparticle-Mediated Thermal Therapies. Small 7, 2011.  
19

  

Carlson, Bruce, M. Human Embryology and Developmental Biology. Elsevier, 6th Edition, 2018. 
20

  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
21

  

University of Southern California (USC) 
22

  



4 
 

 

؟ اگر بخاطر داشته 23هایی بیمار را بکشندسازد تا سلولرا قادر می که آنهاذرات طال چه خواصی دارند پرسش این است که نانو

. بطور مشخص نیز در مورد تغییر 25با نور بحث کردم نانواین ماده  24کنشیهای پیشین، در مورد خاصیت درهم باشید، در فصل

  .دارند 27فرستی سیگنالیبرون، ذراتنانو. در آن مورد، نوشته شد که 26ها، نوشتمرنگ آنها، بر اساس فاصله بین ذره

در بحثی که پیرامون  .نگرممی - ذرات طال در جذب نور و تبدیل آن به گرما یا حرارتیعنی به توانایی نانو - اینجا، به پدیده دیگری

ری را نوشوند، انرژی می29 تهانگیخبر ای، اگر بخاطر داشته باشید، نوشته شد که هنگامی که آنها تهییج 28آنتومی داشتمهای کو نقطه

ها، برای نگهداری انرژی در وضعیت  . ساختار الکترونیکی نقطه30کنندمیفرستی نوری ساطع کنند و به شکل برونجذب می

  .ها، بسیار مناسب است فرستی فوتونو سپس برون 31تهییجی ایته انگیخبر

 
                                                                                                                                                                                           
National Cancer Institute. NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer. http://nano.cancer.gov/ 
23

  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
24

  

Interaction properties 
25

  

 . در تلگرام رجوع و گوش کنید " "سفر به ریزها ۱۰تا  ۵شماره ای صوتی ه  لطفا به مقاله و فایل
https://t.me/natureofscience 

 همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید
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Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and 
Function.) Morgan & Claypool, 2013. 
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Signal emission 
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Torchilin, Vladimir, and Torchilin, Vladimir, P. Smart Pharmaceutical Nanocarriers. Imperial College 
Press, 2015. 
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Excited 
30

  

Light emission 
31
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نور در ذرات طال در نگهداری زند. نانورون میکنند، انرژی به شکل حرارت بیات طال، هنگامی که نور را جذب میذردر مورد نانو

با زند. شود که به شکل گرما بیرون میتبدیل به نوساناتی می، در واقع، کنند و نورتهییجی خوب عمل نمی ایته انگیخبروضعیت 

 ها سلول بردن آنبرای از بین چنین خاصیتی ازکنند، های بیمار را ردیابی  نشی سلولبنحوی گزی توانندمیذرات طال که نانو استفاده از

 .شودمی استفاده

شوند، شکل ها، هنگامیکه حرارت داده مید سلولی را بکشد؟ خوب، بیشتر بیوملکولتوانچگونه است که میزان کمی حرارت میحاال، 

طال بسیار به  ذراتنانوکند. در برخی موارد، ختل میان را مشدهند، و چنین چیزی توانایی آنها برای کارکردخود را از دست می

 ۱.۴الی کشف کردند که ذره ط  (USC) 32سال پیش دانشمندان نانو در دانشگاه ما ۱۰شوند. برای نمونه، حدود ها نزدیک می ملکول

  34.باشدمی(DNA)  ای  دی اندو الیه ی  33تربزرگک شیارجایگیری میان ناوه یا  ای مناسب براینانومتری، دقیقا اندازه

 

متفاوت  یدو اندازه، این ساختار. 35نوشته شد دی ان ایپیرامون ساختار مارپیچی و دوالیه  "سرشت علم"در مجموعه مقاالت 

. شودماژور خوانده می ایک بزرگ شیارداشته و نانومتر  ۲.۲پهنایی برابر با ، ترک بزرگناوه یا شیار. بین دو الیه داردک شیار

  .شودخوانده می 36کوچک یا مینورک شیار، نانومتر دارد ۱.۲حدود پهنایی ناوه دیگر که 

                                                           
32

  

University of Southern California 
33

  

Major groove 
34

  

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016. 
35

  

 . " من در تلگرام رجوع و گوش کنیدسرشت علم " ۶۱شماره صوتی   لطفا به مقاله و فایل
https://t.me/natureofscience 
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چنین حرارتی  .37شودها میحرارت در آن وجود آوردنبنور باعث ، گیرندذرات طال در شیارک بزرگ جای میکه نانوهنگامی، حاال

سلول توانایی خود برای کارکردی ، فتی دوالیهشکاو البته با وا گرددمی (DNA)  ای  دی ان 38یالیهدو شدن باعث شکافته، محلی

 .دهددرست را از دست می

 

ات طال متصل میبه نانوذر، مشخصبنحوی غیر، هابرخی پروتئین .ها نیز صادق استدر مورد پروتئین، یندچیزی شبیه به همین فرآ

های کنشبرهمکه توسط  را 40همه ساختارهای سلولی، در واقع .سازدرا مختل می هاآن 39سرشت کارکردی، د و حرارتنشو

                                                                                                                                                                                           
Minor groove 
37

  

Donglu, Shi. Bio-inspired Nanomaterials and Applications: Nano Detection, Drug/ Gene Delivery, Medical 
Diagnosis and Therapy. World Scientific, 2014. 
38

  

Dissociating the two strands 
39
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از طریق حرارت  توانمی، هم متصل هستندب، 43سیالو های فان درکنشبرهمو یا  42بیل پیوندهای هیدروژنیاز ق، 41کواالنسیغیر

های ا سلولتهایی مناسب بسازیم توانیم از آنها ردیابمی، به وسیله نور 44ذرات طالبا برانگیختن نانوما بنابراین  .درک دچار اختالل

  .بین ببرند را پیدا کرده و ازبدخیم 

 ذرات طال در عملنانو

 "هاسفر به ریز"در چند فصل گذشته   .46اشاره کنم، انجام داده شد 45وری جورجیاآکه در انستیتو فن، بهتر است در اینجا به پژوهشی

های انواع گوناگون سلول .یند بهره گرفتندآفر پژوهشگران این انستیتو از همین  .ذرات طال نوشتمبه نانو 47هاپادتندر مورد اتصال 

پژوهشگران  .49پادتن ویژه خود را دارد، و این پروتئین شودنامیده می 48عامل رشد اپیدرمالپروتئینی تولید می کنند که ، سرطانی

ی سرطانی برای سلول ویژهها یک از نانوذرهکردند که هر 50آزماییذرات طال متصل نمودند و راستیرا به نانوهمین پادتن ، نانو

  .51باشدخص میمش

ذرات طال و فعالیت نانواستفاده کردند ، یکی سالم و دیگری بدخیم، 52اپیتلیال سلولدو نوع دانشمندان نانو از ، برای انجام این پژوهش

 .53کردند مشاهدهو آنها آزمایش  بررا 

ها از قبیل از جمله دیواره عروق و بافت، رابدن  داخلی و خارجیهایی هستند که پوشش سلولی سطوح سلول، سلول های اپیتلیال

موادی ویژه در کنار یکدیگر  هایی که توسطسلولاز ، 54خود اپیتلیوم  .دهندشکل می، بدن مانند دهان و شکم حفرات و همچنین پوست

                                                                                                                                                                                           
Functional nature 
40

  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
41

  

Non-covalent interactions 
42

  

Lehr, Claus-Michael. Cell Culture Models of Biological Barriers: In Vitro Test Systems for Drug Absorption 
and Delivery. Amazon Kindle, 2007. 
43

  

Van der Waals interactions 
44

  

Exciting the Gold Nanoparticles 
45

  

Georgia Institute of Technology 
46

  

Rozlosnik, Naomi. Nanomedicine in Diagnostics. CRC Press, 2012. 
47

  

Antibody 
48

  

Epidermal Growth Factor 
49

  

Whitcup, Scott, M. and Hallett, Mark. Botulinum Toxin Therapy. Springer, 2021.  
50

  

Verified 
51

  

Patel, Tarun, B. and Bertics, Paul, J. Epidermal Growth Factor. Humana Press, 2006.  
52

  

Epithelial cells 
53

  

Freshney, Ian, R. and Freshney, Mary, G. Culture of Epithelial Cells. Wiley-Liss, 2012.  
54

  

Epithelium 
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گیرنده، های سالم اپیتلیال سلول .شود مختلف تقسیم میها و طبقات آنها به انواع تشکیل یافته و بر اساس شکل سلول، اند داشته شدهنگاه

شده  برداشتههایی سرطانی  که از غده، های بدخیمدر صورتیکه سلول، نانویی بتوانند به آنها متصل شوند ینداشتند تا ذرات 55های کافی

  .56ها بودندسطوح باالیی از گیرنده یدارا، بودند

های اپیتلیال سلول، عکس سمت چپ .مشهود است هاسلولگوناگون ذرات طال به هر دو نوع تفاوت در اتصال نانو، تصویر پاییندر 

 .دهندهای سرطانی را نشان میسلول، و عکس سمت راست 57سالم

 

های هنگامی که پژوهشگران سلول .های سرطانی هستندذرات بسیار بیشتری در درون سلولنانو، فرماییدهمانگونه که مالحظه می 

این پژوهش شواهد الزم را  .های سرطانی بسیار بیشتر بود و سطح مرگ سلول برانگیختند میزان، با استفاده از نور، ذرات راحاوی 

  .58ندرنحوی هدفمند از بین بببهای سرطانی را تا سلول، توانند مورد استفاده قرار بگیرند فراهم کرد تا نشان دهد که نانوذرات طال می

، اند آنها ثابت کرده .ی باکتریایی را بکشدیهاسلول، به نحوی گزینشی، توانداند که همین رویکرد می ثابت کردهدانشمندان نانو همچنین 

 .59و از همین روش استفاده نمود، برای انواع مشخص باکتریا تهیه کردهرا ویژه  یهایتوان پادتن که می

 
                                                           
55

  

Sufficient quantity of receptors 
56

  

Selvakumar, Jasmine. Molecular Tools in Cancer Diagnosis & Clinical Research. LAP Lambert, 2020. 
57

  

Healthy epithelial cells 
58

  

Lin, Yunfeng, and Zhou, Ronghui. Advances in Nanomaterials-based Cell Biology Research. Springer, 
2021. 
59

  

Turner, Raymond, J. Silver-based Antimicrobial. MDPI AG, 2021.  
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ویژه هایی نانوذرات طالیی را که پادتن، گروهی از دانشمندان، 60شناسی دانشگاه آرکانزاسزیستدانشکده میکرودر چند سال پیش 

یموجود هایی که این باکتری بشما در مورد عفونت شاید برخی از .62طراحی نمودند، کردندحمل می 61سی استافیلوکوکبرای باکتر

 .شنیده باشید، شود خوانده می 63یسورد و اغلب عفونت استافیلوکوکآ

 

می 65ای پاتوژنگونه، هااین .شوندمی 64های شدید شامل آریوسای هستند که باعث زخم و عفونتوههای بالقپاتوژن، هااین باکتری

زهرآگین  هاییز مسمومیت غذایی و شوکنیها اینسموم   .66دنشوهای سیستمیک میو بیماری نهای چرکی د که خود باعث عفونتنباش

عفونت ، اینکهخالصه  .دهدهای ادراری میزا نیز هست و گاهی اوقات عفونتمعموالً شکلی بیماری، باکتریاین  .دنآورپدید می

مندان نانو نشان دادند که دانش، کهنکته جالب این .وارد خون شودباکتری ویژه اگر ب، یار جدی باشدتواند بسحاصله از این باکتری می

بلکه بر روی پوسته آن می، 67کننددر واقع به درون سلول نفوذ نمی، دگیرنباکتری قرار میدر تماس با این نانوذرات که هنگامی

و ، بیرونی شکافته شد و کارکرد سلول مختل شده یپوسته، با استفاده از اشعه لیزر برانگیخته شدند، که نانوذراتهنگامی .68نشینند

  .دهندویر زیر چنین فرآیندی را نشان میتصا .باعث مرگ باکتری شد

                                                           
60

  

Microbiology Department in University of Arkansas 
61

  

Staphylococcus Aureus bacteria 
62

  

Raisan, Ahmed, Wahab. Identification, Detection of Bacteria Staphylococcus Aureus Gene. LAP Lambert 
Academic Publishing, 2018.  
63

  

Staph infection 
64

  

Aureus 
65

  

Pathogens 
66

  

Wikipedia Contributors. Focus On 20 Most Popular Pathogenic Bacteria. Focus On, 2018.  
67

  

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. 
68

  

Rekha, Smriti, and Singh, Ashish Kumar, and Tiwari, Hare Krishna. Prevalence and Detection of 
Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA.) JPS Scientific Publication, 2021.  
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 باکتری یدیواره، و در تصویر پایین، متصل هستند طالذرات نانو نآشود که بر سطح  دیده میای باکتری، در دو تصویر باالدر 

  .شکافته شده نشان داده شده است

 

که و همچنین این، ببرنداز بینرده و ها را ردیابی کتوانند انواع مشخص سلولمی ، ذرات طالنانودانشمندان نانو ثابت کردند که چنین 

، نحوی بالقوهب، این رویکرد .استهای باکتریایی نیز قابل استفاده ه در مورد سلولهای آدمی بلکنه تنها در مورد سلول، چنین روشی

  .69ندبزهای سالم  ای به سلولبدون اینکه صدمه، باشدمیهای بدخیم دادن و کشتن سلولوه بسیار قدرتمندی برای هدف قرارشی

 

                                                           
69

  

Vickery, Karen. Microbial Biofilms in Healthcare: Formation, Prevention and Treatment. MDPI Ag, 2020.  
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 ذرات طالهای زنده و چالش استفاده از نانوبافت

 اما، اشاره کردم ی باکتریایییهاسلولبردن از بینو یا  70های سرطانیبردن سلولوذرات طال برای از بینرویکرد نانبه من ، تا اینجا

 که گرفتاری در اینجاست؟ خوب، چرا نه .71 امفکندهنگاهی نیا، کندهای جاندار نیز کار میاینکه آیا چنین روشی در سیستم به

طیف ، تر باشدو هرچه ذره بزرگ، کنندمیجذب نانومتر  ۶۰۰نانومتر و  ۵۰۰ی بین نور را در طیف، به طور معمول، ذرات طالنانو

 .72شوند می تردیکنزیا به بخش سرخ طیف ، کندی بلندتر گذر میهاجذبی به طول موج

 

نور را جذب ها هست که بافتهایی موجطول طیفدقیقاً همان ، فصل گذشته اشاره کردم که این طیف در، اگر به خاطر داشته باشید

نی است که نور بسیار کمی این بدان مع، ندنک نور را به خود جذب می کثراها هستند هایی که در اطراف ذرهخوب اگر بافت .کنندمی

  .73مورد استفاده قرار دهیم، از قبیل نور لیزر، را بسیار قدرتمندیحتی اگر ما منبع نوری ، رسدات طال میذربه نانو

 

                                                           
70

  

Choi, Young-Eun, and Kwak, Ju-Won, and Park, Joon Won. Nanotechnology for Early Cancer Detection. 
Sensors 10, 2010. 
71

  

Kumar, C. S. S. Nanomaterials for Cancer Therapy. Weinheim: Wiley-VCH, 2006.  
72

  

Lateef, Agbaje, and Gueguim-Kana, Evariste Bosco, and Dasgupta, Nandita, and Ranjan, Shivendu. 
Microbial Nanobiotechnology: Principles and Applications. Springer, 2021. 
73

  

Kulikov, Kirill. Laser Interaction with Biological Material: Mathematical Modeling. Springer, 2014.  
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 هاییتا سلول، دهندادی نانویی در اختیار ما قرار میذرات طال ابزار بسیار مناسبی برای استفاده از مواگرچه نانو، پس بنابراین

این  دست کم، رسد که امکان استفاده از طال رامیبنظر ، هاطیف جذبی نور توسط بافت، ببریممشخص را هدف قرار داده و از بین

  .کندهای جاندار محدود مییستمدر س، رانوع مشخص از طال 

 طال )یا نانو روکش(پوسته نانوطراحی و ساخت 

اما کمی ، کند میبپردازم که کماکان از طال استفاده مشکل بد نیست به رویکرد هوشمندانه دانشمندان نانو برای دور زدن این ، در اینجا

شکل نوعی  با طراحی و ساخت، هاانشمندان برای حل مشکل جذبی بافتاین د .مسئله را حل نماید اینتا ، متفاوت از آنچه نوشته شود

، چند سال پیش  .75روی آوردند، مسئله رفع گرفتاری اینراه حلی هوشمندانه برای به ، 74بنیان-طال یاذرهنانواز  دادهتغییر

 اریسبکه پوششی  77سیلیکا یهاز ماد، طال یساختهکامالً بر یذراتبجای استفاده از نانو، در تگزاس، 76پژوهشگرانی در دانشگاه رایس

گذار یا شیفت طیف ، یند پژوهش مشاهده کردندآدر فردانشمندان آنچه  .78استفاده کردند، ساخته شدطراحی و نازک از طال بر آن 

برای  الکترومغناطیسیمنطقه بهتری در طیف ، فروسرخ  .بود 80سرخ طیف الکترومغناطیسیمنطقه فروبه  79ای جذبی چنین ذره

در ، تواندگیرد و بنابراین نور میار کمی از چنین نوری را دربرمیمیزان بسی، هاجذب بافت .باشدها میعبور نور از درون بافت

  .برسد ذراتنانوبه ، راحتیواقع ب

 

                                                           
74

  

Gold-based nanoparticle 
75

  

Fakhrullin, Rawil, F. and Choi, Insung, S. and Lvov, Yuri. Cell Surface Engineering: Fabrication of 
Functional Nanoshells. Royal Society of Chemistry, 2014.  
76

  

Researchers at Rice University in Texas 
77

  

Silica coated with a thin layer of gold 

  شودای آتشزنه است که سنگ چخماق نیز خوانده میسیلیکا ماده
78

  

Morton, J. G. and Day, E. S. and Halas, N. J. and West, J. L. Nanoshells for Photothermal Cancer 
Therapy. Cancer Nanotechnology 624, 2016. 
79

  

Weinberger, Christian, and Tiemann, Michael. Functional Nanoporous Materials. MDPI Ag, 2020.  
80

  

Absorption shift into the infrared region of the electromagnetic spectrum 



13 
 

با  ییهاهبا ذر، ذرهساخت این نانو .81کنیمفانوذرات با پوشش یا روکش طال بیانگاهی به چگونگی ساخت این ناینجا بد نیست که 

های تر از شنبسیار کوچک، آشکارا، ذراتاما این  .باشندهای ساحلی میکه در بنیان مانند شن، شود سیلیکایی شروع می یترکیب

  .باشندساحلی می

 

 82طال یساختهای برپوسته یداراکه تا این، شودساخته می بر این ذراتروکشی طالیی ، از ذرات کوچک طال با استفادهسپس 

  .83دشون می

 

سرخ  یاز منطقه، طیف جذبی، شودتر میاین است که هرچه پوسته یا روکش ضخیم، بسیار جالب در مورد این مواد نوین ینکته

  .84کندار میذگ آنآبی  یبه منطقه الکترومغناطیسیطیف 

                                                           
81

  

Hsu, Julia, W. P. Solution Synthesis, Processing, and Applications of Semiconducting Nanomaterials. 
MDPI Ag, 2020.  
82

  

Gold shell 
83

  

Bowman, Lindy. Chemistry of Nanostructures. Willford Press, 2019.  
84

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
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به  86شیفت یا گذار جذبی، ترهرچه روکش طال ضخیم، این بدین مفهوم است که .کندمی 85شوندهای این مواد را بسیار تنظیم دیدهچنین پ

اهمیت  88در ابعاد نانومواد کنترل دهند که تا چه میزانی این مواد نشان می، در عین حال .دارد تمایل 87ترهای پایینطول موج

  .89دارد

 

آنها  91گرماییو خواص گرمایشی یا جذب 90توانیم خواص نوری موادما می، روکش طالضخامت تنها با تغییر میزان ، این یعنی اینکه

  .93مورد استفاده باشند، 92مشخص علمی ردهایبکارفنی ویژه و  ردهایبدر کار، موثرتر چههرتا ، را تغییر داده

                                                           
85

  

Tunable 
86

  

Cornacchia, Giuseppe. 10 Problems for Materials in 2020s. Amazon Kindle, 2020. 
87

  

Absorption shift into lower wavelengths 
88

  

Controlling materials at the nanoscale 
89

  

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. 
90

  

Optical properties of materials 
91

  

Heat absorbing properties 
92

  

In specific technological or particular scientific applications 
93

  

Campbell, Stephen, A. Fabrication Engineering at the Micro- and Nanoscale. Oxford University Press, 
2012.  
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بردن از بین و های بدخیمگیری سلولبرای هدف، 94عواملی بهینهکه ما قادر باشیم تا این مواد را به عنوان ابزار یا برای این، البته

سرخ که نور را در بخش سرخ یا فرو، کنیم طراحی ترای نازکهموادی با پوستبایست آشکارا  می، مورد استفاده قرار دهیم، 95آنها

به همان روشی که نانوذرات نخستین طال مورد استفاده ، های طال پوستهنانو ثابت کردند که نانودانشمندان  .96کند طیف متمرکز می

د که بافتوشمیآنچنان عملی 97 در طیفآنها جذبی گذار ، دگرگونه ایبا طراحی، اما همانگونه که نوشته شد عملکرد دارند، بودند

  .98ندنکنمی ایجاد، های بدخیمگیری سلولبرای هدف مانعی، های واقعی

 

های طال چنین نانوپوستهو نشان داد تا چه اندازه  ای را فراهم کردکنندهسند قانع، 99وسترن تگزاسمطالعه دیگری در دانشگاه ساوث

به  .آغاز گردید هاهای سرطان پروستات آدمی در درون موشبا کاشتن غده، این مطالعه .در درون ارگانیسم زنده قدرتمند هستند

از  100های طالنانوپوسته، سپس) .کنی در ته مدادییعنی تقریباً اندازه پاک( داده شد متر مکعبمیلی ۴۰اجازه رشد تا حدود ، ها غده

                                                           
94

  

Better targeting agents 
95

  

Stein, Gary, S. and Leubbers, Kimberley, P. Cancer: Prevention, Early Detection, Treatment and 
Recovery. Wiley Blackwell, 2019. 
96

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and 
Food Nanoscience. CRC Press, 2020. 
97

  

Absorption transition in the electromagnetic spectrum 
98

  

Walker, Sara Imari, and Davies, Paul, C. W. and Ellis, George, F. R. From Matter to Life: Information and 
Causality. Cambridge University Press, 2017. 
99

  

Texas Southwestern University 
100
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با نوری با طول ، ها را پژوهشگران غده، ساعت ۱۸پس از گذشت تقریباً  .101آنها تزریق شدبه برخی از ، م موشهای دطریق رگ

در ، هاغدههفته مورد مطالعه بودند و  ۳ها به مدت موش .102تشعشع قرار دادند و پرتوافکنیمورد ، دقیقهنانومتر برای سه  ۸۰۰موج 

از استفاده یعنی ، یکه از چنین درمان 103شدههای گروه کنترلموشدر  هاغده یاندازه .گیری شدنداندازه، مساوی زمانی فواصل

 واستفاده شده  106درمانیاز نانوپوسته طال ،هایی کهاما در موش .105برابر شده بودسه ، بهره نگرفته بودند، 104های طالپوستهنانو

   .107نظیر بوداین پژوهش بی .گیری نبودند قابل اندازه گردیکه  ،شده بودندچنان کوچک  آن پس از سه هفته ها غده، برده بودنده رهب

، در ارگانیسمی زنده 108های طال پوستهنونا وذرات طال نانوو توفیق در استفاده از ، مطالعههای چشمگیر این  علیرغم موفقیت

برای  ،اهداف خود ن داشتند که اگرچه بهذعادانشمندان ا .109اشاره داشتند نیز مطالعههای آن پژوهشگر به محدودیتمندان دانشنانو

های خود را محدودیت ،110هابافت اما میزان نفوذ نور به درون ،در ارگانیسمی زنده رسیده بودند های طالاستفاده از نانوپوسته

س پشت پهنگامیکه به فرستادن نور اما  ،اشاره داشتند ،متریسانتییک تا حدود عمق  ،یی نور فروسرخآبه کارمندان نانو دانش  .داشت

  .111با مشکالتی جدی روبرو شده بودند ،نیاز بود تر از یک سانتیمترعمیق ،هابافت

تا  ،دارند 112مواد نانویی نیاز به اعماق نفوذی بهتری ،اندیشیممی ،سینه درمانند ریه و یا  ،هاغده حاال هنگامیکه به برخی از انواع

 .113موثر واقع شوند

                                                                                                                                                                                           
Gold nanoshells 
101

  

Cho, Sang Hyun, and Krishnan, Sunil. Cancer Nanotechnology: Principles and Applications in Radiation 
Oncology. CRC Press, 2016.  
102

  

Lateef, Agbaje, and Gueguim-Kana, Evariste Bosco, and Dasgupta, Nandita, and Ranjan, Shivendu. 
Microbial Nanobiotechnology: Principles and Applications. Springer, 2021. 
103

  

Controlled group of mice 
104

  

Gold nanoshell therapy 
105

  

Grobmyer, Stephen, R. and Moudgil, Brij, A. Cancer Nanotechnology: Methods and Protocols. Humana, 
2010.  
106

  

Gold nanoshells therapy 
107

  

Bhattacharji, Sourav. Principles of Nanomedicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
108

  

Gold nanoshells 
109

  

Kumar, C. S. S. Nanomaterials for Cancer Therapy. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. 
110

  

Infrared light penetration into the tissues 
111

  

Van Zant, Peter. Microchip Fabrication: A practical Guide to Semiconductor Processing. McGraw-Hill 
Education, 2014. 
112

  

Better penetration depths 
113

  

Cho, Sang Hyun, and Krishnan, Sunil. Cancer Nanotechnology: Principles and Applications in Radiation 
Oncology. CRC Press, 2016. 
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ی مختلف هابخشنوری به  ییبرففرستادن مستقیم  ،هایکی از راه .هایی هستند تا قادر باشیم از چنین موادی استفاده کنیمحلاما راه

حلی برای روبرو هستیم، همیشه بدنبال راهکه ما با چنین مشکلی هنگامی در واقع،  .114باشدمی ،هادیگر بخشیا مانند ریه  ،دبلکا

ی هایی که تا کنون اشاره کردم، یعنوجود است که بجای استفاده از نورراه دیگری هم م ،تر کردن نور به ذرات هستیم. البتهنزدیک

 115.بهره بگیریم ،ی دیگری که مشکل جذب نور را نداردپرتوتوانیم از نور قابل رویت و یا فروسرخ، می

 116عنوان آنتن یا گیرندهنانوذرات طال ب

ما  ،. در این روش118شودیا رادیوتراپی خوانده می 117ودرمانیرمان سرطان، روشی است که پرتهای موجود برای د یکی از روش

 تر )و در نتیجه انرژی بسیار باالتری( از آنموجی بسیار کوتاه اما پرتوها طولکنیم، کماکان از تشعشع یا پرتوافکنی استفاده می

زنند. این نوع تشعشع، های سرطانی صدمه می به سلول، ادگیبس، هاییپرداختم. چنین طول موجکه تا کنون بدانها  ،ی دارندتاتشعشع

از  را خودنگیخته شده و الکترون اربها  ملکولند، کها برخورد می ملکول ابتشعشع شود، زیرا هنگامیکه نامیده می 119افکنی یونیپرتو

 121دست دادن الکترون، دچار خودتخریبی ، با ازنیز دی ان ای. ملکول 120ندنکی مثبت تغییر میهایونها به  ملکولو ، دندهدست می

 122.شودبدخیم میهای  سلولرفتن باعث از بین، افکنی یونیشود. بدیگر سخن، پرتومی
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کند. با چنین میزان ها بسیار موثر عمل می کردن غدهکهایی بسیار قدرتمند، برای کوچپرتودرمانی، با استفاده از اشعهی این نوع ویژه

گیری رسید. اما در این رویکرد، هدف یترژرفاعماق هایی در گذر کرد و به غدهها  تر از بافتبسیار سادهتوان ، میو سطح انرژی

 .دننیبمی صدمهکه ، باشنددر نزدیکی غده توانند می های سالم سلول و بسیاری، بسیار مشکل است هادقیق غده

 

، تا با افکنی یونی افتادندپرتو ، در روش123عنوان آنتن یا گیرنده، بذرات طالبه فکر استفاده از نانو انوپزشکدر نتیجه دانشمندان ن

، یاری 124بدخیمهای  سلولهای سالم از  برای تشخیص دقیق سلول، درمانیهای بدخیم، به پرتو ویژه برای سلول یاتذرطراحی نانو

تاثیری بنام ، 126درمانی؟ در پرتو125د نقش آنتن داشته باشندتواننها( میات )طال یا دیگر فلزذرپرسش این است که چگونه نانو  ند.ده

در محل تالقی ) ، اتمی بسیار متفاوت هایبا وزن مجاور یدو ماده د کهافتاتفاق می هنگامیو ، هست 127تاثیر پیشبردی دوز

 .گیرندعشع قرار میدر معرض تش( 128،یکدیگر

نها عناصری ، و ای۱، هیدروژن با ۸، اکسیژن با ۶عناصری با وزن اتمی بسیار پایین هستند، مانند کربن با وزن اتمی ، در بدن آدمی

 . 129هستندا م دالبکدر مشترک 
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126

  

Radiation therapy 
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Adjacent and at the interface 
129

  

 . در تلگرام رجوع و گوش کنید " منسرشت 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-https://www.linkedin.com/in/raymond 

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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تشعشع از  131ییهای کالبد آدمی، دوز بسیار باال طال با اتم  اتمو محل تالقی  130در سطح تماس دارد. ۷۹سو، طال وزن اتمی در دیگر

 . 132دافتاتفاق می

 

  .133که تاثیری بسیار قدرتمند است -رسد  می  هم %۵۰۰تا حدود ، از تشعشع چنین میزان یا پیشبردی

. 134های سرطانی پیوند زده و گزینشی بدرون آنها بروند سلول توانند بهذرات طال میهای گذشته نوشتم که نانو در فصل دیگر اینکه،

یونی استفاده درمانی پرتو 135از خواص نفوذی خوب ینعی، گیرندی علمی یاری میاز تلفیق این دو پدیدهدان نانو خوب حاال، دانشمن

                                                           
130
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131
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132

  

Sanders, Wesley, C. Basic Principles of Nanotechnology. CRC Press, 2018. 
133

  

Haynes, George. Fundamentals of nanotechnology. Cyber Press, 2019. 
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Patwardhan, Siddharth, and Staniland, Sarah. Green Nanomaterials: From Bioinspired Sysnthesis to 
Sustainable Manufacturing of Inorganic Nanomaterials. Institute of Physices Publishing, 2019. 
135
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جلوگیری می همهای سالم  زنی به سلولاز صدمهو کنند، تر استفاده میهای عمیق برای رسیدن به غدهطال کرده و از این نانوذرات 

 .136کنند

که به معنی (138، در همکاری با شرکتی نیویورکی، بنام نانوپروبز137گروهی از دانشمندان نانو در مرکز تندرستی دانشگاه کانتیکت

درمانی یونی طال و پرتوتفاده از ذرات نانویی با اس( 139تاثیر پیشبردی دوز ینعی) را ایچنین پدیده )نانو ابزارهای معاینه هم هست،

 تقریبا ینعیمتر مکعب )میلی ۵۰اجازه رشد تا حدود  آنهاشته و به هایی کاسرطان سینه را در موش های. آنها غده140آزمایش کردند

که فقط آنهایی دو( نگرفتند،  141انیدرم اصال هیچآنهایی که یک( ها به چهار گروه تقسیم شدند:  کن( دادند. موشهمان اندازه مداد پاک

آنها که نانوذرات طال و چهار( ، و باالخره 143ت کردندرا دریافطال آنها که تنها ذرات نانویی سه( گرفتند،  142درمانیپرتو

 ۵درمانی نداشتند، در عرض دریافت کرده و پرتورا طال نانوذرات که تنها  ها موش ها، در آنت کردند. غدهرا دریاف 144درمانیپرتو

های گروه  ، از غدههاالبته غده. تر رشد کرد، آهستهداشتنددرمانی ها در گروهی که پرتو کردند. غده رشد %۱۰۰۰روز، حدود 

که نانوذرات طال و هایی موشها، در گروه انگیز اینکه، غدهشگفت  .ندتر بودبدون هرگونه درمان، کمی کوچک یها موش

 (145.گیری نبودنداز بین رفتند )و یا قابل اندازه ، کامالبودنددرمانی را دریافت کرده پرتو
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McMahon, S. J. and Currell, F. J. Nanomedicine. Elsevier, 2013.  
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ها را مشاهده کردند تا آهنگ است که پژوهشگران تا یک سال موش این، آنچه به طور مشخص در مورد این مطالعه حائز اهمیت بود

هایی که آهنگ بقا برای موش، پس از گذشت یک سال. ذرات طال بیابندپس از این نوع پرتودرمانی با استفاده از نانورا آنها  146بقای

ذرات طال دریافت نانو  همراه بادرصد برای آنها که پرتودرمانی  ۸۶، تا درصد) ۰ (رفصهیچ گونه درمانی دریافت نکرده بودند از

ر د، برای درمان سرطان، اگر ما روزی بتوانیم چنین تاثیری راو انگیز بود نتایج این پژوهش شگفت. نشان داده شد، کرده بودند

 .مسلماً سرطان را شکست خواهیم داد، ها نیزداشته باشیمانسان

 

 148داخلی تشعشع ای147 مثابه منبع درونینانوذرات طال ب

، به تا اینجا. 150گیرند، مورد استفاده قرار می149های بدخیم، برای برداشتن سلولپردازم به شیوه سومی که موادی نانویی، میدر اینجا

. 152اشاره کردم، که در آن طال برای تبدیل نور به حرارت مورد استفاده است، بود 151گرمایشیفتو ایرویکرد نخست که فتوترمال 

، در رویکرد سوم. 153بود درمانیمیزان تشعشع در پرتو، بخشیدن بهشدت یا ، تقویتال برای ذرات طرویکرد دوم، استفاده از نانو

تشعشع از گذر افکنی بیرونی و ، نیازی به پرتودر این رویکرد. مورد استفاده هستند 154طال به عنوان منبع داخلی تشعشعذرات نانو

 .155باشداز رویکردهای دیگر میتر زتر و هدفمنداین رویکرد بسیار تمی، در نتیجه. های سالم نیست بافت
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Springer, 2016.  
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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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Photothermal 
152

  

Brown, Andy, and Hondow, Nicole. Nanomedicine: Electron Microscopy of Nanoparticles in Cells. 
Elsevier, 2013.  
153

  

Letfullin, Renat, and George, Thomas, F. Computational Nanomedicine and Nanotechnology: Lectures on 
Computer Practicums. Springer, 2016.  
154
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به پردازم می سپس. 157بینممیالزم ، آوری نانوپیش از فن، 156افکنی درونیپیرامون شکل سنتی پرتو راتوضیحاتی  در اینجا البته

کردن غدهبرای کوچک، کتیوآاز ذرات رادیو استفاده. 159ندنکچنین رویکردی را بهتر می 158بخشیثمر، اینکه چگونه موادی نانویی

 یاهواقع شیودر ، این روش. باشدمی کوتاه یهیونانی به مفهوم فاصل ایاز واژه براکی ، کهشودمی نامیده 160درمانیکیبرا، های بدخیم

مورد نظر  یهغدکوتاهی از محل  یو یا در فاصله، بر روی بدناشعه به طوری که منبع آن ، تسا کتیوآدرمانی به کمک اشعه رادیو

های جراحی را نداشته و و مشکالت و گرفتاری این روش به ویژه در مورد سرطان پروستات اثربخش بوده است .گیردقرار می

در ، خوب .شود، استفاده میپیش از جراحی، کردن غده سرطانیبرای کوچک نیزگاهی ، از این روش، البته .باشدمقبول بیماران می

ی ترسفثبات بوده و برون طال بی کتیوآرادیوذرات  .کارندمی نزدیک به غده راطال  کتیوآرادیوذرات ، دانشمندان، رویکرداین 

هیچ سلول سالمی به ، 163درمانی بیرونیو برخالف پرتو 162بردبدخیم را از بین میهای سلولکتیو، آرادیوتشعشع  .دارند 161گامایی

 .164ندزصدمه نمی

ها ساده ه های گوناگون موجود هستند و کارکردن با آندر انداز کتیوآرادیواین است که ذرات ، یکی از مشکالت این رویکرد پزشکی

دقیقاً  .شوندمی 165عوارض جانبی از قبیل تورم و دردباعث تمرکز دادن به آنها بر روی غده مشکل است و اغلب ، دیگر اینکه .نیست

اندازه ذرات ، نوشتم "هابه ریزسفر "های پیشین همانگونه که در فصل .166دهدانو به پزشکان یاری مینآوری فنجاست که همین

براکیبه روش ، ساخته شده  کتیوآرادیوکه از طالی  یذراتنانو با طراحی نانودانشمندان ، جهدر نتی .ستنانویی قابل کنترل ا

   .170ندبرمیباال ، ران آ 169اطمینان  یدرجه چنینهمو  تولید چنین فرآیندیو تجدید 168ندرسانمییاری  167درمانی
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Solov'yov, Andrey, V. Nanoscale Insights into Ion-Beam Cancer Therapy. Springer, 2017.  
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کتیو آبا استفاده از نانوذرات رادیو، 172در دانشگاه میزوری 171گروهی از دانشمندان آزمایشگاهی و دانشمندان علم نانو، چند سال پیش

 175زهانداکتیو طال اکثراً همآرادیوذرات دانشمندان ثابت کردند که نانو .174را مورد آزمایش قرار دادند 173بخشی این روشطال، ثمر

، فرستند میکه برون کتیوی آرادیوتشعشع   گی بسیار ناچیزی در اندازه و همچنین در سطوحهستند و نشان دادند که دگرگون

با استفاده  .دهدمواد نانویی را نشان میدقیق پذیری چگونگی اندازه ذرات طال وای از نانوتوزیع نرمال مجموعهتصویر پایین،   .دارند

انی و سو همچنین یک، شودتقریب زده می طراحی و، اندازه ذرات 177شودخوانده می 176ی نورپخش شدگی پویااز روشی فنی که 

گونگی دگر، شدهمعین  طراحی ونانومتر  ۱۰۰نانومتر تا  ۸۵بین ، چنین ذراتی یاندازه مجموعه .178شودآنها نشان داده می ییکنواخت

  .ندربسیار ناچیزی در اندازه دا
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178

  

Raza, Hassan. Nanoelectronics Fundamentals: Materials, Devices and Systems (Nanoscience and 
Technology.) Springer, 2019. 
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هر مجموعه، طالکتیو آرادیوذرات در ابعاد نانواما تالف اندازه دارند، نانومتر اخ ۱۰۰تا حدود  کتیو طال،آرادیوچه ذرات معمولی اگر

  .179دانومتر اختالف اندازه ندارن ۵ بیشتر از، شدهطراحی ذرات نانو ی

، 180در اختیار دارندو یکنواختی  انسیک کتیو بسیارآرادیوطالی ذرات نانو یمجموعهکه دانشمندان اطمینان حاصل کردند که امیهنگ

تند تا اندازه گرفنیز ها را ، سطوح هموگلوبین موشدانشمندان .نگریستند هاها تزریق کردند و به عوارض جانبی آنآنها را به موش

، در موشکتیوآرادیوطالی ذرات با استفاده از چنین نانو .عوارضی جانبی نداشتندکتیو آرادیوطالی ذرات آشکارا نشان دهند که نانو

عوارضی از نشانی تر شد و هیچ درصد کوچک ۸۲ها تا حدود ، دانشمندان ثابت کردند که حجم غدههایی بدخیم داشتندهایی که غده

  .ده نشدید زنی، 181از قبیل کاهش وزن و ریزش مو، جانبی

در ، که سرطانیی یهابردن موثر غدهبرای از بین راروشی به ما ، کشف آن است که انگیز استین پژوهش هیجانآنچه در مورد ا

نخست  یهدر درجنانوپزشک دانشمندان ، با چنین روشی .183دهدمی، هستند 182شدن هیزتتسوضعیتی یا متافرا تحالدر  اییند آرف

های دهغ، اغلبآنها  .بیابند، معمولی امکان ردیابی ندارند یهایبا روش در فصل پیش نوشتمکه ، را ترکوچک یهایتوانند غده می

تر و درمان آنها های کوچکردیابی غده ها تواناییکتیو به نانوپزشکآرادیوطالی ذرات نانو  .185شوندنده میاخو 184متاستتیزهمیکرو

در حال  سرطانیهای برای جلوگیری از پیشرفت غده، رتراین مسلّماً روشی موث .دهدمی 186هاترکردن غدهبا بیشتر کوچک را

  .باشدمی، شدنفراوضعیتی

بردن سلول، برای ردیابی و ازبینتواننددانیم که چگونه موادی نانویی میمی اینجاتا ما ، بندی اینکهدر پایان برای نوعی جمع خوب

های سرطانی و های سلول ، به نمونهدر آغاز این فصل کتاب .مورد استفاده باشند، هاسرطانی و دیگر انواع خطرناک سلولهای 

سه و  های سرطانی، پیرامون سلولدر واقع .اشاره داشتم، شوندبرده میباکتریایی که با چنین رویکردی ازبینی یهاهمچنین به سلول

در روش  .بود برای تبدیل نور به حرارتذرات از نانواستفاده ، روش نخست .منوشت، دنشوذرات طال استفاده میکه نانو یروش متفاوت

نشان ، در روش سوم .اشاره داشتم، تشعشع از خارج از کالبددریافت ای برای بعنوان آنتن یا گیرندهطال انوذرات ناز استفاده به ، دوم

توانایی ، نامبردههای روشیک از در هر .کتیویته در داخل کالبد مورد استفاده بودندآهدفمند رادیو هدایتبرای انوذرات طال ندادم که 

، افزاریبدون چنین توانایی سخت .187شودمقیاس نانو، قطعاً اساسی شمرده میافزاری ماده در دانشمندان نانو، برای تغییرات سخت
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طراحی کرده و ، ا سطوح بسیار باالیی از یکنواختیی بسیار مشخص و بیها، با اندازهراتوانستند ذراتی هرگز نمی انوندانشمندان 

حیاتی شمرده )های سالم بزنند  ای به سلولبدون اینکه صدمه(های سرطانی رتر سلولموثبردن ، برای ازبینایچنین توانایی  .بسازند

تخیلی -در همان فیلم علمی، دریاییزیر آن کوچکسرنشینان ریز و  یهمه ممکن است که به هوشمندی، ییچنین موادی نانو .شودمی

  .باشندتر میبسیار هم مقرون به صرفه، البته  .دارندرد بکارو نحوی هدفمند کارکرد باما مسلماً و قطعاً و ، دننباش، "188سفر خیالی"

 

وسیله و با دین، بتا بیماری را، چه میزان طال نیازمندیمبه ممکن است که شما فکر کنید که قیمت طال بسیار باالست و بیاندیشید که 

 نیاز گرم طالمیلی ۱۰به حدود ، برای این روشما، که آن دارند از ها نشان گیریاندازه یهمه  .درمان کنیم، هایکی از این روش

برای درمان هر ما کماکان ، دالر هم برسد ۵۰۰و حتی اگر روزی به  است دالر برای هر گرم ۶۰امروزی طال حدود قیمت   .میدار

بنابراین به خاطر داشته باشیم که اگر چه ما موادی بسیار گرانبها را مورد استفاده قرار  .یمکنیمدالر هزینه  ۵صحبت از ، بیمار

  .باشدبسیار پایین می ها، هزینهنانو مورد استفاده هستنددر مقیاس  مواد آناما چون ، دهیم می

عنوان ، با استفاده از موادی نانویی و بباکتریایی یهایهای سرطانی و یا سلول، برای از بین بردن سلولدر این فصلرا که هایی روش

دارد  های خود را ها نیز چالشاین روشهریک از  .هستند ی علمی مستمرها، تنها در آغاز پژوهشمکرداشاره ر، موثداروهایی 

ی یهاحل، راهبسیار واضح است که دانشمندان نانو) .نوشتم آدمی کالبدهای فرستادن نور پشت بافتدر مورد از قبیل آنچه ، برای مثال(

از  ایهای قلبی و  شامل درمان بیماری( هستند نانویی یبسیاری کاربردهای دیگر مواد .خواهند یافت، ها یک از چالشبرای هربسیار 

، اما ی در مقیاس نانو نداریمیها اگرچه ما هنوز زیردریایی .دنباشکه بسیار مهم می)، ها و عروقدر رگ چربی ،189بین بردن پالک

یاری  نانوبه پزشکی ، 190بسیار ساده ایهای سازندهبخشا ب ،افزاری بسیار قدرتمندابزارهای سختاستفاده از  با طراحی وایم توانسته

  .برسانیم

اشاره خواهم  "ی بیماریهابردن سلولردیابی و ازبین"ماموریت نوعی در ، یبه تقسیم کار، "سفر به ریزها"در فصل بعدی کتاب 

 کالبدبه فرستادن داروها به نحوی هدفمند  ایرسانش عنوان عواملی برای ، بنانویی یبه موارد استفاده از مواد در آنجا .داشت

ند و داروهای اهبود یبیشتر و فنیعلمی  یها، پیشرفت193دارو رسانش مشخص یدر آن زمینه .192نگاهی خواهم افکند، 191بیمار
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تا وارد  اندهتصویب شد "195اداره غذا و دارو"توسط و  اندرا پشت سر گذاشته 194نیکییلهای کآزمون یهمرحلهستند که  یبسیار

  .باشندمی 196توزیع دارو رسانش یاسیستم نانوو نوعی  بازار شوند

  .دانا و توانا باشید .وقت و روزگار خوش
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