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  سفر به ریزها

وری نانوآفنو نانو علم با سیستمی آشنایی 
1

 

  ازدهمدوازده و فایل صوتی دوفصل 

سازندچگونه موادی نانویی، رسانش دارو را بهینه می -  پزشکی نانو
2

 

را )به  6آوری نانوو فن 5علم نانوکنم که ، کوشش می4های 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 سیستماتیکزبان فارسی( از پایه

کنم و در دست هاست بر روی آن کار میهستند که سال( 9سفر به ریزها)ی با همین نام دیدهای کتاب جدر واقع این مقاالت، فصل

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

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

 ا احترام، ر. رخشانیندارند( ارسال فرمایند. ب -به زبان فارسی  - آوری نانوو فنبرای آشنایی با علم 
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Rakhshani, Raymond. Systemic Introduction into Nanoscience and Nanotechnology. To Be Published in 
2022, Createspace, Columbia, South Carolina. 
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How Nanomaterials Improve Drug Delivery for Cancer and other Ailment Treatments 
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 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-https://www.linkedin.com/in/raymond 
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
 . بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غیر قانونی است انتفاعی

7
  

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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 12 سازندرا بهینه می 11رسانش دارو چگونه موادی نانویی، -  10پزشکی نانو

، مثالً قرص آسپرین عالوه بر کاهش سردرد شما، برای نمونه؟ افتد چه اتفاقی می، خورید ی مییدارواید که وقتی آیا هرگز اندیشیده

لب دارویی را غباشد و اهدفمند میبسیار غیر، در بسیاری موارد، کنیم ای که ما تجویز دارو می شیوه .درد بدهدممکن است به شما دل

تواند عوارضی جانبی داشته باشد و ناراحتی چنین روشی می .دهیم که در کالبد او توزیع شودکنیم و اجازه میبه بیماری معرفی می

  .ایجاد کند، درددل همانیل قباز ، هایی

 

، وجود بیاوردر دارو بتش هدفمندحلی برای رسانتواند راهدر مورد اینکه چگونه علم نانو می  "،هازسفر به ری"در این فصل از کتاب 

هدفمند ، هابرای انواع مشخصی از بافت، توانندکه موادی نانویی می مدانی ما تا کنون می، خوب؟ حاال منظور من چیست .13پردازممی

 .امنوشته ،ی سرطانییهابرای نمونه تصویربرداری از غده، موادی نانویی کاربرد کنون پیرامون چندین موردمن تا .کار گرفته شوندب

استفاده کرده و  ییهای دارومثابه کپسولتوان موادی نانویی را بگونه میی دیگر بنگریم و بیاموزیم چیاز سو، به این پارادایم، اگر ما

 .بهتر استفاده کنیم یهای برای درمان را تردقیق مراتبب یتوانیم این شیوه سپس می، نیمگیری کهایی مشخص را هدف بافت
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Jain, Kewal, K. The Handbook of Nanomedicine. Humana Press, 2017. 
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Drug Delivery 
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. 
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Allen, T. R. and Cullis, P. R. Drug Deliver Systems: Entering the Mainstream. Science 303, 2004 
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تمرکز بر  منظور من، در واقع 14.دارو در ابعاد نانو خواهد بود شتمرکز مباحث من بر روی رسان، کتاب در این فصل و فصل بعدی

بندی کنیم و به بخش مشخصی از کالبد انسانی بسته، دارویی را انتخاب کردهدهند که ما توانایی آن را میهایی است که به سیستم

  .کند کارتا هدفمندتر ، فرستاده

 

 .ین چالشی باشندنتوانند پاسخگوی چ نگرم که مینانویی میگوناگونی  موادبه  پردازم و سپسدارو میرسانش به چالش ، در ابتدا

با پردازیم  که به مواد نانویی میهنگامیو  15شویمتا با کارکرد آنها آشنا  ،کنممعرفی میسرطان را همچنین چند داروی معروف ضد

به داروهایی که ، تر بنحوی مشخص، در فصل بعدی 16.آشنا باشیمتر مشخص ،در مقیاس نانور دارو تش هدفمندبرای رسان، نقش آنها

امیدوار هستم که در پایان این  .خواهم پرداخت، مرحله آزمایشگاهی هستندو هم اکنون در بازار و یا در ، بندی شدهدر ابعاد نانو بسته

  .مآشناتر باشی، 17پزشکی یدر حوزه علم نانوو آوری فنبا استفاده از ، های متفاوت رسانش داروما با شیوه، دو فصل

در کالبد  18ستیآن به محل دررسانش چالش اصلی تعیین میزان درست دارو و ، درستی کار کنددر کالبد آدمی ب برای اینکه دارویی

بد را دارو در کالرسانش توزیع و ما ، ر اکثر مواردد، پاسخ اینکه؟ حاال پرسش این است که چرا چنین کاری دشوار است 19.باشدمی

  20.شودکه تقریباً به همه بدن توزیع می، دهیم چنان انجام می
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Rajendran, Rajakumari, and Maria, Hanna, J. and Thomas, Sabu, and Kalarikkal, Nandakumar. 
Handbook of Research on Nano-Drug Delivery and Tissue Engineering: Guide to Strengthening 
Healthcare Systems. CRC Press, 2021.  
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Ferrari, M. Frontiers in Cancer Nanomedicine: Directing Mass transport through Biological Barriers. 
Trends in Biotechnology 28, 2009.  
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Yadav, Awesh, K. and Gupta, Umesh, and Sharma, Rajeev. Nano Drug Delivery Strategies for the 
Treatment of Cancers. Academic Press, 2020.  
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Nanotechnology and nanoscience in the field of medicine 
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Right level of drug and delivery to the right site 
19

  

Ferrari, Enrico, and Soloviev, Mikhail. Nanoparticles in Biology and Medicine: Methods and Protocols. 
Humana Press, 2020.  
20

  

Hillery, Anya, M., and Lloyd, Andrew, W. and Swarbrick, James. Drug Delivery and Targeting. Taylor and 
Francis, 2011.  
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روده کوچک جذب دارو از دهان ما به معده منتقل شده و سپس در ، خوریممی ،آسپرین همان برای مثال، را داروییهنگامی که ما 

  .شودمی

 

توانیم داروها را از طریق چشم و گوش و بینی نیز به کالبد خود بفرستیم و تمام این مجاری داروها را به سیستم ما می البته ما می

  21.ای بخورند خواهیم صدمه های ظریفی هستند که نمی اینها بافتیک از اما هر، رسانند

 
                                                           
21

 

Chandra, Pranjal, and Pandey, Lalit, M. Biointerface Engineering: prospects in Medical Diagnostics and 
Drug Delivery. Springer, 2020.  
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نیز ما داروهای بسیاری را از طریق پوست به کالبد می 22با استفاده از چسب داروها، در سه دهه گذشته، همانگونه که آگاه هستید

و به محل ویژه مورد نظر تنها  داروو چون خون در گردش است لزوماً  شودمی وارد جریان خون، در همه موارد، فرستیم که البته

  24.شودبلکه در کالبد پخش می، 23رسد نمیما   مشخص

 

پزشک ، ایدشده 26زدگیاگر دچار گزنه، ونهنمبرای  .های پوستی نامیدکرمبتوان را  25دارورسانش موارد مشخص و هدفمند تنها شاید 

، و این رویکرد، بمالید و هیچ عوارض جانبی نیز نداشته باشید زدگیگزنهای به شما داده و شما آن را به محل  تواند کرم ویژهمی

  .کندخوب کار میهم  بسیار

 

بایست در داخل دارو میرسانش ، کند و برای هر عضو داخلیکار می آن بربدن ماست که چنین رویکردی تنها بخش ، اما پوست

توانند روده که میموانعی یعنی ، است ار دارو از موانعگذ، دارورسانش دشوار در مورد چالش  یترین نکتهعمده .انجام شودکالبد 
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Medical patches 
23

  

Xu, Haiyan, and Gu, Ning. Nanotechnology in Regenerative Medicine and Drug Delivery Therapy. 
Springer, 2020.  
24

  

Langer, R. and Folkman, J. Polymers for the Sustained Release of Proteins and other Macromolecules. 
Nature 263, 1976. A seminal paper that laid the foundation for nano-enabled drug delivery. They were the 
first two scientists introducing the concept.  
25

  

Targeted drug delivery 
26

  

Poison ivy 
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ای از همان برساخته الیه یگکه هم، دهان ما و یا پوست ما هستندو  27بینیهایی که در چشم و گوش و کوچک باشد و یا شاید بافت

  29.اشاره داشتم  که در فصل پیشین، باشند می 28های اپیتلیالسلول

 

موانعی بایست بسیار خوب باشد تا از چنین می داروییهر و ، دارد 30های سلولی محافظ و متراکمالیهکالبد آدمی چندین نوع مختلف 

  31.گذر کرده و وارد جریان خون شود

های خون دارو مستقیماً به رگمعموالً ، در چنین مواردی 32.یابندبقا نمیمعده بسیاری از داروها در شرایط اسیدی ، عالوه بر این

تا دارو ، استموانع آن از ای برای گذر شیوه اینخوب  اما، بیماران آمپول را دوست ندارند، در اغلب موارد، البته .شودتزریق می

  .ی طراحی شده خود را داشته باشدقادر باشد کارکرد ویژه

 

نی همان تزریق دارو عی، ترین موردبه ساده، بد نیست که؟ افتدچه اتفاقی می، شودوارد جریان گردشی خون میکه دارو هنگامی، خوب

  .بنگریم، های خونیبه رگ
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Pillai, Archana, A. Nano Nasal Spray Drug Delivery: Nanotechnology. Independently Published, 2021.  
28

  

Epthelial cells 
29

  

Selvakumar, Jasmine. Molecular Tools in Cancer Diagnosis & Clinical Research. LAP Lambert, 2020. 
30

  

Densely-packed protective cell layers 
31

  

Lin, Yunfeng, and Zhou, Ronghui. Advances in Nanomaterials-based Cell Biology Research. Springer, 
2021. 
32

  

Turner, Raymond, J. Silver-based Antimicrobial. MDPI AG, 2021. 
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 ، 34شودبه قلب وارد می، نخست، 33این دارو

 

  35.رودبه آنجا می، شدهها که برای دریافت اکسیژن وارد ریه سپس همراه خونی

 

  37.رسد می 36های مویینبه رگیابد و باالخره ها در سراسر کالبد جریان میدر رگ، همراه با خون، اکسیژنپس از ابتیاع 

                                                           
33

  

Martins, Joao Pedro, and santos, Helder. Nanotechnology for Oral drug Delivery: From Concept to 
Applications. Academic Press, 2020.  
34

  

Chpra, Hitesh. Nano Drug Delivery Frontiers for Anti-Cancer Therapy. LAP Lambert Academic Publishing, 
2016.  
35

  

Mousa, Shaker, A. and Bawa, Raj, and Audette, Gerald, F. The Road from Nanomedicine to Precision 
Medicine. Jenny Stanford Publishing, 2019. 
36
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 39تنها برای ترابری فیزیکی، تربزرگ 38ها و عروق یابد. رگها را می هاست که دارو فرصت رسیدن به بافتدر حقیقت، در مویرگ

که )بدلیل  را به عهده دارند و از طریق آنهاست 40ها ترابری شیمیایی خون مورد استفاده هستند و دیگر هیچ، در حالیکه مویرگ

ها در سفر  ها به بافت هاست که دارورسند. بنابراین از درون مویرگها می سیژن و دیگر عوامل به بافت( اک،41شانخواص تبادلی

 42.هستند

 

                                                                                                                                                                                           
Capillaries 
37

  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
38

  

Arteries and veins 
39

  

Physical transport 
40

  

Chemical transport 
41

  

Exchange properties 
42

  

Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and 
Function.) Morgan & Claypool, 2013. 
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توانند آیا مواد نانویی می، اید، و ممکن است بپرسید کهشما تصویری از آنها دارید یا دیده، چه اندازه هستند؟ بهرحالها  مویرگ، حاال

نانومتر قطر دارند و مسلما نانودارویی در آنها گیر نخواهد  ۱۰۰۰۰میکرون، یعنی  ۱۰ها حدود  از آنها عبور کنند. در واقع، مویرگ

  .ها سفر کنند در مویرگ، ها ادگی گلبولبس، توانندکرد، و آنها می

 

 . 43باشدهای ضدسرطان می درمان یها برای رسانش دارو، در حوزه ترین چالش دشوار

 

ها بنحوی انبوه  های بدخیم در غده بسیار مشکل است. آنها بسیار انبوه هستند، و نه تنها بمفهوم اینکه سلول، در کالبد، ها رسیدن به غده

خون تنها به ، . در واقع45افتدهایی مشخص اتفاق میتنها در بخش، در آنها 44عرضه خونرسیدن و درهم باشند، بلکه بخاطر اینکه 

خواهیم برای مبارزه با آنها )از طریق خون( های بدخیم، در مقابل داروهایی که می سلولدرون رسد و در نتیجه ها می الیه بیرونی غده

 همهای سالم  ن( برای سلولرمان سرطاروهای )د. این مشکلی عمده است. عالوه بر آن، بسیاری دا46شوندبفرستیم، محافظت می

 47.اهمیتی دوچندان دارد گیری برای رسانش داروهدف، شوند و در نتیجهبسیار سمی شمرده می

                                                           
43

  

Santos, Helder, and Liu, Dongfei, and Zhong, Hongbu. Microfluidics for Pharmaceutical Applications: 
From Nano/ Micro Systems Fabrication to Controlled Drug Delivery. William Andrew Publishing, 2018.  
44

  

Blood supply 
45

  

WHO Classification of Tumours Editorial Board. Default-Set: Digestive System Tumours. World Health 
Organization Classification of Tumours. World Health Organization Publication, 2019.  
46

  

Heim, Sverre, and Mitelman, Felix. Cancer Cytogenetics: Chromosomal and Molecular Genetic 
Aberration of Tumor Cells. Wiley – Blackwell, 2015.  
47

  

Dong, Haidong, and Markovich, Svetomir, N. The Basics of Cancer Immunotherapy. Springer, 2018.  
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ها و  . اگر بخاطر داشته باشید در مورد نشت باالی رگ48ها نوشتم پیرامون رساندن موادی نانویی به غده، های پیشین در فصل

  49 .اشاره داشتم، ها های نزدیک به غده مویرگ

 

هایی نشت کنند، اما اندازه حفرهتوانند از چنینهای سرخ نمی گلبولنانومترند.  ۵۰۰تقریبا ، که موجب نشت هستند، های مویین حفره

 50.ند، بدهنداهبندی شدکه در موادی نانویی طراحی و بسته رابه اندازه کافی بزرگ هستند که اجازه عبور به داروهایی  هاحفره

 

                                                           
48

  

 . در تلگرام رجوع و گوش کنید " "سفر به ریزها ای صوتی ه  لطفا به مقاله و فایل
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Arias, L. Nanotechnology and drug Delivery, Volume One: Nano Platforms in Drug Delivery. T & F, India, 
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50

  

Grumuzescu, Mihai. Drug Targetin and Stimuli Sensitive Drug Delivery Systems. William Andrew 
Publishing, 2018.  
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راه حل دارد این است که چگونه میرسند. مشکلی که نیاز به ها می ر کالبد سفر کرده و به غدهای است که داروها دیوهش، آنچه نوشتم

ها رفته، از  یهواقع هر دارویی، پس از پیوستن به جریان گردشی خون، به ر . در51وان داروها را بنحوی مشخص هدفمندتر کردت

که دارویی اگر سعی ما چنین است ، بنابراین 52.ها را دارد عضواین زدن به هریک از کند، و احتمال صدمهلب گذر میها و ق کبد، کلیه

حلاهمیت راه .ندگذر ک مهایی که نام بردوارهاندامهمه از لزومی نیست که آن دارو م، بفرستی 53به لوزالمعده دمن، هدفبرای نمونه، را

 55. دارنددور نگه، توانند داروها را از مناطقی که مورد هدف نباید باشند در این واقعیت است که آنها می، 54بنیان-مادهنوهای نا

، در این مورد .ای متفاوت نیز بسیار سودمند باشند به شیوه، برای رسانش دارو، توانندمیهمچنین اشاره خواهم داشت که مواد نانویی 

دارو یا باید به صورت قرص ساخته  آن، برای اینکه بتوانیم دارویی را به بیماری بدهیم .منظور من چگونگی ساختن خود داروست

ها اگر آن .کارکردن با بسیاری از داروها دشوار است .گذاشته شود 56ی طبیحلول و یا اینکه بر روی برچسبم شده باشد و یا نوعی

در چنین مواردی  .توان قرص ساخت مین، ساده نباشدداروها اگر پودر کردن  .دنشویخوب مسلماً در آب حل نم، باشند 57گریزآب

، 59های تزریقیبرای دارو 58.کنندفراهم میسازی ی دارورسانش دارو در زمینهبرای مشکل را ب حلی مناسراهنانویی، است که مواد 

یی در آن جای میلکول چرب چنین دارو، در برخی موارد، اغلب محلولی که مشوند کالبد آدمی منتقل میبه که به وسیله سوزنی 

  60.شوداز خود دارو سبب می را بی بیشتریجان عوارض خودگیرد، 

های چرب بسیار خوب عمل لکولکردن م حلکه برای ، 61مانند بنزین یا کلروفرم، هایی ارگانیکهنگامیکه به محلول، برای مثال

، 62از قبیل روغن کرچک، چیزهای دیگری، البته .هایی وارد کالبد آدمی شوندخواهیم چنین محلول مطمئننا نمی، اندیشیممی ،کنند می

ی برای ساختن داروهایی که دشوارینانویمواد  .ندبه دالیلی دیگر چندان مناسب نیست همها آناما ، دنند مورد استفاده قرار بگیرنتوامی

                                                           
51

  

Mitra, Ashim, K. and Cholkar, Kishore, and Mandal, Abhirup. Emerging Nanotechnologies for Diagnostics, 
Drug Delivery and Medical Devices. Elsevier, 2017.  
52

  

Shi, Donglu. Bio-inspired Nanomaterials and Applications: Nano Detection, Drug/ Gene Delivery, Medical 
Diagnosis and Therapy. World Scientific Press, 2014.  
53

  

Pancreas 
54

  

Nanomaterial-based solutions 
55

  

Raza Shah, Muhammad, and Malik, Muhammad Imran, and Ullah, Shafi. Nanocarriers for Organ-specific 
and Localized Drug Delivery. Elsevier, 2021.  
56

  

Formulated as a pill, or a solution or in a patch 
57

  

Hydrophobic 
58

  

Filice, Marco, and Luis-Cabello, Jesus. Nucleic Acid Nano-Theranostics: Biomedical applications. 
Elsevier, 2019.  
59

  

Intravenous drugs 
60

  

Mohapatra, Shyam, and Ranjan, Shivendu, et al. Characterization and Biology of Nanomaterials for Drug 
Delivery: Nanoscience and Nanotechnology in Drug Delivery. Elsevier, 2018.  
61

  

Benzene and Chloroform 
62

  

Castor oil 
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 اهآناز عوارض جانبی مشترک در داروسازی  به ما یاری دهند تاتوانند بسیار خوب عمل کنند و در عین حال میند، داری متفاوت یها

   63.یمنیز پرهیز کن

ی هانمونه مایل هستم تا به برخی، بنویسم 64استفاده از مواد نانویی برای رسانش داروهای ضدسرطانپیش از آنکه در مورد چگونگی 

بندی دارویی هتنها چند طبق . بدهم هادارو آنهای درمانی در مورد شیوهها بپردازم و توضیحاتی نیز دارویی مورد استفاده در کلینیک

  .موجود است 65درمانی سرطانگوناگون برای شیمی

" نوشتم 66مقاالت کتاب "سرشت علم یدر مجموعه در مورد خود سرطان اگر بخاطر داشته باشید،البته ، هاداروبه  نتخرداپیش از پ

  :که

بدون وقفه تقسیم شده و ، دیگربار و دیگربار، ها شود که سلول  می افتد که سیستِم ژنتیک در بدن باعث  اغلب سرطان هنگامی اتفاق می

 :این یعنی اینکه. 68شوند تبدیل 67به غده

 شود.   حاصل می 69ها برای مردن سلول  سرطان از ناتوانی 

 ارزیابی صدماِت نقصانی خود را  شناخت و  ها توانایی افتد که سلول  ای طبیعی است و هنگامی اتفاق میپدیده، ها مرِگ سلول

 . 70دارند

 نگهبانی از  های شوند که در واقع پاسگاهوانده میخ 72ارزیابی های نقاطی هست که پاسگاه، 71در مسیر تقسیِم سلولی

 هستند.   73زندگی

                                                           
63

  

Grumezescu, Alexandru Mihai. Organic Materials as Smart Nanocarriers for Drug Delivery 
(Pharmaceutical Nanotechnology.) William Andrew Publications, 2018.   
64

  

Anticancer drug delivery 
65

  

Cancer chemotherapy 
66

  

 . من در تلگرام رجوع و گوش کنید "سرشت علم صوتی " یاه  و فایل اهلطفا به مقاله 
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 
67

  

tumor 
68

  

Whitcup, Scott, M. and Hallett, Mark. Botulinum Toxin Therapy. Springer, 2021. 
69

  

failure of cells to die 
70

  

Harold, Franklin, M. In Search of Cell History: The Evolution of Life's Building Blocks. University of 
Chicago Press, 2014. 
71

  

cell divisions 
72

  

checkpoints 

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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 کند و   اصالح می و آن را شناسایی کند، یا آن نقصان را ترمیم و 74سیستِم نگهبانی متوجه نقصانی شود اگر، ها در آن پاسگاه

  76کند.  می 75سلول با برنامه خودکشی یا اینکه خودِ 

 در   های بزرگی حتی اگر نقصان، کند  ادامه پیدا می، بدون ارزیابی، 77ی سلولیافتد که چرخه  میاتفاق   زمانی سرطان اغلب

  .و یا در کروموزوم شکل گرفته باشد  ای ان دی

 رویه استرشِد بیتقسیِم سلولی بدوِن ارزیابی و سرطان  .ی سلولی استرویهسرطان رشِد بی، بدین مفهوم. 

ین رویکردی خوب، برای داروهای کنش دارند و ادرهم ای  دی انها با  ، برخی از این ملکولاینکهبرگردیم به داروها  حاال

شوند، محروم می سلولیهایی که بدانها نیازمندند تا بنحوی سریع تقسیم ها را از دستورالعمل یرا که سلولسرطان، است زضد

. 78کنندد تقسیم سلولی مداخله مینآیکنش دارند، و آنها هم در فردرهمها  های ساختاری سلول برخی داروهای دیگر با بخش .کند

کنند ازی عمل میسوخت و س، های طبیعی همچون ملکول، یی هستند کهداروها درمانی سرطان، آنرویکرد دارویی سوم برای شیمی

هستند  ای  دی انبرداری مسئول رونوشتهایی که کنند. یعنی آن داروها از آنزیممداخله می 79ای  دی اننهشتی و در پروسه درهم

د. در کننبرداری کنند، محروم میی که بدانها نیازمندند تا رونوشتهایالعملها را از دریافت دستور ربار سلولجلوگیری کرده و دیگ

  .نگریمسرطان میاینجا به چند داروی مهم ضد

 نامیده می شود.  80سیسپالتینت، ملکولی است که یکی از داروهای ضد سرطان که مدت مدیدی مورد استفاده بوده اس

 

این دارو، اغلب، برای سرطان رحم، سرطان ریه، سرطان خون و چند سرطان دیگر مورد استفاده است. نوع کنش این دارو، 

 .) باشدمی یزاسشود )که نامی شیمیایی در مقابل اسیدنامیده می 81قلیاگری

                                                                                                                                                                                           
73

  

guardians of life 
74

  

Spot and identify a defect 
75

  

programmed suicide 
76

  

 alles vergehenlicher ist nur einاندازد که: )  ی معروف گوته در قسمت پایانی کتاب فاوست او میاین نکته مرا به یاد جمله
gleichnis.ستایمند )فانی( است تنها نشانه("هر آنچه مرگ." 

77
  

Yang, Ning, and Goping, Ing Swie. Apoptosis (Colloquium Building Blocks of the Cell: Cell Structure and 
Function.) Morgan & Claypool, 2013. 
78

  

Seeman, Nadrian, C. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016. 
79

  

DNA synthesis 
80

  

Cisplatin 
81
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 82آنینکند، به بخش گود است( برخورد می)که اسی ای  دی انای از با قطعهدر واقع، کارکرد قلیاگری این دارو چنین است که ملکول 

برداری ژنتیک است، و نیاز به رونوشت یتاتغییر یافته که حامل اطالع ای  دی ان. حاال، این 83دهدآن را تغییر میو آن پیوند زده، 

 برداری نیست. قادر به رونوشت، ملکول پالتین متصل به خودود جو)برای تقسیم سلولی( دارد، بدلیل 

 

، وسلولی مداخله در تقسیم ، باشد که پیامد آنمی ای  دی انهای پایه اسیدی  کردن یکی از کارکرداگری بمفهوم مختلبنابر این قلی

 84.سازی سلولی استساختار زاجلوگیری 

، برای نخستین بار، ۱۸۴۵هایی طوالنی )در علم شیمی( شناخته شده بود. دانشمندان علم شیمی در سال برای مدت سیسپالتین

دانشمندان  85.، پرداختندندشدشیمیایی تولید می ییندآهای جالبی که در فر های الکترود پالتین را مطالعه کردند و به ملکول واکنش

                                                                                                                                                                                           
Alkylation 

82
  

 . اسید نئوکلئیک، آدنین، سایتوسین، تهایمین و گوآنین نامیده می شوندبه یاد داشته باشیم که چهار پایه 
There are four nucleotides, or bases, in DNA: Adenine (A), Cytosine (C), Thymine (T) and Guanine (G.) 
83

  

Sharma, chandra, P. Drug Deliver Nanosystems for Biomedical Applications. Elsevier, 2018.  
84

  

Baboota, Sanjula, and Ali, Javed. Nanocarriers for the Delivery of Combination Drugs. Elsevier, 2021.  
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میالدی گروهی از  ۶۰که در دهه تا این، دادندآزمایشاتی انجام می 86بنیان-شیمیایی پالتین یاین مادهبر روی ، ها برای دهه، علمی

این ماده باعث جلوگیری از و دریافتند که ، مشاهده کنند سیسپالتینرا در مواجهه با  87هاپزشکان تصمیم گرفتند تا کارکرد سلول

تا ، های کلینیکی بر روی این ماده انجام گرفتهای پزشکی و آزمایشتست، برای حدود دو دهه. 88شودبرداری سلولی میرونوشت

یعنی ، چنین داروهایی، حاال .به تصویب رسید، 89اداره غذا و داروتوسط ، سرطانبه عنوان داروی ضد ۱۹۷۸سال باالخره در 

تواند در هدفمند دارو می شگذارند و مسلماً رسانتاثیر میسالم های  سلولبر های سرطانی و هم  سلولبر هم ، 90ای  دی ان قلیاگرهای

، کاهش وزن ،از دست دادن شنوایی، 91عوارض جانبی گوناگون دارد و مشکالت کلیوی سیسپالتین .مورد آنها بسیار سودمند باشد

نانوپزشکان مایلند تا خطرات مسلماً باشد و ها خطرناک میمه سلولبرای ه ،در واقع ،این نوع دارو .آوردوجود میب  سرگیجه و تهوع

   .های سالم را کاهش دهند جانبی به سلول

سرطان  ،برای موارد مشخص سرطان خون ،این دارو .شود نامیده می 92سینروبیداکسوسرطان داروی موثر دیگر ضد

تغییری  سینروبیداکسو .داردو کمی متفاوت عملکرد  شودها تجویز میدیگر سرطانها و بسیاری  بافتسرطان  ،سرطان سینه ،مثانه

 کپی کردن ،هاپایهجایگیری این دارو بین جفت  .دهدجا می 93ای  دی انهای پایهاما خود را بین جفت ،آوردوجود نمیب ای  دی ان در

   .کندها را دشوار میتوسط سلول ای  دی ان

 
                                                                                                                                                                                           
85

  

Torchilin, Vladimir, and Torchilin, Vladimir, P. Smart Pharmaceutical Nanocarriers. Imperial College 
Press, 2015. 
86

  

complexchemical based -Platinum 
87

  

Cellular functions 
88

  

Weinberger, Christian, and Tiemann, Michael. Functional Nanoporous Materials. MDPI Ag, 2020. 
89

  

Food and Drug Administration 
90

  

DNA Alkylators 
91

  

Kidney problems, hearing loss, weight loss, vertigo and nausea 
92

  

Doxorubicin 
93

  

DNA Base pairs 
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و وجود چنین  ،دناین دارند که همانند زیپی از یکدیگر باز شونیاز به  ای  دی ان دو رشته ،برداریبرای رونوشت حاال چرا؟ زیرا

نیاز به سلولی زیرا که برای چنین تقسیمی  ،کندمی 94چنین روندی در تقسیم سلولی مداخله  .سازدملکولی اضافی کار را دشوار می

   .95که عملی نیست ،باشدبرداری میرونوشت

لکول م این ،میکروب   .کشف شد ،از میکروبی که رنگی قرمز تیره داشت ،نخستین باربرای  ،سینروبیداکسوجالب است بدانید که 

و واژه  ،باشدمی 96رنگ این میکروب قرمز یاقوتی ،در واقع  .دهدها مورد استفاده قرار میرای بقا و جنگیدن با دیگر میکروبرا ب

بیوتیک مورد بعنوان آنتی ،در ابتدا ،لکولاین م  .97گرفته شده استکارکه در نام دارو ب ،معنی یاقوت استب ،در زبان انگلیسی ،روبی

این طبقه از  ،در برخی کتب پزشکی  .سرطانی آن وقوف پیدا نمودندیا ضد میهای ضد نئوپالسا پزشکان به کنشت ،استفاده بود

   .98نامندنئوپالسمی نیز میهای ضدبیوتیکآنتی ،گهگاهی ،ها رالکولم

این  ،ر داشته باشیمخاطبایست بآنچه می  .هایی بسیار پیچیده می سازندها اغلب ملکولبیل باکتریهایی از قارگانیسم ،تر اینکه جالب

هایی باکتریایی  همیشه در جنگ آنها ،در نتیجه  .زیندمی در جهان هاباکتریها در جوار هزاران نوع دیگری از است که باکتری

ها دیگر باکتریبه هایی است که ساختن ملکول ،دهندمورد استفاده قرار می ،برای بقا ،نگهداری خودای که برای  برند و شیوه میبسر

لکولاند که بسیاری از چنین م ان دادههای پزشکی نش پژوهش  .مانندها مصون میملکول در حالیکه خود از گزند آن ،زنندصدمه می

   . های سالم بزنند ای به سلولبدون اینکه صدمه هستند آهای سرطانی کار بردن سلولاز بیندر  ،ها

لب، پس از هاست. پژوهش در میزان سموم در قزنی به قلب و همچنین ریهصدمه سینروبیداکسوترین مساله استفاده از  بزرگ

برای پیشگیری  بدنبال چاره 100پزشکانتواند کشنده باشد. پس نانود، میبرس 99د که اگر به دوزی باالدهان میاستفاده از این دارو، نش

   .101ند ااز رفتن دارو به قلب بوده

 تاکسولکنش دارند. های ساختاری سلول درهم که با بخشاستفاده از داروهایی است ، همانگونه که پیشتر اشاره داشتم، رویکرد دوم

سینه، رحم و ریه مورد استفاده است. رمان سرطان باشد( داروی دیگری است که برای دمی 102لپکلیتکس)که نام کلینیکی درست آن 

 ( کشف و گرفته شد. 103جالب اینکه این دارو نخستین بار از پوسته درختی )در سواحل اقیانوس آرام یا پاسیفیک

                                                           
94

  

Interferes with cell division 
95

  

Peer, Dan. Nanotechnology for the Delivery of Therapeutic Nucleic Acid. Jenny Stanford Publishing, 
2013.  
96

  

Ruby red 
97

  

Mohapatra, Shyam, and Ranjan, Shivendu, and Dasgupta, Nandita. Applications of Targeted Nano Drugs 
and Delivery Systems: Nanoscience and Nanotechnology in Drug Delivery. Elsevier, 2018.  
98

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 
99

  

High dosage 
100

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Nanopharmaceuticals, Nanomedicine, and 
Food Nanoscience. CRC Press, 2020. 
101

  

Kumar, Awanish, and Singhal, Naveen Kumar. Use of Biomaterials in Gene & Drug Delivery: 
Nanotechnology in Delivery System. LAP Lambert Academic Publishing, 2012.  
102

  

Paclitaxel 
103
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 میالدی( ۵۰البته انسان از دوران دیرینه بدنبال داروهایی گیاهی بوده است، اما انستیتو ملی سرطان در آمریکا نیز )تقریبا از دهه 

 104.کشف و مطالعه کردند، سرطانبعنوان دارویی ضد، را تاکسولبدنبال چنین داروهایی طبیعی بوده است، و آنها 

 

ی و گیاهی در محیط ها( از دیرباز بدنبال داروهایی طبیعپوستردم بومی کهن سرزمین آمریکا )سرخهمانگونه که واقف هستید م

نش مردم قبایل آوری دابدنبال داروهایی گیاهی، به فکر جمع، دانشمندان انستیتوی ملی سرطان نیز ۵۰ند. در دهه  ازیست خود بوده

ای آوری شدهعصاره و ملکول یکی از گیاهان جمع تاکسولریکا فرستادند. در واقع، هایی را به اقصی نقاط آمشناسبومی افتاده، گیاه

میالدی نیز به  ۶۰را نشان داد. در دهه سرطانی  یها رار گرفت و درجه باالیی از کنش با سلولبود که مورد آزمایشات کلینیکی ق

اداره غذا تصویب  .رسید و دارو

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
Taxus brevifolia or Pacific yew tree 
104

  

Grumezescu, Alexandru Mihai. Organic Materials as Nanocarriers for Drug Delivery (Pharmaceutical 
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شان طراحی ترکیبات  هایی که تخصص، بلکه با یاری گرفتن از شیمیدانالبته برای ساختن چنین دارویی نیازی به بریدن درختی نبود

ها هم از زیست گی ملکول، شیمیدانسرطان توانست چنین دارویی را بسازد. بدلیل پیچیدملی بود، انستیتوی  105مصنوعی شیمیایی

و نیازی به  یده، توانستند آن دارو را بسازندهای پیچ ها برای تولید ملکول شناسان یاری گرفتند و آنها نیز با استفاده از توانایی سلول

 .بریدن درختان نبود

 ها میکروتوبولساختاری مهمی در سلول بنام چگونه است. این دارو خود را به بخش  تاکسولبد نیست بنگریم که کارکرد 

های لوله در واقع آنها ساختمان است، و 107توبولینبنام  یها پروتئین توبولمیکروماده تشکیل دهنده زند. پیوند می 106 هالولهمیکرو یا

ها  داری شکل سلول و حرکت ارگانلها در نگه . این ساختمان109جود دارندو 108ای سیتوپالسمی زمینهدهاریکی هستند که در ماای ب

 .مشارکت دارند

 

بندی سلولی یاری میتساختارها به اسکل نانومتر دارند. این ۲۵هستند که قطری حدود  111ساختارهایی نانویی 110ها توبولمیکرو

 . 112ته شودسبایست از هم باز و شکسلولی میبندی اسکلتگیرد، هنگامیکه تقسیمی سلولی انجام می رسانند.
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جلوگیری   حساب آن و رشد بیاز تقسیم سلول بدخیم  نتیجه  عملی نیست، و درتقسیمی سلولی به آنها، چنین  تاکسولاما بدلیل پیوند 

 113.شودمی

 

آب  اختاری بسیار پیچیده دارد و دافعس تاکسولملکول بزرگ و بسیار چرب آن است. همانگونه که اشاره کردم،  تاکسولمشکل عمده 

 ، و بهمین دلیل ساختن آن مشکل است. است زگریآب یا یعنی آب زدا

 

ها  دهروغن کرچک که سها از  جه داروسازچرب نیاز هست، و در نتیبه چیزی نیمهی، در هر محلول تاکسولبرای ثبات دادن به 

باشد. البته بسیاری شناختی میای زیستحال، روغن کرچک مادهیندی ندارد اما بهرکنند. البته مزه خوشاموجود بوده، استفاده می

کنم( زیرا تزریق داروی حاوی روغن و من اینجا در مورد مزه صحبت نمیدهند )ن محلول واکنشی بسیار بد نشان میبیماران به ای

                                                           
113

  

Fojo, Antonio Tito. The Role of Microtubules in Cell Biology, Neurobiology and Oncology: Microtubule 
Targets in Cancer Therapy. Humana, 2008.  
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ها و  پس آشکارا، ما نیاز به راه . شودبیماران می برخیپریشی در و نوعی روان 114مغز و اعصابدر ک موجب مسمومیت کرچ

 .داریم تاکسولهای بهتری برای رسانش داروهایی از قبیل  شیوه

 

نیاز  . ما115آوریم، جلب کرده باشمهای بهتری برای رسانش دارو بوجود  حلبایست راها اینجا توجه شما را به اینکه میامیدوارم ت

هایی که عوارض جانبی دارند، داشته و همچنین از رسانندهپذیرند، دور نگهکالبدمان که صدمههایی از داریم که داروها را از بخش

ل رسانش ند، تا پاسخگوی مسائ اکردهای متفاوتی موضوع پژوهش بوده. خوب، با دانش امروزی ما از علم نانو، روی116پرهیز کنیم

 118.دارو باشند 117هدفمند

 

 های پیشین معرفی کردم.  های کربنی هستند، که در فصل نخستین طبقه مواد، نانولوله
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Stein, Gary, S. and Leubbers, Kimberley, P. Cancer: Prevention, Early Detection, Treatment and 
Recovery. Wiley Blackwell, 2019. 
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توانیم پایانه آن را مسدود روبرو هستیم و می 119گریزبزدا یا آنگریم، با کپسولی آبکربنی می یهنگامیکه به ساختار نانولوله

حال آن را شبیه به کپسولی لند با فضایی خالی در میانه و بهراش کنیم، کوتاه یا بریم، چندالیهدارو بگذادرون یا بیرون آن  ، در120کنیم

 . 122بسازیم 121دارویی

 

ما برای وشتم که ملکول داروهایی که پیشتر معرفی کردم، و نکه گریز هستند، بدین مفهوم است های کربنی آب واقعیت که نانولولهاین 

 124.قرار بگیرندهای کربنی  نانولولهتوانند براحتی در درون ، می123 داریمسازندگی  تمشکالتولید آنها 

 126پاشیدهفروزیست پروکسیدازکالبد آدمی( توسط توانند )در می 125های کربنی ها یا نانوشاخ لولههای پیشین نوشتم که نانو در فصل

آنها را )مانند گذاشتن مثال چوب توانیم پایانهما می، اینکهول جالب دیگر امروزی . تح127باشدمیشوند، که خاصیتی بسیار سودمند 
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بهنگام غوطه، تواندباز چندان سودمند نیست و می ییانهای با پایت است، زیرا که کپسولی استوانهپنبه( مسدود کنیم، که بسیار پر اهم

 129.و به آن جریان بریزد بیرون خود از، دارو را 128در جریان خون ریو

ها  دلخواه نانوپزشک یکه تنها در محیط 130استوانه را بنحوی بدوزند و مسدود کنند یتوانند پایانهنانو می آوریدانشمندان فنهمچنین 

، دیگر . توانایی بسیار جالب132است 131طفبسیار منع یاتوانمندی، داروسازی یابر ها انولولهباز شود، که البته از دیدگاه کاربردی ن

ما می استوانه، درون دادن دارو در هاست، که بجای جایبر نانولوله 133گذاری داروییخواهم پرداخت، روکشن که در فصل آینده بدا

  .136بسازیم نانویی یماده بر آنرا  135پذیرگیری و کنترلاندازهقابلدارویی ای یا الیهرا  134مناسب یاییدوز داروتوانیم 

ها( تنها یک سوی ند تا )برخالف نانولوله اروطی ساختهآوران نانو بشکلی مخفن نوشاخی کربنی نشان داده شده کهدر تصویر پایین، نا

 138.شوندبه غده، رها میکربنی از ورود نانوشاخ  هستند که پس 137سیسپالتینذرات همان داروی نوآن باز باشد. ذرات درون آن، نا
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 هستند.  140ها لیپوزوم، 139طبقه مهم و بزرگ دیگری از عوامل رسانش دارو

 

، در واقع، برساخته لیپیدهاییهالیپوزومبدین مفهوم که ساختاری باثبات دارند.  هستند، 141یهای کربنی، مواد نانویی سخت نانولوله

توانند بسادگی زیستمی ها لیپوزوم. 144باشندسازند و موادی نرم میرا، می 143ها پوسته بیرونی همه سلولهای ما و  که سلول 142ند ا

 هادومی از لیپید به آن یشوند و الیهطراحی و ساخته می ملیپوزوداخل ، های دارو در این مورد بخصوص، ملکول فروپاشیده شوند، و

های  رساننده. چنین ندسته و روبرو که با آن آشنا ندنکشناسائی میلیپیدی بعنوان تنها ها را آنهم  ها. سلول145دهدپوشش می

ندارند، برطرف می 147بندیداروهایی که نانوبسته فخالبر، را ارض جانبیاز عوبسیاری و  بسیار قدرتمند هستند 146لیپوزومی

 .149خواهم پرداخت هایی مشخصمثال . در فصل بعدی به148کنند
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 ذرات پروتئین هستند. ، نانو150هدفمند یبرای رسانش ،انبنی-نانوماده یهاداروطبقه مهم دیگر 

 

کنند. ها را بعنوان پروتئین شناسائی میها نیز آن ند، بلکه سلول امهم 151فروپاشیزیستارو، نه تنها بدلیل توانایی آنها، برای رسانش د

آورده و مند به حرکت درتوانیم دارو را هدفون آن دارو قرار دهیم، بسادگی میساخته، در یای پروتئینیم ذّرهتوانهنگامیکه ما می

 .153بفرستیمبدخیم  یبداخل غده 152بنحوی مشخص

 155سرطانلیه دارو و مقاومت به داروهای ضدع. مقاومت بر154هاستشکستن مکانیسم مقاومتی سلول، ذراتدیگر نانوکارکرد مهم 

 158دارند، و پس از چند دوز 157درمانیدر ابتدا واکنشی مثبت به شیمی، اغلب، . بیماران بسیاری هستند که156مشکل بزرگی است

 . 159ندشومی مقابل دارو مقاومها در  غده دارو،
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 ریزند. با دارو، آن را از سلول بیرون میهای سرطانی اغلب تهاجمی هستند، و پس از آشنایی  ای بدلیل آن است که سلولپدیده نینچ

 

ما دارو را با موادی نانویی کنند. اما هنگامیکه اثر می را بی هامعرفی کنند که داروهایی را توانند آنزیممیهای سرطانی  سلولهمچنین 

تر را بدینوسیله سریع. در عین حال هنگامیکه میزان و آهنگ تاثیر دارو 160ها قادر به شناسائی دارو نیستند کنیم، سلولیبندی مبسته

بندی نانویی دارو، امتیاز دیگری برای رسانش دارو در تهها وقت کافی برای مقاوم شدن ندارند. چنین چیزی، یعنی بس کنیم، سلولمی

 .مقیاس نانوست

یا  یسوپاپنانوهایی بندیند بسته اآوران نانو توانستهند. فن اهایی بدیع برای رسانش نانوبنیان دارو تولید شدهشیوه، سال گذشتهدر دو سه 

ها را اندازه ا قلیایی بودن سلول، میزان اسیدی یسطح پی اچگیرند. را اندازه می 162سلولی سطح پی اچکه بسازند 161 ایهنانودریچ

سطح پی از ، با استفاده ییهاهدریچم دارند. هنگامیکه چنین نانوهای بدخی متفاوتی از سلول سطح پی اچهای سالم  کند. سلولگیری می

آور، دقیق و مشخص برای رسانش ای اعجابکنند، که شیوهبندی نانودارو را به آن تزریق مییابند، بسته، سلول سرطانی را میاچ

 دارو به سلول بدخیم است. 

حاال، دانشمندان نانو خوب تا اینجا، در مورد مواد متفاوت نانویی نوشتم و اینکه چگونه آنها برای رسانش دارو مورد استفاده هستند. 

دانیم که شیوه رسانش دارویی کنیم؟ از کجا میبندی نانویی میکنند؟ ما چگونه دارویی را بستههایی را چگونه مطالعه میچنین پدیده

 تر و بهتر است؟انو، موثرآوران نفن

                                                                                                                                                                                           
Ahmad, Nabeel, and Gopinath, P. Intelligent Nanomaterials for Drug Delivery Applications. Elsevier, 
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ها در  است. سلول 163ترین راه، استفاده از کشت سلولی اما متداول، های پژوهشی متفاوتی برای نانوپزشکان موجود هستند راه

هایی کنترلی، همیشه، در . گروه165شوددارو معرفی و مطالعه می و سپس 164شوندر ظروفی فالسک مانند کشت داده میآزمایشگاه د

. افزایش یا کاهش 166بنیان( حاصل شود-مادهباالتری )با یا بدون داروی نانو مطالعاتی هستند تا درجه اطمینان پژوهشیچنین 

های آزمایشگاهی، اغلب دارو در ارگانیسمی زنده )از قبیل  شود. در پایان چنین پژوهشدر هر مورد مشاهده می 167های سلولی کنش

 .168دشوش( نیز استفاده و موضوع پژوهش میمو

 

های کشت شده بدست  فاده از سلول، در محیطی آزمایشگاهی با است169ها پیرامون اصلی علمی در واقع، هنگامیکه شواهد، اسناد و گواه

های  )با همه پیچیدگی روند تا ببینند که آیا همان تاثیرات در سیستم گردشی خونپزشکان به سوی ارگانیسمی زنده میمد، سپس نانوآ

 .170تواند عملی باشد یا خیرآن( نیز می
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 171نیهای الکترون اسک رگیری میکروسکوپتوانیم رسانش دارو با استفاده از موادی نانویی را مطالعه کنیم، بکاشیوه دیگری که می

 . 172است

 

که حامل دارو برداری کرده و دقیقا ذراتی ها )در درون موجودی زنده( تصویر افزاری، از سلولتوانیم با چنین ابزاری سختما می

، 173را در درون هر سلولی مشاهده کرده و در سطحی بسیار ظریف هاذرهتوانیم محل دقیق نانوند را ببینیم. با چنین ابزاری میهست

 .174های دارویی را مطالعه کنیم د و کنشافتآنچه اتفاق می

های  حلراهو ها  نش دارو پرداختم و چالشبندی، در این فصل به برخی مفاهیم کلیدی در حوزه رسابرای نوعی جمع خوب حاال،

مسائل و  یتوزیع چنینو ، فرستندمی یمدآل کالبد های معمول، داروها را به ک ه روشموجود را معرفی کردم. همچنین اشاره داشتم ک

موادی ، اکنونم ه، سرطان پرداختم و به اینکههای ضد های گوناگون امروزی دارو به طبقه، د. سپسعوارض جانبی خود را دار

 .را برطرف کنند  دارومورد استفاده باشند تا مشکالت رسانش  ندمهدفتوانند موجود هستند که می

های الزم رسانش را در دست داریم. در فصل بعدی به  حاال، هم داروها و هم مکانیسم کنون نوشتم، مابا همه اطالعاتی که تا

هایی ان سرطان دارند. همچنین به نمونهرمنقشی مهم برای دپرداخت که، هم امروز،  های رسانش دارویی در مقیاس نانو خواهم سیستم

 بخش هستند. ند و بسیار نوید اکه در مراحل نخستین توسعه، هایی اشاره خواهم کردتر از نانوسیستمنوین

 .وقت و روزگار خوش، دانا و توانا باشید
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Scanning electron microscopy 
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At a very fine level 
174

  

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


