
 

 

 

 

 

يل ٕبّٕ٘تش، يل . اػت كاربرد ذرات در ابعاد نانوثٚ ط٘س مَي ائ فٖبٗسي ؾجبست اص 

يل ّؼيش دػتشػي . اص دٗ ّؼيش ثٚ ائ اثؿبد ّي ت٘آ دػتشػي پيذا مشد. ّيَيبسدُ ّتش اػت

دس ٕ٘ؼ اًٗ، ػبختبسٛبي . اص ثبال ثٚ پبيئ ٗ دييشي طشاحي ٗ ػبخت اص پبيئ ثٚ ثبال اػت

دس  .ٕبٕ٘ ثب مْل اثضاس ٗ تدٜيضات دقيق اص خشد مشدٓ رسات ثضسه تش حبكٌ ّي ؿٕ٘ذ

طشاحي ٗ ػبخت اص پبيئ ثٚ ثبال مٚ ؾّْ٘ب آٓ سا فٖبٗسي ٍّ٘نٍ٘ي ٕيض ّي ٕبّٖذ، تٍ٘يذ 

ثٚ ؾقيذٙ ّذيش . ػبختبسٛب، اتِ ثٚ اتِ ٗ يب ٍّ٘نً٘ ثٚ ٍّ٘نً٘ تٍ٘يذ ٗ ك٘ست ّي ىيشٕذ

 كردن زه روندمينياتوري وگسترش دامه نانوا فناوري، اخشايي ّ٘ػؼٚ ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘طي إيَؼتبٓ

 فناوري درحقيقت. ميشود باابعادنانوانجام هايي وسامانه توليدمواد،تجهيسات طريق اين وبه است

  .واختصاصاتجديدهستند خواص  كامالداراي راميدهندكه موادي طراحي ساخت ماامكان نانوبه

 

ثٚ ثيبٓ دييش ائ ٕ٘ؼ فٖبٗسي چيضٛبيي سا مٚ دس اختيبس داسيِ ثب خل٘كيبت خذيذ دس 

اّب ى٘يب كٖبيؽ داسٗػبصي اص . اختيبس قشاس ّي دٛذ ٗ يب إٜٓب سا اص ّؼيشٛبي ٕ٘يٖي ّي ػبصد

، طي Bucktonثٚ ٕػش پشٗفؼ٘س . ّذت ٛب قجٌ ثٚ ػبخت رسات سيض ّـغً٘ ث٘دٙ إذ



 

 

إدبُ داد ادؾب ْٕ٘د مٚ فٖبٗسي ( BPC)ٍُ٘ داسٗيي إيَؼتبٓ ػخٖشإي مٚ دس مٖفشإغ ؼ

ٕبٕ٘ دس داسٗػبصي اكطالح تبصٙ ثٚ مبس ىشفتٚ ؿذٙ اي ثشاي فٖبٗسي تٍ٘يذ رسات دس إذاصٙ 

. اػت مٚ اص ػبً ٛب قجٌ تٜيٚ ٗ ػبختٚ ّي ؿذٙ إذ( particles Micro)ّينشٕٗي 

ّذيش اخشايي ّ٘ػؼٚ فٖبٗسي ٕبٕ٘  پغ چٚ چيضي دس ائ ثئ خذيذ خ٘اٛذ ث٘د؟ ثٚ ؾقيذٙ

إيَيغ، دػتيبثي ٗ ػبخت دػتيبٙ ٛبي إٓبٍيض پيـشفتٚ ٗ اثذاؼ سٗؽ ٛبي إٓبٍيض ٕ٘ئ 

ػجت ّي ؿ٘د تب ّب ثت٘إيِ سفتبس ّ٘اد سا ثٚ دقت ّ٘سد ؿٖبػبيي قشاس دٛيِ ٗ اص ائ 

.  سٛيزس ثت٘إيِ إٜٓب سا ثب غشافت خبكي دػتنبسي مٖيِ

 

  دارويي تغيير در خصوصيات •
 

يني اص ؿشمت ٛبيي  Elanؿشمت . مبسثشد فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس پضؿني تبثيشات ّْٜي داسد

ائ ؿشمت فشايٖذ آػيبة . اػت مٚ اص فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس تغييش رسات داسٗيي اػتفبدٙ ّي مٖذ

مشدٓ مشيؼتبً ٛبي ٕبٕ٘ سا دس اختيبس داسد مٚ اخبصٙ ّي دٛذ ثؿذ اص ائ پشٗػغ، رساتي 

مٚ اخجبسا ّي ثبيؼت دس  Wyethّتؿَق ثٚ ؿشمت  Sirolimns ّبٕٖذ داسٗي

فشّ٘الػي٘ٓ ّحًَ٘ خ٘سامي ثٚ مبس ثشٕذ، ثٜج٘د يبفتٚ ٗ آٓ سا ثت٘إٖذ ثٚ فشُ قشف اسايٚ 

داسٗي . يؿٖي ثب تٜيٚ رسات ٕبٕ٘ فشُ ّحًَ٘ ائ ّبدٙ ثٚ فشُ خبّذ تجذيٌ ّي ؿٕ٘ذ. ْٕبيٖذ

Sirolimns ايْٖي ْٛشاٙ ػبيش فشآٗسدٙ ٛبي ثٚ ؾٖ٘آ يل تضؿيف مٖٖذٙ ػيؼت ُ

ائ ؿشمت ّذؾي اػت مٚ . داسٗيي دس ّ٘اسد پيٕ٘ذ اؾضب ّبٕٖذ پيٕ٘ذ مَيٚ ثٚ مبس ّي سٗد

ثٚ ّقذاسي مٚ ثت٘إذ ثٚ فشُ قشف اسايٚ  Sirolimnsثب مبٛؾ ػبيض رسٙ ػشؾت إحالً 

داسٗٛبي اص ٕػش تدبسي ائ ٕ٘ؼ فٖبٗسي آػيبة ْٕ٘دٓ فقط ّختق . ؿ٘د افضايؾ ّي يبثذ



 

 

دسكذ فشآٗسدٙ ٛبي  50اٍي  40ثب حالٍيت ثؼيبس ضؿيف اػت، اّب ثٚ ؾقيذٙ ائ ؿشمت 

فٖبٗسي ٕبٕ٘ ْٛچٖئ دس صّيٖٚ داسٗٛبي . تقشيجب دس ائ سدٙ قشاس ّي ىيشد( NCE)خذيذ 

پپتيذي مٚ ؾْذتب ثشاي ّحف٘ظ ّبٕذٓ اص ّتبثٍ٘يؼِ ّي ثبيؼت ثٚ فشُ تضسيقي تد٘يض ؿٕ٘ذ 

ت ٗ ؿشايطي سا ّي ت٘إذ فشاِٛ ْٕبيذ تب إٜٓب سا ثت٘آ اص طشيق ػبيش ثٚ مْل آّذٙ اع

.  سٗؽ ٛبي داسٗػبصي ٕٗيض ّ٘سد پزيشؽ ثيْبس تد٘يض مشد

 

ْٛنبسي ّي  Glasgow Strathelydeمٚ ثب دإـيبٙ ٛبي  Xstal Bioؿشمت 

. ٕذمٖذ، ت٘إؼتٚ اػت مشيؼتبً ٛبي ٕ٘يٖي ثؼبصد مٚ ثب رسات پشٗتئيٖي پ٘ؿؾ دادٙ ؿذٙ ا

ّؿتقذ اػت مٚ اغَت ؿشمت ٛب، ثشاي تٜيٚ رسات ٕبٕ٘  Xstal Bioّذيش اخشايي ؿشمت 

اص ّؼيش خشد مشدٓ رسات ثضسه تش ثٚ رسات م٘چل تش اػتفبدٙ ّي مٖٖذ، اّب إٜٓب فشايٖذي 

سا دس اختيبس داسٕذ مٚ ّؼتقيْب رسات م٘چل اص آٓ تٜيٚ ّي ؿ٘د، ثذٗٓ إٓنٚ احتيبج ثٚ 

ثيْبسآ . ائ فشّ٘الػي٘ٓ إؼٍ٘ئ اػتٖـبقي سا إدبُ ّي دٛذ. ٙ ثبؿٖذفشايٖذ صيبدتشي داؿت

ّي ت٘إٖذ ثٚ ػبدىي ثب اػپشي مشدٓ ٗ تٖفغ آٓ، پ٘دس خـل إؼٍ٘ئ ٗ يب يل پشٗتئئ 

ثشاي ايٖنٚ ائ ساٙ تد٘يض ثٚ ط٘س ّ٘ثش دس اختيبس ثبؿذ، رسات . دييشي سا دسيبفت مٖٖذ

ثت٘إٖذ دس ثخؾ ٛبي ؾْقي ّدبسي تٖفؼي ٕف٘ر مٖٖذ ّحت٘ي آٓ ثبيذ إٓقذس سيض ثبؿٖذ تب 

ثٖبثش ائ . ٗاٍجتٚ إٓقذس سيض ِٛ ٕجبؿذ تبّجبدا پغ اص ّلشف اص دٛبٓ ٗ ثيٖي خبسج ؿٕ٘ذ

ّؼيش اثجبتي خبكي سا پـت ػش ىزسإذٙ اػت ٗ ِٛ امٖ٘ٓ ائ  Xstal Bioؿشمت 

ف ػبدٙ ثيْبسي ٛب، فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس صّيٖٚ تـخي. فشآٗسدٙ دس ثيْبسآ تحت آصّبيؾ اػت

ثٚ . تل٘يشثشداسي ٛب ٗ ثشآٗسدػشيؽ اص مبسايي ّلشف داسٗ دس افشاد ٕيض مبسثشدٛبيي داسد

ط٘س مَي ائ فٖبٗسي دس تٍ٘يذ اؾضبي ّلٖ٘ؾي، مبؿت داسٗٛب، اػتفبدٙ اص تـخيق ٛبي 



 

 

. فشدي دس مٖتشً آصّبيؾ ٛبي دسٗٓ تٖي ٗ تـخيلي ٗ داسٗػبصي ٕ٘ئ مبسثشد داسد

سئ ّ٘اسدي مٚ اؿبسٙ ؿذ، يؿٖي ّٕ٘يت٘سيٖو تـخيلي ٗ داسٗػبصي، ائ دسخل٘ف آخ

فٖبٗسي قبدس اػت سيض ٗػيَٚ داسٗٛبيي ثؼبصد تب پغ اص مبؿتٔ آٓ دس ثذٓ ٗ مْل آٓ، 

ّقذاسي  ػطح خٕ٘ي ّ٘اد ثيٍ٘٘طيل دسٗٓ ثذٓ دائْب تحت مٖتشً ثبؿذ ٗ دس ك٘ست ٕيبص

.  داسٗ آصاد ٗ اسايٚ ؿ٘د

 ژن درماني •
ٛبي  Vector. يني دييش اص مبسثشدٛبي فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس صّيٖٚ داسٗ سػبٕي طٓ ٛبػت

ّ٘خ٘د، ٗيشٗع ٛبي اكالح ؿذٙ سٗي ػيؼتِ ايْٖي ثذٓ داساي اثشاتي ٛؼتٖذ، ثٖبثشائ 

تحقيقبت سٗي ػبخت، رسات ٕبٕ٘ مٚ قبثَيت حٌْ طٓ ٛب سا داؿتٚ ثبؿٖذ اص ّ٘اسد ّ٘سد 

ادػبصي ٗ داسٗ سػبٕي ثٚ ّٖػ٘س افضايؾ تبثيش داسٗ ٗ ػبيش سٗؽ ٛبي آص. ٕيبص ّي ثبؿذ

ثٚ ط٘س ّثبً مبسثشد . مبٛؾ اثشات خبٕجي إٜٓب ٕيض ٗخ٘د داسٕذ مٚ ّ٘سد تحقيق ّي ثبؿٖذ

پ٘ؿؾ ٛبيي مٚ تحت تبثؾ ٕ٘س فؿبً ّي ؿٕ٘ذ ثشاي مبسثشد داسٗٛبي خبف دس اػتخ٘آ 

سٗٛب ؾْذتب ثٚ ؾَت ٕ٘ؼ پ٘ؿؾ ائ ٕ٘ؼ دا. ٛب ثٚ مبس ىشفتٚ ّي ؿ٘د اص ائ ّ٘اسد ٛؼتٖذ

ائ پ٘ؿؾ ٛب پغ . دادٓ إٜٓب، غيشّحًَ٘ ثبقي ّي ّبٕٖذ ٗ دس اػتخ٘آ ٛب خزة ّي ؿٕ٘ذ

اص قشاس ىشفتٔ دس ّؿشم ٕ٘س ٗ تبثؾ ثٚ فشُ ّحًَ٘ دسآّذٙ ٗ اخبصٙ ّي دٖٛذ تب داسٗ ثٚ 

ي مٚ ثٚ ائ تحقيقبت ْٛچٖئ ثش سٗي رسات ّغٖبطيغ. ّحٌ اثش خ٘د سػيذٙ ٗ تبثيش ْٕبيذ

پ٘ؿؾ رسات . مْل آٓ ثت٘آ داسٗٛب سا ثٚ ّحٌ اكَي ٛذايت ْٕ٘د ٕيض إدبُ ّي ؿٕ٘ذ

غيش ٕبٕ٘ ثب پَيْشٛبيي ٕػيش پَي اتئَ ىَينً٘ ٕيض اص ّ٘اسدي اػت مٚ ثٚ مْل آٓ داسٗٛب 

ائ سٗؽ ػجت ّي ؿ٘د تب اختلبكبت داسٗ . سا ّي ت٘آ ثٚ ّحٌ اكَي ٛذايت ْٕ٘د

ائ ساٙ داسٗسػبٕي ٕيض ثٚ . اص ّتبثٍ٘يؼِ دس مجذ دساّبٓ ثبقي ثْبٕذتغييش ْٕٖبيذ ٗ داسٗ 



 

 

ؾَي سغِ إٓنٚ اّشٗصٙ ّْنٔ اػت . صٗدي دس دسّبٓ دس دػتشع قشاس خ٘اٛذ ىشفت

فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس ّقبيؼٚ ثب ؾَُ٘ سايح ٗ مبسثشدي ثيـتش اص يل ؾجبست ثبة سٗص خَت ت٘خٚ 

.  غفَت مشد ت٘إْٖذي ٛبي آتي آٓ ٕنٖذ، اّب اكال ٕجبيذ اص

 تحليل •
ّٜٖذػي رسات ٗ داسٗ سػبٕي ٕ٘ئ اص ِّٜ تشئ فلٌ ٛبي ّـتشك داسٗ سػبٕي ثب فٖبٗسي 

ٕبٕ٘ اػت، ثٚ ؾَت پيـشفت دس سٕٗذٛبي ػبخت رسات ٗ فشّ٘الػي٘ٓ ٛبي داسٗيي اّنبٓ 

داسٗ سػبٕي فشآٗسدٙ ٛبي خذيذ مٚ ؾْذتب اص ٕ٘ؼ پپتيذٛب ٗ پشٗتئئ ٛب ّي ثبؿٖذ اّنبٓ 

ِٛ ساػتبي ائ پيـشفت ٛب كٖؿت ػبخت پَيْشٛبي داسٗيي اّنبٓ تٜيٚ . ؿذٙ اػت پزيش

اّيذ . حبٌّ ٛبي ّٖبػت ثشاي داسٗ سػبٕي ثٚ ّحٌ ٛبي اثش ّ٘سد ٕػش سا فشاِٛ مشدٙ اػت

اػت ثب يل ثبصٕيشي مَي پيشاّ٘ٓ ت٘إْٖذي ٛبي ّ٘خ٘د دس ّشامض تحقيقبتي داخَي ٗ 

ٕبٕ٘ دس ؾشكٚ داسٗ سػبٕي ثت٘آ اص غشفيت ٛبي  اّنبٓ ػٖدي ثشاي إدبُ پشٗطٙ ٛبي

ّتقبثال . ثبٍق٘ٙ دس ساػتبي مبسثشدي ْٕ٘دٓ فٖبٗسي ٕبٕ٘ دس داسٗ سػبٕي ثٜشٙ ثشداسي ْٕ٘د

پظٗٛـيشآ ٕيض ّي ثبيؼتي ثب دسك ّٖبػت اص ّ٘قؿيت فشاِٛ ؿذٙ ٗ ت٘خٚ كٖبيؽ داسٗيي 

س ائ ؾشكٚ ّٜيب ْٕبيٖذ ٗ ثب اص ائ فٖبٗسي، خ٘د سا ثٚ ط٘س ؾَْي ٗ ؾَْي ثشاي ٗسٗد د

اسايٚ دػتبٗسدٛبي قبثٌ مبسثشد، حفع اؾتْبُ ّتقبثٌ ػشّبيٚ ىزاسآ ٗ ىؼتشؽ سٗص افضٗٓ 

.  ائ سٗينشد دس ثئ كٖبيؽ داسٗيي اقذاُ ْٕبيٖذ

 

 


