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 چکیده 

م فناوری در بخش داروسازی و پزشکی یکی از علوم فناوری نانو یکی از شاخص های مهم تکنولوژی زمان حال می باشد. علو

مباحث مهم و جنجال برانگیز است. نانو سیستم های سنتز شده از مواد آبی و معدنی در بخش داروسازی به منظور کاربرد های 

ی بیوپزشکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این کاربرد ها در علوم نانو در بخش پزشکی، میتوانند در زمینه ها

بیوسنسورها ، ساخت سیستم های تصویر برداری از بدن ، سنتز حامل های دارویی و تحویل هر سنسور موثر باشند. این مواد 

عبارتند از : نانو سرامیك های اشاره شده که به موازات مایسل ها ، لپوزون ها ، دندریمری ها و سیستم های پولیمری می 

ویی ) نانو ربات ها( باشند امروزه نانو ذرات پروتئین نیز در بخش داروسازی می تواند یك توانند به عنوان بهترین حامل های دار

انتخاب کلی باشند. زیرا نانو حامل های پروتئین گیاهی رویکرد جدید در داروسازی اند و در علوم نانو کمك های بسیاری کرده 

ت ماهیت هیدروفوب توانایی رهایش طوالنی از دارو را دارند. است. بر خالف نانو حامل های حیوانی ، پروتئین های گیاهی به عل

همچنین به واسطه آب گریزی باال ، نانو ذرات پایدار پروتئین های گیاهی ممکن است بدون نیاز به تیمارهای شیمیایی و 

نند پروتئین های کپسید فیزیکی و استفاده از لینکرهای شیمیایی تولید شوند. از طرف دیگر برخی از زیر واحدهای پروتئینی ما

، ویروس ها ، توانایی خود آرایی و ایجاد ساختارهای نانومتری توخالی اشکال هندسی کاماًل مشخص و تکرار پذیر داشتند و 

معموالً ساختارهای پروتئینی در محیط های شمیایی مختلف، پایداری مناسبی دارند. در این مقاله سعی بر آن بوده که با جمع 

ات بدست آمده در بخش نانو رباط ها یا داروهای حامل، بتوانیم زمینه پزشکی هوشمند را وارد سیستم نماییم. آوری اطالع

 همچنین جداول و عکس های مربوط به مواد مورد آزمایش در این مقاله قرار داده شده است. 

 نانوتکنولوژی، نانو سرامیك، نانو حامل، نانو ذرات، نانو داروواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

پس از گذشت یك دهه تحقیق و پیشرفت، نانو تکنولوژی توانست شیوه سنتی استفاده از سرامیك در داروسازی را تغییر دهد. 

هر چند که داروسازی تحت سلطه پلیمر ها قرار دارد اما اکنون استفاده از سرامیك ها، امید زیادی را در بخش داروسازی ایجاد 

نانو متر می تواند تغییر خواص داده و یافته های جدیدی را  011موده است زیرا که علوم نانو ذرات داروسازی در ابعاد ن

گسترش دهد. همچنین گیاهان به عنوان منابع طبیعی،  مطمئن،  فراوان و تجدید پذیر و ارزان در صنایع مختلف دارویی ، 

. علوم نانو تکنولوژی در واحد های ریز پروتئینی مانند پروتئین های کپسید و پزشکی و غذایی مورد توجه محققات بوده است

 ویروس ها، توانایی خود آرایی ارائه کار داده است. 

 پروتئین گیاهی 

استفاده از نانو حامل های پروتئینی گیاهی رویکرد جدید در بخش بیوفناوری و داروسازی ایجاد نموده است. بر خالف نانو 

پروتئین های گیاهی مانند گلیادین ها ، زئین ها ، به علت  ماهیت هیدروفوب توانایی رهایش  روتئین حیوانی،حامل های پ

طوالنی تری دارند. همچنین به واسطه آبگریزی باال ممکن است نانو ذرات پایدار پروتئین گیاهی بدون نیاز به دستکاری به 

ای لینکر شیمیایی منتقل شوند که این مولکولها ی لینکر در ساخت نانو روش های شیمیایی و فیزیکی و استفاده از مولکوله

حامل های پروتئینی حیوانی استفاده می شوند.مولکول های لینکر شیمیایی از نظر صنعتی بسیار ارزانتر از پروتئین های 

این پروتئین به انسان باشد. اما  حیوانی می باشد که یکی از معایب پروتئین های حیوانی می تواند انتقال جنون گاوی از طریق

 این مورد در رابطه با پروتئین های گیاهی بر عکس است. 

وجود گروه های عاملی مختلف در این پروتئین ها امکان تغییر سطح نانو ذرات حاصل جهت تنظیم خصوصیات فیزیکی و 

ت عامل های هدفمند سازی در بخش شیمیایی، برای اتصال عامل به موقعیت هدف را فراهم می نماید. شایان ذکر اس

داروسازی، انواع پروتئین های مادر، برای کپسول های حامل استفاده می شوند تا بخش داروسازی از زمینه سنتی به بخش 

 هوشمند سازی برسد . که این حامل ها عبارتند از : 

 زئین ها  -

 گلیادین ها  -

 لکتین ها  -

 پروتئین های سویا  -

 تئینی ویروسی قفسه های پرو -

 قفسه های پروتئینی غیر ویروسی  -

کیلو التن می باشد و عمدتاً در غالت به وفور  01زئین یك پروتئین غیر محلول در آب و محلول در الکل با وزن مولکولی حدود 

 آن آب دوست است.  ٪57اسید آمینه آب گریز و  ٪57یافت می شود که 

خریبی پذیری مناسبی دارد. به همین علت توسط سازمانهای بین المللی جهت زئین یك پروتئین طبیعی است که زیست ت

استفاده در صنایع غذایی و دارویی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین میزان کم جذب آبی ، مقاومت دمایی باال و ویژگی 

نانو حامل مورد استفاده قرار گیرد. های مناسب مکانیکی باعث شده است که به عنوان پوشش تخریب پذیر در غذاها و داروهای 

نانومتر تشکیل می شود که در شکل به صورت کامل ارائه شده  771تا  071آبی در محدوده  –این پروتئین در محلول الکلی 

است و به علت آب گریزی باال، در بخش داروسازی کنترل شده  برای داروها، هیدروفوب مورد بررسی قرار گرفته است. این 

فلولر ویوراسیل هپارین دوکسور و بیسین  -7ن ها شکل آجر قهوه ای داشته و توانایی حمل ترکیبات آب دوست مانند پروتئی

روش تولید نانو ذرات جام )  0که از جمله مواد آب دوستی اند را دارند که برای رهایش دارو در هدف ساخته می شوند. شکل 

 ل ها ( زئین را نشان می دهد. نانو سنتز( و نانو ذرات تو خالی ) نانو کپسو
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 روش تولید نانو ذرات جام ) نانو سنتز( و نانو ذرات تو خالی ) نانو کپسول ها ( زئین 1شکل 

 

 روشهای تهیه نانو ذرات 

 در تهیه نانو ذرات از مواد ماکرو مولکولی می توان به دو روش نانو ذرات را ساخت که عبارتند از طبیعی و سینتیك. 

( و نانو کپسول ها Nano Spheresو روش بستگی به روش تهیه و نوع مختلفی از نانو ذرات یعنی نانو سفرها ) که این د

(Nano Capsules حاصل می شوند. نانو سفرها ساختمانهای ماتریکس دارند که دارو درون آنها و یا سطح آنها اذوربه شده )

 است. 

سی در ساختار، ترکیب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات وجود روش های مختلفی جهت ایجاد تغییرات عمده و اسا

این روشها پلیمر و دارو ، محلولیت دارو،  فعالیت بیولوژیکی آن، محدوده اندازه و ذره ای مورد نظر  دارد. یکی از معمول ترین

و  biocomplibilityگاری تعیین شده و به صورت پروپلیمر های پروتئینی ساخته شده است که ویژگی های زیست ساز

زیرسازگاری دارد. روش دیگر تجویز فرموالسیون نهایی و روش مورد نظر دارو در بخش تعیین ابعاد و اندازه است که مورد نظر 

قرار می گیرد. چنانچه قباًل ذکر گردید ،اسپیسر اولین کسی بود که نانو ذرات را در داروسازی فرموله کرد. او روش 

ر محل را جهت تهیه واکسن کزاز و دیفتیری بکار برد هر چند این روش فرموالسیون برای نانو ذرات طراحی پلیمرازاسیون د

شده است ولی  روش های دیگری نیز برای این منظورتهیه می شوند. با این حال این روش برای تهیه نانو سفرها طراحی شده 

 ته است. اما در برخی موارد نیز منجر به تولید نانو کپسول ها گش

 پلیمرازاسیون در محل: 

بسته به محلولیت منومر مورد استفاده، دو روش از نانو سفرها، بر پایه و روش پلیمرازاسیون ارائه می شود در صورتی که منومر 

شود  فاز ناحالل امولوسیونه باشد از متد پلیمرازاسیون به روش امولوسی فیکالسیون استفاده می شود و اگر منومر در حالل حل

در حالی که این حالل که برای پلیمر به وجود آمده است نقش ناحالل را داشته باشد و آن رارسوب دهد از متد، پلیمرازاسیون 

 به روش دیسپالسیون بهره برداری می شود. 

 گلیادین : 
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تشکیل گلوتن هستند. گلوتن گندم یك کمپلکس حاوی پروتئین و کربوهیدرات است که پروتئین ها اجزاء اصلی سازنده برای 

انجام می شود  ٪51این پروتئین ها شامل گلوتئین و گلیادین می باشند. مطالعه و جداسازی این پروتئین ها به وسیله الکل 

کیلو دالتون است. در کل می توان گفت گلیادین ها مجموعه ای از  011لوتن یك پروتئین نامحلول در الکل با وزن مولکولی گ

کیلودالتون است. در زیر ساختار این  011تا  57جدا شده و وزن مولکولی آنها بین  ٪51پروتئین ها هستند که توسط الکل 

 استفاده می شود.  ٪01گلوتامین حدود پروتئین مقادیر فراوانی از اسید آمینه 

 لکتین ها: 

 لکتین ها یکی از متنوع ترین گلیکو پروتئین ها ، یا پروتئین های با قدرت اتصال به کربوهیدرات ها است.
(wGA= whaet grem a glutinin)  

 ست . از جمله معروف ترین لکتین های گیاهی می باشد که مورد توجه زیادی ا گندم جوانه آگلوتئین

 خاصیت های مهم لکتین ها عبارتند از : 

 پروتئین پایدار  -0

 سمیت و ایمنی زایی پایین  -5

 مقاومت به تجزیه پوتولیتیك  -3

 قابلیت اتصال به گلیکوزیله   -0

مان لیکتین ها از خواص فوق العاده برخوردار هستند و این عامل باعث شده است که فرموالسیون های دارویی هدفمند در در

با القاءآپوپوتوز در سلولهای سرطانی، اثر قابل توجه  WGAسرطان تولید شود. عالوه بر این چندین نوع از لکتین ها از جمله 

توموری نشان می دهند. پروتئین ها و فسفولیپید ها در غشای سلولی به ریشه های الیگوساکاریدی مختلف متصل شده و 

ریشه های قندی در سطح سلول ها را دارند که اساس داروسازی هدفمند به وسیله همچنین لیکتین ها توانایی اتصال به 

 لیکتین ها را داراست. 

 نحوه اتصال لیکتین ها در گلیکوپروتئین ها ی سطح لومینال غشای سلولی، در سطح داروسازی هدفمند 2شکل 

و در سطح خود نمایش می دهند. همچنین سلول سلولهای مختلف انواع مختلفی از زنجیره مانند الیگوساکارسیدی را تولید 

های سرطانی نیز الگوهای متفاوتی نسبت به سلول های نرمال هم نوع خود مانند سلول های الیگوساکاریدی نشان می دهند. 

 بنابراین 
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ر و تزریق دارو به می توان گفت لیکتین های مختلف می توانند به عنوان حامل هایی برای انتقال و اتصال دارو به بافت مورد نظ

آن بافتها باشند. به همین علت است که این روش جهت پوشش دهی انواع مختلف نانو ذرات با لیکتین ها و تولید سیستم های 

 داروسازی هدفمند صورت می گیرد که به نانو رباط ها مربوط هستند. 

 نانو سرامیك ها 

رد توجه ویژه ای قرار گرفته است نانو سرامیك های حامل می یکی از بهترین موادی که در بخش داروسازی های حامل مو

باشد که حائز منافع مختلفی برای استفاده در سیستم های داروسازی بوده و امروزه سامانه سرامیکی تحویل دارو ) نانو رباط( 

م محدود ) مانند ناحیه گوارش قلمداد می شود. این حامل ها دقیقاً مانند هپتاهای پلی مری خود ، دارو را در مسیر های با حج

و عرض غشاهای زیستی و همینطور رگ های خونی( انتقال داده و با کمترین تهاجم مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل 

اینکه علوم نانو نسبت سطح به حجم دارند، این نانو حامل های سرامیکی که در مقیاس نانو ساخته می شوند، نسبت سطح به 

داشته و بارگیری مقدار زیادی دارو و رهاسازی طوالنی مدت دارو را امکان پذیر می سازند. همین امر سبب شده حجم باالیی 

است که نانو حامل های سرامیکی مانند لیکتین ها به عنوان یکی از موثر ترین مواد نانو ذره ای در بخش انتقال دارو و پروتئین، 

ار داده شود. همچنین این مواد آسان ساخته شده و ارزان تولید می شود که می برای بافت مورد نظر مورد توجه محققین قر

 توانند صنعتی گردند. 

نانو تکنولوژی پیشرفت های بسیاری را در زمینه های پزشکی، صنعتی و غیره داشته است. فناوری نانو سبب تولید ذرات بسیار 

یار باال شده است که این امر در رشته پزشکی ضروری باشد. کوچك با خلوص بسیار باال و همینطور نسبت سطح به حجم بس

یکی از مزایای فناوری نانو، امکان ساخت با کنترل باال در اندازه ذرات، مورفولوژی و منافذ است. نانو ذرات حامل دارو، 

به مویرگها  غشاها را اندوسیتوز داروها را توسط سلول های هدف افزایش می دهند و به منظور افزایش جذب ، نفوذ عمیق تر 

نانو متر می توانند به داخل مویرگها ، عمیقا نفوذ کرده و نانو  51الی  01تسهیل می کنند. به عنوان مثال نانو ذراتی با ابعاد 

نانو متر می توانند طوالنی ترین گردش را در مقایسه با سایر اندازه ها داشته باشند. نسبت سطح  511الی  51ذراتی به اندازه 

 به حجم باال، فعالیت سطح درونی، پایدار بودن و بارگیری دارو از مزایای فرایند پیشرفت نانو تکنولوژی می باشد. 

 راه سازی کنترل شده دارو : 

( و در هر مدل برای کنترل دارو سازی از نانو On- Offمدلهای داروسازی به دو دسته تقسیم می شوند. پیوسته و ناپیوسته )

فاده می گردد. برای مثال این فرایند در درمان بیماری دیابت یا فرونشاندن التهاب بعد از عمل، مدل دارو رسانی تکنولوژی است

پیوسته اما با تاخیر زمانی حین رها سازی پایدار را به رهای سازی اولیه انفجاری دارو ترجیح می دهد. اما در بخش ناپیوسته 

سرطانی یا ناحیه پاتوژن، اغلب آزاد سازی انفجاری دارو مطلوب تر است زیرا که مانند زمان دار بودن دارو به سلول های 

هدفمند بودن دارو در بافت های سلولی یا سرطانی با پخش کردن مقادیر مشخص از دارو و وارد شدن آن به بافت، حالت 

سیار مهم در نواحی خاص مثل پاتوژن انفجاری رخ ایجاد و بافت سرطانی از بین می برد. هدف گیری دارو یکی از زمینه های ب

ها و بافت های سلول های خاص می باشد. هدف از هدف گیری دارو باال بردن کارایی دارو و کاهش اثرات جانبی سمیت دارو 

 است که البته این مورد  چالش برانگیز نیز می باشد زیرا برای انجام این عملیات نیاز به دقت باالیی وجود دارد. 

 ل نانو ذرات سرامیکی به دلیل خصوصیت منحصر به فردشان دارای پتانسیل باال در مواجه شدن با پاتوژن ها هستند. با این حا
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 چند نمونه از سرامیک های نانو فازی که در دارو سازی مورد استفاده  قرار می گیرند 4جدول 

 
 

 نانو ساختارهای سرامیکی میان تهی: 

یان تهی از جنس مواد سرامیکی، به طور کلی دارای قابلیت بی نهایت در بارگیری دارو به همراه آزاد تمام نانو ساختارهای م

سازی آن به محیط و بافت مورد نظر هستند. به عنوان مثال مطالعات نشان می دهد که نانو سفر های سیلیکای میان تهی این 

برابر بیشتر گونه های دارویی را در خود محبوس کنند.  8امد ، قابلیت را دارند که در مقایسه با نانو سفر های سیلیکای ج

دقیقه و رها سازی پایدار به  51پروفایل های رها سازی تاخیری چندین مرحله هستند که شامل رها سازی انفجاری اولیه برای 

یان تهی نشان داده انواع ذرات سرامیکی م 7ساعت و رها سازی نهایی سریع به مدت دو ساعت بوده که در شکل  01مدت 

 شده است. 

  گیریبحث و نتیجه
پیشرفت چشمگیر نانو تکنولوژی می تواند امروزه تحوالت عظیمی را ایجاد نماید. نانو رباط ها یکی از مباحث مهم در بخش 

گذارند. مهندسی پزشکی، داروسازی و پزشکی محسوب می شود زیرا امروزه استفاده از دارو ها عوارض زیادی را بر جای می 

برای ترمیم یك بافت یا محیط پاتوژن محبور به استفاده از داروهایی هستیم که حجم باالیی داشته و سبب می گردد اندام های 

دیگر نیز درگیر این عوارض شوند. بدین منظور استفاده از داروهای حامل مانند لیکتین ها که هدفمند سازی دارو را انجام می 

قدرتمندی به دایوره ها و غشای سلولی داشته و در شناسایی تومورهای سرطانی و از بین بردن بافت ها دهد،می توانند  اتصال 

در زمان معین ایفای نقش نمایند. همچنین نانو سرامیك ها که بخش اصلی رهاسازی کنترل شده داروها می باشند، بر خالف 

ذ تغییر نمی کنند. به همین علت نانو ذرات سرامیکی به عنوان پلی مرها ذرات سرامیکی در آب متورم نمی شوند و از نظر مناف

تشکیل دهنده بافتهای هدف ساخته می شوند. بافتهای فسفات کلسیم در استخوان یکی از روشهایی است که نانو ذرات 

ینه های سرامیکی انجام می دهد چون ساختار کریستالی و اندازه یکسانی دارند و بدین جهت علوم نانو یکی از پیش زم

 پیشرفت پزشکی هوشمند می باشد.
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