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  نانوحجم مبارزۀ سرطان با ذره های فلزی به 
    به آنها، معالجه می گردند  ادويه انتقالبا شوند يا  غده ها با اشعۀ اليزرنابود می

  
می توانند توسط ساحۀ مقناطيسی يـا ) Nanoparticle metallic(دريک تومور ذره های فلزی به بزرگی نانو 

انتـقـال زهربه وسيلۀ ذره های نانو به . اليزرنوری حرارت گرفته و بدين صورت حجرات سرطانی سوختانده شوند
ذره های نانو ترکيبی است از شمار محدود الی چند هزار . (تومور نسبت به طريق متذکره کمتر انکشاف يافته است

 به ١٠نانو مساوی است به ١.  نانومتر حجيم باشد١٠٠نانو معياِر گفته می شود که معموالً  يک الی . لاتوم يا موليکو
  ).٩-١٠= n ١  m  ، متر٩طاقت منفی 

  
به طور مثال رو کش ضد ميکروب در لباس . ذره های فلزی هرچه بيشتر حيات روزمرۀ ما را تسخير می کند

گردد ، عبارت است از ذره های نقره به بزرگی نانو که در توليدات نساجی به  سپورتی که بايد بوی نامطلوب را مانع 
به کار ) مادۀ رنگی(رنگ  عالوه بر آن پارتيکل های فلزی نانو در تعداد زيادی از پگمنت های. کار برده می شوند
در اين رشته . تحقيقات طبی اين ذرات کوچک را برای امور مربوط خويش  نيز در نظر دارند برده می شوند و

ذره های نانو برای حرارت دادن تومورها و : اکنون از همه بيشتر دو ساحه جداً  مورد بحث و تحقيق قرار می گيرد
  .به حيث وسيلۀ انتقال ادويه

طب ) clinicaly(در بعضی از رشته ها بکار بردن ذره های نانو و سيعاً  انکشاف يافته چنانکه در مطالعات کلينيکی 
  . يدآستفاده به عمل می از آن ا

  
  
  
  
  

 )راپیـِت(  معالجۀو از طال برایذره های نانـ
 سرطانی مساعد رتی ضد تومورهایحرا

 تا حد به هستند زيرا در تحت اشعۀ اليزر
  . می گيرندجوش آمدن غده، حرارت

  
  

   آهن در ساحۀ مقناطيسیِ اوکسيدذره های 
ً   ماگـفـورس نانو تکنولوژی دربرلين از چنکمپنی  ٢٠دی به اين طرف ذره های نانو از اوکسيد آهن به قطر تقريبا

  Organo-Slikatگويندۀ کمپنی ، کريستوفر راديک بيان داشت که اين ذرات بـا پـوشی از . نانومتر را در آزمايش دارند
کش شده ، در زنجيره های خاص غرض ثبات در محلول ها، رو )  Aminosilan(يکی از نمک های کمياوی به نام 

ً  در برابر ده نوع تومور از قبـيـل تومور های پروستات، . اند تا حال ذرات اوکسيد آهن در مطالعات محدود تقريبا
آندِر آس ژوردان مؤسس کمپنی  توضيح می دارد، نظر به بزرگی تومور زيادتر . مری تجربه شده اند سرطانمغز يا 

به مجرديکه ذره های نانو با مايع انساج به تماس . ريق می شونديک يا هم ديپوهای کوچک مستقيماً  در تومور تز
اين .  تراکم مختلف صدها نانومتر به عمل می آيندساخته شده است Aminosilanبيايـند نظر به پوش مخصوص که ار 

 .يا از حجرات تومور جذب می شوند و يا در خال های بين حجرات تومور باقی می مانند) مينی(خوشه های کوچک 
متصل به آن ، بنا بر معلومات کار کنان در معالجه های مکرر که هرمرتبه يکساعت را در بر ميگيرد، يک ساحۀ 

 سانتی ٣٠که تقريباً  ) شبيه تصوير دهندۀ ريزونا نس مقناطيسی( مقناطيسی متناوب از بيرون متوجه تومور می گردد 
 هم ذرات در بين تومور و هم آنچه در –ناطيسی ذرات نانو به اين وسيله  آهن مق. متر وجود را زير پوشش می گيرد
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 حرارت می گيرند و تومور سوختاده می شود بدون اينکه مريض هيچگوند –خال های بين حجرات تومور قرار دارند 
 مريض مطالعات طبی که تا حال نه تکميل و نه شايع شده اند، ١٣٠ اشاره دارد که درراديک. دردِ  را احساس کند

. تومور ها يا ُچملـُک می شوند و يا اقالً  از نمو بازمی مانند. ا گرديده و معالجۀ مؤثر موضعی بعمل آمده استاجر
 معتقد است که يک چنين ِتـراپيـی ذرات نانو يقـيـناً  عمل جراحی يـا ِشمو تراپی را تعويض نمی کند ولی يک راديک

دکتوران . ل جراحی يک عمل قابـل قبول پنداشته می شودطريق عالوگی معالجه است که در تومور های غيرقابـ
سطح دانش امروزی در ِتـراپی حرارت دادن تومور، بزرگترين : معالج هم اين فکر را اميد وار کننده می خوانند

ولی همزمان تاکيد به عمل می آيد که هنوز در مورد ذرات و به طور . ظرفيت ذره های نانو را نهفته می بيند
در شفاخانۀ کانتون ، طبيب پاتريک هونسيکر. لوک آنها در جسم انسان معلومات بسيار کم در دست استمجموعی س

و رئيس مؤسسۀ اروپائی برای طب نانو که از سال ها به اين سو با اين موضوع مصروفيت دارد، ) سويس(بازل 
ولی می گويد که برای يک فيصلۀ . مشخصاتِ  را که تا حال از مطالعات طبی به دست آمده تشويق کننده می داند

 .نهائی هنوز زود است زيرا هيچ يک از مطالعات خاتمه نيافتـه است
 

   اشعۀ اليزر باسوختاندن
انکشاف يافته است، کوشش به عمل آمده با ذرات نانو ) امريکا(با يک روشِ  که در پوهنتون رايس در تکساس 

در هوستون که روشِ   Nanospectra Bioscienceترا بيوساينس لبکن کمپنی نانو ِاسپک. تومور ها سوختانده شوند
متذکره را به معرض فروش می گذارد نمی خواهد در سطح امروزی مطالعات طبی در مورد تومورهای مغز و 

 ، که ذرات  بکار برده شده عبارت اند از  می گويد،نا اومی هاالس، ميرمن کاشف. حوالی گردن اظهار نظر نمايد
اين ذره های پوشدار . )Silicat( نانومتر بـا يک هستۀ سليکات ١٠٠ الی ٥٠الئی کروی نانو به بزرگی ذره های ط

ً  در تومور تزريق گردند و بعد با اشعۀ اليزر حرارت داده شوند  به اين ،هاالسقرار بيان . نانو می توانند مستقيما
 . نا پيديد گرديد ه اند غده های سرطانی به کلیدر تجارب با حيوانات  اکثر اوقاتصورت

چون نظر به کوچکی به . البته همه ذره های طالئی نانو صرف اين صفت را ندارند که با اشعۀ اليزر حرارت بگيرند
خوبی می توانند در خال های جدار رگها پنهان گردند، در انساج جای بگيرند يـا از حجرات جذب گردند، آز آنها به 

برای يک چنين عمل محقـقيـن از مواد مختلف، پوش های را انکشاف . استفاده می گرددحيث وسيلۀ انتقال ادويه نيز 
در قدم دوم مواد پوش به حيث لنگرنيز مورد . داده اند تا ذره های نانو در قدم اول در دوران خون بزودی منحل نشوند

يکول های ديگر در آنها اتکاء پيدا يا مول " Immunglobulinايموگلوبولين " استفاده قرار می گيرند تا به طور مثال
برای ايموگلوبولين ) Rezeptor(ذره های تجهز شدۀ نانو به همان حجراتِ  تکيه داده می شوند که آخذۀ . کرده بتوانند
  . ذره های نانو با محمولۀ ادويه به حجرات معين مورد نظر رهنمائی می گردند. داشته باشند

 اين است که اين ها چطور دربين حجره های تومور از محمولۀ زهری رهائی می وقتيکه ذره ها به آنجا برسند سؤال
به طور مثال در تجارب کـِشتِ  حجرات اين فکر که ادويه توسط اتوم . بايند يا به عبارۀ ديگر بار آنها تخليه می شود

که  Glutathionيرا گلوتاتيون ز. به ذره های طالئی نانو تکيه داده شود، به موفقيت انجاميده است) سلفر(های زرنيخ 
است، در حجرات به صورت وافر موجود بوده در اين بسته داخل می شود و  عبارت از يک ترکيب کمياوی عضوی

 از مؤسسۀ مساشوسی برای تکنالوژی در کمبرج کيم حاماد شيفرلیتيم . ادويه را از ذره های نانو آزاد می سازد
تيم مذکور از واقعيتِ  استفاده می کند که ذره های طالئی نانو . ا می پيمايدامريکائی نزديک بوستون، راه ديگری ر

تحت تأ ثير اشعۀ اليزر نه تنها حرارت می گيرند بلکه نظر به ساختار و نوع ضربانِ  نوراليـزر که بکار برده می 
اماد شيفرلی در چنانکه ميرمن ح. شود، نيز ذوب می گردند و به اين وسيله محمولۀ بسته شده آزاد می شود

  : قدم زنان توضيح می دارد که او دو نوع ذره های طالئی نانو را به اشکال مختلف توليد می کند البراتوارش
  

  
  

مينی استخوان ( نانومتر٨٩ در ١٧يک ، به کوچکی 
 نانومتر کپسول طويل ٤٤در ١١و دو، ) ران

  )تصوير باال ديده شود. (کوچک
  

  
 

در يک مخلوط از هردو نوع با . و شکل با امواج مختلف اشعۀ اليزر ذوب می گردندخصوصيت درين است که اين د
در صورتيکه طول موج اشعۀ اليزر . ذوب می گردند" کپسول ها" نانومتر، صرف ٨٠٠اشعۀ اليزر طول موج 

ر خواهد به اين طريق وقتی ميس. بسيار کوچک ذوب می گردند" استخوان های"نانومتر بکار برده شود ، تنها ١١٠٠
 سرطاناين طريق در معالجۀ . شد که ادويه ای مختلف به يک محل انتقال يافته ويک بعد ديگر از بسته جدا گردند
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ً  ترکيبِ  از مواد بيولوژيکی و کمياوی استعمال می گردد که قدری به تأخير  بسيار مساعد است زيرا درحال اکثرا
برای اين منظور مخلوطی از مواد که در دو ذره . را ايجاب می کنديکی بعد ديگر مؤثر واقع شوند زيرا معالجه اين 

های مختلف نانو مرتبط باشند نهايت مساعد بوده و می تواند همزمان تزريق گردند ولی ضرور نيست ادويه همزمان 
چه های حاماد شيفرلی می گويد در نلچه های تجربه بسيار به خوبی اجرا گرديد وديده شد پار. از بسته رها گردند

DANNاکنون کوشش به عمل می آيد .  که با ذره های طالئی نانو مرتبط بودند طوريکه هدف بود از بسته رها گردند
  . نيز تجربه شودDANNاين عمل در کشت حجرات و بعداً  در موليکول های بزرگتر نسبت به پارچه های 

  

  سؤال های که نسبت زهريت بی جواب مانده اند
و همچنان انواع ديگری زره های فلزی نانو که در البراتوارهای محقـقيـن شکالً  به صورت ذره های ذکر شده 

آيا اين ها برای اعضای : مختلف معلوم می شوند و نياز های مختلف را بايد تکافو نمايند همه با يک سؤال مواجه اند
تجارب با حيوانات فهميده می شود، با تجارب فراوانِ  کشتِ  تجربوی حجرات و نيز ً  بدن خطرناک هستند؟ ضمنا

بعضی از آزمايش ها که در توليد ذره های نانو ضروری پنداشته می شوند ، زهری بوده و بايد با دقت کامل از 
عالوه بر آن بعضی انواعِ  حجرات، ذره های به يک بزرگی معين . محلول ها برای بکار برد امور طبی به دور باشند

  .نندرا برداشت کرده نمی توا
 مثالً  –در حاليکه ذره های نانو در جريان خون قرار داشته باشند : و تحقـيـق، يک پروبلم ديگر را نيز برمال ساخت

 از حجرات خاص سيستم دفاعی وجود که حجرات خورنده ناميده می شوند، جذب –بعد از تخريب حجرات سرطانی 
در تجارب با حيوانات ذره های نانو در آنجا . ـال می دهنداين حجرات ذره ها را به جگر يا طحال انتـق. می گردند

ً  ذره های طالئی نانو در جگرانباشته شده و به مرور ماها به  . ماها بعد از تزريق هنوز هم موجود بوده اند بعضا
 قرار اظهار. با آنهم چنين پيداست که در وجود ضرری نداشته باشند. يک جا می شوند) کومه(شکل خوشه گگ ها 

 به کار برده می شوند در مؤسسات مختلف که برای مطالعات وی کمپنی اوکسيد آهن که ازطرف ذره های  راديک
همچنان در معالجۀ سرطان با . مؤظف شده بودند، بدون ضرر خوانده شده اند) توکسولوژی(علمی از نظر زهريت
ليکـن . جانبی به ظهور نرسيده استنظر به بيان هالس هيچگونه عوارض  )Nanoshells(زره های طالئی نانو 

اين التهاب را ذره های . که در آنها از التهاب جگر در موش ها خبر داده می شود همچنان راپور های وجود دارند
که غير مضر خوانده  Polyethylen-Glycol گليوکول -پولی تيولن) کپسول( نانومتر با پوش ١٣طالئی نانو به بزرگی 

چون هنوز تجارب کافی و دوامدار با ذره های نانو در اختيار نيست لذا در حال هيچ .  اند، باعث گرديدهمی شود
  . شخصی نمی تواند در مورد اضرار ذره های انباشته شده در وجود با گذشت زمان، اظهار نظرنمايد
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