
www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سال انتشار: 1397ویرایش نخست

بهداشت، سالمت و پزشکیمجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو  گزارش شماره 185

کاربرد نانوحسگرها در 
تست های دارویی و اعتیاد



2

مه
سنا

شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

تلفـن:   021-63100

021-63106310 نمابـر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتی: 

14565-344 صندوق پستی:  

ب
طال

ت م
رس

فه

 فنــاوری نانــو ..................................................................................... 3
 ممنوعیــت دارویــی .............................................................................. 3
 تســت دارویــی ....................................................................................... 3
4  ........................................................................................ نانوحســگرها   
 تســت دارویی و نانوحســگرها .....................................................................  4
 بررســی وضعیت بازار جهانــی .........................................................................  5
 معرفــی برخی از شــرکت های فعال خارجــی ............................................................. 6
 شــرکت های داخلی ................................................................................... 7
 نتیجه گیــری ........................................................................................... 7

توسعه فناوری مهرویژن طراحی و اجرا:   

داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

کیمیافناور گروه تخصصی  تهیه کنندگان : 

کاربرد نانوحسگرها در تست های دارویی و اعتیاد مجموعه گزارش های  
185صنعتی فنـــاوری نـانــو



3

انو
ی ن

اور
فن

بی شــک یکی از مهم ترین دســتاوردهای بشــر در دهه های اخیر، حوزه علوم و فناوری نانو1 است که راهکارهای 
که  متنوع و نوآورانه ای برای رفع مشکالت و معضالت موجود در بخش های مختلف ارائه می کند. فناوری نانو 
به عنوان مهندســی و هنر دســت کاری مواد در مقیاس نانو 1 تا 1۰۰ نانومتر( شناخته می شود، پتانسیل های بالقوه 
و بالفعل نانومواد را در بخش های مختلف علمی، صنعتی، محیط زیست و سایر حوزه ها به نمایش می گذارد. 
یکی از اصلی ترین مشــخصه های فناوری نانو، توانایی آن در تغییر، کنترل و بهینه ســازی ساختار اساسی مواد 
در ابعــاد اتمــی و مولکولــی، در راســتای ایجاد خــواص ویژه در ترکیبات مختلف اســت که تقریبًا منشــأ اصلی 

کاربردهای این فناوری در حوزه های مختلف به حساب می آید.

ممنوعیت دارویی
کشــورهای مختلف  ممنوعیت اســتفاده از داروها )برخی مواد غذایی( در قالب وضع قوانین ملی و بین المللی در 
که در جهت جلوگیری از مصرف بیش ازحد و خارج از عرف برخی داروها با ویژگی ها و عملکرد  دنیا اقدامی است 
خــاص صــورت می پذیــرد. در این شــرایط، علی رغم ممنوعیــت جزئی یا کلی این دســته از داروهــا، دولت ها مجوز 
کنترل شده آن ها را صرفًا برای بیماران خاص ارائه می دهند. به عنوان مثال داروهای خانواده  تولید، توزیع و مصرف 
آمفتامیــن2 از جملــه داروهایــی به شــمار می آیند که صرفــًا در موارد خاص بــرای برخی بیماران تجویز می شــوند و در 
ســایر موارد خریدوفروش و اســتفاده از آن ها جرم محســوب می شود. البته الزم به ذکر اســت که در مورد برخی داروها 
از جملــه برخی داروهای مخدر، ترکیبات با خاصیت روانگردانی3 )همچــون ال اس دی4( و برخی داروهای خانواده 
اســتروئیدها5 نیــز ممنوعیــت کلــی وجــود دارد. قابل ذکر اســت کــه برخــی دولت ها اســتفاده مقادیر ناچیــز از برخی 
داروهــای مشــخص بــرای مصارف شــخصی را جرم نمی داننــد و صرفًا تولید، فــروش و مصرف آن هــا در مقادیر زیاد 
را جــرم بــه حســاب می آورند. در هرحال، کنتــرل و نظارت بر تولید، فروش و مصــرف داروهای ممنوعه، یک موضوع 

غیرقابل انکار در حوزه بهداشت و سالمت جامعه به شمار می آید و عزم راسخ دولت ها را می طلبد ]1[.

تست دارویی
به طورکلی یک تست دارویی6 شامل تجزیه وتحلیل یک نمونه زیستی مثل خون، ادرار، مو، تنفس، عرق و غیره برای 
تشخیص حضور یا عدم حضور یک داروی خاص است. اصلی ترین موارد استفاده از تست دارویی شامل استفاده 
نیروهای پلیس جهت تشــخیص اســتفاده مواد مخدر، داروهای غیرمجاز و الکل ها، مبارزه با دوپینگ ورزشکاران و 
برخــی کاربردهای دیگر اســت. برای انجام تســت های دارویــی، روش های تجزیه ای مختلفی بــا درجات متفاوتی از 
دقت، حساسیت، گزینش پذیری، زمان موردنیاز برای تجزیه وتحلیل و غیره وجود دارند. البته بسیاری از این روش ها 
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نانوحسگرها
حســگرها در اصــل نوعــی مبــدل انــرژی9 هســتند که کمیت هــای فیزیکی، شــیمیایی و زیســتی را بــه کمیت های 
الکتریکی پیوســته )آنالوگ1۰( یا غیرپیوســته )دیجیتال11( تبدیل می کنند. بر همین اساس حسگرهای مختلفی در 
گون توسعه یافته و کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده اند. دسته ای از حسگرها که امروزه بسیار موردتوجه  زمینه های گونا
قرار گرفته اند، نانوحســگرها12 هستند. نانوحســگرها در اصل حسگرهای شیمیایی، فیزیکی یا زیستی در ابعاد نانو 
هســتند کــه می تواننــد تغییــرات ایجادشــده در مقیاس نانو را با حساســیت و دقت بســیار باال و به صــورت کیفی یا 
کمی اندازه گیری کنند. حساســیت زیاد، قدرت تشــخیص باال و توانایی اندازه گیری هم زمان چندگونه با یکدیگر، 
کــه باعــث ایجاد اعتماد بســیار گســترده بــه داده هــای حاصل از حســگرها و  از مهم تریــن مشــخصه هایی هســتند 

نانوحسگرها شده است ]3[.
نانوحســگرها را می تــوان بــر چندین اســاس، طبقه بندی کرد. بنیان ایــن طبقه بندی ها عمومًا تنها بــر مبنای یکی از 
کاربردی آن ها قرار می گیرد. بر این اساس، می توان طبقه بندی های مختلفی را  عناصر سازنده نانوحسگرها یا حوزه 

برای نانوحسگرها متصور شد؛ از جمله ]4[:
کربنی، فلزی و غیره.  طبقه بندی براساس نوع نانومواد استفاده شده؛ مثل نانوحسگرهای بر پایه نانومواد 

کاربردی، مثل نانوحسگرهای مورداستفاده در پزشکی، صنایع غذایی و غیره.  طبقه بندی براساس حوزه 
 طبقه بندی براساس نوع مبدل استفاده شده؛ مثل نانوحسگرهای الکتروشیمیایی، نوری و غیره.

در این میان، طبقه بندی نانوحســگرها بر مبنای نوع مبدل مورداســتفاده شــده در ســاختار آن ها را می توان به عنوان 
متداول ترین نوع طبقه بندی دانست. بر این اساس، نانوحسگرها به انواع مختلفی همچون الکتروشیمیایی، نوری، 

مغناطیسی، مکانیکی، حرارتی و غیره تقسیم بندی می شوند.

تست دارویی و نانوحسگرها
کاربردهای متنوعی را به خود اختصاص داده اند و اســتفاده از آن ها  امروزه نانوحســگرها در حوزه تســت دارویی نیز 
در حوزه هــای مختلــف رو بــه افزایش اســت. از این رو، هرســاله بر تعداد شــرکت های فعال در ایــن حوزه و همچنین 
محصوالت ارائه شــده به بازار افزوده می شــود. عالوه بر این، براســاس پیش بینی ها و اظهارات صورت گرفته توســط 

صرفــًا به صــورت کیفی7 وجود یا عدم وجــود یک گونه خاص در 
نمونه را تأیید می کنند. درصورتی که برخی روش های دیگر مقدار 
این گونه ها در نمونه را نیز به صورت کّمی8 اندازه گیری می کنند. 
کّمی نیازمند زمان بیشــتری  که روش هــای  البتــه بدیهی اســت 
بــرای انجام فرآیندها و تجزیه وتحلیل نمونه باشــند. در هرحال، 
طی یک دهه اخیر و با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های 
مختلــف به خصوص فناوری نانو، روش های تســت دارویی نیز 

دســتخوش تغییرات مثبتی شــده اند که منجر به افزایش حساسیت، گزینش پذیری، دقت، صحت و سرعت آن ها 
کارآمد در این حوزه دانست ]2[. شده است. در این میان، نانوحسگرها را می توان یکی از ابزارهای نوین و 
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مؤسســات بین المللی فعال در حوزه رصد و بررسی بازار، 
نســل جدیدی از نانوحســگرها نیز برای کاربردهای تست 
دارویــی در حال ظهور و گســترش هســتند. این دســته از 
نانوحســگرها که پیش بینی می شود طی دو سال آینده به 
بازار عرضه شــوند، عالوه بر تشــخیص داروهای ممنوعه، 
در نظــارت بــر میــزان داروهــای مجــاز در خــون بیمــاران و 
کاربردهــای تشــخیصی )بــرای بیماری ها( در  همچنیــن 
حوزه علوم بهداشــت و سالمت نقش آفرینی خواهند کرد 
کارایی نانوحسگرهای فعلی را نیز افزایش خواهند داد.  و 

نانوحسگرهای مورداستفاده در حوزه تست دارویی انواع مختلفی همچون نانوحسگرهای الکتروشیمیایی، نوری، 
مکانیکی، مبتنی بر روش های کروماتوگرافی، کاغذهای تست، کیت های تست دارو، ادوات میکروسیالی و غیره را 

دربرمی گیرند که بسته به هدف و محل کاربرد، استفاده می شوند ]5, 6[.

 شــکل 1. شمایی از یک ابزار تست دارویی مبتنی 
کسید تیتانیوم ]7[. کربنی و ذرات دی ا بر نانولوله های 

بررسی وضعیت بازار جهانی
براســاس گزارش های ارائه شــده توسط موسســه Research and Market بازار کلی ادوات تست دارویی از مقدار 
که حجم  5/214 میلیارد دالر در سال 2۰16 به 5/32 میلیارد دالر در سال 2۰17 رسیده است و پیش بینی می شود 
این بازار به ترتیب در سال های 2۰22 و 2۰23 برابر با 8/63 و 9/447 میلیارد دالر باشد ]8, 9[. این درحالی است 
گزارش های این موسســه، بازار جهانی در حوزه تســت داروهای ممنوعه از مقدار 3/3۰3 میلیارد  که براســاس دیگر 
دالر در ســال 2۰15 به 3/856 میلیارد دالر در ســال 2۰17 رســیده و پیش بینی می شــود که این بازار در سال 2۰22 به 
4/556 میلیارد دالر و در ســال 2۰26 به رقم در حدود 7/149 میلیارد دالر برســد ]1۰, 11[. همچنین براســاس ســایر 
گزارش ها، بازار نانوحسگرها در حوزه تست دارویی در سال 2۰16 برابر با 5/5 میلیون دالر و در سال 2۰17 در حدود 
8/2 میلیون دالر بوده اســت و پیش بینی شــده اســت که حجم این بازار تا ســال 2۰21 به 123/4 میلیون دالر برســد 

)شکل 2( ]5[.

 شکل 2. وضعیت بازار جهانی نانوحسگرها در حوزه تست دارویی ]5[.

2016

5.5

2017

8/2

2018

12/4

2019

54/9

2020

82/3

2021

123/4
حجم بازار )میلیون دالر(

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



6

معرفی برخی از شرکت های فعال خارجی
که  شــرکت هنــدی Pammvi یــک هلندینــگ بزرگ اســت 
در حوزه هــای مختلــف فعالیت می کند. یکــی از حوزه های 
خــود  کــه  اســت  پزشــکی  حــوزه  شــرکت،  ایــن  فعالیــت 
به شــمار می آیــد.  کوچک تــر  از چنــد شــرکت  مجموعــه ای 
در میــان محصــوالت ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت، یک 
کــه توســط یکــی از  کیــت تســت نیکوتیــن 13 دیــده می شــود 
شــرکت های زیرمجموعه این هلدینگ توســعه یافته اســت 
)شــکل 3(. در این محصول که دارای تأییدیه ســازمان غذا 
ی آمریــکا )FDA(14 نیــز اســت، از نانــوذرات خاصــی  و دارو
که توانایی باالیی در جذب نیکوتین  اســتفاده شــده اســت 
دارند و بدین ترتیب، می توان انتظار میزان حساســیت قابل 
قبولی از این سیســتم داشــت. البته ایــن هلدینگ چندین 
محصول مشــابه دیگر را نیز بــرای ترکیبات دارویی مختلفی 
همچــون متــادون15، مورفیــن16، کوکائیــن17، متامفتامین18 و 

کرده است ]12, 13[. غیره به بازار ارائه 
شرکت آمریکایی Nano Ditech Corporation از جمله 
ی توســعه و  کــه به صــورت ویــژه بــر رو شــرکت هایی اســت 
تولیــد کیت هــای تســت دارویــی و اعتیاد فعالیــت می کند 
و چندیــن محصــول مختلــف را نیــز در این حوزه بــه بازارها 
کرده اســت. هریک از کیت های تســت این شــرکت  عرضه 
بــرای آنالیــز نمونه هــای خــون، ادرار، پالســما یــا عــرق افــراد 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن شــرکت محصوالتــی را بــا 
برند Nano-Check برای تســت ترکیباتی همچون مورفین، 
یجوانا19، آمفتامیــن2۰، متامفتامین و  متــادون، نیکوتیــن، مار
برخــی داروهــای دیگــر به بازار عرضه کرده اســت. در شــکل 
4 یــک نمونه از محصوالت تجاری این شــرکت نشــان داده 

شده است ]15, 16[.
شــرکت آمریکایــی Detecta Chem یــک شــرکت فعال در 
حــوزه تولید محصوالت تشــخیصی بــرای نیروهــای امنیتی 
و  تشــخیص  بــرای  را  مختلفــی  ادوات  و  می آیــد  به شــمار 
شناســایی داروهای ممنوعه، مواد مخــدر و مواد منفجره در 

ســبد محصــوالت خــود جای داده اســت. در میان محصوالت این شــرکت، نوعی کیت تســت دارویی و اعتیاد 

 شکل 5. محصوالت با برند تجاری 
Mobiledetect Pouch ساخت شـرکت 
Detecta Chem جهت تست دارویی و 

اعتیاد ]17[.

کیت تست نیکوتین، ارائه شده   شکل 3. 
.]14[ Pammvi توسط هلدینگ هندی

 شکل 4. یک محصول با برند تجاری 
Nano-Check برای تست های دارویی و 

.]15[ Nano Ditech اعتیاد؛ ساخت شرکت
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شرکت های داخلی
بــا توجه به پیشــرفت های اخیر فناوری نانو در کشــور، 
اقدامــات موثــری نیــز در حــوزه تولیــد نانوحســگرهای 
مختلف صورت پذیرفته است. از جمله محصوالت 
تجاری شــده در حــوزه نانوحســگرها می تــوان به کیت 
و  آمفتامیــن  مورفیــن،  ســریع  تشــخیص  سه تســتی 
متامفتامین اشــاره کرد که توســط شــرکت زیست ابزار 
پژوهان طراحی و تولید شده است )شکل 6(. استفاده 
از این کیت های مبتنی بــر روش ایمونوکروماتوگرافی23 
کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو نیــز بهبــود یافته انــد، 
دقــت و ســرعت باالتــری را در اختیــار مصرف کننــده 
قــرار می دهــد. در ســاخت ایــن محصــول از نانوذرات 
گرفته  کن25بهره  ســیلیکای مزوحفره24 به عنوان فاز سا
شــده اســت و از محلــول نانــوذرات طــالی عامــل دار 

شده26 با آنتی بادی های خاص نیز به عنوان فاز متحرک27 استفاده می شود تا سرعت و حساسیت تشخیص داروها 
افزایش یابد ]19, 2۰[.

کیــت سه تســتی تشــخیص ســریع مورفیــن،   شــکل 6. 
آمفتامین و متامفتامین ساخت شرکت زیست ابزار پژوهان 

.]20[

دیده می شــود که با نام تجاری Mobiledetect Pouch به بازار عرضه شــده اســت )شــکل 5(. این محصول در 
اصل یک نانوحســگر به شــمار می آید که قابلیت اتصال به گوشــی های هوشــمند را دارا اســت و می تواند از طریق 
نرم افــزار مخصــوص خود اســتفاده از برخی داروهای غیرمجاز یا مواد مخدر را تشــخیص دهــد. از جمله ترکیبات 
کتامین22 و برخی ترکیبات  کوکائین، آمفتامین،  کیت ها می توان به مورفین، هروئین21،  قابل شناسایی توسط این 

کرد ]17, 18[. دیگر اشاره 

نتیجه گیری
کشورهای مختلف دنیا قوانین مختلفی را جهت جلوگیری از مصرف غیرمجاز برخی گونه های دارویی و همچنین 
مواد مخدر وضع کرده اند. بر این اساس، استفاده از این داروها بدون تجویز پزشک )آن هم در مورد بیماران خاص( 
کنــون روش هــا و ابزارهای متعــددی برای انجــام تســت های دارویی و اعتیاد ســاخته و  جــرم محســوب می شــود. تا
بــه بــازار عرضــه شــده اند. بــا این حــال پیشــرفت های فناورانــه در حوزه هــای مختلف منجــر به پیدایش نســل های 
جدیدی از ادوات تشخیص استفاده از داروهای غیرمجاز و مواد مخدر شده است. شاید مهم ترین ادوات را بتوان 
نانوحســگرها یا حســگرهای بهبود یافته با فناوری نانو دانست. امروزه انواع مختلفی از این ادوات به صورت تجاری 
در بازارهای جهانی در دسترس قرار دارند. همگام با سایر کشورهای فعال در این حوزه، در سال های اخیر اقدامات 
و پیشرفت های بسیار موثری نیز در داخل کشور صورت پذیرفته که منجر به تجاری سازی محصوالتی در این حوزه 

شده است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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