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تأثير  نانوفناوري رود انتظار مي ي و ملي در عرصه اقتصاد بسيار كليدي بوده والمللمشاركت پيروز در سطح بين
سالمت و  خصوص بر و به ابزار، مواد، الكترونيكهاي علمي از قبيل در بسياري از رشته عميقي بر اقتصاد جهاني

دهند كه پزشكي نشان ميهاي مربوط به بازار صنايع مختلف در زمينه نانوفناوري از جمله داده. باشد پزشكي داشته
شود چنانچه در نمودار زير مشاهده مي. در حال حاضر سهم بازار علوم پزشكي در مقابل علوم ديگر كم است

به مواد شيميايي اختصاص داشته در حاليكه آمار مربوط به  2006درصد در سال  53بيشترين آمار فروش با 
   .د كمي را داراستنانوپزشكي با عنوان دارو و محصوالت بهداشتي درص

  

  

  

  

  

  

  

هاي كاربرد  بازار فروش براي همه حوزه 2015، تا سال 2005در سال  NSFاز طرفي ديگر، طبق گزارش 
پنجم رقم كل  ميليارد دالر در سال حدود يك 180شود كه بخش دارو با  بيني مي تريليون دالر پيش 1نانوتكنولوژي 

 

 قد
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توانند در مي) ميليارد دالر در سال 362مجموعاً (مربوط به مواد و ابزار هاي عالوه بر اين، رقم. دهدرا تشكيل مي
  .باشند تهيه محصوالت پزشكي كاربرد داشته

كنند كه اگرچه درحال حاضر فروش مربوط به نانوپزشكي خيلي هاي آينده ثابت ميهاي سالبيني آمار پيش
هاي هد در سالدنمودار زير نشان مي. اهدداشتمالحظه نيست، ولي رشد بسيار خوبي را در دهه بعدي خو قابل

هاي بعد اند، ولي ميزان رشد فروش آن در سالاخير مواد شيميايي بيشترين آمار فروش را به خود اختصاص داده
. به بعد ميزان فروش محصوالت پزشكي و دارويي از موارد ديگر بيشتر خواهدشد 2011تقريباً ثابت و از سال 

هاست و البته كسب بازار دهنده اهميت آينده نانوپزشكي در مقايسه با بقيه حوزه ها نشانه از دادهاطالعات اين دست
  1.طلبدريزي دقيقي را ميآينده نانوپزشكي تالش زياد و برنامه

  

                                                            
1 Cientifica 
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   :توصيف/معرفي
روهاي شيمي درماني و عنوان حامل دا در ابتدا از آنها به. سال پيش شكل گرفتند 36نانوذرات براي اولين بار 

نانوذرات، ذرات كلوئيدي جامد و پايداري هستند كه حاوي پليمر قابل تجزيه . شد ها استفاده مي واكسن
توانند به سطح اين  داروها مي. نانومتر متغير است 10-1000آنها بين   شناختي يا مواد ليپيدي بوده و اندازه زيست

  .آنها محبوس شوند يا در ماتريكس ذرات حل شوند ليپيدذرات متصل شده، در داخل پليمر يا 
  

  :معايب/مزايا/كاربرد
افزايش ؛ شده دارو آزاد شدن كنترل؛ هاگيري بهتر سلول قابليت هدف: عبارتند ازنانوذرات در دارورساني مثبت نقش  

اي  خاص يا تودههدف قرار دادن بافتي ؛ جذب بهتر؛ كاهش عوارض جانبي و سميت دارويي؛ قابليت انحالل داروها
برداشت   ؛دسترسي زيستي بهبوديافته؛ طوالني بودن مدت زمان تأثير دارو و كاهش دفعات تجويز مجدد دارو؛ بدخيم
و غيره كه   ؛بيمار از درمان و همچنين بهبود قابليت پذيرش بيماران پيرويافزايش ؛ هاي درماني كاهش هزينه؛ سموم

و ت فرصت استثنايي براي رساندن سريع تركيبات فعال دارويي ايجاد كرده نانوذراهاي منحصربفرد  با اين ويژگي
  .خوني شبكيه يا مغز، كه براي بسياري از تركيبات شيميايي غير قابل نفوذ است، عبور كنددتواند از س ميبنابرين 

  

 

ات ن وان  و   دارو حام
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
  آمريكايي سرطان سينه توسط شركت جهت درمان Abraxaneاي بنام  اولين محصول دارورساني ذره

Abraxis Oncology1  كه خود بخشي ازAmerican Pharmaceutical Partners2 اعالن . بود به بازار عرضه شد
بهاي سهام شركت، از طرف ديگر با  %50از يك طرف مقارن بود با افزايش  2004در اواخر اين شركت ابتدايي 

  .همزمان بود FDAدرماني توسط ضرورت ايجاد طبقه جديدي از محصوالت 
 Elan Pharmaceuticalشركت آمريكايي  Inc3 سيستم نانوبلورسازي جهت  است و پيشرو در بازار نانوامولوسيون

خردكردن تركيبات دارويي به ذراتي در مقياس نانومتر را ابداع كرد كه بتواند جذب بيولوژيك دارو را در بيماران 
 Wyeth Pharmaceutical آمريكايي شركت اين سيستم توسط. ارتقاء بخشد Inc4  براي دارويRapamune  جهت

 Merck & Coبكار برده شد و شركت  ءمهار سيستم ايمني در خالل جراحي پيوند اعضا Inc5  از آن در در آمريكا
  .درماني با موفقيت استفاده كرد جهت كنترل تهوع و استفراغ بعد از شيمي Emendداروي 

NanoMed6 از يكي. دارد فعاليت مغز به دارورساني زمينة در كه استآمريكايي  داروسازي هايشركت زا يكي 
 خود. دارد كاربرد مغزي هايسرطان درمان جهت كه باشدمي تاكسلپاكلي داروي نانوذرات شركت اين محصوالت

   نانوذرات .شودمي دهران خارج به مغز از سريع و نيست مغز در ماندن به قادر عادي شرايط در تاكسلپاكلي
  .اندآورده فراهم را مغزي هايسرطان بهبود امكان تاكسلپاكلي
 نانوذرات. است دارورساني براي نانو فناوري پاية بر محصول چندين داراي NanoBiotech7 آمريكايي شركت

 به اتصال باعث هك هاييعامل وسيلهبه آنها سطحي اصالحات از استفاده با هدفمند دارورساني براي مسيرياب
 .كنندمي هدايت مشخص هدف به را ذرات و گيرندمي قرار استفاده مورد شوند،مي بدن در خاص هايپروتئين

                                                            
1 www.abraxisoncology.com 
2 www.appdrugs.com 
3 www.elan.com 
4 www.wyeth.com 
5 www.merck.com 
6 www.nanomedpharm.com 
7 www.nanobiotech.us 
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 با مغزي تومورهاي درمان براي فرد به منحصر اختراعي روش يك سازيتجاري برروي Advectus كانادايي شركت
 مقدور مغزي خوني سد از ضدسرطان داروهاي انتقال امكان ريفناو اين با. كندمي فعاليت نانوفناوري از استفاده

 .شودمي
 براي نانوكريستاليزاسيون فرايند آن در كه استكرده عرضه Nanopart  عنوان تحت را خود فناوري Netra شركت
 امكان فناوري اين. استشده پذيرامكان درشت هايپروتئين تا آلي كوچك هايمولكول از اروييد هايهدست تمام

  .كندمي فراهم را پروتئيني داروهاي و آب در محلولكم مولكولهاي هدفمند دارورساني
جهت دارورساني ساخته  Nanospectra8وسيله شركت آمريكايي شوند، بهناميده مي NanoShellاليه كه  يك كره اليه

نانوشل را . ليكا و دارو هستندهاي داخلي آن از جنس سياليه بيروني اين كره از جنس طال، و اليه. استشده
بنابراين وقتيكه نانوشل در . توان طراحي كرد كه انرژي نور را جذب كرده و آن را به گرما تبديل كنداي ميگونه به

  هاي سرطاني قرار گرفت، اگر نور مادون قرمز به آن بتابانيم قادر به آزادسازي برابر عضو هدفي مانند سلول
  . شوندي ضدسرطان ميهاي اختصاصباديآنتي

                                                            
8 www.nanospectra.com 
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  كردن دارو كپسوله
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   :توصيف/معرفي

ها را در حين عبور، در بدن هاي دارورساني موادي هستند كه با پوشاندن داروها، آنترين سيستميكي از مهم
شده دارو در اثر عبور از دهند و رهايش تنظيمهايي در اطراف دارو تشكيل مياين مواد پوشش. كنندمحافظت مي

حتي اگر اين پوشش از بين برود دارو بازهم به رهايش خود . دهدهاي بدن روي مي هنگام توزيع به بافت اين مواد،
  .دهدادامه مي

   
  :معايب/مزايا/كاربرد

هاي عصبي، انتقال مستقيم مواد دارويي به مغز از وسيله نانوذرات جهت درمان بعضي بيماريكپسوله كردن دارو به 
كاربردهاي آن . استبه چشم از طريق غشاء خوني شبكيه نيز مورد ارزيابي قرار گرفته طريق سد خوني و مغزي، و

  .باشدهاي چشمي ميو ناراحتي ALSپاركينسون، آلزايمر، هانتينگتون، سرطان، هايي چون در بيماري
  

 

دن    داروو 
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
در اين فرموالسيون از  .هاي چشمي ساخته استاي جهت درمان بيماريفرموالسيون كپسوله NeuroTech1شركت 

ها وسيله سلولاست كه در آن به مواد درماني كه بهها استفاده شدهدار كردن سلولتراوا جهت پوششيك غشاء نيمه
ها را از دسترس سيستم ايمني دور شود و در عين حال غشاء، سلولشوند اجازه عبور از غشاء داده ميساخته مي
دار شده از طريق يك وسيله كاشته شده در چشم آزاد گرديده و باعث آزاد شدن اين فراورده روكش. ددارنگه مي

  . شودطور مداوم ميهاي زنده بهماده درماني از سلول
ها و يك سيستم دارورساني برپايه ذرات نانومتري براي درمان سرطان Advectus Life Sciencesشركت كانادايي 

اين . آيدصورت داخل وريدي تزريق شده و در جريان خون به گردش در ميدارو به. خته استتومورهاي مغزي سا
  باعث عبور دادن دارو از سد خوني مغزي  LDLشود كه يك اثر پوشاننده شبيه آنچه كه كلسترول كار باعث مي

  .شود، انجام بگيردمي

                                                            
1 www.neurotechusa.com  
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   :توصيف/معرفي
  .اتم كربن هستند 60ه يك نانومتر قطر دارند و معموالً داراي ها اشكال طبيعي كروي هستند كفولرين

   
  : معايب/مزايا/كاربرد
ها در  سطح آن به Pharmacopheresها اند كه در آنفردي را ايجاد كرده ههاي دارورساني منحصربها سيستمفولرين

ها سازگار باشند و با اين هدفهاي زيستي خود به خوبي متصل شوند ها به هدفهر سه بعد متصل شده تا فولرين
  .ها به دام بيفتندها در فضاي فولرينتا اتم

  
  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري

ها و باديدر حال توسعه فناوري دارورساني بر پايه فولرين است كه در آن فولرين به آنتي C sixtyشركت آمريكايي 
بعضي از محصوالت اين شركت در زمينه دارورساني  .شوندساير مواد جهت اتصال به اهداف خود متصل مي

معروف  Bucky Someنام  ها كه بههاي ليپوزومي برپايه فولرينهاي داراي مواد راديواكتيو، سيستمعبارتند از فولرين
  .گيرندباشند و جهت انتقال يك يا چند دارو مورد استفاده قرار ميمي

 

فاده  ناز  ا ندو د ی      دارورسا
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   هاي مراقبت از پوست با كارآيي بيشتركرم
17 

  
  
  
  
  

  
   :توصيف/معرفي
 مقبوليت و كارايي چشمگير بهبود باعث اكسيدتيتانيوم و اكسيدروي تركيبات نانوذرات حاوي هايفرآورده عرضه

 مواد از استفاده بدون بنفشماوراء اشعة زياد جذب كاهش. استشده غيرآلي مواد حاوي آرايشي مواد و هاضدآفتاب
 مزاياي از پوست، روي بر هاآن از استفاده از بعد سفيدي اثر مثل مواد اين از استفاده عمدة مشكالت رفع و شيميايي

  .است جديد هايفراوردهاين  مهم
  

  :معايب/مزايا/كاربرد
 :از عبارتند قديمي محصوالت به نسبت نانوفناوري از حاصل هاي ضدآفتابكرم عمدة ويژگي سه 

 ؛شيميايي مواد از استفاده بدون بنفش ماوراء اشعة چشمگير جذب كاهش •
 ؛محصول كردن شفاف •
 كيك تشكيل از جلوگيري براي آرايشي صنايع در استفاده مورد هايپايه از بسياري در يافتن توزيع امكان •

 ؛)هافرآوردهاين  ناپايداري از حالتي(
  

 

ی م ت با کارآ و ت از  ا   ی 
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
ر فرموالسيون ها د كند كه از نانوكپسول بهداشتي توليد مي-تعداد زيادي فرآورده آرايشي L’OREAL1شركت فرانسوي 

اين . هاي عميق پوست برسانند ها قادرند تا داروهاي خود را به اليه اين نانوكپسول. است ها استفاده شده آن
  . است عرضه شده Lancome2وسيله شركت  محصوالت تحت عنوان داروهاي ضدپيري به

در  Merck4 و Sachtleben Chemie3 مشترك تجاري محصول كه Eusolex® تجاريبا نام  ضدآفتابهاي  كرم در
 مزيت. دهدمي تشكيل بنفش ماوراء اشعة برابر در نامرئي فيزيكي غشاء، يك اكسيدتيتانيوم ريز نانوذرات استآلمان 
 لذا كنندمي عمل پوست سطح در ها ضدآفتاب اين. است آن بودن شفاف و باال بسيار كارايي ضدآفتاب اين عمدة
 .ندارند شدن شكسته يا و سطحي جذب به نيازي ذارد،گ جاي بر را خود اثرات اينكه براي
. است سيليكون و اكسيدتيتانيوم نانوذرات حاوي كه است شده عرضه Kose5 ژاپني شركت وسيلةهب نيز فرآورده يك

 خوده ب چروك بدون و صاف كامالً ظاهري صورت، پوست شودمي باعث صورت روي بر فرآورده اين از استفاده
 .باشدمي كنندهمصرف كامل رضايت با توأم پوست روي بر فرآورده اين استفاده يطرف از و بگيرد

 حاوي محصول اين. استشده عرضه پوست خشكي درمان جهت ژاپن Shiseido6 شركت توسط ديگر محصولي
 توليد به منجر انجاميد طول به سال 5 تا 4 حدود كه شركت اين تحقيقات .است سيليكون و اكسيدتيتانيوم نانوذرات
 Elixirنامهب ايفرآورده skinup از بعد هاآن درصد 70 گرفت، صورت زن 4039 روي بر كه مطالعه يك در. شد 
 سال اولين در محصول اين. گرفت خودبه صاف حالت هاآن پوست و كرده بهبودي احساس محصول اين مصرف
 .رسيد فروش به واحد ميليون 4/1 تعداد به روش اين به توليد

                                                            
1 www.loreal.com 
2 www.lancome‐usa.com 
3 www.sachtleben.de 
4 www.merck.com 
5 www.kose.co.jp 
6 www.shiseido.com 
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Altair نانوذرات اين توليد فناوري. است آرايشي صنايع در كاربرد با نانوذرات توليد زمينة در فعال هايشركت از 
 با اكسيدتيتانيوم نانوذرات فوق، روش محصول. باشدمي شركت اين اختيار در AUPP نامه ب و انحصاري صورتهب

 خاصيت بدون دارروكش مواد ساخت به اقدام آلتاير شركت آن بر الوهع. باشدمي ارزان قيمت و باال كيفيت
 بنفش ماوراء اشعة زيادي مقادير جذب به قادر نيز مواد اين. استكرده آرايشي صنايع در كاربرد جهت كاتاليزوري

  .يابدمي كاهش تركيبات اين كاتاليزوري خاصيت اثر در پوست سرطان بروز خطر لذا. هستند
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  محصوالت نانويي مراقبت از ناخن و مو
21 

  
  
  
  
  

  :توصيف/معرفي
هايي است كه در آرايش و بهداشت بانوان نقش اساسي دارد و محصوالتي كه با استفاده  از جمله بخشمو ناخن و 

  .نمايند شوند به بهداشت فردي در اين بخش كمك شاياني مي از فناوري نانو در اين حوزه توليد مي
  

 : معايب/مزايا/كاربرد

  .توجه باشد تواند در نوع خود جالب ياست كه م در اين بخش محصوالت نويني ارائه كردهنانوذرات 
  

  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 فرمولبا استفاده از  Nano‐infinity Nanotech Co.,Ltd1تايواني  شركتتوليدي  ناخن و دست محافظ يينانو سرم
رخالف تواند ب است و مي مناسبي پوست ورم و اگزما ك،يآلرژ نرمال، يها پوست يبرا فرد منحصربه يينانو
 كننده كنترلعالوه بر اين . باشد داشتههمراه  را به پوست يعمق يها هيال بهرا  نانوذرات نفوذ ي،ميقد يها ونيلوس
  .نيز هست پوست دهيد بيآس يها سلول كننده ميترم و ها يباكتر

دروكينون و اين محصول را بدون هي  چسب ناخن نانويي توليد كرده Nano adhesive Co., Ltd2 شركت تايواني
  .است توسعه داده

                                                            
1 www.b2bnano.com/ 
2 www.nano‐adhesive.com 

 

ن ت از  ا ی  و و  والت    و 
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 RBCشامپوي مركبات و نعناع توليدي شركت آمريكايي  Life  Sciences®3 گياه ( حاوي آلئوورا، اسپيرولينا، كلپ
اين  كننده آن عالوه بر نرم. كنند باشد كه مو و پوست سر را به خوبي تغذيه مي ، پرتقال، نعناع و بابونه مي)دريايي

ها از  كننده عالوه بر اين، در اين شامپو و نرم. عصاره دانه انگور و رزماري نيز هست مواد حاوي پروتئين گندم و
  .كنند زدني مي شود كه سالمتي و براقيت مو را مثال بفرد نيز استفاده مي نانوكالسترهاي منحصر

در كره جنوبي  Nanogist Co., Ltd.4حاوي نانوذرات نقره است كه در شركت  Nanoverكننده موي سر  شامپو و نرم
هاي پوست سر را كه ناشي از  دارد و بيماري اين محصول مو و پوست سر را تميز و سالم  نگه مي. شود توليد مي

  .برد حضور انگل در داخل موها است از بين مي
 Dandeو توسط شركت  رژيم اشغالگر قدسكرم محافظ موي نانوكراتين  در   Cosmetics  ,Ltd. است توليد شده .

ويژه براي موهاي سفيد شده در  كند و به رم، كراتين طبيعي از دست رفته در موي انسان را مجدداً بازسازي مياين ك
گيس  ، موهاي اليت شده، موي بور آسيب ديده، موي صاف شده با مواد شيميايي، كاله)فردار(اثر رنگ، موي مجعد 

اين كرم با آب نسبتاً داغ تركيب . باشد سيار مناسب مياست، ب و موهايي كه طول آنها با مواد شيميايي افزايش يافته
طور  فرد فناوري نانوكراتين، مو را به كند و با فرمول منحصر به كشي نهايي مو فراهم مي شده و مايعي براي آب

  .كند آور آرام مي شگفت

                                                            
3 www.rbclifesciences.com 
4 www.nanogist.com 



 
 
 

  هاي بهبوديافته با استفاده از نانوذرات صابون
23 

        
  
  
  

  
  

  :توصيف/معرفي
آن در خاصيت اما استفاده از . است ن قديم مرسوم بودهعنوان كشنده باكتري و ويروس از دورا استفاده از نقره به

زيست فعلي رويكرد جديد  هاي قوي موجود در محيط ها و باكتري با ويروسخصوص  بهداشت فردي روزمره و به
  .پذير است است كه فقط با فناوري نانو امكان

  
 : معايب/مزايا/كاربرد

كند كه صنايع آرايشي  ها را چندين برابر مي كشي آن ليت ميكروبتبديل نقره به ذرات در ابعاد نانويي، فعاليت و قاب
  .اند و بهداشتي نيز از اين خاصيت استفاده كرده

  
  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري

 Minewaمحصول شركت   Minewa Solipصابون نانونقره   &   Companions1 اين . شود جنوبي توليد مي در كره
، جزء )Terfene(باكتريال دارد و عالوه بر اينكه داراي ترفن  ت نانونقره اثر قوي آنتيعلت داشتن تركيبا صابون به

 .هست طبيعي برگ كاج نيز%  100شود، داراي روغن  اصلي روغن برگ كاج است كه باعث دفع باكتري مي
  .استجنوبي   توليدكننده نوعي ديگر از صابون نانونقره در كشور كره  Lj Global Corporationشركت 

                                                            
1 http://www.bizearch.com/company/Minewa_Companions_104082.htm  

 

ون ات صا و فاده از  ه با ا ودیا   ی 
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اين صابون از . است LEXON NANOTECH INC2محصول شركت آمريكايي ) Nano Beauty(صابون زيبايي ژرمانيوم 
كننده غيرچسبنده است كه پوست را بسيار نرم كرده و به آن  ژرمانيوم و ريشه درخت جنسه ساخته شده و يك پاك

اين است كه با استفاده از  Nano Beautyا تحقيق ه نتايج سال. دست آورد كند تا سفتي دوران جواني را به كمك مي
كند، بنابراين پوست، جوان و  نانومواد به آرامي و عميقاً پوست را پاك كرده و اكسيژن الزم براي پوست را فراهم مي

  . هاي خشك قابل استفاده است هاي چرب و هم پوست اين صابون هم براي پوست. شود تازه مي
 Nanogistمحصول شركت  NANOVERكش دست  ننده و ميكروبك دستمال مرطوب، ضدعفوني Co.,  Ltd.3  در

ها جهت از  كننده اي از مرطوب كش، ذرات نانويي نقره را با مخلوط ويژه در اين دستمال ميكروب. جنوبي است كره
دون نياز به اند كه ب كار گرفته به) ميكروب، باكتري، قارچ روي دست(ها  بين بردن طيف وسيعي از ميكروارگانيسم

   .كند رود و پوست دست را نرم و لطيف مي كار مي آب يا حوله به

                                                            
2 www.lexonnanotech.com 
3 www.nanogist.com 



 
 
 

  هاي حاوي ذرات نانويي با عملكرد ضدپوسيدگي خميردندان
25 

  
  
  
  
  
  

  :توصيف/معرفي
امروزه رقابت سازندگان خميردندان، در قرار دادن موادي در خميردندان است كه بتواند بهداشت دهان و دندان را 

يا جلوگيري از تري را براي دندان ايجاد كنند  هاي قوي عالوه بر اين ايجاد تركيباتي كه روكش. بيشتر فراهم كند
  .است نيز از جمله مزاياي رقابتي براي سازندگان خميردندان شدهپوسيدگي دندان 

  
 : معايب/مزايا/كاربرد

ها در اين حوزه نيز  فرد آن كارگيري نانوذرات و خواص منحصربه هاي بالفعل در به فناوري نانو با توانمندي
  .است كرده محصوالت مفيدي ارائه

  
  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري

 ده فلورايد كلسيم ذرات به دهان در آن فلورايد حاوي مشتقات كه استكرده توليد ميردندانيخ KAO1ژاپني  شركت
اين  خميردندان. شوندمي دهان در فلورايد دنداني حفرات ضدتشكيل اثرات تشديد اعثب و شده تبديل نانومتري
 محتوي اساس بر محصول اين. كندمي جلوگيري اوليه مراحل در حفره ايجاد از Clear Clean Plusنام هب شركت

                                                            
1 www.kao.com/jp/en/corp 

 

ن دا یرد ید و د ضد م ی با  و ات    ی حاوی 
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 نقش ،نداند پوسيدگي بروز از پيشگيري با و استشده عرضه MFPو NaFهاي نام به صورت دو به آن فلورايد
  .دارد دندان و دهان بهداشت در مهمي بسيار

  مسواكدر  .است كرده مسواك و خميردندان ساخت به اقدام نقره وذراتنان از استفاده با Summit اي كره شركت
Nano‐Silver toothbrush و دندان بهداشت امر در نقره. است نقره كلوئيد حاوي) شكل موئي( تميزكننده بخش 

 Nano‐Silverخميردندان  .باشد مي مؤثر دنداني هاي پالك حذف toothpaste  است نقره نانوذرات حاوينيز .
، ها لثه از خونريزي بروز از جلوگيري، دنداني اي لثه هاي بيماري بروز از جلوگيري از عبارتند آن برجستة هاي ژگيوي

  .دنداني ضدپالك اثر و ها دندان فساد از جلوگيري
 Korea‐Engخميردندان نانونقره شركت  Co.,Ltd اين خميردندان از نقره كلوييدي . شود جنوبي توليد مي در كره

نوع  650تواند بيش از  بيوتيك دارد و مي است كه بسيار قوي، ايمن و غيرسمي بوده و خاصيت آنتي شده ساخته
  . باكتري يا ويروس را از بين ببرد

 Lexonبا استفاده از نانوذرات طال توسط شركت آمريكايي  Nanoramaخميردندان  Nanotech,  Inc2  ساخته
هاي داخل دهان بسيار  كردن باكتري عفونينوذرات طالي خالص، در ضدداشتن ناعلت  اين خميردندان به. است شده

ها دارد و به از  كردن و بهبود ظاهر زيبا و سالمت دندان عالوه بر اين داراي تأثير قوي در تميزي و سفيد. مؤثر است
 .كند بين رفتن ورم مخاط دهان و لثه كمك مي

  

                                                            
2 www.lexonnanotech.com 



 
 
 

  ضدباكتري/هاي ضدبو جوراب
27 

  
  
  
  
  

  
  

   :توصيف/معرفي
اندازه كوچك، سطح مؤثر آنها نسبت به حجم خيلي زياد است  واسطه  هنانومتر دارند ب 5دود ذرات نقره كه اندازه ح

ايمن،  نانونقره . يابد ها در حالت استفاده از مقادير يكسان نقره افزايش مي و در نتيجه تماس آنها با قارچ يا باكتري
نانونقره در تماس . قابل تحمل و راحت است دوست بوده و براي فرد پوشنده لباس زا و آب  بسيارفعال، غيرحساسيت

  .كند ها، بر روي متابوليسم آنها اثر گذاشته و رشد سلول را مختل مي با قارچ يا باكتري
   

   :معايب/مزايا/كاربرد
چون نانونقره تنفس و تحوالت اساسي سيستم انتقال الكترون و انتقال ماده را در غشاي سلولي ميكروب متوقف 

هايي كه سبب بوي بدپا، خارش پا، عفونت قارچي و زخم پاشنه  يجه مانع رشد و تكثير باكتري و قارچدر نت ،كند مي
  .بار شستشو داخل الياف باقي بمانند 50توانند تا  گردد و اين ذرات مي شوند، مي پا مي

  

 

و وراب ری /ی ضد ضدبا  
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
وسيلة آن روش  شده است كه نانوذرات نقره را بهصاحب فناوري روشي پتنت JR NanoTech plc1شركت انگليسي 
  .اين شركت داراي اين خاصيت است SoleFreshجورابهاي  .كنند وارد الياف پنبه مي

                                                            
1 www.jrnanotech.com 



 
 
 

  ها ترميم استخوان با استفاده از نانو سراميك
29 

   
  
  
  
  

  
   :توصيف/معرفي

است كه وسيله نانومواد فراهم كردهنانوفناوري يكسري فضاهاي جديد با سطح زياد و با قابليت سازگاري زيستي به
  .تواند استفاده شوداستخواني و پر كردن حفرات استخواني مي براي ترميم

  
  :معايب/مزايا/كاربرد

هاي محكم تبديل پذير كه به استخوانتوان به يك خمير قابل جريان و شكلهاي با استحكام باال را مينانوسراميك 
گاري زيستي تا حد بسيار زيادي در صورتيكه در استخوان از اين نوع مواد استفاده شود، ساز. شود، تبديل كردمي

  ها اين قابليت را دارند كه در هر دو نوع هاي مصنوعي، نانوسراميكدر ضمن نسبت به سيمان. رودباال مي
  .كار برده شوندكنند بهكنند و وزن را تحمل نميهايي كه وزن را تحمل مياستخوان

  

 

یک را و فاده از  وان با ا   م ا
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
اند كه اين مواد در داخل بدن در بررسي شده 1هاي استخواني در دانشگاه كاروليناي جنوبييكمواد الزم براي سرام

حضور سرم، ساختار جامد شبه استخواني تشكيل داده و قادر به ثابت كردن يك استخوان شكسته و يا جايگزين 
  .باشندشدن با آن مي

                                                            
1 www.sc.edu 



 
 
 

  حسگرهاي قابل كاشت در شبكيه چشمنانو
31 

  
  
  
  
  

   :توصيف/معرفي
ري ديگر از وسايل پزشكي كه قادر به تجويز خودكار دارو در موارد حسگرهاي قابل كاشت را همراه با يكس

وسايل كاشتني در بدن كه قطري بزرگتر از يك ميليمتر دارند ممكن است . كار بردتوان بهباشند ميضروري مي
تر وسايل كوچكترِ فاقد اين مشكل، يا با مشكل كم. هاي اطراف خود شوندباعث بروز تغييرات نامطلوب در بافت

  .كنندهايي دارند كه براساس فناوري نانو كار ميداراي مواد نانو هستند يا سيستم
  

   :معايب/مزايا/كاربرد
كار گرفته تر براي برگرداندن بينايي و شنوايي بهتر و قويفناوري نانو جهت ساخت نسل جديدي از وسايل كوچك

شوند هاي الكتريكي كه به سيستم عصبي انسان منتقل ميآوري كرده و به پياماين وسايل اطالعات را جمع. شوندمي
هاي نوري چشم فعاليت الزم را دهي چشم به مغر آسيب نرسيده اما گيرندهدر مواردي كه عصب. كنند تبديل مي
در . ها را جبران كردها فقدان گيرندههاي معيوب و تحريك مصنوعي سلولتوان با دور زدن اين گيرندهندارند، مي

شود و از اين رو مقداري از هاي عصبي مصنوعي ايجاد شده به مغز رسيده و حس بينايي ايجاد ميحالت پيام اين
  .كندديد ابتدايي شخص برگشت پيدا مي

 

ب  ت   ل کا ی  س مو   ه 
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
اين  .شوددر آمريكا يك شبكيه مصنوعي در پشت شبكيه قرار داده مي Argonne1در اين رابطه در آزمايشگاه ملي 

هاي بينايي را از محيط دريافت هاي شخص نابينا است تا پيامشبكيه داراي يك دوربين بسياركوچك بر روي عينك
هاي الكترودي كه در چشم ها به آرايهوسيله يك ميكرورايانه پردازش شده و از طريق ارسال آنها بهاين پيام. كند

  .شوندهاي عصبي به مغز ميتيجه باعث انتقال پيامقرار دارند، اعصاب بينايي تحريك شده و در ن
  گيرد و جايگزين كند كه در زير شبكيه قرار ميوسايل كاشتني توليد مي Optobionics2شركت آمريكايي 

در اين حالت سيستم بينايي در پاسخ به تحريك نوري اجسام كاشتني كه باعث . شودهاي بينايي در چشم ميگيرنده
اي از ميكروالكترودهايي اين سيستم داراي مجموعه. گردداند، تحريك ميهاي مربوطه شدهمل نورونتغيير پتانسيل ع

  .شوندسلول خورشيدي تقويت مي 3500وسيله است كه به

                                                            
1 www.anl.gov 
2 optobionics.com 
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  : توصيف/معرفي
جام بدهند و دقت و ايمني بهتر ان سازند كه كارهايي باهاي نانو دارند جراحان را قادر ميوسايل پزشكي كه اندازه

پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيومكانيكي را با صحت و دقت بيشتري كنترل كنند و كارهايي انجام بدهند كه قبالً 
  هاي وسايل جراحي را از طرفي اضافه كردن حسگرهاي نانويي به اين ابزار ظريف، قابليت. استپذير نبودهامكان

  .بردهمراه كيفيت عمل، باال ميبه
  

  : معايب/مزايا/كاربرد
ها را افزايش توانند مجهز شوند كه قابليت آنوسايل جراحي مانند چاقو، انبر، گيره و مته به حسگرهاي ريزي مي

ها، نوع طور مداوم اطالعاتي را از دستگاهدر اين حالت جراحان به. كندداده و اطالعات الزم را براي جراح فراهم مي
هاي الكتريكي هاي خاص بافت مانند جرم مخصوص، دما، فشار و پياميژگيبافتي كه بايد برش زده شود، و و

  .كندكنند كه به چگونگي ادامه عمل جراحي كمك ميدريافت مي
  

 

و ناوری  فاده از  ده با ا ند وا ند و  و ی  ا ار    ا
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
هاي ميكروالكتريكي دارد دهنده ساخته است كه سيستم نوع جديدي چاقوي اطالعات Verimetra1شركت آمريكايي 

اين كار از طريق تحريك الكترودها، . رساندالعات بيشتر و مؤثرتري را به جراح در حين عمل جراحي ميو اط
ها از نانوذرات نيز براي هدايت نوري جراحي. گيردصوت صورت مي وسيله امواج ماوراءگيري و برش بهاندازه

  عفوني يا داراي تومور بدن استفاده گرديده كه اين كار باعث افزايش كارآيي در حذف مناطق زخمي، 
  .شودمي

                                                            
1 www.verimetra.com 
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  : توصيف/معرفي

ها و مواد ژنتيكي جهت كشف هاي جديدي را جهت افزايش سرعت و صحت شناسايي ژنحلفناوري نانو راه
  .استها ارائه نمودههاي تشخيصي بيماريها و تهيه فراوردهداروها و بهبود آن

   
   :معايب/مزايا/كاربرد

شود و نياز به تجهيزات گراني ها استفاده ميگذاري مولكولهاي فلورسنت جهت نشانهي رايج از رنگهادر فناوري
هاي زيستي صورت گرفته و يك ميكروسكوپ نوري جهت شناسايي محل مانند ليزر جهت نشان دادن واكنش

هايي كه از و در مورد ژن ها را ندارندها هميشه حساسيت كافي جهت شناسايي ژناين رنگ. باشد نياز مي ،اتصال
است چندين محصول  فناوري نانو توانسته. شوندهاي غلط و غيرپايدار مياند باعث ايجاد پاسخهم تفكيك نشده

  .هاي نامشخص به بازار عرضه كنددار كردن و شناسايي ژنجديد براي افزايش توانايي در نشان
  

  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
شوند كه قادر به اتصال هاي ساخته شده از ذرات طال داراي مواد شيميايي ميپروب 1Geniconايي در شركت آمريك

  .كنندگيرند شروع به تابش ميها موقعي كه در مجاورت نور قرار مياين پروب. باشندبه مواد ژنتيكي مي
                                                            
1 www.geniconendo.com 

 

ت ه   ودیا ی  ل  یوسا ی   ی ژ

 



 
 
 

يپزشكي، داروسازي و بهداشتاري شده فناوري نانو در صنعتكاربردهاي تج
36 

اي از اند و با رشتهطال ساخته پروبي با استفاده از نانوذرات 3NanoInkو  2Nanosphereهاي آمريكايي در شركت
اگر توالي هدف . كننده يكي از انتهاهاي توالي هدف مربوطه استاست كه اين رشته كاملنوكلئوتيدها روكش شده

  .آيدوجود ميها به سطح شده و حالتي شبيه بالون بهباشد باعث اتصال نانوپروبوجود داشته
از . كندم نقاط كوآنتومي جهت شناسايي مواد زيستي استفاده مياز نوعي نانوذرات به نا 4Quantum Dotشركت 

هاي شود و تا بتوان مولكولها باعث ميكند اين افزايش رنگآنجاكه رنگ اين تركيبات با تغيير اندازه نقاط تغيير مي
  .روندبين نميبنفش از  عالوه بر اين نقاط كوآنتومي در حضور نور ماوراء. زمان رديابي كندزيستي زيادي را هم

  

                                                            
2 www.nanosphere.us 
3 www.nanoink.net 
4 www.qdot.com 



 
 
 

  استفاده از نانوذرات در ترميم دندان
37 

   
  
  
  
  

   :توصيف/معرفي
. رسدمي نظر به آلايدهاستفاده از نانوذرات در اين راه  و دارد اي ويژه جايگاه ترميمي دندانپزشكي در امروزه زيبايي
  .شودمي محسوب هاآن ويژگي مهمترين است، نيز سريع و راحت كاربردي داراي كه بخصوص زياد زيبايي

  
   :يبمعا/مزايا/كاربرد

ها با جالي باال، حداقل زمان جال دادن، توان توليد پركنندهها مياز جمله مزاياي استفاده از نانوذرات در ترميم دندان
را نام  رنگ تطابق دقيق امكانو  ابزارها به چسبندگي كمترين، مكانيكي ضربات به نسبتمواد  مقاومت و پايداري

  .برد

  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 Filtekنام  نانوكامپوزيتي به 13Mشركت آمريكايي Supreme اين . ها كاربرد داردكند كه در ترميم دندانتوليد مي

استفاده : قرار گرفته كه عبارتند از هامريض و دندانپزشكان توجه مورداست كه  برجسته ويژگي سه دارايكامپوزيت 
 ايحرفه افراد يت، ك)كارتازه افراد( مقدماتي كيت شكل سه به محصول اين. راحت، زيبايي منحصربفرد، كيفيت باال

  .شودمي محصوالت عرضه كامل كيتو 

                                                            
1 www.3m.com 

 

ن دا م د ات   و فاده از    ا

 



 
 
 

يپزشكي، داروسازي و بهداشتاري شده فناوري نانو در صنعتكاربردهاي تج
38 

 قيمت و باال كيفيت با وسيع سطح در نانوكريستالي مواد توليد در بفردي منحصر فناوري داراي Altair شركت
 اين دندانپزشكي در كاربرد جهت از كه شده زيركونيوم اكسيد نانوذرات توليد به موفق شركت اين. است مناسب
 كه موارديشود و لذا در مانع از عبور اشعه ايكس مي ولي بوده نور به نسبت شفافيت و باال استحكام داراي ذرات
   .است مناسبشوند، بسيار معالجه مي UV اشعه با پرشده هايدندان

 يك DM .هستند باال كارايي و وسيع دهايكاربر داراي شوندمي توليد 2Sukgyung اي كره شركت در كه نانوذراتي
 و چسبندنمي هم به آن ذرات كه شودمي توليددر اين شركت  ژل-سل روش به كه است خالص بسيار سيليكاژل

 با بااليي پذيريآميزش و بوده ضرربي انساني مصارف براي DM .باشند مي باال حجمي وزن داراي و تخلخل بدون
 پركننده عنوان به دندانپزشكي در مواد اين از استفاده امكان ها،ويژگي اين به توجه با. اردد باال كارايي با هايرزين
  .است شده فراهم
 در كه است نموده توليد سيليكونياز نانوذرات  PurNanoتجاري  نام با محصولي Nanoproducts آمريكايي گروه

 ايجاد و شفافيت، يافته افزايش خمش قدرت يشتر،ب سختي باعث دندانپزشكي، هاي نانوكامپوزيت در استفاده صورت
 درصد 50 اندازة به را پركننده مواد شكنندگي ميزان نانوذرات اين از استفاده عالوه هب. شوند مي تر جذاب ظاهري
  .دهد مي كاهش

Amazon  3 آمريكايي شركت محصولاست كه  سراميكي كامپوزيتنامMedidenta كامپوزيت اين. باشد مي 
 زيبايي، كه است توانسته كامپوزيت اين است شده ادعا. است سراميك هيبريدي ميكروذرات و نانو حاوي سراميكي

 اين كدورت متغير درجات. سازد همراه ها ميكروفيل جالپذيري خاصيت با را هيبريدي مواد فيزيكي خواص و دوام
  .سازد مي فراهم را طبيعي دندان مشابه رنگ ايجاد امكان فرآورده
ها  را با استفاده از نانوذراتي ساخته كه روش ساخت آن )HAP( آپاتيت هيدروكسي نانوذرات 4BASFآلماني  شركت

 طبيعي مادة يك وسيلة هبدندان  ديده آسيب با استفاده از اين نانوذرات نواحي. منحصراً در اختيار اين شركت است

                                                            
2 www.sukgyung.com 
3 www.medidenta.com 
4 www.basf.com 
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 بين از تميزكردن طي در كه دندان ميناي از ميزاني و شوند مي داده روكش خارجي مادة يك از استفاده جاي هب مشابه
 روش اين درضمناً . نيست آرام تميزكردن و ماليم خميردندان يك از استفاده به نيازيكه  شود مي جبران رود، مي

  .اليه يك برداشتن اثر در نه شوند مي ايجاد جديد ميناي يك ايجاد اثر در سفيد هاي دندان
 2003 سال در كه نانوكامپوزيت اين از. باشد مي Sculptureنام  به نانوكامپوزيت يكه توليدكنند 5Pentron شركت
 كامپوزيت اين .كرد استفاده فلزي آلياژهاي از استفاده بدون دندانپزشكي هاي ترميم انواع در توان مي گرديد بازار وارد

 و سايش كاهش استحكام، تقويت، عثبا و شده ميكروفيل هاي تكامپوزي زيباشدن و جالپذيري باعث نانوهيبريدي
 كه استديگر  سيليكوني اي مادهنام  POSS .گردد مي هيبريدي كامپوزيت زدگي زنگ برابر در مقاومت افزايش
 رايج پليمرهاي مكانيكي و گرمايي خواص بهبود باعث و است شده ساختهدر اين شركت  نانوتكنولوژي براساس

توان  مي ماده اين از. كرد استفاده توان مي مستقيم صورت هب پليمرها توليد فرآيند طي در راحتي هب آن ازو لذا  شود مي
. كرد ستفادها رايج هاي پالستيك در كم حجمي وزن با افزودني مواد يا هيدروكربني پاية با مواد جايگزين عنوان هب

نام محصول ديگر  Simile. اشندب مي مناسب قيمت و احتراق عدم بازيافت، قابليت زيستي، سازگاري داراي مواد اين
 اين از استفاده اثر در نانوفيلرها داشتن دليل هب. است متعددي مزاياي داراي نيز نانوكامپوزيت اين. اين شركت است

 نانوفيلرها داشتن دليل هب طرفي از. باشد مي بيشتر آنها جالپذيري امكان كه شود مي ايجاد صافتري سطوح كامپوزيت
  .گردد مي ايجاد آن صرفم با بيشتري جالي

Ceram  X آمريكايي  شركتتوسط  كه است ها دندان ترميم جهت نانوسراميكي ماده يكDentsply6 عرضه 
هاي  ويژگي .است شده طراحي ها مريض و دندانپزشكان نيازهاي اساس بر دقيقاًمحصول اين  هاي ويژگي. است شده
 امكان كه ساده گذاري سايه سيستم و بسيارعالي دوام استفاده، موقع ابزارها به چسبيدن عدم از عبارتند محصولاين 
شركت  اين Seal & Protect تركيب .است كرده فراهمرا  سايه تعداد حداقل ايجاد با ها دندان طبيعي رنگ ايجاد
 7 حدود تقريبي اندازة با نانوفيلرهايياين محصول  در. است شده ساخته ها بيماري پيشگيري جنبة به توجه با بيشتر
 پليمريزاسيون با و بوده دندان عاج در موجود مجاري عمقي نواحي به نفوذ به قادر دليل همين به دارند وجود نانومتر

                                                            
5 www.pentron.com 
6 www.dentsply.com 
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 نواحي سايش و فرسودگي كاهش باعث طريق همين به. شود مي ها دندان عاج تقويت و دندان سطح سختي باعث
 نواحي درمان باعث نهايت در و كاهد مي دنداني يها پالك تجمع از و شده ها دندان عاج شدة لخت فوقاني
  .گردد يم شده حساس
 از آن در كه كامپوزيت اين. كند توليد مي CompCore AF هاي با نام كامپوزيت Premier Dental7 آمريكايي شركت
نام  به آن ايةپ هاي كامپوزيت به نسبت اي بهبوديافته خواص داراي است، شده استفاده دندريتي پليمرهاي و نانوفيلر

Bis‐GMA باعث باشند مي بيشتر فشردگي و قطري كشش نيروي كمتر، كنندگيش شامل كه خواص اين. است 
  .گردند مي ها دندان در خالي فضاي ايجاد و بريدگي ترك، هرگونه بروز از جلوگيري
 كار و جالپذيري ،العاده فوق زيبايي .است 8Dentmat شركت آمريكايي محصول Virtuoso Universal كامپوزيت

 ميكروذرات و نانوذرات آن ساختار در. اند  شده جمع Virtuoso فرموالسيون در همگي كه است هايي ويژگي ،راحت
 اندازة متوسط. اند داده هيبريدي نانوكامپوزيت يك تشكيل و اند شده جمع باهم عالي رزيني سيستم يك در پركننده

  .است نانومتر 100 آن اي ذره
 فسفات نانوذرات دارايرا كه  Nanit® active10 تركيب 9Henkelبا همكاري  SusTech Darmstadtني شركت آلما

 زيستي مواد با مشابهت جهت پروتئيني شكل بي ذرات حاوي مايع يكاين محصول . كند است توليد مي كلسيم
  يك درصد سيونسوسپان از استفاده كه است داده نشان ميكروسكوپي مطالعات. باشد مي سخت، هاي بافت

Nanit® active از اليه اين. شود مي دندان عاج هاي سوراخ روي بر ميكرومتر 2 ضخامت با اي اليه تشكيل باعث 
  . باشد مي طبيعي دندان عاج شبيه بسيار شيميايي خواص و سفتي لحاظ

  
  

                                                            
7 www.premusa.com 
8 www.denmat.com 
9 www.henkel.de 
10 www.nanit‐active.de/ 
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  :توصيف/معرفي
 شكل به پوست روي بر و يابند كاهش) نانومتر 50 تا 20( نانو هاياندازه حد تا اكسيدتيتانيوم ذرات اندازة اگر
 مورد ليزر هايپالس با ذرات اين كه صورتي در. شوند مي جالبي خواص داراي روند، كار هب امولسيوني هاي ژل

 ذرات به دوباره خود ايجادشده ذرات .شوندمي جمعي اثرات داراي و پاشيده هم از ذرات گيرند، قرار تابش
 در توانمي روند اين از بنابراين. گرددمي آني جنبشي حركات ايجاد باعث مسئله اين و گردند مي تبديل كوچكتر

  .كرد استفاده سخت هايبافت برداريميكرواليه
  

   :معايب/مزايا/كاربرد
  .گيردمي صورت حسيبي به نياز بدون و ترصاف تميزتر، كاردر اين روش عالوه بر افزايش سرعت و دقت، 

  
  : شده محصول تجاري/وريدارنده فنا
. استكرده استفاده نانوتكنولوژي از Equilase‐10براي توليد ليزر دندانپزشكي به نام  Equilasersآمريكايي  شركت

از  است مؤثر دندانپزشكي هايدرمان از مورد چند در شده تلفيق اكسيدتيتانيوم نانوذرات با همراه كه پالسما ليزر اين
 مينا برش، دنداني پوسيدگي درمان، حسيبي بدون نرم بافت برش، لثه مالنين حذف، دنداني يالثه هايدرمانجمله 

  .دنداني عاج برشو 

 

ی زش دا ما  د زر پال اه با  ات  و فاده از    ا
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  به كمك نانوفناوري   MRIبهبود تصويربرداري 
43 

  
  
  
  
  

   :توصيف/معرفي
 هاي اتم اي هسته اسپين تا باشد مي قوي بسيار رباهاي آهن داراي )MRI(دستگاه تصويربرداري تشديد مغناطيسي 

 دادن نشان و باال كيفيت با تصاوير توليد توانايي دليل هب MRI. دساز متمايل سمت يك به را ها بافت در هيدروژن
 هيچ بدون آن از و ندارد بدن براي ضرري هيچ روش اين .است شده شناخته خوبي هب ميليمتر از كمتر ابعاد جزئيات

. باشد مي مهم بسيار رماند روند بررسي در مذكور روش دليل همين هب. كرد استفاده توان مي درپي پي محدوديتي،
 مواد يكسري از دليل همين به. است مختلف هاي بافت در هيدروژن هاي اتم يكسان هاي چگالي وجود آن محدوديت

 استفاده يابند مي تجمع ها بافت برخي در كه منگنز يا و آهن گادولينيوم، تركيبات مانند) كنتراست( كننده تفكيك
  .شود مي
 

   :معايب/مزايا/كاربرد
 باعث و شده متصل موردنظر بافت به ترجيحاً ذرات، كنتراست مواد عنوان به شده مغناطيسي نانوذرات از با استفاده

تصويربرداري  زمينه در شگرف تحولي نوآوري اين از استفاده با .شوند مي آمده دست هب تصويرهاي كيفيت بهبود
MRI است هداد رخ .  

  

 

داری  ود    ی ناورو   MRI و
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 آسيب كاهش باعث روند، مي كار به ابزارهاي پزشكي در كه Biophan1شركت آمريكايي  اي نانوذره هاي وكشر

 وسايل كارگذاري اثر در هرگونه مشكل بروز از جلوگيري كلي طور به و تصاوير كيفيت تداخل در عدم بافتي،
 مواردي در MRIهاي  سيگنال ايجاد رد ها روكش اين طرفي از. شوند مي MRI طي تصويربرداري در بدن در كاشتني

 توان مي آنها از نانومواد، اين دهي روكش هاي قابليت بر عالوه. دارند كاربرد هستند، مشاهده غيرقابل MRI امواج كه
 افزايش باعث مواد اين. كرد استفاده عفوني يا ديده آسيب هاي بافت جمله از خاص هاي بافت وضوح بهبود جهت
   .شوند مي ژنتيكي مشكالت و ها سرطان انواع تشخيص درستي
 تصويربرداري هاي قابليت بابا استفاده از فناوري نانو  پيشرفته MRIنوعي  Nanosignal (NNOS) آمريكايي شركت
 و يافته كاهش درصد 50 تا MRI اسكن مدت روش اين در. است كرده عرضه SLICESتجاري  نام تحت ديجيتال
 روش بودن صرفه به مقرون بر همگي كه است يافته كاهش درصد 80 تا 30 ميزان به آن رد نيز فيلم از استفاده ميزان
  .دارند تأكيد

                                                            
1 www.biophan.com 



 
 
 

  ها در بدن استفاده از نانو ذرات مغناطيسي براي كشف محل استقرار ويروس
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  :توصيف/معرفي

 ذرات اين .سازد آشكار را مضر هاي ويروس فعاليت دقيق محل تواند مي خون، جريان به مغناطيسي نانوذرات تزريق 
 هائي توده تشكيل و شده متصل مدنظر ويروس به خون درون شوند، مي پوشيده خاصي ويروس هاي پادتن با كه
 معمولي تصويربرداري تجهيزات وسيله هب باشد، داشته حضور بدن در ويروس آن چنانچه ترتيب بدينكه  دهند، مي
  .خواهدبود مشاهده قابل
 

  :معايب/مزايا/كاربرد
 پوششي و اكسيدآهن جنس از اي هسته ،اتذر اين. است نانومتر 50 از بيش ابعاد با ذرات بر مبتني جديد روش 

 تحت ويروس هاي پادتن از فوقاني پوشش. باشند مي دارا چسبند، مي آن به سادگي به ها پادتن كه دكستران از قندي
 به نانوذرات آزمايشگاهي، هاي تست در. گردد مي مصرف آماده ذره ترتيب بدين و شده اضافه فوق ذرة به بررسي،
 هاي پادتن باشند به زياد شخص بدن در زنده هاي ويروس چنانچه. شوند مي اضافه انسان بدن عاتماي از هايي نمونه
يا  MRIتصويربرداري  هاي روش توسط ها توده اين .دهند مي هاي بزرگي توده تشكيل و چسبيده نانوذرات روي
NMR هستند تشخيص قابل.  

   

 

ای  ی  نا ات  و فاده از  ار ل فا وس ا   دن   و
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 ،1چارلستون در هاروارد دانشگاه پزشكي دانشكده مولكولي تصويربرداري مركز از مربوطه، يتكنولوژ توسعه تيم
نانوذرات با روش  را) ها بافت يا مايعات( انسان بدن از شده گرفته هاي نمونه در موجود هاي ويروس تواند مي

 تشخيص را بيماران بدن هاي روسوي بتوانندنزديك  آيندهدر  اميدوارند ها آنعالوه بر اين  .دهد تشخيص مغناطيسي
 از دانشمندان بنابراين است گرفته صورت انسان بدن روي بر ها آزمايش اغلب مذكور تكنولوژي توسعه در دهند؛
  .هستند مطمئن آن ايمني

                                                            
1 http://hms.harvard.edu/hms/home.asp 



 
 
 

  ها بادي نقاط كوانتومي متصل به آنتي
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  :توصيف/معرفي

 42 طي در ايمونوشيمي محصوالت و دوم نوع هاي بادي آنتي دستة از نوع بهترين مواد ساير به متصل هاي بادي آنتي 
 نقشة شناسايي باعث داده روي ژنوميك علم در كه انقالبي اخير هاي سال در. شوند مي محسوب گذشته سال
 ها تشخيص و دارويي اكتشافات براي جديدي اهداف ها پروتئين اين. است  شده ها پروتئين از وسيعي هاي آرايه

 بسيار آزمايشات از استفاده با بعدي سطوح به اطالعات اين قالانت حال در نيز پروتئوميكس علم. شوند مي محسوب
   .است اعضاء ساير و ها بافت ها، سلول دقيق
 

  :معايب/مزايا/كاربرد
 امكان ، مثل نقاط كوانتوميمواد ساير به شده متصل هاي بادي آنتي جمله از اعتماد، قابل ابزارهاي از استفاده كشف 

  .است كرده فراهم را زيستي هاي سيستم در جديد هاي تئينپرو ارزيابي و شناسايي ردگيري،
   

  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 1Evident آمريكايي شركت Technologies اين .است كرده كوانتومي نقاط به متصل هاي بادي آنتي توليد به اقدام 
 .تاس نموده ايجاد) وروفورهافل( ها رنگدانه بر مبتني مطالعات در شگرف تحولي EviTagبنام  تجاري محصول

                                                            
1 www.evidenttech.com 

 

ی قاط و ی  ل وا     بادی آ
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EviTag استفاده مورد رايج هاي رنگدانه از فراتر خواصي بسيار كه هستند باال زيستي سازگاري با كوانتومي نقاط 
  :از عبارتند ها ي آنمزايا از بعضي .باشند مي دارا آلي شيميايي مواد و ها پروتئين براي
  ؛رددا تابش تر طوالني مدت به و بوده تر   درخشان •
  ؛كرد استفاده توان مي منفرد هاي مولكول رديابي براي ها آن شديد فلورسانس از چنانكه. دارد باالتر كارايي •
  است؛ خنثي تني برون و تني درون سميت لحاظ از ويژه هاي روكش داشتن دليل به •
 ارائه قابل ها نگر انواع همة دراست،  ها آن اندازة به وابسته كوانتومي نقاط پراكنش فركانس كه آنجا از •

  ؛باشد مي
  ؛آسان حريكتباال و  دقت و حساسيت •



 
 
 

  افزايش بهداشت فردي با پوشك ضدباكتري
49 

  
  
  
  
  
  

  :توصيف/معرفي
ها  تنه، و جوراب هاي تنگ پايين هاي زنانه، لباس هاي خانگي، زيرپوش دهد لباس تحقيقات انجام شده نشان مي
ار ضدباكتري به دليل سميتشان بسياري از مواد شيميايي ناپايد. هاي ضدباكتري دارند بيشترين تقاضا را براي پارچه

ضرري دارد كه دانشمندان آن را  بايد با احتياط حمل شده و استفاده شوند اما نقره خاصيت ضدباكتري طبيعي و بي
در حال حاضر اضافه كردن نقره يك راه حل عمده براي ايجاد خاصيت . اند هاي باستان فراگرفته ها و رمي از يوناني

با اين وجود . دهي شده با نقره گران بوده و  استفاده از آنها مشكل است ياف روكشضدباكتريايي است ولي ال
  . اند نانوذرات نقره بر اين مشكالت فائق آمده

   
  : معايب/مزايا/كاربرد

پذيري، يا قابليت  پذيري، تنفس كنند بدون آنكه بر انعطاف نانوذرات نقره خاصيت ضدباكتريايي پايداري ايجاد مي
بر نقره نانوذرات ديگري نيز هستند كه اثرات ضدباكتريايي و  عالوه. ها تأثيري بگذارند الياف يا پارچهپذيري  رنگ

از جمله كاربردهاي  .يدروياكس محلول، مسي، رو يدهاياكسضدبو بر روي منسوجات دارند از جمله 
  . اي بدون بو اشاره كرده ها و جوراب آسترهاي بدون بوي كفش، و لباس  توان به ضدباكتريايي در الياف مي

  

 

ری  وشاک ضدبا دی با  ت  ھدا ش  ا   ا
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
 اين شركت .است توسعه داده SmartSilverفناوري خود را در اين زمينه با نام  NanoHorizon1شركت آمريكايي 

  . است به بازار عرضه كرده E47TMطور انحصاري با نام تجاري  ها و الياف بهبوديافته خود را به پارچه
هاي ضدباكتري با اضافه كردن  را براي لباس SILVERCLEARTMبا نام از كانادا فناوري خود  CTT Group2شركت 

  .است نانوبلورهاي نقره به الياف طبيعي وارد بازار كرده
Thomson Research Associate3  در كانادا نيز فناوري ضدباكتريايي مبتني بر نقره خود به نام®UltraFresh  را

توليدي اين شركت با استفاده از نانوذرات نقره، مقاومت بسيار بااليي در  UltraFresh®محصوالت . ستا عرضه كرده
 .برابر بو و پوسيدگي دارند

اكسيدروي، مس، يا محلول اكسيدروي ناخالص را به  Nanophase4متعلق به شركت آمريكايي  NanoTekفناوري 
  . كند ايجاد مي ها الياف افزوده و خاصيت ضدباكتريايي روي لباس

  . ها خاصيت ضدباكتري دارد براي پارچه Parmafreshyبا نام  Teijin5دهي شركت ژاپني  فناوري نانوروكش
طوريكه اين  دهد به ها تغيير مي در سوئيس نيز الياف را با استفاده از نانوكپسول Ciba Specialty Chemical6شركت 
  . توانند بو را جذب كنند ها جلوگيري كرده و همچنين مي از رشد باكتري ها بيوتيك ها از طريق رها كردن آنتي كپسول

و با استفاده از الياف  SoleFresh™هاي ضدباكتري و ضدبو را با نام  جوراب JR Nanotech7شركت انگليسي 
  . است بهبوديافته با نانونقره توليد كرده

  .نيز در اين زمره است Eco‐Fabricنام با  Greenyarn8زيست شركت آمريكايي محصول سازگار با محيط
 

                                                            
1 www.nanohorizons.com 
2 www.groupecttgroup.com 
3 http://www.ultra‐fresh.com/tra/ 
4 www.nanophase.com 
5 www.teijin.co.jp 
6 http://www.cibasc.com/ 
7 www.jrnanotech.com/ 
8 www.greenyarn.com 
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  :توصيف/معرفي
هاي داخلي و روكش اثاثيه و مبلمان آن  كار رفته در اسباب منزل و بخش هاي به منسوجات خانگي شامل پارچه

رود، توجه  كار مي مطالعات حاكي از آن است كه براي كارآمدي منسوجات خانگي و آنچه در اسباب منزل به. است
العاده متمركز است كه دهي با آثار خارق هاي پوشش مده، بيشتر بر رويكردهاي جديد تكميل پارچه و  نيز  فناوريع

  .شوند همگي با كمك  فناوري نانو انجام مي
  

   :معايب/مزايا/كاربرد
. نمود توان سطوح خودتميزشونده ضدآب و ضدلك را براي منسوجات خانگي تهيه با استفاده از فناوري نانو، مي

توان موادي براي  همچنين با استفاده از نانوذرات اكسيدروي، اكسيدمس يا محلول اكسيدروي و يا نانوذرات نقره مي
هاي شيميايي كنوني  كه ضدميكروب و ضدبو بوده و در مقايسه با بسياري از محلول استفاده در اثاثيه منزل تهيه نمود

اي  خواهدبود بلكه خانه تر تيب نه تنها مراقبت از محيط خانه راحتبه اين تر. سازگارتر باشندزيست ،با محيط
  .شود تر براي زندگي ايجاد مي تر و دلچسب تر، تميز  امن

  

 

ت خا ھدا قاء  ت ار ده ضدآب و ضدلک  و ز ود ی    وجات خان
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  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
يكي از دارندگان اين فناوري با نام ) يكي از بزرگترين سازندگان وسايل خواب در جهان( Simmons1شركت 

HealthSmart Bed توان آن را جدا و خشكشويي  دار است كه مي  اين محصول يك تشك داراي روكشي زيپ. است
استفاده از . است استفاده شده) ساخت شركت دوپونت( Coolmax®در اين روكش از الياف كانالي با نام تجاري . كرد

شسته شدن هم به سرعت شود تا اليه رويي تشك، عرق و رطوبت به خود نگيرد و پس از  اين الياف موجب مي
كار رفته در اليه دوم اين تشك مانع از نفوذ آب شده و در نتيجه آب يا هر سيال ديگري  نانوذرات به. خشك شود

اي است كه در آن از الياف  اي حوله اليه سوم نيز پارچه. توان شست و پاك كرد راحتي مي كه روي آن بريزد را به
  . است ده استفاده شدهالعا تفلوني با قابليت حفاظتي فوق

 Resistsروش  Spills  2ابداع شركت آمريكاييNano‐Tex يفناور. فناوري و طرح جديدي در اين مورد است 
®Nano‐Pel مانند يمحصوالت است كه با آن  در اين زمينه نانوتكس شركت يابداع يها روش ازديگر  يكي 

  .ندنك يم ديتول ضدچروك و يضدچرب ضدآب، تشك يها روكش
 شود انجام مي) 3Schoeller Textil AGابداعي شركت سوئيسي (  Nanosphere®ناوري تكميل پارچه كه به روش ف

هاي چربي،  شود و هر چيزي مانند آب، لكه داراي ويژگي خودتميزشوندگي بوده و موجب تميز ماندن پارچه مي
  . شود آن زدوده ميراحتي از سطح   عسل، سس كچاپ، شربت، خون و غيره كه روي آن بريزد به

جنوبي توسعه يافته و در واقع  از كره )Hyosung( 4توسط شركت هيوسونگ MIPAN Nano Magic Silver®فناوري 
استفاده از اين الياف در . شود نوعي الياف چندكاره ضدميكروب است كه با استفاده از  فناوري نانونقره توليد مي

هاي بيماريزاي خارجي  هاي مضر و محيط انواع مختلفي از ميكروب شود تا شخص در برابر توليد لباس موجب مي

                                                            
1 www.simmons.com 
2 www.nano‐tex.com 
3 www.schoeller‐textiles.com 
4 www.mipan.com/eng/ 
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هايي كه براي تميز كردن ظروف استفاده  ها، پارچه تميزي، دوام و ايمني وسايل خواب، حوله. محافظت شود
   .اي از كاربرد اين  فناوري در منسوجات خانگي دانست توان نمونه شوند را نيز مي مي

 Resists روش از استفاده با خود ديتول خط ردآمريكا  Burlington5 يانگخ يا پارچه يها تشك شركت Spills 
 يرو كه يعاتيمابنابراين . ودبش ها آن يرو لك دنيرس حداقل به و هاي توليدي تشك دوام حفظ باعثاست  توانسته
 پاك آن سطح از رندگذا يبرجا خود از يا لكه آنكه بدون و خورده سر آن يرو يآسان  به زندير يم تشك نيا سطح

   .شوند يم
  .كنندبه بازار عرضه مي Nano‐Pel®يي با فناوري ها روكش Sleepwear ودر آمريكا  Serta6هاي  شركت

                                                            
5 www.burlington.com 
6 www.serta.com 
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  هاي حاصل از سوختگي ات نقره براي زخمبانداژهاي حاوي نانوذر
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   :توصيف/معرفي
هاي  ها به عنوان داروي ترميم سوختگي و درمان عفونتهاي ناشي از سوختگي تركيبات ضدميكروبي نقره براي سال

است كه در عين حال از آثار جانبي از قبيل تغيير دادن رنگ پوست و آسيب  گرفته فاده قرار ميشديد مورد است
تاثير  توانند دوره درمان اين نوع داروها را بي هاي مقاوم مي باكتري و البته است ها برخوردار بوده رساندن به سلول

  .كنند
  

   :معايب/مزايا/كاربرد
نوع ميكروب مقاوم در برابر دارو با افزايش سطح مؤثر  150ر برابر بيش از كشي نانوذرات نقره د  خاصيت ميكروب

  .شود اين ذرات بيشتر مي
  

  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري
1Nucryst pharmaceuticals 2، بخشي از شركت كاناداييWestaim Corporation  است كه پوشش موردنياز براي

است كه ادعا در اين مورد محصولي ارائه كرده Nucrystشركت . كند مي هاي شديد ناشي از سوختگي را توليد زخم

                                                            
1 www.nucryst.com 
2 www.westaim.com 

 

ژ دا ات یحاو یبا م یا  ه و ل ی ز   یو  از حا
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دقيقه كشته و براي چندين روز پيوسته اثر خود را  30كند محصول مبتني بر نانونقره آنها باكتري را در عرض  مي
  .كند حفظ مي



 
 
 

  هاي محافظ در برابر تششع راديواكتيو لباس
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  :توصيف/معرفي
شود، اثرات نامطلوب اين فناوري و اي زياد ميهچنان كه پيشرفت علم در شكاف اتم و استفاده از انرژي هستهم

هايي براي مقابله انسان با اين شرايط بيني روشلذا پيش. يابدهمچنين و كاربردهاي مخرب آن نيز افزايش مي
اي يا انفجارهاي ناخواسته اتمي، آلوده حين كار و همچنين مواقع ضروري مثل استفاده دشمن از بمب هسته

از طرفي توسعه . استز همان ابتدا براي پژوهشگران اين حوزه در پيش گرفته شدهرويكردي است كه ا
يك فضانورد به محض خروج از ميدان مغناطيسي و اتمسفر محافظ شود فضانوردي و سفر به فضا كه باعث مي

تدافعي در هاي ، نياز به پوششگيردبصورت ذرات اتمي باردار قرار  كننده به هاي يونيزه زمين، در معرض تابش
  .كند اين شرايط را زياد مي

  
  :معايب/مزايا/كاربرد

هاي مقاوم  منظور تهيه لباس توان پارچه ضدتشعشعي با استفاده از فناوري نانو به هاي خاص مي با ايجاد روكش
اين ماده كه بين دواليه پارچه تعبيه . اين ماده سبك، غيرسمي و بدون سرب است. در برابر تشعشع توليد نمود

هاي سرتاسري كه از شخص در برابر پرتوهاي  توان در هرلباسي با هر الگويي از جمله لباس شود را مي مي
هاي حياتي شخص در برابر تأثيرات زيانبار تشعشع  ها از اندام اين جليقه. كار برد كنند، به كننده حفاظت مي يونيزه

هاي  اليه. كند نيروهاي امداد و نجات فراهم ميمحافظت كرده و امكان حضور فرد در ناحيه آلوده را در قالب 
كار  به كنند عمل نكرده يا ابزارهايي كه تشعشعات مضر از خود ساطع مي ةهاي آلود محافظ براي پوشاندن بمب

 

و باس وا ع راد ا  ظ   حا   ی 
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هاي  اين پوشش بسيار قوي و بادوام است و طوري طراحي شده كه موجب كاهش گسيل چشمه. رود مي
اين لباس سرتاسري براي محافظت هنگام فرار از بمب كثيف هم . شود نيز مي 137پرانرژي گاما مانند سنريوم 

ها در برابر تشعشعات توان در مورد پوشش فضانوردان و محافظت آن ها مياز طرفي از اين لباس. مفيد است
  .كيهاني استفاده كرد

  
  :  شده محصول تجاري/دارنده فناوري

 Radiationشركت آمريكايي  Shield  Technologies) RST(1 اي با نام  خط توليد انحصاري براي ساخت ماده
از اين ماده در ساخت  .هاي آلوده است دارد كه اين ماده مخصوص محافظت در برابر بمب Demornتجاري 
  .شود هاي سرتاسري استفاده مي هاي بازدارنده و لباس هاي جنگي محافظ در برابر اشعه، اليه جليقه

                                                            
1 http://www.radshield.com/ 
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  :توصيف/معرفي
شوند و نقش حياتي در تحقيقات  هاي تميز كه با هدف كنترل نفوذ ذرات در يك بخش ايجاد مي اتاق

اند، استفاده  كرده اتوانند از فيلترهايي كه با استفاده از فناوري نانو بهبود پيد بيوتكنولوژي و بيولوژيكي دارند، مي
  .كنند

  
  :معايب/مزايا/كاربرد

هاي نشانده شده روي سطح خود، كنترل نفوذ ذرات و سطح  ارريز و نانوكاتاليستدليل منافذ بسي اين فيلترها به
  .كنند واقعي ايجاد مي CleanRoomاستريليزاسيون را باال برده و شرايط محيطي را براي ايجاد يك 

  
  : شده محصول تجاري/دارنده فناوري

مشابه اين تكنولوژي، . آب دارد در حوزه تصفيه NanoCeramنام  تكنولوژي به ١Argonideشركت آمريكايي 
در اين فناوري . دارد كه حاوي ذرات ريز كربن فعال معلق در نانوآلومينا است AirPACTMنام  تكنولوژي به

در نتيجه اين فيلتر . دليل منافذ بسيار ريز سطح آن براي حذف كلر و ديگر گازهاي مضر راندان بااليي دارد به
كه در ايجاد فضاي الزم براي  زهاي متفاوتي را با راندمان بااليي جذب كندبيولوژيكي قادر است گا-شيميايي

 .گيرد اتاق تميز مورد استفاده قرار مي

                                                            
1 www.argonide.com 

 

فاده ی از ا ر ی ی جاد  و ق ا ز ی ا  
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