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پیشگفتار مولفین

سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی کران او توفیق 
تالیف و تدوین کتاب حاضر حاصل آمد. کتابی که پیش رو دارید حاصل تالشی 
چندین ساله به منظور تدوین و تالیف دانسته ها و تجربیات نگارند گان است. این 
کتاب مطابق با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده و مهم ترین هدف آن ارائه 

اطالعات جامع و جدید همسو با نشریات معتبر علمی است.
با توجه به اینکه در سال  های اخیر، با توسعه ی فناوری نانو، انسان در معرض 
نانوموادی قرار گرفته که می توانند از طرق مختلف وارد گردش خون شده و با 
پروتئین ها برهمکنش دهند و جذب پروتئین به سطح نانوذرات ممکن است منجر 
به سمیت شود. از این رو، در این کتاب راه های ورود نانوذرات به بدن و برهمکنش 
پروتئین- نانوذرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که می تواند در پزشکی و 

سم شناسی حائز اهمیت باشد.
اکنون که به یاری پروردگار تالیف کتاب حاضر به سرانجام رسید وظیفه خود 
داریم.  اعالم  عزیزمان  خانواده  زحمات  از  را  سپاسگزاری  نهایت  که  می دانیم 
همچنین از سایر همکاران و دوستانی که هر کدام به نحوی در تهیه این مجموعه 
همکاری داشته اند تشکر نموده و موفقیت همه آنها را از خداوند متعال خواهانیم.

از دانشجویان عزیز، همکاران گرامی و خوانندگان محترم استدعا داریم که با 
رهنمودهای ارزشمند خود ما را در جهت رفع نقایص احتمالی یاری نمایند.

با احترام- مؤلفین
E-mail: farahnaz.behzad@yahoo.com



مقدمه 

نانوفناوری به مطالعه پدیده ها و خواص نوین موادی با مساحت سطح بسیار 
زیاد، با ابعاد کمتر از صد نانومتر می پردازد و امروزه نانومواد1 در حوزه های وسیعی 
از علم از قبیل زیست فناوری، پزشکی، داروسازی و صنایع غذایی کاربرد دارد. با 
توسعه کاربردهای فناوری نانو، انسان در معرض طیف وسیعی از نانوذرات قرار 
گرفته است که پس از ورود به بدن، می توانند در اندام های مختلف بدن توزیع 
شوند. خون اولین محیط فیزیولوژیکی است که نانو ذرات با آن روبرو می شوند، 
پالسمای خون شامل هزاران نوع پروتئین با غلظت های متفاوت می باشد. عالوه بر 
پروتئین ها، چربی ها نیز در پالسمای خون موجود هستند. بنابراین، پس از تزریق 
نانوذرات به داخل خون، یک رقابت بین مولکول های زیستی مختلف برای جذب 
بر روی سطح نانوذرات وجود دارد )اثر ورمن(. در مرحله ی اول، فراوان ترین و 
کوچکترین پروتئین ها روی سطح نانوذرات جذب سطحی می شوند؛ با این حال، 
به مرور زمان توسط پروتئین های با میل ترکیبی باالتر جایگزین می شوند. جذب 
پروتئین ها بر سطح نانوذرات ممکن است باعث تغییر در خصوصیات پروتئین ها از 
جمله صورت بندی2 آنها شود و از آنجایی که صورت بندی پروتئین ها تعیین کننده ی 
عملکرد آنها می باشد، می تواند در نهایت منجر به سمیت و پاسخ های زیستی متعدد 
شود. از این رو، ارزیابی، درک برهمکنش و تغییرات ساختار - عملکرد بیومولکولی 
پروتئین- نانومواد می تواند در مطالعات علوم پزشکی و سم شناسی3 بسیار حائز 

اهمیت می باشد. 

1. Nanomaterial

2. Conformation

3. Toxicological




