
 

 

 

  

  

  
  

  کاربرد فناوری نانوکاربرد فناوری نانو

  هاها  در توسعه واکسندر توسعه واکسن
 

 

 :ترتیب حروف الفبا( )به تألیف

 دکتر بابک براتی -فیروز ابراهیمی دکتر 

 زاده یوسف تاروردی - دکتر مصطفی بخشی

 زاده دکتر عباس حاجی - دکتر سید امیر حسینی

 دکتر شهرام نظریان  - دکتر داود صادقی
 

 

 هدانشکده و پژوهشکده علوم پای

 

 

 حسين امام جامع دانشگاه

 انتشارات و چاپ مؤسسه
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 . است  محفوظ حسین امام جامع دانشگاه برای اقتباس و  ترجمه ، برداری نسخه تكثیر، و  چاپ از اعم  ،حقوق کلیه
 

 
 

 ها اکسنکاربرد فناوری نانو در توسعه و : عنوان 
 زاده یوسف تاروردی - دکتر مصطفی بخشی - دکتر بابک براتی - دکتر فیروز ابراهیمی: تألیف 

 دکتر شهرام نظریان  - دکتر داود صادقی - زاده دکتر عباس حاجی - حسینی دکتر سید امیر

 ناهید آقامیرزاییآرایی:  صفحه 

 وحید امیراحمدی: طراحی جلد 

 مرکز چاپ سپاه: یلیتوگرافی، چاپ و صحاف 

 (9311ماه  مهر) اول:  چاپ  وبتن 

 نسخه 022 : شمارگان  

 ریال 222/672 :قیمت 
 ــانی ـــران : نش ـــراه ، ته ـــد  بزرگ ــایی شهی ــد ، باب ــ  از بع ــهاه لشــكر ، پ ــام  دانش ــام  ج ــ  ،حســـی   ام ــهوه  معاون ــاوری، و پ   فن

 68977068 ورنهار:د      68977072 : تلف       ، انتشارات و چاپ مؤسسه
  ــ ــ  مرک ــران : پخ ــدان ، ته ــی  می ــهاه ، فردوس ــهاه و  فروش ــه  نمایش ــاپ  مؤسس ــارات و  چ ــهاه انتش ــام  دانش ــام  ج ــی   ام  ،حس

 77731016 : تلف 

 ترتیب حروف الفبـا( فیـروز ابراهیمـی       ها/تالیف )به برد فناوری نانو در توسعه واکس کار:  عنوان و پدیدآور
 ]و دیهران[؛ ]برای[ دانشكده و پهوهشكده علوم پایه 

 9311ـ مؤسسه چاپ و انتشارات،  : تهران: دانشهاه جام  امام حسی  مشخصات نشر
 : مصورص  062، دهازدو:   مشخصات ظاهری

 98ـ  علوم زیستی، سری 139، مؤسسه چاپ و انتشارات، : دانشهاه جام  امام حسی  فروست
 167-178-890-176-0 : شابک

 : فیپا نویسی فهرست وضعیت 
 ترتیب حروف الفبا( فیـروز ابراهیمـی، بابـک براتـی، مصـطفی بخشـی، یوسـف        لیف )بهأت:  یادداشت

 زاده، داود صادقی، شهرام نظریان باس حاجیزاده، سیدامیر حسینی، ع تاروردی   
 کتابنامه : یادداشت

 )(Nanomedicine نانوپزشكی : موضوع
  (Nanoparticles -- Therapeutic use) مصارف درمانی --نانوذرات  : موضوع
  )Vaccines(ها  واکس  : موضوع
  )         --                            نوآوری --ها  واکس  : موضوع

  - 9387 ابراهیمی، فیروز، :  شناسه اف وده
 دانشكده و پهوهشكده علوم پایه -: دانشهاه جام  امام حسی  شناسه اف وده
 مؤسسه چاپ و انتشارات -: دانشهاه جام  امام حسی  شناسه اف وده

 R 796:  بندی کنگره رده

 078/792:  بندی دیویی رده

 6331896 : شماره کتابشناسی ملی



 

 

 سخن ناشر
 

الرحمنالرحيماهللبسم

 «...کثیرًاُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا »

 ..کسی که به او حکمت داده شود، حقا خیری فراوان داده شده است. دهد و حکمت را به هرکس بخواهد می

 (071  ةـ آی بقره  ة)سورة مبارک
  

از حرک  اجتماعی عظیمی اس  که با سرنهونی بدی  تاریخی،  ای بی انقالب کبیر اسالمی، نمونه

می، امیـدهای فراوانـی را در دل مستاـعفان و    طاغوت و برپایی نظـام مقـدس جمهـوری اسـال    

های بلند دول  اسالمی، جامعه اسالمی و درنهای ، تمدن  خواهان جهان برای تحقق آرمان آزادی

هـا، بایـد نقـ  کلیـدی      ویهه دانشـهاه  بزرگ اسالمی پدید آورد  در ای  میان، نهادهای علمی، به

 سیر صحیح انقالبی را ایفا نمایند سوزنبانی و هدای  قطار پیشرف  و رشد جامعه در م

دانشـگاه سـازمانی سـ اه در تـراز انقـ        »عنوان  به دانشهاه جام  امام حسی 

، در کنـار مسـلولی  مهـ     «سـاز  ت کیه، جهاد علمی، دانشـگاه تمـدن  » با شعار« اس می

اسالمی سازی و تربی  سربازان عصر ظهور، وظیفة تولید و نشر معارف پاسداری از انقالب  انسان

منظـور تكمیـ  چرخـة     برعهده دارد  در ای  راستا، معاون  پهوه  و فناوری دانشـهاه بـه   نیزرا 

بـا هـدف    ،«کارآمـدی »و « روزآمـدی »، «اسـالمی بـودن  »مدیری  دان  بومی بـا سـه ویهگـی    

دســتیابی بــه مرجعیــ  علمــی، افتخــار و تــالی دارد تــا زمینــه و بســتر  زم بــرای اســاتید و 

رم ای  عرصه را فراه  نماید  امیـد اسـ  در سـایة الطـاف بیكـران الهـی و بـا        پهوهشهران محت

ایـ    ،های انتشاراتی مؤسسة چاپ و انتشارات دانشهاه جـام  امـام حسـی     گستری فعالی 

 رسال  خطیر تحقق یابد 

و  در پایان، بر روح ملكوتی معمار و رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی، حاـرت امـام خمینـی      

بـا  فرسـتی  و   گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان حـرم درود مـی  همچنی  شهدای 

و نیز خدمتهزاران  ای هرچه بیشتر مقام معظ  رهبری، امام خامنه قاتیو توف یسالمت یآرزو

اسالم و کشور، از اساتید، فرهیختهان و اه  نقد و نظر تقاضا داری  با ارائة نظرها و پیشنهادهای 

 فرمایند  خود، ما را یاری

 اهلل التوفیق و علیه التك ن و من

 معاونت پژوه  و فناوری

 دانشگاه جامع امام حسین

 (سه)



 

 

 

 

 



 

 

 مطالب فهرست
 

 صفحه عنوان 

 

 (زدهای)                                                                                                                                                   پیشگفتار

 

 9                                                                                                                                         ها  وزومیل :اول فصل

 3                                                                                                                                                    مقدمه  9-9

 8                                                                                                                                                 خچهیتار  9-0

 8                                                                                                       ها پوزومیل یساختار یها یهگیو  9-3

 1                                             یستیز باتیترک یپوشان درون یبرا ها پوزومیل از استفاده یایمزا  9-8

 92                                                                                                                 ها پوزومیل سنتز یها روی  9-9

 MLV                                                                      90 هیچند  یها پوزومیل هیته یها روی  9-9-9

 98                                              (SPLV) یپوزومیل داریپا هی  چند یها سهیک هیته روی  9-9-0

 99           (MLV-REV)معكوس ازف ریتبخ روی به یپوزومیل هی  چند یها سهیک هیته  9-9-3

 99                                                                  (MVL) یا سهیچندک یها پوزومیل هیته روی  9-9-8

 SUV                                                             99 کوچک هی  تک یها سهیک هیته یها روی  9-9-9

 LUV                                                                97 رگبز هی  تک یها سهیک هیته یها روی  9-9-7

 02                                                                          فعال س یز مواد واجد یها پوزومیل اندازه کاه   9-7

 09                                                                                                                       اکستروژن روی  9-7-9

 00                                                                                                                    یصوت امواج روی  9-7-0

 00                                                                                                                   یساز  همه روی  9-7-3

 03                                                                                     پوزومیل در فعال س یز باتیترک یبارگذار  9-6

 03                                                                                                               پوزومیل یساز خالص  9-6-9

 09                                                                                                           ها پوزومیل اتیخصوص یبررس  9-7

 06                                                                                                        ها پوزومیل  یتوز و اندازه  9-7-9

 01                                                                                                                               زتا  یپتانس  9-7-0

 01                                                                                                                                 یفاز رفتار  9-7-3

 32                                                                                                                           یشناس خ یر  9-7-8

 (پنج)



 

 

 39                                                                                                                یپوشان درون ییکارا  9-7-9

 30                                                                         پوزومیل در فعال س یز باتیترک یبارگذار  9-7-7

 30                                                                                                                   ها پوزومیل یداریپا  9-7-6

 33                                                                                                                       یكیزیف یداریپا  9-7-7

 38                                                                                                                    ییایمیش یداریپا  9-7-1

 38                                                                                                                     یستیز یداریپا  9-7-92

 39                                                                                                                   ها پوزومیل یسطح اصالح  9-1

 37                                                                                                                     ها پوزومیل یبند  یتقس  9-92

 36                                                                                             ساختار براساس یبند  یتقس  9-92-9

 37                                           کاربردها و باتیترک براساس ها پوزومیل انواع یبند  یتقس  9-92-0

 82                                                                                                                                ها پوزومیل زیتجو  9-99

 83                                                                                                           یپروتل –پوزومیل اندرکن   9-90

 89                                                                           یدارورسان و یپزشك در ها پوزومیل یکاربردها  9-93

 87                                                                        ونیناسیواکس یها ست یس در ها پوزومیل کاربرد  9-98

 87                                                                                                           ها سلول با ها پوزومیل تداخ   9-99

 87                                                                                                        پوزومیل عم  س یمكان  9-99-9

 81                                                                                                                     یمنیا ست یس کیتحر  9-97

 99                                                                                                              ژن یآنت یسلول درون سنتز  9-96

 90                                                                                                                   ها پوزومیل یساز سترون  9-97

 93                                                                                                                                        یریگ جهینت  9-91

 98                                                                                                                                                    مناب   9-02
 

 96                                                                                                                             هاونینانوامولس :دوم فصل

 91                                                                                                                                                    مقدمه  0-9

 91                                                                                      ها ونینانوامولس دیتول یها روی و ساختار  0-0

 79                                                                                                                            ها ونینانوامولس انواع  0-3

 70                                                                                                       ها ونینانوامولس دیتول یها روی  0-8

 73                                                                                                                ها ونینانوامولس یها یهگیو  0-9

 73                                                                          ها ونینانوامولس با ها ونیامولس یها تفاوت  0-9-9

 73                                                                             ونینانوامولس هیبرپا یها ست یس یایمزا  0-9-0

 (ش )



 

 

 78                                                                             ونیوامولسنان هیبرپا یها ست یس بیمعا  0-9-3

 78                                                                   ونینانوامولس ونیفرمو س بر مؤثر یفاکتورها  0-9-8

 79                                                                                     ها ونینانوامولس یداریپا یفاکتورها  0-9-9

 76                                                                                         ها ونینانوامولس  یتحو یرهایمس  0-9-7

 71                                                                                                                  ها ونینانوامولس یکاربردها  0-7

 69                                                        یمخاط یها واکس   یتحو یبرا ونهاینوامولسنا از استفاده  0-6

 60                                                                                                          یكینیکل  یپ مطالعات  0-6-9

 61                                           واناتیح یبرا یونینانوامولس ادجوان  یبرا  یسم یبررس  0-6-0

 79                                          ها ونینانوامولس با ارتباط در شده انجام ینیبال یها  یآزما  0-6-3

 78                                                   یونینانوامولس یها ادجوان  فرد منحصربه یمنیا اثرات  0-6-8

 79                                                                                                                                           یریگ جهینت  0-7

 76                                                                                                                                                      مناب   0-1

 

 19                                                                                                              یروسیو شبه نانوذرات :سوم فصل

 13                                                                                                                                                    مقدمه  3-9

 17                                                                          ساختار براساس یروسیو شبه ذرات یبند  یتقس  3-0

 16 .... (non-enveloped VLPs) شده احاطه ریغ ای پوش  بدون یروسیو شبه ذرات  3-0-9

 922                                                         (Enveloped VLPs) دار پوش  یروسیو شبه ذرات  3-0-0

 923                                                                                                                  یروسیو شبه ذرات کاربرد  3-3

 928    کارآمد اریبس واکس  پلتفرم کی و یرسان واکس  ست یس کی عنوان به یروسیو شبه ذرات  3-8

 927          ینیبال و ینیبال  یپ مطالعات در یروسیو شبه ذرات ییزا یمنیا و یانیب یها ست یس  3-9

 927                                                                                                         ییایباکتر یانیب ست یس  3-9-9

 996                                                                                                                مخمر یانیب ست یس  3-9-0

 909                                                                                         حشرات یها سلول یانیب ست یس  3-9-3

 907                                                                پرندگان و پستانداران یها سلول یانیب ست یس  3-9-8

 939                                                                                           یاهیگ یها سلول یانیب ست یس  3-9-9

 939                                                            (Cell-free systems) سلول از یعار یها ست یس  3-9-7

 936                                                                                                                                           یریگ جهینت  3-7

 982                                                                                                                                                      مناب   3-6

 (هفت)



 

 

 983                                                                                                                     یمریپل نانوذرات :چهارم فصل

 989                                                                                                                                                    مقدمه  8-9

 996                                                                                     ریپذ بیتخر س یز یمریپل نانوذرات هیته  8-0

 PLGA                                                                                                                      996 نانوذرات  8-0-9

 PLGA                                                                                                         973 مه  یها یهگیو  8-0-0

 976                                  ژن یآنت یحاو PLGA نانوذرات یفیک و یکمّ یابیارز یها روی  8-0-3

 971                                                                            (کیلیفیآمف( )دینواسیآم) یپل نانوذرات  8-0-8

 968                                                                                     کیلیفیآمف یدیساکار یپل نانوذرات  8-0-9

 967                                                                                                                                    توسانیک  8-0-7

 973                                                                                                                   توسانیک مشتقات  8-0-6

 979                                                                                                  یونی یپل کمپلكس نانوذرات  8-0-7

 976                                                              ادجوان  و ژن یآنت  یرها در یمریپل نانوذرات  8-0-1

 912                                                                                            نانوذرات از استفاده با ژن یآنت رسان   8-3

 913                                                            نانوذرات توسط کیتیدندر یها سلول یساز فعال  8-3-9

 917                                                      ونی یپل کمپلكس نانوذرات از استفاده با ژن رسان   8-3-0

 916                                                                                               نانوذرات یسلول داخ   یتوز کنترل  8-8

 pH                                                                                                         916 به حساس نانوذرات  8-8-9

 911                                                                 یتوزولیس  یرها یبرا کیلیفیآمف یها مریپل  8-8-0

 029                                                       نانوذرات هیبرپا یها واکس  توسط یمنیا یها پاسخ  یتنظ  8-9

 029          (دیاس نویآم) یمریپل کیلیفیآمف نانوذرات از استفاده با یمنیا یها پاسخ القا  8-9-9

 PLGA                                                                     020 نانوذرات از استفاده با ونیناسیواکس  8-9-0

 023                                                                      نانوذرات هیبرپا یها واکس  بر ذره اندازه اثر  8-9-3

 028                                                                                                                                           یریگ جهینت  8-7

 029                                                                                                                                                      مناب   8-6
 

 093                                                                                                                            یفل  نانوذرات :پنجم فصل

 099                                                                                                                                                    مقدمه  9-9

 096                                                                                                           یفلز نانوذرات انواع و ساختار  9-0

 097                         یها کننده فعال عنوان به یفلز نانوذرات ییایمیش كویزیف مه  یها یهگیو  9-3

 یمنیا یها پاسخ

 (هشت)



 

 

 008                                                                     فلز نانوذرات با زنده موجودات یمنیا سامانه تعام   9-8

 032                                                           واکس  و دارو  یرها و ارسال در یفلز نانوذرات کاربرد  9-9

 037                                                                                                                                           یریگ جهینت  9-7

 036                                                                                                                                                      مناب   9-6

 

 089                                                                                                                                        افینانوال :ششم فصل

 086                                                                                                                                                     مقدمه  7-9

 087                                                                                                                 افینانوال ساخ  یها روی  7-0

 090                                                                                                                 یسیالكترور مراح   7-0-9

 093                                                                                           یسیالكترور بر مؤثر یپارامترها  7-0-0

 099                                                                                                             برهاینانوف اتیخصوص  7-0-3

 097                                                                                               برینانوف یریپذ رطوب   یقابل  7-0-8

 097                                                                                     یستیز یها مولكول از حاص  یبرهاینانوف  7-3

 096                                                                                                                        دارو ادغام یها کیتكن  7-8

 097                                                                                                                           کردن مخلوط  7-8-9

 097                                                                                                              محور ه  یسیالكترور  7-8-0

 091                                                                                                            ونیامولس یسیالكترور  7-8-3

 072                                                                              پوزومیل همراه به محور ه  یسیالكترور  7-8-8

 079                                                                                 یمریپل یبرهاینانوف یستیز نمودن دار عام   7-9

 073                                                                                                                                              یدارورسان  7-7

 078                                                                                                                                      واکس   یتحو  7-6

 076                                                                                                                                           یریگ جهینت  7-7

 071                                                                                                                                                       مناب   7-1

 

 (نه)



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 یدرمـان بهبود فراینـدهای  پیشهیری و  منظور ایجاد مصونی ، بهقابلی  زیادی ها  واکس 

مهـ  در حـوزه   هـای   یكی از چال  باشند  می را دارا سرطاناع و انو واگیردارهای  بیماری

باشد  از  می و کارآمد مؤثرهای  واکس زا دستیابی به  ایمنی علیه عوام  بیولوژیک بیماری

مدت و قدرتمنـد  و القاء بلندبرای تحریک   ظرفی  آنتوان به  مؤثر میواکس  های  ویهگی

جملـه علـ    وجود آمده در علوم مختلـف از  هب های پیشرف   با اشاره کردهای ایمنی  پاسخ

ـ نانومواد شناسی، تهیه و استفاده از  مواد و زیس  فراینـدهایی از   ثیر بسـزایی در بهبـود  أت

از تواننـد   می داشته اس   ای  ترکیبات و ساختارهای نانوئیها  فرمو سیون واکس جمله 

نظر و عملكرد ادجوانی ایمونوژن مورد سیست  رهای  های مختلفی از جمله بهبود  روی

و نانوساختارها استفاده از نانوذرات علیه آنتی ژن شوند   القاء یا تقوی  پاسخ ایمنیسبب 

، زا زیـاد آنتـی ژن و ترکیـب ایمنـی    قابلی  بارگذاری مهمی از جمله های  با ایجاد ویهگی

 جلوگیری از اثرات مخرب آنـزی  و ترکیبـات زیسـتی بـدن بـر     ، و آن شده رهای  کنترل

سازی ایمنی ذاتی و القاء پاسـخ ایمنـی    فعالو تقوی   تواند زمینه  زم برای می ایمونوژن

در کشور ما نیز محققان زیادی در ای  زمینه مشغول به فعالیـ    سازد را فراه   اکتسابی

ای نیز صورت گرفته اسـ   بـا توجـه بـه کمبـود منبـ  فارسـی         هستند و کارهای ارزنده

جـام  و     فناوری و واکس ، تصمی  گرفته شد تا کتابی نسبتاًاختصاصی حوزه ریز زیس

بـه   ای و مفیـدی را  اطالعـات پایـه  لیف شـود تـا بتوانـد    أالبته مختصر در ایـ  زمینـه تـ   

دانشجویان و محققی  حوزه زیستی ارائه نماید  کتـاب حاضـر در     فصـ  تـدوی  شـده      

 پـردازد   ر زمینه واکس  میاس  که هر فص  به معرفی و کاربردهای یک نانوذره خاص د

 زده(ای)



 

 

هایی ه  از قل  افتاده باشد که ای  امر لـزوم   ممك  اس  تحقیقات یا پیشرف  ،حال ای با

طلبد  در پایان از انتشارات دانشهاه جام  امام حسـی )ع(   بازنهری مداوم ای  کتاب را می

در  انسـایر همكارانمـ    همچنی  از شود می چاپ و انتشار کتاب تشكردر همكاری  جه 

بـه جهـ  ارائـه نظـرات     ناسی دانشـهاه جـام  امـام حسـی )ع(     ش مرکز تحقیقات زیس 
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