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: 7 قسمت- واژه نامه- فناوري نانو
تشخيص و درمان در مراقبتهاي بهداشتي

Nanotechnologies –Vocabulary-Part 7 :
Diagnostics and therapeutics for healthcare

ICS:07.030; 01.040.07

ب

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک  مکاد  3قکانون اصکح  قکوانی  و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا 
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد.
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومی جلسهشورا عالیادار مکور 29/6/92بکه
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابحغشدهاست .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک  و نفکع ،شکام  تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی 
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو  ارسکا  مکیشکود و پک  از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود .
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار   3تکدوی  و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمانملیاستانداردایرانتشکی میداد به تصویب رسیده باشد .
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی  المللکی اسکتاندارد)،1(ISOکمیسکیون بکی  المللکیالکتروتکنیک 
)9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی)3(OIMLاسکت و بکهعنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند.در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد  اکا  خکا 
کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود  .
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا  حمایکت از مصکر  کننکدگان،حفک 
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد،اجبکار 
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا  اسکتاندارد کاالاکا  صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعا
درزمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش ،سازمانملیاستانداردایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأییدصححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آناا نظارتمی کند.ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی  عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.



1- International Organization for Standardization
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پيشگفتار
استاندارد"فناور نانو– واژهنامه-قسمت:3تشخیصودرماندرمراقبتاا بهداشتی" کهپیشنوی آن
در کمیسیوناا مربو توسط ستاد ویژه توسعه فناور نانو تدوی شده است و در سیزدامی جلسه
کمیتهملیفناور نانو مور  1323/2/3مورد تصویبقرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده 3
قانوناصح قوانی ومقرراتسازمانملیاستانداردایران،مصوببهم ماه،1331بهعنواناستانداردملی
ایرانمنتشرمیشود .
برا حف امگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا ملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،
استاندارداا ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار گونه پیشنهاد که برا اصح و
تکمی ای استانداردااارائهشود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربو موردتوجهقرارخواادگرفت.
بنابرای بایداموارهازآخری تجدیدنظراستانداراا ملیایراناستفادهکرد .
منبعوماخی کهبرا تهیهای استانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشر زیراست :
ISO/TS 80004-7: 2011, Nanotechnologies –Vocabulary-Part7: Diagnostics and therapeutics
for healthcare

د

فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

ب

آشناییباسازمانملیاستاندارد

کمیسیونفنیتدوی استانداردج
پیشگفتار د
مقدمه و
1اد ودامنهکاربرد1
9مراجعالزامی 1
1

3اصطححاتوتعاریف

 3

پیوستالف(اطحعاتی)واژهنامه


پیوستب(اطحعاتی)کتابنامه



ه

3

مقدمه
پیشرفتاابهتغییراتچشمگیر درروشاا کشفمواددرعلوممهندسیو

درطراحیوساختنانومواد،
بینیمیشودوانتظار

فیزی منجرشدهاست.پیشرفتاا مشابهدربخشمراقبتاا بهداشتینیزپیش
میرودکهقدرتتشخیصودرمانبااستفادهازاجزا سازندهنانومقیاسپیشرفتاساسیپیداکند.ای 

اجزاممک استاجزا سازندهداخلیی ساختاربزرگتر،مانندزیستمادهیانانوچندسازهباشدیامستقیما
بهعنوانساختاراا نانومقیاسآزادواردعم شوند .
بهرهبردار ازخوا سطحیاذراتنانومقیاسبرا اادا تشخیصییادرمانیمرتبطبابیمار اا انسانی

درمحدودهمحصوالتووسای پزشکیقرارمیگیرد.ای کاربردعملینانوموادکهباعنواننانوپزشکیازآن
یادمیشوددرحوزهعمومیمراقبتاا بهداشتیقرارمیگیرد.ارسامانهزیستشناختیدرسطحسلولی

در نانومقیاس عم میکند و عملکرد خود سازماندای 1را نشان داده و اجزا سازنده اصلی را برا 
ماکرومقیاس،کهازنظرساختاربیشترآشناست،تشکی میداد.ای مقیاساخیرشام دوالیهلیپید 
میشود که برا اتصا خواای،
غشا سلو  ،اندام اا سلولی و ساختاراا ابر درشت مولکولی  9
کاتالیزور وتحركبهشیوهاا گوناگونطراحیمیشوند.ازخوا مربو بهذراتیاسطو نانومقیاس
میتواندرآزموناا درونتنیوبرونتنیاستفادهکرد .




1-Self-organizing
2-Supra-macromolecular

و
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2

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد بکارگیر فناور نانو در تشخیص و درمان پزشکی است .برا اصطححات
مربو به کاربرداا فناور نانو در مراقبتاا بهداشتی میتوان به بخشاا دیگر ISO/TS 8004
مراجعهکرد.درای استاندارداصطححاتارائهشدهبرا بهرهبردار ازویژگیاا موادنانومقیاسدرمقاصد
تشخیصی یا درمانی بیمار اا انسانی است .خوا نانومقیاس را میتوان در مواد یافت که عناصر
نانومقیاسداشتهیاخوددارا ابعادنانومقیاسباشند .
ای استاندارد برا متخصصان مراقبتاا بهداشتی مانند :سازندگان ،مصر کنندگان ،فناوران،
نمایندگیاا ثبتاختراع،قانونگیاران،سازماناا مردمنهاد(سم اا)وپژواشگرانکاربرددارد .

ای استاندارددرمواردزیرکاربردندارد :
الف-اصطححاتمربو بهآثارزیستشناختیی نانوماده،بدوندرنظرگرفت مقصوداولیهازنانوماده 
ب-اصطح شناسیتوصیفآثارزیستمحیطی،ایمنیوبهداشتی.

1

مراجع الزامي

مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت استاندارد به آنها ارجاع شده است .بدی ترتیب آن
مقرراتجزئیازای استانداردمحسوبمیشوند.درموردمراجعدارا تاریخچاپو/یاتجدیدنظر،اصححیه
اا وتجدیدنظراا بعد آن مورد نظر ای استاندارد نیست .با ای حا بهتر است کاربران ذینفع ای 
استاندارد ،امکانکاربرد آخری اصححبهااوتجدیدنظراا مداركالزامیزیرراموردبررسیقرارداند.در
موردمراجع بدونتاریخچاپو/یاتجدیدنظر ،آخری چاپو/یاتجدیدنظرآنمداركالزامی ارجاعداده
شدهموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ای استانداردالزامیاست:
 2-1استانداردملی،1321:19923فناور نانو-واژهاا،اصطححاتوتعاریفاصلی 
 2-2 IS0 80004-1: 2010, Nanotechnologies- Vicabulary- Part1- Core terms
2-3 ISO/TS 27687:2008,Nanotechnologies – Terminology and definitions
for nano-objects —Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
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اصطالحات و تعاريف

درای استانداردعحوهبراصطححاتوتعاریفتعیی شدهدراستانداردسر ISO/TS 80004اصطححاتو
بکارمیرود:

تعاریفزیرنیز
1


2-3

( )Nanoscale

نانومقياس

محدودهاندازهتقریبی1nmتا199nmاست .

وچکترنمیتوانبرونیابیکرد و برا چنی خواصیای حدودهاندازه

يادآوري  -2خواصی راکهلزوماازاندازهبزرگتربهک
تقریبیاست .
گروهاا کوچ ازاتمااعنواننانو
يادآوري -1حدپایینیدرای تعریف(تقریبا )1nmمطر شدهاستتابهت اتمیا  
یشد .
شئییاعناصرنانوساختاردادهنشودکهدرنبودحدپایینیچنی برداشتم 
]تعریف [ISO/TS 80004-1: 2010،1-9


1-3
()Nanoscience

علم نانو

مطالعه ،کشف و درك ماده نانومقياس ( )1-3که در آن خوا

و پدیدهاا وابسته به ساختار و اندازه

متمایزازخوا مربو بهاتماایامولکو اا منفردیاموادتوده،پدیدارمیشود .
]تعریف[ISO/TS 80004-1: 2010،9-9
3-3
فناورينانو

()Nanotechnology

بکارگیر دانستهاا علمیبرا دستکار وکنتر مادهنانومقياس(.)1-3برا استفاده(فایدهبردن)از
دهاا وخوا وابستهبهساختارواندازهاستکهازخوا مربو بهاتماایا مولکو اا منفردیا مواد
پدی 
میشود.
تودهمتمایز 
یشود .
يادآوري–دستکار وکنتر ،شام سنتزموادامم 
]تعریف[ISO/TS 80004-1: 2010،9-3


4-3
()Nanomaterial

نانوماده

مادها کهاری ازابعادخارجی آننانومقياس ()1-3استیا ساختارداخلی یا ساختارسطحی آننانو

مقیاساست .

يادآوري–ای ی اصطح عمومیفراگیربرا نانوشیئی()3-3ومادهناساختاریافتهاست .
]تعریف[ISO/TS 80004-1: 2010،2-9

9


5-3
()Nano-object

نانوشيئي

مادها کهی ،دویاسهبعدخارجیآننانو مقياساست( .)1-3

يادآوري–اصطح عمومیبرا اشیا نانومقیاس مجزاست .

]تعریف،93-9استانداردملی [19923

6-3
()Nanofiber

نانوليف

نانو شيئيکهدوبعدخارجیمشابهآننانومقياس ()1-3وبعدسومآنبسیاربزرگتراست .

یفمیتواندانعطا پییریاصلبباشد .

يادآوري -2نانول
يادآوري  -1دوبعدخارجی مشابهباتفاوتاندازهکمترازسهبرابروبعدخارجی بسیار بزرگترباتفاوتبیشتر ازسهبرابر
یشوند .
نسبتبهدوبعددیگردرنظرگرفتهم 
يادآوري -3بزرگتری بعدخارجیلزومانبایدنانومقیاسباشد .
]تعریف[ ISO /TS 27687: 2008 , 3-2


7-3
()Nanointervention

مداخله نانويي

دستکار درسطحسلولیوزیرسلولیبااستفادهازخوا نانومقياس()1-3موادوسامانهاا است.
9-3
()Stealth nano-object

نانوشيئي مخفي

نانوشیئی( )3-3کهباطراحی ویژه ازآشکارشدنیا پ
یکند.
م


سامانهاا دفاعی بدنجلوگیر 

زدنبهوسیله 

يادآوري -نانواشیا مخفی برا جلوگیر از آشکار شدن به وسیله سیستم رتیکولواندوتلیا (تورینه ا پوششی)
آسانساز نفوذبهغشاااوسداابطورویژهطراحیمیشوند .
()Reticuloendotelial) (RESیابرا  

یاتیل گلیکو ترکیب شده(پگیله شده)تاازآشکارساز جلوگیر 
مثال :نانوشیئی کهاندازهوشک مناسبی یافته وباپل 
کند .


3



8-3
()Nanoarray

نانوآرايه

یاا عملکرد یا توپوگرافی نانومقياس()1-3
باسطحنظمدارازنانواشيا ()3-3یا دارا ویژگ 

آرایها 
است(ازنظرتشخیصودرمانپزشکی) .

يادآوري-نانوآرایها کهبرا حسگر ،دارورسانیکنتر شدهیابرا گیرانداخت (گرفت )زیستمولکو اایاسلو اابکار
یرود 
م


21-3
((Nanopore sensor

حسگر نانوتخلخلي

استفادهمیشود .

حسگر کهدرآنازنانوتخلخ (اا)برا تشخیص(شناسایی)وآشکارساز گزینشی

وناا معدنی و
یتوان برا تشخیص (شناسایی)وآشکارساز زیست مولکو اا،ی 
يادآوري – ی حسگرنانوتخلخلی رام 
گونهاا مرتبطبافیزیولوژ بکاربرد .
سایر 
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()Nanocarrier

نانوحامل

نانوشيئي ()3-3یا اشیایی کهدرمقیاس بزرگترنداماقابلیتحم باراا نانومقياس ()1-3رادارندو
درحفرهاا درونی

تواناییانتقا ی عام تشخیصی یا درمانیرارو سطحخود،یا درتودهساختاریا 
دارند(درتشخیصودرمانپزشکی) .

ژها رااد گیرد .
يادآوري –2انتقا میتواندمح دقی ووی 
ژها بهمنظورراایش عوام ضدسرطان،
يادآوري  -1نانوحام اابرا انتقا باراا با کاربردپزشکی 1بهسلو وبافتوی 
بکارمیروند .

آنتیبیوتی ااودارواا دیگریابرا عملکرداا تصویربردار یاحسگر 
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نانوکپسول()Nanocacapsule

نانوشيئي ()3-3دارا جدارهی یا چندالیه متمایز ازنظرشیمیایی یا ساختار کهی سورا یا حفره
یکندوبرا حم اجزا قاب تجزیه،9درمانییاتقویتکنندهتصویرطراحیشدهاست
جامد رااحاطهم 
(ازنظرتشخیصودرمانپزشکی).
1-Medical payload
2- Analytical

2


23-3
()Nanoneedle

نانوسوزن

نانوليف ()6-3صلبباقطرخارجی یکنواخت ،متغیر یا باری شدهکهقابلیت تحوی سیا اایا نانو اشيا
()3-3رابهمح اا بافتییاسلو اا معینیداردوبرا ایجادفرورفتگیدرساختاراا زیستشناختی
امکاربرددارد .
یتواندرمتخلخ کردنپوستبرا ایم ساز بکاربرد .
مثال:نانوسوزناارام 
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()Nanoporous membrane

غشاي نانومتخلخل

غشا دارا نانوتخلخل(مجرااا )بازیابهاممرتبطاست.

چدار (خمیده)دارندکهامکانجریان سیا  ،انتقا ماده
استوانها  ،مخروطی یا پی 

يادآوري – تخلخ اا نوعا شک اندسی 
ح شدهیاجداساز موادح شدهرافرااممیکنند.
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()Nanopit

نانوفرورفتگي

فرورفتگیسطحکهحداق ی بعدآننانومقياساست(ازنظرتشخیصودرمانپزشکی) .

یشود .
يادآوري–نسبتمنظربرا عملکردپزشکیویژه،مثححف یاراایشی عام زیستفعا طراحیم 
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()Nanochannel

نانومجرا

نانوفرورفتگي،نانوحفرهبازیانانوتخلخلیکهکشیدهشدهباشد(ازنظرتشخیصودرمانپزشکی) .

یادآور –ساختاراا جهتیافتهدرنانومقياس()1-3بهکنتر جریانسیا یاچسبندگیسلولیوردیفشدندرسطح
یکنند .
ی زیستمادهکم م 
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نانوگيره()Nanotweezer

3

لها برا گرفت ورااکردن نانوشيئي ()3-3یا جزءسطحی نانومقياس ()1-3ی شیئی بزرگتر
وسی 
است .
.
یرود کهدر
يادآوري– ای وسیله بهمنظورحرکتدادناجزا (موارد)نانومقیاس دری جسمبهی مح دقی بکارم 
یتوانمادهصدمهدیده،مانندپحكاا آمیلوئیدوCNSرابرداشت .
نتیجهم 
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()Nanoscale imaging agent

عامل تصويربرداري نانومقياس

نانوشيئي()3-3کهبرا تقویتتفکی تصویرطراحیشدهاست .

مثال:عوام فراصوت،پرتوایک ،نور ونشانهدارشدهباموادپرتوزا .
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پيوست الف
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واژهنامه انگليسي به فارسي
Nanoarray

 نانوآرایه

Nanocapsule

 نانوکپسو

Nanocarrier

 نانوحام

Nanochannel

 نانومجرا

Nanofibre

 نانولیف

Nanoscale imaging agent

 عام تصویربردار نانومقیاس

Nanointervention

 مداخلهنانویی

Nanomaterial

 نانوماده

Nanoneedle

 نانوسوزن

Nano-object

 نانوشیئی

Nanopit

 نانوفرورفتگی

Nanopore sensor

 حسگرنانوتخلخلی

Nanoporous membrane

 غشا نانومتخلخ

Nanoscale

 نانومقیاس

Nanoscience

 علمنانو

Nanotechnology

 فناور نانو

Nanotweezer

 نانوگیره

Stealth nano-object

 نانوشیئیمخفی
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