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دتقنية النانو وعالقتها بالجل

ماذا تعني كلمة نانو ؟

“قزم”تعني كلمة نانو باللغة اليونانية      

(Nano stands for one billionth )وهي مشتقه من نانومتر (Nano Meter)

.وهي وحدة قياس

؟(المادة المتناهية الصغر ) حجم النانويمكننا أن نتصوركيف 

أو واحد على المليون من (one billionth of meter)هي واحد على البليون من المتر 
.(one millionth of millimeter)المليمتر
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(:تقنية النانو)تعريف علم •

ل التحكم في من خال( المتناهية الصغر)القدرة في التحكم التام والدقيق في انتاج المواد 
ة لتصبح تفاعل الجزيئات الداخلة في التفاعل وتوجيها للحصول أو انتاج مادة معين

.أكثر دقه ونقاوة من الطرق التقليدية

. هذا النوع من التفاعل يعرف باإلنتاج أو التصنيع الجزيئي
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التفاعل بدون تقوم على  أساس خلط مكونات–الطريقة التقليدية في تصنيع المواد الكيميائية 
.األخذ في االعتبار اتجاه الذرات

النتيجة             المادة تكون خليط من عدة مواد 
.تنتج مادة مختلفة( تقنية النانو)أما في حالة 

.اسباإلمكان انتاج األلم–عند إجراء التفاعل –توجيه ذرات الكربون في الفحم :  مثال

.ترباإلمكان انتاج مواد تستخدم في  انتاج شرائح الكمبيو–توجيه ذرات الرمل :  مثال
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كيف نتصور صغر حجم المادة أكثر ؟

( hydrogen atoms 10)عشر ذرات هيدروجين( Width) عبارة عن عرض هو

من قطر الشعرة 1/50000توضيح آخر حجم النانو 

(1/50000 the diameter of human hair )
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دتقنية النـانو وعالقتها بالجل

(Nanotechnology)النانوتقنيةبدأتوكيفمتى•

Richard)الفيزيائيقام,  م1959عامفي- Feynman )والمعلومةالفكرةبتقديم
.التقنيةهذهعن

(Heinrich Rohrer & Gerd Binning)الفيزيائيانقام, م1981عامفي-

والذي(Scanning Tunnel Microscope)الماسحااللكترونيالمجهرباختراع
. مرةماليين10بمقدارالصغيرةاألشياءتكبيريستطيع

(.االختراعهذاعلىنوبلجائزةعلىحصلوام1986عامفي)
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؟الطبيالمجالفيالنانولتطبيقاتأمثلة

:الموضعيةالعالجات•
 Sunscreenالشمسأشعةمنواقي1.

Anti-wrinklesالتجاعيدلتخفيفالموضعيةالمستحضرات2.

Acne Vnlgarisالشبابحبلعالجموضعيةعالجات3.

(Cosmetics) التجميلمستحضرات •

تبلغكما, دوالربليون12نحواألمريكيةالمتحدةالوالياتفيبالبشرةالعنايةسوقحجميبلغ
.دوالربليون7نحوفقطبالوجهللعنايةالسنويةالمبيعات
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؟الطبيالمجالفيالنانولتطبيقاتأمثلة... يتبع..... 

.المراتماليينالصغيرةاألشياءيكبر–االلكترونيالمجهر•

منتقيهمالسكريلمرضى–الجسمفيزراعتهايتم–النانوتقنيةبأجهزه•
.االنسولينحقناستخدام

اتقانب–الدقيقةالجراحيةالعملياتإجراءمن–الجراحينيمكن–روبوتنانو•
.أكبر
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:أخرىومجاالتالطبيالمجالفيالنانولتطبيقاتأمثلةيوضحأدناهالجدول

Current Nanotechnology Product

Sunscreens, anti-wrinkle cream, camouflague, 

antibacterial cleansers, makeup, toothpaste, shampoo, 

lipsticks, face powder, blush,, eye shadow, perfume, 

aftershave lotion, appliances, self-cleaning surfaces.

Skin care

Ice cream, nano-nutraceuticalsFood

Paints, antibacterial cleansersHousehold

Sporting goods, shoe insertsClothing

Tires, enginesAutomotive

Armor, camouflague, radioprotectionMilitary

OLED (organic light emitting diode) screens on digital 

cameras

Electronics
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:النانوتقنيةفوائد

:تكونأنمتوقعالمستعملةوالمواداألجهزة-
فعالية–أقوى–أصغر-أسرع

:تكونأنمتوقعالعالجطريقة-
أكثرمرونه-محددة-فعاليةأكثر

:تكونأنمتوقعواألدويةاألجهزة-
.ثمنا  أرخص-واالستخداماتالجوانبمتعددة
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ما يخص الجلدية في المقابل يجب علينا أن نتوقع مقابل هذه االيجابيات أن يكون هناك سلبيات في
(.allergens)أو الحساسية ( irritants)بالذات مثل تهيج البشرة 

قرب عليه فإن كثير من المهتمين بهذا الشأن يؤكدون على ضرورة مراقبة هذه التقنية عن
ومعرفة مخاطرها 

:جزيئيات النانو•

يمكنها دخول طبقة الجلد -
يتم استنشاقها عن طريق الجهاز التنفسي-
(  cell membranes)ممكن أن تخترق جدار الخلية -

(Mitochonodria)ممكن ان تخترق -

.ناهية الصغرالقليل جدا  نعلمه عن المضار التي قد تنجم نتيجة للتعرض لهذه الجزيئيات المت
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Factors Determining Skin Penetration
7000 nm penetrates diseased skin, 1000 nm 

penetrates non-diseased flexural skin

Size

A topic dermatitis, contact dermatitis, seborrheic 

dermatitis, acne, psoriasis, shaving, cuts, 

scrapes, sunburn. Many cosmetic products are 

specifically used to treat blemished skin and 

skin/scalp conditions like eczema and seborrheic 

dermatitis.

Disease State

Allow deeper penetration of skin care product, 

allow increased concentration of delivery of active 

ingredient.

Addition of 

Penetration enhancers
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Consequences of Absorbed Particles

May mechanically impair organ functions, may replace or displace organ 

with infiltrate like amyloidosis or lipoid proteinosis. 

Deposit in target organs

Causes lipid peroxidationGenerate Reactive 

Oxygen Species

This could occur via free radical generation as well as by denaturing 

proteins or unmasking epitopes.

Cause programmed cell 

death

Causing distant problems, or micro emboli and Nano-vasculitis, or 

sludging leading to dysfunction of organs containing lymphatics, 

vessels, or ducts.

Cause inflammation

Carbon nanotubes can cause interstitial pulmonary fibrosis and may be 

implicated in granuloma formation. It is possible to imagine a scenario 

werhe inflitration of the bone marrow may lead to myelofibrosis

Can travel throughout the 

body

A brasive particles or particles made of very hard materials like diamond 

or sapphire might readily cross tissue barries like fascia, tendons, and 

bone leading to cysts, sinuses, tracts, and fistulae. Also immunologically 

privileged stie may become vulnerable.

Cause foreign body 

granulomas

Could potentially lead to squamous metaplasia, dyplasia, and neoplasia 

or epithelia.

Repeated Trauma
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.فكرة محاربة األورام السرطانية بدأت تنمو وتتطور

أعلن باحثون عن إمكانية استعمال ( Stanford University)في جامعة ستانفورد •
تتجه فقط ( Chemotherapy Drugs)العالج الكيميائي ( أدوية)وجعل –تقنية النانو 

.للخاليا السرطانية

(  Stanford University)حيث تم في جامعة ( Diagnostic)في حاالت التشخيص •

اشف تطويرنظام يكشف وبدقه األورام السرطانية في جسم االنسان عن ما يسمى بالك
ة باستطاعته أن يكشف عالمات الخاليا السرطاني( Blood Scanner)الضوئي في الدم 

(Cancer marker.)
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:الخالصة

تداء  من المراحل ثقافة تقنية النانو يجب التركيز عليها في المؤسسات العلمية بشكل عام اب-
.األولى في التعليم

العلوم التركيز وبشكل أكبر على البحث العلمي في مجال تقنية النانو وعالقتها في-
........(.زراعة, صناعة,طب)التطبيقية 

.االهتمام وتوسيع البنى التحتية لتقنية النانو-

دهللا لتقنية النانو على الرغم من البدايات المشجعة للبنىالتحتية لتقنية النانو كمعهد الملك عب-
ك جامعة الملك سعود وكذلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة المل–

.إال أننا نرى أن يكون التركيز أكبر وبناء مؤسسات علمية أكثر, عبدالعزيز

ز وبشكل ال إال أنه يجب التركي, على الرغم من الفوائد الكثيرة في تقنية النانو في الطب-
ضاء يقل أهمية على متابعة األعراض الجانبية والمخاطر المحتملة على الجلد وجميع أع

.الجسم البشري
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