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چکیده
مواد از وسیعی طیف که هستند هامیکروارگانیسم در موجود زیستی هایرنگدانه از گروهی هامالنین :مقدمه

بنفش، ماوراء اشعه برابر در محافظت جمله از ها،آن منظوره چند هایقابلیت به توجه اب .کنندمی ایجاد را رنگی

مصنوعی نانومواد و طبیعی هایمالنین ذاتی، سازگاری زیست بر عالوه فوتوترمال، تبدیل و آزادها رادیکال مهار

.اندشده پیشنهاد پزشکی زیست کاربردهای در بیونانو اساس و جدید بنیاد عنوان به مانند مالنین

خالصه طور به هاآن پزشکی زیست کاربردهای و مانند مالنین نانومواد سنتز در اخیر رویکردهای :اصلی بدنه

و آکوستیک عکس تصویربرداری برای زادرون کروموفورهای عنوان به مانند مالنین انوموادن .است شده بررسی

گرماگرایی تبدیل واناییت .است شده پیشنهاد التهابی هایبیماری درمان برای آزادها رادیکال هایکننده پاک

را هایپرترمی روش واسطه به سرطانی غدد درمان قرمز، مادون به نزدیک تابش تحت مواد این (فوتوترمال)

این، بر الوهع .باشد بیوسنس کاربردهای در شاخصی تواندمی هاآن ذاتی فلورسانس و کندمی پذیرامکان

و آلی مختلف افزودنی مواد برای متنوعی ترکیبی میل دارای مانند مالنین و مالنین کاتکولِ از غنی نانوموادهای

کاربردهای از وسیعی طیف که دهدمی را منظوره چند ترکیبی نانومواد طراحی امکان شما به که هستند غیرآلی

گسترش ا(هبیوسنس) زیستی حسگرهای و ترانوستاتیک درمانی، پزشکی، و زیستی هایتصویربرداری در را هاآن

.دهدمی

شیمیایی ساختارهای حال، این اب .است آمده پدید مانند مالنین مصنوعی و طبیعی انوموادن :گیریهنتیج

 تنظیم و باال به پایین رویکردهای طریق از جدید نانومواد ساخت در اصلی مانع هم هنوز مواد این جدید و نامفهوم

 مولکولی، و شیمیایی تحلیل و تجزیه ابزارهای بعدی نسل از استفاده اب .است مولکولی سطح در مواد خواص کردن

.شود حاصل تواندمی مالنین بر مبتنی پزشکی هایبرنامه در بیشتر پیشرفت
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مقدمه
طیف که شودمی گفته حیوانات و گیاهان ها،میکروارگانیسم در موجود زیستی هایرنگدانه از گروهی به مالنین

النینم .کنندمی تولید اومالنین نام به سیاه تا ایقهوه و فومالنین به معروف قرمز به زرد از را هارنگ از وسیعی

تابش از ناشی (UV) بنفش ماوراء مضر نور جذب با و کندمی تعیین انسان در را پوست و چشم مو، رنگ

عنوان به مجاور، هایسلول به DNA آسیب از جلوگیری برای (ROS) فعال اکسیژن هایگونه مهار و خورشید

مجدد تنظیم به و شود پراکنده گرما صورت به تواندمی شده جذب خورشیدی نرژیا .کندمی عمل محافظ یک

محل در نورومالنین مغز، رد .است مهم خونسرد حیوانات برای ویژه به امر این کند، کمک حیوانات بدن دمای

با آن فرضی رابطه به توجه با شاید نامشخصی، شرایط تحت آمینرژیک کاتکول عصبی هایسلول از برخی تجمع

در اصلی نقش همچنین النینم .شودمی تولید پارکینسون، بیماری مانند اعصاب تخریب به مربوط اختالالت

زیست و بودن منظوره ندچ .دارد قارچی و باکتریایی زاییبیمار عوامل برابر در حشرات ذاتی ایمنی سیستم

آن مواد خواص و شیمیایی ساختار از تقلید با جدید نانومواد توسعه در دانشمندان بخش الهام آن ذاتی سازگاری

.است شده

بوده مانند مالنین نانومواد آزمایشگاهی سنتز در اصلی ماده پیش (DA) دوپامین مختلف، سازهای پیش بین در

هایمحلول در محلول اکسیژن حضور در یا و (8.5) پایه خفیف pH مانند مساعد نسبتاً شرایط در زیرا است

-کراس بصورت (DHI) اندول هیدروکسی ید-6و5 با آنزیمی هیچ کمک و واسطه بدون تواندمی آبی واکنش

 یچسبنده خواص مانند، مالنین خواص بر عالوه (.شد خواهد بحث 2.1 بخش در جزئیات) کند ایجاد پیوند لینک

اولین برای آن انتشار زمان از (شودمی گفته نیز pDA یا دوپامینپلی آن به که) دوپامین از شده مشتق مالنین

.است کرده فرام را محیطی و پزشکی زیست هایزمینه در حصر و حد بی استفاده اجازه 2007 سال در بار

شیمیایی ترکیب از که مواد از مستقل سطح دهنده پوشش ماده یک عنوان به بار اولین برای وپامیندپلی

طبیعی، مالنین از مصنوعی مدل یک عنوان به همچنین و شد سنتز کند،می تقلید صدفی چسبنده هایپروتئین

شده پیشنهاد طبیعت در طبیعی مالنین نشده کشف هایمکانیسم کردن روشن برای مغز، در نورومالنین ویژه به

پروتئین یا و شده پروتئین به تبدیل آمینی هایگروه قبیل از عملکردی، مختلف هایگروه دارای همچنین. است

انواع سطح در حالته چند مولکولی تعامالت در که است اندول هیدروکسی دی هایحلقه و هاکاتکول نشده،

کننده جذب مواد عنوان به هایون و هامولکول از گروه یک جذب و منظوره چند هایپوشش ساخت مواد مختلف

(.گرفت خواهند قرار بحث مورد 2.2 فصل در جزئیات)

برای که را دوپامین پلی مانند مالنین نانومواد و طبیعی مالنین در اخیر هایپیشرفت خالصه طور به ما اینجا، در

هایمیکروکپسول و نانو نانوذرات، به هاآن ساخت و نتزس .نیمکمی مرور اند،شده ایجاد پزشکی زیست کاربردهای

و شودمی بیان خالصه شکل به 2 فصل در شده کنترل شکل و اندازه با پوسته ساختارهای در هسته و توخالی
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معرفی 3 فصل در دارو انتقال هایسیستم و حسگرها ترانوست، زیستی، تصویربرداری در هاآن ظهور کاربردهای

.شودمی

مالنین بر مبتنی منظوره چند نانومواد خصوصیات و سنتز

مصنوعی هایمالنین سنتز

هایمحرک به پاسخ در اکسیدازها فنوللیپ سایر و الکاز تیروزیناز، سازیفعال طریق از طبیعت در هاژنمالنو

در گرفتن قرار ،(کننده اکسید عوامل فعال، اکسیژن هایگونه فلزی، هاییون) شیمیایی هایتنش مانند خارجی

یسازهاپیش به هاآنزیم ینا .شودمی آغاز (حشرات در ویژه به) زا بیماری حمالت و بنفش ماوراء اشعه معرض

اندول هیدروکسی ید-6و5 یا و اندول هیدروکسی دی اصلی، هایواسطه دوپامین پلی و دوپامین تیروزین،

به و شده پلیمری بیشتر توانندمی که شوندمی تبدیل ((DHICA اسید کربوکسیلیک 2 شماره کربن به متصل

شبه نانومواد سنتز طبیعت، در بیولوژیکی سنتز از الهام اب .شوند تجمیع و مونتاژ مالنین هایگرانول صورت

متصل بهم آزمایشگاهی هایآنزیم طریق از هاآن مصنوعی هایآنالوگ همچنین و طبیعی سازهای پیش با مالنین

 هایمحلول در الکاز توسط شده سنتز هایدوپامین پلی نانوذرات که دادند گزارش همکاران و F. Li .اندشده

هم همکارانش و A. Lampel .هستند شیمیایی یشده سنتز ذرات نانو از پایدارتر قلیایی، و اسیدی کامالً

آمینه اسیدهای توالی تنظیم با را حاصل مالنین شبه ماده خصوصیات و سازها پیش ساختار تغییر بین ارتباط

به تیروزین، بقایای و اسپارتیک اسید آالنین، فنیل حاوی شده مونتاژ خود پپتیدی تری کریستالی سازهایپیش

لینک کراس پیوندهای تنها نه تیروزیناز طریق از آنزیمی لیمریزاسیونپ .دادند نشان را سیستماتیک طور

پپتیدهای تری در غیرکوواالن هایکنش برهم بلکه کندمی ایجاد را تیروزین هایمانده باقی بین کوواالنسی

 سنتز مالنین نظیر بی هایرنگدانه از ایگسترده طیف نتیجه در و دهدمی تغییر را شده تشکیل پیش از کریستالی

مجاز خود مجاورت در را مالنین شبه نانوذرات رسوب دارند، و ثابتی تحرکبی سطح که هاییآنزیم .شودمی

خاتمه خود خودی به هاآنزیم به شده سنتز ذرات نشده کنترل چسبندگی دلیل به سنتز حال، این با دانند؛می

.یافت

که باشند مالنین شبه نانومواد آنزیمی سنتز برای نهایی هایگزینه توانندمی شیمیایی اکسیداسیون فرایندهای

با مالنین شبه دوپامین پلی انوذراتن .کنندمی فراهم را تکرار قابلیت با صرفه به مقرون انبوه تولید امکان

افزودن با پایه مالیم pH مقادیر در آبی محلول در نانومتر صدها تا نانومتر چند از تنظیم قابل هایاندازه

.اندشده سنتز دوپامین هب (OH4NH (آمونیوم هیدروکسید یا )NaOH( هیدروکسید سدیم مختلف هاینسبت

رادیکالی هایواسطه نشاندن فرو با توانندمی رادیکال مواد که داد گزارش X. Wang فرآیندها، این طی رد

تحت بافرها توسط نیز ذرات دازهان .کنند کنترل قبل از بیشتر را ذرات رشد بذر، تشکیل در تسریع یا دوپامینپلی
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 غلظت افزایش با وپامیندپلی ذرات اندازه که دادند گزارش همکارانش و N. F. D. Vecchia .گرفت قرار تأثیر

 .شد مشاهده ذرات رشد مهار Tris بافر در اما یابدمی افزایش کربناتبی یا فسفات بافرهای در دوپامین اولیه

 ذرات این رشد از رشد حال در دوپامین پلی سطح به Tris هایمولکول کوواالنسی پیوندهای کردند اذعان هانآ

 طریق از را دوپامین پلی سنتز روی بر الکل و آب حالل سیستم تأثیر همکارانش و X. Jiang .کندمی جلوگیری

 زا .کرد اثبات کند،می بینی پیش مخلوط هایحالل در را حاصله ذرات اندازه که تجربی فرمول و آمونیاک محلول

 ذرات سنتز برای نیز پیپریدین مانند آلی بازهای و 4CuSO و 4KMnO، 4NaIO مانند شیمیایی هایاکسیدان

 عامل دما آخر، رد .است شده استفاده آلی هایحالل در یا اسیدی pH شرایط در مالنین مشابه هایپوشش و

 .کند کنترل را رشد حال در ذرات اندازه تواندمی که است دیگری

-کراس ایپیونده بر عالوه که است شده پیشنهاد کوواالنسی غیر انفعاالت و فعل طریق از مولکولی ابر مونتاژ

 انواع تجربی و نظری طالعاتم .است مهم نیز مالنین شبه نانومواد خواص و شکل تنظیم در کوواالن، نوع از لینک

 بین π-π نوع هایاستاکینگ و والسدروان پیوندهای هیدروژنی، پیوند قبیل از غیرکوواالن پیوندهای مختلف

 تریمر یک آزمایشی طور به همکارانش و Hong ، 2012سال رد .است کرده پیشنهاد را الیگومری پیوندهای

 جدا اند،شده تشکیل ناشناخته غیرکوواالن پیوندهای طریق از که را اندولهیدروکسیید و دوپامین از متشکل

 نه و الیگومرها اندازه به تواندمی غیرکوواالن پیوندهای از شده تشکیل سازنده هایبلوک دهدمی نشان که کرد

 π-کاتیون هایکنش برهم که کردند گزارش 2018 سال در را تجربی شواهد متعاقباً هانآ .باشد کم پلیمرها

 تجربی، مطالعات بر الوهع .باشد هادانه در الیگومری پیوندهای مولکولی مونتاژ برای اصلی محرکه نیروی تواندیم

 تترامرها و شوندمی تشکیل کمتر مولکولی وزن با بزرگ اولیگومرهای که دهدمی نشان محاسباتی هایروش

 شده تشکیل هایسازه عمده که است معنی بدان ینا .باشند دیگر اشکال از پایدارتر توجهی قابل طور به توانندمی

 تفاوت هم با خود مادی خواص در حاصل هایگرانول چه رگ .باشد تکراری کامالً تواندمی غیرکوواالن پیوندهای از

 .دارند

 مانند مالنین ترکیبی نانومواد سنتز

-کراس نوع از کوواالنی پیوندهای طریق از توانمی مالنین، شبه نانومواد شیمیایی و آنزیمی سنتزهای طول در

 به را ذرات غیرکوواالن پیوندهای طریق از یا کرد ترکیب رشد حال در الیگومرهای با همزمان را اضافی مواد لینک

 در دوپامینپلی فلورسنت نانوذرات مثال، عنوان هب .شود تنظیم هاآن مواد خواص تا کرد گرفتار فیزیکی صورت

 با مرتبط هایزمینه در بالقوه کاربردهای با دوپامین ماده پیش به افزودنی عنوان به (GSH) گلوتاتیون حضور

 بیشتر و شدند سنتز گلدان یک در آهن یون با شده کمپلکس دوپامین پلی انوذراتن .آمد دست به هابیوسنس

 جاسازی ینتیجه در اتفاق این که شدند دوام با ساعت 3 مدت به سانتیگراد درجه 650 دمای در هاآن

 .افتاد اتفاق معدنی /آلی ترکیبی نانوکاتالیست یک عنوان به نانومتر 3-5 اندازه به 4O3Fe با کربنیزه دوپامینپلی
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-زیفل ترکیب یک ساخت در دوپامین سازهای پیش که داد نشان همکارانش و D. Wang توسط اخیر طالعهم

و شده پلیمری آلی-یفلز ترکیب یک کریستال از بخشی عنوان به و کرده شرکت آلی پیوندهای و 2Mn+ با آلی

دادند گزارش همکارانش و Hong د.دهمی نشان (PPT) نوری گرمای از استفاده با درمان برای زیادی پتانسیل

هایبلوک ساخت به توجهی قابل ترکیبی میل پتاسیم یون و مثبت بار 4 آمونیوم هاییون مانند هاییکاتیون که

را گلدان در شده ساخته هایپوشش در زیاد خیلی رطوبت تولید کاتیون قطب از پیوندهایی طریق از دوپامینپلی

مالنین نانوذرات رشد در توانندمی نیز درمانی عوامل همچنین و شده داده قرار هدف هایخشب .دهندمی نشان

شده داده نشان 3.3 بخش در جزئیات) شوند استفاده ترانوست، و زیستی تصویربرداری در ولتاژ ایجاد با مانند،

.(است

برای پذیر واکنش ایهسته الگوهای شیمیایی نظر از توانندمی شدهآمادهاز پیش  صورت به مالنین شبه نانوذرات

از زیستی تصویربرداری برای توانندمی فلزی هایونی .دباشن پوششی نانو ساختارهای در منظوره چندی هسته

تشدید شیوه به تصویربرداری و (PAI) آکوستیک عکس تصویربرداری مانند شوند، کالت نانوذرات سطح

کاهش همزمان طور به و شده جذب مصنوعی مالنین سطح روی توانندمی نقره هایونی .(MRI) مغناطیسی

.کندمی فراهم باکتریایی آنتی فعالیت با معدنی یا آلی ترکیبی نانوذرات برای را احیا بدون سنتز امکان و یابند

مانند شده آماده نانوذرات سطح در آلی هایمولکول حرکتیبی در معموالً هاآمین و هاتیول مانند هاوکلئوفیلن

شده تیول گلیکول اتیلن پلی زا .گیرندمی قرار استفاده مورد اضافی، شیمیایی هایدهنده واکنش بدون مالنین

بدن داخل در پایداری و زیستی سازگاری افزایش منظور به مالنین شبه نانوذرات سطح پگیالسیون برای وانتمی

 (TPP)فسفونیوم فنیل تری و فولیک اسید ،RGD مانند شده گرفته قرار هدف هایبخش د.کر استفاده

 (CPT)کامپتوتسین و (DOX) دوکسوروبیسین مانند سرطان ضد داروهای با نانوذرات سطح روی بر وانندتمی

 جالب .(است شده داده نشان 3.2 بخش در جزئیات) شوند حرکتبی تومور دادن قرار هدف با درمانی زایمان برای

ایمنی کننده تقویت عنوان به دوپامین پلی نانوذرات روی شده جذب توموری هایسلول شدن لیز که اینجاست

.کنندمی عمل بزرگ روده سرطان درمان برای واکسن تولید برای

نوع ساخت برای ایهسته ماده یا قالب نوع هر سطح روی توانندمی دوپامینپلی ویژه به و مالنین شبه نانومواد

نانوذرات سطح در دوپامینپلی وششپ .شوند پوشانده پوششی نانو ساختارهای در الذکر فوق هسته معکوس

این، بر الوهع .شودمی معدنی ذرات نانو خوردگی و تجمع از جلوگیری و کلوئیدی پایداری افزایش باعث معدنی

مانند معدنی مواد ذاتی بودن سمی بلکه است سازگار زیست تنها نه دوپامین پلی پوشش که است شده گزارش

نازک چسبنده از  الیه یک تواندمی همچنین مالنین شبه وششپ .دهدمی کاهش بدن داخل در را کوانتومی نقاط

با (نظری) ترانستیک نانومواد بیشتر طراحی گسترش باعث و کند ایجاد بیرونی مواد و هسته بین ونان جنس

را مالنینی توخالی هاینانوکپسول توانمی فرآیندها، این بیشتر اصالح با این، بر الوهع .شود منظوره چند قابلیت

.کرد سنتز مالنین ترکیبی نانوذرات در شده آماده پیش از یهسته این یشده قربانی ایهسته مواد کردن حل با
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مانند مالنین مواد پذیری زیست قابلیت و سازگاری زیست

منظوره چند نانومواد

سازگاری مالنین شبه نانومواد قوت نقاط از یکی پزشکی، کاربردهای در استفاده برای عالی یگزینه یک عنوان به

بلکه شوند،می پراکنده آبی بافری هایمحیط در خوبی به تنها نه هانآ .آنهاست مدت طوالنی پایداری و زیستی

وششپ .مانندمی پایدار هفته چند حداقل تا توجه قابل فیزیکی تغییرات بدون محلول آن در نگهداری صورت در

اصالح ضخامت تغییر بدون کلوئیدی پایداری و آب پراکندگی بهبود باعث است، معدنی نانوذرات جنس از که آنها

استفاده هاآن از آزمایشگاهی و پزشکی کاربردهای مختلف انواع در توانمی و شودمی طوالنی زمان مدت برای

.کرد

که است شده ثابت آزمایش با اما شودمی هاسلول مسمومیت و سلولها اکسیداتیو استرس افزایش باعث دوپامین

سطح در هاسلول شدن میس .هستند خوبی زیستی سازگاری دارای دوپامین پلی مانند مالنین شبه نانومواد

 NIH3T3و HeLa ، 4T1، HepG2جمله از پستانداران سلولی هایرده از مختلفی انواع در آزمایشگاهی

.شد حفظ روز چند تا نانوذرات آن با انکوباسیون از پس ٪90 از بیش تا سلول ندگاریما .است شده ارزیابی

Hong در جسمی نظر از که دارد وجود آزاد دوپامین قبولی غیرقابل مقدار هنوز که دادند گزارش همکارانش و

آزاد دوپامین پلی از ندرت به غیرکوواالنی قوی پیوندهای دلیل به اما است افتاده گیر شده سنتز دوپامین پلی

سازگاری که اندکرده تایید بدن داخل طالعاتم .کندنمی ایجاد شدید سلولی مسمومیت بنابراین و شوندمی

گزارش همکارانش و Hong .شودمی بیومتریال متداولِ ذاتیِ سلولیِ مسمومیت کاهش باعث نانومواد آن زیستی

هسته اثر در هالکوسیت جمعیتی تنوع کاهش باعث توجهی قابل طور به دوپامین پلی سطحی پوشش که دادند

 رگِ تزریق از پس خون در (ZnS) سولفید روی سطح روی هاینانوکریستال و (CdSe)م سلنیو کادمیم معمولی

غول سلولهای یلتشک و روز 4 از پس ماکروفاژها چسبندگی از جلوگیری این، بر الوهع .شودمی هاموش به دُم

 در پذیر تجزیه غشای پلی پوستیِ زیر ایمپلنت و کاشت طریق از روز 14 از سپ ( (FBGCخارجی جسم پیکر

و مدت طوالنی سازگاری زیست همکارانش و Liu ترتیب، همین هب .شد حاصل الکتیک، اسید جنس از هاموش

روکش با طال انوذراتن .کردند بررسی را بدن داخل در دوپامینی پلی پوشش العاده فوق پایداری همچنین

 رد .شوندمی جذب دارد، را سلولی تجمع بیشترین که ارگانی کبد، در کوپفر هایسلول توسط عمدتا دوپامینیپلی

جذب دارد، بدن در را باال سلولی تجمع دومین که اندامی طحال، مختلف هایسلول توسط این از قبل تا حالیکه

توجهی قابل بافتی مسمومیت اینکه بدون بودند سالم هاسلول آن در هفته شش مدت به حداقل هاآن د.شدنمی

.کنند ایجاد هاموش در
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پزشکی زیست کاربردهای

فوتوترمال و التهاب ضد درمان

عنوان به که فراوان فنلی هایگروه وجود دلیل به وپامین،دلیپ جنس از ویژه به و مالنین شبه نانوذرات

.اندشده پیشنهاد التهابی هایبیماری در درمان عنوان به کنند،می عمل بدن در آزاد رادیکال مواد هایکنندهپاک

Zhao 2- موثر طور به نانومتر 80 اندازه به دوپامینی پلی نانوذرات که دادند نشان همکارانش وO2H یا

 و بردمی بین از آزمایشگاهی شرایط در ار (LPS)ی ساکارید لیپوپلی اکسیژنی هایگونه پذیر واکنش هایسلول

 التهاب از آمیز موفقیت جلوگیری باکتریایی( ، التهاب نوعی) پریتونیت حاد هایمدل روی بیشتر مطالعه همچنین

نانوذرات اکسیدانی آنتی ظرفیت همکارانش و Bao مشابه، روش هب .کرد تأیید را هاموش بدن داخل

تسکین برای پریودنتال بیماری درمان در را ایبالقوه کاربردهای و کرده تأیید را انومترین 160 دوپامینیِپلی

.دادند ارائه جانبی عوارض هیچگونه بدون اکسیداتیو استرس

 حساس هایگونه بلکه برندمی بین از را رادیکالی هایگونه تنها نه مانند مالنین نانوذرات در فراوان فنلی هایگروه

 ذیرپشواکن و فعال هایگونه تولید باعث نور به حساس هایگونه .برد بین از نیز را e6 (Ce6) کلر مانند ،نور به

معرض در گرفتن قرار هنگام در اطراف هایسلول بردن بین از برای منفرد، اکسیژن هایگونه جمله از اکسیژنی،

نوری سازیفعال معمولی، نور به حساس هایگونه فعلی شکالا .شودمی (PDT) فتودینامیکی درمان در نور

و وپامیندیپل از متشکل کمپلکس نانوذرات همکارانش و Han موضوع، این از اطمینان رایب .آنهاست نامطلوب

به پاسخ در فقط شده سنتز نانوذرات که آنجا زا .دکردن تولید هیالورونیک اسید به متصل نور به حساس گونه یک

یگونه ،(هیالورونیداز مثال، عنوان به) توموری سلول داخل موضعی هایآنزیم توسط هیالورونیک اسید تخریب

همین به ت.اس مجاز تومور اختصاصی نوری سازی فعال کنند،می آزاد برنده فرو دستگاه از را نور به حساس

 نور به حساس یگونه با کربنات کلسیم جنس از کامپوزیتی توخالی نانوماده یک همکارانش و Z. Dong ترتیب،

Ce6 ودشمی فعال و آزاد دارد قرار آنجا در تومور که اسیدی محیطی در فقط که کرد گزارش را شده داده رارق.

.هستند فروسرخ تا بنفش ماوراء طیف از طیفی یگستره دارای مالنین مانند مصنوعی نانومواد و طبیعی مالنین

 هایسلول درمان در تواندمی که کنند فراهم را کارآمد فوتوترمال تبدیل فروسرخ، تابش با توانندمی هاآن بنابراین،

 به درمان عمده زیتم .شوند استفاده شود،می نامیده نیز PTT که هایپرترمی شیوه به درمان واسطه به سرطانی

اما است خاص درمان برای نور معرض در سرطانی هایسلول قرارگیری فضای کنترل هایپرترمی، یشیوه

گسترش موانع از ،پوست به نور منبع فروسرخ تابش محدود نفوذ و نور به حساس هایگونه سلولی مسمومیت

مورد نور موج طول بهترین توانندمی مالنین شبه نانوذرات که است آن از حاکی اخیر مطالعات ت.اس آن کاربرد

تبدیل باالی بازده همینطور و بیولوژیکی تجزیه و سازگاری زیست دلیل هب .باشند هایپرترمی درمان در استفاده
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لیزر فروسرخ تابش با مالنین شبه نانومواد که دادند گزارش همکارانش و Liu .فعال و پذیر واکنش فروسرخ امواج

معرض در گرفتن قرار عدم صورت در و دهدمی نشان را ٪40 فوتوترمال تبدیل بازده نومتر،نا 808 موج طول با

و هایپرترمی درمان همکاری اثرات این، بر عالوه. شودنمی هاموش در مدت طوالنی سلولی مسمومیت باعث نور،

اسیدی طبیعت :آورد دست به دوپامینی پلی نانومواد دارویی بار سنتز با توانمی را درمان در درمانی شیمی

 (SN38)کمپتوسین یهیدروکس-10-اتیل-7 و DOX مانند سرطان ضد داروهای ترشح باعث تومور محیط

در را تومور تکثیر و رشد موفقیت با تواندمی برانگیحته نورِ از ناشی دوپامینِ پلی هیپوترمیِ همزمان و شودمی

.کند سرکوب تومور زنوگرافت مدل

(Drug delivery) دارو تحویل سیستم

مراقبت بهبود امکان زیرا است گرفته قرار توجه مورد بسیار دارو تحویل سیستم برای نانو فناوری حاضر، حال در

و درمانی اثربخشی بهبود برای دارو بارگذاری بازده و گیری هدف توانایی بهبود طریق از را شخصی بهداشتی های

صوصیاتو خ ساختارها ها،اندازه با هاحامل نانو انواع تاکنون ،بنابراین .دنکمی فراهم جانبی عوارض کاهش

 نانوذرات که اندکرده مشاهده محققان میان، این در .است شده طراحی دارو هوشمند تحویل برای مختلف سطحی

و سازگاری زیست بر عالوه مالنین و داروها روی معطر هایحلقه بین π-π قوی متقابل اثر دلیل به مانند مالنین

هامولکول انواع این، بر عالوه .هستند بسیاری مزایای دارای دارویی بارگذاری کارایی نظر از بیولوژیکی، تجزیه

به تا شوند حرکتبی مصنوعی مالنین روی شیمیایی طریق از یا و جذب جسمی و فیزیکی نظر از توانندمی

هوشمند داروی انتقال هایسیستم در را مالنین شبه نانومواد از استفاده 1 جدول .برسند منظوره چند کارایی

.ندکمی خالصه
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 مواد و هسته بین چسب الیه یک یا پوشش یک یا و ایهسته الگوی یک عنوان به توانندمی مانند مالنین نانومواد

 مدل، سرطان ضد داروی یک ترشح مشخصات و دارو بارگذاری راندمان همکارانش و Ho .کنند عمل خارجی

CPT شودمی جذب نانومتر 400 تا نانومتر 75 از ایاندازه در شده آماده دوپامین پلی نانوذرات سطح روی که ار 

 تقریبی pH در که ذراتی اندازه که همانطور .کردند مقایسه است، شده تنظیم آن pH توسط سنتزی طور به که

 81/11 تا داروها پیشرفته داخلی حجم دلیل به نیز دارو بارگیری بازده ،یافت افزایش شدند سنتز 8 - 8/5 بین

 در که کوچکتر ذرات از دارو آزادسازی بارگیری، بازده برخالف .یافت افزایش ذره، گرم میلی 1 هر در میکروگرم

pH 9 بود سریعتر بسیار ،بودند شده نتزس.Cui   با که دوپامین پلی توخالی هایکپسول سنتز با همکارانشو 

DOX حسب بر تجزیه قابل پیوند یک طریق زا pH به وابسته داروی کننده آزاد پلتفرم یک است، شده تزئین 

pH 85 از بیش. کردند یجادا٪DOX در ساعت 12 تا ها pH 5، حالی در .دهدمی نشان را تومور محیط از تقلید 

 هایقالب سطح در توانندمی همچنین گذاری هدف هایبخش .شودمی آزاد خنثی pH در DOX ٪20 تنها که

 همکارانش و W.-Q. Li .شوند گنجانده هدفمند دارورسانی جهت درمانی داروهای با مصنوعی مالنین

 قرار میتوکندری هدف بخش عنوان به را نانوذرات سطح روی بر دوکسوروبیسین با همراه فسفونیومفنیلتری

 این، بر عالوه .کنند غلبه مدت طوالنی درمانی شیمی در دارویی مقاومت بر توانندمی شده ساخته نانوذرات .دادند

 (NP)نانوذرات  سطح در (PEI) اتیلن پلی مانند آمین از غنی پلیمرهای حرکتیبی با ژن تحویل سیستم یک

 سمی ماهیت سیستم، این در .شد ایجاد پالسمید DNA با شدن کمپلکس با ادامه در و الگوسازی دوپامین لیپ

 دوپامین پلی با کوواالنسی اتصال طی در ثانویه و ثانویه هایآمین به اولیه آمین هایگروه تبدیل با اتیلن پلی

 .شودمی سرکوب

 افزایش و دارو ترشح پروفیل کنترل برای نانو مواد از بیرونی پوشش یک تواندمی همچنین مصنوعی مالنین

 آماده که انسولین ذرات روی بر دوپامین پلی از نازک نانویی پوشش الیه یک .باشد پایداری و زیست سازگاری

 pH در ساعت 40 تا انسولین مداوم ترشح .دکنمی فعال pH با واکنش طریق از را انسولین ترشح است، شده

 پوشش از همچنین همکارانش و W. Cheng .شد آزاد pH 5.4  در ٪29 تنها که حالی در آمد، دست هب  7.4

 به حساس کیپر گیت و ماده یک عنوان به شده بارگذاری DOX مزوپور سیلیس نانوذرات روی بر دوپامین پلی

pH بصورت سرطان درمان منظور به دوپامین پلی سطح روی بر را فولیک اسید بیشتر هاآن .است کرده ستفادها 

 تواندمی کازئین با دوپامین پلی پوشاندن که دادند گزارش همکارانش و S. Li. کردند حرکتبی هدفمند

 پخش سازی، ذخیره شوری، ،pH تغییرات جمله از محیطی، هایتنش برابر در را رسوراترول-زین نانوکامپلکس

 یپوسته نانوساختارهای سرانجام، .دهد افزایش را اکسیدانی آنتی فعالیت و کند تثبیت بنفش ماوراء اشعه و مجدد

 وM.Oroujeni  .اندشده سنتز چسبی ایالیه عنوان به مصنوعی مانند مالنین دوپامین پلی از استفاده با هسته

 نانوذرات سطح روی بر سیکلودکسترین-β-تیو6 -دارو حامل حرکتیبی برای را دوپامین پلی همکارانش

 بصورت و سیکلودکسترین-β-تیو-6 سطح در متعاقباً (DCF) آبگریز دیکلوفناک و کرد ثابت مغناطیسی
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 کوواالن صورت به نیز مولکولی کاوشگرهای و اولیگونوکلئوتید بر مبتنی تامرهایپآ. گرفت قرار و ثابت حرکتبی

 بالقوه کاربردهای برای مایکل هایواکنش طریق از وپامیندپلی با شده داده پوشش منظوره چند نانوذرات روی بر

 .اندشده حرکتبی پزشکیونان و زیستی حسگرهای در

 ترانوستیک و زیستی تصویربرداری

 بر مبتنی که است هزینه کم و یونیزه غیر غیرتهاجمی، تصویربرداری روش یک (PA) فتوآکوستیک تصویربرداری

 از آن، مشتقات و مالنین .است گرمایی انرژی به هدف هایمولکول توسط شده جذب تابشی نور انرژی تبدیل

 را فتوآکوستیک هایسیگنال توانندمی که اندشده پیشنهاد زا درون کروموفورهای عنوان به دوپامین، پلی جمله

 تصویربرداری برای مالنین با شده بارگذاری نانولیپوزوم همکارانش و Zhang .کنند تولید بدن داخل در

 از ، r1طولی، آرامش و مغناطیسی، تصویربرداری هدایت با سرطان فوتوترمال درمان و فتوآکوستیک

 که دادند گزارش همکارانش و Ju .بود 7T در ثانیه هر و مترمربعمیلی هر در 0.25 در شده سنتز هاینانولیپوزوم

 حرارتی هایزمینه تولید با فوتوآکوستیک سیگنال قدرت افزایش به منجر pH از ناشی مالنینی نانوذرات تجمع

بخش یافته، کاهش فلزات و فلزی مختلف هاییون این، بر عالوه .شودمی یافته تجمع نانوذرات بین همپوشانی

 حالته چند تصویربرداری برای مالنین شبه نانوذرات با که هستند مجاز درمانی، عوامل و شده داده قرار هدف های

 تصویربرداری برای توانمی لیزین اتیلن پلی با شده داده پوشش مالنینی نانوذرات از .شوند ترکیب ترانوستیک و

 استفاده آرتروز در هامفصل غضروف تخریب اولیه تشخیص برای نیونیآ( GAGs) هاگلیکوزآمینوگلیکان هدفمند

 به توانندمی مختلف اشکال با مالنینی دار روکش طالیی نانومواد که دادند گزارش همکارانش و  Repenko.کرد

 حداقل عالی، پراکندگی با فوتوآکوستیک تصویربرداری برای گوارش دستگاه از تصویربرداری پروب عنوان

 .شود استفاده فوتوآکوستیک افزودنی هایپاسخ و سلولی مسمومیت

 هاییون و مانند مالنین نانومواد از متشکل معدنی یا آلی ترکیبی نانومواد فوتوآکوستیک، تصویربرداری بر عالوه

 باالی بارگیری بازده .اندکرده ظهور (MRI) مغناطیسی تصویربرداری بر مبتنی ترانوسیک برای آلی غیر فلزی

 بیشتر ترکیب و آورد دست به کنتراست بهبود برای توانمی را مالنین شبه نانومواد روی بر مختلف فلزی هاییون

 گزارش همکارانش و Ju .شودمی بدن داخل در خون گردش زمان افزایش اعثب  (PEG)گلیکول اتیلن پلی

 T3 در ثانیه هر در مترمیلی هر در تا 3Fe، 17+ با شده پر دوپامینی پلی نانوذرات و 1r طولی، آرامش که کردند

 پر 3Gd+ ترتیب، همین به .دبو ثانیه هر در مترمیلی 7.1 شرایط همان در موجود DOTA-Gd که حالی در .بود

. شد سنتز باال r1 مقدار و بدن داخل در باال پایداری با MRI برای نانومتر 13 اندازه به طبیعی مالنین با شده

 تا شوند بارگذاری دوپامینی پلی نانوذرات روی بر توانندمی 2Mn+ و 3Fe، +2Cu+ مانند مختلفی فلزی هاییون

 بیشتر، حرکتیبی همچنین .دشو انجام نیز فوتوترمال سرطان درمان همزمان زیستی، تصویربرداری بر عالوه

. شود استفاده نیز حالته چند ترانوستیک کاربردهای برای تا دهدمی اجازه درمانی عوامل و نور به حساسیت
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Wang دوپامین پلی شده پگیالسیون نانوذرات همکارانش و (PDA) 820 فروسرخ نور به حساس یشده سنتز 

 نانوذرات. کردند ترکیب PDT و MRI تصویربرداری از ترکیبی فوتوترمال درمان رایب 3Fe+ یون با را نانومتر

 در PTT و MRI هدایت با ترکیبی درمانی شیمی برای توانندمی 2Mn+ و ICG، DOX از مملو دوپامینی پلی

 که Cu64 هایایزوتوپ با مالنین از شده پوشیده 4O3Fe نانوذرات همکارانش و Lin د.شون استفاده بدن داخل

 مشاهده باال روشنایی .کردند طراحی مدله چند تصویربرداری هدایت با سرطان فتوتراپی برای دارند سطحی جذب

 مالنین زیستی سازگاری و فروسرخ ناحیه در زیاد جذب فلزی، هاییون به زیاد میل ،T1 وزن با تصاویر در شده

 از و کرده کمک فوتوترمال درمان یا تصویربرداری و فوتوآکوستیک تصویربرداری ،MRI تصویربرداری به طبیعی

 Cu64تصویربرداری برای PET است شده استفاده اضافی. 

 فلورسانس بر مبتنی (سنجی زیست) بیوسنس

 بنابراین، .شودمی مصنوعی مالنین شبه نانومواد و طبیعی مالنین خودکار فلورسانس باعث بنفش ماورا اشعه تابش

 یک همکارانش و Kong .باشد بیوسنس کاربردهای در شاخصی تواندمی فلورسنت نانومواد این درجای سنتز

 عنوان به 2MnO از ناشی )FPNP (فلورسنت دوپامین پلی نانوذرات سنتز اساس بر گلوتاسیون سنجش پلتفرم

 تبدیل با را فلورسنت دوپامین پلی سنتزهای گلوتاسیون ونچ .ددادن گسترش را گلوتاسیون وجود درعدم شاخصی

2MnO 2+ هبMn از استفاده با را اسید آسکوربیک همچنین هاآن ترتیب، همین به .کندمی مهار CoOOH هب 

 رد  CoOOH زیرا. کردند شناسایی 2MnO جای به هافلورسنت دوپامین پلی سنتز برای کننده اکسید عنوان

 دست از هافلورسنت دوپامین پلی سنتز برای را خود فعالیت و یابدمی کاهش 2CO+ به آسید اسکوربیک حضور

 .دهدمی

 تهیه نانوذرات مانند را مالنین ذاتی فلورسانس شدت تواندمی جزئی تخریب یا و شیمیایی اصالح این، بر عالوه

 دوپامینی پلی نانوذرات از آمین دی اتیلن از ناشی جزئی تخریب طریق از همکارانش و Gu. دهد افزایش شده

 شده سنتز هایفلورسنت دوپامین پلی. کردند سنتز نانومتر اندازه به فلورسنت دوپامین پلی هاده شده، تهیه

 پزشکی و زیستی تصویربرداری برای هاآن از توانمی بنابراین .داشتند سازگاری زیست و پذیری تحریک قابلیت

 از استفاده با Lin گروه ترتیب، همین به. کرد استفاده گورخری ماهی جانبی خط در مو نوروماست هایسلول

 هایرادیکال زیرا آوردند بدست فلورسنت دوپامین پلی آمین، دی اتیلن جای به هیدروکسیل هایرادیکال

 توانندمی ،π-π پیوندهای کاهش ضمن ذرات، به هیدروکسیل هایگروه کردن وارد با توانندمی هیدروکسیل

 تشخیص برای هافلورسنت دوپامین پلی از .شوند باعث را شده آماده پیش از دوپامین پلی نانوذرات جزئی تخریب

 هایگروه هب 3Fe+ کالتاسیون از پس الکترون انتقال از ناشی فلورسانس شدن خاموش طریق از 3Fe+ یون

 شیمیایی کاهش که دادند گزارش همکارانش و Yin که است جالب .شد استفاده فلورسنت دوپامین پلی کاتکول

 ناشی اکسیداسیون با ابتدا هاآن .دده افزایش را آماده هایفلورسنت دوپامین پلی فلورسانس شدت تواندمی بیشتر
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 کاهش برای سدیم بوروهیدرید با را هاآن سپس و کرده سنتز را هافلورسنت دوپامین پلی سدیم پریودات از

 هیدروکسیل هایگروه از پر تا کنندمی پر کندمی تنظیم را آماده هایفلورسنت دوپامین پلی سطح که شیمیایی

 دوپامینیلپ میان در رتبه باالترین که بود ٪5.1 هافلورسنت دوپامین پلی این کوانتومی عملکرد. شوند

 .است تاکنون شده گزارش هایفلورسنت

 عنوان به بیوسنس کاربردهای در توانمی را نانومواد این مالنین، شبه مواد نانو فلورسنت ذاتی خصوصیات بر عالوه

 و کرده سنتز را دوپامینی پلی مزوپور نانوذرات همکارانش و  Wang.برد کار به فلورسانس هایکننده سرکوب

 تشخیص برای فلوروفور با شده متصل DNA (ssDNA)ای رشته تک هایپروب مهارکننده عنوان به را هاآن

 .کرد استفاده سرطانی هایسلول مختلف انواع در miRNA 21 مجدد تنظیم و let-7a شده تنظیم میزان

 روی بر الکترواستاتیک، پیوند و π-π شدن انباشته مانند غیرکوواالن، پیوندهای طریق زاssDNA  هایپروب

 آزاد سطح از خود مکمل هایmiRNA با کمپلکس توسط سپس و شده جذب دوپامینی پلی نانوذرات سطح

 با مزوپور دوپامینی پلی نانوذرات که اینجاست جالب .شودمی انجام هاآن فلورسانس بازیابی نتیجه در و شوندمی

 بازیافت دادن قرار هدف برای که ،DNase توسط تجزیه از را سطح به تصلمssDNA  هایپروب موفقیت

miRNA گروه. کردند محافظت شد، استفاده سیگنال تقویت رایب Ma سیتوکروم تبدیل برای C (Cyt C) در 

 برچسب دارای آپتامر کاوشگرهای با پوسته نانوذره در دوپامین پلی هسته در جدید تبدیل یک زنده، هایسلول

Cy3 از پس بالفاصله سپس و شد فروریخته نانوذرات سطح در هاپروب فلورسانس .کردند ایجاد پیچیده سطح اب 

 درخشان هایسیگنال این، بر عالوه .شد بازیابی سیتوزول در Cyt C به اتصال و همزمان تفکیک با سلولی جذب

 استاندارد یک عنوان به بلکه سلولی درون تصویربرداری برای تنها نه شده سنتز نانوذرات هسته از تبدیل پیوسته

 .کنندمی خدمت Cy3 برچسب دارای آپتامرهای از Cyt C کمّی گیری اندازه برای داخلی

 (درماتولوژی) پوست در UV محافظ

 از شوند،می DNA آسیب باعث که آزاد هایرادیکال مهار و (UV) بنفش ماوراء مضر هایاشعه جذب با مالنین

 توانندمی مانند مالنین مصنوعی نانومواد بنابراین، .کندمی محافظت خورشید نور برابر در پوست اطراف هایسلول

 مانند ،مالنین کمبود به مبتال افراد برای درمانی داروهای بعدی نسل و سازگار زیست آفتاب ضد عنوان به

 نشان همکارانش و Huang .دهدمی افزایش را پوست سرطان به ابتال خطر که شوند ظاهر ویتیلیگو و آلبینیسم

 قرار ایهسته تجمع تحت شوند، سلول وارد توانندمی نانومتر 200 حدود قطر با مانند مالنین نانوذرات که دادند

 طبیعی هایمالنوزوم مشابه .کنند ایجاد انسان اپیدرمی هایکراتینوسیت در ایهسته فوق کالهک یک و بگیرند

 اکسیژن پذیر واکنش و فعال هایگونه کاهش باعث شده جمع مالنین شبه نانوذرات ن.انسا پوست در موجود

(ROS) آسیب از جلوگیری و DNA شودمی بنفش ماوراء اشعه تابش تحت هایسلول در. C. Wang و 

 خاصیت با شده ضدعفونی هایآفتاب ضد عنوان به را دوپامین پلی با شده کپسول پلیمری هایژل همکارانش
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 .Y ترتیب، همین به د.کنمی پیشنهاد کننده تحریک غیر و غیرفتوسمی مسمومیت بنفش، ماوراء اشعه محافظتی

Wang هایگرانول با دوپامین پلی نانوذرات بنفش ماوراء اشعه برابر در محافظتی خصوصیات مقایسه همکاران و 

 در محافظت افزایش به منجر نانوذرات اندازه کاهش که دهدمی نشان پلیمری، ماتریس در محصور طبیعی مالنین

 بیشتر حال، این اب. شودمی نور پراکندگی کاهش با مرئی نور شفافیت خصوصیات و بنفش ماوراء اشعه برابر

 ایقهوه به نزدیک فروسرخ محدوده تا فرابنفش از وسیع جذب دلیل به امروز به تا مانند مالنین مصنوعی نانومواد

 محدوده در جذب دستکاری بنفش، ماوراء اشعه بر عالوه .است آرایشی کاربردهای در بزرگی مانع که است سیاه تا

 .باشد دستیابی برای بعدی گام تواندمی مواد این از مشاهده قابل

 گیرینتیجه

 بنفش، ماوراء اشعه برابر در محافظت جمله از قابلیت چند دارای که است طبیعی رنگیِ زیستیِ گروه یک مالنین

 را محققان ذاتی، سازگاری زیست همچنین و آن بودن منظوره ندچ. است فوتوترمال تبدیل و هارادیکال مهار

 شیمیایی و آنزیمی اکسیداسیون مختلف رآیندهایف. است کرده ترغیب مالنین مانند جدید نانومواد طراحی برای

 درجا راحتی به توانمی را افزودنی مواد و است شده گزارش هاآن مصنوعی هایآنالوگ و طبیعی سازهای پیش از

 را منظوره چند کاربردهای از دستیابی قابل دامنه که کرد ایجاد هسته برای ایپوسته ساختارهای یا و گنجانید

 درمان، جمله از پزشکی زیست مختلف کاربردهای در شده سنتز مالنین شبه انوموادن .دهدمی گسترش

 در مالنین یون انتقال و الکتریکی رسانایی این، بر عالوه .دهستن ظهور حال در بیوسنس و زیستی تصویربرداری

 حال، این اب .است کرده باز را نرم بیوالکترونیک و بیوالکتریک یحیطه در اخیر کاربردهای برای را راه طبیعت،

 شیمیایی ساختار زیرا است محدود هنوز مولکولی سطح در باال به پایین از تنظیم و ساخت طراحی، هایویژگی

 مولکولی وزن توزیع و شیمیایی ساختار ناهمگنی درک .تاس نشده روشن کامل طور به تاکنون مواد این

 ابزارهای بعدی نسل طریق از نانو مقیاس در مونتاژ محرکه نیروی و پلیمری یا و الیگومری سازنده هایبلوک

 در مالنین بر مبتنی پزشکی زیست هایبرنامه پیشرفت برای بعدی گام مولکولی، سطح در و شیمیایی تحلیلی

 .بود خواهد آینده
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