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نانوذرات فريتهای اسپينلي از مهمترين مواد مغناطيسي به شمار ميآيند کههه در دو دههة اخيهر اسههتداده از آنههها در زوزههههای مختلههب بههه طههرز
چشمگيری در زال افزايش است .با معرفي و ورود اين نانومواد به زوزة پزشکي و مطرح شدن ايدة استداده از آنها در کاربردهای مختلب درمههاني
و باليني ،محققان زيادی در اين زمينه شروع به پژوهش کرده و يافتههای جديدی را ارائه کردهاند .از جمله مهمترين کاربردها و ايدههای استداده از
نانوذرات فريتهای اسپينلي در زوزة پزشکي ميتوان به افزايش وضوح تصاوير در تصويربرداری تشديد مغناطيسي اشاره کههرد .نتههايج تحقيقههات
تجربي روی موجودات زنده نشان ميدهد که وارد کردن نانوذرات فريتهای اسپينلي در نزديکي غدد سههرطاني باعهها افههزايش وضههوح تصههاوير
ميشود و تشخيص بيماریها را آسانتر ميکند .گرمادرماني مغناطيسي يکي ديگر از کاربردهای نههانوذرات فريتهههای اسههپينلي اسههت کههه در آن
عوامل متعددی روی بازده فرايند تاثير گذار است .اين روش هنوز به صههورت کههاربردی روی انسههان گسههترش پيهدا نکههرده و بيشههتر بههه صههورت
تحقيقاتي و آزمايشگاهي در زال مطالعه است .دارورساني هدفمند ،سومين کاربرد نانوذرات فريتهای اسپينلي در زوزة پزشکي است و يکي از
پيشرفتهترين روشهای درماني به شمار ميآيد .جهت زصول بهترين نتيجه ،پارامترهای متعددی در اين روش بايد در نظر گرفته شود .با توجه بههه
اهميت موضوع سالمتي و درمان بيماریهای صعب العالج ،هدف اصلي اين مقاله مههروری بههر فعاليتهههای انجهها يافتههه در اسههتداده از نههانوذرات
فريتهای اسپينلي در اين سه روش است.
واژههای کلیدی :نانوذرات مغناطيسي ،فريتهای اسپينلي ،کاربردهای پزشکي

 .1مقدمه

ابزارهههای دقيهق و پيشههرفته بههه زههل ايهن مسههائل و مشههکالت

با گسترش جامعه انساني و افههزايش جمعيهت کههرة زمهين ،نيهاز

بپردازند .در اين راستا ،فناوری نانو به عنوان يکي از پديهدههای

روزافزون به کشب راهکارهای جديد برای زل مشکالت ناشي

نوظهور از اواخر قرن بيستم شروع شده و در قرن بيست و يکم

از صنعتي شدن جوامهها اهميهت ويهژه ای پيهدا کههرده اسههت .از

از مهمترين و بارزترين زوزههای مطالعاتي محققههان بههه شهمار

اينرو ،دانشمندان و محققان با مطالعات گسههترده در زوزههههای

ميآيد .در واقا فناوری نانو در زمينههای مختلدي از علو پايهه

مختلب سعي دارند تا بهها ارائهة روشهههای نههوين و اسههتداده از

گرفتههه تهها کاربردهههای مهندسهي ،پزشههکي ،کشههاورزی و زتهي
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زوزههای مربوط بههه انههر ی ،ورزش و نسههاجي نيهز منجههر بههه

خههواهيم پرداخههت .بههدين منظههور ،ابتههدا روش گرمادرمههاني

پيشرفتهای چشههمگيری شههده اسههت؛ بهه طههوری کههه هههرروز

مغناطيسي و سازوکارهايي که در اين روش رخ ميدهد را شرح

استداده از اين فناوری گسترش يافتههه و بهها توليهد مهواد جديهد

ميدهيم و سپ

نتايج برخي از مطالعههات انجهها يافتههه در ايهن

نانوساختار ،بشريت ازساس رفاه بيشتری پيدا ميکنههد .يکهي از

زمينه را مرور خههواهيم کههرد .در ادامههه اصههول فيزيکهي و روش

زوزههای بسيار مهم که مستقيماً با سالمتي انسان ها در ارتبههاط

تصويربرداری تشديد مغناطيسي شرح داده خواهد شههد.در ايهن

است ،زوزة پزشکي و روشهای درماني در اين زوزه به شمار

بخش اثر استداده از نانوذرات فريتهههای اسههپينلي در افههزايش

ميآيد .فناوری نانو در زمينة پزشکي و درماني نيز پيشرفتهای

وضوح تصاوير و نتايج به دست آمده از پژوهشهههای مختلههب

مهمههي داشههته اسههت .در يههك دهههة اخيههر معرفههي و توليههد

در اين زمينههه مههورد بررسهي قههرار خواهههد گرفههت .در نهايهت

نانوسههاختارهای زيسههت سههازگار و ارائههه روشهههای نههوين،

دارورساني هدفمند با استداده از نانوذرات فريتهای اسپينلي را

راهکارهای جديدی در درمان و تشخيص بيماریها پهيش روی

مطالعه خواهيم کههرد .در هههر بخههش مزايهای هههر کههدا از ايهن

کادر درماني قرار داده است .در ايهن ميهان ،نتههايج پژوهشهههای

روشها ذکر ميشود و همچنين به موانعي کههه در سههر راه آنههها

مختلههب نشههان ميدهههد کههه نانوسههاختارهای مغناطيسهي آينههدة

قرار دارد اشاره خواهد شد.

روشني برای استداده در روشهای درماني و همچنين تشههخيص
بيماریهای صعب العالجي ماننههد سههرطان دارنههد .فريتهههای

 .2معرفی چند نوع فریت اسپینلی مهم و پرکاربرد

اسپينلي با فرمول شيميايي AFe2O4 (A: Fe, Co, Ni, Zn, Mn,

همان طور که در قسمتهای قبلي هم به آن اشاره شده است به

)… Cu, Mg,از جمله مههواد مغناطيسهي بههه شههمار ميآينههد کههه

کارگيری نانوذرات فريتهای اسپينلي درزمينة زيسههت پزشههکي

نانوساختارهای آنها به عنوان يکي از مناسبترين گزينهها بههرای

توجه بسياری از محققان را به خود جلب کرده است؛ به طوری

استداده در زوزة پزشکي شناخته شدهاند .نانوساختارهای اغلب

که استداده از آنها در زمينه کاربردهههای پزشههکي و بههه دنبههال آن

اين نههوع از فريتههها ويژگيهههای منحصههر بههه فههردی همچههون

تعداد مقالههای منتشر شده در اين زمينه در چند سال اخير رشد

پايهداری شهيميايي ،زيسههت سههازگاری ،مغنههاطش نسههبتاً بههاو و

چشمگيری داشته است .در زال زاضر پرسشي که ميتوانههد در

سميت پايين دارند که استداده از آنههها را در زمينههههای پزشههکي

اينجا مطرح شود اين است که چه نههوع از فريههتهههای اسههپينلي

امکانپذير ميسازد .تاکنون در نشريات بين المللي ،چندين مقاله

برای کاربردهای مختلب پزشههکي گزينهة مناسههبتههری هسههتند

مروری در زوزه استداده از نههانوذرات فريتهههای اسههپينلي در

وچرا؟ شکل  1نمودار دايرهای درصد مقاوت منتشرشده مربوط

پزشکي به چاپ رسيده که بيانگر اهميت ايهن موضههوع از ديهد

به هريك از نانوذرات و نانوکامپوزيتهای فريتهای اسپينلي به

محققان است .از اين رو هدف از ارائه اين مقالههه  ،مههروری بههر

کارگرفته شده در زمينههای مختلههب زيسههت پزشههکي را نشههان

جديدترين نتايج به دست آمده از پژوهش در زههوزة اسههتداده از

ميدهد که توسط کدني و همکههارانش در سههال  2019از پايگههاه

نانوذرات فريتهای اسپينلي در درمان و تشخيص بيماریهايي

داده اسکوپوس 1به دست آمده است [.]1

مانند سرطان اسههت .بههدين منظههور ،ابتههدا بههه معرفهي برخهي از

همان طورکه مالزظه ميشود به ترتيب نانوذرات γ-،Fe3O4

فريتهههای اسههپينلي معههروف و پرکههاربرد ميپههردازيم .سههپ

 Fe2O3و CoFe2O4بيشترين درصد را به خود اختصاص داده-

روشهای مختلب تهيه و ساخت نانوذرات فريهت ههها را شههرح

اند و نسبت به ساير نانوذرات ،بيشتر مورد توجه محققههان قههرار

داده و مزايا و معايب هر روش را بيان خواهيم کرد .در ادامه ،به

دارند .دليل توجه ويژه به اين مههواد ايههن اسههت کههه نههانوذرات

بررسي روشهای درماني و تشخيصي بهها اسههتداده از نههانوذرات

 Fe3O4و  γ-Fe2O3خاصيت زيست سازگاری و غير سمي

فريتهای اسههپينلي و تحقيقههات انجهها يافتههه در ايهن زمينهههها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکل  .1نمودار درصد مقاوت منتشرشده مربوط به هريك نانوذرات و نانوکامپوزيتهای فريتهای اسپينلي[.]1

دارند که برای کاربردهای پزشکي امری ضروری اسههت  .ضههمنا

همچنين خاصيت ابرپارامغناطيسي در اندازههای زير 20نههانومتر

ايهههن نهههانوذرات در انهههدازهههههای زيهههر 20نانومترخاصهههيت

دارای بيشترين کاربرد در مقايسه با فريتهای ديگههر بههه شههمار

ابرپارامغناطيسي از خود نشان مههيدهنههد کههه بههرای کاربردهههايي

ميآيد.

مانند هايپرترميای مغناطيسي و  MRIاز اهميت باويي برخهودار
است [ .]1به منظور پاسخ عميقتر به پرسش مطرح شده در بههاو

 .2.2مگهمایت ()γ-Fe2O3

وهمچنين شناخت بيشتر نانوذرات فريتهای پرکاربرد ،توضههي

فريههت مگهمايههت سههاختار اسههپينلي بهها فرمههول شههيميايي

مختصههری در مههورد ويژگههيههها و سههاختار هريههك ازآنههها در

 [Fe3+]A[(5/3Fe3+).1/3V]BO4دارد که در آن  Vنشان دهنههدة

زيرآورده شده است.

فضای خالي است و جايگاه چهاروجهي آن تقريبا  16/7درصههد
فضای خههالي دارد [ .]1خصوصههيات زيسههت سههازگاری و غيههر

 .1.2فریت آهن ()Fe3O4

سمي بودن و از همه مهمتر دارا بودن خاصيت ابرپارامغناطيسي،

فريههت آهههن يهها مگنتيههت بهها فرمههول شههيميايي  Fe3O4يههك

مغناطش اشباع و مقاومت باو در دمای اتا در اندازههای تقريباً

فریمغناطي

از گروه فريههتهههای اسههپينلي مکعبههي اسههت کههه

زير  20نههانومتر ،باعهها مههيشههود نههانو ذرات  γ-Fe2O3بعههد از

تاکنون مطالعات وسيعي روی آن انجا شههده و جههزا شههناخته-

نههانوذرات  Fe3O4در زمههرة پرکههاربردترين نههانوذرات در زمين هة

شدهترين فريتها به شمار ميآيد .نمونة زجمي فريههت آهههن،

پزشکي به شمار آيند.

فريتي با ساختار اسپينلي معکههوس و ثابههت شههبکه  8/4 Åاسههت
[ .]2اين فريت نر به دليل ويژگيهای منحصههر بههه فههرد شههامل
زيست سازگاری باو ،وادارندگي کم ،مغناطش اشباع و پايداری
شيميايي باو در زمينههای مختلههب صههنعت و بههه ويههژه زههوزة
پزشکي بسيار موردتوجه است و به دليههل ويژگههيهههای فههو و

 .3.2فریت کبالت ()CoFe2O4
فريت کبالت يك فریمغناطي

بهها دمههای کههوری  789کلههوين،

معمههوو در زالههت زجمههي سههاختار اسههپينلي معکههوس دارد و
يونهای  Co2+به دليل دارا بودن شعاع يوني بزرگتر نسههبت بههه
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يونهای  Fe3+ترجي ميدهند در جايگاه هشههت وجهههي قههرار

زيست پزشکي به ويژه درتصويربرداری تشديد مغناطيسي بسيار

بگيرند که نسبت به جايگاه چهاروجهي بزرگتههر اسههت [ .]3بهها

مناسب کرده است [.]8

اين زال نتايج تجربي نشان ميدهند که با گذار بههه ابعههاد نههانو و
ظاهر شدن پديدههايي مانند اثرات سطحي ممکن اسههت توزيهها

 .6.2فریت روی()ZnFe2O4

کاتيونها تغيير کند و ساختار آميخته در ايههن نههوع از فريههت بههه

با توجه به اين که در زالت کلي شعاع يوني کههاتيونهههای سههه

وجود آيد .فريت کبالت به دليل ويژگيهايي همچههون مغنههاطش

ظرفيتي کوچكتر از کاتيونهای دو ظرفيتههي اسههت و همچنههين

اشهههباع متوسهههط ( ،)80emu/gپايهههداری شهههيميايي خهههوب و

جايگاههای هشتوجهي بزرگتر از چهاروجهي هستند ،بنابراين

ناهمسانگردی مغناطوبلوری ذاتي بسيار بههاو در دمههای اتهها  ،از

انتظار ميرود که کاتيونهای سه ظرفيتي از قبيههل Fe3+جايگههاه

نکته نظر کاربردی از جايگاه ويژهای در بين فريههتههها اسههپينلي

چهاروجهي وکاتيونهای دو ظرفيتي جايگههاه هشههتوجهههي را

برخوردار است [ 4و  .]5از نظر مغناطيسي ،فريت کبالههت جههزا

اشغال کنند .اما در رابطه با فريت روی ( )ZnFe2O4مسئله کمي

فريههتهههای سههخت بههه شههمار مههيآيههد بههه طههوری کههه ثابههت

متداوت است وکاتيونهای دوظرفيتي Zn2+ترجي ميدهند کههه

ناهمسانگردی آن ( )K = 2×105 Jm-3از نظر اندازه تقريبهها يههك

جايگاه چهههاروجهي را اشههغال کننههد [ .]9ايههن مههاده در گههروه

مرتبه بزرگتر از  Fe3O4است.

اسپينلهايي با ساختار عادی قرار دارد .فريت روی با دارا بههودن
کمترين ميههزان سههميت نسههبت بههه بيشههتر فريههتهههای ديگههر و

 .4.2فریت نیکل()NiFe2O4

همچنين دمای کوری کمتر در مقايسه با دمههای کههوری مگنتيههت

فريت نيکل با ساختار اسههپينلي معکههوس يکههي از فريههتههههای

( 858کلوين) برای هايپرترميای مغناطيسي با دمای کوری مههورد

مههم و پرکاربردی است که به عنههوان يکههي از مهمتههرين مههواد

نياز تقريبا  315کلوين ،گزينه مناسبي به زساب ميآيد [.]10

مغناطيسي نر شناخته ميشود .اين فريت با دارا بودن مقاومههت

نتايج تجربي نشان داده است که بهترين و مطلههوبتههرين -

الکتريکي بههاو ،سههختي مکههانيکي و خاصههيت ضههد خههوردگي،

ويژگيهای مغناطيسي در فريتهای اسپينلي زماني ديده ميشود

وادارنههدگي مغناطيسههي پههههايين ،پايههداری شههيميايي خههوب،

که دو يا چند کاتيون دو ظرفيتي در ساختار آنها بههه کههار بههرده

مغناطش اشباع متوسط و همچنين بههه دليههل آسههان بههودن و کههم

شود .از اين رو در سالهای اخير محققان زيادی تحقيقات خود

هزينه بههودن روش تهيههه ،بههه طههور گسههترده در هسههتههههههای

را به رشد و توصيب ويژگيهای مختلههب فريههتهههای آويههش

ترانسههدورماتورها ،وسههايل ارتباطي ،تراشههههههای الکتريکههي و

يافته با عناصر مختلب اختصاص دادهاند .گزارشهای متعههددی

نراتورها و به طور خاص در زيسههت پزشههکي مههورد اسهههتداده

وجود دارند که نتايج مربوط به آنها نشان ميدهد که بهها آويههش

قهرار ميگيرد [ 1و .]6

عناصر مختلب در ساختار يك فريت اسپينلي ،به دليل ايههن کههه
نوع و ميزان يونها در ساختار تغيير ميکند و با توجه به اين که

 .5.2فریت منگنز ()MnFe2O4
فريت منگنز ( )MnFe2O4يکي از شناختهشدهترين فريتههها بهها
ساختار اسپينل آميخته است بههه طههوری کههه نههه سههاختار کههامال
معکههوس و نههه کههامال عههادی دارد .در ايههن گهروه از فريههتههها،
کاتيونهای دو ظرفيتي در هردو جايگههاه هشههت و چهههاروجهي
قرار ميگيرند [ .]7سازگاری زيسههتي و مغنههاطش اشههباع بههاوی
فريت منگنز در مقايسه با بيشتر فريتها ،آن را بههرای تحقيقههات

يونهای عناصر مختلب ويژگيهههای ذاتههي متدههاوتي دارنههد ،در
نتيجه ويژگي ساختاری و مغناطيسي هم دستخوش تغييههر مههي-
شههود .از طرفههي ديگههر ،خاصههيت زيسههت سههازگاری ،پايههداری
کلوئيدی ،خاصيت آب دوستي و ترکيههب بهها گروههههای عههاملي
فعال زيستي از الزامههات اساسههي نههانو ذرات بههرای کاربردهههای
زيستي است .از اين رواستداده از پوششهای آلي در نههانوذرات
مانند پليمرهای زيستسازگار به منظور بهبود ويژگيهای
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کاربردهای پیشرفته نانوذرات فریتهای اسپینلی....

جدول  .1کاربردهای نانوذرات فريتهای اسپينلي مختلب در زمينه های مختلب پزشکي.
کاربرد

نتايج

استداده از اولئيك اسيد به عنوان پوشش ،ساختار نانوذرات را
تغيير نميدهد ولي به طور قابل توجهي پايداری کلوئيدی و
سميت سلولي را بهبود ميبخشد.
نانوذرات بارگذاری شده با  DOX2سمييت سلولي ناچيز
واثرکشندگي قابل توجه سلولهای سرطاني را دارند.
طيب نشری فوتولومينسان

هايپرترميای
مغناطيسي
دارورساني
هدفمند

اندازه

)(∼nm

نانوذرات امری ضروری است.

ساختار نانوذرات

نانوذرات فريت روی
5

پوشش داده شده با اولئيك
اسيد

14

( 4)PLنانوذرات تهيه شده ،يك

طيب انتشار پهن را ارائه ميدهد که برای کاربردهای دارويي

وات بر گر هستند که بسيار قابل توجه است.

دارورساني

40-50

هايپرترميای
مغناطيسي

25

نانوذرات تهيه شده ،پايداری شيميايي خوب و همچنين
خاصيت ابرپارامغناطيسي جهت افزايش وضوح

تصاويرMRI

پوشش داده شده با ليوسين

گزينههای خوب در بين عوامل افزايش دهندة وضوح تصاوير

3

[]12

ZnxMg(1-x)Fe2O4پوشش
داده شده با پلي اتيلن
PEG

[]9

5

نانوذرات فريت منگنز
MnFe2O4

[]13

نانوذرات  MnFe2O4پوشش
MRI

50

را دارند.
نانوذرات اکسيد آهن با اندازة تقريبا  18نانومتر از جمله

1

نانوذرات فريت کبالت

گليکول
خود نشان ميدهند و دارای ميزان نزخ جذب ويژه 217/62

[]10

نانوذرات
هدفمند

نانوذرات در اندازة  25نانومتر خاصيت ابرپارامغناطيسي از

مرجا

داده شده با پلي اتيلن
گليکول

MRI

 8و18

[]8

PEG

نانوذرات اکسيد آهن

[]14

 MRIهستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Oleic acid
2. Doxorubicin hydrochloride
3. Leucine
4. Photo-luminescence spectroscopy
5. Polyethylene glycol
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هاجر جلیلی ،باقر اصلیبیکی و نونا اسکندرزاده

جدول  .2معرفي برخي از روشهای پرکاربرد در تهية نانوذرات فريتهای اسپينلي.
شرح مختصر

نام روش

مزایا

مرجع

معایب

محلولي از آلوکسايدها يا نمكهای فلزی تحت
فرايندهای آبکافت و تراکم به ل تبديل شده و
سل -ل

سپ

با زرارتدهي يا ايجاد خأل ،محلول اضافي

خارج شده و با تکلي

در دمای باوتر نانوذرات

توزيا اندازة نسبتا باريك ،ساده،

ناخالصيهای ازتمالي در

دمای پايين سنتز ،مقرون به صرفه

و

و قابليت کنترل شکل نانوذرات

محصول ،نياز به تکلي

[ 15و ]16

زمانبر بودن

تهيه ميشوند.
با مخلوط نمكهای فلزی و زرارتدهي در کوره
تجزيه زرارتي

در دمای مناسب ،نمكها تجزيه شده و محصول
نهايي تهيه ميشود.
در اين روش نمكهای فلزی در زالل آبکافت شده

همرسوبي

زالل گرمايي

و با اضافه کردن يك باز به سيستم در دمای
مشخص ،رسوب دهي انجا ميشود.

نسبتا سريا ،امکان تهيه در زجم
انبوه و ساده
امکان تهيه در زجم انبوه ،ساده و
مقرون به صرفه ،سريا و دمای
سنتز پايين

مواد اوليه شامل نمكهای فلزی داخل يك محدظههه

کيديت مطلوب محصول ،توزيا

زاوی زالل غير آب (معموو آلي) ريختههه شههده و

اندازه باريك و قابل کنترل و تهية

در کوره زرارت داده ميشود.

نانوذرات با شکلهای مختلب

اين روش مشابه روش زالل گرمايي است با اين
هيدروترمال

تداوت که در آن از زالل آبي استداده مي شود و

توزيا اندازه باريك و بلورينگي

(آب گرمايي)

مواد اوليه در يك محدظه بسته قرار دارد تا تحت

باوی نانوذرات

دما و فشار خاص نانوذرات سنتز شوند.

نياز به تکلي  ،کلوخگي
نانوذرات و گاهي نياز به

[]19-17

استداده از اتمسدر خاص
بلورينگي پايين محصول،در
برخي موارد نياز به عمليات
زرارتي و تکلي

و توزيا

[ 20و ]21

اندازة پهن
زضور پوشش آلي يا پليمری
در ماده

[]22 ,17

نياز به دستگاه مخصوص
راکتور اتوکالو و زجم

[]25-23

محدود محصول نهايي

در اين روش با استداده از يك ميلة مرتعش در
محدودة فراصوت انر ی کافي به محلول زاوی
فراصوت

يونهای فلزی داده ميشود تا با تشکيل پيوندهای
فلز-اکسيژن و گسترش آن ،نانوذرات فريت تهيه

همگني محصول با توجه به
اعمال امواج فراصوت

نياز به دستگاه فراصوت با
توان باو و تهية محصول در

[ 26و ]27

زجم محدود

شود.
مواد اوليه شامل فلزات يا اکسيدهای فلزی داخل
آسياب کاری
مکانيکي

يك محدظه به همراه تعداد مشخصي گلوله فلزی يا
سراميکي ريخته شده و نانوذرات مورد نظر تحت
آسياب کاری پرانر ی از طريق سازوکار شکست و
جوش سرد تهيه ميشوند.

سادگي روش ،زمان متوسط ،عد
نياز به زاللها و کاتاليزورها و
در بسياری موارد عد نياز به
تکلي

با اعمال امواج ميکروموج به محلولي زاوی
ميکروموج

يونهای فلزی ،انر ی الکترومغناطيسي با چرخش

سريا ،مقرون به صرفه ،نسبتا

مولکولهای قطبي در محلول به گرما تبديل شده و

ساده و محصول نهايي با کيديت

نانوذرات فريت طي فرايند هيدروترمال يا

خوب

همرسوبي تشکيل ميشوند.

ورود ناخالصيهايي نظير آهن
و کرو از گلوله ها و محدظه،
کرنش و بينظمي اسپيني باو

[ 28و ]29

در سط ذرات و توزيا پهن
اندازة ذرات
محصول نهايي به نسبت
کم،گاهي زضور ناخالصيها
و نياز به دستگاه ميکروموج با
توان مناسب

[ 30و ]31
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 .4گرمادرمانی مغناطیسی

 .1.4سااازوکار تولیااد گرمااا توساان نااانوذرات در

سرطان بيماری شههناخته شههده و نهها آشههنايي اسههت کههه سههاونه

هایپرترمیای مغناطیسی

ميليونها ندر بر اثههر ابههتال بههه انههواع آن جههان خههود را از دسههت

وقتي سيستم نانوذرات مغناطيسي در معرج ميههدان مغناطيسههي

ميدهند .با توجه به هزينههای باو و همچنين عههوارج جههانبي

خارجي با بسامد  fو دامنة ميههدان  Hmaxقههرار مههيگيرنههد ،تههوان

فراوان ،روشهای درماني متداول (جرازهي وشهيمي درمههاني)،

اتالف گرمايي ( )Pدر طههول يههك دوره تنههاوب را مههيتههوان بههه

تالش محققان بههرای دسههتيابي بههه روشهههای کههم هزينهههتههر و

صورت زاصل ضرب بسامد ( )fدر مسازت زلقة پسماند)(A

عوارج جانبي کمتر را دو چنههدان کههرده اسههت .از ايهن رو در

محاسبه کرد [ 13و :]40

سالهای اخير مطالعه روی گرمادرماني سلولهههای سههرطاني بهها
استداده از پاسخ ابراسپين نانوذرات به ميدانهای متناوب خارجي
نيز رشد چشمگيری داشته و توجههه بسهياری از محققههان را بههه
سههمت خههود جلههب کهرده اسههت .در بهين روشهههای درمههاني
سلولهای سرطاني که در دمای بههاوی  40درجههه سلسهيوس از
بين ميروند ،استداده از تعليق نههانوذرات مغناطيسهي بههه عنهوان
محيطهای توليد گرمهها ،در زضههور ميهدان مغناطيسهي خههارجي
متناوب  ،ACبه عنوان هايپرترميای مغناطيسي شناخته مهيشههود
[ .]38پيشنهاد اوليه استداده از نانوذرات مغناطيسي بههرای درمههان
تومورهای سرطاني به سال  1950ميالدی برميگردد .بعههدها در
سال  1993برای اولين بار جوردن و همکارانش نانوذرات فريت
را برای هايپرترميای مغناطيسي به کار گرفتند و مالزظه کردنههد
که نانوذرات تكزوزه ( )nm 10-1در مقايسه بهها زالههت چنهد
زوزه ( 1-300ميکرومتر) کارايي بهتری از خود نشان ميدهنههد
[ .]39اگرچه مطالعات زيادی مبتني بههر امکههان اسههتداده از مههواد
مغناطيسي جديد برای کاربرد در هايپرترميا در زال انجا اسههت
اما در اين ميان نانوذرات فريت به دليل زيسههتسههازگاری بههاو،
تولي هد آسههان و ويژگيهههای مغناطيس هي منحصههربه فههرد توجههه
بسياری از محققان را در اين زوزه به سمت خود جلههب کههرده
است .بههدين ترتيهب مطالعههات بههر روی نههانوذرات تههكزههوزه
گسترش پيدا کرد و مشخص شد که نههانوذرات ابرپارامغنههاطي
به دليل نداشتن پسماند بعههد از زههذف ميهدان خههارجي ،گزينهة
مناسبي برای هايپرترميای مغناطيسي هستند.

()1

0 M ( H )dH ,

H max
max

− H

= P = Af , A

به طور کلي زلقة پسماند به دست آمده برای سيستم نانوذرات
مغناطيسي که در معرج يك ميدان مغناطيسي متناوب قرار
گرفتهاند ،انعکاس رفتار نانوذراتي است که برای تنظيم مجدد
جهت خود با جهت ميدان اعمالي به آسايش ميرسند [ .]40در
واقا ،وقتي جهت ميدان مغناطي

خارجي بر روی سيستم تغيير

ميکند ،سيستم با انتقال انر ی گرمايي به محيط اطراف به
آسايش ميرسد .دو سازوکار اصلي مسئول اين آسايش هستند
که به آسايش براوني 1و آسايش نيل 2معروفند .سازوکار آسايش
براوني به علت چرخش فيزيکي خود ذرات است و آسايش نيل
به علت چرخش ممان مغناطيسي در داخل ذرات است .برای
هر کدا از اين آسايشها ،زمان واهلش نيل  τNو براون τB

تعريب ميشود که منجر به يك زمان واهلش موثر( )τeffبه
صورت رابطة زير ميشوند [ 40و :]41
1
1
1
,
()2
=
+
R N B
KV
( N = 0 exp
زمان واهلش در آسايش نيل به صورت )
k BT

است که در آن τ0 ،معمووً برابر 10-9تهها  10-10ثانيههه و  Kثابههت
ناهمسانگردی مغناطيسي و  kBTهم به انههر ی گرمههايي مربههوط
ميشههود [ 42و  .]43زمههان واهلههش بههراون هههم بههه صههورت
  B = 3 VH / k BTتعريههب ميشههود کههه در آن  VHو  ηبههه

ترتيب زجم هيدروديناميك 3نانوذرات و گرانروی (وشکساني)

4
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1. Brown relaxation
2. Néel relaxation
3. Hydrodynamic
4. Viscosity
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(ب)

(الب)

شکل ( .2الب) تصاوير  FE-SEMنمونه پوشش داده شده با پليمر( داخل شکلها منحني توزيا اندازه ذرات را نشان ميدهد) و (ب) منحني نرخ
جذب ويژه بر زسب بسامدهای متداوت در ميدان ثابت .]49[ 20 kA/m

سيال است [ .]44واهلش نيههل در بسههامدهای بههاو و نههانوذرات

عوامل زيههادی در بههازده گرمههايي نههانوذرات تیثيرگههذار هسههتند.

کوچكتر نقش پررنگتری در واهلش مؤثر دارد در زالي که در

مغناطش اشباع ،اندازه و شکل ذرات ،ناهمسانگردی مغناطيسي،

بسامدهای پايينتر و ذرات بزرگتر واهلش براون غالههب اسههت

برهمکنشهای بههينذرهای ،غلظههت نههانوذرات و توزيهها انههدازة

[ .]45زمان واهلش نيههل بههه انههر ی ناهمسههانگردی مغناطيسههي

ذرات از جمله عوامل ذاتي و دامنه و بسامد ميدان اعمالي جههزا

ذرات وزمان واهلش براونههي بههه خههواص هيههدروديناميك مههايا

عوامل بيروني محسوب ميشوند [ .]48امروزه به منظوره بهبههود

بستگي دارد .همچنين بايد توجه داشت که سههازوکار براونههي از

وافزايش بازده گرمايي نانوذرات ،مطالعات زيادی در اين زمينه-

طريق اصطکاک وشکساني بين ذرات و نيههز بههين ذرات و مههايا

ها درزال انجا است .به عنههوان ملههال وشههراس و همکههارانش

باعا توليد زرارت در محههيط اطههراف ميشههود کههه بههه عنههوان

نانوذرات  NixFe3-xO4با مقادير مختلب  xو توزيا اندازه باريك

اتههالف انههر ی وشکسههاني نيههز شههناخته ميشههود .در روش

تهيه کردند (شکل  .2الب) و سپ

ويژگههيهههای هايپرترميههايي

گرمادرماني اغلب از پارامتر رايج نرخ جههذب ويههژه ( )SARيهها

آنها را مورد مطالعه قرار دادند [ .]49در اين پژوهش ،محققان با

توان اتالف ويژه ( )SLPبههرای بيههان بههازده گرمههايي نههانو ذرات

انتخاب يکي از نمونهها و افههزودن متههوالي اسههتيل اسههتونات در

استداده ميشود .اين پارامترطبق رابطة  SAR=Afبه طور مستقيم

زمان سنتز و پوشش نانوذرات با پليمر  1 PMAOنههانوذراتي بهها

با مسازت زلقة پسماند در ارتباط است و به صورت تجربي از

اندازههای بزرگتر تهيه کردند .نتايج آنها نشان داد ،به طههورکلي

رابطة زير به دست ميآيد [ 46و :]47

پارامترهای اندازه ،مغناطش اشباع ،توزيا باريك انههدازة ذرات و

,

()3

ms dT
mn dt

SAR = SLP = CP

که در آن  mnو msبه ترتيههب جههر نههانوذرات وجههر سههيالCp ،

ظرفيت گرمايي ويژة سيال (مقدارآن بههرای آب برابههر اسههت بهها
 )4/18 J/kgو

dT
dt

نيز شيب اوليه منحني تغييرات دما بر زسههب

زمان را نشان ميدهند [.]13

به طورويژه ناهمسههانگردی مغناطيسههي تههیثير مسههتقيم در بههازده
گرمايي دارند به طوری که با افزايش ميزان يههونهههای نيکههل در
نمونهها و به دنبال آن کههاهش ناهمسههانگردی مغناطيسههي بههازده
گرمايي نيز کاهههش مييابد.
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کاربردهای پیشرفته نانوذرات فریتهای اسپینلی....

جدول  .3چند مورد از نتايج زاصل ازکاربرد نانوذرات فريتهای اسپينلي مختلب در گرمادرماني سلولهای سرطاني.
نتايج

)SAR (W/g

اندازه

)(∼nm

ساختارنانوذرات

مرجا

کههاهش ميههزان  SARنمونهههها عليههرغم افههزايش
ناهمسانگردی مغناطيسي بههه دليههل بيشههتر بههودن
ميدان وادارنههدگي نمونهههها در مقايسههه بهها دامنهة

0/37-1/33

7/5-13

CoxFe3-xO4
)(0 ≤x ≤1

[]50

ميدان اعمالي.
افزايش ميههزان  SARدر فريههت کبالههت بههه دليههل

315

20

CoFe2O4

افزايش ناهمسانگردی مغناطيسي.

295

20

MnFe2O4

295

20

وNiFe2O4

افزايش ميزان  SARدر فريت  Zn0/77Fe2/23O4به

60/8

6/3 ± 1/5

Mg0/1Fe2/9O4

دليل افزايش اندازة ذرات.

69/7

11/1 ± 6/4

Zn0/77Fe2/23O4

3/5-4/2

10/4 ± 1/8

Fe3O4

عد تغييههر محسههوس در ميههزان  SARبهها تغييههر
غلظت نانوذرات در تعليق.

[]51

[]52
[]53

همچهههنين همان طور که در شهکل  .2ب هم به وضوح ديههده

 1895ميالدی همزمان با کشب پرتهو ايکه  ،تصههويربرداری از

ميشود ،نمونة پوشش داده شده بهها پليمرکههه انههدازه بزرگتههری

اعضای داخلي بههدن توسههط ويلهلههم کنههراد رونههتگن فيزيکههدان

نسبت به نمونههههای ديگههر دارد بههه طههور قابههل تههوجهي بههازده

آلماني صورت گرفت .اين کشب شههگدتانگيز در اواخههر قههرن

گرمايي بيشتری از خود نشان داده است.

نوزدهم عالوه بر اين که جايزة نوبل فيزيك را برای رونتگن بههه

در جدول  3به بررسههي نتههايج زاصههل ازکههاربرد نههانوذرات

ارمغان آورد ،زمينهساز تحول عظيم در جامعهة پزشههکي امهروزه

فريههتهههای مختلههب درگرمادرمههاني سههلولهههای سههرطاني و

شده است به طوری که در سالهای اخير استداده ازدسههتگاههای

تاثيرعوامل مختلب در بازده گرمايي آنها پرداخته شده است.

تصويربرداری مختلب رشد چشمگيری داشههته و در نبههود آنههها
تشخيص بسياری از بيماریها ،سههخت ويها زتهي غيهر ممکههن

 .5تصویربرداری تشدید مغناطیسی

خواهد بود .راديوگرافي ،سونوگرافي ،سهي تهي اسههکن ( )CTو

امروزه با پيشرفت تکنولههو ی و تغييهر شههرايط زنههدگي جوامهها

تصويربرداری تشديد مغناطيسهي ( )MRIازجملههه دسههتگاههای

بشری ،ظهور برخي بيماریهای ناشناخته و جديد ،به خصوص

تصههويربرداری شناختهشههدهای هسههتندکه کههاربرد فراوانههي در

در کشورهای صنعتي رشد چشمگيری داشته اسههت .از ايهن رو

تشخيص انههواع بيماریههها دارنههد .در بهين آنههها  MRIيکهي از

تشخيص به هنگا و سريا ايهن بيماریههها از اهميهت ويهژهای

پيشرفتهترين ابزارهای تصويربرداری پزشکي اسههت و سههازوکار

برخوردار است وتا زدود زيادی ميتوانههد از پيشههرفت و رشههد

کامالً متداوتي نسبت به سههاير روشههها دارد .در ايهن روش بههر

آنها جلوگيری کند .همههان طههور کههه اشههاره شههد ،بهها توجههه بههه

خالف روشهای ديگرهمچون راديوگرافي و سي تي اسههکن از

مشکالت و عههوارج جههانبي ،روشهههای تشخيصهي تهههاجمي

پرتو ايک ( يك پرتو يونيزه کننده که اگر مقدار مههورد اسههتداده

همچون جرازي ،وجههود ابزارههها و دسههتگاههای تصههويربرداری

ازآن بيش از زد مشخصهي باشههد ميتوانههد اثههرات بيولههو يکي

دقيق ميتواند نقش بسههزايي در تشههخيص و درمههان بيماریههها

خطرناکي به بارآورد) استداده نميشود بلکه از امواج بهها بسههامد

درمرازل اولية بيماری داشته باشههد .بههرای اولهين بههار درنههوامبر

راديوئي( )RFو ميهدانهای مغناطيسهي قههوی (معمههوو  1/5و 3
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228

جلد  ،21شمارة 2

تسال) برای تصويربرداری دقيق از اعضای داخلي بههدن اسههتداده

هيدرو ن مولکولهای آب استداده شود که دو سو وزن بدن را

ميشود [ 8و  .]54اين امواج ضرری برای بدن ندارند و از ايهن

تشههکيل ميدهههد [ .]57از طههرف ديگههر مي هزان آب موجههود در

رو در مقايسههه بهها ديگههر روشههها MRI ،از ايمنههي بيشههتری

بافتها و اندا های بدن متدههاوت اسههت بههه طههوری کههه آسهيب

برخوردار است به طوری که تاکنون هيچ گونههه عارضهة جههانبي

رسيدن به اعضای بدن ميتواند منجر به تغيير ميزان آب موجود

مشکلسازی در به کارگيری از اين روش گزارش نشههده اسههت.

در آنها و در نتيجههه منجههر بههه تمههايز تصههاوير  MRبافتهههای

البتههه وز بههه ذکههر اسههت ،در ايهن روش بههه دليهل ايهن کههه از

مختلب بدن شود که دربخشهای بعدی سازوکار فيزيکي آن به

ميدانهای مغناطيسي قوی استداده ميشود نبايد در بدن بيمههاران

طور مدصل توضي داده خواهد شد.

هيچ گونه اشيای فلههزی همچههون دريچههههای مصههنوعي قلههب،

طبههق قههوانين الکترومغنههاطي  ،ذره بههاردار متحههرک در

پروتزهههای گههوش داخلهي و ...وجههود داشههته باشههد کههه بسهيار

اطراف خود يهك ميهدان مغناطيسهي توليهد ميکنههد و ميتههوان

خطرناک است و زتي ميتواند منجر به مرگ بيماران شود.

آن را به عنههوان يهك دو قطبهي مغناطيسهي در نظههر گرفههت .در

در مي هان تمهها تکنيكهههای تصههويربرداری موجههودMRI ،

روش تصههويربرداری  MRIنيهز پروتههون هسههتة اتههم هيهدرو ن

بهها ويژگيهههايي همچههون فاقههد اشههعه يونيزهکننههده ،وضههوح

مولکولهههای آب کههه ذرات بههارداری بهها زرکههت اسههپيني

فو العههاده بههافتي ،ماهيهت غيهر تهههاجمي و عمههق ندههوذ بسهيار

هستند ،همانند يهك آهنربههای کوچههك عمههل ميکننههد و ممههان

خههوب اطالعههات دقيههقتری نسههبت بههه ديگههر روشههها در

مغناطيسي خالص دارنههد .همههان طورکهه در شههکل .3الههب نيهز

مورد مکان ،نههوع و مرازههل بيمههاری ارائههه ميدهههد و در زههال

مالزظههه ميشههود در روش تصههويربرداری  ،MRIدر زالههت

زاضههر بهتههرين تکنيههك تشخيصههي بههرای تصههويربرداری از

عههادی ممههان مغناطيسههي پروتونههها قبههل از اعمههال ميههدان

بافتهای نههر ماننههد رگ ،تانههدون ،غضههروف ومغههز محسههوب

مغناطيسههي خههارجي  B0بههه صههورت تصههادفي جهههتگيری

ميشود [ 54 ،8و .]55

کردهاند اما بعههد از اعمههال يهك ميهدان مغناطيسهي قههوی همههه
پروتونههها سههعي ميکننههد در راسههتای ميههدان خههارجي قههرار

 .1.5اصول فیزیکی و نحوة کار کلی دستگاه MRI

بگيرنههد .برخ هي از آنههها در جهههت مي هدان و برخ هي ديگههر در

به طور کلي در تصويربرداری به روش  MRIاز اصول فيزيکهي

خههالف جهههت ميههدان جهههتگيری ميکننههد و بههه صههورت

تشديد مغناطيسي هسته ( )NMRاستداده ميشههود .طبهق اصههول

جدت -جدههت ميهدان مغناطيسهي همههديگررا زهذف ميکننههد.

مکانيك کوانتو  ،هسههتههايي بهها عههدد جرمهي (مجمههوع تعههداد

در ايههن ميههان تعههدادی از پروتونههها ( پروتونهههايي کههه در

پروتونهههها و نوترونههههای هسهههته) زوج دارای پروتونهههها و

شههکل .3الههب بههه رنههگ آب هي مشههخص شههدهاند) هههم وجههود

نوترونهای جدت شده با اسهپينهای مخههالب هههم هسههتند کههه

دارند که هم جهت بهها ميهدان اعمههالي اصههلي بههاقي ميماننههد و

خاصيت مغناطيسي يکديگر را خنلي ميکنند امهها هسههتههايي بهها

يه هك مغنهههاطش خهههالص  M0در جههههت ميه هدان  B0ايجهههاد

تعداد نوکلئونهای فرد ،ممان مغناطيسي خههالص دارنههد و دارای

ميکننههد .از طههرف ديگههر نيهروی زاصههل از ميهدان مغناطيسهي

زرکت اسپيني (چرخش به دور خود ) هستند [ .]56هسههتة اتههم

اعمههالي منجههر بههه زرکههت تقههديمي پروتونههها ميشههود.

هيهدرو ن يکهي از شناختهشههدهترين و سههادهترين ايهن نههوع از

زرکت تقههديمي پروتونههها بهها يهك بسههامد مخصههوص انجهها

هستهها است و به دليل اين که هستة کوچك آن فقط داری يك

ميشههود کههه بههه بسههامد ورم هور ي ها بسههامد تشههديد معههروف

پروتون هست ،ممان مغناطيسي نسبتا بزرگهي دارد .ويژگيهههای

است ومطههابق بهها رابطههه  ω = γ B0مسههتقيما بههه قههدرت ميهدان

منحصر به فرد هستة اتم هيدرو ن باعا شده است که در روش

مغناطيسي اعمالي مرتبط است.

تصههويربرداری  MRIاز پدي هدة تشههديد مغناطيس هي هسههته اتههم
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .3طرزوارهای از اصول اساسي ( .MRIالب) ممان مغناطيسي پروتونها (کرههای قرمز و آبي) قبل از اعمههال ميههدان مغناطيسههي خههارجي بههه
صورت تصادفي جهتگيری ميکنند اما بعد از اعمال يك ميدان مغناطيسي قوی  B0در جهت محور zهمه پروتونههها سههعي مههيکننههد در راسههتای
ميدان خارجي قرار بگيرند ودرنتيجه يك مغناطش خالص  M0در جهت ميدان  B0را ايجاد ميکنند .بهها اعمههال يههك ميههدان الکترومغناطيسههي B1در
جهت عمود برمحور ،zممان مغناطيسي خالص ازجهت ميدان اصلي منحرف و درصدحة عرضي ( )x-yقرار مههيگيههرد و مغنههاطش خههالص  M xyرا
ايجاد ميکند( ،ب) فرايند بازيابي مغناطش ( M0آسايش طولي )T1پ
عرضي ( M xyآسايش عرضي  )T2پ

از قطا پال

راديوئي و (ج) فراينههد تجزيههه فههاز و از بههين رفههتن مغنههاطش

از قطا پال

راديوئي [.]58

در اين رابطه ثابت  γبه نسبت يرومغناطيسي 1معروف اسههت و

اصلي قرار ميگيرد (شکل  .3الب) .با قطا پال

مقدار آن به نوع هسته بستگي دارد [ .]56همان طورکه قبال هههم

سيستم با انتقال انر ی به محيط اطراف بههه آسههايش ميرسههد و

بههه آن اشههاره شههد در تصههويربرداری  MRIبههه منظههور تشههديد

مغناطش پروتونههها مطههابق بهها دو فراينههد آسههايش طههولي ()T1

مغناطيسي هستة اتم هيدرو ن ،عالوه بر ميدان مغناطيسي ثابههت

وآسايش عرضي ( )T2به زالت اوليه (تعادل) برميگهردد [ 56و

از امواج الکترومغناطيسي با بسامد راديوئي برابر با بسامد ورمور

.]58

موج راديهوئي،

پروتونهای هيدرو ن ( )42/58 MHz T-1استداده ميشود .ايهن

آسايش طولي ،فريندی را توصيب ميکند که بههه وسههيلة آن

به اين دليل است که اگر بههه پروتونهههايي کههه در زضههور يهك

انر ی جذب شده توسط سيستم با قطا پال

موج راديههوئي بههه

ميدان مغناطيسي خارجي زرکههت تقههديمي دارنههد ،يهك ميهدان

محيط اطراف انتقال مييابد و منجر به افزايش ارتعاش در شبکه

الکترومغناطيسي متناوب  B1در جهت عمود بر ميدان اصههلي B0

و در نتيجه افزايش انر ی گرمايي در سيستم ميشود .از اين رو،

و با بسامد راديوئي برابر با بسامد ورمور اعمال شود ،پروتونها

آسايش طولي را آسايش اسپين -شبکه نيز مينامند .در زقيقههت

انر ی جذب ميکنند و مغناطش خالص آنها به سمت ميدان B1

آسايش طولي فرايند ازيای مؤلدة طولي بردار مغناطش خههالص

منحرف ميشود و در صدحة عرضهي عمههود بههر جهههت ميهدان

مههوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gyromagnetic Ratio

 M0در جهت ميدان مغناطيسي اصلي پ

از قطهها پههال

راديوئي است (شکل .3ب) و مدت زمان مورد نياز برای بازيابي
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مؤلدة طولي بردار مغناطش به مقدار  63درصههد از مقههدار اوليهة

منجر به ايجاد يك تصههوير تاريههك بهها وضههوح پههايين در MRI

خود به زمان آسايش  T1معروف اسههت .از طههرف ديگرآسههايش

ميشود [.]56

عرضي ،فرايندی را توصيب ميکنههد کههه بههه وسههيلة آن انههر ی
جذب شده از طريق برهمکنشهای اسپيني و به عنوان نتيجهههای

 .2.5افزایش وضوح تصاویر  MRIبااا اساتااده از ماواد

ازاثرات متقابل اسپين -اسههپين آزاد مههيشههود .از ايههن رو بههه آن

حاجب

آسايش اسپين -اسههپين نيههز گدتههه مههيشههود [ 56و  .]58همههان

در تصاوير  MRIمعمولي (فاقد مادة زاجب) به دليههل شههباهت

راديههوئي در

ويژگههيهههای بيههوفيزيکي ،اخههتالف شههدت سهيگنال بافتهههای

جهت عمود برجهت ميدان مغناطيسههي اصههلي باعهها مههيشههود

مختلب قابلتوجه نيست .اين موضوع منجر به اين ميشههود کههه

مغناطش خالص پروتونها در صدحة عرضي ( )x-yقرار بگيههرد.

تصاوير زاصل از کيديت وضوح بههاويي برخههوردار نباشههند بههه

در ابتدا ممان مغناطيسي اکلر پروتونها در يههك امتههداد و هههم-

طوری که تمايز بين بافت سالم و ناسالم به ويژه در مرازل اولية

جهت هستند و به اصطالح گدته ميشههود در زالهت فههاز قههرار

بيماری کار دشواری است .از اين رو افزايش وضههوح تصههاوير

دارند اما به دليل اثرات مختلب مانند ناهمگني ميدان مغناطيسههي

 MRIيکههي از چههالشهههای اساسههي محققههان از همههان ابتههدای

اصلي در طول فرايند تصويربرداری و همچنين بههرهمکنشههای

پيدايش اين روش تهها بههه امههروز بههوده اسههت .يکههي از بهتههرين

اسپين -اسپين ،ميدان مغناطيسي که پروتونههها در اطههراف خههود

وکارسازترين روشها برای زههل ايههن مشههکل اسههتداده از مههواد

تجربه ميکنند به يك ميزان نخواهد بود .از اين رو تجربة ميدان

زاجب يا عوامل افزايشدهندة وضوح تصاوير است .اين مواد با

مغناطيسي متداوت توسط پروتونههها و درنتيجههه ايجههاد بسههامد

کاهش زمانهای آسايش  T1و  T2وضههوح تصههاوير MRIرا بههه

ورمور متداوت درآنها منجر به اين ميشودکه پروتونههها شههروع

طور قابلتوجهي افزايش ميدهند .در زقيقههت عوامههل افههزايش

به تغيير دادن فاز خود کنند (شکل .3ج) [ .]58مدت زمههاني کههه

دهنهههدة وضهههوح تصهههاوير ،آزاد شهههدن انهههر ی را از طريهههق

طول ميکشد تا  73درصد از مؤلدة مغناطيسههي عرضههي از بههين

برهمکنشهای دو قطبي-دو قطبي بين مولکولهای آب و يون-

برود و پروتونها اززالت فاز خارج شههوند بههه زمههان آسههايش

های فلزی مواد زاجب تسهيل ميکنند [ .]58مواد افزايشدهندة

T2معروف است [.]58

وضوح تصاوير با توجه به ويژگيهای مغناطيسي و ذاتي شان به

زمان آسايش هر يك از بافتهای مختلب بههدن بههه دليههل تغييههر

سه دسته :عوامل موثر بر  ،T1عوامل موثر بر  T2و عوامههل مههوثر

ميزان مولکولهای آب موجود در آنها با يکههديگرمتداوت اسههت

بر  T1- T2طبقهبندی شدهاند [ .]55عوامل موثر بر  T1با افزايش

واين موضوع منبا اصههلي مقايسههه در تصههاوير  MRIمحسههوب

شدت سيگنال در تصاوير وزني  T1موجب افزايش وضوح ملبت

ميشود .در واقا تداوت زمان آسايش بافتهههای مختلههب و در

و ايجاد يك تصويرروشن با وضوح باو ميشوند در زههالي کههه

نتيجه تغيير شدت سيگنال دريافتي توسط گيرندة دستگاه منجههر

عوامل موثر بر  T2با کاهش شدت سيگنال در تصاوير وزنههي T2

به تشکيل تصاوير سياه و سديد درتصههويربرداری  MRIميشههود

منجر به افزايش وضههوح مندههي وايجههاد يههك تصههويرتاريك بهها

[ .]59به عنوان ملال بافتهايي با ميههزان آب بيشههترمانند خههون،

وضوح باو ميشوند [ 58 ،54و  .]60برهم کنش مولکههولهههای

مغز و نخاع زمان آسايش  T1و T2طوونيتری دارند و ميتوانند

آب با اين عوامل  ،زمان غلتيدن سريا مولکههولهههای آب را تهها

سيگنال نسبتاً قوی در  MRIايجاد کنند .در مقابل ،در بافتهايي

نزديکي بسامد ورمور کاهش ميدهد و باعا ميشود پروتههون-

مانند استخوان و دندان که ميزان آب کمي وجود دارد پروتونها

های هيدرو ن انر يشان را از دست بدهنههد و ممههان مغناطيسههي

در يك فاز کريستالي سخت به دا افتادهاند از اين رو در چنههين

اوليهشان را سههرياتههر بازيههابي کننههد [ .]54از ايههن رو مطابقههت

بافتهايي سيگنال دريافتي به سرعت از بين ميرود و درنتيجههه

زرکت اسپيني عوامل موثر بر  T1با بسامد ورمور پروتههونهههای

طورکه در باو به آن اشاره شده است اعمال پههال
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(الف)
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(ب)

شکل  .4تصاوير وزني  T1از مغز انسان( .الب) بدون دخالت عوامل موثر بر وضوح و (ب)  24ساعت پ

از تزريق عوامل موثر بر وضوح مبتني

بر گادولينيم(.]57[ )GBCAs

هيدرو ن منجر به کارايي بيشههترآنها مههيشههود .عوامههل افههزايش

ندرو نيك ( )Nephrogenic Systemic Fibrosisاسههت کههه بها

دهندة وضوح مبتني برگههادولينيم ( 1)GBCAsاز جملههه عوامههل

کاهش پاکسازی کليه در بيماران مبتال به نارسههايي کليههه همههراه
از تزريههق چندگانههه GBCAs

مههوثر بههر  T1هسههتند کههه غالبهها بههه عنههوان مههادة زاجههب در

است [ 54و  .]57همچنههين په

MRIاسههتداده مههيشههوند [ 57و  .]59ايهن عنصههر سههه ظرفيتههي

رسوب گادولينيم باقيمانده در مغز بيماران نيزگزارش شده است

( )Gd3+هدت الکترون ظرفيت جدت نشده دارد که هر کههدا از

[ .]59 ,58در سالهای اخير سميت و رسوب گادولينيم در بههدن

آنها از طريق برهمکنش با مولکههولهههای آب منجههر بههه کههاهش

انسههان موجههب افههزايش نگرانههيههها در مههورد اسههتداده از آنههها

مغناطش در سيستم ميشوند .اين امههر موجههب شههده اسههت کههه

درتصويربرداری  MRIشههده اسههت .بنههابراين کشههب جههايگزين

 GBCAsبه عنوان برترين عوامههل مههوثر بههر  T1شههناخته شههوند

مناسب برای آنها به يکي ازچالشهای اساسي محققان اين زوزه

[ .]58همان طور که در شکل  4به وضوح ديده ميشود عوامههل

تبديل شده است و اخيرا مطالعات زيادی دراين زوزه در زههال

موثر بر وضوح تصاوير مبتنههي بههر  GBCAsبهها افههزايش شههدت

انجا است .پيشرفتهای اخير در زوزة فناوری نانو نشههان داده

سيگنال در تصاوير وزني  T1موجب افههزايش وضههوح ملبههت و

اسههت کههه نههانوذرات مغناطيسههي بهها ويژگ هيهههای قابههلتوجههه

ايجاد يك تصويرروشن با وضوح باو شدهاند.

بيوفيزيکي و زيستي نامزدهای جذابي برای مواد زاجههب MRI

با وجود پتانسيل بالقوه  GBCAsدر افزايش وضوح تصاوير

هستند .در اين ميان فريتهای اسپينلي به دليل خاصيت زيسههت

 ،MRIعوارج جانبي مندي آنها نيز گزارش شده است .شالت-

سازگاری و غير سمي ،مغناطش اشباع خههوب ،قابليههت رديههابي

ها 2يا جداکنندههای گادولينيم عمر بسيار کوتاهي در بدن دارنههد

آسان و طول عمر طووني درخون بيش از ديگر نانوذرات توجه

و اين امر منجر به رديابي ضعيب آنها در بدن شده اسههت [.]54

محققان را به خود جلب کردهاند .ايههن نههانوذرات بههه دليههل دارا

از اين رو برای افزايش کارايي آنها در  MRIاسههتداده از دزهههای

بودن مغناطش اشباع باو و پتانسيل بالقوه در ايجاد نههاهمگني در

باو امری ضروری است .با اين زال تزريق  GBCAsبا دزهههای

ميههدان مغناطيسههي موضههعي اطههراف پروتههونهههای آب ،بههه

باو ميتواند برای بدن مضر باشد .ازجمله اثرات مندههي و بسههيار

طورگسهههترده نهههرخ آسهههايش 3عرضهههي( )r2پروتهههونهههها را

خطرنههاکي کههه مههيتههوان بههه آن اشههاره کههرد فيبروز سيستميك

تحههههههههت تههههههههیثير قههههههههرار مههههههههيدهنههههههههد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gd3 based contrast agents
2. Chelate

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Relaxivity

هاجر جلیلی ،باقر اصلیبیکی و نونا اسکندرزاده
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(ب)

(الف)

شکل ( .5الب) نمودار ميلهای نرخ آسايش  r1و r2نانوذرات  MFe2O4–PEG400محلول درآب (مقادير r1و  )r2به ترتيب با نمودارهای ميلهای در
پايين بريدگي (هاشور شده) و باوی بريدگي نشان داده شده است و (ب) نمودار ميلهای نسبت  r2/r1نانوذرات .]55[ MFe2O4–PEG400

ازايههن رو اکلههرا بههه عنههوان عوامههل وضههوح مندههي شههناخته

مههايا( 1)PEG400و بهها انههدازههههای زيههر  15نههانومتر تهيههه

ميشههوند .درواقهها ايههن نههانوذرات بهها ايجههاد نههاهمگني در

کردند .آنههها بهها انههدازهگيههری نههرخ آسههايش  r1و  r2و همچنههين

ميدان مغناطيسي موضههعي اطههراف پروتونههها منجههر بههه ايجههاد

نسههبت  ،r2/r1کههارايي ايههن نههوع از نههانوذرات را بههرای اسههتداده

بسههامد ورمههور متدههاوت در پروتونهههای مجههاور هههم ميشههود

بههه عنههوان عوامههل مههوثر بههر وضههوح تصههاوير  MRIمههورد

و باعا ميشههود کههه پروتونههها تغييههر فههاز دهنههد و در نتيجههه

بررسههي قههرار دادنههد و مالزظههه کردنههد کههه بههه ترتيههب

وضههوح مندههي (تاريههك) در تصههاوير ايجههاد شههود [ 54و .]58

نهههانوذرات  CoFe2O4 ،MnFe2O4و Fe3O4بهههه دليهههل دارا

معمهههوو در تصهههويربرداری  ،MRIمعکهههوس زمهههانههههای

بههودن ميههزان  r2بيشههتر (شههکل  .5الههب) ،عوامههل مههوثر بههر T2

آسههايش  T1و T2بههه ترتيههب بهها پارامترهههای نههرخ آسههايش

مناسههبتری نسههبت بههه نههانوذرات  CuFe2O4 ،NiFe2O4و

طههولي ( )r1و نههرخ آسههايش عرضههي ( )r2نشههان داده مههي-

 ZnFe2O4هستند.

شههوند .در تشههخيص نههوع عوامههل مهوثر بههر آسههايشهای  T1و

نتايج کار آنها نشان دادکههه بههه طههور کلههي نههرخ آسههايش r2

 ،T2نسههبت  r2/r1يههك پههارامتر کليههدی محسههوب مههيشههود.

با افزايش مغناطش اشههباع افههزايش مييابههد در زههالي کههه نههرخ

عوامل موثر بر  T2نههرخ آسههايش عرضههي بههاويي دارنههد از ايههن

آسايش  r1نسبت بههه مغنههاطش اشههباع يهك رونههد نامشخصهي

رو از ميهههزان  r2/r1بزرگتهههری برخوردارنهههد در زهههالي کهههه

را طي ميکنههد [ .]55در تحقيقههي مشههابه کههه توسههط منههاوئو و

عوامههل مههوثر بههر  T1بهها  r1بزرگتههر ،مقههدار  r2/r1نزديههك بههه

همکهههارانش انجههها گرفتهههه اسهههت .کهههارايي نهههانوذرات

يك دارند[ 58و .]61

 CoFe2O4 ،MnFe2O4و( NiFe2O4پوشهههش داده شهههده

بههانرجي و همکههارانش نههانوذرات )Cu, Zn

MFe2O4

 (M = Mn, Fe, Co, Ni,بهها پوششههي از پلههي اتههيلن گليکههول

با اولئيل آمين )2به عنوان عوامل موثر بر وضوح تصاوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Poly Ethylene Glycol
2. Oleylamine

جلد  ،21شمارة 2

(الب)

233

کاربردهای پیشرفته نانوذرات فریتهای اسپینلی....

( 4دقيقه)

(ب)

( 12دقيقه)

( 20دقيقه)

شکل  .6تصاوير وزنهي  T2نمونهة زيهواني در ميهدان  3تسههال.

شکل  .7تصاوير وزني  T1در تصويربرداری  MRIنمونة زيهواني

(الب) قبل از تزريق عوامل موثر بر وضههوح تصههاوير و (ب) 24

از تزريق عوامل افزايش دهنههدة وضههوح تصههاوير (نههانوذرات

ساعت پ

از تزريق نانوذرات اکسيدآهن کپسوله شده در درون

نانوساختارهای بزرگتر (پوشش داده شده با آلبومين) []62

پ

ابرپارامغناطي

اکسيدآهن پوشش داده شده با زوييتريهون) .زمههان

مشخص شده در زير هر تصوير مدت زمان سههپری شههده په

از

تزريق نانوذرات را نشان ميدهد []59

 MRIدر دو ميههدان متدههاوت  1/5و  3تسههال مههورد بررسههي

هستند .همان طههور کههه در شههکل  6نيزمشههاهده مههيشههود ايههن

قرار گرفته است آنها بهها انههدازهگيههری ميههزان نههرخ آسههايش ،r2

نههانوذرات پهه

ازگذشههت  24سههاعت از تزريههق در بافههت

بيشههترين مقههدار  r2را بههرای نههانوذرات mM-1s-1( CoFe2O4

نمون هة زي هواني ،افههزايش مههوثر بههر  T2خههوبي را از خههود بههه

 )r2 =316ب هه دسههت آوردنههد [ .]61مزيههت ديگههر فريههتهههای

نمايش گذاشتهاند [.]62

اسپينلي کههه باعهها شههده اسههت نسههبت بههه ديگههر نههانوذرات از

معموو نههانوذرات مغناطيسههي باتوجههه بههه مغنههاطش اشههباع

جايگههاه و اهميههت ويههژهای برخههوردار باشههند ،قابليههت بههه-

خوبي که دارند بههه عنههوان عوامههل مههوثر بههر  T2شههناخته مههي-

کههارگيری همزمههان ايههن نههانوذرات در تشههخيص ودرمههان

شههوند [ .]60امهها اسههتداده از ايههن نههانوذرات بههه عنههوان عوامههل

بيمهههاریهههها اسهههت [ 14و  .]62بهههه عنهههوان ملهههال چهههو و

موثر بر  T1و همچنههين عوامههل مههوثر بههر  T1- T2نيههز گههزارش

همکارانش بهها کپسههوله کههردن نههانو ذرات مکعبههي اکسههيد آهههن

شههده اسههت [ 59و  .]63بههه عنههوان ملههال در تحقيقههي کههه

( 20نهههانومتر) دردرون نانوسهههاختارهای بزرگتهههر (پوشهههش

توسههط وی و همکههارانش انجهها گرفتههه اسههت ،نههانو ذرات

داده شده بهها آلبههومين ،)1نههانو ذراتههي تقريبهها  100نههانومتر تهيههه

ابرپارامغنههاطي

اکسههيد آهههن بهها پوششههي از زوييتريههون 2در

کردند .آنههها ويژگههيهههايي هايپرترميههايي نههانوذرات و همچنههين

انههدازههای زيههر  5نههانومتر تهيههه شههدهانههد .همههان طههور کههه در

کههاربرد آنههها بههه عنههوان مههاده زاجههب  MRIرا مههورد بررسههي

شههکل  7مشههاهده مههيشههود ايههن نههانوذرات توانههايي افههزايش

قههرار دادنههد .نتههايج انههدازهگيههری نههرخ جههذب ويههژه (–W.g

وضهههوح ملبهههت ( )T1قابهههل تهههوجهي ازخهههود بهههه نمهههايش

 )109/8±12/81و نهههههرخ آسهههههايش ± 29/0 mM–1.s–1 ( r2

گذاشتهاند و نشههان دادهانههد کههه مههيتواننههد جههايگزين مناسههبي

 )678/9نشان دادکههه ايههن نههانوذرات بههرای تشههخيص و درمههان

برای  GBCAsباشند.

بيمههاریههها (بههه طههور همزمههان) از پتانسههيل خههوبي برخههوردار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1. Albumin

2. Zwitterion
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تعيين کننده در فرايند دارورساني هدفمند [.]65

که امروزه به صههورت متههداول درکلينيههك مههورد اسههتداده قههرار

ناسالم ،جايگيری دارو در بافتهای غير هدف و عوارج جانبي

ميگيرند .طبق عقيدة محققان ،به طور کلي نانوذرات اکسيد آهن

آن در روند درمان بيماریهای مختلب ازجمله سرطان ،از خههود

با اندازة بزرگتر به عنوان عوامل موثر بر  T2عمههل مههيکننههد در

نشان داده ،توجه ويژهای را از سههوی دانشههمندان و محققههان بههه

زالي که نانوذرات با اندازههههای کوچههكتر ،پتانسههيل بههالقوهای

سههمت خههود جلههب کههرده اسههت .دو مشخصههه کههه در روش

برای عوامل موثر بر T1را دارند [ 59و .]63

دارورساني هدفمند بايد مورد توجه قرارگيرنههد ،عبارتنههد از)1 :
کارايي باوی دارو به هنگا مواجهه با بافههت ناسههالم و  )2عههد

 .6دارو رسانی هدفمند

آسيبرساني به بافتهای سالم اطراف .امروزه با ورود علم نانو

در سالهای اخيرتالشهههای فراوانههي بههرای ايجههاد و گسههترش

به زيطة درماني و دارويي پيشرفتهههای چشههمگيری در مههورد

روشهای نوين و هدفمند دارورساني به منظههور کههاهش اثههرات

بهينه سازی دو عامل ذکر شده در بههاو انجهها گرفتههه اسههت .در

جانبي داروها و همچنين افزايش ميزان تیثيرگذاری آنها در بهبود

زالت عمومي روش دارورساني هدفمند شامل سههه جههز اصههلي

بيماریهای مختلب درزال انجا است .يکي از روشهههايي کههه

شامل تعيين داروی موردنظر ،زامل دارو و ليگاند نشان گههذاری

در دهههای اخير به شدت مورد توجه محققان قرارگرفته اسههت

شده است .رفتار دارو در بههدن شههامل سههازوکار جههذب بههافتي،

دارورساني هدفمند است .به طور کلي به مجموعههه فراينههدهايي

گردش در سيستم خون رساني و توزيا در بدن اسههت .بنههابراين

که با هدف ورود دارو به بههدن ،جههايگزيني و رهههايش آن روی

بهبود کارايي دارورساني هوشمند در گرو طرازي زامل مناسب

هدف خاص صورت ميگيرد ،دارورساني هدفمند اطال مههي-

برای دارو و ليگاند نشان گذاری شده است.

شود .اولين بار قريب به  100سال قبل ايدة دارورساني هدفمنههد

شکل  8فرايند رسانش دارو به تومور(بافت ناسالم) را به

توسط پاؤل ارليچ مبدع روش شيمي درماني ،مطهرح شههد [.]64

صورت طرزواره نشان ميدهد که متشکل از پنج گا بسيار مهم

در طول سالهای اخير دارورساني هدفمند به دليل کارايي که در

است [ .]65اين گا ها به ترتيب عبارتند از :گردش در سيستم

زل مشکالت مختلب نظير عههد دسترسههي مسههتقيم بهه بافههت

خون رساني ،تجما و ندوذبه داخل تومور ،ورود به درون سلول
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کاربردهای پیشرفته نانوذرات فریتهای اسپینلی....

و رهايش ميان سلولي دارو .افزايش کارايي درماني دارورساني

نقش بسزايي در موفقيتآميز بودن رسانش دارو به بافت هههدف

هدفمند در نتيجة بهينه سازی هرکدا از اين گا ها است.

را دارد .بهه طههور کلههي نههانوذرات فريتهههای اسههپينلي کههه در

دارورساني که مطابق با اين پنج مورد طرازي شده باشد تا قبل

دارورساني استداده ميشوند ،بايد ويژگيهايي نظير پاسخ کههافي

از رسيدن به بافت ناسالم نبايد هيچ گونه نشت دارويي در مسير

به ميدان مغناطيسي خارجي ،توانايي زمل انههواع گسههتردهای از

داشته باشد تا بتواند مقدار مورد نياز دارو را به بافت هدف

مواد شيميايي ،فضای کافي برای جهها دادن بههه مقههادير مهمههي از

برساند .ويژگي سط نانودارو نيز بايد به گونه ای باشد که به

داروها بدون استداده از نانوذرات بيشتر ،زيست تخريبپذيری و

محض رسيدن به بافت هدف وارد برهمکنش با آن شده و به

دفا سريا و رازت از بدن بعد از اتما رسانش داروی مقابل را

اعما تومور ندوذ کند [ .]66اين شرايط زماني زاصل ميشود

داشته باشند [ .]73از مزايای دارورساني هدفمنههد بهها اسههتداده از

که ويژگيهای فيزيکي و شيميايي شامل اندازه و ريخت شناسي

نانوذرات فريتهای اسپينلي ميتههوان بههه کههاهش نشههت دارو،

ذرات ،خواص سطحي ،آب دوستي و آبگريزی ،کلوخگي،

کاهش عوارج جانبي روی اندا های ديگههر بههه دليههل رسههانش

تجزيهپذيری و پايداری نانوذرات استداده شده در دارورساني

دارويي دقيق (رسانش دارو به اندا هدف و نه اندا های ديگههر)

مورد مطالعة دقيق و بهينه سازی قرار بگيرند .به منظور

و بهرهوری باوی درمان در مدت زمان کوتاه اشاره کرد [.]1

موفقيتآميز بودن رهايش دارو در بافت هدف ،نانوذرات بايد به

نههانوذراتي کههه بههرای دارورسههاني هدفمنههد مغناطيسههي

گونهای طرازي شوند که از سيستم ايمني بدن گذر کرده و

اسههتداده مههيشههوند ،بايههد فاقههد مغنههاطش باقيمانههده بعههد از

بدون افتادن در دا سلولهای ديگر به بافت ناسالم برسند و به

زههذف ميههدان مغناطيسههي باشههند ،کههه ايههن ويژگههي بههه معنههای
داشههتن خاصههيت ابرپارامغنههاطي

آن بچسبند [ 65و .]66

نههانو ذرات اسههت .در واقهها،

دارورساني هدفمند بر اساس نحوة آزاد شدن دارو در بدن و

نداشههتن مغنههاطش باقيمانههده بههه زدههک پايههداری کلوييههدی

ميزان کنترلي که بههرروی آن وجههود دارد ،بههه سههه دسههتة عمههده

نهههانوذرات کمهههك کهههرده و جلهههوی متهههراکم شهههدن آنهههها

فيزيکههي ،فعههال و غيرفعههال تقسههيم مههيشههود [ .]67در روش

(کلوخگي) در رگهههای خهوني را مههيگيههرد و باعهها افههزايش

رهههايش

کهههارايي در کاربردههههای پزشهههکي ميشهههود [ .]74يکهههي از

دارويي که وارد بدن شده است توسط نيروهای خارجي ازجمله

دويههل کلوخههه شههدن نههانوذرات فريتهههای اسههپينلي ،وجههود

ميدان الکتريکي [ ،]68ميههدان مغناطيسههي [ ،]69زههرارت [،]70

بههرهمکنشهههای مغناطيسههي بههين ذرات اسههت [ .]75يکههي از

نور [ ]71و امواج فراصوت [ ]72کنترل ميشود .از بههين عوامههل

ويژگههيهههای مديههد نههانوذرات ابرپارامغناطيسههي ،صههدر شههدن

ذکر شده ،ميدان مغناطيسي بههه دليههل رازتههي و کههاربری آسههان،

مغناطش آنها بهها قطهها ميههدان مغناطيسههي خهارجي و در پههي آن

بيشتر مورد توجه قرار گرفته اسههت؛ بههه طههوری کههه نههانوذرات

کاهش قدرت برهمکنشهههای مغناطيسههي اسههت کههه منجههر بههه

مغناطيسي که قابليههت کنتههرل از طريههق يههك ميههدان مغناطيسههي

جلوگيری از رسههوب نههانوذرات و تسهههيل دفهها آنههها از بهدن

خارجي را دارند برای به کارگيری در دارو رسههاني هدفمنههد بههه

مهههيشهههود [ .]1در روش دارورسهههاني هدفمنهههد ،نهههانوذرات

يکي از موضوعات جههذاب و پرطرفههدار محققههان تبههديل شههده

فريتهای اسپينلي معموو بههه عنههوان هسههته بههه کههار مههيرونههد

اسههت .از ميههان نههانوذرات مغناطيسههي پرکههاربرد در ايههن روش،

و از يههك مههادة زيسههت سههازگار ديگههر بههه عنههوان پوسههته

ميتوان به فريتهای اسپينلي اشاره کههرد .خاصههيت مغناطيسههي

اسههتداده مههيشههود .بههه عنههوان ملههال در اسههتداده از نههانوذرات

ايههن نههانوذرات امکههان هههدايت در طههول مسههير توسههط ميههدان

فريتهههای اسههپينلي هسههته -پوسههته ،نههانوذرات فريههت آهههن

مغناطيسي خارجي وکنتههرل ميههزان داروی رههها شههده در بافههت

بههه عنههوان هسههته و از مههوادی همچههون چيتوسههان ،فههووت،

هدف را فراهم ميسههازد .از ايههن رو اسههتداده از ايههن نههانوذرات

دکسههتران و پلههي اتههيلن گليکههول بههه عنههوان پوسههته اسههتداده

فيزيکي ،مسيردهي و جايگزيني در بافت هدف وسپ
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مههيشههود [ .]79-76نههانوذرات فريههت اسههپينلي بههه عنههوان

های مغناطيسي متنههاوب بهها شههدتهههای پههايين ازسههاس مههي-

هسههته در سههاختار زامههل دارو،کنتههرل مسههير و رسههانش دارو

شود.

از طريههق ميههدان مغناطيسههي خههارجي را ميسههر مههيسههازند.

همان طور که قبال نيز اشاره شد ،نانوذرات  Fe3O4در زمينههای

زضههور پوسههته نيههز در نقههش بهينههه کننههده ،پايههدار کننههده و

پزشکي از جمله دارورساني مغناطيسي کاربرد گستردهای دارند.

افزايش ميزان هدف گيری الزامي است [.]1

برای ملال به عنههوان هسههته در سههاختار نههانوذرات بهها پوشههش-

نانوذرات فريتهای اسههپينلي مههيتواننههد بهها کمههك ميههدان

کربوکسيليك ،متيل چيتههوزان ( 1)OCMCSبههرای زمههل داروی

مغناطيسي خههارجي داروههها را بههدون نشههتي از طريههق دسههتگاه

کورکهههومين ( )Fe3O4/OCMCS/Curو کورکهههومين -فهههووت

گههردش خههون بههه رازتههي بههه مکههان تومههور هههدايت کننههد و

( )Fe3O4/OCMCS/Cur/Folبه کار گرفتههه شههدهاند .عههالوه بههر

زمههاني کههه ايههن زامههلهابههه منطقهة مههورد نظههر رسههيدند ،دارو

 Fe3O4امکههان اسههتداده از سههاير فريتهههای اسههپينلي نيههز در

رهههها سهههازی ميشهههود [ 80و  .]81پوشهههش دادن نهههانوذرات

دارورساني هدفمند مههورد مطالعههه قههرار گرفتههه اسههت .کههای و

اسپينلي با مواد زيست سههازگار بهها هههدف کههاهش سههميت آنههها

همکارانش نههانوذرات فريههت کبالههت را بهها الههها از طبيعههت بهها

به زداقل مقههدار ممکههن نيههز انجهها مههيشههود .بنهابراين جههن

ساختار قاصدکي طرازي کردند [ .]87آنها داروی ضههد سههرطان

پوسته از اهميههت بههاويي برخههوردار اسههت .اسههتداده از پوشههش

دوکسوربيسين را به عنوان داروی منتخب برای تخمين ظرفيههت

پليمههری زيسههت سههازگار عههالوه بههر زههل مشههکل سههميت

بارگذاری دارو ،کارايي کپسوله کردن و نرخ رهايش در شههرايط

نانوزامههلههها بههه توزيهها بهتههر ذرات و افههزايش پايههداری

آزمايشگاهي به کار بردند .در اين تحقيق ميزان داروی رهاسازی

کلوييدی نيزکمك مههيکنههد .همچنههين امکههان بارگههذاری انههواع

شده تحت ميدان مغناطيسي متناوب با بسههامدهايي در محههدودة

داروههها بههر روی پوسههتة پليمههری بههرای درمههانهههای متعههدد را

 0-400کيلوهرتز اندازهگيری شد .نتايج نشان داد که با اسههتداده

نيز فراهم ميکند .اما بايههد توجههه داشههت کههه اگرچههه پوشههش-

از ميدان مغناطيسي متناوب خارجي به خوبي ميتههوان رهههايش

هههای پليمههری زمههان گههردش نههانوذرات در خههون و همچنههين

دارو را کنترل کرد .ميزان داروی رها سازی شههده تحههت ميههدان

خاصههيت زيسههت سههازگاری را افههزايش مههيدهنههد ،امهها باعهها

200هرتزی در طي هشت ساعت ( 54/6درصد) بيشتر از مقدار

افزايش ضخامت وية سههطحي نههانوذرات نيههز مههيشههوندکه بههه

داروی رهاسازی شده در غياب ميدان ( 29/5درصد) بود .عالوه

نوب هة خههود مههيتوانههد در کههاهش مغنههاطش اشههباع و درنتيجههه

بر اين با افزايش بسامد (تا محدودة 100هرتز) و قههدرت ميههدان

کههاهش کههارايي نههانوذرات تیثيرگههذار باشههد [ .]82بههه عنههوان

خارجي ،ميزان دوکسوربيسين رهاسازی شده افزايش يافت و با

ملههال ،اسههتداده از پوشههشهههای سههيليکاتي معمههوو منجههر بههه

رسيدن به محدودة  100هرتههز رهههايش دارو بههه زالههت اشههباع

کههاهش مغنههاطش اشههباع نههانوذرات مغناطيسههي مههيشههود .در

رسيد .بنابراين طبق نتههايج ايههن تحقيههق بههازده رهههايش دارو در

زمههانهههای گذشههته نههانوذرات مغناطيسههي بهها پوشههشهای

زضور ميدان خارجي افههزايش مههييابههد .لههذا نههانوذرات فريههت

سههيليکاتي ،بههه عنههوان زامههلهههای متههداول در دارورسههاني

کبالت سنتز شده با ساختار قاصدکي گزينة مناسبي برای کپسوله

مغناطيسههي مطههرح بودنههد [ .]85-83رسههانش دارو از طريههق

کردن دارو و رهايش کنترل شده دارو معرفي شد [ .]87بررسههي

چنههين سيسههتمهههايي ،نيازمنههد تههامين ميههدانهای مغناطيسههي

پاسخي که نانوذرات فريتها به ميدانهای خارجي بهها بسههامد و

متنههاوب بهها بسههامدهههای بههاو و انههر ی مصههرفي زي هادی بههود

شدت امکان کنترل مسههير زههاملين و رهههايش دارو در زضههور

[ .]86از ايهههن رو نيهههاز بهههه طرازهههي نهههانوذرات زامهههل بههها

ميدان مغناطيسي متناوب با بسامدهای پايين را فراهم ميسازد و

مغناطش اشههباع بههاو و قابليههت کنتههرل پههذيری توسههط ميههدان-

موجب افزايش کارايي نانوذرات مههيشههود .شههکل  9طرزههوارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. O-carboxymethylchitoson
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شکل  .9طرزوارة بارگذاری و رهايش دارو درزاملهای متخلخل فريت کبالت [.]87

بارگذاری دارو درنانوذرات فريت کبالت زامل و رهههايش آن را

رهايش دارو توسط اسيديتة محيط اطراف سلولهههای سههرطاني

نشان ميدهد.

کنترل ميشود ،نانوکامپوزيتهای زامل دارو پاسههخ مغناطيسههي

عههالوه بههر فريتهههای ذکههر شههده ،نههانوذرات  γ-Fe2O3و

خوبي از خود نشان ميدهند .اخيههرا بههر اسههاس نتههايج تجربههي،

 MnFe2O4نيز برای اهداف پزشکي زيادی از جمله دارورسههاني

فريت  Mn062Zn0/41Fe1/97O4بهها پوسههتة متخلخههل سههيليکاتي و

مغناطيسي استداده ميشوند .طههي مطالعهههای نانوکامپوزيتهههای

پوشش لوريك اسيد زساس به تغييرات دمايي ،به عنههوان مههواد

فريت منگنز -اکسيد گرافن به روش سونوشيميايي سنتز شههدند.

مناسب بههرای سيسههتم دارورسههاني هدفمنههد و رهههايش دارو بهها

اين نانوکامپوزيتها ظرفيههت بههاويي در بارگههذاری داروی ضههد

تغييرات دمايي پيشنهاد شده است [.]90

سرطان دوکسوربيسين از خود نشان دادند [ .]88ظرفيههت بههاوی

اخيرا رهايش دارو با القای مغناطيسي به يکههي از مهمتههرين

اين مواد بههه پيونههدهای هيههدرو ني و برهمکنشهههای  π-πبههين

روشههها در دارورسههاني هدفمنههد تبههديل شههده اسههت .طبههق

اکسيدگرافن و دوکسوربيسين ربط داده شد .نتههايج ايههن تحقيههق

گزارشها ،گرمای توليد شده توسط نههانوذرات فريههت اسههپينلي

نشان داد که نانوزاملههها ميههزان زساسههيت بيشههتری بههه ميههزان

(پوشش يافته با پليمرهای فعال در دماهای بحراني پايين) زامل

اسيديته محيط از خود نشان ميدهنههد؛ بههه طههوری کههه رهههايش

دارو که در معرج ميدان مغناطيسي متناوب خارجي با بسههامد-

دوکسوربيسين در شرايط اسيدی نسبت به شرايط قليايي بيشههتر

های باوی  10کيلوهرتز قرار داشتند ،باعا ايجههاد تغييراتههي در

است .بنابراين کامپوزيت فريت منگنز -گرافن اکسايد يك گزينة

ويژگيهای پليمر ميزبان شده ومنجر به رهايش و پخش دارو در

مناسب برای دارورساني به منطقة تومور است و دارو مههيتوانههد

محل مورد نظر شدند [ 91و  .]92نانوذرات فريههت اسههپينلي نههه

به رازتي به خاطر شرايط اسيدی درون محههيط بافههت سههرطاني

تنها نقش زامل در دارورساني هدفمند را دارند بلکه در کنتههرل

رههها شههود .در تحقيقههي ديگههر ،مونتهها و همکههارانش نهانوذرات

رهايش دارو از راه دور نيز نقش سازنده ای دارنههد .بههرای ملههال

 Mn0/9Zn0/1Fe2O4بهها مغنهاطش اشههباع  56/1 emu g-1را سههنتز

زماني که نانوذرات فريت اسپينلي بهها پوشههش پليمههری زيسههت

کردند [ .]89طبق نظر نويسندگان اين مقاله ،با اين که مغنههاطش

سازگار زامل داروی ضد سرطان در معرج ميههدان مغناطيسههي

اشباع اين نانوذرات مقدار پاييني دارد ،امهها تحههت شههرايطي کههه

خهههههارجي قهههههرار مهههههيگيرنهههههد ،رههههههايش دارو بهههههه
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دليل توليد گرما توسههط نههانوذرات و يهها بههه دليههل تغييههر شههکل

به منظورافزايش بهرهوری درماني نههانوذرات فريههت اسههپينلي و

مکانيکي صورت ميگيرد [ 90و  .]93در يکي از مطالعات ،گيههو

کاهش عوارج و اثرات جانبي استداده ازآنها ،ميزان سميتي کههه

و همکههارانش مگنتوليپههوزو هايي(فريههت آهههن و ليپههوزو ) بهها

از اندازه ،شکل ،دز ،شيمي سههط و ترکيبههات نههانوذرات ناشههي

پوشش کربوکسي متيل دکستران طرازههي و سههنتز کردنههد [.]94

ميشود ،بايد قبل از استداده به خوبي مطالعه شود [ .]1بههه طههور

ايههن نانوزامههلههها ،ظرفيههت بههاويي بههرای بارگههذاری داروی

کلي عواملي مانند ويژگيهای مغناطيسي فريههت ،انههدازة نهههايي

دوکسوربيسين و توانايي رهايش آن در ميدان مغناطيسي متناوب

ذرات ،جن

هسته و پوسته به عنوان اجههزای اصههلي در تعيههين

با بسامدهای پايين ( 50هرتز 15-45 ،ميلي تسال) از خود نشان

زيسههت سههازگاری و سههميت نههانوذرات فريههت اسههپينلي مههورد

دادند .شکل  10طرزواره ای از نحههوة دارورسههاني هدفمنههد در

بررسي قرار ميگيرند [.]96

اين پژوهش را نشان ميدهد .در اين مطالعههه بهها افههزايش دامنهة

دو روش عمههده بههرای تعيههين ميههزان سههميت نههانوذرات

ميدان مغناطيسي خارجي ،ميزان رهايش دوکسوربيسين افههزايش

فريتهههای اسههپينلي وجههود دارد .مههدلهههای تجربههي زيههواني

يافت و در ميدان  45ميلي تسال به بيشترين مقدار خههود رسههيد.

( )in vivoو مدلهههای خههط سههلول انسههاني يهها زيههواني درون

عد افزايش دما و عد توليد گرما در موضا هههدف و تغييههرات

آزمايشگاهي( ،)in vitroکه معموو به دليههل هزينههههای کمتههر و

شکل ليپوزو ها تحت تاثير ميدان مغناطيسي خارجي بههه عنههوان

مسائل اخالقي و همچنين مدت زمان کوتاهتر ،از مدلهههای ايههن

عامل رهايش موثر دوکسوربيسين ،يکي از نکات جالبي بود کههه

ويترو برای تعيين سميت نانوذرات فريت اسپينلي استداده مههي-

در ايههن پههژوهش مشههاهده شههد .نتههايج ايههن تحقيههق در درمههان

شود .در ادامه به تعدادی از مطالعات انجا شده بههرای سههنجش

بيماریهايي مديد خواهد بود که در آنههها افههزايش دمههای بافههت

سميت نانوذرات فريت اسپينلي اشاره ميکنيم .کيم و همکارانش

هدف (ملل مغز ،ريه ،کليه و کبد) اثرات مندههي شههديدی در پههي

ميزان سميت نانوذرات فريت کبالت پوشش يافته بهها سههيليکا بهها

دارد.

اندازة  50نانومتری را مطالعه کردند .در اين تحقيق چهههار هدتههه
بعد از تزريق ،نانوذرات در نقاط مختلدي از بههدن زيههوان يافههت

کاربردهای پیشرفته نانوذرات فریتهای اسپینلی....
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شدند .ولي با اين زال بعد از چهار هدته هيچ عاليمي از سميت

گزارش نشده است [ .]102با توجه بههه اسههتدادة وسههيعي کههه از

در بدن زيوان مورد آزمايش (مههوش) مشههاهده نشههد [ .]97بههه

نانوذرات فريت اسپينلي و ترکيبات آنها در زمينههههههای مختلههب

روی خطههوط سههلولي

ميشود ،پيش بيني ميشههود کههه مبازهها مربههوط بههه سههميت و

شش و کبد انساني ،يك مطالعة درون آزمايشگاهي توسط ازمد

زيست سازگاری آنها يکي از معضههلهههای مسههائل محيطههي در

و همکارانش انجا گرفته است .در اين پژوهش توليد گونههای

آينده باشد .واض اسههت کههه ميههزان سههميت نههانوذرات فريههت

اکسيژن واکنشي يا اندعالي به عنوان معياری برای سنجش ميههزان

اسپينلي به شدت به ويژگيهای فيزيکي و ساختاری ،شيميايي و

نسبت به سلولهای انساني در نظر

دز مصرفي آنها ربط دارد .در مطالعهة سههميت نههانوذرات فريههت

گرفته شده اند .نتايج مشههاهدات آنههها سههميت بههاوی نههانوذرات

اسپينلي به جای وازههد وزن اسههتداده از وازههد تعههداد ذرات يهها

در خطوط سلولي شش نسبت بههه کبههد را نشههان داد

سط کل و يا ترکيببي از اين دو پارامتر توصيه ميشههود [.]103

[ .]98در يك مطالعة اين ويتروی ديگر با استداده از مههدل خههط

با توجه به مطالب مذکور ضروری است کههه سههميت و زيسههت

سلولي برای تعيين سميت نانوذرات فريههت روی در سههلولهای

سازگاری فريتهای اسپينلي بيشتر مورد مطالعه قرار گيرنههد تهها

شش ،کبد و پوست صورت گرفته است .نتايج اين تحقيق نشان

بتوان يك روش سنتز خاص و يك مدل برآورد سميت مناسههب

داد که ميزان سميت نانوذرات فريت روی بههه دز مصههرفي آنههها

به عنوان استاندارد مشخص کرد [.]104

منظور تعيين سميت نانوذرات فريت م

سميت نانوذرات فريت م
فريت م

بستگي دارد .طبق اين نتايج ،سههميت نههانوذرات فريههت روی در
سلولهای شش و کبد به ترتيب بيشههترين و کمتههرين مقههدار را

 .7جمعبندی

دارد [ .]99از سههوی ديگههر ،گزارشهههايي مبنههي بههر سههميت

در اين مقاله مروری ،ابتدا برخي از فريتهای اسپينلي پرکاربرد

نانوذرات فريت اسپينلي درمواجهه با باکتریههها صههورت گرفتههه

معرفي و ويژگيهای هر کدا بررسي شد .سپ

بههه روشهههای

است ولي دويل سازوکار آنههها تههاکنون بهه طورکامههل مشههخص

سنتز نانوذرات فريت ها پرداخته شد و مزايا و معايهب هرکههدا

نشده است [ 99 ،97و  .]100نتههايج يههك مطالعههه روی سههميت

بيان شد .در ادامه به کاربردهای نههانوذرات فريتهههای اسههپينلي

نههانوذرات فريههت کبالههت نشههان داد کههه ايههن نههانوذرات بههرای

در تصههويربرداری تشههديد مغناطيسهي ،گرمادرمههاني سههلولهای

گلبولهای قرمز خون بيخطر هستند ولي در مقابههل سههلولهای

سرطاني و دارورساني هدفمند پرداخته شههد .هههر کههدا از ايهن

سرطان سينه خاصيت محدود کننههدگي تکليههر سههلولي از خههود

روشها دارای پارامترهای خاصي هستند کههه بههرای رسهيدن بههه

نشان ميدهند .اين ويژگي آنها بيانگر اين نکتههه اسههت کههه ايههن

هههدف مطلههوب بايسههتي بههه دقههت کنتههرل شههوند .اطالعههات و

نانوذرات ميتوانند برای درمان سرطان سينه گزينه مناسبي باشند

يافتههای محققان نشان ميدهد که بهها وجههود ايهن کههه موانهها و

[ .]101در يك تحقيق نانوذرات فريت کبالت از طريق دو روش

مشکالتي بههر سههر راه اسههتداده از ايهن روشههها در درمانهههای

آبي و سل -ل در زضور سديدة تخم مرغ سنتز شدند .در ايههن

پزشکي بر روی انسههان وجههود دارد امهها نتههايج آزمايشههها روی

کار سديدة تخم مرغ به عنوان پوشش زيست سازگار عمل کرده

موجودات زنده ،آيندة روشني در استداده از نانوذرات فريتهای

و هيچ گونه سميتي برای نانوذرات فريت کبالت سههنتز شههده در

اسپينلي را پيش روی محققان قرار ميدهد.

زضور سههديدة تخههم مههرغ (زتههي در تههراکم بههاوی ) 500 μM
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