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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
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 ، تهران، ایران.پژوهشکده کاربرد پرتوها ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران -2

 چکيده:

انجام شد. سنتز نانو ذرات مغناطیسی با  67-گالیومبا  دار کردن و نشاندارسازی آنها عامل در این تحقیق، سنتز نانوذرات مغناطیسی،

با  نانوذرات سنتز شده عامل دار سازی انجام شد. سپس  (IIIن)ه( و آIIمحلول آهن) استوکیومتری استفاده از رسوبگیری مخلوط
با استفاده از  ذرات عاملدار شده نشاندار سازی دنبال شد. در نهایت در محیط آبی C° 37 استفاده از تیوگلیکولیک اسید در دمای

نانومتر   20متوسط نانوذرات حدود  که سایز اددنشان  TEM تصویربرداری نتایج حاصل از شد. تکمیل 67-گالیوممحلول کلرید 
کروماتوگرافی الیه  شده با روش نشاندار سازی نانو ذرات پایداری های بیولوژیکی می باشد.برداست که سایز مناسبی برای کار

انرژی میباشد. با توجه به %  98بیشتر از نشاندار سازی پایداری داد که نتایج نشان نازک و در محیط نرمال سالین انجام شد. 
سازگاری و پایداری این نانوذرات در خون و امکان گردش آن در تمام بدن، از این نانوذرات برای بررسی  67-گالیوممناسب 

 فعدبا ردیابی گردش کامل این نانوذرات در بدن که پس از تزریق با ورود به کبد شروع وتوزیع زیستی در رت استفاده شد. 
نشان از سازگاری کامل و پایداری نانوذرات تهیه شده دارد و آنرا کاندیدی  یابد،پایان می ذرات از طریق کلیه و سیستم ادرارینانو

ر این کار از عامل جدید فعال کننده سطح یعنی تیوگلیکولیک اسید . ددهای تشخیصی بالینی معرفی می نمایمناسب برای روش
  .استفاده شده است

 .، نشاندارسازی67-گالیومانوذرات مغناطیسی، نکلمات کليدي:   

 : مقدمه

دهای زیادی کاربر و خواص مغناطیسی آسان اصالح سطحتهیه،   به دلیل زیست سازگاری، سهولتنانوذرات مغناطیسی 

، دارو رسانی هدفمند با استفاده میدان مغناطیسی توسط نانوذراتاین قابلیت جذب  .نددارپزشکی و صنایع در بیوشیمی، 

سهیل میاز آنها  سی نانو ذرات  .]3-1[ کندرا ت ساده و روشبا مغناطی شیمیایی ) جدیدهای   . ازشوندسنتز میفیزیکی و 

توان به اسپپپپاتر کردن یونی، تبخیر با اسپپپتفاده از قور الکتریکی، تبخیر حرارتی، تبخیر لیزری و های فیزیکی میروش

شپپیمیایی،  تبخیر بی، روش احتراقی،هم رسپپوژل، -سپپل توان بهمی هایی شپپیمیاییتبخیر با پالسپپما اشپپاره کرد. از روش

 .]5و4[شاره کردمیکروامولسیون، روش هیدروترمال و سنتز در شعله ا

س سیهایالس تهیهزیادی در کاربردهای ینانوذرات مغناطی سازیی مغناطی صویر سی،، ت سازی مغناطی سرد  های رنگی، 

 ،رسپپانیدارو، شپپیمیایی و بیو شپپیمیاییهای کاتالیزور، جداسپپازی ،سپپنتز مواد آلیهای بیولوژیکی، زدایی از سپپیالسپپم

 .های محیطی دارندآالیندهی مختلف آلی و معدنی درهاگونهجذب و حذف  ،سلولی اجزای جداسازیجداسازی داروها، 
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شکل، کاربردها، نانوذرات باید دارای اناز این  برای هر کدام سی ویژه یژگیودازه،   ی آن کاربردسطح و خواص مغناطی

شد. این ویژگی ستگی پیدا میها با ساحت 2سنتز نانوذرات، ) روش اولیه (1: )گند بهب ( 3سطح به حجم زیاد، )ویژه  ( م

سی  سوپرپارامغناطی صیت  سخ خا سی خارجیوجود و یا عدم وجود ذرات به )پا سازی( 4، )(میدان مغناطی سریع  جدا

سیم کارگیری با بهمورد نظر های گونه سانتریفیوژ  نیاز بهو بدون  یدان مغناطی سیون و  ( 5ها و )ز حجم زیاد نمونهافیلترا

 سطح نانوذرات.سریع  آسان و امکان اصالح 

سی و  ,Ni   ,Co ,Mg یک کاتیون دو ظرفیتی مثل 4O2MFe (Mعمومی فرمولها با فریت تواند ازمی جنس ذرات مغناطی

Zn مگنتیت ،(است (4O3Fe)، مگهمیت (3O2Fe )  فلزی باشد. کبالت و نیکل شامل آهن،و حتی 

سی نانو   شکال مختلفی قابلیتبه ذرات مغناطی صرف د ا سته -1. ارندم سته -ساختار پو ساختار  که :ه سته در این  ه

سی  سازگارمغناطی ست  ساختارها  با مواد زی شود. این  شش داده می سازی و گروههای عاملی پو سانبه خاطر آماده  و  آ

سته  کنترل بهتر سی از انواعی .قرار گرفته اند مورد توجهواکنش مواد پو ساختار نانوذرات مغناطی سته دارای  سته-پو که  ه

سته سی  در آن ه سته از  بامغناطی ستران، پل ،تسیلیکا جنسساختار پو از قبیل فلزاتی  و ، پلیمرها(PVA)الکلینیلویدک

رات با استفاده از ذاین  .، سنتز و مورد استفاده قرار گرفته اندکندرا فراهم می یاملهای عگروهآسان طال که امکان اتصال 

های های کربنی یا پروتئینیا از طریق کپسوله کردن در داخل ساختارهایی مثل قفس های یونی و غیریونی وسورفاکتانت

عامل و ...  آنتی بادی استرپتوویدین، بیوتین، آمین، کربوکسیل، هایشود و در نهایت بوسیله اتصال گروهفریتین سنتز می

سطح  -2 .شوددار می سطه ای به  ست و میتواند رات نانو ذگاهی نیز گروههای عاملی بدون هیچ وا صل ا سی مت مغناطی

 را به سطح ذرات مغناطیسی فراهم نماید. ، داروها و کاتیونهای فلزی و رادیو ایزوتوپهاموجب اتصال ترکیبات

سطه گرادیان میدان مغناطیسی الف(  .دارند پزشکیدر  های زیادیکاربردمغناطیسی نانوذرات   نانوذرات مغناطیسی به وا

این از  .باشپپنداسپپت قابل کنترل می حیوانی هاینفوذپذیری ذاتی میدان مغناطیسپپی در داخل بافتخارجی که همراه با 

 نشاندار کردن اختصاصی ساختارها در انتقال و تجمع نانوذرات مغناطیسی،نانو ذرات کنترل از راه دور قابلیت عملکرد و 

قرار دادن  -ب .شودبافت هدف استفاده میدام و انضد سرطان به  یزیستی و به طور خاص در انتقال داروها واندامهای

موجب ایجاد حساسیت که  است سرطان درمانمعمول و رایج در   هایروش از یکی C° 43گرماى معرض در بدن بافت

سیببه دارو و  ساندن آ سى میدان اثر در توانندمى نانوذرات. دشومی هاآن نابودى و سرطانى هاىسلول به ر هاى مغناطی

 میدان بر موثر عوامل و آن مغناطیسپپپى خواص ذره، نوع بسپپپتگى به تولید شپپپده گرماى میزان. کنند تولید گرما متناوب

 قوى خارجى، مغناطیسى یک میدان از استفاده با که است روشیمغناطیسى،  تشدید تصویربردارى -ج  دارد. مغناطیسى

تزریق  از اسپپتفاده بادر این روش تشپپخیصپپی، . دهدبدسپپت میو اندامها  سپپاختارها از جزئیات با دقیق همراه تصپپاویر

 -د .است انجامقابل  باال بسیار حساسیت با دیده آسیب یهابافت ، شناسایىآهن  اکسید خصوص به مغناطیسى نانوذرات
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سی  سیار  بانانوذرات مغناطی ستفاده ب شه ای که ظرفیت باالیی در نگهداری و حمل هدفمند دارو دارند، ا ساختارهای خو

شخیص و درمان سترده ای در گ صبی بیماری سرطان، یماریانواع ب ت سازی این نانو ذرات های قلبی و ع شاندار دارد. ن

آنها در تسهیل انتقال به اندام هدف، باعث افزایش حساسیت روشهای تشخیصی نیز میشود از  عالوه برا استفاده دو گانه

از طرفی نیز از این ذرات نشپپاندار میتوان در مطالعه جذب و دفع ومانع از پراکنده شپپده رادیو ایزوتوپها در بدن میشپپود. 

ستفاده کرد صورت که این مواد ا سطح آنها میتوان . بدین  ساختار  صالح  صورت محلول در آب یا انو نبا ا ذرات را به 

 جذب و دفع این مواد میشود. روش کرد. این خاصیت باعث اختالف فاحش در تبدیلچربی محلول در 

ستند با  ییتنهابه در حالیکه نانوذرات  اصالح سطح نانو قادر به جذب رادیو ایزوتوپهای فلزی در سطح خود نی

نسپپبت به کاتیونها را  خاصپپیت گزینش پذیری ،ل هیدروکسپپیل یا گوگردیاز قبی ،گروههای عاملی ذرات مذکور توسپپط

صیت گزینش پذیریمیتوان در آنها نهادینه کرد سه کردن می مذکور، . عالوه بر خا توان رادیو ایزوتوپها را با روش کمپلک

  تصپپپویر برداری متصپپپل به نانو ذرات  توسپپپط روش هایردیابی رادیوایزوتوپتثبیت نمود. با نانو ذرات در سپپپطح نیز 

SPECT در بدن با توجه به ، نوع جذب و گردش و دفع آنها و عضپپپو میتوان از میزان جذب این نانو مواد در هر اندام 

ساختار ست آورد.نانوسطح این  اطالعات  ذرات اطالعات مفیدی بد س  سی های از مطالعات  یاریب شگاهیآزماو برر  ی

و نقره یرونانوذرات  یباال برا سمیت سه با    سید آهننانوذرات  یکم برا یتسمدر مقای ست. این اک شان داده ا  روند ن

شگاهیمطالعات آزما سمیت در سم ی شان دهنده  سید آهنیین پا یتن  یلیبر م یکروگرمم 30ی در غلظت ها-نانوذرات اک

سه با نانو ذرات  شدCo3O4 و VOSO4  ،TiO2  ،SiO2 ، NiO،  Mn3O4لیتر-در مقای در  .]5و6[ در مطالعه حیوانی یافت 

ستفاده از تیوگلیکولیک  سطح این نانو ذرات با ا سپس  شوند و  سوبدهی تهیه می این تحقیق نانو ذرات مگنتیت با روش ر

شود.  سید اصالح می ستفاده از گروههای عاملی متصل به سطح نانو ذرات، بر روی  68-گالیومسپس رادیو ایزوتوپ ا با ا

شود. پس از تعییانو ذرات تثبیت این ن شده به موش تزریق می صالح  صات این نانو ذرات، این ذرات ا شخ ساختار و م ن 

مقایسه نتایج نشان داد که اصالح سطح نانو ذرات میشود و نوع جذب و دفع آن در این ساختار زیستی بررسی میگردد. 

ده سپپطح یعنی تیوگلیکولیک اسپپید اسپپتفاده از عامل جدید فعال کننزیرا  رفتار جذبی و دفعی آنها را کامال متحول میکند

   . شده است

 روش کار :

کلرید  mL10 و موالر 7/2با غلظت (IIIمحلول کلرید آهن) mL10 ،نانوذرات مگنتیت با روش رسوبگیریبرای تولید 

محلول  mL 110به حاصله محلول آهن موالر با استفاده از همزن مکانیکی با هم مخلوط شد.  35/1با غلظت  (IIآهن)

 نانو ذرات به محلول .استمحلول نانوذرات تیره رنگ محصول شد.  افزوده طی فرآیند همزدن موالر 5/1آمونیاک 
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اصالح سطح نانوذرات، همزدن  تکمیل فرآیند. جهت اضافه شد غلیظ تیو گلیکولیکاسید محلول  mL  0/1حاصله 

دا نیروی مغناطیسی آهنربا جاز محلول به وسیله حاصله  نانوذرات ساعت در دمای اتاق ادامه یافت.  6به مدت محلول 

 اصالح شده، نانوذراتمرتبه با آب شستشو شد.  دوو دقیقه در آب پراکنده  10به وسیله دستگاه اولتراسوند به مدت  .شد

با اندازه  غناطیسیات منانوذر بدین ترتیبذخیره شد.  67-گالیومدر محلول نرمال سالین پراکنده و برای نشاندار سازی با 

تثبیت  از یک طرف بر روی نانوسطح ذرات تیوگلیکولیکاسید ملکولهای  .دشومی هیهنانومتر ت 20متوسط در حدود 

با رادیو ایزوتوپهای  ، میتوانندکه داخل محلول گسترده شده اند شانبا گروههای عاملی آزادشده  و از طرف دیگر 

 نانوذرات برروی 67-گالیوم سازینشاندار انجام فرآیند . براینشاندار شوندتشکیل کمپلکس داده و  67-گالیوم

 mLو در  شک نمودهرا با حرارت مالیم هیترخ 67-گالیوماز کلرید mCi 0/3ی محتو، محلول مغناطیسی اصالح شده

را به ( mg/mL 0/1)با غلظت  نانوذرات مغناطیسیمیکرولیتر از محلول  50سپس نماییم. محلول سالین محلول می 5/0

 سپس  شود.عملیات نشاندار سازی کامل می ،C° 37 دقیقه در دمای 20به مدت با همزدن مالیم نماییم. اضافه میمحلول 

پس از عبور از نانو ذرات نهایی محلول  شد. از محلول جدا میدان مغناطیسی نانو ذرات نشاندار سازی شده با اعمال 

توزیع زیستی و  در زمان های مختلف ثبتمربوطه  SPECتزریق و تصاویر  آزمایشگاهیموش میکرونی به  22/0فیلتر 

 د. تعیین شاندامهای موش آن در 

شاندار بعد از سی نانوذرات سازی ن شده با مغناطی سعاملدار  س ی، برا یوگلیکولیکت یدا شیمیاییخلوص راد یبرر و  یو

ساز شاندار صد ن شاهده در سبت نانوذرات یم سی )ن شاندار مغناطی صول نهایی ( یدکلرا 67-یومگال به ن  ینو همچندر مح

ست ها ستفاده RTLC) یواکتیونازک راد یهال یوکروماتوگرافیآن، از روش راد یداریپا یانجام ت منظور  ینا ی. برادش( ا

 یلکه گذار، یبه عنوان فاز ثابت کروماتوگراف 2کاغذ واتمن شپپپماره  یرو یی،از محلول نها یکرولیتریم 10نمونه  یک

سپس کاغذ در ظرف حاو شد. پس از مه -موالر یلیم DTPA 1/0 -کروماتوگرافی فاز متحرک یشد.   اجرتقرار داده 

دسپپتگاه  . سپپپس توسپپطدشپپخارج و خشپپک حاوی حالل متر(، کاغذ واتمن از ظرف  یسپپانت10)فاز متحرککامل 

سکنر شکل یدخوانش گرد یواکتیویتهمحل راد  RTLCا س به .(1) سی  نانوذرات  یداریپا یمنظور برر شاندارمغناطی ا ب ن

اضافه شد و  یاز سرم تازه انسان یکرولیترم 500از نانوذرات نشاندار به  یکور یلیم 1،  یدر سرم خون انسان 67-یومگال

صل در دما سپس خلوص راد 4اتاق به مدت  یمخلوط حا شد.  شیمیاییساعت انکوبه  سط  یو س RTLCتو  یمورد برر

 یداریربرنرمال بالفاصله بعد از تصو ییموش صحرا یبافت ها برا ینکمپلکس نشاندار ب یولوژیکیب یعتوز  گرفت. قرار

با گاز  یروش خفگ یلهبوسپپ یواناتبود. ح یترل یلیم 1/0شپپده به هر موش  یقتزر یواکتیویتهراد یشپپد. مقدار کل یینتع

سپس بافت یقربان ست، معده، کبد، ماه های شدند.  شش، مغز، روده، مدفوع، پو ستخوان، با یکل یچه،خون، قلب،  ه و ا

سال شدند و فعال یننرمال  سته )به جز خون( و وزن  سط هاآن یژهو یواکتیویتهراد یتش ساز فوق  یک تو شکار ستگاه آ د
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شد. مHPGe) یمخالص ژرمان شمارش  صد دوز تزر یویتهاکت یزان(  صورت واحد در   شده بر گرم بافت یقبافت ها به 

صد وزن بافت/   xیقیتزر یویتهکل اکت یزان)م شکل یدگرد یان%( ب ID/g در بافت= یویتهان اکتیزمدر صاو .(2) سته  یرت ه

 یسپپپتمسپپپ یکموش، با اسپپپتفاده از  یدم یدور یقنانوذرات نشپپپاندار از طر یقبعد از تزرسپپپاعت  4و  3، 2، 1در  یا

 . اندنشان داده شده 3که درشکل  شدند یهته SPECT یهسته ا یربرداریتصو

 ج و بحث:اینت

، به عنوان ذره  عالوه بر کمک به پایداری نانو مغناطیسی اسید با اتصال به سطح نانو ذرات مولکول های تیوگلیکولک

نیز تشکیل کمپلکس می دهند. برای بررسی میزان نشاندارسازی  67-یک لیگاند دودندانه عمل نموده و با اتم های گالیوم

باالتر  Rfبه DTPAبا تشکیل کمپلکس آزاد با  67-گالیم RTLCدر آزمایش  استفاده شد. RTLCنانوذرات از تکنیک 

را نداشته و در محل نقطه  DTPAلیگاند تشکیل کمپلکس با نانوذرات نشاندار قابلیت  کهدر حالی (، 6/0جابجا شد)

، تشکیل نانوذرات نشاندار RTLCتکنیک نتایج . بوضوح قابل مشاهده است 1 شکلکه در ( باقی می ماندRf=0گذاری )

را تائید کرد. کمپلکس نشاندار شده پایداری بسیار خوبی را در سرم آلبومین انسان ، انکوبه شده در  %99شده با خلوص 

توزیع زیستی نانو  آزاد دیده نشد. 67-گالیومساعت نشان داد و هیچ مقداری از  4د به مدت درجه سانتی گرا 37دمای 

های عاملی سطوح )فلز و غیر فلز( و و همچنین گروه ایزوتوپذرات در بدن حیوانات مورد آزمایش بسته به نوع رادیو

 مغناطیسی ، توزیع زیستی نانو ذراتنانو ذرات )تیوگلیکولیک اسید( در بدن متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده

ها در جریان خون، پراکنش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت مقاصد نشاندار در تمام زمان

 شود.درمانی نانو ذرات دارویی، ماندگاری مناسب در جریان خون، یک فاکتور مثبت تلقی می -تشخیصی

 
 .67-گالیوم نشاندار بامغناطیسی نانوذرات گرام . رادیوکروماتو1شکل 
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باال  به عنوان مسیر دوم خروج از بدن میزان جذب در کبد در تمامی زمان های آزمایش،  به جهت متابولیسم دفع کبدی  

واسطه به   خروج از بدن اول یربه عنوان مس نانوذرات آغاز دفع سریع کلیوی نکته جالب توجه در مورد این .است

پس  ساعت 1 در زمان گروه های عاملی آبدوست می باشد که این امر با تجمع رادیواکتیویته در کلیه ها و مثانهحضور 

دسترسی سریع این نانوذرات نشاندار به مغز نیز از دیگر مزایای این ترکیب نشاندار  از تزریق رادیودارو مشاهده شد.

ترکیب  این عوامل این ان سرطان های مغز نشان می دهد. همهاست و قابلیت استفاده از آن را در مورد تشخیص و درم

 ترکیب یک عنوان به تشخیص و درمان سرطان آینده مطالعات و هسته ای تصویربرداری مقاصد برای را نشاندار

 2در شکل  67-شده با گالیم نشاندار یسینانوذرات  مغناط یستیز یعتوز تایجن .نمایدمی معرفی کننده امیداروار

 نشاندهنده این نتایج است.

، تایید کننده نتایج حاصل از اندنشان داده شده 3که درشکل  SPECT یهسته ا یربرداریتصوای تصاویر هسته 

 یعنیفعال کننده سطح  یدعامل جدباشد که با استفاده از اصالح سطح نانو ذرات مغناطیسی با نتایج توزیع زیستی می

 شده است. حاصل یوگلیکولیکت یداس

 
 .تزریق از بعد ساعت 4 و 3، 2 ،1 در در اندام های حیاتی نشاندارمغناطیسی   نمودار توزیع زیستی نانوذرات . 2شکل 
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 (،b-planar)ساعت  2(، a-planarساعت ) 1در ای هسته تصاویر . 3شکل 

 .(d2-SPECT)( و d1-planarساعت ) 4  (،c2-SPECT( و )c1-planarساعت ) 3
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