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فصل او  :مقدمه و هدف

1

-1-1مقدمه
ذرات در سایز نانو ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی را دارا هستند که این خصوصیات نه مانند خصوصیات
اتم و نه مانند خصوصیات الک است[ .]1امر کوانتوم انداز و مساحت س حی االی نشانو ذرات مغناطیسشی شه
طور چشمگیری رخی خصوصیات مغناطیسشی را تغییشر مشیدهشد و پدیشد هشای سشوپرپارامغناطیس و تونشل
مغناطیسی کوانتومی را منجر میشود .زیرا هر ذر ه عنوان یک حوز مغناطیسی منفرد م شرح مشیششود[.]2
نانو ذرات مغناطیسی که خصوصیات س حی مناسبی دارند پتانسیل االیی شه جهشت کار ردهشایی در محشیط
مصنوعی یا افت زند دارا می اشند.درتمام موارد ذرات سوپر پارامغناطیس مشورد توجشه هسشتند زیشرا عشد از
رداشتن میدان مغناطیسی خارجی خاصیت مغناطیسی را حفظ نمیکنند[ .]3تامیر ذرات ه موارد زیر ستگی
دارد:
 مغناطیس پذیری اال رای پر ارسازی مغناطیسی مومر[.]4
 انداز ذرات که ذرات ایشد تشک انشداز و در محشدود [ ]6-15نشانومتر اششد .ذرات زیشر انشداز ذر
حرانی nm<15از حوز مغناطیسی منفرد تشکیل شد اند،یعنی ذر ای که در هر میدانی یشک حالشت مششا ه
مغناطیس پذیری ا خصوصیات سوپرپارامغناطیسی و مقادیر اششبا مغناطیسشی شاال را داراسشت[ .]5ذرات در
این محدود از انداز  ،ه سرعت از طریق مجرای طبیعی خون انساج دن و تصفیه کایه ای خارج میشوند[.]6
 رفتار سوپرپارامغناطیسی[.]3
 شیمی س حی مناسب رای کار ردهای زیستی خاص[.]7
رپایه خصوصیات منحصر شه فشرد فیزیکشی ،ششیمیایی ،حرارتشی و مکشانیکی ،نشانوذرات پارامغناطیسشی
پتانسیل االیی رای رخی کار ردهای زیستی ارائه میدهند .این موارد عبارتند از[.]11-5
 درمان ساولی مانند رچسب گذاری و هدف گذاری ساولی ه عنوان وسیاه ای رای تحقیقات زیسشت
شناسی ساولی در جهت جداسازی و خالص سازی جمعیت ساولی
 ترمیم افت
 انتقا دارو
 تصویر رداری رزونانس مغناطیسی()MRI
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 درمان تومور هایپرترمیا
رای این کار ردها ،ذرات اید خصوصیات اشبا مغناطیسی اال،زیست سازگار ودن و کارکردهای متقا ل
در س وح را تواماً ا هم داشته اشند .س

این ذرات ا ایجاد تعدادی الیه اتمی از پایمر آلی یا فازات لیرآلشی

(مانند طال)یا س وج اکسیدی(مانند سیایکا و آلومینا)اصالح شد تا رای عماگرا شدن ه وسیاه اتصا متنشو
مولکولهای فعا زیستی مهیا شوند[ .]12همچنین آنها درحجم زیادی از ستر پایمری پراکند می شوند یا شه
عنوان هسته در واکن

گرهای کاوئیدی ه همرا پوسته ای زیست سازگار ظاهر میششوند .ذرات مغناطیسشی

هنگامی که تجمع مشی یا نشد مشدالًدر افشت تومشور ،میتوانشد نقش

مهمشی در تششخیص از طریشق  MRIیشا

تصویر رداری میکروسکوپی رای مکان نمایی و انداز گیری اتصشا یشا شه عنشوان حامشل دارو شرای رخشی از
داروهای ضد سرطان ایفا کند[.]3

-1-2نانو ذرات مغناطیسی آهن
عنصرآهن ه مانند تمام عنصرهای موجود در طبیعت ا ترکیب شا عنصشرهای دیگشر شه صشورت پایشدار
موجود می اشد .از فراوان ترین ترکیبات آهن موجود در طبیعت اکسید آن می اشد .آهن دارای اکسشید هشای
متنوعی است که از مهمترین آنها ه میتوان مگنتیت ،ماگماتیت ،وستیت ،هماتیت ،گوتیشت ،لیمونیشت اششار
کرد [.]13

-1-2-1مگنتیت
مگنیت (  ) fe 3 o4یکی از اکسید های سیار معروف آهن است که ه رنشگ سشیا مشی اششد و متششکل از
آهن دو و سه است .مگنتیت طبیعی ه صورت سنگ معدن در طبیعت موجود مشی اششد .اکسشید آهشن سشیا ،
سنگ معدن آهن( ،)iron oreتتراکسید تری آهن ،فشرو

فریشت ،اکسشید آهشن دو و سشه ،از نشام هشای دیگشر

مگنتیت است .مگنتیت دارای 72.3درصد وزنی آهن و 27.7درصد وزنی اکسیژن است که شبکه اوری آن ه
صورت مکعبی است .مگنتیت شامل یون های دو و سه ظرفیتی آهن اسشت و اگرچشه آن را شه صشورت fe 3 o4

می نویسند امّا فرمو شمیایی آن ه صورت  feo. fe2o3اسشت .سشاختار اسشپینای معکشو ()inverse spinal
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مگنتیت اعث ایجاد خواص ویژ مگنتیت شد است .اسپینل ه گرو خاصی از اکسید های مخاوط چنشدفازی
اطالق میشود که فرمو کای آن ه صورت  AB2O4را دارند .ه طورمعمو اتم  Aفازات دوظرفیتی ا گستر
شعا اتمی  80تا 110پیکومتر مانند  Cu ,Mg, Fe ,Znرا شامل می شود و اتم  Bنیز فازات سشه ظرفیتشی شا
گستر شعا  75تا  90پیکومتر مانند  Al,Fe,Tiرا شامل میشود .هر واحشد ششبکه سشاختار اسشپینی ،هششت
واحد فرمولی  AB2O4را شامل میشود که در کل  32یون اکسشیژن 64 ،جایگشا چهشار وجهشی و  32جایگشا
هشت وجهی رای هر واحد شبکه ه وجود میآید .ساختارهای اسپینی دو حالت دارند ،ساختار اسپینی نرمشا
2

و ساختار اسپینی معکو  ،در ساختار اسپینی نرما  AB2O4کاتیون  Aتمام سشایت هشای چهشار وجهشی را
اشغا میکنند .درحالت ساختار اسپینی معکو

، AB2O4تمام کاتیون های  A2و نصش

کشاتیون هشای B 3

3
هر کدام نص سایت های هشت وجهی و نیم دیگر کاتیون های  Bتمام سایت هشای چهشاروجهی را اششغا

میکنند [.]13
همان طور که گفته شد ،فرمو کریستالی مگنتیت ،اسپینی معکو

ه صورت  Y XY O4اسشت کشه

 Xنشان دهند )، Fe(IIو  Yنشان دهند ) ،Fe(IIIعالمت راکت نشان دهند سشایت هشای هششت وجهشی 1و
عالمت آکوالد نشان دهند سایت چهاروجهی است .یون های فرمولی  fe 3 سایت های چهار و هشت وجهی و
یون ها فریک  fe2سایتهای هشت وجهی را اشغا می کنند .در فرمو شبکه کریسشتالی مگنتیشت A ،نششان
دهند سایتهای چهاروجهی و  Bنشان دهند سایتهای هشت وجهی است.
در ساختار اسپینی معکو

مگنتیت ،یونهای آهن دو و سه موجود در جایگا های هشت وجهشی ششبکه

کریستالی مگنتیت ه صورت پیوسته تباد الکترونی دارند ه طوریکه یون های  fe2و  fe 3 موجود در جایگا
های هشت وجهی شبکه کریستالی مگنتیت را ه صورت  fe 2.5نشان میدهند.
مگنتیت خاصیت فرومغناطیسی نسبتاً شدیدی دارد ،لذا مانند آهن ه وسیاه آهن ر شا جشذ مشیششود.
رنگ مگنتیت از خاکستری تا سیا تغییر می کند و جرم مخصوص آن تقریباً پنج گشرم شه ازای هشر سشاتیمتر
مکعب است و همچنین مگنتیت در دمای  1595درجه سانتیگراد ذو میشود[ .]13

-Octa Hedral
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-1-2-2ماگماتیت
ماگماتیت هم از اکسیدهای مهم آهن ه شمار میرود.این اکسید آهن حاوی آهشن سشه ظرفیتشی اسشت.
ماگماتیت ه سه صورت وجود دارد ،که در هر سه فرمو شیمیایی یکسان و از لحاظ شبکه کریستالی متفشاوت
هستند .شبکه اوری آن مانند مگنتیت ه صورت مکعبی است و ششبکه کریسشتالی شه صشورت راسشت قائمشه
است.یک ساو واحد شبکه کریستالی ماگماتیت از هشت واحد فرمشولی تششکیل ششد اسشت .ماکماتیشت نیشز
همانند مگنتیت خاصیت فرومغناطیسی دارد ،لذا مانند آهن ه وسیاه آهنر ا جذ می شود.
مگنتیششت در حضششور اکسششیژن م ششا ق واکششن

شششکل  1-1ششه ماگماتیششت تبششدیل مششی شششود(

شکل  :1-0تبدیل مگنتیت ه ماگماتیت
)cornell.R.M.2003

-1-2-3وستیت
اکسید آهن دو {فرو}را وستیت می نامند واگرچه فرمو آن ه صورت ( )Feoنمای

داد مشیششود امّشا

الاب مقدار نسبت مولی آهن ه اکسیژن هیچگا یک نیست و کمتر از یک می اشد .ساختمان اوری وسشتیت
مانند شبکه کارید سدیم ه صورت مکعب است که در آن شبکه اکسیژن کامل،ولی ششبکه آهشن نشاقص اسشت
[.]14

-1-2-4هماتیت
هماتیت،اکسیت آهن (سه) ،ا 30درصد وزنی اکسیژن،حداکدر پتانسشیل اکسشیژن را در شین اکسشیدهای
آهن دارد و ه صورت    fe2 o3نشان داد میشود .رنگ هماتیت از قرمشز تشا سشیا تغییشر مشیکنشد و وزن

5

مخصوص آن تقریباً ین  4.9تا  5.3متغیر است .شبکه کریسشتالی هماتیشت شش

وجهشی 2و از شش

واحشد

فرمولی  fe2 o3تشکیل شد میشود .در این شبکه  18یون اکسیژن ه صورت متشراکم و  12یشون آهشن سشه
ظرفیتی در دوسوم حفر های هشت وجهی جای دارند ،هماتیت در طبیعت ه صورت گوتیشت  3و

لیمونیشت4

یافت میشوند که ه اختصار توضی داد میشوند.

-1-2-5گوتیت
هرگا یک مو اکسید آهن هماتیت ،یک مو آ

ه همرا داشته اشد ،آن را گوتیت گویند .فرمو آن

 fe 2 o3 .H 2 oیا  FeooHاست .رنگ آن نیز از قهو ای تا قرمز تغییر میکند .شبکه اوری گوتیت راست
قائمه ود و ه صورت (  )   FeooHنشان داد میشود .لیپیدوکریست(  ،)   FeooHشوارتمنایت(5
 ،)   FeooHفروکیت
(  )  '  FeooHاز لحاظ فرمو شمیایی مانندگوتیت هستند امّا فرمو کریستالی آن متفاوت است [ .]13

-1-2-6لیمونیت
هرگا یک مو هماتیت سه مو آ همرا داشته اشد ،آن را لیمونیت گویند .لیمونیت زرد رنگ ود و
فرمو شمیایی آن ه صورت (  ) fe2o3 .3 H2oیا (  fe(oH ) 3است .ساختمان اوری لیمونیشت ماننشد گوتیشت
راست قائمه است.
از ترکیبات دیکر آهن میتوان پیروتیت(،)Fesپیریت(  ) FeS2و سیدریت( )  ) Fe(CO3را نام رد [ .]38

-1-3روش های سنتز نانوذرات
ه طور کای فرایندهای سنتز مواد را می توان از دو دیدگا طبقه ندی نمود .ر اسا

تکنیک های کای
2

-Hexagonal
-Geotite
4
-Limonite
5
-Schwertmannit
3

6

مورد استفاد در فرایندهای مذکور ،این روشها ه دو دسته زیر تقسیم ندی میشوند:
سنتز پایین ه اال 6وسنتز اال ه پایین.7
در روش پایین ه اال،که الاب مورد توجه شیمیدانان و زیست شناسان است ،تالش میشود ساختار
مولکولی از ساختار زیرین رشد داد شود و ه مقیا

نانومتری (نانوساختاری)انتقا یا د.در روش اال ه پایین

که مورد نتر فیزیکدانان است،تالش می شود که از مواد ساختار کنونی خود(ماکرومقیا ) ه ساختار زیر نانو
مقیاسی متحو شوند.البته روش اال ه پایین از عمومیّت و رواج یشتری رخوردار است؛در روشهای پایین ه
اال ،نیاز ه آن داریم که مواد ه فاز خار یا محاو های شیمیایی تبدیل شوند[ .]14
تولید نانو ذرات ا ششیو هشای متفشاوتی قا شل دسشتیا ی اسشت .متشداو تشرین ششیو کشار،روش حالشت
جامد،روش خار ،روش سنتز شیمیایی و روش های سنتز فاز گاز می اشند،این روشها عبارتند از[ .]14
 روش حالت جامد(خرد کردن،آسیا کردن،آلیاژسازی مکانیکی)
 روش تبخیر سازی(رسو دهی خار فیزیکی ،رسو دهی خار شیمیایی)
 روش های سنتز شیمیایی/محاو (روش سل-ژ -شیمی کاوئیدی ،هیدرونرما )
 روش های فاز گاز(پیرولیز ا شعاه ،انفجار الکتریکی -سای

لیزری)

 روش های تولید جدید(مایکروویو،فراصوت ،فرآیندهای رسو الکتریکی ،فرآیند ته نشینی ا سشیاالت
فوق حرانی،فرآیندهای سنتز احتراقی ا اور یا اسید سیتریک)

-1-4روش های سنتز نانوذرات اکسید آهن
از میان روش های سنتز نانوذرات که در اال گفتشه ششد،روش هشای رایشج سشنتز نشانوذرات اکسشید آهشن
عبارتندار:

-Bttom-up
-Top-Down

7

6
7

-1-4-1روش پیرولیز ا شعاه
دراین روش ا احتراق سوخت و اکسیژن در یک مشعل پاشِشی ،شعاه مناسشب تولیشد مشیگشردد و مشاد
مورد نتر در این مشعل ه صورت ق رات ریز اتمیز می شود ،در امشر فعشل و انفعشاالت شین ششعاه و ق شرات،
نانوذرات تولید می گردد ،روش های پاش
انرژی شعاه رای پی

حرارتی ه روش شعاه نیزمعروف است .در حقیقت در این روش از

های شیمیایی مواد اولیه ،تشکیل خوشه 8و تولید نشانو ذرات اسشتفاد مشی-

رد واکن

شود.جهت تشکیل شعاه از یک اکسید کنند  ،سوخت ،یک نو پی

ماد استفاد میشود .معمشوالً از هشوا یشا

اکسیژن ه عنوان اکسید کنند و از یکی از گازهای متان ،پروپان و هیدروژن ه عنوان سشوخت اسشتفاد مشی-
شود .استفاد از پی

ماد ستگی ه نو سنتز دارد .مدالً در تولید نشانوذرات دیاکسشید تیتشانیوم ازتتراکاریشد

تیتانیوم (  ) TiCl 4ه عنوان پی

ماد استفاد میگردد.

ازمزایای روش شعاه این است که این روش یک مرحاه ای و پیوسته می اشد ،نا راین در وقت و هزینشه
سیار صرفه جویی میشود .از دیگر مزایای این روش ،تولید نانوذرات در مقادیر زیشاد(در حدچندصشد تن)مشی-
اشد و همین موضو سبب تجاری شدن این روش جهت سنتز نانوذرات تولید شد است .د ی تولید نشانوذرات
در این روش  25تن ه ازای هر ساعت می اشد .همچنین این روش ،انداز ذرات تولید شد را ه خو ی کنتر
می کند .مواد اولیه ه کار رفته در این روش نسبت ه روش های دیگر ارزان قیمت تر است .همچنشین در ایشن
روش مراحای چون شستشوی رسو  ،خشک کردن ،جداسازی فاز جامد و مایع که در روش های تهیه در فشاز
مایع وجود دارند ،استفاد نمیشود.
انداز ذراتی که از طریق روش شعاه تولید میشود توسط مواردی چشون مخاشوط واکشن

دهنشد هشا و

ترکیب آنها ،استفاد از افزودنی ها ،9میدان الکتریکی وخنک کردن سریع 10قا ل کنتر هستند.
معایب این روش درمقایسه ا مزایای آن سیار کمتر می اشد .مواردی چون رپاکردن سیستم آزمایششی،
تولید گازهای خ رناکی همچون کار،کارید هیشدروژن و مونشو کسشید کشر ن را مشیتشوان از معایشب ایشن روش
دانست .رحسب اینکه نحو اختالط سوخت واکسید کنند درمششعل چگونشه اششد دو نشو مششعل خشواهیم
8

-Cluster
-Additions
10
-Quenching ZONE
9

8

داشت ودر نتیجه آن ،روش شعاه ه دو روش شعاه پی

آمیخته 11و روش نفوذی 12تقسشیم مشیششود کشه در

آنها اکسیدان ه ترتیب قبل و عد اشتعا ا هم مخاوط میشود.طو شعاه در روش پی
و تشعشع امواج حرارتی ه عاّت وجود دود درآنها یشتر از مشعل پی

آمیخته اندتر شود

آمیخته می اشد[ .]14

-1-4-2روش چگالی خار
روش چگالشی (چگال

از فاز خار)که مبتنی ر تولید مستقیم نانوذرات از فوق اشبا فازات مشی اششند،

در زمر نخستین روش ها رای سنتز نانو ذرات قرار دارد .روش چگالشی از دومرحاه اصای تششکیل ششد انشد:
ا تدا یک پودر فازی در یک محفته تحت فشار مماؤ از یک گاز ی امر ،ه حا تراکم میرسد .ا ورود اکسشیژن
ه درون محفته ،پودر اکسید میگردد .ه دلیل حساسیت سیاری که این مرحاه دارد ،اید شه آرامشی صشورت
پذیرد .چون این واکن

ه شدت گرمازا است ،ذرات ه سرعت تا دمای هزار درجه سشانتیگراد حشرارت کسشب

میکنند.
از طریق تبخیر حرارتی ،اسپاترینگ و روش های لیزری نیز مشیتشوان خشار اششبا ششد ای از فاشزات را
تولید کرد .این یک روش ساد است که مواد خاصی را ه همرا دارد .ازجماه عیو این روش نیز میتشوان شه
قیمت اال و ازد پایین آن اشار نمود .عالو ر این،احتما دارد که میان خارات فازی و مواد تشکیل دهنشد
منبع حرارتی نیز واکن

صورت گیرد .ه دلیل محدودیت در ازد دمایی مورد عمل نیز امکان سنتز نانو ذرات

حاصل از فازات متنو وجود ندارد[ .]15

-1-4-3روش سل-ژ
فرایند سل -ژ در یک طی

سیار وسیعی در جهت سنتز اکسید های فازی مورد استفاد قرار میگیرد.

ا این روش می توان از طریق هیدرولیز مواد اولیه و واکنشی فازی مدل آلکوکسیدهای موجود در یک محاو
الکای و استفاد از هر دوعامل کمپاکس ساز ( رای اتصا ا کاتیون فازی) و پایمرساز جهت جاوگیری از رشد
-Premixed Flame
-Diffusion Flame
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11
12

ذرات ،اقدام ه ایجاد اکسیدهای فازی نمود .تراکم مولکو هیدروکسید ه وسیاه آ گیری از آنان ه شکل
گیری یک شبکه از هیدروکسید فازی می انجامد .هنگامی که کایه نمونه های هیدروکسید در یک ساختار
پایمری شکل ه یکدیگر متصل می شوند ،فرایند ژالسیون صورت می گیرد ویک ژ چگا و متخاخل ه
دست می آید .ا حذف حال و خشک کردن مناسب ژ ،یک پودر سیار ریز اکسید های فازی ه دست
میآید ،ادامه فرایند حرارت دهی ه هیدروکسید سبب میشود پودر سیار ریز از هیدروکسیدهای فازی
حاصل میشود ،چون این فرایند ا یک واحد نانو ا عادی آلاز میشود واکن

هایی در مقیا

نانومتری را

تجر ه میکند ،لذا ه تولید مواد نانومتری منتهی میگردد.
آهنگ انجام واکنشهای هیدرولیز و تراکم،پارامترهای سیارمهمی هستند کشه خشواص نهشایی محصشو را
تحت تهمیر خود قرار میدهند ،هیدرولیزی که آرامتر و تحت کنتر یشتری صورت پذیرفتشه اششد ،شه ذرات
ریزتر ا خاوص منحصر ه فرد دست پیدا میکند.
های مبادله الکل محتمل و امکان پذیر هستند ،لذا انتخا نو حال ها در فرآینشد

ه دلیل آنکه واکن

سل-ژ عامل تهمیر گذار و مهمی ه شمار میآید .این عامل حتی میتواند خواص نانو سشاختار تولیشد ششد را
تحت تهمیر خود قرار دهد.از جماه عوامل دیگری که میتواند ر روی خواص اکسیدهای فازی نشانو ا عشادی امشر
داشته اشد ،فاکتور محیط حذف حال و خشک کردن ژ می اشد.
فرایند سل-ژ دارای یک س ری مزیتهایی نسبت ه سایر روشهای سنتز اکسیدهای فازی نانومقیا
می اشد .از آنجا که سل-ژ

ا یک مخاوط نسبتاً همگن آلاز میشود ،لذا محصو نهایی نیز یک پودر

متخاخل ،یکنواخت و سیار ریز خواهد ود .عالو راین ،فرآیند مذکور توانایی آن را دارد که تا حد تولید در
مقیا

صنعتی نیز پی

رود.نانوذرات حاصل از این فرایند از س

ویژ االتر،ا عاد کریستالی ریزتر و تخاخل

یشتری رخوردار هستند [.]15

-1-4-4روش شیمیایی
چال

های عامشی و تکنولشوژیکی زیشادی پیششروی نشانوذرات مغناطیسشی شا انشداز و ششکل مششخص

است.روش های فیزیکی مانند رسو فاز گاز و انفجار الکتریکی ،روش های پرکشاری هسشتند کشه از نشاتوانی در
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کنتر انداز ذر در محدود ذرات نشانو،رنج مشی رنشد(.)16-19روش هشای ششیمیایی شرای سشنتز نشانو ذرات
مغناطیسی راحت تر،قا ل اعتمادتر و مؤمرتر هستند ،همچنین این روش ها توانایی کنتر انشداز و در مشواقعی
حتی شکل نانوذرات را نیز دارا هستند[.]20-22
اکسیدهای آهن (  Fe 3 O4یا  )   Fe2O3می توانند از طریق رسو دهشی محاشو هشای نمکشی  Fe2و
 Fe3ا اضافه کردن یک از سنتز شوند( .)23کنتر انداز ،ششکل و ترکیشب نشانوذرات شه نشو نمشک مشورد
استفاد (کاریدها،سولفات ها،نیترات ها،پرکارات هشا و لیر )نسشبت  Fe2و  Fe3و  PHو قشدرت یشونی محشیط
ستگی دارد [.]24-25
ه طور متداو ،مگنتیت از اظافه کردن از ه یک محاولی از مخاوط کارید  Fe2و  Fe3ا نسشبت مشولی
 1:2تهیه می شود.مگنتیت رسو داد شد  ،ه رنگ سیا است .واکن

ششیمیایی رسشو دهشی  Fe 3 O4در

شکل  2-0زیر آورد شد است .

شکل  :2-0شماتیکی از مکانیسم واکن

 0واکن

تشکیل ذر مغناطیسی از یک مخاوط آ ی کاریدهای آهن ا اضافه کردن از

کای ه صورت زیر نوشته می شود [26و.]27
1-0

ر طبق ترمودینامیک این واکن ،یک رسو دهی کامل  Fe3O4در محدود  PHین  9الی  14انتتشار
می رود ،در شرای ی که نسبت مولی  Fe2و  1:2، Fe3می اشد و تحت محیط عاری از اکسیژن سنتز صورت
میگیرد .در لیر این صورت  Fe3O4ممکن است ه صورت زیر اکسید شود:
2-0
این ممکن است امر وخیمی رخصوصیات فیزیکی و ششیمیایی نشانوذرات مغناطیسشی گشذارد .شه منتشور
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جاوگیری از امکان اکسیداسیون در هوا و همچنین جاوگیری از انباششتگی ،نشانوذرات  Fe 3 O4تولیشد ششد شه
وسیاه معادله  1-1معموالً ا مولکو های آلی یا لیر آلی در طی فرایند رسو دهی پوشش

داد مشیششوند.

رای کنتر سینتیک واکن  ،که ارتباط قوی ا سرعت اکسیداسیون گونه هشای آهشن دار اسشت ،سشنتز ذرات
اید در محیط عاری از اکسیژن ه وسیاه گذراندن گاز  N2صورت مشی گیشرد ،حبشا دهشی گشاز نیتشروژن در
محاو  ،نه تنها از اکسیداسیون حرانی محافتت می نماید اکه انداز ذر را در مقایسشه شا روش هشای شدون
اکسیژن زدایی نیز کاه

می دهد [22و.]28

طرز تشکیل ذرات در محاو تحت شرایط سنتز هینه ا تشکیل هسته کریستالی سیار کوچک در یک
محیط فوق اشبا که در ادامه رشد کریستا ها در پی خواهد داشت ،اتفاق میافتد [ .]29فرایند اخیر از
طریق انتقا جرم و تعاد س حی حاصل از اضافه کردن و خارج کردن مونومرهای منفرد مانند اتمها ،یون ها
یا مولکولها کنتر می شود ،دین وسیاه،نیروی پیشبرند رای خارج کردن مونومر ا کاه
افزای

انداز ذرات،

مییا د .نا راین در داخل مجموعه ای از ذراتی ا انداز های کمی متفاوت،ذرات زرگتر ا هزینه کردن

ذرات کوچکتر رشد مینمایند.این مکانیسم کامل شدن استوالد 13نامید می شود و معمو ًال ه عنوان مسیر
اصای رشد کریستا ه آن اعتقاد دارند [.]30
دیدگا متفاوتی در ار رشد کریستا از آزمایشات اخیری که توسط پن و نفیاد 14انجام شد است ،ارائه
شد است [31و32و .]33آنها مشاهد کردند که نانوذرات اکسید آهن ا انداز ای در حدود چند نانومتر تحت
شرایط هیدروترما یکی میشوند .آنها این روش را اتصا
صفحات شبکه کریستالی ممکن است در نواحی تما

جهت15

نامیدند .در چنین شکای از تجمع ،

ال ردی
ین ذرات مجاور ،کام ً

شوند یا ه هم خورند

که منجر ه نقص در کریستالهای شکل گرفته نهایی شوند .آنها شواهد محکمی ارائه نمودند مبنی رآنکه این
گونه از رشد کریستا نق

مهمی در تاریخچه زمین طی دوران شکل گیری مواد معدنی ایفا نمود است.

ذرات مغناطیسی دست آمد تحت شرایط سنتزی گوناگون تفاوت های زیادی در خصوصیات فیزیکی
شان از خود نشان می دهند .این تفاوت ها ه تغییرات در ی نتمی ساختاری[ ،]34ایجاد مرزهای
13

-Ostwald
-Penn and Banfield
15
-oriented attachment
14
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ناهمفاز[ ]35یا ایجاد الیه دون پتانسیل مغناطیسی در س

ذر منسو هستند [.]36

مقادیر اشبا مغناطیسی )MS(16که در مواد نانو ساختار یافت میشوند معمشوالً از فازهشای الشک متششا ه
کوچکتر هستند ه شرط آنکه تفاوتی در شکل ندی یونی رخ ندهد .نا راین مقشادیر آزمایششی گشزارش ششد
 MSنانوذرات مغناطیسی در حدود  30 50 emuانداز گرفته شد است که این مقدار از مقدار مغناطیسی الشک
g

که در حشدود  90 emuاسشت،کمتر اسشت[ .]37م العشات گونشاگونی در خصشوص عاّشت کشاه
g

درخاصیت مغناطیسی ذرات مغناطیسی ریز ارائه شد است .م العات اولیه کاه
   Fe2O3نشان داد که این کاه

ه دلیل وجود اسپین هایی ر روی س

واقع نشد اند .این مکانیزم رای  Fe 3 O4نیز جذا

مششاهد ششد

خاصیت مغناطیسی شر روی
است که در یک خط مسشتقیم

ه نتر میرسد.]38[ .

همچنین در ذرات ریز مگنتیت،واراندا 17و همکاران[ ]39را ه خ ی میشان MSو انشداز ذر را گشزارش
کرد اند که فرض شد نقص ر روی س

ذر ر روی خصوصیات مغناطیسی امر می گذارد.فضای سش

ذر در ذراتی ا انداز کوچکتر یشتر است که جهت گیری های ی نتم کریستا را ر روی س
کند که منجر ه کاه

نشانو

تشویق می

چشمگیر  MSدر نانوذرات کوچکتر خواهد شد.اشکا سنتز الک محاشو در آن اسشت

که مقدار  PHمخاوط واکن

در مراحل خالص سازی و سنتز ایشد تنتشیم ششد اششد،درنتیجه،تولید مقشادیر

قا ل توجهی از ذرات مغناطیسی نانومتر ا توزیع انداز اریک چال

قا ل توجهی در ایشن روش هشا شاقی مشی

گذارد.مشکل حرانی این است که این ذرات تجمع مییا ند ورشد میکنند تا انشرژی آزاد سش

را شه حشداقل

رسانند پس رسو دهی یک تکنیک ماندنی نیست[.]40
پیشرفت ها در کار رد ذرات مغناطیسی رای کار ردهای درمانی زیستی ه روش های سنتزی جدید یا
کنتر

هتر توزیع انداز ،خصوصیات مغناطیسی و خصوصیات س حی ذر وا سته است ( ه جدو 1-0نگا

کنید) .مجموعه سامان داد شد

18

[ ]41یا ساختار

مرکب19

ه عنوان راکتورهایی استفاد شدند [ ]42تا

ذرات مغناطیسی خیای ریز دست آیند .سوسپانسیون های محاو پایدار همچنین میتوانند ا ه کار ردن
16

-The saturation magnetization
-Varanda
18
-Organized assemblies
19
-Complex structures
17

13

انوا اسیدهای چر

اشبا و لیر اشبا

ه عنوان سورفاکتانت های اولیه و مانویه ساخته شوند[. ]43

درعمل،هنوز توانایی کنتر کمی ر روی انداز نانو ساختارها وجود ندارد و عالو ر این تنها مقادیر کمی
اکسید آهن می توان دست آورد زیرا محدودیت های لاتت های پایین واکنشگر در این روش سنتز ناگزیر
است.
 :1-0مقایسه ای میان روش های تولید نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن
روش شیمیایی

روش سل-ژ

روش
میکروامولسیون

روش پیرولیز
انداز

5-60nm

5-50nm

10-50nm

20-200nm

4-115nm

توزیع
انداز

پهن

اریک

پهن

پهن

خیای اریک

مورفولوژی

کروی

کروی

کروی( ا تراکم اال)

کروی( اتخاخل
اال)

کروی یا مکعبی

g

روش چگال
خار

10  50 emu

 20 emu

g

20  50 emu

مقدار
مغناطیسی

(خصوصیات
مغناطیسی م او )

فواید

نرخ تولید اال

مناسب رای
پوش های
محافظ

مقادیر االی سنتز

معایب

تجمع زیاد ذرات

نیاز ه دماهای
خیای اال

اکسیداسیون
نام او مگنتیت
ه مگهمیت

g

(رفتار
سوپرپارامغناطیس)

g

10  40 emu

(رفتار
پارامغناطیس)

سنتز ذراتی ا
طو و شکل
م او
محصوالت الاب
وجود اجزای
ماتریس سل-ژ را
ر روی س وح

g

430 emu

(رفتار
سوپر
پارامغناطیس)
سنتز ذراتی ا
خصوصیات
یکسان-توانایی
مدوله کردن
انداز ذرات
خارج کردن
سخت
سورفاکتانت –
سنتز مقادیر کم
اکسید آهن

 -1-5هبود س حی نانوذرات مغناطیسی
در تهیه و ذخیر سازی نانوذرات در شکل کاوئیدی ،پایداری کاوئید از یشترین اهمیت رخوردار است.
فروفاوئیدها سوسپانسیون های کاوئیدی از ذرات مغناطیسی (  Fe2O3یا  ) Fe 3 O4هستند  .سترهای
مغناطیسی شکل می دهند که در یشتر میدان های مغناطیسی قوی مایع اقی می ماند و کار ردهای گسترد
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ای پیدا کرد است .ه دلیل ترکیبشان ،فاوئیدهای مغناطیسی یک ترکیب منحصر ه فردی از سیالیت امر
متقا ل ا یک میدان مغناطیسی دار هستند[44و45و.]46
در لیا هرگونه پوش

س حی ،ذرات اکسید آهن مغناطیسی ،س حی آ گریز ا نسبت س

االیی دارا هستند .ه دلیل واکن
میدهند که منجر ه افزای

شه حجشم

های آ گریز میان ذرات ،ذرات انباشته شد و گشرو هشای زرگشی را ششکل

انداز ذر میگردد .پس جاذ ه های مغناطیسی قشوی دوق بشی-دوق بشی میشان

گرو ها روز داد میشود و رفتار فرومگنتیت از خود نشان میدهند [ .]47هنگامی که دو گشرو شزر

ذرات

ه یکدیگر نزدیک میشوند .هر یک ه عنشوان میشدان مغناطیسشی شرای همسشایه عمشل مشینماینشد .در کنشار
نیروهای جاذ ه میان ذرات ،هر ذر در میدان مغناطیسی همسایه خود قرار دارد و یشتر مغناطیسی مشیششود.
چسبندگی ذرات مغناطیسی اقی ماند منجر ه مغناطیس کنندگی متقا ل میشود که خصوصیات انباششتگی
را افزای

میدهد [.]48

-1-6کار ردهای نانوذرات مغناطیسی در زیست پزشکی
-1-6-1تصویر رداری تشدید مغناطیسی
تصویر رداری از ساختار افت نرم سیستم اسکات ماهیچه ای در قامرو  MRIقرار میگیرد زیرا یک
تکنیک رتر نسبت ه تکنیک های تصویر رداری حا در این زمینه است .این تکنیک تغییرات در مغناطیسی
شدگی پروتون هیدروژن در مولکو های آ

را پس از اعما پالس رادیوفرکانس میدان مغناطیسی مورد

ارزیا ی قرار می دهد .پروتونها از افت های گوناگون واکن

های متفاوتی از خود نشان میدهد و این منجر ه

تصویر ساختار آناتومیکی میشود .این تصاویر میتواند ا اضافه نمودن عوامل کنتراست تقویت شود[.]49
در اسکن های  MRIکاینیکی استاندارد عوامل کنتراست در سرتاسر جریان خون و افشت منتقشل مشی-
شوند؛ یعنی در هر جایی که حضور یا ند کنتراست را هبود می خشند .در حشا حاضشر شه طشور کاشی از Gd

گادلنیوم رای هبود کنتراست تصاویر استفاد می شود که ه سرعت در کبد تجمع مییا ند .نا راین آنها تنها
اجاز تصویر رداری در یک پنجر زمانی کوتا را میدهند[50و.]51
اکسید های آهن کاوئیدی نق

مهمی را ه عنوان عوامل کنتراست  MRIازی میکنند  .ه عنوان مدشا
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ذرات اکسید آهن سشوپرپارامغناطیس در ا تشدا شه عنشوان عوامشل کنتراسشت کبشد مشورد اسشتفاد قشرار مشی-
گرفتند[.]52
قا ل توجه اینکه ذرات ذرات مغناطیسی درون افت ،سیگنا زرگی را شرای اسشکنر  MRIفشراهم مشی-
سازند .امروز انوا وسیعی از ذرات تولید شد است .تفاوت آنها در انداز ذرات  10الشی  500نشانومتر [ ]53و
تفاوت در نو پوش

مورد استفاد رای ذرات (از قبیل دکستران ،سیایکان ،آلبشومین ،نشاسشته و پاشی اتشیان

گایکو ) [ ]54می اشد.
ه طور کای تمایل ر این است که دو گرو اصای ذرات را ا توجه ه انداز آنها تقسیم ندی کننشد.گرو
اوّ ه اص الح  20SPIOمعروف است(اکسید آهن سوپر پارامغناطیس) در حالی که این ذرات انداز ای زرگتشر
از  50nmدارند.
گرو دوم ه اص الح  21USPIOمعروف است(نانوذرات اکسید آهن فوق کوچک سوپر پارامغنشاطیس) در
صورتی که این ذرات انداز ای کوچکتر از  50nmدارند [.]55
ذرات  USPIOه عنوان عامل ضعی

خونی22

رای تصویر رداری پرفیوژن مورد کا رد می اشند ( یعنشی

مغز و یماری های ایسکمیک میوکاردیا ) [56و.]57
هر دونو در ازار قا شل خریشداری اسشت؛®-Lumirenذرات پوشش

دار سشیایکونی شاق ر  300 nmو

® Endoremذرات مغناطیسی ا  150nmدو مدا رای ذرات  SPIOدر ازار می اشد .عوامشل کنتراسشت ذکشر
شد در اال ه ترتیب رای ردیا ی تصویری  gastro-intestinalو رای آشکارسازی یماری طحا و کبد مشورد
استفاد می اشد Sinerem®.ذرات مغناطیسی ا ق ر  30nmمدشالی  USPIOموجشود در شازار مشی اششد کشه
عموماً رای آشکار سازی تومور مورد استفاد می اشد[.]58

-1-6-2م العه تقویت کنتراست در

MRI

هر دو  T1و  T*2میتوانند ا استفاد از عوامل کنتراست مغناطیسی کوتا شوند .عمشومی تشرین عامشل
20

-superparamagnetic iron oxide
-ultrasmall superparamagnetic iron oxide
22
-blood pool agent
21
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کنتراست رایج مورد استفاد کمشپاکس هشای یشون گشادولنیوم پارامغناطیسشی اسشت ،اگرچشه در حشا حاضشر
نانوذرات سوپرپارامغناطیس ه عنوان عامل هبود کنتراست مورد استفاد می اششد .ذرات سوپرپارامغناطیسشی
استفاد شد در رنج طبیعی شدت میدان مغناطیسی مورد استفاد در اسکنر های  MRIشه حالشت اششبا در
میآیند که میتواند منجر ه کاه

سیار قا ل توجه در  T*2ه همرا کاه

قا ل توجه در  T1اشد [.]59

 :3-0امر ذرات مغناطیسی در ساو ها ر روی زمان استراحت  )a( : T*2پروتون ها در ساو های متصل شد ا ذرات
مغناطیسی زمان استراحت  T*2کوچکتری دارند نسبت ه ( )bزمان استراحت پروتون ها در ساو های دون اتصا

نانوذرات اکسید آهن عموماً ه عنوان عامل کنتراست  SPMاستفاد مشیشود.اکسشید آهشن پوشش

دار

شد با dextranقا ات زیست پذیر ودن را ه همرا دارد و از طریق کبد پس از درمان دفع میشود .آن هشا شه
طور انتخا ی توسط  RESرداشته میشوند (یک شبکه ای از ساو هشای آسشتر ر
عوامل خارجی را از جریان خون ر میدارد ) .کنتراست  MRIر تفاوت جذ

هشای خشونی کشه مشواد و

افت های مختاش ششکل مشی-

گیرد .در اینجا ایستی امر انداز را نیز مدنتر قرار گرفته شود .نانوذرات شا ق شر  30nmیشا یششتر شه سشرعت
توسط کبد و طحا جمع آوری میشوند .در حالی که ذراتی ا انداز  10nmیا کمتر ه آسانی قا شل تششخیص
نمی اشند .نا راین ذرات کوچکتر نیمه عمر طوالنی تری در جریان خون دارند و شه وسشیاه  RESدر سرتاسشر
دن جمع آوری میشوند که میتوان آن ها را در لدد لنفاوی و مغز استخوان مشاهد کرد[60و.]61
ه طور مشا ه چنین عوامای ذر ای رای ه تصویر کشیدن سیسشتم هشای عروقشی مشورد اسشتفاد مشی-
اشد[ ]62و همچنین سیستم اعصا مرکزی [ ]63و همچنشین قا شل ذکشر اسشت کشه سشاو هشای سشرطانی
سیستم رتیکولواندوتایوم مؤمرِ ساولهای سالم را ندارد ه طوریکه زمان استراحت آنان ا عوامل کنتراست تغییشر
نمیکند و این مورد استفاد رای تشخیص لدد لنفاوی دخیم [ ]64و تومورهشای کبشدی [ ]65و تومورهشای
مغزی می اشد [.]66
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-1-6-3هایپرترمیا رای ساو های دخیم
کشتار انتخا ی از ساو های سرطانی دون آسیب ه افتهای طبیعی یشک هشدف ایشد ا و م اشو در
درمان سرطان رای سا های طوالنی می اشد .امّا پروسه های گوناگونی رای این منتور مشورد اسشتفاد قشرار
گرفته است که شامل شیمی درمانی ،پرتودرمانی و جراحی و  ...می اشد .احتما اینکشه هایپرترمیشا شه عنشوان
یک عامل درمانی رای ساو های سرطانی استفاد شود اوّلین ار در پی مشاهدات انشوا گونشاکونی از سشاو
های حسا

تر نسبت ه دما در دمای االتر از  41درجه نسبت ه ساو های نرما نشان دادند [67و.]68

در گذشته ا استفاد از ا زار و دستگا های  externalگرما منتقل میشد که آن یا ه صورت
آلتراسونیک و یا ه صورت درمان ه صورت میکروویو ود .امّا یشتر پژوه
مغناطیسی مستقیماّ ه درون تومور و یا ه ر

های اخیر تزریق سیا

های حمایت کنند تومور متمرکز شد است .این روش ر یک

اصو تئوریکالی واقع ش د است که هر ذر مغناطیسی زمانی که در میدان مغناطیسی متناو قرار می گیرد
جریانی را ه درون خود القاء می نماید .این میزان ازجریان متناسب ا انداز میدان مغناطیسی و انداز شئ
مورد نتر می اشد .همان طوریکه جریان ه درون فاز شارش می یا د ،فاز در را ر این شارش جریان از خود
مقاومت نشان می دهد واین مقاومت منجر ه تولید گرما خواهد شد که معروف ه گرمای

القایی می اشد.

اگر فاز آهن ر ا اشد (از قبیل آهن) این پدید ه شدّت تشدید می گردد .نا راین وقتی که سیا مغناطیسی
در را ر میدان مغناطیسی متناو

قرار میگیرد ،ذرات مذکور ه شدت منبع گرمایی سیار قویی میشوند؛

یعنی اعث تخریب ساو های سرطانی میشود [.]69
س

گرم شدگی ه آسانی توسط دمای ماری کوری 23مواد کنتر میشود .این دما دمایی است که

االتر ازآن چنین موادی خاصیت مغناطیسی خود را از دست میدهند [.]70
.استفاد از اکسید آهن در گرمای

تومور اوّلین ار توسط  gilchirist1957گزارش شد اسشت و درحشا

حاضر دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد .رویکرد اوّ شه هایپرترمیشای مغناطیسشی معشروف اسشت و
مستازم ایجاد گرما االتر از  45-47درجه سانتیگراد ه وسیاه ذرات می اشد .این نو درمان ه طور رایشج شه
همرا ا رادیوتراپی و شیمی درمانی انجام میپذیرد ( .)71تکنیک دوّم معروف شه  themoblationمغناطیسشی
-Marie Curie
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است و دمای 43-55درجه سانتیگراد استفاد میشود که هم رای ساو های طبیعی و هم رای ساو هشای
سرطانی ه شدّت امر سمّیت زایی دارد .استفاد از چنین دمایی ناشی از این حقیقت اسشت کشه در حشدود 50
درصد تومورها ه طور موقت پس از درمان هیپرترمیا ا دمای شی

از 44درجشه سشانتیگراد از کشار مشیافتنشد

نا راین مؤل دمای دمای تا  55درجه سانتیگراد را پیشنهاد داد اسشت ]72[.مششکل امشر زیشان شار شر روی
ساو های نرما ه وسیاه تزریق درون تومورالی ذرات حل میشود .توان گرمای

ذرات توسط نسشبت جشذ

ویژ ( )SARه صورت عددی در می آید که میزان انرژی تبدیل شد ه صورت گرما ر واحشد زمشان در واحشد
جرم توصی میگردد.

-1-6-4جداسازی مغناطیسی
-1-6-4-1لیباینگ ساولی و جداسازی مغناطیسی
در زیست پزشکی الاب ه جهت جداسازی موجودات یولوژیکی مشخص از محیط طبیعی آنها ه منتور
آنالیزهای دیگر مورد توجه ود است .جداسازی مغناطیسی ا ه کا ردن نانوذرات ا قا ایت زیست پذیر شودن
یک شیو رای رسیدن ه این هدف می اشد واین فرایند شامل دو مرحاه می اشد:
 -1پیوست نمودن و لیباینگ نمودن موجودات یولوژیکی مورد نتر ا مواد مغناطیسی
 -2جداسازی موجودات لیبل شد از طریق شارش تجهیزات جداسازی مغناطیسی
(Tagginپیوست نمودن) احتماالً ا اصالحات س حی نانوذرات مغناطیسی صورت میگیشرد و معمشوالً شا
پوش

هایی ا مولکولهای زیسشت پشذیر از قبیشل  PVA(polyvinyl alcohol),dextranو فسشفولیپیدها مشورد

استفاد می اشد که همگی اینها ر روی نانوذرات اکسید آهن مورد استفاد می اشد [. ]73-75
ه همان صورت که ارتباطی ما ین ذر و موقعیت هدف ر روی ساو
دادن یک مزیت افزای

یا مولکو رقرار می شود؛پوشش

دهند رای پایداری کاوئیدی سیا مغناطیسی محسشو مشیششود  .موقعیشت هشای

اتصالی مشخص ر روی س

ساو توسط آنتی ادی یا دیگر ماکرومولکو های یولوژیکی هدفیا ی میششود

( از قبیل هورمون ها یا اسید فولیک) [.]78-76
همان طوریکه آنتی ادی ها ه طور اختصاصی ه آنتی ژن مر وط شه خودششان اتصشا
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مشییا نشد ایشن

موضو دقت اال را در مسیر رچسب ساولی فراهم میآورد .رای مدا ذرات مغناطیسشی پوشش

دار ششد شا

عامل  immunospecifiه طورموفقیت آمیزی ه ساو های خونی مغز[73و ]79ه سشاولهای شاکتری[ ]80و
ه ساولهای سرطانی ]81[ urologicalو ه دستگا گاژی ]82[24متصل میشوند.
مواد لیبل شد ه طور مغناطیسی از محیط محاولی خندی خود ا عبور نمودن از ترکیب سیالی در
سرتاسر من قه ای که گرادیان میدان مغناطیسی حضور دارد جداسازی می شوند مواد لیبل شد ه طور



1
2

مغناطیسی طبق را ه  Fm  Vm   B.H از سیا

جدا می شوند که در این را ه

    m   wکه پذیرفتاری مومر ذر در ارتباط ا آ است و  Vmحجم ذر می اشد .این نیرو نیاز دارد
که ر نیروی هیدرودینامیکی عمل کنند

ر ذر مغناطیسی فائق آید که این نیرو را ر است ا

 Fd  6Rm vکه در آن  چسبندگی محیط پیرامون ساو ( ه عنوان مدا آ ) می اشد Rm.شعا ذر
مغناطیسی است v  vm  vw ،اختالف سرعت ساو و آ

می اشد [ .]83در این جا همچنین نیرویی

ویانسی 25داریم که ر روی حرکت امر می گذارد.امّا وا سته ه اختالف ما ین چگالی آ و ساو است و رای
الاب حالت های مورد توجه در یولوژی و پزشکی می توان آن را نادید گرفت .ا نوشتن نیروی مغناطیسی و
4
3

نیروی هیدرودینامیکی و نوشتن ، Vm   Rm3سرعت ذر در ارتباط ا حمل کنند سیا دست میآید که
Rm2 

2

 ، v که تحریک پذیری مگننتوفورتیک ذر است
 v یا B 
میتوان نوشت B 2 
0
90

که پارامتری است که چگونگی  manipulableشدن ذر مغناطیسی را توصی

مینماید .رای مدا

 magnetophoretic mobilityمیکروکرات مغناطیسی میتواند نسبت ه نانوذرات سیار زرگتر اشد که ناشی
از انداز زرگشان می اشد .این موضو میتواند یک مزیت رای جداسازی ساولی در جائیکه چهارچو زمانی
آزمایشگاهی ای جداسازی ساولی نسبت ًا کم است محسو شود [.]84

-Golgi Vesicles
-buoyancy force
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-1-6-4-2طراحی جداساز کنند
طراحی جداساز کنند مغناطیسی میتواند ه سادگی اعما
مغناطیسی دائمی ه دیوار لوله مورد آزمای

شود زیرا ا گذاشتن یک آهنر ای

می توان اعث تجمع و تراکم مواد مورد نتر شد.؛یعنی ه این

صورت که یک آهن ر ا ه دیوار محاو مواد زیستی لیبل شد و دون لیبل شد متصل میشود .ذرات tag

شد توسط آهن ر ا جمع آوری میشود و عد از اتمام عمایات ذرات  tagشد را خواهیم داشت ،امّا این متد
ه دلیل تجمع و تراکم آهسته دارای محدودیت می اشد [. ]85

شکل  :4-0آهنر ای متصل ه دیوار که ذرات زیستی متصل ه ذرات مغناطیسی را ه صورت مغناطیسی
جداسازی مینماید.

در شیو دوّم یک جریان سیّا مانند که مواد زیستی لیبشل ششد (مشوردنتر) و مشواد زیسشتی ناخواسشته
وجود دارد که ه طور پیوسته در گرادیشان ششدید من قشه ای میشدان مغناطیسشی قشرار مشیگیرنشد کشه اعشث
گیراندازی ذرات لیبل شد میگردد .عد از اینکه ذرات لیبل ششد جداسشازی ششد شا آ

شه طشور سرتاسشری

شستشو داد میشوند.

شکل  :5-0جریان شارش محاو ذرات مغناطیسی مورد نتر ه همرا ذرات دون اتصا در معرض میدان مغناطیسی

متد سوم که در جداسازی مغناطیسی سیار سریع عمل میکند م ا ق Error! Reference source
 not found.است:
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Synthesis and characterization of special nanoparticles of
MnFe2O4 coated with PEG as targeted MRI contrast agents

Sodeif Ahadpour
Ali Khoramdoust
Fatemeh Mohammadpour

Abstract

MnFe2O4 is one of the most common spinel ferrites and its nanoparticles have
found applications in various applications such as drug delivery and MRI imaging. In
this study, MnFe2O4 nanoparticles were synthesized by co-precipitation method using
iron and Manganese salts in alkaline medium in PEG presence. Their structure and
morphology were characterized by X-ray powder diffraction (XRD), transmission
electron microscopy (TEM) and magnetic properties of the products were studied by
vibrating sample magnetometer (VSM). The formed NPs had a diameter of 11 nm with
a narrow size distribution, and were super paramagnetic with a saturated magnetization
(Ms) of 25 emu/g. The 1/T2 relaxivity in case of PEG-MnFe2O4, r2 value (315.5 mM-1
s-1), These NPs may be employed to early detection of cancer.
Keywords: MnFe2O4; nanoparticles; PEG; co-precipitation.
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