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Abstract
Magnetic nanomaterials are making significant impact on improving the quality of human health
that is tangible from a wide range of applications in various fields of medicine and biology. In recent
years, nanoparticles successfully demonstrated outstanding applications due to having excellent magnetic
properties of the iron oxide nanoparticles-based counterparts. Zero-valent iron nanoparticles toxicity is
less than the toxicity of other nanoparticles. These nanoparticles are considerably potential for
functionalization due to their highly reactive surfaces and this feature can facilitate targeted
functionalization. This is very promising for various applications in different fields. Use of polymers as a
protective agent is increasing sharply. Polymer magnetic field of zero-valent metal nanoparticles is still in
its early stages. In this study, the syntheses of zero-valent iron nanoparticles are presented in different
ways. Nanoparticles can be identified and evaluated through their size, shape, morphology, syntax, and
various laboratory methods. In this context, magnetic nanoparticles can be potentially used in
hyperthermia, magnetic resonance imaging (MRI), diagnosis and treatment of tumor diseases or cancer,
labeling, biological separation, biotechnology, and eliminating major organic, inorganic and radioactive
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pollutants because of their high biocompatibility. With respect to the importance and the need to draw the
attention of researchers to zero-valent iron magnetic nanoparticles, a brief description of various methods
of synthesis, characterization, and their application in medicine and biology are reviewed.
Keywords: zero valent iron nanoparticles, magnetic hyperthermia, magnetic resonance imaging,
magnetization, polymer, toxic pollutants
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چكیده
نانو مواد مغناطیسی در حال اعمال تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت استانداردهای سالمت انساا هساتند کاز او ر ی
گستره سیع کاربرد آ ها در ومینز های مختلف پزشکی بیولوژی مشهود است .امر وه در میاا ناانواراف زلازی مختلاف
برای کاربردهای مغناطیسی ،پژ هش استفاده او نانو اراف آهن صفر ظرزیتی بز طور گستردهای در حال اززایش است .در
سالهای اخی ر ،این نانو اراف با توجز بز دارا بود خواص مغناطیسی عالی نسبت بز نانو اراف مشابز بار پایاز اکساید آهان،
کاربردهای برجستز ای را با موزقیت نشا داده است .سمیت نانو اراف آهن صفر ظرزیتی کمتر او سمیت مشاهده شده ناشی
او سایر نانو اراف میباشد .همچنین این نانو اراف بز دلیل سطوح بسیار اکنش پذیرشا  ،پتانسیل قابل توجهی برای عامال
دار شد دارا می باشند ،کز این یژگی می تواند عامل دار کرد هدزمند این نانو اراف مغناطیسای را تساهیل کناد بارای
برنامزهای کاربردی در ومینزهای گوناگو بسیار امید ارکننده باشد .استفاده او پلیمرها بز عنوا یک عامل محازظت کننده
کاربرد آ ها را اززایش می دهد .ومینز نانو اراف زلزی صفر ظرزیتی مغناطیسی پلیمری هناوو در مرحلاز ا لیاز آ اسات .در
این بررسی ،سنتز نانو اراف آهن صفر ظرزیتی با ر شهای مختلف ارائز شده اسات .ناانو اراف تهیاز شاده او نظار اناداوه،
شکل ،مورزولوژی ،ترکیب ساختار ،توسط ر شهای متعدد آومایشگاهی ،میتوانند مورد شناسایی ارویابی قرار گیرند.
در این ومینز ،نانو اراف مغناطیسی بز طور بالقوه در هایپرترمی ،تصویربرداری رو نانس مغناطیسایاا..آر.آی ،،تشاخی
درما بیماریهای تومور یا سرطا  ،نشا دار کرد ویستی ،جداساوی ویستی ،بیوتکنولوژی او بین برد آالیندههای مهم
آلی ،معدنی رادیواکتیو بز دلیل خود ویست ساوگاری بسیار باال ،میتوانند استفاده شوند .بنابراین ،با توجز بز اهمیت نیاو
بز جلب توجز محققا معاصر بز سمت نانو اراف مغناطیسی آهن صفر ظرزیتی ،بدین سایلز شارح مختصاری او ر شهاای
گوناگو سنتز ،شناسایی آ ها همچنین کاربردهای مهم این نانو اراف در پزشکی بیولوژی ارائز شده است.
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واژه های کلیدی :نانو اراف آهن صفر ظرزیتی ،هاایپرترمی مغناطیسای ،تصاویر بارداری رو ناانس مغناطیسای ،مغنااطش،
پلیمر ،آالیندههای سمی

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

متنوع در حووههای مختلف منجار شاده اسات .یکای او

می شود .پایداری حفاظت او اراف ،اغلب در ارتباا

انواع نانو اراف ،نانو اراف مغناطیسی میباشاند .امار وه

با یکدیگر هستند ،بز طوری کاز حفاظات ناانو اراف باا

تاثیر نانو اراف مغناطیسی در بهبود کیفیت استانداردهای

عوامل مناساب ،او طریان جلاوگیری او آگلاومره شاد

سالمت انسا قابل توجاز باوده کاز توساط دامناز سایع

اانباشتگی ،آ

کاربردهایشا در ومینزهای مختلف پزشکی بیولوژی،

با این حال ،اکسید آهن یا مواد بر پایز اکسید آهن دارای

مانند سیستمهای دار رسانی مغناطیسای ،بیوتکنولاوژی،

اشکاالتی خاصا ،،1او جملز یاک توویاع اناداوه ارهای

تصویربرداری رو نانس مغناطیسای ،هاایپرترمی ،جداسااوی

گسترده ،مغناطش اشباع بسیار کم ،گزینزهای مهندسی

ویستی ،حسگرهای ویستی حذف آلودگیهای ویستی

سطحی حداقل ،با توجز بز ساطوح اکنشای کام آ هاا،

مشهود استا .،2در این کاربردها ،بهتارین عملکارد ناانو

کز ناز تنهاا باعاک یاک ماانع بازرر در بار و حاداک ر

مواد بز دست آمده ،هنگامی است کز انداوه آ ها کمتر

خواص مغناطیسی میشود بلکز یک ماانع قابال تاوجهی

او مقدار بحرانی خاص باشد ،کز بستگی بز مواد باز کاار

برای طراحی نانو ماواد مغناطیسای باا عملکارد مشاخ

رزتز دارد .با ایان حاال ،ناپایاداری ااتای مارتبط باا ناانو

میباشد کز در نتیجز ماانع او گساترش تجااریسااوی

اراف در ایاان محااد ده او انااداوه ارهای ،ماادف ومااا

زنا ری نانو پلیمر مغناطیسی بر پایز اکسید آهن میگردد.

طوالنی بز عنوا یک مشکل باقی مانده است .بز منظاور

او طرف دیگر ،با جاود خاواص مغناطیسای برتار ارائاز

کاهش انرژی بز دسات آماده ناشای او نسابت ساط باز

شده توسط نانو اراف زلزی یا آلیاژی آهن نسبت بز نانو

حجم باالی نانو اراف ،آ ها تمایل بز تشاکیل آگلاومره

اراف بر پایز اکسید آهن ،پیچیدگی در مسائل مربو بز

اانباشتگی ،دارند .عال ه بر این ،نانو اراف زلازی عریاا

تهیااز پایااداری آ هااا بااز خصااوص باارای کاربردهااای

پوشش سطحی ،او نظر شیمیایی بسیار زعال بوده

ویست پزشکی جود دارد .نانو اراف زلزی آهن گااهی

ابد

ها موجب پایداری نانو اراف میشاودا.،7

بااز او دساات داد خاصاایت مغناطیساای دیسپرساایتی

در نتیجااز مغناااطش باااالتر آ هااا اساات .او ایاان ر ،

اپراکندگی ،آ ها منجر میشود .بناابراین ،او نقطاز نظار

مد الساایو اتلفیاان ،سااط ایاان نااانو اراف بااا عواماال

کاربردی ،توساعز اساتراتژیهاای حفاظات بارای ایجااد

مناسب ،می تواند مغناطش بهینز را باز ارمغاا بیاا رد .باا

پایداری در نانو اراف مغناطیسی عریا در برابر تخریاب

این حال ،پیشرزتهای بز دست آمده در سالهاای اخیار

در هنگا .سنتز یا پس او آ  ،بسیار مهام اساتا .،4،3باا

در ومینز زنا ری نانو پلیمر ،بز سنتز بهینز ساوی خواص

این حال در طول دهز گذشتز ،ظهور نانو زنا ری پلیمری

مغناطیسی نانو اراف زلز یا د زلز -پلیمار ،کماک هاای

همچنین زنا ری سبز ،ر شهای پایدار کننده جدیدی

شایانی نموده است .در نتیجز ،بز نظر میرسد یک مسایر

زراهم کرده است بز توسعز نانو ساختار های مغناطیسی

بز سمت تولید ناانو اراف پلیماری زلازی صافر ظرزیتای

هیبریدی آلی -غیر آلی بر اسااس ترکیبای او ناانو اراف

مغناطیسی ،هموار شده است ،کاز شااهد ازازایش تعاداد

پلیمر یا عصاره گیاه ،منجر شاده اساتا.،1،1

مقاالف پژ هشی منتشر شاده در ایان ومیناز باز یاژه در

در این ر شها برای بهبود پایداری نانو اراف زلازی باز

مورد نانو اراف آهن صافر ظرزیتای پایادارتر باا سامیت

نظر میرساد او طریان نشااند یاک الیاز محااز ر ی

کمتر ،در سالهای آینده خواهیم بود .با جود چند دهز

سااط نااانو اراف مغناطیساای ،آ هااا را تااا حااود خیلاای

تحقیقاف زشرده در مورد نانو اراف تست کرد آ ها

ویادی ،نسبت بز اکسیژ غیر قابل نفوا کرده ،بز طاوری

در درمااا ساارطا  ،در پزشااکی ماادر هنااوو هاام یااک

کز مانع اکنش اکسیژ باا ساط ناانو اراف مغناطیسای

چاالش در ایان ومیناز بااقی ماناده اسات .پرتاو درماانی،

مغناطیسی
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بز راحتی می توانند در هوا اکسید شوند ،کز بز طور کلی

ا قاف تمایل بز انباشتگی در محیطهای آبی دارناد کاز،

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

شیمی درماانی جراحای باز عناوا درماا اساتاندارد

اسیستم ماکر زااژ ،اساتفاده شاده اساتا .،11بسایاری او

موزن در درما برخی او انواع سرطا ها اما نز برای تماا.

عوامل کنتراست اا..آر.آی ،بر پایز ناانو اراف گازارش

انواع آ استفاده میشوند .مشکالف عملی عد .درک

شده هنوو در زاو تست کرد در شرایط بر

تنای یاا

کامل او عوامل مرتبط ،تا حد ویادی مانع او پیادا کارد

شر ع مطالعااف حیاوانی هساتند .جهات تصاویربرداری

موثرترین درما در جها بارای ایان بیمااری مایشاود.

مولکولی زعاال باا کیفیات بهتار تشاخی

استفاده او هایپرترمی با دارا بود پتانسیل در ومینز درما

تحقیقاف مشترک بین رشتزای برای دساتیابی باز عوامال

سرطا  ،بز مدف طوالنی است کز شاناختز شاده باا ایان

کنتراست اا..آر.آی ،نسل جدید بر پایاز ی ناانو اراف،

حال هنوو بز حالت عادی نرسیده است .مگنتیت ،بز دلیل

ضاار ری بااز نظاار ماایرساادا .،11نااانو اراف مغناطیساای

سابقز شناختز شده آ او نظر ایمنی خواص مغناطیسای

تغییراف موضعی او ومانهای استراحت طولی عرضی او

خوب ،بز عنوا ماده برگزیده در این ومیناز بااقی ماناده

ناااهمگونی ومیناازای آباای را باارای بهبااود کنتراساات

استا .،3در حال حاضر ،زرموالسیو های مختلف او نانو

اا..آر.آی ،زاااراهم مااایکنااادا .،17در ومیناااز ازااازایش

اراف اکسید آهن نانو اراف آهن صفر ظرزیتای بارای

کنتراست پیشرزتهای چشمگیری انجا .شده اساتا-21

درما هایپرترمی سرطا توسعز یازتزاند پیشارزتهاای

 .،11بز عنوا نمونز ،نانو اراف آهن صفر ظرزیتی پوشیده

چشمگیری انجاا .شاده اساتا .،11-12در حاال حاضار،

شااده بااا کربوکساای متیاال دکسااترا ا ،،11پلاای اتاایلن

تصویربرداری رو نانس مغناطیسی اا..آر.آی ،بز عناوا

گلیکولا ،،11بیس کربوکسی پلی اتیلن گلیکولا ،،27باز

یکی او قدرتمندترین ابزار تشخیصای در علاو .پزشاکی

طور بالقوه در هایپرترمی اا..آر.آی ،در محد ده -31

میباشدا ،13کز بز ابزار مطلاوب بارای تصاویربرداری او

 11نانومتر میتواند استفاده شود .عال ه بار ایان ،در ومیناز

مغز سیستم عصبی مرکزی ،ارویاابی عملکارد قلاب،

جداساااوی مغناطیساای ساالول هاادف قاارار داد ساالول

تشخی

دقیانتار،

تومور تبدیل شده است .او آ جا کز مایتواناد

پیشرزتهای چشامگیری انجاا .شاده اساتا .،23،21مزایاای

تصا یر آناتومیک با ضوح باال او بازت نر .تهیاز کناد،

تشخیصاای درمااانی نااانو اراف مغناطیساای بااز خااواص

انتظار میر د بز یک ابزار بسیار مهم برای تصویربرداری

مغناطیسی ایستایی پویایی آ ها در ترکیاب باا تواناایی

مولکولی سلولی توسعز یابدا .،14بز عنوا م ال ،ممکن

مایشاودا.،31

است برای تشخی

انتقال قابلیت سالولهاای خااص ،مرباو

چو بازتهای طبیعی بازتهاای آسایب دیاده اغلاب

تستهاای تحقیقااتی در حالات در

تنای در حیوانااف

تنهااا تفااا فهااای کوچااک در ومااا اسااتراحت نشااا

انسا را امکاا پاذیر نماوده اساتا .،32،31امار وه یکای او

ماایدهن اد .عواماال کنتراساات اا..آر.آی ،ماایتواننااد بااز

مسائل جوامع بشری ،وبالزهای حاصل او صانایع ،منااول

ر شن شد تصا یر درک بهتار آ هاا کماک کنناد.

مسکونی زعالیتهای کشا روی اسات کاز ،مایتواناد

بیش او  21ساال گذشاتز ،در ماورد ناانو اراف مختلاف

موجب تولید آالیندههای سامی متعاددی در آب شاود.

معدنی باز عناوا عامال کنتراسات اا..آر.آی ،او طریان

این امر باعک تغییر در خاواص زیزیکای شایمیایی آب

تالشهای مشترک دانشمندا در علم مواد ،پزشاکی،

شده یک تهدید مهم برای سیستم سالمت انسا محسوب

ویسااتشناساای بررساای شااده اساات .نااانو اراف آهاان

میگردد .او آ جا کز نوع تعداد منابع آلودگی بز طور

مغناطیسی بز طور گستردهای بز عنوا عوامال کنتراسات

قابل توجهی اززایش یازتز است ،جلوگیری او آسیبهای

اا..آر.آی ،در طحال ،کبد مغز استخوا توسط جذب

ناشاای او آ یااا بااز حااداقل رساااندنش ضاار ری شااده

انتخابی تجمع در سلولهای سیستم رتیکول اناد تریال

استا .،33زنآ ری نانو ،راهحالهاای جدیادی را بارای
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یازتن ضاایعاف ا لیاز مفیاد باشاد.

ویست ساوگاری نانو اراف مغناطیسی ،اجرای برنامزهاا

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

تصفیز کرد آبهای سطحی ،ویرومینی ،پساب آلوده

طرین هستزوایی او محلولهای همگن ،جداساوی زاوها،

شده توسط یو های زلزی سمی ،اماالح معادنی ،آلای

یا حرارف داد در دماهای باال انجا .میشودا .،37بز جز

میکر ارگانیسمها او طرین اراف سیساتمهاای زیلتاری

ر شهای زیزیکی اکر شده ،ر شهای شایمیایی متناوع

کز میتواند آالیندههای موجود در هوا ،آب خاک را

حتاای ر ش ساابز باارای ساانتز نااانو اراف آهاان صاافر

او بین ببرد یاا غیار زعاال کناد ،ارائاز مایدهادا.،31،34

ظرزیتی بزکار رزتز کز در ویر بز آ ها اشاره شده است.

آلودگیهای پساب یکی او مشکلسااوترین گار ههاای
آلوده هستند کز بز راحتی با چشم انسا شناسایی شده

 .2.1احیای شیمیایی پیش ماده ی آهن بز سیلز سدیم

معموال غیر قابل تجزیز می باشند .این آالیناده هاا شاامل

بور هیدرید ار ش محلول شیمیایی،

رنگ هاا ،زلازاف سانگین ساایر ترکیبااف آر ماتیاک

سنتز نانو اراف آهن صفر ظرزیتی در یک باالن تاز

هسااتند کااز باعااک ایجاااد مشااکالف جاادی در سااالمت

گرد با یک همز مکانیکی قابل تنظیم ،انجا .مایشاود.

موجوداف ونده مایشاوندا .،33باا توجاز باز هزینازهاای

او طریان تیتراساایو  ،محلااول سادیم بور هیدریااد باارای

اروا  ،ساوگاری ویست محیطای بااال

اکانشپاذیری

باالی آ  ،نانو موادی کز برای تصفیز آب بز طور سایع
مورد مطالعاز قارار گرزتاز ،او ناوع آهان زلازی یاا صافر

3+

احیای یو زریک )  (Feباز آهان

0

صافر ظرزیتای ) (Fe

اضازز می شود ،با توجز بز اکنش ویر:

+ 9H2O  4Fe ↓ + 3H2BO3 +
-

0

3BH4-

3+

4Fe +
12H+ + 6H2

ظرزیتی میباشدا .،31ر شهای سنتزی متنوعی برای تهیز

سدیم بور هیدرید اضازی ،بارای پیشارزت اکانش

نانواراف آهن صفر ظرزیتی جود دارد ،در نتیجز آ هاا

سنتز ،استفاده مایشاود .ناانو اراف آهان صافر ظرزیتای

دارای مورزولوژی ،انداوه ،توویع انداوه ارهای مختلاف

تولید شده ،با صازی تحت خاال جماعآ ری شاده بعاد

میباشندا .،33بز تاوگی ،با توجز بز کاهش کیفیات آب،

ابتدا با آب مقطر در پایاا باا اتاانول شساتز مایشاود.

عالقز ززاینادهای ،در اساتفاده او ناانو اراف آهان صافر

مزیت اصلی این ر ش سادگی آ است کاز راحات در

ظرزیتی بز عنوا جااب نسال جدیاد بارای تصافیز آب،

اک ر آومایشگاههای شیمی با ماواد شایمیایی سااده قابال

جود داردا .،31،31بنابراین ،باز علات اهمیات نیااو باز

انجا .مایباشاد ،نیااو باز تجهیازاف آومایشاگاهی گارا

جلب توجز محققا بز سمت نانو اراف مغناطیسی آهان

قیمت نداشتز هزینزهای تولید در مقایسز باا ر شهاای

صفر ظرزیتی ،او این طرین شرح مختصری او ر شهاای

دیگر ،نسبتا پایین استا.،31-41

مختلف تولید نانو اراف آهن صفر ظرزیتی چگاونگی
مشخ

کرد

یژگیهای آ ها با استفاده او ر شهای

ر ش الکتر شیمیایی یا الکتر لیز.2.2 :

گزارش شده او ایان ناانو اراف در پزشاکی بیولاوژی

خوب برای جداساوی زلزاف او محلول های یونی ،تهیاز

ارائز شده است.

نانو اراف آهن صفر ظرزیتی استفاده شده کز تنها نیاو بز
محلول آبی یو های آهن د ظرزیتی ،الکتر دهای کاتد

 .2سنتز نانو اراف بر پایز آهن صفر ظرزیتی
برای سانتز ناانو اراف آهان او ر شهاای مختلفای

آند ،جریا مستقیم میباشاد .ایان ر ش خیلای سااده،
اروا

سااریع ماایباشااد .تنهااا مساایلز تعیااین یااک ر ش

استفاده شده است کز میتاوا باز زارو اخارد کارد یاا

مناسب برای کند یا پراکند ناانو اراف تشاکیل شاده

آسیاب کرد  ،،سایش لیتوگرازی اشااره نماودا .،37در

در کاتد است .چراکز انباشتز شد نانو اراف در کاتد بز

حال حاضر در ر شهای معمولتر تهیز این نانو اراف او

سمت تشکیل کالستر اخوشز ،پیش مایر د ،کاز بارای
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دستگاهی -آومایشاگاهی هامچناین کاربردهاای مهام

او الکتر لیز بز عنوا یک ر ش صنعتی ت بیت شده

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

رزع این مورد او امواج ا

لتراسونیک ا 21کیلو هرتز،ا،42

یا او سورزاکتانت های کاتیونی استفاده می شودا.،43

Cathode: Fe3+ + 3e¯ + stabilizer → nano Fe0

 .2.2احیای پیش ماده ی آهن بز سیلز ی گاو هیدر ژ
در حال حاضر ،تولید نانو اراف آهن صفر ظرزیتای
در مقیاس تجاری او احیاای ژئوتیات ) (α-FeOOHیاا
هماتیت ) (α-Fe2O3توسط گااو هیادر ژ در دماهاای
مشخ

 ،انجا .میشود .ژئوتیت طبیعی زشرده شده باز

پودر باا اناداوه ارهای  1/174 – 1/131میلایمتار تبادیل
میشاود .ساپس در لولاز کاوارتز قارار داده شاده تحات
دماهااای مختلااف 211تااا  111درجااز سااانتیگااراد در
معرض جریا هیدر ژ پایادار اتولیاد شاده او ژنراتاور
هیدر ژ  ،با سرعت  111میلی لیتر بر دقیقاز باز مادف 1
ساعت قارار گرزتاز پاس او انجاا .اکانش احیاا ،ناانو
اراف آهن صفر ظرزیتی بز دست میآیدا.،41،44

 .2.3ر ش سل  -ژل
نااانو کامپوویااتهااای زلاازی -شیشاازای متشااکل او
اراف زوقالعاده ریز او آهن ،باا عملیااف حرارتای یاک
ژل ،بز دست آمده او سل حا ی سیلیکو تترا اتوکساید
یااک ترکیااب آلاای زلاازی مناسااب ،ماایتوانااد تولیااد
شودا .،41اراف زلزی آهن در ماتریس شیشازای سایلیکا
تهیز میشود .این تکنیک شامل ا لاین ر ش تهیاز یاک
سل شامل هر د پایش سااو شیشازای زلازی باا نسابت
تترا اتوکساید باز هماراه ترکیاب آلای زلازی کماپلکس
پیریدین  [Fe (C5H5N)4] (SCN)2حاصل مایگاردد .باا
اضازز کرد ترکیب آلی زلزی سیلیکو تترا اتوکسید،
در یک ظرف حا ی حجم مشخصی او اتیل الکل ،سال
تهیز میشود .نسبت حجمی او اتیل الکل آلکوکسید 1
بز  1ثابت میباشد .این مخلاو حاد د  31دقیقاز تکاا
داده میشود .سپس تا حصول نسبت  2بز  1آلکوکساید،
آب ازز ده مایشاود باا ازاز د اساید هیادر کلریک
غلی  pHمحلول بز یاک رساانیده سال باز ژل تبادیل
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مدف  11ثانیز تاا  11دقیقاز در رنا دماایی  211تاا 111
درجز سانتیگراد حرارف داده میشود .حرارف داد در
بعضی موارد در اتمسفر هیدر ژنی انجا .میشاود .اراف
زلزی در تما .نانوکامپوویت بز صاورف مجازا کار ی
شااکل بااا قطرهااای مختلااف او  3تااا  11نانومترهسااتند.
زیلمهای این نانوکامپوویتها با ضخامت چند میکر متر،
در اسالیدهای شیشزای ،با استفاده او تکنیک ساده شیب
 -کشش ،تهیز شده استا.،47

 .2.4ر ش تجزیز حرارتی
نااانو اراف آهاان صاافر ظرزیتاای ،باار حسااب تجزیااز
کامل حرارتی  Fe(CO)5در حالل هیدر کربنی اتیل زلو
پلیا لفین 114-در دمای  221درجز ساانتیگاراد تحات
گاو نیتر ژ بز مدف  2ساعت تولیاد مایشاود .در یاک
ر ش کار معمولی Fe(CO)5 ،بز اتیل زلو پلای ا لفاین-
 114اضااازز شااده در یااک ظاارف  1/3لیتااری بااا گاااو
نیتر ژ با زشار  2/17مگاا پاساکال در دماای  21درجاز
سانتیگاراد ،تحات زشاار قارار مایگیارد .پاس او یاک
ساعت ،دما بز  221درجز سانتیگراد زشار بز  4/24مگا
پاسکال ،رسانده میشود .پس او سرد شد ظرف باز 21
درجز سانتیگراد سنتز اراف ریز آهان در حااللهاای
هیدر کربنی ،نمونز آبکی او اراف ریز آهان تااوه تهیاز
شده ،با هگزا شستز شاده ،ساپس خشاک مایگاردد
برای بز حداقل رساند قرارگیری در معرض هوا برای
جلوگیری او اکسیداسیو نمونز ،تحات آرگاو خاارج
میشودا.،11،41

 .2.1تجزیز ناشی او سونولیز کربونیل آهن
سونولیز ،یاک تکنیاک سااوگار بارای تولیاد یاک
مرحلزای نانو اراف آهن او کربونیل آهن مربوطز است.
ر ش سونولیز در حال حاضر بز عنوا یاک ر ش بارای
سنتز نانو زلزاف کمپلکس شده با پلیاتیلن گلیکول برای
استفاده بز عنوا نانو پوششها مایباشاد .در ایان ر ش،
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مولی  1بز 1/4می باشد .پیشسااو شیشازای او سایلیکو

میشود .پس او خشک نمود  ،بستز باز گوناز زلازی باز

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

یک محلول همگن ورد گاوودایی شاده او  Fe(CO)5در

هیدرید بز ایان محلاول اضاازز مایشاود .اکانش احیاا،

هگزادکا در تاریکی در معرض اماواج زراصاوف قارار

موجاب کدرشااد رنااگ محلااول هماراه بااا تولیااد گاااو

داده میشود .تجزیز  Fe(CO)5با مشاهده متصااعد شاد

گردیده بز دنبال آ یک جامد سیاه رنگ پراکناده در

گاو بز همراه ظاهر شد محلاول آبکای سایاه در ظارف

محلول ،تشاکیل مایشاود .بعاد او متصااعد شاد گااو،

اکاانش بااز عنااوا یااک تااابع او ومااا  ،انااداوهگیااری

مخلو هم وده شاده ساپس بارای جادا کارد اراف

میگردد .ظرف حا ی محلول آبکی سیاه بز محفظاز پار

ساایاه رنااگ ،سااانتریفیوژ ماای گااردد .ابتاادا رسااوباف بااا

او آرگو منتقل میشود .بعد محلاول آبکای سایاه جادا

مخلااو متااانول کلر زاار .انساابت حجماای  1بااز ،1

شده الیز باالیی حالل هگزادکا جدا میگردد .جامد

سپس با اتانول شستز شده اراف سیاه رنگ حاصال باز

سیاه باقی مانده در تز ظرف ،با هگازا شساتز شاده در

سیلز یک مگنت جادا مایشاوند .کلیاز مراحال تحات

خال خشک میشود .نانو اراف آهن تولید شده توساط

اتمسفر نیتر ژ انجا .میشودا .،41نانو اراف تولید شاده

ر ش سونولیز در مقایسز با ر ش تجزیز حرارتی ،او نظر

بااا ایاان ر ش در مقایسااز بااا ر ش محلااول شاایمیایی،

انداوه کوچکتر هستندا.،11،41

کوچک تر هستند.

 .2.1ر ش میکر امولسیو

 .2.7با استفاده او پلیالکتر لیت چندالیز ساپورف اکمکی،

این ر ش آسانی برای تنظیم تولید نانو اراف آهان

نانو اراف آهن با اساتفاده او پلای الکتر لیات چناد

با خواص زیزیکی متفا ف است .بز عنوا م ال ،ازازایش

الیز کمکی ،بز عنوا نانو راکتاور ،سانتز شاده پایادار

سورزاکتانت یا پلی الکتر لیت بز محلولهای پایش سااو

میشوند .دانزهای شیشزای در مخلو

بز محققا این اجاوه را میدهد تا نانو اراف آهن پایدار

با نسبت حجمی  1:1:1در دمای 71درجز سانتیگاراد باز

شده -سطحی یا امولسایونی باا کنتارل دقیان اناداوه ،توویاع

مدف  11دقیقاز غوطاز ر مایگاردد باز دنباال آ در

مورزولاوژی هسااتز– پوساتز ،بساااوندا.،12،11،41،33

مخلو  H2O/H2O2/NH4OHبا نسبت حجمی  1:1:1در

ر ش میکر امولسیو  ،شامل کرههای آبی اکز مایسلهاای

 71درجز سانتیگراد بز مدف  11دقیقز .شبکزهای کربن

معکوس نامیده میشود ،پخش شده در یک زااو پیوساتز

تحت تخلیز حرارتی در یک دستگاه تبخیر کننده با خال

ر غنی میباشدا .،13میسلهای معکوس ،بز خااطر تناوع

باااال قاارار داده شااده ،تااا یژگاای هیاادر زیلیک را بااز

اکنشگرهایی کز میتوانند ارد کرههای آبی ناانومتری

سوبسترای کربنی انتقال دهدا .،11پلای الکتر لیات چناد

بشوند بزطور یژهای مورد توجاز هساتند .اکانشهاایی

الیز کمکی شامل پلی آکریلیک اسید پلیآلیال آماین

کز در میسلهای معکوس محاد د مایشاوند ،باز تولیاد

هیدر کلرید ر ی دانزهای شیشزای یاا ر ی شابکزهاای

موادی با انداوه شکل کنترل شاده ،منجار مایگردناد.

کربن بز عنوا

ساپورف اکماک ،جماع مایشاوندpH .

بزطور یژه برای سنتز نانو اراف معدنی ،این پتانسایل را

محلااولهااای پلاایآکریلیااک اسااید پلاایآلیاال آمااین

دارد تا با کنتارل ترکیبای منحصار باز زاردی ،ماواد غیار

هیدر کلرید با استفاده او محلول های یک ماوالر اساید

مجتمع را رها کندا .،14محلول کلریاد آهان باز مخلاو

کلریدریک یا سود تنظیم میشود .برای سوار کرد پلی

سورزاکتانت استیل تری متیال آمونیاو .بر مایاد ،زااو

الکتر لیت چند الیز ،سوبستراها ابتدا در محلول پلیآلیل

ر غنی ااکتا نرمال ،اضازز مایشاود .نسابت ونای زااو

آمااین هیدر کلریااد غوطااز ر شااده ،بعااد بااا آب شسااتز

ر غنی بز سورزاکتانت  3میباشد .بعد او هم ود کامال

میشوند ا 2دقیقز غوطز ری در آب ×  .،3مراحل غوطز

محلول ،محلول ورد ر شنی تولیاد شاده سادیم باور

ری /شستشااو تکاارار ماایشااوند تااا تعاادادی او  nاد

اناداوه
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H2O/H2O2/HCl

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

الیزایها ،بز دست آید در نتیجز پلیالکتر لیات چناد

هم پوششدارکننده ،سنتز میشوند .یو های آهن ،سریع

الیز تولید شده بز عنوا  nاپلی آلیل آمین هیدر کلریاد/

توسط عصارههاای گیااهی احیاا شاده ،ناانواراف آهان

میشود .هر تجمع اگر ه،

بالزاصلز تحت شرایط محیطی تشکیل مایشاوندا .،11او

الیز پلی آکریلیک اسید باز دنباال آ الیاز پلای آلیال

مزیتهای دیگر این ر ش این است ،کز ناز ماواد سامی

آمین هیدر کلرید بز عنوا الیز پشات سار هام در نظار

برای احیا پوششدار کرد استفاده میشود ناز های

گرزتز می شود ،ا لین الیز ی پلایآکریلیاک اساید باز

ضایعاف سمی تولید میگردد .در مقایسز باا زرآینادهای

عنااوا ی اک الیااز پایااز در نظاار گرزتااز شااده در سیسااتم

تولیدی دیگر ،در سرتاسر مراحل زرآیند تولید ،انتقاال

نا.گذاری ما در الیزهای پشات سار هام در نظار گرزتاز

نگهااداری محلااول نااانو اراف آهاان -عصاااره گیاااهی،

نمیشود .الیزهای پوشیده شده با پلای الکتر لیات چناد

خوردگی اکسیداتیو دیده نمایشاود .ایان ر ش سانتزی

الیز ،در محلول سولفاف آهن بارای  31دقیقاز غوطاز ر

جدید ،یک ر یکرد سبز بسیار ساده برای تولیاد مقاادیر

گردیده تا اجاوه دهد کز کاتیو های آهن با گار ههاای

عمده نانو اراف نسبتاً پایدار آهان باا اساتفاده او عصااره

آواد کربوکسیل ر ی پلی آکریلیک اسید او طرین تباادل

گیاهی است .نانو اراف آهن صفر ظرزیتی باا اساتفاده او

یونی ،کماپلکس شاوند باز دنباال آ مراحال شستشاو

چای سبز ،بز عنوا یاک م اال او سانتز سابز ناانو اراف

انجا .میشود .ساپس سوبساتراها در محلاول سادیم باور

میباشاد .کاز در یاک مرحلاز باا اضاازز کارد محلاول

هیدرید غوطز ر میگردند .بعاد او کامال شاد سانتز،

کلرید آهن بز عصاره گیاهی با نسبت حجمی د بز یک

محلول آبی جادا شاده نمونازهاا تاا موقاع اساتفاده در

بااز دساات ماایآیااد .اکاانش خااود بااز خااودی بااین

اتااانول نگهااداری ماایشااوند .تاااثیر  pHای کااز در آ

پلیزنولهای عصاره گیاهی یو هاای آهان طای چناد

پلیالکتر لیت چند الیاز ساوار شادند ،تعاداد الیازهاای

دقیقز انجا .میشود .هی سورزاکتانت /پلیمار باز عناوا

پلیالکتر لیت ،تعداد سیکلهای ااتصاال /احیاا ،ر ی

عاماال احیااا کننااده یااا پوشااشدار کننااده بااز کااار باارده

اکاانشپااذیری نااانو اراف تشااکیل شااده،

نمیشود .پلی زنو های گیاهی ،بز عنوا عامل احیا کننده

پلی آکریلیک اسید ،مشخ

یژگاایهااا
متفا

ف بوده استا.،11

پوشااشدارکننااده عماال ماایکننااد .نااانو اراف آهاان
حاصل ،باز خااطر عوامال پوشاشدار کنناده بیاوپلیمری

 .2.1ر ش سنتز سبز:
اخیرا ،سنتز نانو اراف آهن باا اساتفاده او ترکیبااف
پلیزنولیک حاصل او عصاارههاای گیااهی ماورد توجاز

هستند .در این ر ش ،عامل احیا کننده شیمیایی سامی
سورزاکتانت بز کار نمیر د امکا تولیاد ناانواراف در
مقیاس باال نیز

جود داردا.،12،11،17

سبزتر او سدیم بور هیدرید هستند ،کز بزطور گستردهای
اساتفاده مای شاوند .عاال ه باار ایان ،گار ههاای زنلاای

 .2.3کاربرد مواد میزبا بز عنوا یک ساپورف اکمک

هیدر کسیل موجود در این ترکیباف ،یژگیهای یاک

یا نگهدارنده ،برای سنتز درجا ا،in-situ

عاماال پوششاای خااوب باارای پایاادارکرد سااطوح زعااال

امر وه تحقیقاف ویادی بز سامت مهندسای سیساتم

نانواراف را بز آ ها میدهد همچناین سامیت ویساتی

های نانو اراف آهن صفر ظرزیتای زعاال باا نیماز عمار

نانو اراف تولید شده را کاهش میدهادا .،11ناانو اراف

باااال ،جهاات گیااری شااده اسااتا .،11تاااکنو  ،یکاای او

آهاان بااا ر ش یااک مرحلاازای ،سااریع کااامالً ساابز بااا

امید ارکننااده تاارین ر شهااای بیااا شااده در مجااالف

استفاده او عصارههای گیاهی ،بز عنوا هم احیا کنناده

علمی در ارتبا باا ناانو اراف آهان ،ر د آ باز ماواد
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محققین قرار گرزتز استا .،17-13پلیزنالهاا اکنشاگرهای

پلیزنولی گیاهی ،دارای یژگیهای منحصار باز زاردی

مـــروری

میزبااا

شهرام اسالمی و همکاران

ماننااد پلیمرهاااا ،،14،11جامااداف متخلخاالا،،11

است او-1 :تشکیل خوشزهای کربنی کوچک گونزهاای

خاکهای رس عامال دار شادها ،11صافحاف گارازن

آهن -2چگالش خوشازهاای کربنای کوچاک اراف

میباشدا .،17-13این ماواد میزباا او راه محاد د کارد

آهن با تشکیل آلیاژ اکربن -آهن-3 ،رشد پوساتز گرازیتای

تمایل نانو اراف آهن بز انباشتگی ،عمل میکنند .تاا باز

خال

نانو اراف بر پایز آهن هنگا .سرد شد

ا.،73

نوبااز خااود ،زعالیاات آ هااا را در مقایسااز بااا نااانو اراف
ساپورف نشده ،اززایش دهند .بز عنوا م ال ،ناانو اراف

 .2.11ر ش استفاده او ا لتراسونیک

آهن صفر ظرزیتی پوشیده شده با کربوکسی متیل سلولز،

ابتدا محلاول ساولفاف آهان در اتاانول ،باا کماک

با پایداری کلوییدی اززایش یازتز ،تولید شد .کربوکسی

همز مغناطیسی کامالً یکنواخت می شود .بعاد محلاول

متیل سلولز بز عنوا یک پایادار کنناده کلوییادی بهتار

سااادیم بورهیدریاااد تشاااکیل شاااده در آب دیاااونیزه

عمل مایکناد .محلاول ساولفاف آهان باا محلاول آبای

گاوودایی شده با گاو نیتر ژ  ،بز ظارف حاا ی محلاول

کربوکسی متیل سلولز با غلظت نهایی  1/1درصد ونی/

آهن اضازز می شود .ناانو اراف آهان صافر ظرزیتای بار

ونی بز سیلز همز مکانیکی مخلو میشود .بز دنباال

اساس اکنش ویر تشکیل می گردد:

آ  ،محلاول ساادیم بورهیدریااد بااز آ اضااازز ماایشااود.

4Fe2+ (aq) + BH4- (aq) + 3H2O  4Fe(S) +
)H3BO3 (aq) + 7H+ (aq

ظرزیتی ،پس او یاک شاب تحات زریاز درایار ،خشاک

در این ر ش ،بز ظرف اکنش تزریان مایشاود تاا

رسوب سیاه رنگ تشکیل شاده اناانو اراف آهان صافر

اکسیژ محلول را خاارج کارده تاا او اکسیداسایو ناانو

میشودا.،71،14

اراف در حال تشکیل جلوگیری گاردد .محلاول آبکای
تولید شده توسط زیلتار غشاایی  1/22میکر نای ،صااف

 .2.11تجزیز حرارتی لیزری
نانو اراف کپسول دار شده با کاربن ،باا اساتفاده او

میشود .کیک سیاه حاصل با اتانول شستز شاده ،بعاد او

پراکندگیهای آبی کلوییدی پایدار ویسات سااوگار،

باال ،مورزولوژی نانو اراف تغییر پیدا میکند او شاکل

پودرها زرآ ری مایشاوند .ر ش سانتزی شاامل تجزیاز

کر ی بز شکلهای بشقابی سوو  ،تغییار مایکناد .در

حرارتی لیزری آئر سل محلول زر سن در تولوئن میباشاد.

مقایسز با ر شهای دیگر ،ناحیز سطحی زعال ناانو اراف

در این زرآیند ،در یک مرحلز در یاک مسایر پیوساتز،

حاصل ،اززایش پیدا میکند .عال ه بار ایان ،باا ازازایش

توسط نانو اراف کاربن آماورف کاز در آ ناانو اراف

نسبت اپیشساو /احیا کننده ،همچنین با اززایش توا ا لتارا

آهن جدا شده قرار دارند ،نانو کامپوویت آهان تشاکیل

سونیک ،انداوه نانو اراف حاصل ،کاهش پیدا میکندا.،74

میگردد .محصول باز سایلز اساتخراج جاماد -ماایع باا
تولوئن توسط دستگاه سوکسلز خاال

مایشاود .ر ش

سنتز ،شامل گر .کرد جریانی او محلول پایش سااو باز
شکل آئر سل با لیزر دی اکسید کربن او ابتادا تاا پایاا
اکنش شایمیایی مایباشادا .،71محلاول پیشسااو توساط

 .3شناسایی یژگی
نانو اراف تهیز شده بر پایز آهن صافر ظرزیتای ،باز
سیلز ر شهای آومایشگاهی متعددی میتوانناد شناساایی
شااوند ،او جملااز :اسپکتر سااکوپی ماااد

قرمااز )،(IR

سیستم پیر و ل– 721اسپری میشود ابر تشکیل شده،

میکر سکوپ الکتر نی ر بشی ) ،(SEMمیکر ساکوپ

توسط جریا گاو حامل ااتایلن یاا آمونیااک ،تاا محال

تاونلی /نیر یای ر بشای ) ،(STM, SFMمیکر ساکوپ

اکنش کشیده مایشاودا .،72مکاانیز .تشاکیل عبارتناد

انتقال الکتر نی ) ،(TEMپاراش اشاعز ایکاس )،(XRD
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ر ش تجزیز حرارتی لیزری ،تولید میشود .برای ایجااد

سانتریفیوژ ،خشک میشود .تحت ا لتراسونیک با تاوا

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

طیااافسااانجی زوتاااوالکتر نی اشاااعز ایکاااس )،(XPS

استفاده او تصاا یر  FE-SEMگرزتاز شاده او ناانواراف

طیفسنجی زوتوالکتر نی اشاعز ایکاس باا ضاوح بااال

آهاان ساانتز شااده ،نااانو اراف جمااع شااده بااز شااکل

) ،(HR-XPSمیکر سکوپ انتقال الکتر نای باا ضاوح

خوشزهای نامنظم در آمده قابل ر یت مایباشاد .اناداوه

باال ) ،(HR-TEMکاالریمتری ر بشای ازتراقای )،(DSC

متوسااط نااانو اراف آهاان او ر ی میکر گاارافهااای

ر ش ایز تر .جذب گاو بر نر -امات -تلار ) ،(BETآناالیز

 HR-TEMمحاسبز میشاود .میکر

گارافهاای SAED

پراکندگی انرژی اشعز ایکس ) ،(EDXپراش الکتر نای

یک حلقز منتشر را نشا میدهد کز طبیعت آمورف نانو

منطقز انتخاب شده ) ،(SAEDطیاف سانجی ،Mossbauer

اراف آهن را تائیاد مایکنادا .،11قتای کاز ر شهاای

پراکندگی نور پویا) ،(DLSآنالیز ردیابی نانواراف)،(NTA

مختلف ماورد اساتفاده قارار گیارد ،ناانو اراف آهان باا

میکر سکوپ الکتر نی ر بشی نشری میدانی ).(FESEM

مورزولوژیهاای گونااگو باز دسات مایآیاد ،کاز در
تصویر شماره  1االف  -ث ،نشا داده شده است.

 .3.1انداوه نانو اراف توویع انداوه ای نانو اراف
انااداوه نااانو اراف آهاان تهیااز شااده ،بااا اسااتفاده او
تصا یر  SEM TEMتعیین مایشاود .بار ایان اسااس،
انداوه نانو اراف آهن سنتز شده با ر شهای مختلاف او
 1تا  311نانومتر گزارش شاده اساتا،17،11،41-11،44،33

.،71 ،71 ،74 ،13 ،11،14،12،11،13

 .3.2مورزولوژی
مورزولوژی نانو اراف آهن ،باا اساتفاده او تصاا یر
 XRD FESEM ،SEM ،TEMمشخ

میشود .تصا یر

 HR-TEM TEMنشاا دادهاناد کاز ناانو اراف ساانتز
شده در آومایشگاههاا ،باز شاکلهاای کار

یا،17،11،33

 ،،74-71،11آمورفا ،،12،11،43شش جهیا ،،17خوشزهای
نامنظما ،،13استوانزای در شکل ابار مانناد در زار.هاای
تجمع یازتزا ،،12همچنین بیشتر نانواراف بز شکل شابیز
] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

صندلیا ،،71،14،33شبکزا ،11میباشند .آرایش صفحاف
گاارازن بااا نااانو اراف غیرمجتمااعا ،،11بااز دا .ازتاااد
نانواراف آهن توسط الیاف سلولزا ،،13شکلهای بشاقابی
سوونی بز سیلز امواج ا لتراساونیکا ،74نیاز مشااهده
شدند .باا کماک تصاا یر  TEMرشاد ناانواراف آهان
صفر ظرزیتی در بین د الیازا ،،77یاک سااختار هساتز–
پوستز نانواراف آهن پوششدار شده با زاصالز باین الیاز
هستزهای آهنا ،71همچنین محال ناانواراف آهان ر ی
سط

دهانز منازذ ژل سایلیکاا ،73را مایتاوا دیاد .باا

134

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 241آبان 2931

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

اکسااید آهاان ،نشااا داده ماایشااود کااز او ر ی نساابت
سیگنالهای آهن اکسید شده آهن زلزی ،قابال محاسابز
میباشدا .،33طیف  Mössbauerنمونزها ،ترکیب پیجیده
زاوهای حا ی آهن در نانو کامپوویتها بساتگی آ باز
شرایط سنتز را نشا میدهدا DSC .،72یک انتقال حرارتای
گرماوای بزرر در دمای مربو بز تبلور آهن آماورف
تصویر شماره  :1ساختار اراف مشخ

شده با استفاده او تصا یر : TEM

االف ،آمورف ا ،،11اب ،شش جهی ا ،،17اپ ،توده های ونجیر
مانند ا ،،33اف ،مشبک ا ،11اث ،صفحز ای ا،74

را نشا میدهدا .،43باکمک طیف  FTIRحضورگر ههای
عاملی مختلف در موقعیتهای گوناگو کز مسایول احیاا،
پوششدار کرد

پایدار کرد موثر نانواراف آهن احیا

شده هستند ،شناسایی میشوندا .،71،13بارگذاری آهان در

 .3.3سط

یژه:

بعد او زرآیند خاال

ترکیباااف عنصااری نااانواراف آهاان پوشاایده شااده ر ی
سااوی ،باا اساتفاده او جاذب

داناازهااای شیشاازای ساانتز شااده او طریاان زرایناادهای

یاژه ناانو

پلیالکتر لیتهاای چناد الیاز ،باز سایلز اسپکتر ساکوپی

اراف سنتزی انداوهگیری شده کز دارای مقادیر 12 -121

جذب اتمی برای این نمونزها قابل انداوهگیری میباشدا.،11

گاو در شرایط ایز تر .باز ر ش ،BETساط
امتر مربع /گر ،.بودندا.،11،73،71،72،43،44،33

 .4تغییراف اصالحاف ر ی سط نانو اراف آهن صفر
 .3.4بار سطحی

ظرزیتی

سط هیدراتز ،ممکن اسات باار ساطحی در آب را

بااا جااود اثاار بخشاای ایاان نااانو اراف در حااذف

اززایش دهد .تاثیر  pHمحلول ر ی بار سطحی ،معماوال

آلودگیها ،نانو اراف آهن صافر ظرزیتای ضاعفهاایی

مایشاود .مقادار

ساوی جداسااوی دشاوار،

با نقطز ایز الکتریک ا ،IEPمشاخ
 pHبحرانی کز در آ  ،بار سطحی خاال

شامل عد .پایداری ،خال

 ،صافر اسات.

غیر زعال شد سریع تحرک محد د آ ها با توجاز باز

پتانسیل وتا نانواراف آهن ،بز عنوا تابعی او  pHمحلول

تشاکیل آگلاومرههاا دارناادا .،12،11بارای مقابلاز باا ایاان

ماایباشااد .نقطااز ایااز الکتریااک ا ،IEPبااز دساات آمااده در

ضعفهاای هماراه باا ناانو اراف آهان صافر ظرزیتای

محد

ده  pH = 7/1 – 1/4گزارش شده استا.،71،44،33

اززایش اثر بخشی آ ها ،ضعیت آ ها در حال اصاالح
شد بیشتر بیشتر میباشدا .،13متدا لترین ر شهای

بر حسب نوع ر ش سانتزی ،آهان صافر ظرزیتای
اکسید آهن ،با درجز تبلور متفا ف ،مشخ

میشوند .با

استفاده او طیف  XRDنانو اراف آهن ،مشخصاتی چو

زلاازاف دیگاار بااز آ  ،پوشااشدار کاارد سااط ایاان
نانواراف بز دا .انداوی نانواراف آهان صافر ظرزیتای
در

یک ماتریکس میباشد.

زاو آماورف آهان ،زاوهاای کریساتالی هام آهان هام
اکسید آهنا ،،33،74نسبت زلز اکسید زلزا ،،71،44میزا

 .4.1مخلااو کاارد نااانو اراف آهاان صاافر ظرزیتاای بااا

اکسیدشد زلزا ،11خلوص نانواراف آهن صافر ظرزیتای

زلزاف دیگر

را معین میکندا .،11با استفاده او تکنیک استوکیومتری،

یکی او ر شهای خاوب مساتند ،ازاز د یاک یاا

سط نانو اراف آهان صافر ظرزیتای ضاخامت پوساتز

چند زلز نجیب بز نانو اراف آهن صفر ظرزیتی تشکیل
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 .3.1یژگیهای ساختار اتمی یا مولکولی اکریستالوگرازی،

اصالحی نانو اراف آهن صافر ظرزیتای ،شاامل ازاز د

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

آلیاژ میباشدا .،14مقدار کمی او آ زلزاف ،ر ی ساط

بز دا .ازتاد نانو اراف در داخل خلل زرج ساپورفها

نانو اراف آهن صفر ظرزیتی قرار گرزتز باعک اززایش

انجا .میشود .این تغییراف اصالحاف در سط بیر نی

زعالیت نانو اراف حاصل شاده هامچناین ،الیاز محااز

نانواراف ،موجب کاهش آگلومره شد  ،بهبود تحرک

خوبی در مقابل غیار زعاال شاد ناانو اراف آهان صافر

اززایش سط موثر نانواراف آهن صفر ظرزیتی میشود.

ظرزیتی زراهم میکندا.،13

 .4.2پوششدار کرد سط نانو اراف آهن صفر ظرزیتی
اصالح یژگیهای سط  ،یکی او ر شهای اصلی
با هدف اززایش پراکندگی نانواراف آهن صفر ظرزیتای
در محیطهاای آبای ازازایش تحارک در محایطهاای
متخلخل میباشد .پوشش سطحی نانو اراف باعک تغییار
بار سطحی نانو اراف آهن صافر ظرزیتای شاده کاز ایان
خود مانع او جاابز الکتر استاتیکی نانو اراف آهن صفر
ظرزیتاای ماایشااود در نتیجااز آگل اومره شااد آ هااا را
کاهش میدهدا .،11برای این منظور ،پلیمرهای طبیعی
اصالح شده ،عوامل زعال سطحی آنیونی پوشش هاای
آلی دیگر ماورد آوماایش قارار گرزتنادا .،11اساتفاده او
پلیمرهای ویستی باا توجاز باز در دساترس باود آ هاا،
هزینز کم ،ایمنی محیطویست ،بز یاژه جالاب اسات.
در میاااا

پلیمرهاااای ویساااتی ،اساااتفاده او نشاساااتزا،،17

کربوکسی متیل سلولزا ،13-31،11صمغ گوارا ،32ثابت
شده بسیار موزقیتآمیز بوده بزطوری کز ،باعک کااهش
آگلومره شد  ،اززایش پایداری ،اززایش زعالیت بهبود
تحرک نانو اراف آهن صفر ظرزیتی شده است.

کرد آ ها در یک ماتریکس
یکی او مشکالف ناشی او استفاده او این نانو اراف،
کز مربو باز اناداوه کوچاک آ هاا اسات ،جداسااوی
سخت نانو اراف آهن صفر ظرزیتی او ماتریکس خال
میباشد .این مشکل را میتاوا او طریان باز کاار بارد
ساپورفهای مانند سایلیکا ،وئولیات ،الیااف کیتوساا
غشاهای پلیمری ،برطرف نمودا .،31،31،34،33،13این کار
او طرین زیکس شد نانو اراف ر ی سط سااپورف یاا
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چشم انداوهای در کاربرد آ
بز غیر او مزایای ناشی او استفاده او ناانواراف آهان
صفر ظرزیتی در باوساوی محیط ویست ،هامچناین یاک
تهدید ناشی او سمیت این نانو اراف بز سمت موجوداف
ونده جود دارد .سمیت ناانواراف مایتواناد باز سایلز
انواع عوامل ایجاد شود .باا جاود ایان ،تاا حاد ویاادی
میتواند بز اکنشپذیری باالی آ ها مرباو مایباشاد.
گزارشاف نسبتا کمی راجاع باز سامیت ناانواراف آهان
صاافر ظرزیتاای جااود دارد .اک ار مطالعاااف مربااو بااز
نانواراف برپایز اکسید آهان مایباشادا .،31،37مشاخ
کاارد ساامیت نااانواراف آهاان صاافر ظرزیتاای بااز دلیاال
استفاده ززاینده او این نانواراف در تصفیز آب اصالح
خاک همچنین در پزشکی او اهمیت یژهای برخاوردار
است .اثر منفی ایان ناانواراف ر ی گیاهاا باز مساد د
شد جذب آب مواد غذایی توساط ریشازهاای گیااه
نسبت داده شده است کز در نتیجز تجماع رساوب کارد
نانواراف بر ر ی سط

ریشز گیاه ایجاد میشاودا.،111،33

گزارشاف نسبتا کمی راجع بز سمیت نانواراف آهن صفر
ظرزیتی ر ی سلولهای پستاندارا

جود داردا.،112،111

سلولهای بازت مخا بر نش بشر در حضور نانو اراف
آهاان صاافر ظرزیتاای حاال شااده در ساار .زیزیولااوژی،
مردندا .،112،111تحقیقاف نشا مایدهاد کاز ناانواراف
آهن صفر ظرزیتی مایتواناد موجاب اثاراف سامی ر ی
میکر گلیای نر های جانور جونده شاودا .،111اصاالح
نانواراف آهن صفر ظرزیتی ،بز عنوا م ال بز عنوا یک
نتیجز او نانواراف آهان صافر ظرزیتای پوشایده شاده باا
پلیآسپاراژیناف ،سمیت نانو اراف آهن صفر ظرزیتی را
او طریاان محااد د کاارد تماااس مسااتقیم نااانواراف بااا
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 .4.3نشاند نانواراف ر ی یک بستراساپورف ،یا محصور

 .1ارویابی سمیت نانواراف آهن صفر ظرزیتی ،محد دیتها

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

سلولها ،کاهش میدهدا .،111با این حاال ،شاایا اکار

صفر ظرزیتی در مقایسز با نانواراف اکسید آهن ،امکاا

است کز استفاده او تغییراف اصالحی مناسب ،ر ش سنتزی

ایجاد حرارف در زرکانسهایی در محد ده ایمن اکمتار

مناسب ،یا د و مناسب ،میتواند اثراف منفی نانواراف

او  1/2مگا هرتز ،را بز آ ها میدهد .با توجز باز مطالاب

آهن صفر ظرزیتی بر ر ی محایط ویسات انساا را باز

گفتز شده ،بدیهی است کز هایپرترمی محلی با نانواراف

حداقل برساند.

آهن صفر ظرزیتی دست یازتنی است در حاالی کاز اگار
خواستز شود این کاار باا ناانواراف اکساید آهان انجاا.

 .1کاربردها

شود ،برای تولید هما درجز حرارف بز یک د و بیست

 .1.1هایپرترمی مغناطیسی

برابر یا بیشتر نیاو میباشدا.،27

هاایپرترمی مغناطیساای ،یااک ر ش درمااانی جدیااد
است کز در آ نانو اراف آهن بز تومور تزریان شاده
توسط یک میادا مغناطیسای حارارف تولیاد مایشاود.
قتی یک میدا مغناطیسی بز کار برده مایشاود ،اراف
شر ع بز ارتعاش میکنند ،کز بز نوبز خاود ،سالولهاای
تومور را او باین مایبرناد .سالولهاای توماور باز سایلز
هایپرترمی مغناطیسی در دمای باال یعنی  41 – 71درجاز
سانتیگراد ،میتوانند نابود شوند .در حالی کز مالحظااف
ایمناای ،دمااا را در بازااتهااای نرمااال ،بااز ویاار  42درجااز

تصویر شماره  :2داده هاای هاایپرترمی بارای ناانو اراف آهان صافر

سانتیگراد محد د میکندا .،114،113بر اساس مغنااطیس

ظرزیتاای نااانو اراف اکسااید آهاان بااا اسااتفاده او میاادا مغناطیساای

سنجی نمونز ،نانو اراف آهن صفر ظرزیتی در مقایسز باا

متنا ب  411مگا هرتز  4ا رستد ا،27

نانو اراف مشابز اکسید آهن معمول با انداوه  11نانومتر،
مغناطش بسیار بیشتری دارند .مغناطش اشباع  71ا احد

 .1.2تصویر برداری رو نانس مغناطیسی اا..آر.آی،

الکتر مغناطیساای/گر ،.نااانو اراف آهاان صاافر ظرزیتاای

تاکنو  ،تکنیک تصویربرداری رو نانس مغناطیسی

پوشیده شده با پلیاتیلن گلیکاول ،باز خااطر اناداوه ناانو

اا..آر.آی ،با استفاده او نانو اراف مغناطیسی بز یکای او

اراف پوشش پلیاتیلن گلیکول ،تنها یک سو .مقادار

مهمترین راههاای تصاویر بارداری تشخیصای در تنای

تااوده آهاان را نشااا ماایدهااد .هاامچنااین مغناااطش

تبدیل شده است .کز اوطرین اعمال یاک میادا مغناطیسای

پلی اتیلن گلیکول در مقایسز با ناانو اراف اکساید آهان

باارای انتشااار یااک میاادا زرکااانس رادیااویی صااورف

پوشیده شده باا پلیمار باا توویاع اناداوه ارهای غلظات

میگیرد .سپس ،اتمهای هیدر ژ او میدا های زرکانس

مشابز ،صد مرتباز بااالتر اسات کاز در تصاویر شاماره 2

رادیویی انارژی جاذب مایکنناد یاک سایگنال قابال

نشااا داده شااده اساات .ایاان د پااارامتر در کاربردهااای

تشخی

پزشکی مانند بهبود کنتراسات تصاویربرداری رو ناانس

درما سرطا هاا تومورهاای خطرنااک ،باز خصاوص

مغناطیسی اا..آر.آی ،القاای هاایپرترمی محلای بارای

تشخی

سرطا در مراحل ا لیز شر ع هر چاز و دتار

مرر سلولهاای سارطانی او اهمیات بااالیی برخاوردار

مراحاال درمااانی آ  ،سااطوح کنتراساات بااین بازااتهااای

هستند .مغناطش بیشتر تولید شده توسط نانواراف آهن
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تولید میکنند .بدینترتیب بز منظور شناسایی
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ادارندگی نانو اراف آهن صفر ظرزیتی پوشیده شده باا

قوی بز هستز اتمهای هیدر ژ در محیط آبای در باد ،

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

باید بسیار قوی باشد .بنابراین ،اراف بر پایز آهان ساوپر

بدین ترتیب ،نانو اراف بر پایز آهان صافر ظرزیتای

پااارا مغناااطیس بااز عنااوا عواماال تصااویربرداری باارای

ازلاازی ،بااز طااور بااالقوه بااز عنااوا عاماال کنتراساات

تصویربرداری در تنی در موارد حیوانی انسانی میتواناد

تصویربرداری زرسایش حرارتی در ا..آر.آی ا،،MRI

بز کار برده شودا.،27

سیتی اسکن اتوموگرازی کامپیوتری ،او طریان تزریان

نااانو اراف آهاان صاافر ظرزیتاای پوشاایده شااده بااا

مستقیم بز داخل تومورها توده سرطانی برای تصاویربرداری

پلیاتیلن گلیکول با مغناطیس پاذیری بازررتار او ناانو

درمااا اسااتفاده ماایشااوندا .،113اتصااال پایاادار مااواد

اراف اکسید آهن هم انداوه ،او کاندیدهای خوب برای

سااطحی بااز هسااتز مغناطیساای ،امکااا الصاااق یااا اتصااال

عامل موثر کنتراست  T2میتواند باشدا .،27نانو اراف با

مولکولهای کوچک یا آنتیبادیها را بز ساط  ،باد

ساختارهای مختلاف مانناد ناانو اراف اآهان -پالتاین-

خطر جدا شد پوشش سطحی ا لیز ،کاهش عملکارد

طااال ،کنژ گااز شااده بااا آنتاای بااادی ،بااز عنااوا عواماال

یا تجمع نانو اراف ،زراهم میکندا.،72

کنتراست ا..آر.آی  T2MRIحسگرهای ویستی ماورد
استفاده قرار گرزتند.
همچنین با موزقیت در ا..آر.آی هدزمند سرطا باز
کار گرزتز شادا .،114ناانو اراف زلازی–آلیااژی اثاراف
امید ارکننااده در کنتراساات  T1بااز یااژه باارای عواماال
تصااویربرداری آنژیااوگرازی او خااود نشااا دادنااد .نااانو
اراف آهن -کبالت بعد او عاملدار شاد غیار کو االنسای
با الیز کربن گرازیتی کز با مولکول های زسفولیپید– پلی
اتیلن گلیکول پایادار شادند ،قابلیات انتشاار پایاداری
خوبی در محیط آبی پیدا کردند .بعد او آومایش کارد
ر ی خرگوش ،آ ها ا..آر.آی او نوع  T1داخل عر قی
در حالاات در

تناای ا ،T1 MRIرا بااا موزقیاات نشااا

بز هم چسبید

 .1.3خاصیت آنتی باکتریال
نانو اراف آهن سنتز شده با استفاده او عصاره برر
گیاهاا

Lawsonia inermis Gardenia jasminoides

خاصااایت آنتااای باکتریاااال در مقابااال بااااکتریهاااای
aureus

mirabilis Staphylococcus

، Proteus

 Escherichia coli ،Salmonella entericاو خود نشاا
دادهاندا .،111با این کاز مکانیسام عمال کاامالً مشاخ
نیست لی زرض بر این است کز ناانواراف در نزدیکای
غشای سلولی باکتری تجمع مییابد بز سایلز تخریاب
غشا باکتری یا او طرین تشکیل حفره در داخل آ نفاوا
میکناد .پاس او ر د باز داخال غشاا سالول بااکتری،
نانواراف با تولیاد برخای او رادیکاالهاای آواد یاا باا

دادند .کز این امر توانایی باالی کنتراست م بت گردشی

بسیاری او پر تیین موجود در داخل سلولهای باکتریایی

طوالنی یک عامل کنتراست بار پایاز ناانواراف آهان را

برخورد کرده منجر بز غیرزعال شد آنزیمی میگردد.

نشا

می دهد اتصویر شماره ،3ا.،111

ایاان قااایع باعااک تغییاار در محاایط داخلاای ساالولهااای
میشود کز در تصویر شماره  4نشا

داده شده استا.،117

تصویر شماره  :3تصا یر رو نانس مغناطیسی  T1 -یک خرگوش قبل
اچپ 31 ،دقیقز بعد اراست ،شر ع تزرین محلول نانو اراف آلیاژی
اآهن-کبالت ،پوشیده شده با کربن گرازیتی با انداوه  4نانومتر ا،111
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باکتریایی شده بز نظر میرساد موجاب مارر سالولی

مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

 .1.4نشاندار کرد ویستی جداساوی ویستی
مائاادا همکااارا نااانو اراف آهاان -پلیااسااتایر

محلی میدانی در مورد نانو اراف آهان نشاا دادهاناد
کز این یک زنآ ری اصالحی موثر مایباشاد .او آ جاایی

گلیسیدیل متاکریالف ،،با قطر حاد د  111-211ناانومتر

ک از آهاان یااک عاماال احیاکننااده قااوی اساات ،یژگاای

بز سیلز پلیمریزاسیو دانازای سانتز کردناد .ناانو اراف

احیاکنندگی قوی نانواراف آهن صفر ظرزیتی ،تخریاب

حاصل ،دارای مغناطش اشباع قوی هستند .عال ه بر این،

طیااف گسااتردهای او آالیناادههااای آلاای معاادنی را بااز

جذب غیراختصاصی کمی در مورد مولکولهاای پر تیینای

ارمغا میآ ردا .،112در طول بیست ساال گذشاتز ،ناانو

او خود نشا دادند کز نشا دهنده انتخاب گزینی باالی

اراف آهن توسط محققین برای بهبود اصالح آبهای

نانو اراف آهن صفر ظرزیتی عامل دار شده میباشد .این

آلوده ،مورد آومایش قرار گرزتز ثابت شده اسات کاز

یژگی ،برای رسید باز تاوا عملیااتی بااالتر ایان ناانو

در حااذف یااا تخریااب طیااف ساایعی او آلااودگیهااای

اراف در ویست-غربالگری سودمند میباشدا.،111

مااازره همکااارا  ،بااا اسااتفاده او اسپکتر سااکوپی

شیمیایی بسیار موثر بوده است ،او جملز این آلاودگیهاا
شااامل بتااا– الکتااا ،.آنتاای بیوتیااکهااای باار پایااز نیتاار

ارتباطی زلورسانس تمرکزی -د تایی جذب سطحی سز

ایمیداو لا ،،114،113رنگهای آو ا ،،111حاللهای کلر

تااا او پاار تیینهااای ساارمی خااو انسااا را بااز نااا.هااای

دارا ،،111حشرهکشهای کلردارا ،،117ارگانو زسفافهاا

آلبومین ،آپولیپاوپر تیین آ-یاک آپولیپاوپر تیینای-

ماتیااکهاااا،،121

ا ،،111نیتاار آمااینهاااا ،،113نیتاار آر

چهار را بز طرف نانو اراف پالتین-آهان نشاا دار شاده

پااارا -کلر

زلورسانس ،آنالیز کردهاندا .،113نانو اراف آهن-پالتاین

باایزنیاالهااای کلاار دارا ،،123آنیااو هااای معاادنی شااامل

بز طور خاص برای برنامزهای کاربردی نانوپزشکی طراحی

نیترافا ،121،124پر کلرافا ،،121زلزاف قلیایی خااکی

شده ،در یک پوستز پلیمری پلی امتاا کریلیاک اساید،

زناالا ،،121دی زنیاال اترهااای باار.دارا،،122

شامل باریما ،127بریلیو ،.نیکل

انادیو.ا ،،121زلزاف

شدند بر حسب قرار گرزتن داخل سلولی در سلولهای

ماااسا ،،132،131سااارب ،نقاااره ،ر

ی ،کاااادمیو.ا،،133

ریز بررسی شدند .عال ه بر ایان ،پتانسایل آ هاا در القاا

تکنتیااااو.ا ،،134متالوییاااادها شااااامل آرساااانیکا،،131

یک پاسخ التهابی ابستز بز غلظات وماا انکوباسایو

ساالنیو.ا ،،131اکتینیاادها شااامل ا راناایما ،،137پلوتااونیم

نشا داده شده استا .،111آلیاژ اآهن-پالتاین ،بازطاور

میباشندا .،133،131با توجاز باز تغییاراف قابال توجاز در

قابل تاوجهی ،دارای آنیز تر پای مغناطیسای بزرگتار او

شیمی آالیندهها ،راههای متعددی برای حذف آالیندهها

اکسیدهای آهن میباشد ومانی کز انداوه ارهای آ ها

شامل جذب ،تشکیل کمپلکس ،تشکیل رسوب ،احیاای

کمتر او  11نانومتر باشد ،بهترین کاندید میتواند باشاد.

شیمیایی در سط مشخ

شده اساتا .،141،141تحقیان

بنابراین ،در این ومینز ،کیتاموتو همکاارا  ،ناانو اراف

میدانی توسطهای همکاارا باا اساتفاده او ناانو اراف

آلیاژ اآهن-پالتین ،با حساسیت مغناطیسی باال بز جریا

آهن پاالدیو .پایدار شده توسط کربوکسی متیل سلولز

متنا ب در دمای اتاق را برای کاربردهای ویست -پزشاکی

برای حذف پر کلر اتیلن تری کلر اتایلن نشاا داده

ماننااد دسااتگاههااای ساانجش مغناطیساای تشخیصاای

است کز اصالح نانو اراف آهن باعک تخریب سریع در

هایپرترمی مغناطیسی برای درما سرطا

توسعز دادندا.،111

عرض چند هفتز بعد او تزرین شده استا .،142عال ه بار
این ،کوئین همکارانش کز نانواراف امولسایونی را باز

 .1.1کاربردهای بیولوژیک
تعاادادی او مطالعاااف آومایشااگاهی کاربردهااای

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

استخرهای ویرومینایتاری کلار اتایلن تزریان کردناد،
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نشا دار شده با رنگ دارای خاصیت زلورسانس ،قارار داده

اسااطز شااامل کاار  .مولیبااد

ا ،،123کبالااتا،،131

نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

اتیلن بر اثر تخریب میکر بی بی هواوی بود .اصالح نانو

حذف کر  ،.ویست پاالیی محیط ویست کاتالیسات،

اراف آهن با پوشش پلیمری آلی ،ناخواساتز اثار جاانبی

او خااود نشااا ماایدهناادا .،13تحقیاان اخیاار باای پاار ا

سودمندی داشتز استا .،143گزارش شده است کز چنین

همکارا  ،با اساتفاده او ناانواراف آهان پایادار شاده باا

احیااا در ترکیااب منجاار بااز

آسکوربیک اسید بارای حاذف کاادمیم ا ،IIاو محلاول

آالینده های دیگر شاده

آبی نشا داده است کز نانو اراف بازطاور امیاد بخشای

زرآیناادهای اکسیداساایو
تخریب باالتر رنگ های آو

استا .،141،144بر اساس بررسیهای اخیر توسط کار

ماایتواننااد بااز عنااوا جااااب مااوثر کااادمیو .اسااتفاده

همکارا  ،مواد بر پایز نانواراف آهن در بیش او  31درصاد

بشوندا.،143

او آبهای ویرومینی بز صورف پایلوف یاا در مقیااس
بزررتر پر ژههای اصالح خاک مورد اساتفاده قارار

 .7نتیجز گیری چشم انداو آینده:

گرزتا .،141کامپوویات گارازن ناانو اراف آهان صافر

بیش او بیست سال گذشتز ،انواع نانو اراف معادنی

ظرزیتی ،پتانسیل بسیار ویادی بز عنوا جااب موثر برای

بااز عنااوا عاماال کنتراساات تصااویربرداری رو نااانس

غیرزعال کرد سرب او آب نشا میدهاد ،ایان مطالعاز

مغناطیسی ا..آر.آی ا ،MRIاو طرین تالشهای مشترک

نشااا ماایدهااد کااز کامپوویاات زااوق در بهبااود جااذب

دانشمندا مشغول بز کار در رشتزهای پزشکی ،بیولوژی

شاایمیایی ساارب ا ،IIاو محلااولهااای آباای مااوثر بااوده

علاام مااواد ،مااورد پااژ هش قاارار گرزتااز شااده اساات.

میتواند استفاده شودا .،11مجموعزای او کامپوویتهای

نانواراف اکسید آهن مغناطیسی بزطور سیعی بز عناوا

کربن زعاال گراناولی نوآ راناز ،باا ناانو اراف د زلازی

عوامل کنتراست ا..آر.آی در طحال ،کبد مغز اساتخوا ،

اآهن /پاالدیو ،.ترکیب شدند .سیساتم ناانو کاامپوویتی

توسااط جااذب انتخااابی تجمااع در ساالولهااای سیسااتم

زوق ،یک دکلریناسیو موثر  31درصدی  – 2کلر بای

ماکر زاژی ،بز کار برده شده اساتا .،111ناانو اراف بار

زنیل در عرض  2ر و ،جذب کامل باقیمانده  – 2کلار

پایز آهن مغناطیسی با کنترل انداوه شکل ،در مشخ

بی زنیل ،محصوالف دکلریناسیو را او خاود نشاا داده

نمود اطالعاف مربو بز ا..آر.آی میتواناد باز عناوا

استا .،147نتای حاصل او این کار نشا میدهد کز نانو

عامل تشخیصی استفاده شاود .ناانو اراف بار پایاز آهان

اراف د زلزی اآهن /پاالدیو ،.ممکن اسات باز عناوا

زلاازی باارای قاارار گاارزتن در داخاال نااانو اراف پلیمااری

یک جایگزین برای اصاالح بهباود اتاا هاای کلاردار

توسط مولکولهای آلی پوشش داده میشوند .بنابر این،

مفید باشندا .،141نانو اراف د زلزی اآهن /پاالدیو ،.بر

نانواراف بر پایز آلیاژ اکسید مغناطیسی ،میتواند برای

تری کلر اتیلن باز کاار بارده شادهانادا .،73تساتهاای

سرطا ها بز کار برده شاود .در درماا زعلای تومورهاا

گر هی دکلریناسایو  ،نشاا داد کاز ناانو اراف پایادار

سااارطا هاااا ،تکنولاااوژی ا..آر.آی بااارای تحقیقااااف

شده با کربوکسی متیال سالولز ،تاری کلار اتایلن را 17

تصویربرداری هنوو بسیار گرا قیمت است ،کاز کااهش

مرتبز سریعتر او نانو اراف مشاابز ،تخریاب کردنادا.،12

هزینزهای باالی آ برای برنامزهاای کااربردی گساترده

سنتز درجا نانو اراف آهن پایدار در هوا ،جاساوی شاده

در وناادگی مااا ،مااورد نیاااو اسااتا .،113در حااال حاضاار

در الیاااف ساالولزی ،منجاار بااز تولیااد زیلترهااای کاغااذی

زنآ ری نانواراف مغناطیسی ،بز دلیل خواص مغناطیسی

مغناطیسی بسیار اکنشپذیر شده است .این مواد مهندسی

محد د نانو اراف اکساید آهان ،چاالش برانگیاز اسات.

شده ،طیف گستردهای او کاربردها را در اصالح بهبود

اززایش مغناطش اشباع نانواراف مغناطیسی ،ممکن است

کیفیت زاضاالب آب نوشایدنی ،شاامل کااهش زنال،

بز اراف دارای چند گر ه عاملی اعوامل چند منظاوره،،

933

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 241آبان 2931

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

پایز سیلیکا ،بز صورف موزقیتآمیزی برای دکلریناسیو

ا..آر.آی در تشااخی
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مـــروری

شهرام اسالمی و همکاران

اجاوه رشد بیشتر را بز خصاوص در توساعز پیشارزت

زراهم شده توسط نانو اراف آهن صفر ظرزیتی هنگاامی

ا..آر.آی درما هدزمند سرطا در شاکل هاایپرترمی

کز بز یک میدا مغناطیسای متناا ب در یاک محاد ده

محلاای بدهاادا .،27باار اساااس مغناااطیس ساانجی نمونااز،

زرکانس امن قرار داده میشوند امکاا القاای هیپرترمای

نااانواراف آهاان صاافر ظرزیتاای پوشاایده شااده بااا باایس–

محلی موثرتر نسبت بز نانو اراف اکسید آهان را زاراهم

کربوکسیل پلی اتیلن گلیکاول در مقایساز باا ناانو اراف

میکند .اثراف قویتر نانواراف آهن صفر ظرزیتی نسبت

اکسااید آهاان مشااابز بااا انااداوه  11نااانومتر ،مغناااطش

بز نانو اراف اکسید آهن در کوتاه کرد وما استراحت

ادارندگی بسیار بایشتاری دارناد .وماانی کاز باز یاک

 T2در ا..آر.آی نشا میدهد کز نانو اراف آهن صافر

میدا مغناطیسی نوسانی در یک محد ده زرکاانس امان

ظرزیتاای پتانساایل ایاان را دارنااد کااز بااز عنااوا عواماال

قاارار داده شااود ،ازاازایش مغناااطش ایجاااد شااده توسااط

کنتراست ا..آر.آی قویتری برتر نسبت بز ناانو اراف

نااانواراف آهاان صاافر ظرزیتاای ،امکااا تولیااد مااوثرتر

اکسید آهن رای  ،مورد استفاده قرار بگیرناد .عاال ه بار

هیپرترماای محلاای را نساابت بااز نااانو اراف اکسااید آهاان

این ،پوشاش ویسات سااوگار پلای اتایلن گلیکاول ناانو

زااراهم ماایکنااد .عااال ه باار ایاان ،نااانواراف آهاان صاافر

اراف آهن صفر ظرزیتی ممکن اسات الصااق یاا اتصاال

ظرزیتی نسبت بز نانواراف اکسید آهن ،یاک اثار کوتااه

استوکیومتری کو االنسی لیگاندهای زعال ویستی مانند

کننده بسیار قوی ر ی وماا اساتراحت  T2دارناد .ایان

آنتیبادیها یا لیگاندهای رسپتوری مخصوص سلولهای

مطلب نشا میدهد کز نانو اراف آهان صافر ظرزیتای،

سرطانی ،برای عاملدار کرد سط ناانواراف هادف

ممکن است عوامل کنتراست ا..آر.آی موثرتری باشاند.

قرارداد سلولها را زراهم کند .هدف قرار داد مغناطیسای

نانواراف آهن صفر ظرزیتی نسل بعدی با پوشش ویست

بازتها ممکن است بز علت یژگیهای مغناطیسی برتار

ساوگار ممکن است در آینده با ترکیباف ویستی عامالدار

این نانواراف باشدا .،27برای تصویربرداری درماا در

شوند عوامل تصویر برداری بعدی با ساوگاری بااال در

شکل هایپرترمی محلای ،ممکان اسات در آیناده شااهد

حیوا

انسا خواهد بود .کز موضوع قابل بحک بارای

پوشش ویسات سااوگار باا الصااق پپتیادهای خااص باز

دانشمندا خواهد بود .او آنجا کز ساد خاونی– مغازی،

سلولهای سرطانی باشایم .باا توجاز باز تواناایی ترکیاب

یک مانع برای رسید دار بز تومورهای مغزی میباشد.

کنتراساات ا..آر.آی درمااا در قالااب هاااایپرترمی

در جهتگیریهای تحقیقاف بعدی ،سانتز کنتارل شاده

همچنین امکا عامل دار کارد ناانو اراف آهان صافر

نانواراف پلیمری پلی االکتیک–کوگلیکولیک اساید،،

ظرزیتی خاص باز نشاانگرهای ویساتی ،ممکان اسات در

ا ،،PLGAبر پایز آهن زلزی ،مایتواناد تواناایی عوامال

آینده شاهد پیشرزتهای چشمگیری او کاربرد نانواراف

تشخیصی یاا درماانی را بارای رساید باز سالولهاای

مغناطیسی در تحقیقاف ویسات پزشاکی در نهایات در

هدف در داخل مغز ،بهبود بخشدا .،111اززایش مغناطش

کاربردهای بالینی باشیما.،112
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