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Abstract

Introduction: Molecular imaging is one of the main focuses in medical diagnostics. 

Nanoparticles allow us to effectively imagine the various component of molecule with high 

contrast. Different factors have been discussed about contrast agent nanoparticles. Moreover, 

some of the most important samples have been highlighted in the present study.

Methods and Materials: This research is a theoretical study and analytical method that 

was performed by searching Nanotechnology, Molecular imaging, Drug delivery methods, 

Gene therapy and contrast agent nanoparticles keywords in Google scholar, Science direct, 

Pubmed and Scopus websites in terms of content (content analysis). This article was written 

based on 10 chosen articles which were found after the search in the internet websites.

Results: Most of the nanoparticles in this study have been used to produce the new contrast 

agents, in particular, for molecular imaging and diagnostics cellular processes. The benefits of 

using these nanoparticles contain: ability of producing high contrast, ease of integration into 

multiple properties, long time circulation in the blood and ability of carrying high volume (such 

as drugs). Principles and methods of producing nanoparticles have been improved over the 

recent years; therefore, the more complex samples of Nano sized contrast agents have been 

reported such as the: paramagnetic particles, macrophages quantum dots, quantum dot, and 

devices that can deliver material to the atomic and molecular sections. In addition, Micro-MRI 

has been used to survey vascular and drug delivery.

Discussion and Conclusion: The usage of contrast agent nanoparticles provides more 

details about the processes and effects of a disease. Making these materials has significantly 

improved in the resent years by creating various functions in them. However, there are many 

areas for the improvement in biocompatibility, effectiveness, specific features and diagnosis. 

Generally, the contrast agent nanoparticles can be synthesized for specific performance and 

specific applications.
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چكيد ه
مقدمه: یکی از موارد اصلی تمرکز در پزشکی تشخیصی، تصویر برداری مولکولی است. نانوذرات این اجازه را به ما می دهند 

از اجزای مختلف مولکول با کنتراست باال و به طور موثر تصویر برداری نمود. در این بررسی در مورد عوامل مختلف که باید 
در هنگام سنتز نانوذرات حاجب در نظر گرفت بحث شده و به برجسته کردن برخی از مهمترین نمونه ها پرداخته شده است.

مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و از لحاظ روش به شیوه تحلیل محتوا (Content Analysis) با جستجو واژه های کلیدی 

 google نانو تکنولوژی، تصویربرداری مولکولی، روش های دارورسانی، ژن درمانی و نانوذرات حاجب در پایگاه های اینترنتی
pubmed ،science direct ،scholar و Scopus انجام گرفته است. بعد از انجام جستجو، از میان مقاالت به دست آمده، 10 مقاله 

برگزیده شده و بر اساس آن ها این مقاله به نگارش در آمده است.
يافته ها: بیشتر نانو ذرات موجود در گزارش برای تولید مواد حاجب جدید به ویژه برای تصویربرداری مولکولی و تشخیص 

فرآیندهای سلولی به کار برده شده اند. مزایای استفاده از این نانو ذرات عبارتند از: توانایی تولید کنتراست باال، سهولت 
یکپارچه سازی خواص متعدد، زمان طوالنی گردش در خون و توانایی حمل مواد با جحم باال )از قبیل دارو(. مبانی و 
روش های تولید نانوذرات در طول سال های گذشته رشد و گسترش فراوانی یافته است از این رو نمونه های پیچیده تری از 
مواد حاجب در ابعاد نانو مانند: ذرات پارامغناطیسی، ماکروفاژ با نقاط کوانتومی، کوانتوم دات ها، ماشین هایی که می توانند 
ماده را به بخش های اتمی و مولکولی برسانندگزارش شده است. همچنین از MRI میکروامولسیون ها نیز برای بررسی عروق 

و دارو رسانی استفاده شده است.
بحث و نتيجه گيری: استفاده از نانو ذرات حاجب جزئیات بیشتری از فرایندهای یک بیماری و اثرات آن را در اختیار قرار 

می دهد. ساخت این مواد با ایجاد عملکرد های گوناگون در آن ها، به طور چشمگیری در دهه گذشته بهبود یافته است. با این 
حال حوزه های زیادی برای پیشرفت در زمینه سازگاری زیستی، اثر بخشی، ویژگی خاص و تشخیص بیماری های بیشتر وجود 
دارد. به طور کلی می توان نانو ذره حاجبی را برای عملکردی خاص، با ویژگی های خاص جهت انجام برنامه ای خاص سنتز کرد.
کلمات کليدی: نانو تکنولوژی، تصویربرداری مولکولی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، روش های دارورسانی، 

ژن درمانی.
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مقدمه
يكی از موارد اصلی تمرکز در پزشكی تشخیصی، تصوير برداری 
مولكولی است. همانطور که توسط کودهاوی و همكارانش )1( 

به اين موضوع پرداخته اند. تصويربرداری مولكولی می تواند در 
تشخیص زود هنگام بیماری ها، شناسايی بیماری در مراحل اولیه، 
ارائه اطالعات مهم درباره پاتولوژی فرآيندها، به ما کمك کند. 
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تصويربرداری در سطح سلولی و مولكولی به شدت به توسعه مواد 
حاجب پیچیده مورد نیاز برای تشخیص بیولوژيكی فرآيندها در 
سلول متكی است. نانوذرات حاجب مزيت قابل توجهی نسبت به 
مواد حاجب مبتنی بر مولكول دارند از جمله: ايجاد کنتراست بسیار 
باال )مانند نقاط کوانتومی(، يكپارچه سازی خواص مختلف از قبیل 
انواع کنتراست های گوناگون، گردش طوالنی در خون و توانايی 
بارگزاری بیشتر مواد. نانوذرات اين اجازه را به ما می دهند از اجزای 
مختلف مولكول با کنتراست باال و به طور موثر تصوير برداری کرد. 
در نتیجه، نتايج هیجان انگیزی از تصويربرداری مولكولی گزارش 
شده مانند: تشخیص انواع خاصی از سلول، عواملی که می تواند 
توسط تكنیك های تصوير برداری متعدد کشف شوند و عواملی 
که به پیشرفت تصوير برداری از سیستم های جديد سلولی کمك 
می کنند. مطالعات ديگری در اين موضوع وجود دارد برای مثال: 
در بیماران قلبی عروقی از نانو ذرات برای تصوير برداری مولكولی 

استفاده شده است.
سنتزموثر نانوذرات حاجب برای تصويربرداری مولكولی نیاز به 
توجه دقیق به خواص الزم برای آزمون مورد نظر دارد. سنتز نانوذرات 
با کاربرد جهت کنتراست، درمان شامل: بهینه سازی پوشش سطحی، 
نشانه گذاری، اندازه مناسب و درجه بااليی از زيست سازگاری 
بهبود يافته می باشد. در اين بررسی وضعیت فعلی سنتز نانوذرات 
حاجب بهینه سازی شده بررسی شده است و به چند نمونه از 
عواملی که در سنتز بسیار پیشرفته آنها موثر بوده اشاره شده است.

مواد و روش ها
اين تحقیق از نوع نظری و از لحاظ روش به شیوه تحلیل محتوا 
تكنولوژی،  نانو  کلیدی  با جستجو واژه های   (Content Analysis)

و  درمانی  ژن  دارورسانی،  روش های  مولكولی،  تصويربرداری 
 science ،google scholar نانوذرات حاجب در پايگاه های اينترنتی
pubmed ،direct و Scopus انجام گرفته است. بعد از انجام جستجو، 

از میان مقاالت به دست آمده، 10 مقاله برگزيده شده و بر اساس 
آن ها اين مقاله به نگارش در آمده است.

يافته ها
الف( جديدترين تکنولوژی ها در طراحی نانو ذرات حاجب

آخرين روش های تصويربرداری مولكولی با نانوذرات حاجب برای 
تولید کنتراست مناسب با استفاده از مواد فلورسنت، راديو اکتیو، 
پارامغناطیسی، سوپر پارامغناطیسی و يا الكترون متراکم صورت 
گرفته به کمك نشانه دار کردن و پوشش زيست سازگار دادن به 
نانو ذرات برای ويژگی هايی مانند درمان استفاده شده است )2(. 
ترکیبات افزايش کنتراست و يا درمانی را می توان در هسته ذرات، 
داخل پوشش و يا متصل به سطح نانو ذرات قرار داد. اين انعطاف 
پذيری در گنجاندن انواع متعددی از مواد کنتراست و يا ترکیبی از مواد 
کنتراست و درمانی در نانو ذرات در انتخاب موارد تشخیص بالینی 
بسیار راه گشاست. آشكار سازی نانو ذرات با روش تصويربرداری 
مانند، MRI و فلورسانس اين امكان را فراهم می کند تا از تشخیص 
آنها در بافت هدف و يا انواع سلول مورد نظر باخبر شويم. ترکیبی 
از مواد حاجب و عوامل درمانی به عنوان ترانوستیك شناخته شده 
و به ما اجازه می دهد از دارو، پروتئین و يا انتقال ژن تصوير برداری 
صورت گیرد. دسته ای از نانوذرات وجود دارند که می توان خواص 
و عوامل متعدد از قبیل مواد حاجب، عوامل درمانی، فلورسانس و 
گروه های هدف را به راحتی در آن ها قرار داد. مولدر و همكارانش 
از  نانوذرات چند منظوره برای تصوير برداری  از  )3( گزارشی 
ماکروفاژها در بیماری آترواسكلروز ارائه کرده اند که شامل پوشش 
میسلی با نقاط کوانتومی محصور درهسته هستند. میسل در اطراف 
نقاط کوانتومی به کمك يك فیلم مرکب آب پوشی شده است، 
پلی اتیلن گلیكول اصالح شده با فسفولیپید، لیپید نشانه دار شده 
باگادولینیم )برای کنتراست MRI( و پلی اتیلن گلیكول فسفولیپید 
که دارای يك گروه فعال عاملدار بوده با کنترل ورودی لیپید / 
آمفیفیل می-توان نسبت گادولینیم به فلوروفور را به طور مساوی 
برای نشانه دار کردن کنترل کرد، اين خواص در ترکیب ذره در دو 
مرحله است که می تواند تنها به دنبال مرحله خالص سازی انجام 
شود. اين روش بسیار ساده تر و کارآمد تر از سنتز چند مرحله يك 
مولكول که شامل گروه هدف، ماده حاجب و فلوئروفور است، 
به طور گسترده  واشنگتن )4و5(  دانشگاه  از  تیم  می باشد. يك 
میكروامولسیون مبتنی بر فلورسانس کربنی را به عنوان کنتراست 
 ،αv β3 -عوامل هدف اجزای پالک آترواسكلروزی مانند اينتگرين
فیبرين و يا کالژن III مورد بررسی قرار داده اند. هسته فلورسانس 
کربنی اجازه می دهد تا »نقاط درخشان« در تصويربرداری MRI با 
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استفاده از سیستم گنجاندن دارو به صورت آبگريز درهسته صورت 
گیرد. در اين مثال، دارو ضد رگ زايی فوماگلین که از گادولینیوم 
 MRI با پوشش فسفولیپید تشكیل شده برای ايجاد کنتراست در
بررسی شده است. ذرات هدف با استفاده از پیوند پپتیدی خاص 
با اينتگرين- αv β3 که در بررسی رگ، کنتراست افزايش می يابند. 
در رويكرد درمان شناسی، نويسندگان دو بار عامل آترواسكلروز 
 MRI را به ديواره سرخرگ خرگوش مدل تزريق کردند. تصاوير
دست آمده چهار ساعت پس از تزريق اول، حجم قابل توجهی از 
ماده حاجب را در آئورت نشان داده، در حالی که پس از تزريق 
دوم )يك هفته بعد( افزايش شدت کنتراست در آئورت کم بود. 

شكل 1 را ببینید.
اين اثر عدم رگ زايی فوماگلین در تزريق ابتدايی است، از اين رو 
کاهش دانسیته عروق کوچك و در نتیجه عدم تجمع عامل پس از 

کاربرد میكروامولسیون ثانويه صورت گرفته است )6(.
نانوذرات اکسید آهن مواد حاجب حساس برای MRI می باشند. 
ذرات اکسید آهن جديد برای بیان ژن و ژن درمانی استفاده شده اند 
نانوذرات با تقاطع عرضی با پوسته دکستران آمین برای اولین بار 
به داروی Cy5/5 که به رنگ مادون قرمز نزديك بوده اضافه شده، 
 (MPAP) پس از آن انتقال به غشاء پلی مايريستويلیتد آرژنیك پپتید

و در نهايت siRNA برای خاموش کردن ژن استفاده شده است. 
سنتز نانو ذرات جديد اجازه می دهد تا تشخیص آن ها توسط هر 
دو روش MRI و فلورسانس ممكن باشد و جذب کارآمد توسط 
سلول و توانايی خاموش کردن ژن های خاصی را داشته باشد. 
در آزمايش های اولیه، برای ديدن siRNA از اتصال آن به پروتئین 
فلورسانس سبز استفاده می شود. موش با دو مورد تومور، يك بیان 
GFP و ديگری پروتئین فلورسنت قرمز (RFP) آلوده شده و جذب 

ذرات در اين تومورها توسط MRI و فلورسانس در آزمايشگاه و 
در بدن بررسی شده است. تصويربرداری فلورسانس نشان داده 
است نورانیت GFP تا 85% توسط ذرات اکسید آهن siRNA کم 
شد، در حالی که بیان پروتئین فلورسنت به رنگ قرمز بی تغییر 
باقی مانده است )6(. عالوه بر اين، نسخه های درمانی از نانو ذرات 
ايجاد شده است که در آن siRNA متصل شده به سوروايوين رويت 
شده که مهار کننده پروتئین آپوپتوز است. در اين مورد نیز، جذب 
نانوذرات با استفاده از MRI و تصويربرداری فلورسانس 24 ساعت 
پس از تزريق بررسی شد، پس از چهار مرتبه تزريق ماده و پس از 
دو هفته، سطح سوروايوين در تومورهای اين موش ها کم و به سه 
درصد از سطح در گروه نمونه رسیده است. عالوه بر اين، آپوپتوز 
و نكروز که در تومور افزايش يافته بود در موش های تحت درمان 

شکل 1- حجم ماده حاجب در آئورت بعد از تزريق اول و دوم.
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کم شده است )6(. اين موارد را از طريق ايمونوفلورسانس و بافت 
شناسی می توان يافت، از اين رو اکسید های آهن siRNA در درمان 

سرطان موثر است. شكل 2 را ببینید.

ب( روش های طراحی نانو ذرات حاجب
عنوان  به  ذرات  نانو  از  گسترده ای  طیف  ذرات:  نانو  انتخاب   -1

عوامل کنتراست استفاده شده )10-7( و برای روش های مختلف 
تولید  برای  مختلف  با خواص  نانوذرات  به  نیاز  تصويربرداری 
کنتراست مناسب می باشد. در اين بخش به طور خالصه نانوذراتی 
که برای هر يك از روش استفاده شده توصیف می شود. لیپوزوم ها 
با برچسب نانوذرات گادولینیم، میسل میكروامولسیون، لیپوپروتئین، 
ويروس ها و نانولوله کربنی مناسب برای ارائه کنتراست با وزن 
MRI-T1 با استفاده از خاصیت پارامغناطیس اين عنصر ها می باشد. 

ايجاد  برای  گسترده  طور  به  پارامگنتیك  سوپر  آهن  اکسیدهای 
کنتراست با وزن MRI (*T2) استفاده شده )1( از آهن يا گادولینیوم 
به عنوان اساس ماده کنتراست میتوان استفاده کرد که بسته به نوع 
کاربرد تفاوت دارد. با وجود اينكه حساسیت تشخیص نانوذرات 
گادولینیم به طور کلی کمتر از نانوذرات اکسید آهن است، گادولینیم 
کنتراست مثبت ايجاد کرده و به آسانی در بافت اختصاصی تجمع 
می کند )11(. اکسیدهای آهن کنتراست منفی و سیگنال ضعیف 
داشته، و از آنجا که موارد بسیاری برای از دست دادن سیگنال در 
تصاوير MRI وجود دارد، اطمینان ما را به مواد با تجمعات اکسید 
آهن کم می کند. تهیه تصوير با توالی جديد برای تولید کنتراست 
مثبت از اکسید آهن ممكن است اين مشكل را کاهش دهد. چند 
عامل در وزن تصوير وجود دارد که باعث شده استفاده از اکسید 
آهن يا نانوذرات گادولینیم بررسی شود. به عنوان مثال، اگر هدف 

شکل 2- اکسيد های آهن siRNA در درمان سرطان.
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به تصوير کشیده شده در غلظت بسیار کم بررسی شود، حساسیت 
اکسید آهن بسیار مفید است )12(. اکسیدهای آهن برای تصوير 
 MRI برداری در بافت نیز مناسب است که به تولید سیگنال های
همگن و با ساختار قابل پیش بینی، از جمله مغز می شود )13(. در 
مناطقی از بدن که در آن ساختارها کمتر قابل پیش بینی است و 
خال سیگنال معمول می باشد )از جمله شكم( از مزيت عوامل مبتنی 
بر گادولینیوم به عنوان تولید کننده کنتراست مثبت استفاده شده 
است )13(. کوانتوم دات ها از مواد با کنتراست بسیار عالی برای 
تصويربرداری فلورسنت هستند. آنها بازه تحريك گسترده و بازه 
انتشار باريك داشته، راندمان باال دارند، شفاف هستند و دچار رنگ 
پريدگی نمی شوند )14(. زمانی که انواعی از نانوذرات با برچسب 
فلورسنت، با استفاده از فلوئوروفور که هر دو جذب و تابش نور 
در بازه نزديك به مادون قرمز )650 تا 900 نانومتر( را دارد و در 
آن بازه جذب بافت کم است قابل دفاع می باشد. برای توموگرافی 
فلورسانس مهم است که در آن نور از طريق ضخامت نازک بافت 
عبور کند، اما مهم نیست اگر میكروسكوپ کانفوکال باشد. به عنوان 
مثال نور فقط به منظور نفوذ به بخش های بافت که حدود10میكرومتر 
ضخامت دارد موثر است )15(. در مقابل نانوذراتی با پايه الكترون 
متراکم و عدد اتمی باال مانند يد، بیسموت و يا طال برای سی تی 
اسكن ارائه شده است و بیشتر محققان مواد خود را در نانو ذرات 
جامد بررسی کرده اند )15و16(، اما برخی از آنها لیپوزوم هايی 
ارائه کردند که درون آن ها محلول حاوی مولكول های يددار به دام 
افتاده است )17(. نانوذرات طال به يك انتخاب محبوب برای سی 
تی اسكن تبديل شده اند، اگر چه هنوز معلوم نیست آيا اين مواد 
مطلوب استفاده است. هیافیل و همكارانش )16( نانوذرات جامد 
مبتنی بر يد را گزارش کرده اند که به طور خاص بوسیله ماکروفاژها 
آترواسكلروز خرگوش گرفته شد. در اين گزارش امكان نشان 
تصويربرداری بسیار حساس مولكولی در داخل بدن با استفاده از 
سی تی اسكن، تصور شده بود )18(. تصور می شود سی تی اسكن 
ابزاری با حساسیت برای اين مورد نباشد. در سونوگرافی به مواد 
حاجبی نیاز است که باعث ايجاد اسكتر ثانويه از امواج صوتی به 
سر نشانگر شوند. به طور معمول از حباب های گاز نامحلول در 
آب با اندازه میكرونی مانند دکافلوئوروبوتان استفاده شده است. از 
طرفی برای پايداری حباب به پوشش مناسب نیاز داريم، اما پوشش، 

انعطاف پذيری را کاهش داده و برای ايجاد کنتراست بهتر بسیار الزم 
است. نتیجه اينكه پوشش هايی که در حال حاضر استفاده میشود بايد 
ترکیبی از ثبات و انعطاف پذيری را داشته باشد. وزيكول های چند 
اليه نیز به عنوان عوامل کنتراست در سونوگرافی استفاده می شود، 
هر چند پاسخ اکوژن آن ها به گاز محبوس شده در آن ها بستگی 
دارد. از میكرو امولسیون ها نیز در سونوگرافی استفاده شده است 
)19(. از نظر مفهومی، اين امكان وجود دارد دارو و مواد کنتراست 
به سطوح نانو ذره متصل شده يا در ديواره آن گنجانده شود و يا 

در هسته بارگیری شود )20(.
2- انواع پوشش: بیشتر موادی که برای ايجاد کنتراست در تصويربرداری 

مولكولی استفاده می شود، زيست سازگاری کم، نیمه عمر پايین 
در سیستم گردش خون، دفع سريع، کاهش ثبات و سمیت باال 
دارد. بنابراين تالش های زيادی برای ارايه ترکیبات مناسب صورت 
گرفته است )11(. همچنین، از موادی مانند فسفولیپیدها، دکستران، 
عنوان  به  يا سیلیس  گلیكول  اتیلن  پلی  لیدون،  پايرو  ونیل  پلی 
پوشش استفاده شده است. در حال حاضر ارايه نانو ذرات جديد با 
برچسب هايی در پوشش آنها مطرح شده است )2(. اين پوشش ها 
باعث افزايش آب پوشی نانو ذرات و در نتیجه کاهش تجمع آنها، 
بهبود در خواص فیزيكی و اثرات سودمند می شود. در غیر اين 
صورت نانوذرات بدون پوشش به عنوان جسم خارجی شناخته 
شده و از بدن حذف می شود. بنابراين با استفاده از پوشش و فريب 
مكانیسم دفاعی بدن و اجتناب از فاگوسیته شدن، نیمه عمر آنها 
به شكل قابل توجهی در خون باال رفته است. پگیله کردن به طور 
گسترده ای به عنوان يك استراتژی پوشش در نانوذرات به منظور 
افزايش نیمه عمر آن ها درگردش خون بوسیله جلوگیری از حذف 
سريع نانو ذرات توسط سیستم رتیكولواندوتلیال مورد استفاده قرار 
گرفته است. ماندگاری باال در سیستم گردش خون به نانو ذرات 
کمك کرده مدت بیشتری در بدن باقی بمانند و در رسیدن و اتصال 
به ارگان مورد نظر به آن ها کمك می کند. سیلیكا به عنوان پلت فرم 
تحويل نانوذره ها برای انواع محموله ها مانند: دارو، ژن، پروتئین و يا 
مواد کنتراست استفاده شده )21(. توسط ون شون اولد و همكارانش 
)22( نشان داده شده چگونه ذرات سیلیكای حاوی کوانتوم دات را 
می توان با روکش لیپید پگیله کرد. جهت بهبود زيست سازگاری 
آنها، در مقايسه با ذرات سیلیكای با سطوح اصالح نشده، ذرات 
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با پوشش لیپیدی و پارامغناطیس لیپیدی موجود در اين پوشش در 
بررسی عروق مورد استفاده قرار می گیرند. نانو ذرات با پوشش لیپید 
از خود سمیت کمتر، افزايش نیمه عمر ده برابری در گردش خون و 
کلوخه نشدن در ريه ها را نشان داده اند )22(. به طور خالصه، پوشش 
لیپیدی باعث بهبود زيست سازگاری شده هرچند با اين وجود 
هنوز بايد چگونگی متابولیزه و دفع سیلیس از بدن بیشتر بررسی 
شود. استراتژی جايگزين برای پوشش های مصنوعی با استفاده از 
نانوذرات طبیعی مانند ويروس ها يا لیپوپروتئین، برای جلوگیری از 
شناخته شدن بوسیله سیستم دفاعی بدن بررسی شده است. برای اين 
هدف دو روش ارائه شده است. در مرحله اول بیرون/سطح نانوذرات 
طبیعی می تواند اصالح شود و توسط يون های حاجب و دارو احاطه 
شود )9و23(. روش دوم ترکیب جديدی از مواد آلی و غیر طبیعی 
از جمله نانو ذرات معدنی در هسته ويروس يا لیپوپروتئین است. 
روش دوم توسط کورمد و همكارانش )23( مورد مطالعه صورت 
گرفته، که در آن اکسید آهن، نقاط کوانتومی يا نانوذرات طال، به 
لیپوپروتئین با چگالی باال گنجانیده شد و با رنگ آمیزی منفی و 
میكروسكوپ الكترونی نشان داده شده است. اکسید آهن، نقاط 
کوانتومی، و نانوذرات لیپوپروتئین با چگالی باالی طال به ترتیب 
QD- HDL ،FeO - HDL و AU- HDL نامیده می شوند. فسفولیپیدهای 

پارامغناطیسی و يا فسفولیپیدهای فلورسنت ترکیب شده با ذرات 
به طوری که هر يك در تكنیك های MRI و فلورسانس، همچنین 
برای سی تی اسكن بوسیله AU-HDL کنتراست را ايجاد کرده است. 
اين ذرات توسط سلول های ماکروفاژ در شرايط آزمايشگاهی و در 
يك مدل موش آترواسكلروز با MRI، تصويربرداری فلورسانس و 

محاسبه توموگرافی نشان داده شده است )23(. شكل3 را ببینید.
3- استراتژی نشانه گذاری: روش های متعددی برای نشانه دار کردن 

نانوذرات وجود دارد. در بافت ها، رگ های قابل توجهی وجود 
دارد، همچنین در بافت های سرطانی و بیماری های التهابی مانند 
آترواسكلروز نیز تعداد زيادی رگ وجود دارد. عروق با گره های 
زياد و متراکم باعث افزايش تجمع نانو ذرات در اثر نیمه عمر 
گردش طوالنی در خون در اثر نفوذ پذيری باال و پايداری تشديد 
مغناطیسی می شود. در مواردی که بررسی رگ های بافت آسیب 
ديده بدون هیچ لیگاند هدفی مورد نیاز است، بايد از پوشش نانو 
ذرات و افزايش پايداری در سیستم گردش خون اطمینان حاصل 

کرد. يكی ديگر از روش های غیر فعال نشانه گذاری استفاده از 
دکستران به عنوان پوشش نانو ذرات است )8و24(. نانوذرات اکسید 
آهن پوشش داده شده با دکستران توسط ماکروفاژها هدف قرار 
گرفته است. مولكول های مختلفی از جمله آنتی بادی ها، قطعات 
آنتی بادی، پروتئین ها، پپتیدها، پیوند های پپتیدی، آپتامرها، قندها 
و مولكول های کوچك می توانند برای نشانه دار کردن فعال، به 
نانو ذات متصل شده است. نشانه دار کردن موارد باال با لیگاند از 
درجه اهمیت بااليی برخوردار است. در کنار اين ها عوامل ديگری 
را نیز بايد در نظر گرفت، به عنوان مثال آنتی بادی های خاص، 
گران قیمت هستند و بعد از اتصال به ذرات قطر آن ها به 10 نانومتر 
می رسد. همچنین آنتی بادی برای گونه های خاص ممكن است باعث 
ايجاد پاسخ ايمنی بشود. آنتی بادی های کوچك تر اگر چه ارزان تر 
هستند، اما ممكن است در رابطه با نشانه دار کردن مورد استفاده 
نباشند. در نتیجه، از رشته های کوتاه توالی پپتیدی برای شناسايی 
هدف خاص استفاده می شود )25(. روش هايی که توسط ويزلیدر 
و همكارانش )26( مجموعه بزرگی از نانوذرات مولكول هدف که 
بر علیه سلول های گوناگون از نشانه دار کردن با لیگاندهای ارزان 
و ساده استفاده کرده اند و پس از شناسايی لیگاند مناسب، ارتباط 
آن با نانوذرات در نظر گرفته اند. ارتباط بیوتین - استرپتاويدين 
اغلب در نظر گرفته شده، اما باعث ايجاد پاسخ ايمنی در بیمار شده 
است. از اينرو برای جلوگیری از پاسخ ايمنی، لیگاندها با استفاده از 
روش های متنوع و پیوند کوواالن به نانوذرات متصل شده اند )27(.
4- تاثيرات اندازه: اندازه نانوذرات نقش مهمی در موارد گوناگون 

از جمله انواع سلول های مورد هدف قرار گرفته، بارگیری مواد، 
نوسان، قدرت دفع مواد و کیفیت در کنتراست دارند. اندازه نانوذرات 
تاثیر قابل توجهی در توزيع زيستی آن ذرات و در نتیجه نشان دار 
کردن سلول ها ی مختلف داشته است )28(. آسیب شناسی بافتهای 
ملتهب بدن با عروق بسیار نفوذپذير مانند تومورها و يا پالک های 
آترواسكلروتیك می تواند با نفوذ نانوذرات بررسی که در صورت 
کوچك بودن نانو ذرات صورت نتیجه قابل قبول بوده است )29(. 
محدوده اندازه نانوذرات توسط روش سنتز آن ها مشخص می شود 
و تالش های قابل توجهی برای توسعه تولید ذرات اختصاصی 
با روش های گوناگون انجام شده است. در نتیجه اندازه و شكل 
نانو بلورهای معدنی مانند اکسید آهن، نانو ذرات طال، سیلیس، 
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يا کوانتوم دات ها و همچنین نانوذرات مبتنی بر لیپید می تواند به 
دقت کنترل شود. با اين وجود، قطر ذره با هسته های يكسان بنا 
به نوع پوشش آن با يكديگر متفاوت خواهد بود )28و29(. اندازه 
نانوذرات در دفع آن ها از بدن بسیار مهم است. چوی و همكارانش 
)30( محل تجزيه و پاک شدن نانو ذرات در کلیه را نشان داده اند. 
با تكنیك فلورسانس دفع نانوذرات از کلیه ها برابر و يا کوچكتر 
از 5/5 نانومتر نشان داده شده است، در حالی که ذرات بزرگتر 
از آن به طور عمده توسط سیستم رتیكولواندوتلیال و در نهايت 

جايی که نانو ذرات در کبد و طحال به دام افتاده و در آنجا متابولیزه 
شده و دفع می شوند. از طرفی در صورت تجمع نانوذرات در بدن 
سمیت ايجاد می شود و در طرف ديگر، اگر نانوذرات به اندازه 
کافی کوچك باشند به وسیله سیستم کلیوی دفع و نیمه عمر آنها 
کاهش می يابد )30(. تغییر اندازه نانوذرات در کنتراست آنها تغییر 
ايجاد می کند. به عنوان مثال، در انتشار نقاط کوانتومی فلورسنت با 
افزايش اندازه نانو ذره در طول موج آنها نیز افزايش ايجاد می شود 
)31(. بنابراين برای انتشار اين ذرات می توان با تنظیم اندازه های 

MRI شکل 3- ذرات در شرايط آزمايشگاهی در موش آترواسکلروز با
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مناسب، طول موج مورد نظر و مناسب را بدست آورد. ذرات اکسید 
آهن در محدوده بین 1 نانومتر تا 1میكرو متر، کنتراست بسیار عالی 
در ذرات مغناطیسی تصويربرداری داشته، اما اين ذرات در تكنیك 
در حال تولد ذرات مغناطیسی تصويربرداری زمانی که بزرگتر از 
20 نانومتر باشند برای ما مفید هستند. اندازه نانو ذرات بر توزيع 
زيستی، ظرفیت بارگیری مواد و کنتراست آن ها موثر است. بنابراين، 
چگونگی تعیین اندازه ذرات مهمترين سوالی است که دانشمندان 
با آن مواجه هستند. روش های گوناگون زيادی در حال حاضر 
در دسترس هستند اما انتخاب روش مناسب مهم است، زيرا هر 
يك از تكنیك ها اطالعات خاصی را به ما می دهد. به عنوان مثال، 
میكروسكوپ الكترونی، قطر هسته های غیر آلی را ارائه می دهد، اما 
اغلب اندازه و قطر اليه )پوشش( را مشخص نمی کند. میكروسكوپ 
اسكن الكترونی در بررسی قطر پوسته ضعیف بوده، در حالی که 
پراکندگی نور دينامیك، قطر هیدرودينامیكی را مشخص می کند. 
نوع  و  نمونه  غلظت  به  بسته  هیدرودينامیكی  قطر  اين حال،  با 

بافرمتفاوت می باشد )32(.
5- تأثير غلظت نانو ذرات: از لحاظ علمی بین اندازه نانو ذرات با 

چگالی سطح آن ها رابطه ای وجود دارد، که هر چه اندازه نانو ذرات 
کوچكتر باشد چگالی سطحی آن ها افزايش می يابد. طبق تحقیقاتی 
که بر روی غلظت نانوذرات انجام گرفته، به اين نتیجه رسیده اند که 
غلظت نانو ذرات سطح تأثیر مستقیمی در احتمال شاناسايی سلول 
هدف می باشد، به اين صورت که با افزايش غلظت سطح احتمال 
شناسايی و مورد هدف قرار دادن سلول های هدف افزايش می يابد که 
اين خود باعث کمتر شدن زمان و افزايش دقت می شود )33و34(. 
از تأثیرات ديگر غلظت، به هم متصل شدن سلول های هدف با ماده 
مورد نظر که می تواند دارو يا مواد تصويربرداری باشد را می توان 
ذکر کرد، به اين شكل که می توان گیرنده خاصی از سلول هدف را 
بر روی ماده مورد نظر قرار داد که با سلول هدف بیشترين تمايل 
را داشته باشد و باعث اتصالی هدفمند و محكم می شود. هر چه 
که غلظت مواد بر سطح بیشتر باشد اتصال با سلول هدف محكم 

تر و حساسیت کار بیشتر می شود )35(.

ج( استراتژی مواد ترکيبی
بهتر است برای بدست آوردن تايیديه سازمان غذا و داروی آمريكا 

هنگام سنتز نانوذرات در مرحله آبی، آن ها با مواد زيست سازگار 
روکش شوند. برای اين منظور به طور طبیعی از يك پلیمر محلول 
در آب برای پوشش استفاده می شود )28و31(. نانوذراتی مانند 
لیپوزوم ها و يا میسل نیاز به پوشش ندارند، چرا که آنها تا حد 
زيادی زيست سازگار هستند. سنتز ساختاری نانو ذرات جامد اين 
امكان را فراهم می کند تا بر مولفه های آن ها کنترل بیشتری داشته 
باشیم. نانوذرات سنتز شده در فاز آلی معموال در آب نامحلول بوده 
و به پوشش دوم برای ايجاد خواص بیولوژيك نیاز دارند )36(. 
خوشبختانه، چندين روش کارآمد برای انجام اين کار وجود دارد 
که به طور معمول با استفاده از پلیمرهای دوگانه و يا مولكولی مانند 
فسفولیپید اين کار انجام شده است )22و37(. مورد مهم ديگر قبل 
از سنتز نانو ذرات، چگونگی افزودن ويژگی هايی مانند گروه های 
هدف و يا فلوئوروفورها به سطح نانو ذرات است. اکسیدهای 
آهن که با دکستران پوشش داده شده و با گروه آمین اصالح شده، 
تقاطع عرضی يافته اند، می توانند با گروه های هدف، فلوئوروفورها 
با يون های فلزی جفت شوند )38(. برای نشان دار کردن با استفاده 
از اين رويكرد، مقدار کمی ازفسفولیپید با قابلیت واکنش گنجانده 
شده است. در اين مثال خاص مالیمید مورد استفاده قرار گرفت، اما 
ترکیبات ديگری از جمله آمین ها، اسیدهای کربوکسیلیك، پیريديل 

ديتیوپروپیونیت و بیوتین نیز در دسترس هستند )3(.
بهبود  افزايش و  منظور  به  اين روش  رفته در  کار  به  نانوذرات 
بايد از نظر ساختاری سمیت نداشته باشند )22(. در  کنتراست 
نهايت ممكن است محدوديت های بیشتر برای استفاده از آن ها 
وجود داشته باشد و نبايد ذرات بزرگتر در کبد و طحال باقی بماند. 
همچنین، چگونگی واکنش بدن به نانو ذرات و تجزيه شدن آن ها 
تعیین می کند آيا می توان از اين نانو ذرات در انسان استفاده کرد. 
سازمان غذا و دارو آمريكا در نهايت تعیین خواهد کرد آيا نانو 
ذرات می توانند در انسان استفاده شود يا خیر. اين واقعیت وجود 
دارد که هنوز دستورالعمل استانداردی برای استفاده از نانو ذرات 
وجود ندارد که اين موضوع نقشه راه آينده را پیچیده کرده است. با 
اين وجود باز هم تالش های زيادی برای تولید نانو ذرات زيست 
سازگار با بدن صورت گرفته است )39(. به عنوان مثال، شاو و 
همكارانش )39( برای روشن کردن چگونگی اثر نانوذرات در انواع 
فرآيندهای سلولی در سنجش آزمايشگاهی تحقیقات زيادی انجام 
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داده اند. از طرفی، برخی نانو ذرات به مواد غیر سمی تجزيه شده 
به اين ترتیب می توان آن ها را بی خطر در نظر گرفت. اگر ذرات 
اکسید آهن به عنوان يون های آزاد استفاده شود )تزريق شود( به 
دلیل توانايی محدود بدن در تجزيه آهن سمیت ايجاد می شود )1(. 
اما اگر اکسید آهن به صورت کريستال وارد بدن شده به صورت 
آرام آرام و تحت کنترل به ذرات ريزتر آهن تجزيه می شود به عنوان 
گزينه ديگر می توان از مواد کامال بی اثر مانند طال استفاده کرد )1(. 
اگر نانو ذرات بعد از تجزيه به اجزای سمی تبديل شده مانند نقاط 
کوانتومی )به بخش های کادمیوم( در استفاده از آن ها برای موارد 
بالینی بايد توجه الزم مبذول شود. با اين وجود اين نانو ذرات در 

موارد بالینی بسیار پرکاربرد هستند )40(.

بحث و نتيجه گيری
با سنتز نانو ذرات ضمن در نظر گرفتن شرايط و خصوصیات استفاده 
می توان از آن ها به عنوان اساس تولید مواد کنتراست با اثر پذيری 

باال استفاده کرد. ساخت اين مواد با ايجاد عملكرد های گوناگون در 
آن ها، به طور چشمگیری در دهه گذشته بهبود يافته است، از قبیل 
نشان دار کردن کارآمدتر، زيست سازگاری و رسیدن به پیشرفت 
مناسب برای تصويربرداری. در اين مرحله از توسعه به طور کلی 
می توان نانو ذره حاجبی را برای عملكردی خاص، با ويژگی های 
خاص جهت انجام برنامه ای خاص سنتز کرد. با اين حال حوزه های 
زيادی برای پیشرفت در زمینه سازگاری زيستی، اثر بخشی، ويژگی 
خاص و تشخیص بیماری های بیشتر وجود دارد. استاندارد سازی 
ساختار نانوذرات برای تحقیقات کلینیكی/پارا کلینیكی نیاز به توسعه 
بیشتری دارد. در نهايت، فناوری نانو به تولید و بهره برداری نانو 
ذرات جديد در تصويربرداری پزشكی ادامه خواهد داد که دارای 
خواص بهتری است و به عنوان اراده ای برای توسعه تصويربرداری 
پزشكی که نیاز به فرمول های جديدی از نانوذرات به عنوان عوامل 

کنتراست دارد تبديل شده است.
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