




هسته تحقیقاتی

نانوذرات تشخیصی



دکترعلی شاکری زاده: مسئول هسته•

چراغیخانم سوسن : دستیار هسته•
شهناز ریمازدکتر : دانشترجمان •

، دکتر سید دکتر سمیده خوئی، دکتر علی نشاسته ریز، دکتر محمدباقر شیران: گروه پژوهشی •
یب غزنوی، ربیع مهدوی،دکتر احمد بیطرفان، دکتر سید کامران کامروا، دکتر علی کمیلی، دکتر حب

رابدی، دکتر دکتر سعید مهرزادی، دکتر به آفرید قلندری ، دکتر شایان ملکی ، دکتر علیرضا منتظ
حسین قدیری، دکتر ندا عطاران، دکتر آرش صادقی و دکتر علیرضا مهدیزاده



حال توسه امروزه فناوری نانو در تمامی زمینه ها نظیر صنعت، نظامی و پزشکی با سرعتی روز افزون در

( نرانومتر 100ترا  1بری   )فناوری نانو با معرفی ساختارهای منحصر به فررد نرانومتری   . و پیشرفت است

. سرت امیدهای زیادی را برای رفع بسیاری از مشکالت موجود در حوزه پزشکی و سالمت ایجاد کرده ا

ه و بهبرود  از جمله زمینه هایی که فناوری نانو توانایی های زیادی از خود به نمایش گذاشته است، توسع

تهاجمی یرا  تاکنون برای تشخیص ضایعات به روش غیر. روشهای تشخیصی در حوزه سالمت می باشد

توسعه یافته اند که هرکدام از ای  PETو یا  MRI ،CT-Scan ،SPECTکم تهاجمی، مدالیته هایی نظیر 

تلفری  با معرفی نرانوررات مخ . روشها عالوه بر مزایای زیادی که دارند دارای محدودیت هایی نیز هستند

ی تصاویر نظیر نانوررات طال یا نانوررات اکسید آه ، امید زیادی به وجود آمده است که بتوان پارامترها

ص زودهنگام بیماری پزشکی به نحو مطلوب تری تحت کنترل واقع شوند بطوریکه حتی بتوانیم به تشخی

ه عنوان عالوه بر مزایای فوق الذکر، استفاده از نانوررات ب. های کشنده ای همچون سرطان امیدوار شویم

نتراست زا را به ماده کنتراست در تصویربرداری پزشکی ای  قابلیت را به ما خواهد داد که بتوانیم مواد ک

.سمت سلولهای بیمار هدفگیری نماییم

مقدمه





•Magnetic Resonance Imaging (MRI)

•Computerized Tomography (CT)

•Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)

•Positron Emission Tomography (PET)

•Ultrasonography
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MRIنانوذرات کنتراست زا در 

CT-Scanنانوذرات کنتراست زا در 

نانوذرات کنتراست زا در 
روشهای پزشکی هسته ای

نانوذرات کنتراست زا در سونوگرافی

نانوذرات کنتراست زا و حامل دارو



اهداف و چشم اندازها

شکیتولید نانوذرات تشخیصی با قابلیت استفاده در مدالیته های تصویربرداری پز•

و تعداد ارجاع باالIFچاپ مقاالت با •

ثبت اختراع در سطح ملی و جهانی•

ا اولویت كمك به توسعه و پژوهش در زمینه های بنیادی، كاربردی و توسعه ای نانوفناوری ب•

نانوذرات تشخیصی

صیتالش در جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی هسته پژوهشی نانوذرات تشخی•

ترویج پژوهش های با محوریت نانوذرات تشخیصی•

رات ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به سایر محققین در زمینه فناوری نانو به ویژه نانوذ•

تشخیصی

تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری نانو به ویژه نانوذرات تشخیصی•



برنامه كوتاه مدت

طراحی نانوساختارهای مناسب جهت تشخیص سرطان  •

برنامه میان مدت

سنتز و ارزیابی نانوساختارهای طراحی شده جهت تشخیص سرطان و انجام تست های  •

آزمایشگاهی و حیوانی

برنامه های دراز مدت

یتولید نانوذرات كنتراست زا مناسب برای استفاده در مدالیته های تصویربرداری پزشک•

تجاری سازی نانوذرات تولید شده در هسته تحقیقاتی•



برای دستیابی به ای  اهداف امکانات زیر مورد نیاز می باشد

آزمایشگاه کشت سلولی-1
آون،  التراسونیک هموژنایزر،: نیازها در امور مرتبط با سنتز نانومواد-2

...سانتریفوژ، حمام التراسونیک، هود شیمیایی و 
،  RF generator، لیزر، IRترمومتر فیبر اپتیکی، دوربی  : سایر موارد-3

رای شبیه فانتوم های تصویربرداری های مختلف، کامپیوترهای پرسرعت ب
سازی و پردازش تصویر دیجیتال

حضرت دسترسی به بخش های تصویربرداری بیمارستان های: فرصت ها
، بیمارستان شهید رجایی و مرکز قلب تهران(ص)رسول 



http://rbrc.iums.ac.ir/

86704664

rbrc@iums.ac.ir

.  یداین مرکز از تمام اساتید، دانشجویان و همکاران عالقه مند به این حوزه دعوت به همکاری می نما

ولوژی رپوتووتویی،دترر رکز  حقیقات  ی  دااگشنه علوم زپشکی اریان، دادکشنه پیرازپشکی، روربوی گروه علوم رپ




