




نانوبیوسنسورها موردنانوذرات تشخیصی
پرتواستفاده در تعیین دوز

نانوهایپرترمیا نانورادیوتراپی

سازی  نرم افزارهای شبیه 
اثرات رادیوبیولوژیک





:مسئول هسته
دکتر بیتا مهروی

:دستیار هسته
دکتر خدیجه اشتری

:ترجمان دانش
دکتر شهناز ریماز



درهکاستایرانپزشکیعلومدانشگاهتحقیقاتیمراکزازیکی،(RBRC)پرتوبیولوژیتحقیقاتمرکز

انجمنبانیزفعالیهمکاریتواندمیامااست،مستقلمرکزیRBRCچهاگر.شدتاسیس1395سال

.باشدداشتهکشورسرطانتحقیقاتمرکزوایرانپزشکیفیزیک

اییهبیماریدرمانبرایروشاین.شودمیدادهگرمابافتبهآندرکهاستدرمانیروشهایپرترمیا،

40بهدماافزایش.استمناسبگرمابهنسبتسرطانیهایسلولباالیحساسیتدلیلبهسرطاننظیر

ازیکیروویوماکبرمبتنیهایپرترمیا.استکافیسرطانیهایسلولبردنبینازبرایسانتیگراددرجه

.داردزیادیمزایایکهاستگرمادرمانیهایروشمهمترین

بهازنیبدونتواندمیها،بافتاعماقبهنفوذبامخربغیرروشاین

گرمااعمال.ببردبینازراسرطانیهایسلولدرمانیشیمیداروهای

اربسیبدنازبخشیکردنگرمویژهبهاستدشوارکاریبدنبه

نیزسرطانیسلولاطرافهایبافتروشایندر.استبرانگیزچالش

.داردهمراهبهبیماربرایناخوشایندیپیامدهایوشدهگرم



ه است، درپنجاه سال اخیر، پیشرفتهای گستردهای در طراحی و توسعه عوامل شیمی درمانی صورت گرفت

ذارندکه داروها و عوامل شیمی درمانی سنتی اثرات و واکنشهای نامطلوب در بدن بیمار به یادگار می گ

.آیندتلفیق عوامل شیمی درمانی و حرارت یکی از راهکارهای بهینه در درمان سرطان به شمار می 

روشهای سنتی گرمادهی، شامل گرم نمودن کل بدن با حمام داغ، ایجاد گرماای منطقاه ای باا پرتوهاای    

دن بافت کاارا  الکترومغناطیس یا التراسوند، وحرارت آنی با لیزر و میکروویو و نیز هایپرترمیا برای گرم کر

.شوندمی باشند، اما در حین حال باعث آسیب دیدن بافت های سالم بدن می 

گرماایی  نور گرما درمانی یک روش نوین با کمترین آسیبهای جانبی است که در آن انرژی فوتون به انرژی

.می شودتبدیل 



ند که از گونه های جاذب نور می توانند کوروموفورهای طبیعی داخل بافت یا مولکولهای رنگین باش•

هارج وارد محیط مورد نظر شوند،

.دارندمیزان جذب در کوروموفورهای طبیعی پایین است و مواد خارجی اولویت •

.دهندازطرفی مولکولهای رنگی براثر مرور زمان ودر معرض پرتو، کارایی خود را از دست می •

گزین اکنون نانوذرات فلزی نجیب و نانولوله های کربنی به عنوان جاذب در نورگرما درماانی، جاای  •

.رسندمناسب و کلیدی به نظر می 



فعالسازماندهی،شناخت،راستایدررازیادیپیشنهاداتپزشکینانوفناوریکهاستواضح•

.داشتخواهدراپزشکیمختلفعلومبهارائهبرایحیطهایندرجدیدروشهایکردن

تحقیقاتایجنتکاربردآن،نشروتولیددانش،ارتقاءکلیهدفباهایپرترمیانانوتحقیقاتیهسته•

.گردیدتشکیلجامعهسالمتسطحارتقاءبهکمکنهایتدروپزشکیصنعتدر

اهدافوسیاست هااجرایراستایدروسرطانانواعخصوصابیماریهادرمانزمینهدرهستهاین•

.کردخواهدفعالیتبهشروعایرانپزشکیعلومدانشگاهمدتبلندومدتکوتاه



آنها دستیابی به دانش بومی تولید نانوذرات مورد استفاده هایپرترمیا با هدف صنعتی نمودن-1

المتسارتقاءجهتدرهایپرترمیادراستفادهموردنانوذراتتولیدفنیدانشبهدستیابی-3
جامعه

دستیابی به فناوری های قابل اعتماد، سریع، کم هزینه و قابل انتقال در زمینه هایپرترمیا -4

کشورازخارجدانشگاههایومراکزوکشوردانشگاه،سطحدرپژوهشییکپارچهشبکهایجاد-5

ای دستیابی به آخرین فن آوری های روز و رشاته ها  : تبدیل شدن به یک قطب پژوهشی از طریق-2
ط مرتبط، افزایش توان تخصصی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و خدمات تخصصای، ایجااد محای   

پژوهشی پویا و مولد علم





هایدستگاهرویبرتحقیقات-2
هایپرترمیا

گرایش های تحقیقاتی
نانو فناوری پزشکی

ده تولید نانوذرات مورد استتفا -1
در هایپرترمیا 



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

86704664

rbrc@iums.ac.ir

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

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




