خذمات فناوری نانو در مرکس بیولوشی پرتو برای پصوهشگران
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هشکض تحقیقات تیَلَطی پشتَ ٍاقغ دس داًشگاُ ػلَم پضشکی ایشاى دس ساػتای سفغ ًیاصّای پظٍّشگشاى ػلَم صیؼتی
ٍ پضشکی کشَس اقذام تِ اسایِ خذهات تِ ػوَم کشدُ اػت .خذهات اسایِ شذُ دس ایي هشکض دس صهیٌِ تَلیذ ًاًَ
ػاختاسّای هختلف ،تشسػی ٍ هشخظِ یاتی صیؼتی ًاًَػاختاسّا ،اًجام هطالؼات هیذاًی ،هشاٍسُ دس صهیٌِ پشٍطُ ّای
ًاًَصیؼت فٌاٍسی هی تاشذ.

الف) تولیذ نانوررات معذنی و آلی مختلف از جمله:
 -1ساخت خوشه های طال با انذازه های زیر  3نانومتر:
خَشِ ّای طال تا خَاص هتٌَع کاستشدّای تشخیظی ٍ دسهاًی هتٌَػی داسًذ .ایي ػاختاسّا تشػکغ ًاًَرسات طال
کِ فاقذ خَاص هغٌاطیؼی ّؼتٌذ ،فشٍهغٌاطیغ ّؼتٌذ ٍتاصدُ فلَسػاًغ خَتی داسًذ ٍ سًگ قشهض هشخظِ ی
ًاًَرسات طال سا ًذاسًذ .تِ ػلت داسا تَدى ػذد اتوی تاال تِ ػٌَاى حؼاع کٌٌذُ سادیَیی ٍ یا تشای تْثَد تشخیض اص
طشیق اشؼِ ایکغ تکاس گشفتِ هی شًَذ.
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میکروگراف های  HRTEMاز خوشههای طال .منحنی توزیع اندازه نمونه  2نانومتری( ،(a) )S1و نمونه تصویر آن ) .(bمنحنی توزیع
اندازه نمونه  3نانومتری ( ، (c) )S2ونمونه تصویر آن ).(d

 -2نانوررات طال با انذازه های مختلف و پوشش های سطحی متفاوت
ًاًَرسات کشٍی طال ًَس هشیی سا چٌذیي هیلیَى تشاتش سًگذاًِّای آلی جزب هیکٌٌذ ٍ ًضدیک تِ  011دسطذ ًَس
جزب شذُ دس ایي ػاختاسّا تِ گشها تثذیل هیشَد .ایي ًاًَرسات تحت تاتش ًَس تؼیاس پایذاس ٍ صیؼت ػاصگاسًذ.
طَل هَج حذاکثش ًَس جزب شذُ تَػط ایي ًاًَرسات تِ اًذاصُ ًاًَرسُ ٍ تشّوکٌش ًاًَرسات تا یکذیگش ٍاتؼطِ
اػت .هجوَع ایي هَاسد ٍ خَاص دیگش ایي رسات سا یکی اص اًتخابّای هٌاػة تشای کاستشدّای تشخیظی ٍ
دسهاًی گًَاگَى ّؼتٌذ .دس هشکض تیَلَطی پشتَ ًاًَرسات کشٍی طال دس اًذاصُ ّای  4الی ً 01اًَهتش قاتل ػاخت
ّؼتٌذ.

میکروگراف های  TEMاز نانوذرات طال .با اندازه های  )b( 01 nm ،)a( 4 nmو  )c( 25 nmمنحنی توزیع اندازه آنها (.)d,e,f

 -3نانومیله های طال با نسبت طول به عرض مختلف و پوشش های سطحی متفاوت
ًاًَهیلِّای طال تِ خاطش ػطح هقطغ جزب ًَس تاال ،جزب قاتل کٌتشل دس ًاحیِ فشٍػشخ ًضدیک
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فتَلَهیٌؼاًغ دٍفَتًَی قَی (TPL)2کِ هٌاػة تظَیش تشداسی ػِ تؼذی دسٍى تي اػت ،تشای کاستشدّای پضشکی
ٍ صیؼتی تؼیاس هَسد تَجِاًذ .فاکتَس تؼییي کٌٌذُ دس تیشیٌِ جزب ًَسی ٍ خَاص هشتثط تا ًاًَهیلِ ّای طالً ،ؼثت
طَل تِ ػشع 3اػت .تا تغییش ایي پاساهتش جزب پالػوَىّای طَلی ًاًَهیلِ دس ًاحیِ  NIRقاتل تٌظین اػت .دس
هشکض تیَلَطی پشتَ ًاًَهیلِ ّای طال دس ًؼثت ّای اًذاصُ هتفاٍت ٍ تا پَشش ّای ػطحی گًَاگَى ػاختِ هی شَد
ٍ دس اختیاس پظٍّشگشاى شاخِ ّای هختلف قشاس هی گیشد.
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میکروگراف های  TEMاز نانومیله های طال .با سه نسبت اندازه ی متفاوت ( )aو منحنی جدب و تصاویر اپتیکی مربوط به آنها (.)b
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 -4ساخت نانوررات سیلیکا متخلخل با انذازه های متفاوت و پوشش های سطحی متفاوت
ػیلیکا یا دی اکؼیذ ػیلیکَى هادُ اطلی شیشِ اػت .ػیلیکای هضٍ هتخلخل دس کاستشدّای پضشکی کاستشد تیشتشی
داسد .طَسیکِ هی تَاى حفشات ایي ًاًَػاختاس سا تا داسٍ تاسگزاسی کشد ٍ تشای کاستشدّای هختلف داسٍسػاًی تکاس
گشفت .حفشات ایي ًاًَرسات سا هی تَاى تا سًگ ّای فلَسٍػٌت ًیض تاسگزاسی کشد ٍ اص ایي ػاختاسّا تشای
کاستشدّای تشخیظی ٍ یا تِ ػٌَاى تیَػٌؼَس تکاس گشفتً .اًَرسات ػیلیکای هتخلل تا اًذاصُ ّای ً 011 ٍ 21اًَهتش
دس هشکض تیَلَطی پشتَ دس اختیاس پظٍّشگشاى شاخِ ّای هختلف قشاس هی گیشد.

 -5ساخت و فرموالسیون نانولیپوزوم ها با ویصگی های متفاوت
لیپَصٍمّا ػاختاسّای کشٍی ّؼتٌذ کِ شاهل یک ّؼتِ ی آتی هحظَس شذُ تیي یک یا چٌذ دٍ الیِی لیپیذی
هیتاشٌذ .ایي ٍصیکَل ّا ،شاهل حذاقل یک دٍ الیِی فؼفَلیپیذی ّؼتٌذ ،کِ غالثا یک فضای آتی سا احاطِ کشدُ
اػت ٍ تقؼین تٌذی ػاختاسی لیپَصٍم ّا تش هثٌای اًذاصُ ٍ تؼذاد دٍالیِ ّای لیپیذی اػت .لیپَصٍمّا تِ دلیل ػاختاس
ٍیظُای کِ ًؼثت تِ ػایش ػیؼتن ّای داسٍسػاًی داسًذ هی تَاًٌذ داسٍّایی تا چشتی دٍػتی هتفاٍت سا دس خَد جای
دٌّذ .تِ ایي تشتیة کِ ،یک لیپَصٍم دس غشای دٍالیِ خَد یک فضای آب گشیض ٍ دس ّؼتِ خَد یک فضای آب
دٍػت سا فشاّن هی کٌذ کِ هی تَاًذ تِ طَس ّوضهاى تشکیثات آب دٍػت ٍ آب گشیض سا دس خَد تاسگزاسی
ًوایذ .داسٍّای تؼیاس چشتی دٍػت تِ طَس کاهل دس دٍالیِی لیپیذی ٍ داسٍّای تؼیاس آب دٍػت هٌحظشاً دس
ّؼتِی آتی قشاس هیگیشًذ.
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شکل شواتیک لیپَصٍم ) ٍ (aهیکشٍگشاف  TEMتْیِ شذُ اص لیپَصٍم ).(b
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 -6نانوررات نقره با انذازه ها و اشکال مختلف
شایذ هْوتشیي ٍ شٌاختِ شذُ تشیي خاطیت ًاًَرسات ًقشُ خَاص ضذ هیکشٍتی آًْا تاشذ .دس ٍاقغ اص صهاى ّای
تاػتاى ًقشُ ٍ تؼضا ًاًَرسات آى تِ طَست یک ػاهل ضذ تاکتشی کاستشد داشتِ اًذ .ػالٍُ تش خَاص ضذ هیکشٍتی
ًاًَرسات ًقشُ دس شکل ّا ٍ اًذاصُ ّای هختلف ،ایي ًاًَػاختاسّا کاستشدّای فشاٍاًی دس ػلَم پضشکی داسًذ .اص
جولِ ایي کاستشدّا هی تَاى تِ اػتفادُ اص ایي ًاًَػاختاسّا تشای تقَیت ػیگٌال طیف ػٌجی ساهاى هَلکَل ّا ٍ
آًالیت ّای صیؼتی ،اػتفادُ اص خَاص الکتشٍشیوایی ًاًَػاختاسّای ًقشُ دس ػاخت تیَػٌؼَسّا ،اػتفادُ اص خَاص
کاتالیؼتی قَی ًاًَرسات ًقشُ ،اػتفادُ دس ػاخت ػایش ًاًَػاختاسّا ٍ یا اػتفادُ اص خَاص ًَسی ًاًَرسات ًقشُ
تشای ػاخت تشچؼة کاالّا اشاسُ کشدً .اًَرسات ًقشُ تا اشکال ٍ اًذاصُ ّای گًَاگَى دس هشکض تحقیقات تیَلَطی
پشتَ قاتل تَلیذ هی تاشذ.
 -7از جمله سایر نانوساختارهایی که در مرکس بیولوشی پرتو قابل ارایه به همکاران می باشذ
شامل:
ًاًَرسات اکؼیذ سٍیً ،اًَرسات تَلیذ شذُ تِ شیَُ ّای صیؼتیً ،اًَرسات پلیوشی هتفاٍتً ،اًَرسات آلیاطی فلضی

ب) بررسی و مشخصه یابی نانوساختارها از جمله
اص جولِ خذهات هشکض تحقیقات تیَلَطی پشتَ هشخظِ یاتی ،تشسػی ّای گًَاگَى هَلکَلی ،ػویت ػٌجی ػلَلی
ٍ غیشُ هی تاشذ.
ج) مشاوره در زمینه پایان نامهها و پروشههای نانوفناوری و نانوزیستفناوری و مهنذسی بافت
د) انجام مطالعات میذانی ،پروشها و طرحهای مختلف در حیطه نانوفناوری و نانوزیستفناوری:
اص جولِ ّاپشتشهیا ،فتَدایٌاهیک تشاپی ،سادیَتشاپی ،تیَػٌؼَس  ،طیف ػٌجی تشذیذ ساهاى ػطحی ٍ غیشُ.

