




نانوبیوسنسورها موردنانوذرات تشخیصی
پرتواستفاده در تعیین دوز

نانوهایپرترمیا نانورادیوتراپی

سازی  نرم افزارهای شبیه 
اثرات رادیوبیولوژیک



تحقیقاتیهسته 

ر کاربرد نانوذرات د
پرتودرمانی



دکتر سیدربیع مهدوی : هستهمسئول •
ریاضیدکتر رضا : دستیار هسته•
دکتر شهناز ریماز: ترجمان دانش•

اکری زاده، دکتر سپیده خوئی، دکتر علیرضا نیکوفر، دکتر علی ش: گروه پژوهشی •
دکتر محمد باقر شیران، خانم لیال خلفی، دکتر پدرام فدوی



را به های یونیزانائی از تابشهائی است که بتوانند اندازه ویژهپرتودرمانی دربرگیرنده همه روش

چه این یک گر. رسانده شود(سالم)های دیگرهای بدخیم برسانند بدون اینکه آسیب زیادی به بافتبافت

ن شود تا کمتریها بکاربسته میهای سرطانی همه تالشخواسته آرمانی است ، لیکن دردرمان توده

IMRTبعدی ،پرتودرمانی کانفورمال سه. های پیرامون توده مورد نظر برسدزیان ممکن به بافت

ی های طراحی درمان کامپیوترهای برنامهتراپی ، رادیوسرجری ، رباتیک ، بهمراه توانائی،براکی

گرچه . کنندوبیش توانستند بیشترازگذشته ما را دردستیابی به این هدف کمکهائی هستند که کمروش

کی را پزشتوان نقش تصویربرداریها با کمک طراحی درمان کامپیوتری نمیدر بکارگیری این روش

.  نادیده گرفت



ت ائییی را در اییین زمینییه ایجییاد کییرده اسییت ،افییزایش حساسیییهییائی کییه امییید تییازهیکییی از روش

هماننید در ایین راسیتا صنصیرهائی. زا میباشیدها با بکارگیری نانودرات کنتراسیتپرتوی توده

( Z= 79)ولییی طییال دارای صییدداتمی بییاا. ییید ، گییادولینیوم و طییال مییورد آزمییایش دییرار گرفتنیید

ار هییای پییائین پرتوهییا یعنییی در گسییتره کیعوولتییاژ باصیی  جییذب بسییییاسییت کییه بییرای انییرژی

پیارامترمهم دیگیر طییال. درهیدف خواهیید شید( احتمیال رخیداد بییاای پدییده فتوالکترییک)زییادی

ائیی هاگرچه این سمی نبودن تیا ییک ظعظیت وییژ. سازگار بودن با بدن و سمی نبودن آن است

. باشد درست استمیml-1  mg 10که کم وبیش 

ه برتییری اصییعی بکییارگیری نییانوذرات طییال  در گسییتره انییرژی پرتوهییای مگاولتییاژ اسییت کیی

و تنییی و درون تنییی و همچنییین مطالعییات بییالینی کییارآیی-سییازی، کارهییای بییروندرطییی شییبیه

بکییارگیریطییر  ربردی اییین هییای کییاهییدف. ضییریب افییزایش اشربخشییی خییود را نشییان داده انیید

و امکیییان حیییذف دز ( کانسیییر پروسیییتاتدر بیییویژه )هیییامورنیییانو بیییرای افیییزایش دز توذرات 

در پرتودرمییانی اسییت تییا ضییمن کییاهش تعییداد جعسییات درمییانی از صییوار  ( boost)بوسییت

.پرتودرمانی ناحیه لگن بیماران نیز بکاهد
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Biocompatibleساخت نانوذره 

اولتاژتعیین سطح اثربخش در حضور پرتو مگ

تزریق و یا کاشت نانوذرات در تومور

پرتودرمانی درمانی و مطالعات آینده نگر جهت 
بررسی امکان کاهش دوز پرتو و تعیین دوزهای 

رادیوبیولوژیک هم اثر



تولید نانوذرات جدید درمانی•

یارتقا کیفیت زندگی دربیماران مبتال به سرطان  از طریق کاهش عوارض پرتودرمان•

امکان افزایش اثرات بیولوژیک در پرتودرمانی همزمان با نانوذره•

و تعداد ارجاع باالIFچاپ مقاالت با •

کمک به توسعه و پژوهش در زمینه هاي بنیادي، کاربردي و توسعه رادیوتراپی•

تالش در جهت تجاري سازي دستاوردهاي تحقیقاتی هسته پژوهشی نانوذرات درمانی•

ترویج پژوهش هاي با محوریت نانوذرات درمانی•

رات ارائه خدمات علمی و مشاوره اي به سایر محققین در زمینه فناوري نانو به ویژه نانوذ•

درمانی



برنامه کوتاه

مدت

طراحی نانوساختارهای مناسب جهت درمان بیماری های •

مختلف

برنامه میان 

مدت

سنتز نانوساختارهای طراحی شده و انجام تست های •

آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی

برنامه های 

دراز مدت

رمانیدرمان سرطان با نانوذرات حساس کننده پرتوی در پرتود•



:باشدبرای دستیابی به این اهداف همکاری و امکانات  بخش های زیر مورد نیاز می 
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