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چکیده

مقدمه: نانو ذرات مغناطیسی هم اکنون به عنوان حسگر در بسیاری از وسیله ها استفاده می شوند. عالوه بر این 

با توجه به پیشرفت های انجام شده در رشته شیمی نانو ذرات مغناطیسی را می توان در مطالعات شیمی تجزیه مورد 

استفاده قرار داد. هم چنین از آنها در جداسازی مغناطیسی نیز استفاده می شود. نانو ذرات مولکولی )MNP( به شدت 

(MNP( از خود نشان می دهند. هم چنین از )Vivo(حساس هستند و ویژگی هایی منحصر بفردی را در تحقیقات ویوو

ها برای کارهای دیگری نظیر تخمین دما، چسبندگی، سختی یک بافت شبک های نیز استفاده می شود.

موادوروشها: مایع هایپرترمیای مغناطیسی)MFH( در حال حاضر به طور کامل تکامل یافته است و به عنوان 

یک عامل موثر در درمان سرطان کاربرد دارد. این تکنولوِژی از جابجایی راه دور نانو ذرات مغناطیسی )MNP( استفاده 

می کند تا به طور مس��تقیم باعث هدایت گرمایی ش��ود. اثرات درمانی بسیاری تابحال مشاهده شده است. اما پروسه 

اصلی هنوز قابل استفاده نیست زیرا بصورت مجازی هم حدس دمای به دست آمده ممکن نیست، و گرمای مناسب 

اغلب نیازمند شرایط نا امن درمانی می شود. مسایل متعددی برای سال های متمادی بر سر راه اجرای بالینی از روش 

فوق الذکر وجود دارد که عبارتند از: 1.تداخل اندازه گیری با پروسه درمان، 2.تداخل زمینه انگیزش با اندازه گیری ها، 

 MFH 3.وض��وح، 4.چال��ش تمایز تغییرات دمای��ی از تاثیرات فیزیولوژیایی. اگرچه به جا گذاری گرما در طی پروس��ه

قابل پیش بینی اس��ت اما هنوز مدل های جاری نامناس��بند زیرا در مساله ویوو فیزیک را به حدی پیچیده می کند که 

قابلیت های درمانی از درک آنها عاجز خواهند ماند.به عالوه، آزمایشهایی که در ویترو انجام می پذیرند برای پیش بینی 

میزان MNP در جو فیزیولوژیایی پیچیده نامناسب هستند.

نتایج: گرما درمانی غیر هجومی با استفاده از تصویرپردازی MRI ممکن شده است.اما تداخل های بین رشته ای 

مانع اس��تفاده همزمان از MFHوMRI می ش��ود. بنابراین مشکالت همچنان به قوت خودشان باقی هستند. یک راه 

حل برای عکس برداری قابل قبول نیازمند تغییر دیدگاه است. به جای اندازه گیری دمای دستمالهای اطراف MNPها 

می توان دمای خود MNP را با استفاده از تخمین انرژی از راه دور به دست آورد. در این مقاله روش های جدید طیف 

سنجی آورده می شود. این روش ها حاوی اطالعاتی در مورد نانو ذرات، مغناطیدگی آنها و دما می باشند. همچنین در 

این روش ها اطالعاتی با استفاده از آزادی چرخش با حساسیت باال با توجه به جداسازی فرضی حلقه مشاهده از زمینه 

انگیزش بدست می آید.

بحثونتیجهگیری: مقوله ی میدان ثابت مغناطیسی ساخته شده از نانو ذرات به عنوان راهی برای اندازه گیری 

MNP ها است. با تغییر مسیر سیم پیچ بصورت عمودی و قرار دادن یک میدان ثابت در مسیرش قادر هستیم که جریان 

مغناطش��ی را در سیم پیچ تشخیص دهیم. با به حداقل رسیدن س��یگنال ها، جریان ولتاژی MNP را می توان تقویت 

کرد تا به حساسیت باال رسید. روش های جدید اندازه گیری MNP و دما در درمان سرطان به شدت مهم است زیرا با 

کنترل دما این امر میسر است

نانو ذرات، مغناطیسی، سرطان، دما.کلمات کلیدی
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