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یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

هایپرترمی هدفمند و کاربرد نانوذرات در درمان سرطان
دکتر سعید سرکار ،1مرضیه سلیمی ،*2دکتر رضا صابر
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چکیده
مقدمه :س��رطان یکی از ش��ایعترین بیماریهای جوامع امروزی است .درمانهای کنونی از جمله شیمی درمانی
و پرتودرمانی دارای معایب فراوانی مانند آس��یب به بافتهای س��الم ،عدم نابود س��ازی همه ی سلولهای بد خیم و
عود مجدد میباشد .در هایپرترمی دمای بافتهای تومورال را با استفاده از لیزر ،امواج  RFو میدانهای مغناطیسی
متغیر( )AMFو از طریق تابش به نانوذراتی مانند نانولولههای طال ،نانو ذرات اکس��ید آهن با پوشش دکستران و نانو
تیوبهای کربنی به41-45 ocرس��انده که باعث اپوپتوز در این س��لولها میشود؛ در دماهای باالتر سلولهای تومورال
دچار نکروز میگردند.
مواد و روشها :با اتصال نانوذرات به آنتی بادیهای مخصوص سلولهای تومورال این ذرات فقط در تومور تجمع
کرده و به سلولهای سالم آسیبی نمیرسد .نانوذرات طال دارای پیک جذبی در طول موج 530 nmهستند که بدلیل
عمق نفوذ کم این طول موج در بافت برای درمانهای عمقی مناسب نیست .ذرات با پوشش طال و هسته سیلیکا با
طول موج جذبی )NIR( 800 nmرا میتوان در درمانهای نیمه سطحی استفاده کرد زیرا شدت  NIRپس از عبور از
 2 cmبافت به  %10کاهش مییابد .نانوذرات اکس��یدآهن از طریق مکانیس��مهای  Neel modeو Brownian mode
توانایی تولید گرما در اثر  AMFخارجی را داشته و برای درمانهای عمقی تر مناسب میباشند.
نتایج :گرما باعث تولید پروتئین های hsp70و در نتیجه ایجاد مقاومت و تحمل گرمایی در سلول میشوند .بطور
کلی ماکزیمم مقاومت در  24ساعت اولیه تابش افزایش مییابد .سپس به مدت چندین ساعت تا چندین روز کاسته
میش��ود .گرما همچنین فعالیت اتوفسفریالسیون کیناز  ATMرا افزایش داده که موجب عدم ترمیم شکستگیهای
دوگانه DNAمیگردد؛ گرما همچنین با کوالپس عروق جریان خون را نیز کاهش میدهد.
بحث و نتیجهگیری :نانوذرات ابزاری حیاتی به منظور افزایش تحویل دارو و عوامل بیولوژیکی خواهند بود .تولید
گرما در اثر قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیس��ی با اس��تفاده از نانوذرات منجر به درمان بیماریهای
بدخیم و خوش خیم در انسان میگردد .تحقیقات گسترده تری بر روی تحویل هدفمند نانو ذرات به تومورها نیاز است.
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