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  تثبیت آالنین بر روی نانو ذرات مگنتیت اصالح شدهسنتز و شناسایی 

 *، سمیه رستم زاده منصورسولماز یوسفی اردبیلی

   ایران -اردبیل -گروه شیمی –آزاد اسالمی واحد اردبیلدانشگاه 

Solmaz.yousefi.a@gmail.com 

 

 چکیده :

و سه ظرفیتی در یک محیط قلیایی به  دو آهننمک های  کلرید  ( با استفاده از4O3Feن روش، نانوذرات مغناطیسی)در ای

نوذرات  با الیه ای از سیلیکا برای بهبود پایداری شیمیایی و پراکندگی در محیط واکنش روش هم رسوبی سنتز گردید. نا

که به طور مؤثر با سطح ، ( مورد استفاده قرار گرفتTEOSو سیلیکات )پوشش داده شد. که در آن هیدرولیز تترا اتیل اورت

آمینو پروپیل تری متوکسی  -3سطح نانوذرات با  ،در بخش بعدی این تحقیق خارجی نانوذرات مغناطیسی متصل شوند.

سط میکروسکوپ این مواد تو .متصل شدی خره آالنین به نانوذرات اصالح شده با پیوندهای آمیدو باأل(، APTMSسیالن )

و ( FT-IR(، طیف سنجی مادون قرمز)XRD)Xپراش اشعه ، (EDAX)، تجزیه عنصری (SEMالکترونی روبشی)

( مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اتصال آالنین به نانوذرات با تجزیه VSMنمونه ارتعاشی)سنج با  مغناطیس

 دهد که خواص نانوذرات نشان میVSM  با استفاده از نتایج یید شد. خواص مغناطیسی نانوذراتأت FT-IRو تحلیل

غنی سازی پروتئین   ای برای دارورسانی هدفمند و های امیدوار کنندهباشد. این مواد انتخابغناطیس میپارا مسوپر

 هستند.

 

 Alanine2@SiO4O3Fe@،دارورسانی ،میکرو کره ،شناسایی ،سنتز کلیدی: واژگان
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 مقدمه: -1

-های بایوپزشکی مانند جداسازی بایو مولکولای رابرای کاربردتوجهات ویژه مگنتیتل های اخیر استفاده از نانو ذرات در سا

های زیستی و دارورسانی هدفمند به خود جلب برچسب ،( به عنوان عامل تمایزMRIتصویربرداری رزونانس مغناطیسی) ،ها

باید ، داشته باشند   ه نانو ذرات مغناطیسى بتوانند کاربردهاى زیستىآن کبراى  (, et al 2006  C Corot )اند.کرده

اندازهى ( A Ito) et al  2005 زمان گردش خون باال در بدن را داشته باشد. و زیست سازگار و زیست تخریب پذیر باشند

ق کلیهها دفع مىشوند و در چون در اندازهى کمتر از ده نانومتر از طری؛ نانومتر باشد 01-011این نانو ذرات باید بین 

  A.K)روند.از بین می به وسیلهى سیستم دفاعى بدن ، نانومتر به عنوان یک جسم خارجى  011 تر ازگ مقیاس بزر

Gupta , M Gupta 2005 ) به ذرات مغناطیسی الزم به یاد آورى است که ویژگىpH  محیط و پوشش  یونىو قدرت

جدایى ناپذیر از نانو ذرات ء یک جزسطوح پوشش  A.K Gupta, et al 2007) )دارد.اطراف نانو ذرات بستگى 

اگر چه نانو ذرات با داشتن ویژگى ابر پارا  .بتوان از آن ها در کاربردهاى زیست پزشکى استفاده کرد مغناطیسى است تا

پایدارى  .دتمایل به تجمع و انباشتگى دارن، ى باالى سطوحژولى به دلیل انر، جذب یکدیگر نمىشوند، مغناطیسى

اگر چه دافعهى بارهاى روى سطح نانو ذرات مىتواند از تجمع آنها ؛ الکترواستاتیک کلوییدى براى نانو ذرات مناسب نیست

با افزون بر این  .این بارها خنثى مىشود، اما در حضور یک نمک یاالکترولیت هاى دیگر محیط داخلى بدن، جلوگیرى کند

چون سیستم دفاعى بدن آنها را  .تمال جذب آنها از طریق پروتیینهاى پالسما وجود دارداح، تزریق وریدى این نانو ذرات

براى داشتن نیمه عمر طوالنى نانو ذرات مغناطیسى در پالسما که الزمهى  .به عنوان یک جسم خارجى از بین مىبرد

  اشد.بدن با آن ها سازگاری داشته ب سیستم دفاعیباید ، کاربرد آنها در زیست پزشکى مىباشد

 (C.C Berry, A.S.G Curtis  2003) 

مولکول هاى دارو بر روى سطح یا درون  عوامل تقویت کنندهى نفوذ و، اسیدهای آمینه، رنگینههاى نورى، عاملهدف

بر روى سطح نانو ذرات به  0نانوساختارهاى مغناطیسى قرار مىگیرد براى مثال اتصال رنگینههاى نورى یا فلوئوروفورها

نوع  النین یکآ ( E.Y Sun et al, 2006 ).می کندکیفیت تصویربردارى را چند برابر ، مل تصویربردارى نورىعنوان عوا

و یک اسید آمینه غیر ضروری است یعنی چنین اسید آمینه ای باشد. می )2NO7H3C ( اسید آمینه با فرمول شیمیایی

ت و از عضالدر النین آ  (G.Mcmurry, 2000 ) ود.شمی در بدن حیوان از سایر مواد موجود در رژیم غذایی اش سنتز

به تنظیم و ست ژی انرامولد . دمی شو در ادرار آزادتمرین  هنگامد و ساخته می شودار شاخه ای هنجیراسیدهای زمینو آ

 دهستفاالی با د؛ وگلوکز می شوم عدت و فتن عضالرسید باعث تحلیل امینو آین امزمن د نیز کمک می کند. کمبون قند خو

آالنین در دیواره ها ی  - Dست.ی اقابل پیشگیر هستنددار شاخه ی نجیرز هایسید امینو ی آکه محتو هاییمکملاز 

در این  .(Morrison and Boyd1976) های آنتی بیوتیک ها پیدا  می شودسلول های باکتری ها و در بعضی از پپتید 

 -  L و  SiO4O3Fe@2بر پایه ی نانوذرات       پوسته -هستهنوهیبریدها ی  چند کاره ساده و اقتصادی نامقاله سنتز 

                                                           
1. Fluorophores 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 3   

 

پوشش داده شده آالنین  -L با  رسوبیهمسنتز نانوذرات مغناطیسی توسط روش مورد بررسی قرار گرفته است.  آالنین

هم بلورین فرا ساختمان دربارهی اطالعات مشخص شده بودند (XRD)انکسار اشعه ایکساین هیبریدها  که توسط است. 

 آوردند.

و طال به ترتیبب   4O3Fe استووا وهمکارانش نانو ذرات مغناطیسی را به درون ساختار کامپوزیتی با هسته سیلیکا،

  [.8] عنوان پوسته های داخلی و خارجی سوار کردند

ا ب Fe+3و  Fe+2نانوذرات مغناطیسی سوپرپارامغناطیسی را از هم رسوبی  0112در سال و همکاران  0کی زیبان

OH4NH  آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن پوشش دادند و از  -3تهیه کردند سپس سطح نانوذرات بدست آمده را توسط

آن برای تثبیت سرم آلبومین )به عنوان یک مدل پروتئین( به سطح نانوذرات استفاده کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد 

 [.2ت پزشکی مختلف استفاده شود]که نانو ذرات مگنتیت می تواند در کاربردهای زیس

 

 مواد وروش ها: -2

 آمونیومهیدروکسید ،IIآهن کلرید، IIIکلرید آهن مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیقات از شرکت مرک بوده وشامل

 وآالنین  می باشد.  TEOS ،APTMS ،THF ،DCC،استیک اسید  ،(M3هیدروکسید سدیم )،اتانول ،(02%)

 

 ات انجام داده شده آزمایش -2-1

 بصورت فروفلوئید 4O3(Fe(سنتز نانو ذرات مگنتیت مرحله اول :

 ml 021 ،O)g2.4H2(FeClبرای سنتز نانو مگنتیت از روش هم رسوبی مرطوب استفاده شد. ابتدا در یک بشر

 02ست آمد. آب دیونیزه شده مخلوط گردید که محلول نارنجی رنگی بد ml 81در  g 88/2 O)2.6H3(FeClبا  02/0

قطره قطره به محلول اضافه  ml02 HOaN (M 3)دقیقه همزدن ادامه یافت تا نمک ها بصورت کامل حل شوند. سپس 

رسوب کامل گردید. بعد از کامل شدن، رسوب  =2pHگردید. با ورود اولین قطره رسوب سیاه رنگ مشاهده و با رسیدن به 

آب به آن اضافه شد، دما  ml01سیتریک اسید در g  2 /0خورد، بعد هم )C)0 81-21به مدت نیم ساعت در همان دمای 

دقیقه هم زده شد. سپس رسوب دوبار با آب دیونیزه شده شستشو داده و در دمای محیط  01باال برده شد و  C021به 

 به ترتیب  O2+: Fe3+Fe :2واکنش مربوط به سنتز نانوذرات به شرح زیر و نسبت خشک گردید.

 O2+ 4H 4 O3Fe1-+ 8OH 2++ Fe 3+2Fe.اشدمی ب 4 :1 :2

 مرحله دوم: سیلیس دار کردن سطح خارجی نانو مگنتیت

g 8 /1  از نانوذرات مگنتیت بدست آمده از مرحله قبل را درml011  اتانول حل کرده و سپسml0  آمونیوم    %    

ه شد در این حالت به محلول نیتروژن تزریق تترا اتیل اورتو سیلیکات به آن اضاف ml00آب دیونیزه شده و  ml01و  02

                                                           
1.Keziban 
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به مدت دو ساعت رفالکس شد، پس از دو ساعت رسوب به کمک آهن ربا ته نشین شده،  C021شده و سپس در دمای 

 C001محلول رویی را سرریز کرده و رسوب بدست آمده را با آب مقطر، سپس اتانول و متانول شسته، در کوره در دمای 

 گردید. ساعت خشک 08برای 

 

 

 

 طرحی از فرآیند سیلیس دار کردن سطح خارجی نانوذرات مگنتیت.1شکل

 

 آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن  -3مرحله سوم: عامل دار کردن نانو ذرات مگنتیت پوشیده شده با سیلیس با 

یقه بصورت دق 31اتانول برای -( آب0:0محلول ) ml 021نانو ذرات مگنتیت پوشش داده شده با سیلیس در 

آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن به آن اضافه -ml3 ،3التراسونیک حل گردید تا بصورت یکنواخت پخش شوند سپس 

ساعت رفالکس آهن ربایی را  زیر بشر  0انجام شد. بعد از  2Nتحت  C001ساعت در دمای رفالکس  0شد و واکنش برای 

شستشوی رسوب را با آب مقطر دو بار تقطیر و متانول انجام گردید سپس قرار داده و محلول باالی رسوب را سر ریز کرده 

 رسوب در دمای اتاق خشک گردید.

 

 

 طرحی از فرآیند عامل دار کردن نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با سیلیس. 2شکل

 

 سیالن آمینوپروپیل تری متوکسی-3مرحله چهارم : اتصال آالنین به نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با 

gr 32/1  آالنین باgr 02/1 دی سیکلو هگزیل کربو دی ایمید(DCC)  درml 31THF   حل شده وبرای یک ساعت

نانو ذرات اصالح شده از مرحله قبل به درون سوسپانسیون باال  gr 3/1 التراسونیک شد تابصورت کامل حل شود سپس 

ز واکنش اتصال، سوسپانسیون سانتریفیوژ شده و رسوبات با آب ساعت در دمای اتاق هم زده شد بعد ا 08اضافه شد و برای 

 شبانه روز خشک گردید. 0مقطر شسته شده ودر دمای آزمایشگاه بمدت 
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 طرحی از فرآیند اتصال آالنین به نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده. 3شکل

 بحث ونتیجه گیری -3

 بررسی مکانیسم تشکیل ترکیبات سنتزشده

آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن را نشان می -3به نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با  اتصال آالنینشکل زیر مکانیسم 

دهد که از طریق آنالیزهای مختلف مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. مکانیسم زیر چگونگی تشکیل محصوالت مورد نظر 

 را در هر مرحله بازگو می کند:

 

 
 سیسطح نانوذرات مغناطی مکانیسم سنتز و اصالح.4شکل 

 

نانو ذرات ، نانو ذرات مگنتیت،  نانو ذرات مگنتیت  پوشیده  شده با سیلیس  FT-IRبررسی طیف  -3-1

 وتثبیت آالنینآمینو پروپیل تری متوکسی سیالن -3مگنتیت پوشیده شده با سیلیس و عامل دار شده با 

دیده می شود. پیکک هکای   cm 20/200-1در O-Feپیوند  و cm 13/880-1در O-Feپیک های مربوط به پیوند  .a2شکل

هکای هیدروکسکیل سکطح    به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی  گروه cm 01/0012-1و cm 3338-1موجود در

.  b2شککل  در   می باشد. خمشی )خارج صفحه ای(   OHمربوط به ارتعاشاتcm82/888-1است. و پیک مشاهده شده در

 می باشد. پیک پهکن ظکاهر شکده در     Si-O-Siی وجود پیوندهای نشان دهنده  cm20/0183-1ر   پیک های موجود د

1-cm22/3382  1و پیک نسبتا تیز ظاهر شده در-cm 12/0000    به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی وخمشکی پیونکد-O

H  1و828/ 23باشکد. پیکک هکای ظکاهر شکده در      گروههای هیدروکسیل آب مکی-cm 28/283      نیزبکه ترتیکب مربکوط بکه

در نانوذرات مگنتیت می باشد. شبکه سیلیس بر روی سکطح نکانوذرات بکه وسکیله ی پیونکدهای      Fe-O و Fe-Oپیوندهای

Fe-O-Si .5شکل قرار می گیردc .  عالوه بر پیک های مربوط به نانوذرات فریت پوشش داده شده با سیلیس، این ترکیکب

شاخه پروپیکل مکی    H-Cدهد که مربوط به ارتعاشات کششی پیوند نشان می  0820و cm 2030-1پیک هایی را در ناحیه 
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-عالوه بر پیک های مشاهده شده برای نانوذرات عامل دار شده با گروههکای آمینکو،    پیکک   FT-IR طیف . d 5باشد.شکل 

ده شکده در  خمشکی مشکاهده مکی شکود و پیکک جدیکد مشکاه         CHبه خاطر cm-1 0820و cm-08001های جدیدی در 

03801-cm  به طور موفقیت آمیز در سطح نانوذرات توسکط  آالنین مربوط به گروه آمید می باشد که این تاکید می کند که

در سطح نانوذرات مکزدوج مکی   APTMSو گروههای آمینو از  Alanineاتصال آمید بین گروه های کربوکسیلیک اسید از 

 .شود
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آمینو  -3عامل دار شده با . c2شکل، مگنتیت پوشیده شده با سیلیس .5bشکل،رات مگنتیتمربوط به نانوذ FT-IRطیف   .a5شکل

نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با سیلیس، عامل دار شده با آمینو پروپیلل تلری متوکسلی    . d5شکل، پروپیل تری متوکسی سیالن

 آالنینسیالن و متصل شده با 
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 نانو ذرات مگنتیت  پوشیده  شده با سیلیسو نانو ذرات  مگنتیت  XRDبررسی الگوی  -3-2

های قابل ( مربوط به نانوذرات مغناطیسی به دست آمده را نشان  می دهد. همه پیکXRDالگوی پراش اشعه ایکس )

مطابقت دارد  XRD(JCPDS card No. 86-2267)های گزارش شده از الگوی استاندارد مشاهده در این الگوها با داده

(در نصف ارتفاع 300میانگین اندازه ذرات با استفاده از پهنای بلندترین پیک ).نوذرات را تأیید می کندو کریستالیته نا

عالوه بر پیک های شناسایی شده برای فاز 7.محاسبه شد.شکل  80/03شرر -توسط داده های جدول و فرمول دبای

بخاطر افزایش  2SiOد به تشکیل فاز تواندرجه مشاهده می شود که می 02-31حدود  θ0اسپینلی، یک پیک پهن در

TEOS (در نصف ارتفاع 300در شرایط بازی نسبت داده شود. میانگین اندازه ذرات بااستفاده ازپهنای بلندترین پیک )

 نانومتر می باشد.33(،300با استفاده از صفحات ) ،Dشرر محاسبه شد. نتایج مقدار -توسط فرمول دبای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2SiO /4O3Feمگنتیت پوشیده شده با سیلیس )7.شکل و  مربوط به نانوذرات مغناطیسی مگنتیت  XRDالگوی .6شکل

 

نانو ، نانو ذرات  مگنتیت  نانو ذرات مگنتیت  پوشیده  شده با سیلیس EDAXو SEM بررسی  تصاویر  -3-3

وتثبیت  سیالنآمینو پروپیل تری متوکسی  -3ذرات مگنتیت پوشیده شده با سیلیس و عامل دار شده با 

 آالنین

دهد. این تصویرها  مربوط به نانوذرات مغناطیسی مگنتیت را نشان می EDAXو  SEMبه ترتیب تصاویر a8 1 لشک    

( در جدول داده شده EDAXد. داده های آنالیز عنصری )نتوزیع هموژن خوب از نانوذرات کروی شکل را نشان می ده

وجود ساختار بلوری نانوذرات    SEMتصویر .b8 1شکل شان می دهد.را ن  Oو  Feحضور EDAXاست. که طیف 

می          را نشان توزیع هموژن خوب از نانوذرات کروی در نمونه های تهیه شده مگنتیت درپوسته بی شکل سیلیکا و 

 دهد.را نیز در ترکیب نشان می Siحضور  O وFe وداده های جدول عالوه بر EDAXطیف دهد.

6 

7 
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حضور کربن و نیتروژن را نیز در ترکیب نشان   O,  Siو Feو داده های آنالیز عنصری عالوه بر  EDAXفطی. 1c8شکل 

مربوط به آالنین متصل شده به نانوذرات مغناطیسی عامل دار  EDAXو  SEM. به ترتیب تصاویر 1d8شکل  دهد.می

دهد که بعد اصالح سطح نانوذرات همچنان نشان می و  دهد.آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن را نشان می-3شده با 

 شکل کروی خود را حفظ می کنند.

 

 nm 200مربوط به نانوذرات مغناطیسی مگنتیت با بزرگنمایی  - SEMEDAXتصویر .1a8شکل

 

 ( برای نانوذرات مغناطیسی مگنتیتEDAXهای آنالیز عنصری )داده 3جدول 
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 nm 200ات مغناطیسی مگنتیت با بزرگنمایی مربوط به نانوذر SEMEDAXتصویر   b8 1شکل

 

 ذرات مغناطیسی مگنتیت پوشیده شده باسیلیس( برای نانوEDAXداده های آنالیزعنصری).4جدول 

 
 

 
 آمینوپروپیل تری متوکسی سیالن-3مربوط به ترکیب نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با   SEMEDAXتصویر. 1c8شکل 

 

 آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن-3ذرات مغناطیسی عامل دار شده با ( برای نانوEDAXز عنصری)داده های آنالی.  5جدول 
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آمینوپروپیل تری -3نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با  آالنین متصل شده بهمربوط به  SEMEDAXویرتص .d8 1شکل 

 متوکسی سیالن

 

آمینوپروپیل تری -3ذرات مغناطیسی عامل دار شده با نانون متصل شده به آالنی( برای EDAXداده های آنالیزعنصری).    6جدول 

 متوکسی سیالن 

 

نانو ذرات ، بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات  مگنتیت،  نانو ذرات مگنتیت  پوشیده  شده با سیلیس 3-4

 وتثبیت آالنینمگنتیت پوشیده شده با سیلیس 

انجام گردید و منحنی مغناطیس شدگی برحسب میدان نشان داده شده  VSMآنالیز  ،حاصلهای  برای شناسایی ترکیب 

باشد که با مقادیر مشاهده شده برای ترکیبات نانوذرات می emu/g01مغناطیس شدگی اشباع این ترکیب حدود است.

 113( در دمای Mr=0)ریمنس( و Hc=0)کورسیویتیبا مقدار  O3Fe 4هیسترزیس برایهای لوپمگنتیت مطابقت دارد.

 باید پارامغناطیسدهد که ذرات سوپر . این نتایج نشان میدهدپارامغناطیس ازخود نشان میسوپر رفتار درجه سانتی گراد 

 شکل ها وجود نداشته باشد.در منحنی مغناطیس شدگی آن هیسترزیساز خود نشان ندهند و یا  کورسیویتییا  ریمنس

دردمای اتاق با ( SiO4O3Fe/2ناطیسی مگنتیت پوشیده شده با سیلیس )مغ پارامترهایمغناطیسشدگیرابرای نانوذرات10.

درجه 311دردمای =emu/g21Ms مغناطیسی اشباع یک باKOe02تر نمونه ارتعاشی در میدانماستفاده از مگنتو

اشدگی توان به جدکاهش اشباع مغناطیسی دراین موردرامیمی دهد  مغناطیسی از خود نشانر سوپر پارا گراد رفتاسانتی

نانوذرات همسایه توسط یک الیه سیلیکا نسبت داد. که منجر به کاهش کوپالژ مگنتو استاتیک بین ذرات می 

نانو ذرات آالنین متصل شده به ،رابرای M(H) پارامترهایمغناطیسشدگیوابسته بهمیدان مغناطیسی. 11شکلشود.

 یک باKOe02مونه ارتعاشی در میدانتر نمدردمای اتاق با استفاده از مگنتومغناطیسی عامل دار شده 
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دهد. کاهش خود نشان می مغناطیسی ازر سوپر پارا گراد رفتادرجه سانتی311دردمای=emu/g00 Msاشباعمغناطیسی

.   3توان تأییدی بر اتصال آالنین به نانوذرات عامل دار شده در نظر گرفت.جدول می اشباع مغناطیسی دراین موردرا

 غناطیسی نانوذرات سنتز شده را نشان می دهد. مقایسه پارامترهای م

 

نانوذرات مگنتیت .  13شکل,  KOe15ودرمیدانK333منحنی مغناطیس شدگی برحسب میدان نانوذرات مگنتیت دردمای . 9شکل

 نانوذرات مغناطیسی عامل دار شدهآالنین متصل شده به 11. شکل, پوشیده شده با سیلیس

 

 غناطیسی نانوذرات سنتز شدهمقایسه پارامترهای م .  7جدول
Samples Ms (emu/g) Hc (Oe) 

Fe3O4 01emu/g 0 

2@SiO4O3Fe 21emu/g 0 

@Alanine2@NH2@SiO4O3Fe 00emu/g 0 
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 نتیجه گیری -4

  نانو ذرات مغناطیسی با سیلیس در این تحقیق ابتدا نانو ذرات مگنتیت توسط روش هم رسوبی سنتز گردید و سپس

 ذرات عامل دارشده متصل گردید.ا آمینو پروپیل عامل دار شده و در نهایت آالنین به نانوپوشش داده شده و ب

  های قطر ومورفولوژی نانو ذرات با استفاده از روشSEM  ،XRD ، FT-IR وEDAX  مورد بررسی، تجزیه

 وتحلیل قرار گرفت.

 حاصل نشان داد. مغناطیسی را برای نانو ذراتهای مغناطیسی خواص سوپرپارااندازه گیری 

 2هایهای آمینو  باعث شد گروهدارکردن نانو ذرات مغناطیسی با گروهعاملNH  آزاد درسطح نانوذرات مغناطیسی

 کند.بوجود آید که امکان اتصال بایو مولکول ها را به نانو ذرات فراهم می

  نتایجFT-IR  نشان داد که اتصالAlanine  شده توسط اتصال آمید بین گروهبه نانو ذرات مغناطیسی عامل دار-

 افتد.درسطح نانو ذرات اتفاق می  APTMSهای آمینو ازبا گروه Alanineهای کربوکسیلیک اسید از 

  پروتئین و غنی سازی هدفمند  یدارورسان یبخش برا دینو یدایکاند ،نانو حامل ها نیها نشان داد که ا افتهیحضور

 .باشندیم

 منابع

[1] C Corot, P Robert, J.M Idee, M Port, Recent advances in iron oxide  nanocrystal technology for medical 

imaging, Advanced Drug Delivery Reviews ,  Vol 58  , 2006,  pp 1471–1504.                         

[2]A Ito et al  , Medical application of functionalized magnetic nanoparticles,J. Biosci. Bioeng, Vol 100, No 

1, 2005, pp 1–11.                                                                                                                                     

[3] A.K  Gupta , M Gupta  , Synthesis  and surface  engineering of iron for nanoparticles biomedical 

application  , Biomaterials   Vol26, No 18,2005, pp 3995–4021 .                                               

[4] A.K Gupta, et al., Recent advances on surface engineering of magnetic iron oxide nanoparticles and their 

biomedical applications, Nanomed, Vol 2, No 1, 2007pp 23–39 

[5] C.C Berry, A.S.G Curtis ,Functionalisation of magnetic nanoparticles  for applications in biomedicine, 

Journal of Physics. D, Applied Physics,   Vol 36,2003, R1 98–R 20.                                                                         

[6] E.Y Sun,  L Josephson, R Weissleder, “Clickable” nanoparticles fortargeted  imaging ,  Molecular  

Imaging,  Vol 5 , 2006 , pp 122– 128. 

[7]G.Mcmurry.organic chemistry3, translate  by  I.yvari,5th .ed. (2000) 195-203.      

[8]Morrison and Boyd, organic chemistry, Volume Three.  Translated by M.Bakavoli (1976) 1534- 1539                                                             

[9]Stoeva S. I, Huo F, Lee J.-S, Mirkin C. A, J. Am. Chem. Soc; 127: 15 362,(2005)   

[10]Can K,OzmenM,Eroz M.(2009).Immobilization ofalbomin on  aminosilane modified superparamagnetic 

magnetite nanoparticles and  its characterization. Colloids and Surfaces B:Biointerface ,71,154-159.      

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

