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روی انواع نانو ذرات مغناطیسی به  زیادیتحقیقات امروزه  

انجام ( MRI) عنوان عوامل کنتراست در تصویر برداری مغناطیسی

 :مانند ،حصر به فرد آن هاهای منبه علت ویژگی می شوداین 

قابلیت عامل دار کردن ،وزیست سازگاری ،باال راستاثرات کنت

نانو ذراتی که آسایش پذیریی باالیی  .آسان سطح آن ها می باشد

می شوند  MRIدارند بسیار مطلوب می باشند چون باعث افزایش صحت 

. MRI  نسبت به سایر روش های تصویر برداری مزایای متعددی دارد

عدم نیاز به رادیو  ،سطحی باالرزولوشن از جمله می توان 

روش حساسیت این  ، ولیپرتو های ایکس را نام بردو،ایزوتوپ ها

یرات ناچیز را در که به تصویر کشیدن تغیدارد آناتومی پایین 

، کمپلکس های پارا کیکاربرد های کلینیدر،بافت محدود می کند

، به طور  MRIمفناطیس گادولینیوم به عنوان عامل کنتراست در 

بیشتر کمپلکس . گسترده ای برای بهبود حساسیت استفاده می شود

با  MRIبه دلیل اینکه زمان چرخش کوتاهی دارند های گادولونیوم 

 .رزولوشن باال را برای ما محدود می کند

ی از رایج ترین عناصر در ارگانیسم برخالف گادولینیوم، آهن یک

های زنده می باشد که برای بسیاری از فرآیندهای زیستی مانند 

و تنفس سلولی توسط آنزیم های  ،انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین

لحاظ بیولوژیکی  ازنانو ذرات آهن اکسید، . ردوکس، ضروری است

وسینتیک سمیت، متابولیسم و خواص فارماک.کامال سازگار می باشند

آهن اکسید مطالعه شده است و می توان از آنها به عنوان عوامل 

 .استفاده نمود MRIکنتراست  
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