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چکیده
) با روش همرسوبی شیمیایی ساخته شده و با کیتوزان روکش شدندMnFe2O4( در این پژوهش در دماهای مختلف نانوذرههای منگنز فریت
( بررسی شده و از الگوی پراش پرتو ایکسVSM)  مغناطش نانوذرهها به وسیله دستگاه مغناطیسسنج ارتعاشی.)Ch-MnFe2O4(
 نانوذرههای ساخته شده با وجود داشتن ساختار مناسب بلوری و.( مشخص شد که نانوذرهها دارای ساختار اسپینلی مکعبی هستندXRD)
 تحت عمل گرمایش قرار500˚C  و400 ،300  سپس نانوذرهها در سه دمای.شکل مکعبی دارای مغناطیسپذیری بسیار ناچیزی هستند
 این روند500 ˚C  خاصیت مغناطیسی و اندازهی نانوذرهها روند افزایشی داشت ولی بعد از آن در دمای،400 ˚C  تا300  از دمای.گرفتند
 نتیجههای حاصل از. مناسبترین دما برای مغناطیسپذیری این نانوذرهها است400 ˚C  بنابراین میتوان گفت دمای.سیر نزولی را نشان داد
دستگاه مغناطیسسنج ارتعاشی نشان داد که افزایش اندازهی نانوذرهها باعث افزایش تعداد گشتاورهای مغناطیسی میشود و در نتیجه از این
.نانوذرهها میتوان به عنوان مادهی حاجب در تصویرگیری تشدید مغناطیسی استفاده کرد
 تصویرگیری تشدید مغناطیسی، مغناطش، همرسوبی شیمیایی، نانوذرههای منگنز فریت:کلیدواژهها

Effect of temperature on the physical specifications of contrast agent
in magnetic resonance imaging: chitosan-MnFe2O4 magnetic nanoparticles
A. Khorramdoust1, M. Ashoor*2, K. Saberyan3, A. Eidi1
1. Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 14515-775, Tehran - Iran
2. Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran - Iran
3. Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract

Research Article
Received 15.5.2018, Accepted 6.7.2019

In this study, manganese ferrite nanoparticles (MnFe2O4) coated with chitosan (Ch-MnFe2O4) was
investigated at different temperatures. We reported the study of synthesis, and characteristics of this
superparamagnetic agent, which were well prepared in nano-size via the chemical co-precipitation
method. The Ch-MnFe2O4 NPs were annealed at the temperatures of 300, 400 and 500˚C. The structure,
morphology, and magnetic properties of the samples were characterized by the X-ray powder diffraction
(XRD) and vibrating sample magnetometer (VSM), respectively. The results are indicating that the
Ch-MnFe2O4 NPs are biocompatible, and have a cubic spinel crystal structure. The average sizes of the
FA-Ch-MnFe2O4 NPs were found to be dependent on the applied temperature. Also, their sizes as well as
the magnetization property will extend as the temperature is increased up to 400˚C. By further increasing
the temperature, however, they tend to decrease. These NPs have exhibited superparamagnetic behavior
most likely at the 400˚C temperature. Furthermore, the VSM results have been demonstrated that the
number of the magnetic momentums will increase by growing the size, so that they are used as contrast
agents and able to affect the relaxation time through the dipole-dipole interaction, which is useful in
MRI.

Keywords: Manganese ferrite nanoparticles, Chemical Co-precipitation method, Magnetization,
Magnetic resonance imaging
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 .1مقدمه

ناحیهی تیره در تصویر میشوند [ ]8همچنین نانوذرههای آهن

نانوذرههای مغناطیسی به دلیل داشتن خواص الکتریکی و

اکسید بعد از تجزیهشدن ،به ذخیرههای بدن ملحق و در

مغناطیسی ویژه و کاربرد زیادشان در انتقالدهندههای دارویی،

تشکیل ساختار هموگلوبین به کار گرفته میشوند .دو ساختار

صافیهای صوتی ،هدهای مغناطیسی و گرمادرمانی مورد توجه

 Fe3O4و  MnFe2O4تا غلظت  200 µg L-1خون عالوه بر

قرار گرفتهاند [ .]1نانوذرههای فریتهای اسپینلی با فرمول

نداشتن سمّیت ،مفید نیز هستند .ولی زمانیکه سلولها در

شیمیایی  AB2O4که در آن  Bعنصر آهن و  Aیکی از

معرض غلظتهای بسیار باالیی از آهن اکسید قرار میگیرند به

عنصرهای کبالت ،نیکل ،روی یا منگنز است به دلیل

دلیل جذب بسیار زیاد ،مسموم شده و فرایند مرگ سلولی رخ

خصوصیتهای منحصربهفردشان به عنوان مواد حاجب نیز

میدهد .مواد حاجب مورد استفاده در تصویرگیری تشدید

استفاده شدهاند .اندازهی نانوذرهها روی خواص آنها تأثیرگذار

مغناطیسی میتوانند زمانهای واهلش اسپین -اسپین و

است [ .]4-2به طور کلی خواص مغناطیسی در مواد نانوساختار

اسپین -شبکه ( )T1را تغییر دهند .مواد حاجب مانند

به عاملهای بسیار زیادی از جمله روش ساخت آنها بستگی

گادولینیم ،افزایندهی مثبت عالمت در تصویرهای بر وزن T1

دارد [.]5

(زمان واهلش اسپین -شبکه) هستند ،در صورتی که مواد

روش همرسوبی شیمیایی یکی از روشهای مناسب برای

حاجب مثل عاملهای کنتراست بر پایهی نانوذرههای

تهیهی نانوذرههای مغناطیسی است که در آن نانوذرهها با

ابرپارامغناطیسی آهن و منگنز فریت کاهش شدت عالمت در

اندازهی کمینهی  2 nmساخته میشوند [ .]6با ایجاد پوششی

تصویرها بر وزن ( T2زمان واهلش اسپین -اسپین) را حادث

مناسب روی سطح نانوذرههای آهن اکسید ،میتوان آنها را

میشوند [ .]9کاهش مقدار زمان واهلش اسپین -اسپین نیز

زیست سازگار کرد به گونهای که در بدن ایجاد خطر نکنند و

باعث افزایش وضوح تصویرها در تصویرگیری تشدید مغناطیسی

جذب پروتئینهای سرم خون نشوند .یک مشکل اساسی ،تجمع

میشود.

و چسبندگی این نانوذرهها به همدیگر ،به دلیل بار سطحیشان

به طور کلی واهلش اسپین -شبکه ،تغییر برگشتناپذیر یک

است که با پوشیدن سطح نانوذرهها میتوان آن را برطرف کرد.

سیستم اسپینی با درجههای آزادی (مداری) -محیطی که

اساساً برای پوشش نانوذرهها از ترکیبهای خنثی استفاده

اسپینها در آن واقعاند ،به سمت تعادل گرمایی شناخته

میشود .نانوذرهها حاوی هسته آهن اکسید و روکش کیتوزان

میشود .این ،شامل همهی متغیرهای اسپینی نظیر انرژی

به عنوان یک عامل بیخطر مورد بررسی قرار گرفتهاند و این

اسپین -اسپین یا همبستگی چندگانهی کوانتومی میشود.

نانوذرههای ساخته شده دارای خاصیت مغناطیسی پایدار ،زمان

نانوذرههای مغناطیسی ،با گشتاور مغناطیسی خیلی کوچک،

گردش طوالنی در خون و فاقد سمیت برای سلولها هستند

متحمل تجمع القایی از میدان مغناطیسی نشده و زمان آسایش

[.]7

اسپین -اسپینهایی ثابت و مستقل از زمان ،از خود بروز

به طور کلی نانوذرههای مغناطیسی فریتی و آهن اکسیدها

میدهند .نانوذرههای مغناطیسی (بین ده تا صد نانومتر) به

به عنوان مادهی حاجب در تصویرگیری تشدید مغناطیسی

عنوان عامل کنتراست شناخته شدهاند .نانوذرههای روکششده

کاربرد دارند چون زمان واهلش اسپین -اسپین )T2( 1را بیشتر

به خاطر آسایندگی باال ،سمّیت پایین و در دسترس بودنشان به

از مادهی حاجب گادولینیم تغییر میدهند و همچنین این

عنوان عاملهای کنتراست درونرگی تصویرگیری تشدید

نانوذرهها پایداری ،بار بیشتر ،قدرت نفوذ و زیستسازگاری

مغناطیسی نیز کاربرد دارند [ .]10در این پژوهش اثر دما روی

بهتری دارند .دلیل سودمندی نانوذرههای آهن اکسید در

مشخصههای فیزیکی نانوذرههای منگنز فریت روکش شده با

تصویرگیری تشدید مغناطیسی را میتوان به توانایی آنها در

کیتوزان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تغییر مقدار زمان واهلش اسپین ربط داد که باعث ایجاد یک

1. Spin-Spin Relaxation Time
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طیف پراش پرتو ایکس نانوذرهها به وسیلهی طیفسنج

 .2مواد و روشها
 1.2مواد مورد استفاده و تجهیزها

مدل  ،STADI-MPساخت شرکت  STOEبا منبع تابش

مواد شیمیایی مورد نیاز از قبیل ،FeCl3.3H2O

تکفام شدهی  Cu-Kبه دست آمد .پارامترهای دستگاه عبارت

 ،MnCl2.4H2Oسدیم هیدروکسید ،کیتوزان با وزن مولکولی

بود از 40kV :و  ،30mAدامنهی تغییرات زاویه از  5تا ˚100

پایین ( 50000تا  190000دالتون) ،تریپلیفسفات (TPP) 1و

با فاصلههای  0/05هر  10sاندازهگیریهای مغناطیسی با

استیک اسید از شرکت مرک آلمان تهیه شدند .الزم به توضیح

مغناطیسسنج نمونهی ارتعاشی مدل Lake-Shore 7400

است سه نوع مختلف از کیتوزان موجود است :کیتوزان با وزن

انجام شد .توزین مواد نیز با ترازوی رقمی با  4رقم اعشار

مولکولی باال ( 310تا  375هزار دالتون) ،کیتوزان با وزن

(شرکت متلر) انجام گرفت .بررسی دقیقتر شکل نانوذرهها با

مولکولی متوسط ( 190تا  310هزار دالتون) ،کیتوزان با وزن

کمک میکروسکوپی الکترون عبوری ( )TEMبه انجام رسید.

مولکولی پایین ( 50تا  190هزار دالتون) .همچنین قابل ذکر

میکروسکوپ الکترون عبوری مورد استفاده مدل لئو  906ای

است که دلیل استفاده از تریپلیفسفات ،ایجاد اتصالهای

(زایس) 2در  100 kVبود.

عرضی مابین مولکولهای کیتوزان برای در برگرفتن کامل
نانوذرههای مغناطیسی است .شکل  1ساختار شیمیایی

 2.2روش کار

کیتوزان با انواع وزن مولکولی را نشان میدهد.

برای ساخت نانوذرههای مغناطیسی منگنز فریت با روکش
کیتوزان ،از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد [.]13-11
ابتدا  0/2 gکیتوزان در  40mLاستیک اسید  2%به کمک
دستگاه فراآوایی پخش شد و در ادامه  1 gتریپلیفسفات در
 10 mLآب مقطر حل و به محلول حاوی کیتوزان اضافه شد.

NH2

با توجه به وزن مولی کیتوزان و تریپلیفسفات با انتخاب

NH2

 0/2 gکیتوزان در مقابل  1 gتریپلیفسفات ،نسبت بین

(الف)

کیتوزان و تریپلیفسفات  1:4تنظیم شد .وجود تریپلیفسفات
NH2

HOCH2

باعث ایجاد اتصالهای عرضی بین مولکولهای کیتوزان میشود
[ .]14در ادامه  0/989 gمنگنز کلرید با وزن مولی
 197/9 g mol-1با  2/703 gآهن کلرید با وزن مولی

CH2OH

NH2

 270/3 g mol-1به محلول شامل کیتوزان و تریپلیفسفات
اضافه شد (نسبت آهن به منگنز  )2:1این محلول به وسیله

(ب)
CH2OH

CH2OH

دستگاه تکاننده کامالً هم زده شد .سپس مقدار  50mLمحلول
سدیم هیدروکسید  2Mبه صورت قطره قطره به محلول
پیشگفته اضافه شد تا اینکه  pHبه دوازده رسیده و رسوب
حاصل که نانوذرههای منگنز فریت -کیتوزان بودند ،تهنشین

NH2

NH2

شدند .سپس چندین بار ،رسوب با آب مقطر و دوبار با اتانول

(ج)

شسته شد .رسوب در دمای  60˚Cدر کوره به مدت  4ساعت

شکل  .1کیتوزان با وزن مولکولی پایین (الف) ،وزن مولکولی متوسط (ب) و

خشک شد .نانوذرههای خشک شده با هاون پودر شده و پس از

وزن مولکولی باال (ج).

خشک شدن ،نانوذرهها به مدت  4ساعت در کوره در دماهای
 400 ،300و  500˚Cقرار داده شدند .دماهای زیر  300 ˚Cو
1. Tripoly Phosphate
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باالی  500 ˚Cنیز آزموده شدند .در دمای زیر 300˚C

 .3یافتهها و بحث

نانوذرهها خاصیت مغناطیسی نشان ندادند و در دماهای باالی

نتیجههای به دست آمده به وسیلهی سیستم پراش پرتو ایکس

 500 ˚Cخاصیت مغناطیسی شیب نزولی داشت .نانوذرهها به

برای تمامی نمونهها یعنی نمونه بدون عملیات حرارتی و

منظور تعیین ساختار بلوری و میزان مغناطیسپذیریشان به

نمونههای بازپختشده در دماهای  400 ،300و  500˚Cتقریباً

وسیلهی دستگاههای پراش پرتو ایکس مغناطیسسنج ارتعاشی،

مشابه بودند (شکل  2و جدول .)1

تجزیه و همچنین با طیفسنجی زیرقرمز -تبدیل فوریه و

همچنین نانوذرههای تشکیل شده دارای ساختار اسپینلی

میکروسکوپی الکترون عبوری مورد تجزیه قرار گرفتند.

هستند و طیف پراش پرتو ایکس برای نانوذرههای MnFe2O4

استاندارد در شکل  3نشان داده شده است.

40

بدون حرارت

300˚C

400˚C
500˚C
70

50

60

30

40

شدت (یکای اختیاری)

20
0
40
20
0
40
20
0
40
20
0

(درجه) 2θ

شکل  .2الگوهای پراش پرتو ایکس نانوذرههای  Ch-MnFe2O4در دماهای مختلف.
جدول  .1اطالعات به دست آمده از پراش پرتو ایکس
نوع ساخت

پارامترهای شبکه α
( ˚) A

حجم واحد
][)A˚(3

شکل بلوری

فرمول شیمیایی

ترکیب شناسایی شده

بدون عملیات
حرارتی

8/4990

613/91

مکعبی

MnFe2O4

syn.Jacobsite

8/5341
8/5326
8/5312

621/55
621/22
620/91

مکعبی
مکعبی
مکعبی

MnFe2O4
MnFe2O4
MnFe2O4

syn.Jacobsite
syn.Jacobsite
syn.Jacobsite

300˚C
400˚C
500˚C

1200

35/52

400

شدت (یکای اختیاری)

800

0
90

80

70

60

50

40

30

20

10

( 2θدرجه)

شکل  .3الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرههای  MnFe2O4استاندارد.
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اندازهی نانوذرهها با استفاده از رابطهی شرر که با مقدار

پارامترهای مغناطش اشباع 2و شدت وامغناطش 3در

پهنای نیمارتفاع قله 1رابطهی معکوس دارد محاسبه شد.

نمونهها ،قابل بررسی بیشتر است .میتوان با توجه به الگوهای

میتوان با محاسبهی پهنای نیم -ارتفاع قله اندازهی

پراش پرتوی ایکس و از دادههای مغناطیسسنج ارتعاشی به

کریستالیتها را به طور تقریبی به دست آورد ]:[15

این نتیجهی مهم دست یافت که با افزایش اندازهی نانوذرهها،

(D = (0/9×λ)/(β cosθ

() 1

وامغناطش نیز افزایش مییابد که ناشی از خاصیت ابر الکترونی
است و در اندازههای کوچک باعث میشود شدت وامغناطش به

که در آن β ،پهنای نیم -ارتفاع قله  θزاویهی براگ مربوط به

سمت صفر میل کند .افزایش اندازهی نانوذرهها باعث افزایش

قله و  λطول موج پرتو ایکس است.

تعداد گشتاورهای مغناطیسی ذرهها میشود .با توجه به این

اندازه نانوذرهها در دماهای مختلف در جدول  2درج

خصوصیتها میتوان از این نانوذرهها به عنوان مادهی حاجب

شدهاند .افزایش دما تا  400˚Cباعث افزایش اندازهی نانوذرهها

تصویرگیری تشدید مغناطیسی استفاده کرد چون به دلیل

می شود اما بعد از آن با افزایش دما ،اندازه کاهش مییابد ][16

روکش کیتوزان زیستسازگارند و با گرمادهی مغناطیسپذیر

پارامترهایی چون توزیع کاتیونها ،نوع شبکه ،ناکاملیهای

میشوند .وجود نانوذرههای مغناطیسی باعث افزایش حساسیت

ساختاری ،الیهی مرده در سطح ،نسبت سطح به حجم ،تبلور

تصویرها میشوند و این در حالی است که خود نانوذرهها در

ذرهها ،سطح انرژی ،آرایش و چیدمان اتمها ،ثابت شبکه ،دمای

بدن قابل تجزیه هستند .اندازهی نانوذرهها نقش مهمی در

نیل ،سطح تراز انرژی ،نقصهای اکسیژن و ضریب رسانندگی

جذب این ذرهها توسط سلولهای هدف و همچنین حذف این

گرمایی در این فرایند نقش دارند.

ذرهها از بدن دارد.

همانطورکه در جدول  3دیده میشود نانوذرههای منگنز

شکل  5ریزنگارهای میکروسکوپی الکترون عبوری

فریت بدون عملیات حرارتی با وجود داشتن ساختار بلوری

( )TEMنانوذرههای منگنزفریت ) (a, c, eو نیز پراش
منتخب4

( )b, d, fرا در دماهای مختلف

مناسب و شکل مکعبی دارای مغناطیسپذیری ناچیزی هستند

الکترونی منطقه

[ .]17برای پیدایش خاصیت مغناطیسی نیاز به گرمادهی است.

نشان می دهد .همانطورکه مشاهده میشود شکل نانوذرههای

در دمای  300˚Cخاصیت مغناطیسی روند افزایشی نشان

ساخته شده تقریباً کروی بوده و سطح آنها یکنواخت نیست.

میدهد و در دمای  400˚Cبیشترین مقدار را دارا است ولی

همچنین این شکل نشان میدهد که بین ذرهها تراکم اتفاق

در دمای  500˚Cاین روند سیر نزولی دارد و میتوان گفت

افتاده است.

دمای  400˚Cمناسبترین دما برای مغناطیسپذیر شدن
نانوذرههای منگنز فریت است (شکل .)4
جدول  .2اندازهی نانوذرههای  Ch-MnFe2O4در دماهای مختلف
دما

بدون عملیات حرارتی

300˚C

400˚C

500˚C

اندازه ()nm

21

22

25

18

10000

-10000

جدول  .3مشخصههای مغناطیسی نانوذرههای  Ch-MnFe2O4در دماهای

(ث)
(ب)

مختلف

(الف)

نانوذرات

)Hc (Gauss

بدون عملیات حرارتی

ناچیز

300 ˚C

13/0

12/0

400 ˚C

50/0

16/1

500 ˚C

ناچیز

8/6

)Ms (emu/g
-

)1. Full Width at Half Maximum (FWHM

مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،91شماره  ،1بهار  ،1399ص 150-145

شکل  .4نمودار خروجی دستگاه مغناطیسسنج ارتعاشی ) (VSMبرای
سه دما (الف) ( ،400 ˚Cب)  300˚Cو (ث) .500˚C
)2. Saturation Magnetization (Ms
)3. Coercive Force (Hc
4. Selected Area (Electron) Diffraction
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()اﻟﻒ

()پ

()ث

( ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎيTEM)  رﯾﺰﻧﮕﺎرﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻟﮑﺘﺮون ﻋﺒﻮري.5 ﺷﮑﻞ
( درb, d, f) ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮاش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐa, c, e) ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻓﺮﯾﺖ
.500˚C ( و )ث300˚C ( )ب،400 ˚C (دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ )اﻟﻒ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي.4
 ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻓﺮﯾﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از،روش ﻫﻢرﺳﻮﺑﯽ
 ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎي ﺑﺪون.ﮐﯿﺘﻮزان روﮐﺶدار و زﯾﺴﺖﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻠﻮري و ﺷﮑﻞ
 ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ.ﻣﮑﻌﺒﯽ داراي ﻣﻐﻨﺎﻃﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺎ اﯾﻦ دﻣﺎ. اﺳﺖ400˚C ﺑﺮاي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﭘﺬﯾﺮي ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎ
اﻧﺪازهي ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪت ﻣﻐﻨﺎﻃﺶ ﻧﯿﺰ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ.اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﺳﺖ
 اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ،اﯾﻦ
 ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ ازCh-MnFe2O4  ﻧﺎﻧﻮذرهﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ.ﻣﯽﺷﻮد
 اﺳﭙﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در-زﻣﺎن واﻫﻠﺶ اﺳﭙﯿﻦ
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ.ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﯿﺮي ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
( ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ20 nm) اﻧﺪازهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻏﺸﺎي ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ
.ﮔﻠﻮﻣﺮولﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻓﻮراً دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد
 ﯾﻌﻨﯽRES اﻣﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﺧﻮرده ﺷﺪه و از
 ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮاي،ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد
. اﺳﺖ20 nm ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
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