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Вступ 

Нанотехнології, нанонауки — це наука і технологія колоїдних систем, 

це колоїдна хімія, колоїдна фізика, молекулярна біологія, вся мікроелектроніка. 

Поведінка таких систем сильно відрізняється від поведінки істинних розчинів і 

розплавів і від об'єктів макросвіту завдяки високорозвиненій структурі. Як 

правило такі ефекти починають відігравати значну роль тоді, коли розмір 

частинок лежить у діапазоні 1-100 нанометрів, звідси прийшло заміщення слова 

колоїдна фізика, хімія, біологія на нанонауки і нанотехнології, маючи на увазі 

розмір об'єктів, про які йде мова.  

На сьогодні нанотехнології знаходяться у авангарді найрізноманітніших 

галузей науки та техніки. Широко досліджується та практикується 

використання їх у медицині, зокрема, для боротьби із раковими 

захворюваннями. Локальна гіпертермія – підвищення температури певних 

тканин тіла людини, розглядається як спосіб збільшення ефективності 

лікування онкологічних захворювань без токсичності, яка властива іншим 

методам таким як наприклад хіміотерапія та променева терапія.  Науковцями як 

в Україні так і по всьому світу досліджується магнітна гіпертермія, як 

практичний метод лікування раку.  Ґрунтується вона на явищі виділення тепла 

у феромагнітних наночастинках (ФМНЧ) під дією змінного магнітного поля. 

  

Комбінування гіпертермії та хіміотерапії  



Сьогодні також широко практикується метод магнітної гіпертермії як 

модифікатор хіміотерапії. Для цього створюються композити ФМНЧ із 

теплочутливими кополімерами (декстран, фосфоліпід, поліетиленгліколь, 

полівінловий спирт, N-ізополіакриламід). Такі композити можуть переносити 

терапевтичний агент та нагріватись змінним магнітним полем. При досягненні 

температури композиту вище т. зв. нижньої критичної температури розчину 

(LCSR – Lower Critical Solution Temperature) зміна внутрішньої структури 

кополімеру викликає його гідрофобну поведінку, а відтак і зменшення у 

розмірах та виштовхування терапевтичного агенту.  

На Рис. 1 зображено зміну об’єму гідрогелем N-ізополіакриламід (NIPA) 

при його нагріві. Нижня критична температура розчину бути встановленою 

вище температури людського тіла шляхом кополімеризації з гідрофобним 

мономером, напр. акриловою кислотою.[2] 

 

Рис. 1 Помітне зменшення об’єму гідрогелю NIPA при нагріві до 29°C від 

20 до 12 мм
3
 (a-d) 

На основі даних клініки «ОптиМед», при лікуванні пацієнтів з метастазами 

колоректального раку в печінці ефективність ізольованого використання 

онкологічної гіпертермії склала 78%, а у компонуванні із хіміотерапією - 

82%.[1] 

Температурні межі. Некроз та апоптоз 

По перебігу розщеплення клітини розрізняють два її види: апоптоз та 

некроз. На відміну від некрозу, при апоптозі не відбувається 

руйнування цитоплазматичної клітинної мембрани і, відповідно, вміст клітини 



не потрапляє в позаклітинне середовище. Апоптоз є природним поступовим  

програмованим безпечним відмиранням клітини. Встановлено [8], що некроз 

відбувається за вищих температур, ніж апоптоз, відтак при лікуванні методом 

гіпертермії необхідно строго дотримуватись температурних та часових меж. 

У [8] проведено досліди із нагрівом клітин гризунів від 42 до 47 °C по 30 

хвилин. Після 42°C було спостерігалось морфологічне пожвавлення апоптозу. 

Хоча при 43 °C  та 43,5 °C відбувалось подальше підсилення процесу апоптозу, 

аналізом ДНК було помічено міжмолекулярні розщеплення - початки некрозу. 

При температурі 45 °C обидва процеси посилються і вже при 46-47 °C 

спостерігається суто некроз клітин. 

Враховуючи те, що у людського організму чутливість до збільшення 

температури нижча, ніж у гризунів, найвищою безпечною температурою 

вважається 43 °C [6].  

 Математична модель нагріву феромагнітних наночастинок 

Розсіювання потужності змінного магнітного поля в тепло описується 

спрощеною формулою (для МНЧ у формі кулі)[5]: 
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де µ0 – магнітна проникність вакууму, 
27104   AH , 0  – магнітна 

сприйнятливість у стані рівноваги, H0 і f – амплітуда та частота зовнішнього 

змінного магнітного поля,   - ефективний час релаксації, який визначається за 

формулою: 
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де N   і B  відповідно часи релаксації Нееля та Броуна [5], які описуються 

формулами: 
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де  - середнє значення часу релаксації зумовленого тепловими 

флуктаціями;  - в’язкість середовища;  - гідродинамічний об’єм МНЧ; k –  

стала Больцмана, 1,38  Дж/K; Т – температура.  

Змодельований графік залежності часу релаксації від розмірів 

наночастинок магнетиту зображений на Рис.2. Розрахунки проводились для 

водяного середовища. Як видно при розмірах частинки менше ~20 нм 

домінуючою складовою ефективного часу релаксації   є час релаксації Нееля  

N . 

 

Рис. 2 Залежність часів ефективного часу релаксації   та часів релаксації 

Нееля  N та Брауна B  від розмірів наночастинки магнетиту (Fe3O4) 

Тут kTKVM / , де MV  – об’єм МНЧ. Об’єм МНЧ MV  та 

гідродинамічний об’єм HV , враховуючи ліганд визначаються за формулами: 
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де D – діаметр МНЧ,   – товщина рівню ліганду[9] [5]. 

Магнітна сприйнятливість у стані рівноваги 0  згідно рівнянню 

Ланжевена: 
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У даному рівнянні   - параметр Ланжевена, який визначається наступним 

чином: 
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де dM  та  намагніченість домену та намагніченість насичення відповідно 

dS MM   

SM  - намагніченість насичення,   - об’ємна частка МНЧ.  

Напруженість магнітного поля Н описується формулою: 
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Початкова магнітна сприйнятливість i : 
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Приріст температури, через час t  розраховується за формулою: 

pc
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де    та pc
- густина та питома теплоємність композиту, які обчислюються 

наступним чином:  
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У наведених вище формулах індекси 1 та 2 позначають відповідно магнітні 

наночастинки та середовище. [4]. 
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За допомогою наведених формул було розраховано залежність приросту 

температури від розмірів  наночастинок для різних матеріалів. Розрахунки 

проводились для монодисперсного 5% композиту ( 05,0 ) магнітних 

наночастинок з кополімером N-ізополіакриламід (NIPA) в ролі носія, тобто 

прийнято, що ,973 3
2 мкг  в’язкість Па·с 0,0671 [10], та вважається, що 

теплоємність NIPA-гідрогелю рівна така ж, як у води КкгДжcP 4180 , 

товщина рівню ліганду нм1 . Результати представлені для нагріву на частоті 

кГцf 145 та при напруженості зовнішнього магнітного поля мH А92310   

(116 Е). Початкова температура T=293,15°C. Вихідні дані магнітних матеріалів 

наведені в Табл. 1.   

Таблиця 1 

Фізичні властивості магнітних матеріалів[4] 

 мкАMd ,  3
, мкДжК  КкгДжcp ,  3, мкг  

Магнетит(Fe3O4) 446 9 670 5180 

Маґгеміт (γ-Fe2O3) 

 
414 4,7 746 4600 

Пермендюр (FeCo) 1790 1,5 172 8140 

fcc FePt 1140 206 327 15200 

L01 FePt 1140 7000 295 15200 

 

 

Рис. 3 TEM зображення а) одної МНЧ магнетиту та б) їх агломерації  у розчині 

[2] 



Типові розміри МНЧ лежать у проміжку 5-10 нм [5],[2], [4]. На Рис. 3 

представлено ТЕМ зображення магнетитових наночастинок.  

 

Рис. 4 Залежності приросту температури монодисперсного 0.1% композиту 

МНЧ та NIPA від їх розмірів, розраховані для різних матеріалів.  При 

мH А92310   (116 Е) кГцf 145  

Для композитів розміри частинок є критичними у відношенні до швидкості 

їх нагріву. Як видно на Рис. 4 нагрівання МНЧ FeCo є хоч найшвидшим, та 

доволі значний ефективний діаметр обмежує можливість використання переваг 

такого матеріалу. Широко досліджувані  FePt проявляють високу швидкість 

нагріву, проте біосумісність таких наночастинок є на сьогодні недостатньо 

дослідженою через залежність властивостей від виду молекул на їх поверхні[4].  

На Рис. 5 змодельовано залежність приросту температури при зміні 

частоти та напруженості магнітного поля для монодисперсних 0.1% композитів 

Fe3O4 та L01 FePt  та гідрогелю NIPA.  

Розраховано об’ємне тепловиділення у 0.1% розчинах МНЧ з N-

ізополікриламідом при діаметрі 7 нм 
34415 мВтP   для Fe3O, 

3510449,3 мВтP   для L01 FePt ( кГцf 145  мH А92310   (116 Е)) 



 

Рис. 5  Залежність зміни температури розчинів Fe3O4 (суцільна лінія) та L01 

FePt (штрихова лінія) від розмірів частинки при зміні: ліворуч – частоти (100 

кГц, 145 кГц, 200кГц) за фіксованої напруженості магнітного поля, праворуч – 

напруженості магнітного поля (80 Е, 116 Е, 160 Е) за фіксованої частоти 

 

Модель теплопередачі в біологічній системі 

Пеннесове рівняння біотеплопередачі в живих тканинах широко 

використовується для оцінки процесу нагріву об’єму біологічної субстанції: 
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  теплопровідність тканини , b густина крові, Pbc  питома теплоємність 

крові, b  швидкість кровоточу, aT - температура артеріальної крові, metQ  - 

виділення тепла в процесі метаболізму. 

В рівняння включено передача тепла біологічному середовищі внаслідок 

теплопровідності та теплообміну, спричиненого кровопостачанням до тканин, 

включно з джерелами тепла, зв’язаними з метаболізмом і поглинанням 

магнітними наночастинками електромагнітної енергії. 
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 Лабораторні дослідження 

Лабораторні дослідження радіочастотного нагріву зразків композитів 

можливо проводити на дослідній системі, запропонованій у роботі [2], у якій 

досліджувався нагрів полідисперсних наночастинок магнетиту (Fe3O4), 

середнім діаметром 7 нм, іммобілізованих у гідрогелі NIPA при наступних 

параметрах змінного магнітного поля:  частота кГцf 145 , напруженість 

магнітного поля мH А92310   (116 Е). Контейнери зі зразком магнетиту у 

теплоізоляції з агару та пінополістиролу були поміщені всередині котушки 67 

мм у діаметрі, виготовленої з трьох мотків мідної трубки. Котушка під’єднана 

до індукційної машини (2кВт HotShot, Ameritherm Inc). Об’єм зразку композиту 

– 5 мл. Схема такої системи зображена на  Рис.6.  

 

Рис. 6 Схема системи для дослідження радіочастотного нагріву композитів 

ФМНЧ[2] 

На Рис. 7 представлена отримана у роботі [2] залежність зміни 

температури від часу нагріву для зразку NIPA та двох різних концентрацій 

магнетиту у NIPA-гідрогелі.  

Як видно, початкова швидкість нагріву композиту NIPA та магнетиту 

концентрацією 5 мгFe/мл (~0.1% при густині Fe3O4  взятої з Табл.1) у перші 

250 с приблизно рівна ~0.006 К/с. Швидкість нагріву а допомогою формули (1) 

розрахована дорівнює 0.0011 К/с.  

 



 

Рис. 7 Залежність зміни температури від часу нагріву для зразку NIPA та 

двох різних концентрацій магнетиту у NIPA-гідрогелі 

 

Висновки 

Здійснено математичне моделювання виділення тепла у магнітних 

наночастинках та співставлень з результатами лабораторних досліджень у 

публікації [2]. Існують незначні розбіжності в результатах, які, ймовірно, 

викликані комплексом чинників – полідисперсністю МНЧ, відмінністю 

характеристик матеріалу, форми наночастинок, а також неточностями 

вимірювальних приладів та наближеними розрахунками. 

 Використання математичних моделей дозволяє наближено оцінити нагрів 

наночастинок та температурний розподіл, як в ізольованій, так і в біологічній 

системі перед проведенням лабораторних та клінічних випробувань композитів. 

У будь-якій неізольованій системі, зокрема біосистемі, внаслідок теплообміну 

через певний час встановлюється максимальна температура, яку можливо 

оцінити за допомогою рівняння біотеплоперадачі (15). У роботі [4]  зауважено, 

що рівняння (15) на практиці добре узгоджується із експериментальними 

даними.  

Під час лабораторних досліджень у якості термоперетворювачів можуть 

використовуватись спиртові термометри та оптоволоконні перетворювачі, 



зважаючи на високе значення магнітного поля, яке спричиняє похибки 

електричних термометрів та металевих термометрів. 

Застосування у магнітній гіпертермії наночастинок FePt може дозволити 

зменшити кількість магнетичного матеріалу у композиті зі збереженням такого 

ж теплового ефекту. Недослідженою, однак, залишається їх біосумісність із 

організмом людини. 

Слід також враховувати межі безпечної фізіологічної дії частоти та 

напруженості змінного магнітного поля на організм: МГцf 2,105,0  , 

мкАH /155  , також у джерелах [3] та [7] приведено співвідношення 

)/(1085,4 8
max смAHf  . 

 

Література 

1. Русаков, С.В. Гипертермия в онкологии: неизвестное об известном.  

Веб-сайт "Московский врач" [Електронний ресурс] 2010 p. Адреса доступу: 

http://mv-online.ru/view_page.php?page=63&ID=0. 

2. Tabatabaei Magnetic Nanoparticles Encapsulated in Hydrogel as 

Hyperthermic Actuators for Microrobots Designed to Operate in the Vascular 

Network / Tabatabaei, Seyed Nasr, Lapointe, Jacinthe та Martel, Sylvain – 2009 p. 

3. Подольцев Д. А. Конечно-элементное моделирование магнитных и 

тепловых процессов при магнитно-жидкостной гипертермии биологических 

тканей. Д. А.  Подольцев , Кучерявая Н. И. – 2010 р. 

4. Maenosono Theoretical Assessment of FePt Nanoparticles asHeating 

Elements for Magnetic Hyperthermia / Maenosono, Saita - 2006 

5.  Rosensweig Heating magnetic fluid with alternating magnetic field / 

Rosensweig – 2002 p.  (Journal of Magnetism and Magnetic Materials). 

6. Roizin-Towle The response of human and rodent cells to hyperthermia / 

Roizin-Towle and Pirro - New York : 1992  



7. Atkinson W. J. Usable Frequencies in Hyperthermia with Thermal Seeds / 

Atkinson W. J., Brezovich I. A.,  and Chakraborty D. P. - 1984 р., - стор. 70—75. -  

(IEEE Trans. Biomed. Eng., Т. Vol. B.ME 31.)  

8. Harmon Cell death induced in a murine mastocytoma by 42-47 degrees C 

heating in vitro: evidence that the form of death changes from apoptosis to necrosis 

above a critical heat load. / Harmon, Herston : 1990. 

9. Самченко Р.П. Теплочутливі композити з феромагнітними 

наночастинками для медичних цілей (Огляд устав для дослідження їх теплових 

характеристик) / Р.П. Самченко – 2011 (Журнал «Вимірювальна техніка та 

метрологія», №72) 

10. Tokuyama Preparation of poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel beads by 

circulation polymerization /Tokuyama, Yazaki - 2010 

 


