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Дослідження впливу та дії магнітного поля з протипухлинним нанокомпозитом на біологічні
об’єкти є важливою задачею для удосконалення методів лікування онкологічних хворих, створення
нових діагностичних й терапевтичних системи та підвищення ефективності їх роботи.
Метою даного дослідження було визначення фізичних параметрів, що беруть участь у
виявленні та локалізації магнітного поля, створюваного суперпарамагнітними частками,
локалізованими в пухлинах за допомогою фагоцитозу або прикріплених до пухлинних антигенспецифічних моноклональних антитіл, спрямованих до пухлин людини. За останні два десятиліття
нанокомпозити, до складу яких входять суперпарамагнітні частинки, вкриті декстраном, знайшли
безліч застосувань в біологічних і медичних науках [1].
За вимірюваннями магнітної індукції і сприйнятності можна кількісно оцінити концентрацію і
локалізацію (глибину) магнітних наночастинок в пухлині, реєструючи магнітні характеристики при
введенні нанокомпозиту від 1 до 5 мл в живій системі або моделі [2]. Це дозволяє визначити
відношення (функціональну залежність) кількості введеного нанокомпозиту до змін магнітної
сприйнятності (магнітної індукції) в області пухлини в часі. Модель базується на порівнянні
магнітної сприйнятності (індукції) нанокомпозиту поза живої системи тієї ж кількості, яке вимірюємо
в живій, або через екран шкірки, або суспензії клітин.
Початкове моделювання було виконане, щоб ідентифікувати теоретичні обмеження і
визначити фізичні параметри, для яких за допомогою SQUID вимірювального датчику має
отримуватись сигнал з суперпарамагнітного включення, розташованого в тілі. Для цього була
розроблена тривимірна модель тіла з суперпарамагнітним включенням під дією зовнішнього
магнітного поля.
Магнітне поле моделюється як геометричний об’єкт, що тягнеться на ширину тіла (рис. 1).

Рис.1 Квадрант моделі тіла під дією магнітного поля
Фантом тулуба (органу) моделюється як еліпсоїд з водою. Це наближення було використано
для визначення максимального абсолютного вкладу повільно змінюючого діамагнітного фону
(наближеного розмірам тулуба) з швидко змінюваними краями. Існують обмеження на інформацію,
яка може бути отримана з цієї простої моделі, але модель є корисною для визначення деяких
обмежень техніки.
Модель була сформована прямокутниками, так званими квадрантами з обмеженими
розмірами з відповідною довжиною, шириною та товщиною. Розміри прямокутника можна розділити
на розділені кубічні міліметри (мм3) з відповідною намагніченістю від кожного куба. Кожен з них
вносить свій внесок в вимірюваний сигнал. Фантом був змодельований в квадранті, як витягнутий
еліпсоїд з тим же максимальним розміром, як прямокутник. Під час підведення підсумків вкладу
намагніченості магнітного поля, куби, розташовані поза еліпсоїду, не внесли ніякого внеску на

чутливу котушку. Куби, розташовані всередині еліпсоїда, мали діамагнітну відповідь до
прикладеного поля та виробили відповідний внесок у поле SQUID чутливої котушки. Відповідна
молярна діамагнітна складова, яка відповідає сприйнятності води - 13*10-6 (m3 mol−1) [3].
Пухлина була змодельована як парамагнітне включення та могла знаходитися на різних
позиціях в еліпсоїді. Пухлина з магнітними частинками була представлена як внесок від 1міліметрового квадратного куба, розташованого в межах сфери діаметром 1 см. Ці «пухлинні»
кубики (рис.2) мають діамагнітний вклад і парамагнітний, в зв'язку з властивостями магнітних
наночастинок.

Рис.2 Дія магнітного поля на «пухлинні» кубики на відстані R
У магнітного поля, розташованого на відстані R від соленоїдного дроту, є величина, що
дорівнює T (R) = C / R, де C є константою, визначеної магнітним полем в 1 см. Це поле визначається
в центральній точці сканування. Поле є векторною величиною, яке випромінюється по дотичній від
кола або радіуса R, зосередженого на дроті. Поле через другий провід циркулює в протилежному
напрямку, що дає істотно X-компонентів близько вертикальної лінії, що проходить через пункт
перегляду. Y-компоненти магнітних полів, розміщених біля тієї ж вертикальної лінії, додають сильну
вертикальну поляризацію діамагнітного еліпсоїда та збільшення намагніченості пухлини. Знаючи
напрям магнітного поля і магнітну сприйнятність в будь-якій точці в матриці, ми можемо
розрахувати вектор намагнічування. Розглядаючи намагнічування мм3 куба як магнітний диполь, ми
можемо обчислити магнітне поле, вироблене типовим намагнічуванням в позиції чутливої котушки.
Результати моделювання дозволяють оцінити конфігурацію магнітного поля та локалізацію
розподілення нанокомпозиту в пухлині в залежності від його глибини проникнення.
Таким чином, запропонована модель дозволить більш детально вивчити вплив магнітного
поля з нанокомпозитом на клітини та органи, що дасть змогу точніше і надійніше визначити їх
кумулятивну протипухлинну дію. А визначення фізичних параметрів протипухлинного
нанокомпозиту, до складу якого входять суперпарамагнітні частинки, дає змогу виявляти та
локалізувати створюване ними магнітне поле на фоні діамагнітних властивостей тіла людини.
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