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 בזרימה מסוג מוטות ננו חלקיקיםמדידת ספקטרום הבליעה של 

Measuring absorption spectrum of gold nanorods in flow 
 תיאור:

אמצעות בזיהוי מאפשר וגבולות גידול רקמה ממארת  אבחוןלשם ם מזהב יהשימוש בננו חלקיק
ם י]. בשיטה זו מחדירים לגוף החי ננו חלקיק1לוואי [שיטה לא פולשנית וחסרת סיכונים ותופעות 

שעברו טיפול מיוחד הגורם להם להיקשר לרקמה ממארת ולאחר מספר שעות, כאשר הם נשטפו 
 יבליעה שלהם באורך הגל האופיינמזהים את מיקומם מתוך ה ,מזרם הדם ונשארו רק בגידול

בשיטה זו משתמשים בננו חלקיקים בצורת מוטות שהיחס בין הציר האורכי  למבנה שלהם.
 .]2[ פיק הבליעה לוהרוחבי שלהם קובע את אורך הגל ש

נרצה לקצר את הזמן הנדרש בין החדרת החלקיקים לגוף ועד ליכולת לזהות את המוצע  בפרויקט
קים בזרימה לספקטרום האזור אליו נקשרו החלקיקים על ידי הבחנה בין הספקטרום של החלקי

הפרויקט מסתמך על המבנה של ננו חלקיקים מסוג מוטות שספקטרום הבליעה  .]3[ לאחר קשירה
 שלהם ביחס לקיטוב האור. תשלהם תלוי בזווי

וימדדו את הספקטרום  ,זרימת החלקיקים בכלי הדםתכננו מערכת ניסויית לדמוי הסטודנטים י
 הרעיון המוצע.של  תיתכנוהכחת במערכת זו ובתווך המדמה רקמה לשם הו

 תכולה:
נטים יבנו מערך ניסוי להזרמת תמיסת ננו חלקיקים בצינור דק המדמה את דבשלב הראשון הסטו

יבצעו הסטודנטים בשלב השני  זרימתם בכלי דם ומדידת ספקטרום ההחזרה בקיטובים שונים.
מדידה דומה עבור ננו חלקיקים במדיום דמוי רקמה ללא זרימה. בסוף ישוו את המתקבל 

 .בדיקת היתכנות של השיטה בגוף החיבמערכות עם ובלי הזרימה לשם 
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