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 چکیده

 هخا ی تشخیی  زود هنگخام سخرطان متمرکزنخد یکی از ایخن روش     هاروشامروزه پژوهشگران بر روی 

ولی اشکال این روش نداشتن قخدرت تفکیخک کخافی و عخدم تصخویر      باشد  می MRIتکنیک تصویر برداری 

- G2دنخدریمر   پایخه  بخر  نانوکونژوگخه  ترکیخب  یخک  سخنتز  مطالعخه  ایخن  از هدف باشدمی برداری هدفمند

جهخت للهخه    تصخویربرداری  جدیخد  حاجخب  ماده ساختن برای آن به گادولینیوم فلز کردن گلوکوزامین وارد

-FT-IR ،LCی هخا با گلوکخوزمین از تکنیخک   G2 برای تآیید سنتز کونژوگه دندریمر باشدمیمشکل ای بر

MS ،DLS ،AFM د لود شدن گادولونیوم بخر روی کونژوگخه از روش   و برای تآییUV    اسختفاده شخد برای

استفاده شد که نشخانگر کخاه     MTT ارزیابی سمیت سلول در برابر کنتراست مدیای سنتز شده از آزمون

 سمیت ترکیب نو سنتز در مقایسه با مگنویست بود نتایج حاصل از فلوسایتومتری نیخز ایخن نتی خه راتدییخد    

 نشخان  خخوبی  به آمده بدست نتایج  است داشته طوالنی بافت در ماندن زمان ترکیب این ینهمچن  کردمی

 باشد می MRI تصویربرداری برای مناسب ترکیب یک هانانوپروب داشتن با ترکیب این کهدهد می

 

،گلوکوزامین،گخخخخخادولینیوم، نانوکنتراسخخخخخت مخخخخخدیا   G2: دنخخخخخدریمر  کلمخخخخخات کلیخخخخخدی 
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Abstract 

 

Nowadays, researches focus on providing novel, safe and cost-effective 

molecular imaging.MRI have been considered as a suitable approach to reach this 

goal. But it has some disadvantages like low resolution, contrast toxicity and ramble 

imaging. The purpose of this study is to synthesize a novel nano-conjugate based G2-

Glucosamine and loading Gd3+ in it for making novel MR imaging contrast agents 

to tackle that problem.Glucosamine dendrimer G2 conjugation was confirmed by FT-

IR, LC-MS, DLS and AFM.Also UV assay was performed to approve  loading Gd3+ 

in nanoconjugate. In vitro cell toxicity, cellular uptake and MR imaging parameters 

of the prepared nanoconjugate were investigated in vitro. Results showed no in vivo 

toxicity, good cellular uptake and large longitudinal (r1). Suitable features of the 

nano-probe show that it is a promising agent to use as a MR imaging agent. 
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