
 

 

 

  



 

 تهرانو خدمات درمانی  علوم پزشکیدانشگاه 

 معاونت بین الملل

  داروسازی دانشکده

 
 جهت دریافت درجه دکتری پایان نامه

 داروسازیرشته 

 
 عنوان: 

نسل  اتتریس-کولیگال لنیات یپل یخط یکرو یونیآن مرینانوذره دندر ییاثرات هم افزا یبررس

ر رده د کسانولیودیآ یهایژگی( بر وIodixanol) کسانولیودیآ یربرداریدوم و عامل تصو

 MCF-7 یسلول

 
 د راهنما: اتاس

 دکتر مهدی شفیعی اردستانی

 

 دانشجو:

 میترا کیانی

 
 

 1396 ماه آذر



 

  چکیده

 

 أ

 

 چکیده

-نیا میدخصوصا سرطان که امروزه از مشکالت جدی سالمتی در تمام ها بیماریزودهنگام  صیتشخ

به خود  یا ژهیتوجه و یکنون قاتیدر تحق ،یتهاجم ریغ یربرداریتصو یها کیبا استفاده از تکنباشد 

 سیترات نسل دوم -PEGدندریمر -دیکسانولویآ هم افزاییاثرات  پایان نامهدر این  کرده است.جلب 

خالص سازی، ز و قرار گرفت. پس از سنت یمورد بررس HEK-293و  MCF-7 یهاسلول یبر رو

پس با سشد.  دییتا DLSو  AFM ،ELSبا استفاده از  ،نسل دوم تراتیس -PEG مریدندر ساختار

و  نولاکسیدآیو سلولیو جذب  میت سلولیشد. اثرات س زیلیوفیمخلوط شده، خالص و ل کسانولیودآی

 ICP-MSو  MTTهای ستتبا استفاده از  آیودیکسانول-نسل دوم تراتیس -PEG مریدندر باتیترک

ها نشان داد که جذب ادهدقرار گرفت.  یابیمورد ارز HEK-293و  MCF-7 یهاسلول یبر رو

 شیزاافآزاد  ولودکسانآیبا  سهیدر مقا افزوده شده به آیودیکسانول نسل دوم تراتیس -PEG مریدندر

ها هافتی. دنش مشاهدهدر هر دو سلول  ترکیباتاز  یقابل توجه تیسم چیحال، ه نیاست. با ا افتهی

 یبرا سرطان دیجد یبردار ریعامل تصو کیتواند به عنوان یم دیجد یمجموعه نیکرده اند که ا دییتا

 استفاده شود. یمولکول یربرداریتصو یکاربردها
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Introduction: Early diagnosis of diseases using non-invasive imaging techniques, 

especially cancer which today is one of the world's major health problems, has 

attracted particular attention in recent research. In this thesis, the effects of 

additive effects of iodixanol-dendrimer PEG-citrate on the MCF-7 and HEK-293 

cells were investigated.  

Material and method: After synthesis and purification, the second-generation 

PEG-citrate dendrimer structure was confirmed using AFM, ELS and DLS. Then 

mixed with iodixanol, purified and lyophilized. Cellular toxicity and cellular 

uptake of iodixanol and second-generation PEG-citrate dendrimer-Iodixanol using 

MTT and ICP-MS tests on MCF-7 and HEK-293 cells were evaluated.  

Results and discussion: The data showed that the absorption of second-generation 

PEG-citrate dendrimers increased when mixing with iodixanol compared with free 

iodixanol. However, no significant toxicity of the compounds in both cells was 

observed.  

Conclusion: Findings have confirmed that this new collection could be used as a 

new carrier for cancer molecular imaging applications. 

 

Keywords: Dendrimer - Iodixanol - Imaging - MCF-7 cell line 




