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چکیده

مقدمه: تشخیص و درمان زودهنگام سرطان موضوع بسیار پر اهمیت در سطح جهان است. تصویربرداری رزونانس 

مغناطیسی )MRI( ابزاری قدرتمند و غیرتهاجمی برای تشخیص زودهنگام سرطان، خصوصا سرطان پروستات و در 

نتیجه درمان در مراحل اولیه آن است. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات سیلیکای کونژوگه با آنتی بادی منوکلونال 

C595 و سپس بارگذاری کیالت گادولینیوم درون آن است. حاصل این سنتز دستیابی به نانوپروبی جهت تصویربرداری 

از سلول های سرطان پروستات و در نتیجه تشخیص زودهنگام بیماری است.

موادوروشها: برای سنتز این نانوپروب، ابتدا آنتی بادی منوکلونال C595 به نانوذرات سیلیکای زیست سازگار 

متصل ش��ده و سپس گادولینیوم درون آن بارگذاری گردیده و در نهایت یک نانوپروب جهت تصویربرداری MRI تهیه 

  MRI 1 وH-NMR 17 وO-NMR این نانوپروب با آزمون هایی مانند )MR( می گردد. پارامترهای رزونانس مغناطیسی

در ش��رایط برون تنی بررس��ی شدند. در این راستا، تسته ای سمیت س��لولی، TNF-α، تسته ای ایمونو ری اکتیویتی و 

آپوپتوزیس نیز انجام شدند. 

نتایج: نتایج نش��ان داد که این نانوپروب بطور انتخابی خاصیت تصویر برداری از س��لول های سرطانی دارد و این 

کار را با اتصال به س��لول و در نتیجه با افزایش پاس��خ های التهابی س��لولی و نیز پاسخ های مثبت ایمونو ری اکتیویتی 

آنتی ژن MUC1 انجام می دهد. تجمع خوب این ترکیب در تومور سبب تشخیص آن بدون هیچ گونه سمیت معنادار 

می شود. اندازه گیری میزان پروتئین نشان داد که حدود 8% آنتی بادی روی سطح سلول متصل شده و نتایج TGA و 

ICP-AES نش��ان داد که  wt%19 ش��الت گادولینیم درون نانوذرات بارگذاری شده است. داده ها نشان دادند که این 

 ترکیب حاجب رلکسیشن خوبی از خود نشان داد بطوری  که میزان رلکسیویتی پروتون طولی )r1( برای نانوذرات حدود

 mM-1s-1/Gd3+ ion 12/4است که این مقدار 3 برابر بیشتر از مگنویست )mM-1s-1/Gd3+ ion 4 ~( می باشد. بهبود 

کنتراس��ت این ترکیب را می توان به س��اختار ژئومتری نانوذرات و اختصاصیت باالی آن نسبت به سلول های سرطانی 

نسبت داد.

بحثونتیجهگیری: یافته ها نش��ان می دهند که نانوذرات سیلیکای حاوی گادولینیوم متصل شده به آنتی بادی

C595  موجود، قابلیت خوبی در تصویربرداری از سلول های سرطان پروستات دارد و می تواند به عنوان یک نانوپروب 

ایده آل در تصویر برداری سلولی در نظر گرفته شود.

آنتی بادی C595، ترکیب حاجب، دندریمر، گادولینیوم، MRIکلمات کلیدی
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