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 دانشگاه پیام نور استان تھران

 مرکز تھران شرق

 دانشكده علوم پایھ

 

 نامھ : عنوان پایان

اكسید شده روی و نقره روی نانوکامپوزیت  اکسید روی وبررسي اثرات ضد سرطانی نانوذرات 

 )AGS( ی معدهرده سرطان ) وA-375( سلولھای رده سرطانی مالنوما

 

 ت درجھ کارشناسی ارشدنامھ یا رسالھ براي دریافپایان

 در رشتھ زیست شناسی گرایش بیوشیمی

 نام دانشجو: 

 مھدوی راد مینا

 استاد راھنما:

 نجف زاده دكتر نوروز

 اساتید مشاور:

 دكتر حبیب الھ ناظم

 

   ١٣٩٣  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نامھ کارشناسی ارشد صورتجلسھ دفاع از پایان

 رقدانشگاه پیام نور مرکزتھران ش نام مرکز:

 ٩١٧٧٢۴٠٩٨ نام دانشجو: مینا مھدوی راد                                          شماره دانشجویی:

 بیوشیمی زیست شناسی                                                  گرایش: رشتھ:

اكسید وزیت نانو کامپ اکسید روی وبررسي اثرات ضد سرطانی نانوذرات  نامھ / رسالھ: عنوان پایان

 )AGS( معده یسرطان رده ) وA-375( مالنوما یسرطان رده یھانقره روی سلول روی و شده

 ١٣٩تاریخ دفاع:           /     /    

 نامھ/ رسالھ: نمره و درجھ پایان

ردی

 ف
 نام و نام خانوادگي سمت

مرتبھ 

 دانشگاھي
 امضا یا مؤسسھ دانشگاه

 دیاراستا نوروزنجف زاده استاد راھنما ١
دانشکده علوم 

 پزشکی
 

٢ 
استاد راھنمای 

 ھمکار
    

  دانشگاه پیام نور دانشیار حبیب الھ ناظم ١استاد مشاور  ٣

     ٢استاد مشاور  ۴

     استاد داور ۵

۶ 

نماینده گروه 

آموزشی و 

 پژوھشی استان

    

 

 

 



 
 

 

 و معنوي اثر گواھي اصالت، نشر و حقوق مادي

 مقطع كارشناسي ارشد  ١٣٩١  اد    دانشجوي ورودي سالاینجانب  مینا مھدوی ر

 بیوشیمی)  گواھي مي نمایم چنانچھ در پایان نامھ خود از فكر، ایده و نوشتھ(رشتھ زیست شناسی  

تمامي قول مستقیم یا غیرمستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جاي مناسب ذكر كرده ام. بدیھي است مسئولیت  ام با نقل دیگري بھره گرفتھ

 قول دیگران نباشد بر عھده خویش میدانم و جوابگوي آن خواھم بود. مطالبي كھ نقل

نتیجھ تحقیقات خودش مي باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع  دانشجو تأیید مینماید كھ مطالب مندرج دراین پایان نامھ یا رسالھ

 آن را ذكر نموده است.

 مینا مھدوی راد نام و نام خانوادگي دانشجو:

 تاریخ و امضاء:

 

 مقطع كارشناسي ارشد    ١٣٩١دانشجوي ورودي سال   مینا مھدوی راد   اینجانب 

نامھ خود اقدام بھ انتشار مقالھ، كتاب، و .... نمایم ضمن مطلع  بیوشیمی)  گواھي مینمایم چنانچھ براساس مطالب پایان( رشتھ زیست شناسی

 ر ایشان نسبت بھ نشر مقالھ،نمودن استاد راھنما، با نظ

 نام استاد راھنما مبادرت نمایم. كتاب، و ... و بھ صورت مشترك و با ذكر

 نام و نام خانوادگي دانشجو: مینا مھدوی راد

 تاریخ و امضاء:

 

دانشگاه پیام نور مي  (كلیھ حقوق مادي مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نو آوري ناشي از تحقیق موضوع این پایان نامھ متعلق بھ

 باشد.)



 
 

 

 تقدیم بھ

 

 .کھ مرا بھ طریق علم و دانش رھنمونم کردمھربانم پروردگار 

 و

 .شکیبایی پناه خستگیم بودند و صبر بھ خانواده عزیزم کھ با

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 تشكر و قدرداني:

یی باالتر از تقدیر و تشکر بر نمی توانم معنا .شکر و سپاس خدا را کھ بزرگترین امید و یاور در لحظھ لحظھ زندگیست

 .زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم، کھ ھر چھ گویم و سرایم ، کم گفتھ ام

راھنمایی ھای ایشان  پشتیبانی و و کھ بدون صبر نجف زاده  نوروز جناب آقای دکتر محترمماستاد  ازسپاس بی نھایت و 

 نبود. مقدور پیشبرد این پایان نامھ

 تشکر می نمایم. از استاد محترمم جناب آقای دکتر حبیب الھ ناظم تقدیر و و

پاتولوژی دانشگاه  و ھای بنیادی گروه علوم تشریحی سلول کلیھ مراحل این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی و

 از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بھ عمل می آید. رتشک و لذا بدین وسیلھ مراتب تقدیر ، علوم پزشکی اردبیل انجام گردیده

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 : چکیده

ھای پوست منشاء می گیرد و این بیماری در مراحل اولیھ  مالنوسیت از کھ است تومور بدخیمی مالنوما و ھدف: مقدمھ

 بسیار ھا طانسر دیگر بھ نسبت آن شیوع جراحی قابل درمان است ولی با پیشرفت بیماری غیرقابل درمان می شود و

رطان معده و مري دستگاه گوارش از جملھ سرطان ھاي شایع در جھان مي باشد بھ طوري س ھمچنین .است داشتھ افزایش

مطالعھ، اثر  در این. كھ سرطان معده چھارمین سرطان شایع و دومین علت منجر بھ مرگ ناشي از سرطان ھا مي باشد

سرطان معده  و  (A-375)رده مالنوما سرطان سلول ھای انسانی روی و نقره اکسید روی نانوکامپوزیت سرطانی ضد

 گرفت. بررسی قرار مورد )AGS(رده 

 در محیط کشت )AGSسرطان معده ( و )A-375مالنوما ( سرطان سلول ھای انسانی تجربی مطالھ این در کار: روش

RPMI-1640  شد و پس  داده میکروگرم) کشت ١٠٠واحد/ ١٠٠( % سرم گاوی و پنی سیلین / استرپتومایسین١٠حاوی

، کلونی با  MTTبا روش   IC50 ھا سلول این روی بر نقره و روی اکسید نانوکامپوزیت مختلف ھای رقت تاثیر از

توقف چرخھ سلولی با  و اتیدیوم بروماید / روش ارزیابی کلونی، مرگ سلولی با رنگ آمیزی آکریدین اورنج

 یتومتری بررسی شد.افلوس

و سلول ، روی مرگ سلولھای سرطانی مالنوما  نقره / روی اکسید نانوکامپوزیت ترکیبی داد تاثیر ھا نشان افتھی نتایج:

میکروگرم اکسید روی و ترکیب  ۴۶/٩٨ تا ٣٠در محدوده  است. رقت ھا اکسید روی مشابھھای سرطان معده تقریبا 

میکروگرم اثرات ضد  ٣٠چند رقتھای کمتر از داشت. ھر اثرات ضد سرطانی قابل مالحظھ ایاکسید روی با نقره 

بھ نصف كاھش را سلولي ت حیااز صد در ۵٠سي كھ ربررد تركیب مواز (غلظتي  IC50سرطانی کمتری داشت و 

نانوکامپوزیت اکسید روی ترکیب و  نانوذرات اکسید رویبھ ترتیب برای  A-375ھد ) اثر دارو بر روی سلولھای رده مي

 AGSاثر دارو بر روی سلولھای رده IC50 و میکروگرم در میلی لیتر بود. ٩٣/١۵±٧٣/١و ٢۴/٧±۵۴/١ ،با نقره  شده

 ٣۵/٣۴ ±٧/٠و  ٣٨/٩± ٢٢/٠،  با نقره شدهنانوکامپوزیت اکسید روی ترکیب و  نانوذرات اکسید روی بھ ترتیب برای

  Zno کھ نانوذرات ن گراین نکتھ بودبررسی مکانیزم مھارسلولی توسط فلوسایتومتری نشا میکروگرم در میلی لیتر بود.

 می شوند. G1و Sسبب توقف سیکل سلولی در فاز   Ag/Zno نانوکامپوزیت و



 
 

 

 نسرطاتوانایی القا مرگ سلولی روی سلولھای  و ترکیب آن با نقره روی اکسید نانوکامپوزیت بنابراین، :نھایی نتیجھ

ارد و این یافتھ ھا دیدگاه جدیدی را در زمینھ استفاده از د ھای در حد میکروموالر غلظت در سرطان معده و مالنوما

 .نانوکامپوزیت در درمان سرطان فراھم می آورد

رده  ، (A-375) رده سلولی مالنوما ، یتومتریاروش فلوس،  نقره با روی اکسید نانویی ترکیب ، سرطان  : ھا واژه کلید

 (AGS) سلولی معده
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 فھرست مطالب

                                                                                                              عنوان          

      صفحھ

 فصل اول: طرح تحقیق

 ٢. ........................مقدمھ........................................................................................................... -١-١
 
 ۵...............تعریف واژه ھای کلیدی................................................................................................. -١-٢
 
 ۵.......................................................اھداف ............................................................................ -١-٣
 
 ۶..............فرضیات .................................................................................................................. -١-۴
 

 فصل دوم: مروری بر منابع
 
 مقدمھ -٢ -١
 
 ٨............اوری نانو....................................................................................................تاریخچھ فن -٢-١-١
 
  ٩............................................................................................................نانوتکنولوژی و نانومواد -٢-١-٢

 ١٠.....................................................................................................نانوبیوتکنولوزی و نانوذرات -٢-١-٣

 ١١.....................................................................................نانوپزشکی وکاربردھای پزشکی نانوذرات -٢-١-۴

 ١٣............................................................................................................نانوذرات و سمیت آنھا -٢-١-۵

 ١۴............................................................................................................................سرطان  -٢-١-۶

 ١۵...............................................................................................................بیولوژی سرطان -٢-١-۶-١



 

 

 ١٧....................................................................................................................پروتوانکوژن -٢-١-۶-٢

 ١٧....................................................................................................................چرخھ سلولی -٢-١-۶-٣

 ١٨................................................................................................مرگ سلول: آپوپتوز و نکروز -٢-١-۴-۶

 ٢١...........................................................................................................میزان شیوع سرطان -٢-١-۵-۶

 ٢٢....................................................................................................................سرطان معده -٢-١-۶-۶

 ٢٢.................................................................................................................سرطان مالنوما -٢-١-۶-٧

 ٢٣.....................................................................................اوری نانو در سرطانبررسی اجمالی از فن -٢-١-٧

 ٢۴...............................................اھمیت خواص فیزیکی و کاربردھای بیولوژیکی نانومواد در درمان سرطان -٢-١-٨

 ٢۴..............................................................................................................نانوذرات اکسید روی -٢-١-٩

 ٢۵..............................................................................................کاربردھای نانوذرات اکسیدروی -٢-١-٩-١

 ٢۵.................................................................................ردھای پزشکی نانوذرات اکسیدرویکارب -٢-١-٩-١-١

 ٢٧.............................................................................................مکانیسم ضدباکتریایی اکسیدروی -٢-١-٩-٢

 ٢٨...................................................................................کانیسم ضدسرطانی نانوذرات اکسیدرویم -٢-١-٩-٣

 ٢٩.................................................................................)ROSھای اکسیژن فعال ( مکانیسم گونھ -٢-١-٩-٣-١

 ٣١....................................................................................................................نانوذرات نقره -٢-١-١٠

 ٣٢..........................................................................................................سنتز نانوذرات نقره -٢-١-١٠-١

 ٣٣................................................................................................بیوشیمی سنتز نانوذرات نقره -٢-١-١٠-٢

 ٣۴.........................................................................................................کاربرد نانوذرات نقره ٢-١-١٠-٣

 ٣۶........................................................................................مکانیسم ضدسرطانی نانوذرات نقره -٢-١-١٠-۴

 ٣۶...........................................................................................نانوکامپوزیت اکسیدشده روی و نقره -٢-١-١١

 ٣٧.......................................................................................................................نتیجھ گیری -٢-١-١٢

 فصل سوم: روش تحقیق

 ٣٩...........................................................................................................................نوع پژوھش -٣-١

 ٣٩.............................................................................................................جمعیت مورد مطالعھ -٣-١-١



 

 

 ٣٩. ............................................................................................................................داروھا -٣-١-٢

 ٣٩...............................................................روش تھیھ نانوذرات اکسیدروی طی روش تجزیھ اگزاالت - ٣-١-٢-١

 ۴١...............................................نقره طی روش تجزیھ اگزاالت اکسیدشده روی و روش تھیھ نانوکامپوزیت -٣-١-٢-٢

 ۴۴..................................................................................................................تھیھ استوک اولیھ -٣-١-٣

 ۴۴...........................................................................................ذرات اکسید رویاستوک اولیھ نانو -٣-١-٣-١

 ۴۴...........................................................................استوک اولیھ نانوکامپوزیت اکسیدشده روی ونقره -٣-١-٣-٢

 ۴۴.......................................................................................................................مواد مصرفی -٣-١-۴

 DAPI...................................................................................................۴۵پروتکل تھیھ محلول  -٣-١-۴-١

 ۴۶...........................................................................................١٠ PBS ،Xپروتکل تھیھ محلول  -٣-١-۴-٢

 RPMI-1640...........................................................................۴۶روش تھیھ یک لیتر محیط کشت  -٣-١-۴-٣

 MTT ........................................................................................................۴٧روش تھیھ رنگ -٣-١-۴-۴

 ۴٧.....................................................................اتیدیوم برماید -سی سی آکریدین اورنج ١٠روش تھیھ  -٣-١-۵-۴

 ۴٧..............................................................................................روش تھیھ رنگ کریستال ویولھ -٣-١-۶-۴

 ۴٧..............................................................................................................وسایل مورد استفاده - ٣-١-۵

 ۴٩...................................................................................................................دستگاه ھای الزم -٣-١-۶

 ۴٩...................................................................................................................................روش -٣-٢

 ۴٩........................................................................................................................کشت سلولی -٣-٢-١

 ۵٠........................................................................................................سنجش مورد گروھھای -٣-٢-١-١

 ۵٠.........................................................................................................بازیافت فریز و کشت آن - ٣-٢-٢

 ۵٠.........................................................................................................................فریز کردن -٣-٢-٣

 ۵٠..........................................................................................................................تحت کشت -٣-٢-۴

 Viability(...........................................................................................۵١اندازه گیری بقاء سلولی ( -٣-٢-۵

 ۵١.............................................................................................اندازه گیری تعیین فعالیت متابولیکی -٣-٢-۶

 ۵١.........................................................................................سیتومتر (نئوبا ر)شمارش سلولی با ھما -٣-٢-٧

 MTT(...................................................................۵٢روش کار تعیین فعالیت متابولیکی وتکثیر سلولی ( -٣-٢-٨



 

 

 IC50......................................................................................................................۵٢محاسبھ  -٣-٢-٩

 ۵٣..............................................بررسی مورفولوژی سلولی با رنگ آمیزی اکریدین اورنج واتیدیوم بروماید -٣-٢-١٠

 ۵٣..........................................................آمیزی اکریدین اورنج واتیدیوم بروماید برای آپوپتوزروش رنگ  -٣-٢-١١

 ۵٣........................................................................................بررسی چرخھ سلولی با فلوسایتومتری -٣-٢-١٢

 ۵۴........................................................................................................فلوسایتومتری روش کار -٣-٢-١٣

 ۵۴...............................................................................................................روش کلونی کانت -٣-٢-١۴

 ۵۵..........................................................................................................روش تجزیھ تحلیل داده -٣-٢-١۵

 وتفسیر آنھافصل چھارم: نتایج 

  ۵٧...........................................................................................ومیزان بقاء سلول IC50بررسی مقدار  -۴-١

 ۶٢ ..……………………………………………………………..…………………سلولي مرگ بررسي -۴-٢

 ۶۶....................................................................................بررسی چرخھ سلولی با دستگاه فلوسایتو متری -۴-٣

 ٧١....................................................................................................................................بحث -۴-۴

 فصل پنجم: جمع بندی و پیشنھاد ھا

 ٨۴..............................................................................................................................جمع بندی -۵-١

 ٨۵................................................................................................................................نوآوری -۵-٢

 ٨۵.........................................................................................................پیشنھادھایی برای ادامھ کار -۵-٣

 ٨۵.....................................................................................................جنبھ کاربردی موضوع پایانامھ -۴-۵

 ٨۵...........................................................................................................................محدودیت ھا -۵-۵

 ٨۶................................................................................................................................منابع ومآخذ

 ٩٩............................................................................................................................چکیده انگلیسی

 

 

 



 

 

 

 
 فھرست اشکال

 صفحھ                                                   عنوان

 ٢٠.................................................................تصویری از ویژگی ھای مورفولوژیکی نکروز و آپوپتوز -٢-١شکل

 ۴٠...............................................تصویر شماتیک از مراحل سنتز نانوذرات اکسیدروی از تجزیھ اگزاالت -٣ -١شکل 

 ۴٢...................................تتصویر شماتیک از مراحل سنتز نانوکامپوزیت اکسیدروی و نقره از تجزیھ اگزاال -٣-٢شکل 

 ۴٣.....................................) نانوذرات اکسیدروی b) نانوکامپوزیت اکسیدشده روی و نقرهaاز  TEM اشکال -٣-٣شکل

 ۴٣.....................................) نانوذرات اکسیدروی  b) نانوکامپوزیت اکسیدشده روی و نقرهaاز   EMاشکال -٣-۴شکل 

و نانوکامپوزیت    znoنانوذرات  تیمار شده با   AGSبروماید رده ی سلولی  اتیدیوم و اورنج رنگ آمیزی آكریدین -۴-١شکل

Ag zno   L ، سلول ھای زنده :Ap ، سلول ھای آپوپتیک :N۶۴.............................................: سلول ھای نکروتیک 

و نانوکامپوزیت    znoنانوذرات  تیمار شده با  A375بروماید رده ی سلولی  اتیدیوم و اورنج نگ آمیزی آكریدینر -۴-٢شکل

Ag zno   L ، سلول ھای زنده :Ap ، سلول ھای آپوپتیک :N۶۵.............................................: سلول ھای نکروتیک 

  AGS..............۶۶) سلول ھای A375 b ھای سلول) aاز  DAPIبھ روش ده رنگ آمیزی شسلول ھای  اشکال   -۴-٣شکل



 

 

 فھرست جداول ونمودارھا

 صفحھ                                                                                                       عنوان
 

  و  AGSبر روی رده ھای سلولی  Ag znoو نانوکامپوزیت    znoبدست آمده از اثر نانوذرات  IC50مقدار  ۴-١جدول 

A375  توسطMTT  )٢۴  ۶١.................ساعتھ ) و کلونی کانت. مقادیر بر حسب میکرو گرم بر میلی لیتر می باشد . ۴٨و 

 و  znoنانوذرات  کھ با A375 و  AGSنكروتیك رده ھای سلولی  و آپوپتوتیك درصد سلول ھای زنده، -٤-٢جدول
 

 ٦٣...................................................................................................تیمار شده اند.  Ag znoنانوکامپوزیت 
 

 IC50کھ با غلظت بین   A375و AGSمربوط بھ  رده ھای سلولی  G2M  و  G1،Sدرصد سلول ھا در فازھای  -۴-٣جدول

 ۶٨................................................................... تیمار شده اند  Agznoونانوکامپوزیت  znoانوذرات ن  IC50ونصف 

 نصف غلظت با کھ  A375و AGS سلولی ھای رده  بھ مربوطG2M  و  G1،S فازھای در ھا سلول درصد:  -۴-۴جدول

IC50  نانوذرات zno ونانوکامپوزیت Agzno  ٧٠...................................................................... اند شده ارتیم 

  توسط A375 سلولی رده برروی Ag/zno ونانوکامپوزیت Zno نانوذرات اثر از آمده بدست سلولی بقاء میزان  -۴-١ نمودار

MTTAssay  )٢۴  ۵٩...............................................باشد می لیتر میلی بر میکروگرم برحسب مقادیر) ساعتھ ۴٨و 

  توسط AGS سلولی رده برروی Ag/zno ونانوکامپوزیت Zno نانوذرات اثر از آمده بدست سلولی بقاء میزان  -۴-٢ نمودار

MTTAssay  )٢۴  ۶٠...............................................باشد می لیتر میلی بر میکروگرم برحسب مقادیر) ساعتھ ۴٨و 

در مراحل   Ag/znoنانوکامپوزیت  و znoنانوذرات   ¾IC50با غلظت توزیع جمعیتی سلول ھا ی تیمار شده  -۴-٣نمودار 

 AGS..........۶٧رده سلولی ) fو  eو   A375  ،d) رده سلولی cو bو  a،مختلف چرخھ سلولی با استفاده از فلوسایتومتری 

در مراحل   Ag/znoنانوکامپوزیت  و znoنانوذرات   ½IC50با غلظت جمعیتی سلول ھا ی تیمار شده توزیع  -۴-۴نمودار 

 AGS..........۶٩) رده سلولی fو  eو   A375  ،d) رده سلولی cو bو  a ،مختلف چرخھ سلولی با استفاده از فلوسایتومتری

 
 
 



 

 

 فھرست عالئم اختصاری

Ag: Silver 

 AL2O3: Aluminium Oxide 

ATP: Adenosine Triphosphate 

CDK: Cyclin Dependent Kinase 

Cds: Cadmium Sulfide 

Cdse: : Cadmium Selenide 

CeO2: Cerium dioxide 

CUO2: Copper dioxide 

DAPI: 4´, 6-diamidino-2-phenylindole 

DMSO: Dimethyl Sulfoxide 

DNA: Deoxyribonucleic Acid 

EDTA: Ethylenediamine tetraacitic acid 

FBS: Fetal Bovine Serum 

Fe2+: Ionic Iron 

  oxidFe2o3:Iron 

FDA: Food and Drug Administration 

GRAS:Generally Recognized As Safe  

H2O2 : Hydrogen Peroxide 

IC50: 50% Inhibitory Concentration 

IFN-ᵞ : Interferon Gamma 

IL-12: Interleukin-12 



 

 

MTT: 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenylterazolium bromide 

NAC : N-Acetyl Cysteine 

Federal organization National Nanotechnology  Initiative   :NNI 

NK: Natural killer cell  

NO: Nitric Oxide  

NP: Nanoparticle 

O2: Molecular Oxygen  

O-
2: Superoxide Anion 

O2
-: Superoxide Radical. 

OH. : Hydroxide Radical 

OH: Hydroxide Radical 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

QD: Quantum Dot 

ROS: Reactive Oxygen Species  

SEM: Scanning Electron Microscope 

SiO2: Silicon Dioxide 

Sno2:Tin Dioxide 

SPR:Surface Plasmon Resonance 

μg: microgram 

TEM: Transmission Electron Microscopy 

  Tio2:Titani Dioxid  

ZnO: Zinc Oxide 



 

 

  Znc: Zinc Carbide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :١فصل

 طرح تحقیق

 

 


