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Background and Aims: Although there are several ways of nanoparticles production,
however the biological method of nanoparticles production is under attention of researchers due
to its eco friendly and energy saving properties. In the present study biosynthesis of gold
nanoparticle was done by Fusarium oxysporum fungus strain and the cytotoxicity of the obtained
nanoparticles was evaluated in the cell culture.

Seyed Hossein Badiee

Materials and Methods: Fusarium oxysporum was purchased and cultured in Sabouraud
dextrose broth medium. The culture supernatant was subjected to chloroauric acid solution at the
final concentration of 1 mM. After nanoparticles production, the color changed reaction mixture
was used for characterization with spectrophotometry, XRD and TEM microscopy. The obtained
nanoparticles were washed and sterilized. Finally two cell lines (CIRC-HLF as normal and SW
872 as cancerous cell lines) were used for 3-(4,5 dimethyl thiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium
bromide (MTT) assay.
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Results: The fungal supernatant color after 24 hours was changed from yellow to red. TEM
images have shown the nanoparticles were spherical or hexagonal and their sizes were around 5070 nanometer. MTT assay and cell culture assay showed that the produced GNPs had toxic effect
when they were used at high concentrations and the CIRC-HLF cell line was more resistant than
SW 872 one against the higher concentration of GNPs.
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Conclusions: It seems that the biological production of gold nanoparticles by Fusarium
oxysporum can be done and can be easily produced, washed, sterilized and can be used in vivo.
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چکیده
زمینه و

هدف :با وجود اينکه روشهای مختلفي برای توليد نانوذرات وجود دارد ،روش توليد بيولوژيکي نانوذرات به

دليل خواص دوستدار طبيعت آن و صرفهجويي در انرژی ،توجه محققان را به خود جلب کرده است .در مطالعۀ حاضر توليد
بيولوژيکي نانوذرات طال به وسيلۀ سويۀ قارچ  Fusarium oxysporumانجام و سميت نانوذرات بهدست آمده در کشت سلولي
بررسي شد.

مواد و روشکار:

 Fusarium oxysporumخريداری و در محيط کشت سابوراد دکستروز براث ) (SDBکشت

داده شد .سوپرناتانت کشت در معرض محلول کلرواوريك اسيد در غلظت نهايي  1ميلي موالر قرار گرفت .پس از توليد نانوذرات،
محلول تغيير رنگ دادۀ نانوذرات برای بررسي با اسپکتروفوتومتر و  TEMاستفاده شد و نانوذرات بهدست آمده شستوشو و استريل
شدند .در نهايت دو ردۀ کشت سلولي  CIRC-HLFبه عنوان ردۀ طبيعي و  SW 872به عنوان ردۀ سرطاني برای آزمون
 MTTاستفاده شدند.
یافتهها :رنگ سوپرناتانت قارچ پس از  32ساعت از زرد به قرمز تغيير پيدا کرد .عکسهای  TEMنشان داد که نانوذرات
کروی و چند وجهي با ابعاد در حدود 05-05نانومتر هستند .آزمون  MTTو آزمون کشت سلولي نشان داد که نانوذرات طالی
توليدی هنگاميکه در غلظتهای باال استفاده شود اثر سمي دارد و کشت سلولي ردۀ  CIRC-HLFبه غلظتهای باال از نانوذرات
طال نسبت به ردۀ سلولي  SW 872مقاومتر بودند.

نتیجهگیری:

به نظر ميرسد که توليد نانوذرات طال بيولوژيك با  Fusarium oxysporumانجام شدني است و

تلفن221-12132121 :

ميتوان آن را به راحتي توليد ،شستوشو و استريل کرد .اين نانوذرات ميتوانند در شرايط درون بدن هم استفاده شوند.

پست الکترونیک:

کلمات کلیدی :نانوذرات طال ،Fusarium oxysporum ،سميت سلولي ،ردۀ سلولي انساني  ،CIRC-HLFردۀ سلولي

drh_badiee@yahoo.com

انساني SW 872
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
نانوذرات فلزی کاربردهای بيشماری در صنايع الکترونيك و
بيوالکترونيك ،حسگری ،محيطزيست ،صنايع شيميايي (به عنوان
کاتاليزور) و در بيوتکنولوژی به عنوان برچسب بيولوژيك برای تثبيت
آنزيم و سلول به عنوان ماده ضدميکروبي و غيره دارند .به طورکلي،
دو روش اصليِ فيزيکي و شيميايي برای توليد نانوذرات وجود دارد.
با اين حال امروزه روش سومي که روش بيولوژيك ناميده ميشود

شيميايي نياز به دما ،فشار و زمان زيادی دارند و هزينهبر هستند .از
طرفي در اين روشها ،بهخصوص در نوع فيزيکي ،به زمان زيادی
نياز است .ميکروارگانيسمها در توليد زيستي ميتوانند بر غلظتهای
بااليي از يونهای فلزی رشدکرده و زنده بمانند که به دليل توانايي
آنها در برخورد با شرايط استرس است .يکي از روشهايي که برای
سميتزدايي استفاده ميشود ،احيای زيستي فلزات است.

هم پا به عرصۀ توليد انبوه گذاشته است ( .)1روشهای فيزيکي و
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توليد به روش بيولوژيك نسبت به دو روش فيزيکي و شيميايي
بهعلت قابليت تجاری و سرعت توليد بيشتر ،توليد ذرات با سايز
کوچکتر ،کم هزينه ،تميز ،غيرسمي و دوستدار طبيعت بودن ،بسيار
بهتر عمل ميکند ( .)2به همين دليل استفاده از ميکروارگانيسمها
برای سنتز نانوذرات ،به عنوان روشي ايمن و آسان در حال توسعه
است ( .)1طال از جمله عناصر سازگار با بدن است ولي با وجود
خواص مفيد نانوذرات آن و سازگاريش با بدن انسان ،اين نانوذرات
ميتوانند منجر به بروز واکنشهای نامطلوبي در سيستمهای
بيولوژيك و محيط شوندکه سبب سميت ميشود .از اين خاصيت
ميتوان برای از بين بردن سلولهای سرطاني در بدن بهره برد (.)2
دربارۀ نوع ميکروارگانيسم استفاده شده بايد گفت انواعي از
قارچها ،باکتریها ،مخمرها و جلبكها توانايي توليد نانوذرات فلزی
را دارا هستند ( .)5تقريبا در تمام روشهای توليد شيميايي
نانوذرات ،به مادۀ پايدارکنندهای نياز است تا از تجمع و بههم
پيوستن نانوذرات جلوگيری کند .به عکس ،در تصاوير بهدستآمده
با ميکروسکوپ الکتروني عبوری از نانوذرات توليدی با روش
بيولوژيك ،نشان داده شده است که حتي در تجمعها و تودههايي از
نانوذرات نيز ،با هم تماس مستقيم نداشته و نانوذرات توليدی
احتماال در محلول به وسيلۀ پروتئينهايي ،به نام پروتئينهای
پوششدهنده ،پايدار ميشوند که اين پروتئينها را ميکروارگانيسمها
به درون محيط ترشح کردهاند (.)1
فيبروبالست ،فراوانترين سلول در بافت همبند است که همۀ
انواع رشتههای بافت همبند و مواد آلي مادۀ زمينهای را توليد
ميکند ( .)1به همين علت اين بافت برای بررسي سميت سلولي
استفاده ميشود .برخي از عواملي که در ايجاد سميت بهوسيلۀ
نانوذرات دخالت ميکنند ،شيمي سطح ،شکل ،روش توليد نانوذرات،
غلظت و زمان مجاورت نانوذرات با سلولها ،هستند (.)8

Connor

و همکاران در مطالعات خود در سال  3550نشان دادهاند که
نانوذرات طال عليرغم جذب بهوسيلۀ سلولهای انساني ،سميت
سلولي حادی نداشته و در عملکرد سلول دخالتي ندارند ( .)3با توجه
به نبود اطالعات و يافتههای کافي در زمينۀ بررسي نانوذرات
بيولوژيك روی ردههای سلولي سرطاني و مقايسۀ آثار ناشي از آن
بر ردۀ سلولهای سالم ،هدف از اين مطالعه ،اوال توليد بيولوژيك
نانوذرات طال به کمكِ قارچ و ثانيا بررسي آثار سميت سلولي آنها بر
ردههای سلولي طبيعي و سرطاني فيبروبالست است .وجه تمايز کار
حاضر با کارهای قبلي ،نخست در توليد نانوذرات طال برای اولين بار
به وسيلۀ قارچ  Fusarium oxysporumو ثانيا در بررسي سميت

سلولي نانوذرات توليدی بر ردههای سلولي طبيعي و سرطاني انساني
فيبروبالست با روش  MTTاست.
مواد و روشها
در اين تحقيق روش کار مبتني بر توليد نانوذرات بيولوژيك از
قارچ بوده و قارچ  Fusarium oxysporumاز مرکز کلکسيون
ميکروارگانيسمهای صنعتي ايران خريداری شد .برای کشت قارچ،
نمونۀ استاندارد ( Fusarium oxysporumسويه  ،0110کلکسيون
قارچها و باکتریهای صنعتي ايران) از محيط سابوراد دکستروز آگار
و پوتيتو دکستروز آگار (مرک آلمان) استفاده شد .اين محيطها
انتخابي برای تکثير قارچها هستند .انتخابي بودن اين محيط برای
قارچها براساس وجود آنتي بيوتيك در آن و نيز مواد غذايي ناچيز
آنها است (.)12،11
مادۀ اصلي ضروری برای سنتز نانوذرات طال،
(کلرواوريك) است (شرکت سيگما آدريچ آمريکا) .رنگ تريپان بلو
(سيگما آلدريچ ،آمريکا) ،رنگ تترازوليوم (سيگما آلدريچ ،آمريکا)،
محلول پنيسيلين ـ استرپتومايسين (سيگما آلدريچ ،آمريکا) ،محلول
تريپسين ـ ( EDTAسيگما آلدريچ ،آمريکا) و سرم جنين گاو
(( )FBSسيگما آلدريچ ،آمريکا) از ديگر موادی بودند که در اين
پژوهش استفاده شدند.
HAuCl4

شرایط تولید نانوذرات طال
بدين منظور طبق دستوری که شرکت سازنده ارائه کرده بود،
محيط کشت آماده شد و پودر ليوفليزه نمونۀ قارچ که درون آمپول
ارسال شده بود ،در اين محيط کشت فعال شد .برای اين منظور
نوک آمپول با حرارت گرم شد و با ريختن يك قطره سرم فيزيولوژی،
شيشه ترک داده شد .سپس سالين استريل به آمپول وارد و
سوسپانسيون حاصله با پيپت پاستور برداشته شد .نمونه به صورت
کامل در محيط کشت سابورودکستروز براث وارد و به مدت 03 h
در شيکر انکوباتور در دور  105 rpmو دمای  25 Cکشت داده شد
( .)12در ادامه به منظور نگهداریِ طوالني مدت قارچ و از دست
نرفتن سويۀ مد نظر ،از نمونۀ قارچ استوک استفاده شد .بيوماس
سلولي به وسيلۀ سانتريفيوژ در دور  1055 rpmبه مدت  15 minاز
محيط کشت جدا شد و سوپرناتانت بهدستآمده برای توليد ذرات
طال بررسي شدند .برای بررسي توليد ،سوپرناتانت حاوی ميکروب
در حالِ آزمايش در ارلنهای  155 mLبا غلظت نهايي  1 mmolاز
محلول  HAuCl4در حجم نهايي  v/v %1مخلوط شد و در شيکر
انکوباتور در دمای  2 Cبه مدت  32 hقرار گرفت .تجمع خارج
سلولي ذرات فلز با تغيير رنگ محيطِ کشت به بنفش ،بررسي شد.
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شاهدهای استفاده شده شامل انکوباسيون محيط کشت استريل به
همراه يون فلزی بود (.)11
اسپکتروفتومتر نور مرئی
برای تاييد حضور ذرات طال ،جذب نوری محلول با
اسپکتروفوتومتر مدل  VT 05404-0998ساخت شرکت Biotek
آمريکا از  255تا  055 nmبررسي شد (.)12
میکروسکوپ الکترونی عبوری
برای تاييد توليد نانوذرات طال و اندازهگيری سايز ذرات
توليدی ،نمونههای بهدستآمده با ميکروسکوپ الکتروني عبوری
(( )TEMمدل  ،CM120شرکت  ،)Philipsبررسي شد .به اين ترتيب
طبق دستورالعمل ،نمونهها روی گريدهای مسي مخصوص پوشش
داده شده با کربن فيکس شده ،سپس با ميکروسکوپ در ولتاژ kV
 ،135از آنها عکسبرداری شد (.)2
ایجاد شرایط برای بررسی سمیت سلولی
با استفاده از روش  MTTو روش شمارش سلولهای زنده،
ميتوان ظرفيت سميت داروی خاص سلولي را ارزيابي کرد و
سلولهای سرطاني مختلفي را از نظر خاصيت سميت سلولي و
مقاومت به دارو شناسايي کرد ( .)12بدين منظور ،آماده سازی و
بررسي سميت نانوذرات طالی بهدستآمده طبق مراحل زير انجام
گرفت:
شستوشوی نانوذرات به وسیلۀ آب مقطر
نانوذرات برون سلولي بهدستآمده ،در مرحلۀ بهينهسازی
درون ميکروتيوب استريل ريخته شد و با دور پايين ()3555 rpm
بهمدت  15 minسانتريفيوژ شد تا ذرات بزرگ رسوب کنند .سپس
محلول رويي دور ريخته شد و رسوب حاصله  2مرتبه با محلول بافر
 )Phosphate Buffered saline( PBSشستوشو و با دور 12855 g
به مدت  25 minسانتريفيوژ شد .در نهايت ،رسوب بهدستآمده در
(ميکروليتر)  05 μLآب مقطر استريل حل شده و از آن برای مطالعه
های بعدی استفاده شد (.)15
انجام تیندالیزاسیون
محلولهای شستوشو شده از مرحلۀ قبل  2روز متوالي به
مدت  ،25 minدرون ميکروتيوبهای استريل با بخار آب استريل و
سپس در دمای  20 Cبه مدت  32 hدرون انکوباتور قرار گرفتند.
در نهايت نانوذرات به وسيلۀ خشكکن ،خشك شده و برای انجام
کشت سلولي از آنها استفاده شد .پيش از انجام کشت سلول،
نانوذرات ،توزين و در بافر  PBSوارد شدند (.)11

کشت سلول ردۀ فیبروبالست  CIRC-HLFو SW 872

بهمنظور بررسي اثر نانوذرات طال در کشت سلول ،از سلولهای
فيبروبالست ردۀ انساني  CIRC-HLFبهعنوان ردۀ غيرسرطاني و
سلولهای ردۀ انساني  SW 872بهعنوان سلولهای فيبروبالست رده
سرطاني (خريداری شده از بانك سلول انستيتو پاستور تهران) و
برای کشت سلولها از محيط کشت Dulbecos( DMEM
 )Modified Eegle Mediumحاوی  %15 FBSاستفاده شد .ابتدا
محيط کشت با فيلتر سر سرنگي استريل شد ،سپس نمونۀ سلولي
به همراه اين محيط کشت در فالسك  T25و در دمای  20 Cو
 %0 CO2انکوبه شد .پس از به دست آمدن تراکم سلولي  %85نمونه
در معرض تريپسين ـ  EDTAقرار گرفت و پس از 2 min
انکوباسيون در دمای  20 Cسلولهای کنده شده از کف پليت در
دور  0555 rpmبه مدت  0 minسانتريفيوژ و سپس رسوب سلولي
با افزودن محيط کشت حاوی  FBSحل و تريپسينزدايي شد (.)11
بررسی سمیت سلولی با روش MTT

ابتدا برای انجام آزمون سميت سلولي ،شمارش سلولي با
استفاده از الم نئوبار و رنگ آميزی متيلن بلو انجام شد ( .)18سپس
در هر چاهك از پليت کشت سلول  32خانهای جداگانه حدود
 15555سلول فيبروبالست سرطاني و غيرسرطاني اضافهسازی شد.
در ادامه  355 µLاز محيط کشت  DMEMبه هر چاهك اضافه شد
و برای رسيدن به تراکم تك اليه سلولها ،پليت در دمای 20 C
انکوبه شدند .پس از پوشش  %85از کف چاهكها با سلول ،محيط
کشت خارج شده و سطح سلولها با بافر  PBSشستوشو داده شد.
دوباره در تمام چاهكها محيط کشت با دو برابر غلظت استاندارد و
به ميزان  155µLوارد اضافه شد ،سپس به چاهك شمارۀµL ،1
 155از محلول نانوذرات طال محلول در  PBSاضافه شد .پس از
مخلوط کردن نانوذرات در محيط کشت 155 µL ،از آن برداشته و
به چاهك دوم افزوده شد .اين عمل تا چاهك  11انجام شد و به اين
ترتيب ميزان غلظت نانوذرات در هر چاهك به نصف کاهش داده
شد .چاهك شمارۀ  13فقط حاوی سلول بوده و به عنوان شاهد در
نظر گرفته شد .پليت دوباره در  20 Cبهمدت  32 hگرمخانهگذاری
شد و پس از  32 hسميت سلولي با استفاده از محلول  MTTحاوی
تترازوليوم تعيين شد .بدين منظور  155 µLاز محيط کشت حاوی
محلول ( MTTبا غلظت  )mg/ml5به تمام چاهكها از جمله شاهد
اضافه و در  20 Cبه مدت  3 hساعت گرمخانهگذاری شد .بعد از
 3 hگرمخانهگذاری ،محلول از چاهكها خارج شده و به منظور حل
کردن کريستالهای فورمازان توليد شده ،مقدار DMSO 155 µL
به هر يك از چاهكها افزوده شد و پليت به مدت  35 minکامال در
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شيکر ،مخلوط شد .در نهايت جذب نوری محلول بهدستآمده در
طول موجود  025نانومتر خوانده و با استفاده از منحني استاندارد
تعداد سلولها محاسبه شد .اين کار برای اطمينان از نتايج آزمايش،
سه بار تکرار شد .همچنين به منظور بررسي تغييرات مورفولوژيك،
سلولها با ميکروسکوپ فاز کنتراست هم بررسي شدند.

با توجه به نتايج آزمايشهای انجام شده روی ذرات توليدی،
نانو بودن آنها تاييد شد.

یافتهها
نتایج بررسی چشمی تولید نانوذرات طال
پس از اضافه کردن کلرواوريك اسيد در محلول رويي و با
گذشت  32 hاز انکوباسيون ،رنگ محلول از زرد به صورتي تا بنفش
تغيير کرد .نتايج حاصل از اين تغيير نشان دهندۀ توليد ذرات طال
به دليل تغيير در پالسمون سطحي ذرات بوده است.
تایید تولید نانوذرات طال با اسپکتروفتومتری
نتايج اسپکتروفوتومتر نشان داد که نانوذرات طالی توليد شده،
حداکثر پيك جذب در محدودۀ طول موج  025 nmداشته است.
باقي ماندن ميزان جذب نور در طول موج مذکور با گذشت زمان،
نشان دهندۀ پخش بودن نانوذرات در محيط و پايداری آنها و ايجاد
نشدن تجمع در محلول است (شکل .)1

شکل  .1اسپکتروفوتومتری حاصل از نانوذرات طالی به
دست آمده از قارچ .Fusarium oxysporum
نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
در اين تحقيق برای بررسي شکل و اندازۀ نانوذرات طالی
توليدی از ميکروسکوپ الکتروني عبوری استفاده شد .نتايج حاصل
از اين بررسي نشان داد ،که نانوذرات به شکل کروی و شش وجهي
بوده و اندازۀ آنها بهطور متوسط بين  05-05 nmاست
(شکل .)3

شکل  .2تصاویر نانوذرات طال

با TEM

نتایج بررسی سمیت سلولی
ابتدا هر يك از ردههای سلولي در پليت  32خانه کشت داده
شدند .شکل  2نتايج چشمي آزمون  MTTو تغيير رنگ چاهكها را
نشان ميدهند .همچنين جدول  2،نتايج تفاوت در ميزان جذب را
در مقايسه با نمونۀ شاهد نشان ميدهد .نتايج حاصل از آزمون
سميت سلولي روی ردههای فيبروبالست سرطاني و غيرسرطاني
نشان داد ،مقدار بيشتری از  5/5530 mg/mLاز نانوذرات طال
ميتواند جلوی رشد سلولهای سرطاني و ميزان بيشتر از mg/mL
 5/50از نانوذرات طال ميتواند جلوی رشد سلولهای غيرسرطاني را
بگيرد.
در کل نتايج کشت سلولي نشان داد که سميت سلولي وابسته
به دوز نانوذرات بوده و نانوذرات طال در غلظتهای باال بر سلولها
آثار سمي اعمال ميکنند .همچنين سلولهای فيبروبالست
غيرسرطاني نسبت به سلولهای فيبروبالست سرطاني ،توانايي
مقابله با نانوذرات طال در غلظتهای باالتر را دارند که اين امر نشان
دهندۀ توان استفاده از نانوذرات طال برای مقابله با سرطان در آينده
است.
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شکل  .1نتایج چشمی آزمون  MTTو تشکیل کریستالهای فورمازان در هر یک از چاهکها براساس دوز نانو ذرات طال و
میزان حساسیت سلولی ،ردیفهای  A1و  A2ردۀ سلولی فیبروبالست غیرسرطانی و ردیفهای  A 1و  A2ردۀسلولی فیبروبالست
سرطانی را نشان میدهند.
جدول  .1میزان جذب سلولهای ردۀ فیبروبالست سرطانی و فیبروبالست غیرسرطانی در طول موج  522 nmپس از رنگ
آمیزی با رنگ تترازولیوم.
شماره

میانگین جذب نوری ردۀ سلولی فیبروبالست سرطانی  ±انحراف

میانگین جذب نوری ردۀ سلولی فیبروبالست غیرسرطانی  ±انحراف

چاهک

معیار

معیار

1

5/1 ± 5/523

5/1 ±5/5582

2

5/51 ± 5/500

5/500 ±5/51

1

5/325 ± 5/535

*5/20 ±5/53

2

*5/235 ±5/551

5/855 ±5/551

5

5/805 ±5/52

5/382 ±5/52

1

5/325 ±5/53

5/355 ±5/53

1

5/385 ±5/2

1/115 ±5/2

8

1/515 ±5/53

1/333 ±5/53

3

1/155 ±5/50

1/105 ±5/50

12

1/533 ±5/52

1/255 ±5/52

11

1/121 ±5/50

1/115 ±5/50

12

1/530 ±5/58

1/325 ±5/58

اعداد ميانگين سه بار تکرارند؛ شمارۀ  13چاهك شاهد و فاقد نانوذرات است (* نشانگر  )% Inhibitory concentration 50( IC50است)

نتایج مشاهدۀ تغییرات سلولی
برای مشاهدۀ تغييرات در مرفولوژی سلولها از ميکروسکوپ
فاز کنتراست و بدون هيچ نوع رنگآميزی ،استفاده شد .شکل 2
نتايج کشت سلولهای فيبروبالست سرطاني را پس از آن نشان

ميدهد که در معرض دوزهای متفاوتي از نانوذرات طال قرار گرفته
اند .شکل  0نيز به صورت مشابه نتايج کشت سلولهای فيبروبالست
غيرسرطاني را نشان ميدهد.
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شکل  .2تغییرات مرفولوژی سلولهای فیبروبالست
سرطانی مواجه شده با غلظت الف) ( 2/25 mg/mLچاهک ،)1
ب) ( 2/225 mg/mLچاهک  )2از نانوذرات طال ،ج) چاهک 12
نمونۀ شاهد (فاقد نانوذره) .نوک فلش ،نمونهای از سلول مرده
بر اثر سمیت نانوذرۀ طال را نشان میدهد.

شکل  .5تغییرات مورفولوژی سلولهای فیبروبالست
غیرسرطانی مواجه شده با غلظت الف) ( 2/25 mg/mLچاهک
 ، )1ب) ( 2/225 mg/mLچاهک  )2از نانوذرۀ طال .ج) چاهک
 ،12نمونۀ شاهد و فاقد نانوذرۀ طال .نوک فلش سلولهای زنده
را نشان میدهد.
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بحث
همان گونه که پيش از اين نيز اشاره شده است ،نانوذرات
فلزات مختلف ميتوانند به صورت درون يا برون سلولي توليد شوند
( .)18با توجه به اينکه قارچ  Fusarium oxysporumتوانايي توليد
هر دو نوع نانوذره را دارد ،لذا در تحقيق حاضر فقط نانوذرات نوع
برون سلولي بررسي شدهاند زيرا توليد برون سلولي نسبت به درون
سلولي بهتر و سادهتر است و نيازی به عمليات پاييندستي برای
تخليص نانوذرات توليدی از درون سلولها نيست ( .)18با اين حال
مطالعات فراواني از هر دو دستۀ توليد وجود دارد .برای مثال
 Shahverdiو همکارانش در سال  3550به بررسي توليد نانوذرات
خارج سلولي پرداخته و آن را روشي راحت و سريع عنوان کردند
( Birla .)13و همکارانش نيز در سال  3553عنوان کردند که
استفاده از مايع رويي حاصل از کشت ميکروارگانيسمها يا عصارۀ
آبي حاصل از قرار گرفتن چندين ساعتۀ ميکروارگانيسمها ميتواند
سبب توليد نانوذرات شود که اين روش کارآيي زيادی در
آزمايشگاههای توليد زيستي نانوذرات داشته است ( .)22در کل به
دليل مشکلبودن استخراج نانوذرات درون سلولي اين روش در
فرآيندهای صنعتي توصيه نميشود .همچنين نتايجي که  Taheriو
همکاران بهدستآوردهاند ،نشان ميدهد عالوه بر مشکلبودن توليد
به روش درون سلولي و مشکالت استخراج نانوذرات ،نانوذرات درون
سلولي توليدی نسبت به انواع توليد شده به روش برون سلولي
خواص ضدميکروبي ضعيفتری دارند (.)21
همان گونه که نتايج نشان ميدهند ،نانوذرات طال ،برای ردۀ
سلولي فيبروبالست سرطاني ،خواص سميت بيشتری دارند.
يکي از مطالعات انجام شده روی نانوذرات طالی توليد شده
به صورت بيولوژيك ،نتايج بهدست آمده از تحقيقات  Satishو
همکارانش بر روی نانوذرات طالی توليدی از برگ گياه چای بود.
نتايج آنها نشان دهندۀ تغيير رنگ محلول از زرد به بنفش بود که
اين تغيير رنگ بيانگر توليد نانوذرات طال از اين گياه است .در حالي
که تغيير رنگ نانوذرات طال توليد شده در اين تحقيق از زرد به
صورتي گزارش شد .بهعالوه آنها به بررسي سميت سلولي نانوذرات
طال بر سلولهای سرطاني سينه و پروستات نيز پرداختند که نتايج
حاصل از بررسي سميت سلولي ايجاد شده در مطالعۀ آنها ،با
اسپکتروفوتومتر نوری ،بيانگر آن بود که فعاليت اين سلولها با ورود
نانوذرات طالی توليدی به درون سلولهای سرطاني کاهش بسيار
زيادی پيدا ميکند ( .)22همچنين  Muniyappanو همکارانش در
سال  3512سميت سلولي نانوذرات طال سنتز شده به روش

بيولوژيك را روی سلولهای  T47Dکه دچار سرطان پستان شده
بودند ،بررسي کردند ( Klekotko .)21و همکارانش نيز نانوذرات
طال را به روش بيولوژيك سنتز و اثرات سميت آن را به روش MTT

بررسي کردند و نتايج حاصل از مطالعۀ آنها مانند تحقيق حاضر نشان
داد که نانوذرات توليدی به روش بيولوژيك ،سميت سلولي کمتری
نسبت به نانوذرات سنتز شده با ساير روشها دارد ( .)22براساس
نتايج حاصل از مطالعۀ کنوني ميتوان نانوذرات طالی توليد شده به
روش زيستي را در دوزهای پايينتر از ميزان  MIC50که دارند(يعني
دوزی که  %05سلولها زنده هستند و عدد آن حدودا نصف عدد
جذب شاهد است) ،برای سلولهای غير سرطاني برای مصارف
پزشکي نظير شناسايي و درمان تومورها استفاده کرد .با اين حال
همان گونه که از نتايج سميت سلولي برداشت ميشود ،تاثير
نانوذرات طال در کشت سلولي ميتواند براساس ردۀ سلولي استفاده
شده ،متفاوت باشد .بدين معني که چنانچه ردۀ سلولي از نوع
سرطاني به غيرسرطاني تغيير کند يا ردۀ سلولي ديگری از قبيل ردۀ
هپاتوسيتي استفاده شود ،ممکن است نتايج حاصل از تاثير نانوذرات
به دليل ويژگيهای سلولي متفاوت شود.
براساس نتايج حاصل از رويت تغيير رنگ محلول محيط کشت
از زرد به صورتي تا بنفش و انجام آزمايشهای تاييدکننده ميتوان
بيان کرد که نتايج مطالعۀ حاضر نشان ميدهد که حضور قارچ
 Fusarium oxysporumباعث کاهش يونهای طال و توليد نانوذرات
طال شده و از آنجايي که توليد برون سلولي نانوذرات در مقايسه با
توليد درون سلولي مناسبتر و بهتر است ،در مطالعۀ حاضر نانوذرات
طال با اندازۀ دانۀ حدود  05تا  05 nmبا شکلهای کروی يا شش
گوشه و بهصورت برون سلولي با قارچ مذکور توليد شدند.
دربارۀ هر دو ردۀ سلولي بهکاربرده شده در اين پژوهش ،همان
گونه که مشاهده ميشود ،نانوذرات طال در غلظتهای باال روی
سلولها آثار سمي اعمال کردهاند .همان گونه که در قسمت الف از
شکل  2نشان ميدهد ،سلولهای چسبيده در کف پليت پس از
مواجهه با دوزهای باالی نانوذرات (دوز سمي ـ چاهكهای  1و )3
بهدليل آسيب وارده و مرگ ،از کف پليت جدا شده و به صورت
کروی مشاهده کردنياند .در صورتي که سلولهای فيبروبالست
غيرسرطاني توانايي مقابله با نانوذرات طال در غلظتهای باالتر را
داشتند اما دربارۀ سلولهای فيبروبالست سرطاني همان گونه که
مشاهده ميشود ،نانوذرات طال با همان غلظت (چاهك شمارۀ ،2
قسمت الف از شکل  )0سبب مرگ و آسيب سلولي شدهاند .در
صورتيکه در چاهك شمارۀ ( 2قسمت ب از شکل  ) 0همان گونه
که ميتوان رويت کرد ،توانايي نجات و رشد را از خود بروز دادهاند.
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سپاسگزاری
نويسندگان مقاله از مسئولين دانشکدۀ علوم پزشکي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد شاهرود برای همکاری در انجام تستهای مطالعه
و همچنين سرکار خانم دکتر پرستو پورعلي به دليل مشارکت در
. تقدير و تشکر به عمل ميآورند،تفسير نتايج
تعارض منافع

،در اين تحقيق هر چاهك عالوه بر اين نتايج مطالعات ميکروسکوپي
 بود که نتايج بهMTT تاييدی بر بررسي سميت سلولي با روش
.صورت کامل با يکديگر همخواني داشت
بنابر مطالعات فوق ميتوان نتيجهگيری کرد که نانوذرات طال
 يك شکل و يك اندازه روی هر ردۀ سلولي اثرگذاری،از يك نوع
.متفاوتي دارند

.بين نويسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است
9.
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