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Abstract  

Background: Given the importance of treatment of Giardiasis, particularly the resistance of 
protozoan to drugs used for the treatment, the aim of present study was to investigat the effect of gold 
nanoparticles on Giardia lamblia cysts in vitro. 

Materials and Methods: In this experimental study, Giardia cysts were collected from stool 
and concentrated and isolated over 0.85 M-sucrose. Then, gold nanoparticles were prepared at 
concentrations of 0.05, 0.1, and 0.3 mg/ml. The effect of different concentrations of the nanoparticles 
at minutes 5, 15, 30, 60, and 180 was evaluated and compared to control groups. Obtained data 
recorded and statistically analyzed. 

Results: The cytotoxic effect of nanoparticles on the Giardia cysts in vitro compared with the 
Metronidazole  has shown mean percent of effect gold nanoparticles increased with increasing 
concentration and exposure time, so that the concentration of 0.3 mg/ml from 62% at 5 min to 96% at 
180 min increased (p <0.05). Also, the increasing exposure time, killing effect of gold nanoparticles at 
a concentration of 78% in 0.05 mg/ml to 96% at a concentration of 0.3 mg / ml  greatest increased (p 
<0.05). As a result, the concentration of gold nanoparticles in comparison with Metronidazole, 
cytotoxic effect of gold nanoparticles at a concentration of 0.3 mg / ml is similar to the effect of 
Metronidazole in the treatment of Giardia. 

Conclusion: The results of this study show that gold nanoparticles at a concentration of 0.3 
mg/ml can be used as an effective combination for killing Giardia cysts in vitro. Thus, future studies 
on laboratory animals are recommended. 
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  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی

  37 -27، 1392 دي،)79شماره پیاپی (10، شماره16                                                                                                                     سال 
 

یا در شرایط  ژیاردیا المبلمرحله کیستیبررسی تاثیر نانو ذرات طال بر روي 
  زمایشگاهیآ

 
 1، حامد برآبادي4نگین ترابی ،4رحیمی اسبویی  بهمن،3، سهیال هنري*2، شیرزاد غالمی1زهرا باوند
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 13/9/92: تاریخ پذیرش 17/6/92: تاریخ دریافت
 

 چکیده
ویژه وجود مقاومت تک یاخته به داروهاي ه با توجه به اهمیت درمان بیماري ژیاردیازیس در مبتالیان، ب :هدف وزمینه 

بررسی تاثیر نانو ذره طال بر روي مرحله کیستی انگل ژیاردیا المبلیا در مورد استقاده براي درمان، مطالعه حاضر با هدف 
  . انجام شد) In vitro(شرایط آزمایشگاهی

 85/0  با استفاده از روش ساکارزآوري و جمعهاي   مدفوع ازهاي ژیاردیا  در مطالعه تجربی حاضر کیست:ها و روشمواد 
لیتر تهیه و تاثیر  میلی/گرم  میلی3/0 ، 1/0 ، 05/0سپس نانو ذرات طال در سه غلظت . موالر تغلیظ و جداسازي شد

در مقایسه با گروه دقیقه در سه مرحله  180 و 60، 30، 15، 5هاي   بر حیات کیست در زمان آنهاي مختلف از غلظت
 .اطالعات حاصل ثبت و از لحاظ آماري تجزیه تحلیل شد. مورد ارزیابی قرار گرفتکنترل 
لیتر  میلی/گرم  میلی3/0میانگین درصد کشندگی نانو ذرات طال در غلظت . دهد نشان می نتایج حاصل از بررسی :ها یافته

ترین  چنین با افزایش زمان مجاورت بیش هم). >5/0p(یابد  دقیقه افزایش می180 در  درصد96قیقه به  د5 در  درصد62از 
 لیتر میلی/گرم  میلی3/0 در غلظت  درصد96لیتر تا  میلی/گرم  میلی05/0 در غلظت  درصد78اثر کشندگی نانو ذره طال از 

تأثیر کشندگی  ال استفاده شده در مقایسه با مترونیدازول،هاي نانو ذرات ط در نتیجه با توجه به غلظت). >5/0p(باشد می
  . میزان تأثیر داروي مترونیدازول در درمان ژیاردیا استتقریبا مشابهلیتر  میلی/گرم  میلی3/0نانو ذرات طال در غلظت 

عنوان یک ترکیب ه لیتر ب میلی/گرم  میلی3/0ذرات طال در غلظت  بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه نانو :گیري نتیجه
مطالعات بر روي .  استفاده قرارگیرددتواند مور هاي ژیاردیا در شرایط آزمایشگاهی می موثر جهت از بین بردن کیست

  .شود توصیه می حیوانات آزمایشگاهی
   ژیاردیا المبلیا، شرایط آزمایشگاهی، مرحله کیستی، نانو ذرات طال:واژگان کلیدي

  
  
  
  

 
 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی و مرکز تحقیقات توکسوپالسموزیس  ،اه علوم پزشکی مازندراندانشگ: نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
تک ) Giardia lambelia(ژیاردیا المبلیا

 از تمام کهباشد  میروده کوچک انسان  دار یاخته تاژك
لودگی آن در مناطق آمیزان  .ط دنیا گزارش شده استنقا

ژیاردیا ). 2، 1( درصد متفاوت است25 تا 1مختلف جهان از 
ه اي در کشور ما ایران ب هاي روده ترین انگل از شایعالمبلیا 

شود  تخمین زده می). 4، 3(خصوص نواحی شمال است
 در سراسر جهان ایجاد ی میلیون عفونت انسان280ساالنه 

که در باشد  میژیاردیا المبلیا، عامل ژیاردیازیس، . شود می
شود و  سیري یافت می مناطق با آب و هواي معتدل و گرم

به خصوص در ) استئائوره(تواند باعث بیماري اسهال می
، 2(اي و از دست دادن وزن شود جذب روده  کودکان و سوء

 با توجه به انتظار مقاومت انگل به دارو در کشور ما، ).3
ویژه در کودکان بسیار ه گیري و درمان این بیماري ب پیش

 ). 6، 5(ضروري است

با توجه به تنوع ژنیتکی انگل تعیین ایزوله، کشت 
هاي تعیین حساسیت ژیاردیا به علت تفاوت نتایج،  و تست

کار مشکلی است و بیشتر اطالعات در مورد تأثیر دارو بر 
چه درمان شیمیایی  چنان. تجربیات بالینی استوار بوده است

این بیماري بر اساس تجویز یکی از چهار داروي 
مترونیدازول، فورازولیدون، تینیدازول و کیناکرین صورت 

گیرد که این داروها اثرات جانبی متعددي دارند و تأثیر  می
زایی  زایی و جهش اثرات سرطان). 8، 7(ها قطعی نیست آن

زارش شده هاي حیوانی گ ها نیز در مدل برخی از آن
زایی  چنین داروهاي فوق داراي خاصیت سرطان هم). 8(است

منع باشند و در دوران بارداري نیز  ها می در زنان و بچه
هایی از بروز مقاومت  از طرفی گزارش). 9(مصرف دارند

این  بنابر). 13 -9(انگل نسبت به داروهاي فوق وجود دارد
گل قابل مصرف این داروها به دلیل عوارض و مقاومت ان

عفونت ژیاردیازیس به وسیله کیست منتقل و . بحث است
کند و فرم تروفوزوئیت آن در بیماران اهمیت  شیوع پیدا می

هاي  لذا براي از بین بردن کیست و تروفوزوئیت روش. دارد
 هاي پیشنهادي توسط شود که یکی از راه مختلفی پیشنهاد می

اد خوراکی ، کاربرد گیاهان و موسازمان جهانی بهداشت

عالوه بر  ).14(باشد طبیعی در از بین بردن کیست انگل می
داروهاي مصرفی مترونیدازول، فورازولیدون، تینیدازول و 

هاي اخیر استفاده از داروهاي گیاهی  کیناکرین در سال
ها رو به  واسطه اثرات جانبی کم یا هیچ آنه جهت درمان ب

 ).11(باشد افزایش می

ز ژنیو آنتی آنژ،HIV ضد وانعن بهنانوذرات طال 
)anti angiogenesis( ، ضد درد مفاصل وضد ماالریا 

 نانواز  که با توجه به این عالوه بر این .شود می استفاده عامل
و  علوم زیستی  در خصوصهاي مختلف به زمینه ذرات در

ذرات طال   خواص الکترونیکی نانوشود  استفاده میپزشکی
ها بلکه ماهیت عامل  ییر اندازه آنتوان نه تنها با تغ را می

ذرت تنظیم کرد که این وابسته به  پوشش و فاصله بین نانو
هاي مختلفی براي   روش.باشد رفته می روش سنتزي به کار

ذرات طال وجود دارد که به دسته شیمیایی فیزیکی  سنتز نانو
شیمیایی  کاهش. )15، 13(شوند و بیولوژي تقسیم بندي می

 روش به فلزي، نانوذرات راي تهیهب کاربردي روش
) Au( طال.شود ترجیح داده می ذرات نانو یا سنتز بیولوژیکی

مانند نقره خاصیت   عنصر شیمیایی است که عالوه بر زیبایی،
پزشکی   آنتی باکتریال دارد و از این خاصیت فلز در صنعت،

این فلز به عنوان داروي ). 16 -21(کنند استفاده میو غیره 
رتریت روماتوئید و آها مثل  ی در درمان برخی بیماريغیر ال

 کاره درمان لیشمانیاي پوستی ب در اخیرا با اثر ضد توموري و
عالوه بر این تحقیقاتی در مورد ). 22- 26(برده شده است

 ،اثر فلزاتی مثل طال همراه با برخی داروها مثل کلروکین
 لیگاند علیه کلوتریمازول و کتوکونازول به عنوان، پنتادیامین

نوعی  .لیشمانیوز انجام شده است ماالریا وتریپانوزومیاز و
 وارد واکنش شده و در شرایط DNAکمپلکس از طال با 

هاي لیشمانیا مکزیکانا و  روي رشد انگلآزمایشگاهی 
  ). 18 و 6، 4(لیشمانیا ماژور موثر بوده است

اثر ( این مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بنابر
نانو ذرات طال برروي کیست ژیاردیا المبلیا در ) یکشندگ
نتایج این مطالعه . انجام شد) In vitro(زمایشگاهیآشرایط 

تواند جهت یافتن ترکیبی جایگزین در درمان انگل  می
ژیاردیا مورد استفاده قرارگیرد که فاقد معایب داروهاي 
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ویژه اثرات جانبی داروهاي ه مورد استفاده در درمان ب
   .یی باشدشیمیا

  
  ها مواد و روش

  ازهاي ژیاردیا در مطالعه تجربی حاضر کیست
از )  نمونه با شدت آلودگی باال20(هاي تازه آلوده مدفوع

هاي دانشگاه علوم پزشکی  هاي بیمارستان آزمایشگاه
ها با استفاده از روش  سپس نمونه. مازندران جمع آوري شد

داسازي کیست براي ج.  موالر تغلیظ گردید85/0 ساکارز
برابر آب  10هاي مدفوع را با   گرم از نمونه15 تا 10ژیاردیا 

پس . الیه صاف شدند مخلوط کرده و با استفاده از گاز دو
به  400ها محلول حاصل را در دور  از صاف کردن نمونه

 10 دقیقه سانتریفوژ و رسوب حاصل را مجددا با 5مدت 
زمان سانتریفوژ برابر حجم آب مخلوط و با همان سرعت و 

محلول فوق به . لیتر آب اضافه شد  میلی5و به رسوب حاصل 
 موالر که از قبل آماده شده 85/0 لیتر محلول ساکارز  میلی3

در  600دور با ها  پس نمونهس. بود، به آرامی اضافه گردید
سه الیه تشکیل شده پس از از . سانتریفوژ شد دقیقه 10مدت 

هاي اول و دوم با پیپت   بین الیهها را از ، کیستسانتریفوژ
بار شستشو با آب مقطر براي  آوري و پس از دو پاستور جمع

ها از الم  براي شمارش کیست. انجام آزمایش آماده شدند
 4توان در دماي  ها را می نمونهدر ضمن . نئوبار استفاده شد

گراد براي انجام آزمایشات مرحله بعد نگهداري  درجه سانتی
  .)22، 3(کرد

غلظت مطالعه حاضر از نانو ذرات طال در سه در 
تهیه . لیتر استفاده گردید میلی/گرم  میلی3/0 و 1/0 ، 05/0

نانو طال در گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازي ساري 
قارچ پنیسیلیوم سیترینوم در . با روش استاندارد انجام شد

 کشت شد و پس czapek dox brothمحیط کشت مایع 
 درجه 28وباسیون در شیکر انکوباتور در دماي از انک
هاي   روز، قارچ10به مدت  rpm200 با دور گراد  سانتی
 100سپس به . از محیط کشت جدا گردیدکرده رشد 

لیتر  میلی 100، )سوپرناتانت(از محیط کشت مایعلیتر  میلی
موالر کلرید طال اضافه کرده و دوباره در   میلی1محلول 

 ساعت انکوبه 24براي مدت گراد  نتیسا درجه 28دماي 
پس از آن، تولید نانو ذرات به صورت . گردید

ماکروسکوپی، با تغییر رنگ محیط از زرد به بنفش و بررسی 
Maxλبا روش UV و عکس برداري با میکروسکوپ 

 Zeta اثبات و اندازه ذرات توسط دستگاهSEMالکترونی 

sizer (Malvern, England )و 14، 13( تعیین گردید 
21.(  

در این مطالعه  :تاثیر نانو ذرات طال برروي کیست
لیتر از نانو ذرات  میلی/گرم  میلی3/0 و 1/0، 05/0 هاي غلظت

لیتر از هر غلظت در لوله   میلی2طال تهیه شد سپس مقدار 
 کیست 10000آزمایش جداگانه آماده و به هر لوله آزمایش 

هاي  تاثیر غلظتژیاردیا المبلیا اضافه شد و در نهایت 
در ) میزان زنده بودن(مختلف از گیاه بر حیات کیست

 دقیقه مورد ارزیابی قرار 180 و 60، 30، 15، 5هاي  زمان
ها از روش رنگ  براي تعیین درصد حیات کیست. )4(گرفت

 استفاده شد و  درصد1/0 ها با ائوزین آمیزي حیاتی کیست
درجه  37هر آزمایش براي تائید سه بار در شرایط 

در مقایسه اطالعات حاصل از مطالعه . گراد تکرار شد سانتی
 با مترونیدازول با گروه کنترل مثبت که حاوي کیست و

 مطالعه این در.  ثبت گردید بود،لیتر میلی/گرم   میلی5غلظت 

 نابودي سرعت و میانگین ها کیست بقاي درصد میانگین،

 تنی برونمطالعه  در هاي انتخابی حسب زمان بر ها کیست

دست ه هاي ب محاسبه شده و داده کنترل و آزمون گروه در
 student-t) وT-test( تیزمونآمده در مطالعه به وسیله آ

 SSPSبا استفاده از نرم افزار Chi-square)(کاي دوو 
  .ماري شدآتجزیه تحلیل 

  
  ها یافته

نتایج حاصل از بررسی اثر کشندگی نانوذرات 
لیتر در  میلی/گرم  میلی3/0 و 1/0 ، 05/0 هاي طال در غلظت

روي کیست  دقیقه بر 180 و 60، 30، 15، 5هاي  زمان
هاي  ایزوله(وري شده از افراد آلوده آژیاردیا المبلیا جمع 

در مقایسه با ) In vitro(در شرایط آزمایشگاهی) انسانی
   :به صورت زیر بود)مترونیدازول(کنترل مثبت
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لیتر بر روي  میلی/مگر  میلی05/0 با تأثیر غلظت -1
در )  کیست در هر مرحله10000(هاي ژیاردیا زنده کیست

میانگین درصد کشندگی نانو ذرات طال چهار زمان متفاوت 
 دقیقه 5 در درصد 40با افزایش غلظت و زمان مجاورت از 

که در   دقیقه افزایش یافت، در صورتی180 در  درصد78به 
ایش زمان مجاورت لیتر با افز میلی/گرم  میلی1/0غلظت 

 دقیقه به 5 در  درصد49درصد کشندگی نانو ذرات طال از 

لیتر  میلی/گرم  میلی3/0 دقیقه و در غلظت 180 در  درصد85
 دقیقه افزایش 180 در  درصد96 دقیقه به 5 در  درصد62از 

یافت که بیانگر تأثیر کشندگی نانو ذرات طال با افزایش 
هاي ژیاردیا المبلیا  غلظت و زمان مجاورت بر روي کیست

باشد که این تفاوت در میزان تأثیر از لحاظ آماري  می
  ) 1، نمودار 1جدول ) (>5/0p(باشد دار می معنی

  
  هاي مختلف در زمانهاي ژیاردیا المبلیا  بر روي کیستهاي مختلف  نانو ذرات طال   میانگین درصد تاثیر غلظت.1جدول 

       زمان تاثیر نانو ذره                                  
  

 غلظت نانو ذرات طال

   دقیقه5
 )درصد(

   دقیقه15
 )درصد(

   دقیقه30
 )درصد(

   دقیقه60
 )درصد(

   دقیقه180
 )درصد(

 78 62 57 47 40 لیتر میلی/گرم  میلی05/0
 85 74 65 53 49 لیتر میلی/گرم  میلی1/0
 96 87 78 69 56 لیتر میلی/گرم  میلی3/0

 99 90 82 78 73 )مترونیدازول(تکنترل مثب

  

 
 هاي مختلف در زمانهاي ژیاردیا المبلیا   بر روي کیستهاي مختلف نانو ذرات طال  میانگین درصد تاثیر غلظت.1نمودار 

  
 بررسی تأثیر کشندگی نانو ذرات طال در .2

لیتر بر حسب  میلی/گرم  میلی3/0 و 1/0، 05/0هاي  غلظت
نشان )کنترل مثبت(ي مترونیدازول زمان در مقایسه با دارو

هاي ژیاردیا  دهد که با افزایش زمان مجاورت کیست می

 40المبلیا با نانو ذرات طال با میانگین درصد کشندگی از 
 در غلظت  درصد49 میلی،/گرم  میلی05/0 در غلظت درصد

 3/0 در غلظت  درصد56میلی و /گرم  میلی1/0
ن درصد کشندگی در میلی در مقایسه با میانگی/گرم میلی
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 78ترین اثر کشندگی از   دقیقه در سه غلظت فوق بیش180
 در  درصد96 افزایش یافته و تا 05/0 در غلظت درصد

میلی مشاهده شد که این اختالف با /گرم  میلی3/0غلظت 
دار  افزایش غلظت و زمان از لحاظ آماري معنی

لظت در نتیجه نانو ذرات طال در حداقل غ). >5/0p(باشد می
در (با افزایش زمان مجاورت) میلی/گرم  میلی05/0(موثر

 و در  درصد80داراي میزان کشندگی حدود )  دقیقه180
 باشد هر  می درصد96 دقیقه 180 میلی موالر در 3/0غلظت 

چند در مقایسه میزان کشندگی نانو ذرات طال در غلظت 
  دقیقه با مترونیدازول این اختالف180موالر در   میلی5/1

  . )2، نمودار 1جدول ) ( >5/0p(باشد دار نمی معنی

  

 
 هاي مختلف در زمانهاي ژیاردیا المبلیا   بر روي کیستهاي مختلف نانو ذرات طال  میانگین درصد تاثیر غلظت.2نمودار 

  
 با مقایسه اثر کشندگی نانو ذرات طال بر روي .3

هاي ژیاردیا المبلیا در سه غلظت متفاوت نتایج  کیست
ترین اثر کشندگی نانو ذرات  دهد که بیش بررسی نشان می

 3( دقیقه180 در لیتر میلی/گرم  میلی3/0طال در غلظت 
 بوده است که در مقایسه با گروه با غلظت درصد 96) ساعت

 دقیقه میزان تاثیر نانو 180 در درصد 85میلی /گرم  میلی1/0
 برابر 3ذره طال افزایش یافته است این اختالف با توجه به 

مقایسه نتایج تاثیر ). >5/0p(باشد دار نمی شدن غلظت معنی
هاي ژیاردیا در سه غلظت مورد  نانو ذره طال بر روي کیست

) مترونیدازول(هاي متفاوت با کنترل مثبت استفاده در زمان
 180دهد که میانگین اثر گشندگی مترونیدازول در  نشان می

 3/0 بین غلظت  این اختالف. بوده است درصد99دقیقه 
دار  معنی) کنترل مثبت(میلی و مترونیدازول/گرم میلی

اما در مقایسه دو غلظت دیگر این ). >5/0p(باشد  نمی
در نتیجه با ). 1جدول (باشد دار می حدودي معنی اختالف تا

هاي نانو ذرات طال استفاده شده در این  توجه به غلظت
 5دارویی آن مطالعه در مقایسه با مترونیدازول که غلظت 

است تأثیر کشندگی نانو ذرات طال در لیتر  میلی/گرم  میلی
نزدیک به میزان تأثیر داروي لیتر  میلی/گرم  میلی3/0غلظت 

 مترونیدازول به عنوان داروي انتخابی در درمان ژیاردیا
دهد داروي  ضمنا نتایج این تحقیق نشان می .المبلیا است

 و 60ایش زمان مجاورت مترونیدازول در غلظت ثابت با افز
، 5هاي  هاي ژیاردیا در مقایسه با زمان  دقیقه با کیست180

دقیقه میزان تاثیر گشندگی بیشتري از خود نشان  30 و 15
  .)2 و 1نمودار (داده است 
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  بحث 
نانو هاي اخیر استفاده از  در سالکه  اینبه با توجه 
ایع در هاي انگلی ش طال در درمان بیماريذرات فلزي مانند 

آنها   به دلیل خواصژیاردیا زیسلیشمانیازیس و  مانند انسان
مطرح  در تحقیقات پزشکی به عنوان یک رویکرد جدید

هاي  در مطالعه حاضر تاثیر غلظت) 11 و 7، 5(باشد می
متفاوت نانو ذرات طال با توجه به خواص این فلز در محیط 

هاي  زولههاي ژیاردیا المبلیا ای آزمایشگاهی بر روي کیست
 بر اساس نتایج حاصل از .انسانی مورد بررسی قرار گرفت

 3/0، 1/0، 05/0(هاي متفاوت نانو ذرات طال تاثیر غلظت
بر روي کیست ژیاردیا در شرایط ) لیتر میلی/گرم میلی

آزمایشگاهی با افزایش غلظت نانو ذرات طال در زمان معین 
بر روي  دقیقه میانگین درصد کشندگی 180و  60ویژه ه ب

از طرفی در این تحقیق با افزایش . یابد ها افزایش می کیست
ها درصد  یک از غلظت زمان مجاورت نانو ذرات طال در هر

ه هاي ژیاردیا ب ن در از بین بردن کیستآکشندگی و تاثیر 
لیتر افزایش یافته  میلی/گرم میلی 3/0هاي  لظتغویژه در 

ترین اثر کشندگی نانو ذرات طال در  بیشکه  نحويه  باست
 96به )  ساعت3( دقیقه180لیتر در  میلی/گرم  میلی3/0غلظت 
 1/0شود که در مقایسه با گروه با غلظت   مشاهده میدرصد

 دقیقه میزان تاثیر بیشتر 180در درصد  85لیتر  میلی/گرم میلی
  . است

از طرفی مقایسه نتایج تاثیر نانو ذره طال بر روي 
هاي  هاي ژیاردیا در سه غلظت مورد استفاده در زمان کیست

دهد که  نشان می) مترونیدازول(متفاوت با کنترل مثبت
  درصد99 دقیقه 180میانگین اثر کشندگی مترونیدازول در 

بوده است در نتیجه با مقایسه نانو ذره طال با مترونیدازول که 
ندگی لیتر است تأثیر کش میلی/گرم  میلی5غلظت دارویی آن 

لیتر  میلی/گرم  میلی3/0نانو ذرات طال در غلظت کمتر یعنی 
نزدیک به میزان تأثیر داروي مترونیدازول به عنوان داروي 

باید در مطالعات  المبیا است که می انتخابی در درمان ژیاردیا
) In vitro(ویژه در مطالعات برون تنیه تکمیلی در آینده ب

 In(ئیت و درون تنیدر محیط کشت انگل بر روي ترفوزو

vivo (با. در حیوانات آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگیرد 

که این تاثیر بر روي حیوانات آزمایشگاهی و  توجه به این
هاي  انسان مطالعه نشده است انجام مطالعات کارآزمایی

 .شود بالینی نیز در این ارتباط پیشنهاد می

ز نانو ر در زمینه استفاده ایهاي اخ در سالچنین  هم
لی در درمان آذرات فلزي مانند طال به عنوان داروي غیر 

ها مانند آرتریت روماتوئید و اخیرا با اثر ضد  برخی بیماري
درمان لیشمانیاي پوستی مطالعات محدودي  در توموري و

عالوه بر این تحقیقاتی در مورد ). 21 -19(انجام شده است
 ، مثل کلروکیناثر فلزاتی مثل طال همراه با برخی داروها

کلوتریمازول و کتوکونازول به عنوان لیگاند علیه ، پنتادیامین
نوعی  .لیشمانیوز انجام شده است تریپانوزومیاز و ماالریا و

  وارد واکنش شده و در شرایطDNAکمپلکس از طال با 
هاي لیشمانیا مکزیکانا و  آزمایشگاهی روي رشد انگل

این بررسی تاثیر نانو ذره  بر بنا.لیشمانیا ماژور موثر بوده است
تواند در شناخت  طال در بر روي تک یاخته ژیاردیا می

ینده با آهاي درمانی موثر در بیماري ژیاردیازیس در  روش
چنین در مطالعه ترابی و  هم). 7، 5(اثرات جانبی کم باشد
براي درمان لیشمانیوز نانو ذرات طال همکاران با استفاده از 

ن لیشمانیا ماژور آ روستایی که عامل پوستی حیوانی نوع
مدل حیوانی با عصاره متانولی از  سوش ایرانی است در

در این مطالعه تجربی تاثیر . اکالیبتوس کامالدونیس انجام شد
دو غلظت از نانو ذرات طال بر علیه عامل لیشمانیاي پوستی 

در .  موش بررسی شد61سوش لیشمانیا ماژور ایرانی بر روي 
لیتر از نانو  گرم بر میلی  میکرو40 و4غلظت  عه دواین مطال

 روز براي درمان مورد 30ذره طال دو بار در روز به مدت 
نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد . استفاده قرار گرفت

اماستیگوت انگل در زخم به طور معنی داري کاهش یافته 
ها را  چنین میزان مرگ موش  محلول نانو ذره طال هم.است

ضمنا در این مطالعه درصد کشندگی . اهش داده استک
هرچند تعداد اماستیگوت انگل در زخم  انگل گزارش نشد

  ).7(به طور معنی داري کاهش یافت
ژیاردیا المبلیا عامل بیماري ژیاردیازیس در کشور 

ویژه شمال ایران از شیوع باالیی ه ما در مناطق مختلف ب
کنترل . ي برخوردار استا هاي روده نسبت به سایر تک یاخته
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ویژه در مبتالیان به ه عفونت ناشی از ژیاردیا المبلیا ب
هاي  تلف با روشخهاي سنی م گاستروانتریت در گروه

خصوص استفاده از ترکیبات داروهاي ه درمانی مناسب ب
دلیل اثرات جانبی کم و عدم مقاومت انگل نسبت ه گیاهی ب

شیمیایی مانند به این داروها در مقایسه با داروهاي 
. مترونیدازول از اولویت خاصی در تحقیقات برخودار است

مطالعه تاثیر خواص نانو ذرات و گیاهان بومی هر منطقه بر 
هاي  روي مرحله کیستی و تروفوزوئیت در تحقیقات سال

اخیر،  توسط سازمان جهانی بهداشت و بعضی از محققین 
 و همکاران در در مطالعه شهابی). 28 -27(پیشنهاد شده است

بررسی اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه 
هاي ژیاردیا المبلیا در شرایط آزمایشگاهی  زنبان بر کیست

 دقیقه تماس عصاره یا اسانس با کیست ژیاردیا 60پس از 
المبلیا حداقل غلظت عصاره هیدروالکلی و اسانس زنیان 

گرم بر   میلی75 دقیقه 120لیتر پس  گرم بر میلی  میلی100
دست ه لیتر ب گرم بر میلی  میلی75 دقیقه 180لیتر پس از  میلی
 در این مطالعه اثر کشندگی هیدرو الکلی و اسانس .آمد

هاي ژیاردیا  زنیان در محیط آزمایشگاه بر روي کیست
 دقیقه بعد از اضافه 180در این مطالعه نتایج . گزارش شد

  درصد100 کردن عصاره الکلی باعث از بین رفتن
هاي ژیاردیا شده است که با نتایج تحقیق حاضر در  کیست

). 24(موالر تا حدودي مطابقت دارد  میلی5/1غلظت 
چنین در مطالعه رحیمی و همکاران و غالمی و همکاران  هم

هاي متفاوت عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا و  تاثیر غلظت
ه به لزي که گیاهان بومی استان مازندران است با توجآ

هاي  خصوصیات و ترکیبات آن دو گیاه، بر روي کیست
 بر .ژیاردیا در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

هاي متفاوت عصاره  اساس نتایج حاصل از تاثیر غلظت
هیدروالکلی گیاه گندنا و آلزي بر روي کیست ژیاردیا در 
شرایط آزمایشگاهی با افزایش غلظت گیاه در زمان معین 

 .یابد ها افزایش می گین درصد کشندگی بر روي کیستمیان
از طرفی در این تحقیق با افزایش زمان مجاورت عصاره 

ها درصد  یک از غلظت هیدروالکلی گیاه گندنا در هر
هاي  کشندگی و تاثیر گیاهی در از بین بردن کیست

ویژه در ه نحو معنی داري به ب) یا درصد کشندگی(ژیاردیا
. یابد لیتر افزایش می گرم بر میلی  میلی100 و 50هاي  لظتغ

در این تحقیق با توجه به اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی 
گیاه گندنا بر روي کیست ژیاردیا المبلیا، گندنا را گیاهی 

هاي ژیاردیا در شرایط  موثر در از بین بردن کیست
  ). 29 ،3(آزمایشگاهی معرفی نمودند

دگی نانو ذرات در مطالعه حاضر بررسی تأثیر کشن
لیتر بر  میلی/گرم  میلی3/0 و 1/0، 05/0هاي   غلظتطال در

کنترل (حسب زمان در مقایسه با داروي مترونیدازول
هاي  دهد که با افزایش زمان مجاورت کیست نشان می)مثبت

ژیاردیا المبلیا با نانو ذرات طال میانگین درصد کشندگی از 
 میلی 3/0ظت  در غل درصد96 دقیقه به 5 در  درصد56

در نتیجه نانو ذرات طال . ابدی ه افزایش میق دقی180در  موالر
با افزایش زمان ) لیتر میلی/گرم  میلی3/0(در غلظت موثر

داراي میزان کشندگی باالیی در )  دقیقه180در (مجاورت
هاي  در سال. دهد  میمقایسه با دو غلظت دیگر از خود نشان

رسی خواص ضدانگلی اخیر مطالعات مختلف در زمینه بر
نانو ذرات فلزي مانند نقره و موادي مانند کیتوزان بر روي 
ژیاردیا المبلیا به عنوان انگل انسانی در حیوانات 

عنوان ه وسط محققین صورت گرفته است، بتزمایشگاهی آ
جهت   رت،200بر روي مثال در بررسی سعید و همکاران 

ومن تحقیقاتی را تعیین اثر ذرات نانو نقره و کیتوزان وکرکی
در این بررسی ذرات نانو . روي کیست ژیاردیا انجام دادند

روي  نقره در کنار ذرات نانو کیتوزان اثر کشندگی بیشتري
چنین  کیست ژیاردیا نسبت به نانو نقره و کرکیومن و هم

 . درصد100طور ه کیتوزان و کرکیومن داشت اما نه ب
 نانو نقره و هایی که با مجموع هر سه ماده ذرات رات

کیتوزان و کرکیومن درمان شدند، به درمان بهتر پاسخ 
عنوان ه در ایران نیز بعضی از گیاهان دارویی ب). 12(دادند
ژیاردیا مانند موسیر آویشن باریک، در غلظت  هاي ضد دارو
گرم بر   میلی2/2لیتر، انبه در غلظت  گرم بر میلی  میلی015/0
چند تاثیر گیاهان دارویی   هر).28(اند لیتر معرفی شده میلی

مانند سیر و موسیر و آویشن یا داروهاي گیاهی دیگر بر 
روي کیست ژیاردیا در تحقیقات قبلی گزارش شده است 
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ولی در مراحل بعدي مطالعات تکمیلی در حیوانات 
  .آزمایشگاهی و انسان این مطالعات انجام نشده است

 
  گیري نتیجه

العه نانوذرات طال بر طبق نتایج حاصل از این مط
عنوان یک ترکیب ه لیترار ب میلی/گرم  میلی3/0در غلظت 

هاي ژیاردیا در شرایط  موثر جهت از بین بردن کیست
این  بنابر.  استفاده قرارگیرددتواند مور آزمایشگاهی می

توان از نانو ذرات فلزي مانند طال نیز در از بین بردن  می
هاي موثر   در غلظتکیست ژیاردیا در شرایط آزمایشگاهی

جهت استفاده درمانی یا در مطالعات تکمیلی بر روي 
اي  هاي روده تروفوزوئیت ژیاردیا المبلیا یا سایر تک یاخته

نتایج مطالعه چنین  هم. حیوانات آزمایشگاهی استفاده کرددر 
تواند جهت یافتن ترکیبی جایگزین در درمان  حاضر می

یرد که فاقد معایب انگل ژیاردیا مورد استفاده قرارگ
ویژه ه داروهاي مورد استفاده شیمیایی مانند مترونیدازول ب

  .اثرات جانبی آنها باشد
  

  تشکر و قدردانی 
از همکاران در گروه انگل شناسی و  وسیله بدین

قارچ شناسی دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات 
توکسوپالسموزیس و معاونت محترم پژوهشی دانشکده 

ن اجرایی این مطالعه را فراهم آوردند داروسازي که امکا
محترم تحقیقات  معاونت از. آید عمل میه قدردانی و تشکر ب

  با تصویب طرحکه  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانو فناوري
بررسی تاثیر نانو "با عنوان ) 92-18شماره (به عنوان پایان نامه

 "زمایشگاهیآذرات طال بر روي ژیاردیا المبلیا در شرایط 
امکان انجام مطالعه را با حمایت و مساعدت مالی فراهم 

  .آید عمل میه آوردند تشکر ب
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