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 دیواره تک کربنی لوله نانو با وگهکونژ داروی متی سیلین سیتوتوکسیسیته  اثرات تعیین
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 :چکیده     

                          مورد بسیار دارو دهی انتقال در حامل عنوان به غشای سلولی از عبور در توانایی نانولوله های کربنی:زمینه وهدف

ها حرکت متصل شوند و به راحتی به سمت سلول لوله هاتوانند به نانوها میوه وسیعی از مولکولگر باشند، می توجه

های باال باعث از بین ضررند ولی در غلظتها بینانولوله ها سمیت باالیی ندارند و در دوزهای پایین برای سلول. کنند

، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ار گیرندو باید اثرات آن در بدن مورد مطالعه قر شوندها میرفتن سلول

 از پس روش این در :موادوروش ها .سیتوتوکسیسیته داروی متی سیلین کونژوگه با نانولوله کربنی تک دیواره انجام شد

انجام  jiang etal(2003)وسیله روش  که به  سیلین متی بیوتیک آنتی به (SWNT)دیواره تک کربنی نانولوله اتصال

 :یافته ها .گردیدبررسی    MTTروش  با دارو نانو سلولی سمیتFT-IR سنج طیف از استفاده با اتصال از ینانشد واطم

 SWNT به سیلین متی یانگراتصالو ب گرفته صورت جدید اتصاالت که این است دهنده نشان FT-IR سنج طیف های پیک

نتیجه .است یافته افزایش % 80 به زنده سلولهای درصد μg/ml 31/25 ازغلظت نیز سلولی سمیت بررسی در ،وباشد می

 درستی به بوده واتصال موثری روش بیوتیک آنتی به نانولوله اتصال روش که است این بیانگر شده انجام مطالعات :گیری 

 .باشد مین L929 سلولهای روی یر پایین دارای اثر سمی غلظت های در دارو تهیه شده نانو و است گرفته صورت

 (.(MTTسلولی سمیت ، دیواره تک کربنی نانولوله ، سیلین متی آنتی بیوتیک : کلیدی کلمات

 :مقدمه

 

 Damm ،کشف و به جهان عرضه شدند 1331های کربنی اولین نسل محصوالت نانو هستند که در سال نانو لوله

et al(2007) ای توان در آیندهند و میها شوتوانند به خوبی وارد هسته سلولهای کربن میشکل خاصی از مولکول

 )های کربنیهای کربن که نانو لولهها در سیستم داروسازی و واکسیناسیون استفاده کرد امروزه از این مولکولنزدیک از آن

Carbon nano tubes )های فیبروپالستی استفاده های سلولشوند تنها جهت حمل پپتیدهای کوچک به هستهنامیده می

 در که است دنیا سطح در سالمت سیستم گسترش به رو مشکل یک دارویی مقاومت Sanpui et al (2008) ،شودمی

 می رخ ها ترانسپوزون یا پالسمید طریق از ژنتیکی تبادالت و کروموزومی تغییرات ها، بیوتیک آنتی از نامناسب استفاده اثر

 یاز مطالعات قادر است از عرض غشا یاریدر بس نانولوله کربنی Benn(2008), Stoimenov et al (2002) دهد

مورد  اریدارو بس یبه عنوان حامل در انتقال ده یسلول یدر عبور از غشانانولوله های کربنی  ییتوانا. عبور کند یسلول

انتقال  یبالقوه برا یپزشک ستی، به عنوان مواد ز یکربن ینانو لوله ها ییایمیو ش یکیزیخواص ف لیبه دل. باشد یتوجه م

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Afsaneh.ahadnejad@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

270 

 شود یدر نظر گرفته م صیزنده جهت درمان و تشخ یها ستمیبه داخل سلول و س ییایمیو ش یستیو مولکول ها زماکر

.Wilson(2008) زیستی قابلیت گیری اندازه (Viability )سلولی تکثیر و (cell proliferation )از بسیاری اساس 

 روشی تترازولیوم نمک احیاء حاضر حال در. دهد می تشکیل را خارجی فاکتورهای به سلولی پاسخ بررسی روش های

.است ها سلول روی بر مواد، سمیت تحلیل آثار و تجزیه و سلولی تکثیر بررسی برای هزینه، کم و مطمئن
 

در غلظت های مختلف دارای آثرات متفاوتی بر باکتری استافیلکوکوس اورئوس (نانو دارو)نانولوله کربنی تک دیواره 

 .مورد بررسی قرار گرفت L929دارا بودند که قابلیت زیستی آنها بر سلول مقاوم به متی سیلین 

 

 :روش کار

 

روش تحقیق علمی وروش مطالعه دو شاهد واز نوع توصیفی به جهت اثر، متغیر مستقل بر وابسته بوده که در آن متغیر 

جامعه ی هدف در این .اره می باشدوابسته میزان مرگ سلول ومتغیر مستقل داروی متصل شده به نانولوله کربنی تک دیو

کشت شده تیمار شده با آنتی بیوتیک کونژوگه به نانو لوله کربنی تک دیواره ( L929)تحقیق سلولهای فیبروبالست سالم 

 یبرادر این مطالعه . بود MTTکشت داده شده برای انجام آزمایشات  L929سلول  15555جامعه در دسترس شامل .بودند

با استفاده از  .شود یاستفاده م Jiang (2559)از روش ارائه شده توسط به نانو لوله کربنی تک دیواره   کیوتیب یاتصال آنت

عاملدار کردن نانولوله کربنی تک دیواره وفعالسازی گرو کربوکسیل با استفاده از اسید نیتریک واسید سولفوریک وسپس 

برای ایجاد یک پیوند انیدریدی پایدار با آنتی  nhsوه های فعال وبرای ایجاد گر edacطی فرایند دو مرحله ای استفاده از 

برای . استفاده شد FTIRوبرای اطمینان از اتصاالت صورت گرفته از دستگاه طیف سنج  بیوتیک متی سیلین انجام شد

که پس از استفاده شد  L929استفاده شد که در این روش از سلولهای فیبروبالستی   MTTبررسی سمیت سلولی از تست 

ساعت انجام شد وسپس در  21-12تهیه سوسپانسیون سلولی آنها در داخل میکروپلیت  ریخته وانکوباسون به مدت 

وانکوباسیون  MTTساعت صور ت گرفت وپس از افزودن رنگ  21مجاورت نانودارو تهیه شده قرار گرفت وانکوباسیون 

 مشاهده صورت نموده و در بررسی را ای نقطه رنگ ارغوانی رسوب حضور اینورت میکروسکوپ کمک ساعته با 1

 توسط ن اضافه شده پس از پایان مدت انکوباسیو چاهک هر به DMSO میکروسکوپ محلول زیر ارغوانی رسوب

 .نانومترنتایج خوانده شد 015 در اسپکتروفوتومتر

 :یافته ها
 

وتیک متی سیلین را نشان می دهد، حضور طیفی از آنتی بی 1طیف FT-IRدرطیفهای گرفته شده به وسیله طیف سنج 

 1155،  (CONH) 1135و سه پیک درنواحی  9955 (CONH)، (COOH)9055 عاملی آمیدی، الکتوم و اسید بخوبی در

(CON )  1355و (CO0H )دیواره تک کربنی نانولوله طیف به مربوط 2در طیف .شودمشاهده می (swnt )پیک باشد می

 وتک می دوگانه پیوند با کربن هایگروه به مربوط که شود می دیده 105و1905و 1155 نواحی در شده مشاهده های

متر سانتی(COOH) 1155و  (COOH) 9105پیک پهن در . مربوط به نانو لوله کربنی عاملدار شده می باشد 9طیف . باشد

 .شودمنفی یک حضور گروه عاملی کربوکسیلیک اسید در نانو لوله به وضوح مشاهده می
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 193و 1593و 1253 و 1011 نواحی در ها،پیک سیلین متی بیوتیک آنتی به دیواره تک کربنی نانولوله اتصال 1ودرطیف  

 است معنا بدین که شده تبدیل 1011 به 1155و رفته بین از 9955 در اسیدی عامل که است این دهنده نشان که باشد می

 سیلین متی اتصال بیانگر 1253و  193 نواحی در وطیف است شده یجادا انیدرید اتصاالت جدید صورت گرفته وگروه که

 .باشد می SWNT به
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 طیف متی سیلین: 1طیف 
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 طیف نانولوله کربنی:  2طیف 

 

 

 طیف نانولوله کربنی عاملدار شده:9طیف 
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 طیف نانولوله کربنی متصل به آنتی بیوتیک متی سیلین: 1طیف  

 

 ᵇمیکروگرم ) 51122تا  1555رقت مورد استفاده از  11درصد سلولهای زنده در  1نمودار درMTTدر بررسی نتایج  .

تا حدودی دارای خاصیت  L929نانو دارو تهیه شده نشان می دهد که نانو داروی تولید شده روی سلولهای ( میلی لیتر

  یزان سمیت دارو کاسته می شودرسیده واز این رقت به بعد از م% 05سلولها به رشد µg/ml 125سمی بوده و از رقت

 .وسلولها شروع به رشد می نمایند
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 MTTدرصد سلولهای زنده درروش :1نمودار 

 :بحث ونتیجه گیری

 

 

نانو لوله های کربنی در بین مولفه های امید بخش برای کاربردهای متعدد می باشد چون دارای ویژگی های منحصر بفرد 

و کارامدی برای جابجایی مولکول های درمانی می باشند چون می توان به راحتی از  آنها جایگزین های جدید. می باشند

در .طریق غشای سلول می توانند وارد هسته وسیتوپالسم گردند، بدون اینکه واکنش میونوژنی و تاثیرات سمی داشته باشد

و لوله های کربنی برای قابل حل شدن حالیکه کربن های آغازین در تمام وقایع غیر محلول هستند عامل دار کردن آلی نان

.Vossough et al (2008) آنها و تاثیر گذاری سیستمهای زیستی پیش شرط محسوب می شود
 

در مطالعات خود بیان کردند با توجه به این که نانولوله های کربنی دارای توانایی ( 2550)سی دریک کلمپ و همکاران 

ردی شدن نانو لوله ها از طریق اتصاالت کواالنسی یا غیر کوواالنسی با ترکیبات نفوذ به داخل سلول می باشند پس از کارب

 Ce´dric مورد نظر یا مولکولهای فعال می توانند به عنوان انتقال دهنده دارو برای درمان مورد استفاده قرار گیرند

Klumpp(2005).
 

را می  Bنتی بیوتیک مولکولی درمانی آمفوتریسین در مطالعه خود بیان کردند به عنوان یک آ( 2553)وثوقی و همکاران 

از روش رنگ  (1932)انصاری و همکاران .Vossough et al (2008) توان از طریق نانو لوله های کربنی انتقال داد

 برای بررسی سمیت  MTTسنجی 

ونه اثر سمی بر هیچ گ PLGA -نتایج بدست آمده نشان داد که نانو ذرات کورکومین.استفاده شد PLGA -کورکومین

 (1).زنده ماندند%10همچنین سلولهای تیمار شده با باالترین غظت توسط نانوذرات بیش از .روی سلولهای طبیعی ندارند

مورد آزمایش قرار گرفت و  L929پژوهش انجام گرفته نانو آنتی بیوتیک تهیه شده با غلظتهای مختلف روی رده سلولی 

کنترل مثبت و کنترل منفی و سلولهای مورد آزمایش این نانو آنتی بیوتیک روی این  مشخص گردید که با توجه به مقایسه
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سلولها در رقتهای پایین اثر کشندگی ندارد و می تواند درآینده با تحقیقات بیشتر به عنوان یک نانو دارو مورد استفاده قرار 

 .گیرد
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