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Złoto – właściwości fizykochemiczne i zastosowania 
medyczne
Gold – physicochemical characteristic and medical applications

Agata Kołodziej 1,2/, Andrzej Ślęzak 1/

1/ Zakład Procesów i Systemów Biomedycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Politechnika Częstochowska
2/ studentka, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rich history of gold going back thousands of years and current rediscovering 
of various possibilities of its use, especially in some medical and 
pharmaceutical branches, focus attention of scientists worldwide. More 
and more studies on the potential of gold nanoparticles (GNPs) in cancer 
therapies are conducted. The results of experiments in comparing properties 
of different nanoparticle forms and their modifications emerge every year. 
Maybe it will be possible soon to create a form of gold which would be 
completely safe as a medicine and could eliminate illnesses which mankind 
is still largely helpless to cure. This paper is an information set concerning 
connections between gold and medicine since ancient times until now.

Key words: gold, medicine, nanostructures, pharmacology, neoplasms

Bogata historia złota sięgająca tysiącleci i odkrywane na nowo możliwości 
wielorakiego wykorzystania tego metalu, zwłaszcza w kilku gałęziach 
medycyny oraz farmakologii przykuwają uwagę naukowców z całego 
świata. Prowadzi się coraz więcej badań nad potencjalnym zastosowaniem 
złota w postaci nanocząstek (GNPs), zwłaszcza w leczeniu nowotworów. 
Każdego roku pojawiają się kolejne wyniki eksperymentów porównujących 
właściwości różnych form nanocząstek i ich modyfikacji. Być może 
już wkrótce uda się opracować taką formę złota, która będzie w pełni 
bezpieczna jako lek i pomoże skutecznie zwalczać choroby, wobec których 
ludzkość jest nadal w dużej mierze bezsilna. Praca ta stanowi zbiór 
informacji dotyczących związków złota z medycyną począwszy od czasów 
zamierzchłych do współczesnych.
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Wprowadzenie

 Złoto (Au; łac. aurum) – pierwiastek, który wy-
prowadził na manowce wielu z jego najdumniejszych 
posiadaczy, już w starożytności było wysoko cenionym 
kruszcem [1-3]. Wzmianki o nim można znaleźć 
nawet w Biblii, gdyż znalazło się pośród darów przy-
niesionych Jezusowi przez Trzech Króli [1]. Złoto jest 
jednym z najstarszych, a zarazem najszlachetniejszych 
materiałów stosowanych w medycynie [2, 4-6]. Nale-
ży do miedziowców (grupa IB/11 układu okresowego) 
i jest zaliczane do metali szlachetnych [7] z uwagi na 
chemiczną bierność, jaką wykazuje wobec kwasów, za-
sad, a nawet silnych utleniaczy [2, 8]. Rozpuszczeniu 
ulega w mieszaninie stężonych kwasów azotowego (V) 
i solnego – w tzw. wodzie królewskiej [8]. Ze względu 
na regularność sieci przestrzennej atomów, złoto jest 
metalem wykazującym dobre przewodnictwo cieplne 
i elektryczne [7]. W przyrodzie występuje zwykle 
w stanie rodzimym, rzadko w postaci tellurku i naj-
częściej towarzyszy kwarcowi [8]. Duże ilości złota 

znajdują się w wodzie morskiej, lecz w znacznym 
rozcieńczeniu (10-3-10-5 mg/m3). Znany jest tylko 
jeden trwały izotop złota – 197Au [7]. Odległości 
między atomami tego pierwiastka wynoszą 2,89 Å, 
a długość jego promienia jonowego ma wartość 62 pm 
[9]. Możliwe stopnie utlenienia wahają się między 
-I a +V, najczęściej jednak występuje +I i +III [5]. 
Jony Au+ oraz Au3+ mogą występować w roztworach 
jedynie w postaci skompleksowanej, inaczej ulegają 
redukcji do postaci metalicznej [8]. W ludzkim 
organizmie pierwiastek ten jest obecny w ilości ok. 
2,4  mg, co równa się stężeniu 0,17 μM/L [2, 10]. 
Złoto znalazło zastosowanie w wielu nowoczesnych 
technikach badawczych i diagnostyce medycznej 
[11-17], w inżynierii genetycznej [17, 18], a od lat 
jest wykorzystywane w terapii rozmaitych schorzeń 
[17, 19, 20], w tym nowotworów [4, 21-23].
 Zwiększające się w ciągu ostatnich dekad ponow-
ne zainteresowanie złotem ze względu na jego unika-
towe właściwości optyczne i coraz szersze możliwości 
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pacjentów [27, 29, 30]. Po podaniu p.o. oraz i.m. stęże-
nie złota w osoczu krwi było stosunkowo niskie [30]. 
Po podaniu soli krystalicznych złoto było obecne we 
krwi pacjentów jeszcze przez kilkanaście tygodni od 
wstrzyknięcia. Stężenie pierwiastka w mazi stawowej 
osiągało zbliżone wartości jak w osoczu [19, 27]. Eli-
minacja złota zachodziła głównie przez nerki [30].
 Mechanizm terapeutycznego działania złota 
w RZS nie został do końca wyjaśniony, ale wiadomo, 
że zmienia metabolizm i funkcje komórek zapalnych 
[6, 19] oraz prawdopodobnie jest związany z hamo-
waniem aktywności proteinaz rozkładających macierz 
zewnątrzkomórkową (ECM) [19]. Tiojabłczan so-
dowy złota zmniejsza stężenie immunoglobulin oraz 
czynnika reumatoidalnego w osoczu krwi, a także 
szybciej niż auranofina redukuje ból [6]. Obecnie sole 
złota stosuje się w leczeniu RZS, jako leki ostatniego 
rzutu [4], zostały wyparte głównie przez metotreksat 
[6]. Podejmowano też efektywne próby terapii złotem 
innych schorzeń autoimmunologicznych, tj. toczeń 
rumieniowaty, łuszczycowe zapalenie stawów czy 
pęcherzyca [29].

Właściwości i zastosowanie złota koloidalnego

 Złoto koloidalne charakteryzuje się właściwościa-
mi, które pozwalają na wykorzystanie go jako nośnika 
leków [31]. Dotychczasowe eksperymenty pozwoliły 
na określenie sposobu transportowania jego cząstek 
do komórki oraz dalsze losy w jej obrębie [32, 33]. 
Gdy w procesie endocytozy cząstki złota koloidalne-
go przenikną do cytozolu, są następnie gromadzone 
w wakuolach, co może wpływać na tworzenie filamen-
tów aktynowych oraz syntezę składników macierzy 
zewnątrzkomórkowej [32]. Złoto koloidalne znalazło 
też zastosowanie jako marker ostrego zapalenia płuc 
in vivo. Stan zapalny powoduje wzrost przepuszczal-
ności naczyń krwionośnych i wysięk płynu do jamy 
opłucnej, co może zostać precyzyjnie określone po-
przez zbadanie transportu międzypęcherzykowego 
znakowanej złotem albuminy podanej i.v. [12]. Roz-
twory złota koloidalnego charakteryzują się różnym 
zabarwieniem w zależności od stopnia rozdrobnienia 
cząsteczek złota. Bardzo drobne cząstki warunkują 
jasnoczerwoną barwę roztworu, a te o większych 
rozmiarach – fioletową lub niebieską [7]. Koloidalną 
postać złota wykorzystuje się w mikroskopii atomowej 
(ATM) w celu poprawy jakości obrazu [34], do znako-
wania tkanek – często w połączeniu z przeciwciałami 
[35, 36], a także ultrastruktur u pierwotniaków [37]. 
Złoto koloidalne znalazło zastosowanie również do 
znakowania lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) 
w celu zbadania ich wychwytu i metabolizmu komór-
kowego [38]. Metoda znakowania złotem ma kilka 
zalet – jest prosta i relatywnie tania, a złoto posiada 
wysoką gęstość elektronową [35, 36] i możliwe jest 

zastosowania w medycynie, a także w sektorach poza-
medycznych sugeruje, że warto zapoznać się z historią 
tego szlachetnego metalu. Praca ta powstała celem 
omówienia i podsumowania roli, jaką złoto odegrało 
w dziejach medycyny oraz szerokich możliwości jego 
wykorzystania.

Właściwości złota i jego zastosowanie

Historyczne znaczenie złota

 Historia złota sięga starożytności. W dawnych 
wiekach wierzono w magiczne właściwości złota. Sta-
nowiło element świętych ceremonii [1], a także znajdo-
wało zastosowanie w medycynie [1, 4, 5, 24-26], gdyż 
przypisywano mu zdolność podnoszenia sił witalnych 
organizmu, przeciwdziałanie melancholii i wszelkim 
zniedołężnieniom oraz korzystny wpływ na funkcjo-
nowanie gruczołów skórnych i pracę nerek [1]. Złoto 
odegrało wielką rolę w dziejach alchemii [1, 6], ale 
dopiero z początkiem XX w. zaczęto udowadniać jego 
korzystne właściwości i możliwość zastosowania w le-
czeniu niektórych jednostek chorobowych [1, 2, 4, 6]. 
Farmakologia i metabolizm złota są niezwykle złożone 
i zależą m.in. od jego stopnia utlenienia [2].

Odkrycie leczniczych właściwości złota; leczenie 
gruźlicy i reumatoidalnego zapalenia stawów

 W 1890 r. Robert Koch odkrył przeciwgruźlicze 
oraz bakteriostatyczne właściwości złota [1, 4-6], 
a w 1935 r. francuski internista Jacques Forestier po 
raz pierwszy zastosował sole złota jako leki [5], które 
okazały się skuteczne w terapii gruźlicy oraz reuma-
toidalnego zapalenia stawów (RZS) [1, 2, 4-6, 27]. 
W tym drugim przypadku złoto polecane było głównie 
w przebiegu postępującym, a także w chorobie Stila 
(młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów) 
[1]. Terapia złotem okazywała się bardzo efektywna 
u części pacjentów, lecz nie u wszystkich dawała wy-
mierne korzyści. Co więcej, relatywnie często wystę-
powały działania niepożądane [27, 28], choć zwykle 
przewlekłe. Pierwsze efekty leczenia także pojawiały 
się dopiero po dłuższym czasie, nieraz nawet po kilku 
miesiącach od pierwszego podania leku [29]. W te-
rapii RZS znalazły zastosowanie przede wszystkim 
tiojabłczan sodowy złota (miokryzyna) [1, 30] i tio-
siarczan złota, podawane dożylnie lub domięśniowo 
[30] w dawkach 10-150 mg oraz podawany doustnie 
kompleksowy związek złota – auranofina [29] i wła-
śnie te związki okazały się najbardziej skuteczne 
[27,  29,  30]. Auranofina jest mniej toksyczna niż 
wspomniane sole złota, ale posiada też nieco słabsze 
działanie lecznicze oraz wykazuje efekt przeczysz-
czający [29]. Złoto koloidalne miało zdecydowanie 
gorsze parametry, co udowodniono w badaniach po-
równawczych. Poza tym, preparaty złota koloidalnego 
wykazywały bardzo zróżnicowane działania u różnych 
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zastosowanie do różnych pomiarów cząsteczek o od-
powiednio dobranej średnicy [35, 39]. Ponieważ ko-
loidalne złoto jest transportowane w obrębie komórki 
przez kanały wielkości min. 200 Å, wykorzystuje się je 
jako znacznik służący określeniu warunków transpor-
tu przez pory w błonach biologicznych [40]. Cząstki 
złota koloidalnego o średnicy 50-250 nm zastosowano 
jako model w badaniu dotyczącym cytotoksyczności 
nanocząstek [32].

Złoto i nanotechnologie

 Poza terapią wspomnianych wyżej schorzeń, złoto 
znalazło jeszcze inne zastosowania w nauce. Złote na-
nostruktury spotkały się z zainteresowaniem badaczy 
ze względu na fakt, że posiadają niezwykłe właściwo-
ści, m.in. optyczne, zależne od kształtu [21, 41-43]. 
Połączone z organicznymi polimerami lub nieorga-
nicznymi kryształami ustanowiły prawdziwy przełom 
w dziedzinie biodiagnostyki i farmakoterapii, w tym 
przeciwnowotworowej [22]. Nanocząstki powstają po-
przez redukcję soli złota, najczęściej AuCl, w obecności 
czynników stabilizujących [14, 16]. Alternatywą dla 
toksycznych związków redukujących jest biosynteza 
[16, 44-47]. Jak dotąd opisano metody otrzymywania 
nanocząstek złota z wykorzystaniem kilku gatunków 
roślin, m.in. Diospyros kaki, Azodirachta indica, Me-
dicago sativa, Aloe vera, Cinnamonum camphora [45], 
Phoenix dactylifera [46] czy Zingiber officinale [47]. 
Niektóre doniesienia sugerują, że kluczowym kom-
ponentem takiej syntezy są zawarte w tych roślinach 
związki flawonoidowe, których grupy -OH pełnią rolę 
reduktora [45]. Otrzymuje się także połączenia nano-
cząstek złota z peptydami, proteinami, przeciwciała-
mi, oligosacharydami i kwasami nukleinowymi [14]. 
Kontrola warunków reakcji pozwala wpływać na ich 
wielkość i kształt [45]. Nanocząstki posiadają wyso-
ką gęstość elektronową [36], silnie absorbują światło 
widzialne (VIS) i promieniowanie podczerwone (IR) 
[14], są fotostabilne i nietoksyczne [48]. Odpo-
wiednio zmodyfikowane mogą być wykorzystywane 
w celach diagnostycznych i terapeutycznych [14, 22], 
np. w fototermalnej metodzie niszczenia bakterii pato-
gennych [48], czy w terapii nowotworów [14, 21, 22]. 
W tym ostatnim zastosowaniu wykorzystuje się 
zwiększenie absorpcji promieniowania X w obrębie 
danej tkanki, w której obecne są cząsteczki złota [21]. 
Ponadto nanostruktury łatwo wnikają do komórek no-
wotworowych, a ich retencja jest odpowiednio długa, 
aby wykazały skuteczność terapeutyczną. Efekt foto-
termalny dodatkowo sprzyja niszczeniu tych komórek 
[22]. Nanocząstki złota wykorzystuje się także jako 
nośniki leków w przeciwnowotworowej terapii celowa-
nej [49]. Ich duża powierzchnia ułatwia przyłączanie 
i zwiększa stabilność cząstek leków, a także poprawia 
rozpuszczalność i parametry farmakokinetyczne [22]. 

Złote nanostruktury mogą pełnić również funkcję 
wektorów przy wprowadzaniu obcych genów do ko-
mórek podczas eksperymentów biotechnologicznych 
[18]. Są także wykorzystywane do wykrywania mutacji 
i specyficznych sekwencji DNA, gdyż w obecności 
cysteiny mogą ulec agregacji i samozorganizowaniu, 
formując strukturę sieci, co z kolei skutkuje zmianą ich 
barwy [13, 50]. Modyfikacja powierzchni nanocząstek 
wpływa na specyfikę ich wiązania z konkretnymi struk-
turami biologicznymi. Nowe technologie pozwalają 
także uzależnić uwalnianie przenoszonych przez nie 
substancji od rozmaitych czynników wewnętrznych 
(np. pH) lub zewnętrznych (np. bodźce świetlne). 
Również kształt cząstek ma wpływ na ich właściwo-
ści, m.in. zakres absorbowanego promieniowania. 
W  przypadku mniejszych nanostruktur przeważa 
absorpcja promieniowania, a większych – rozpraszanie 
[22]. Jeszcze lepsze zdolności absorpcyjne i parametry 
optyczne wykazano dla nanopręcików bimetalicznych 
zawierających atomy Au i Ag [20]. Dowiedziono, 
że im mniejszy jest rozmiar nanocząstek złota, tym 
większa ich reaktywność [32, 42]. Jednak mają na to 
wpływ również ich kształt, pole powierzchni, ładunek, 
stopień rozproszenia oraz czystość [32]. Niektóre 
doniesienia sugerują, że nanopręciki mają przewagę 
nad nanosferami i innymi kształtami nanostruktur ze 
względu na większą powierzchnię i bardziej modyfiko-
walne właściwości optyczne [51]. Nanocząstki mogą 
istnieć jako pojedyncze struktury, a także aglomeraty 
czy agregaty [32], z kolei ich połączenia z innymi 
cząstkami mają charakter jonowy, kowalencyjny lub 
fizycznej absorpcji [17, 20]. Typ wiązania pomiędzy 
nanocząstką, a molekułą funkcyjną odpowiada za 
uwalnianie substancji leczniczej w komórce [17]. Ze 
względu na swoje unikalne właściwości, nanocząstki 
złota mogą znaleźć jeszcze wiele zastosowań biome-
dycznych [52, 53], ale wymagane są dalsze badania 
nad tym nowatorskim materiałem, aby móc całkowicie 
wykluczyć jego potencjalną toksyczność [17]. Fakt, 
że struktury te mogą być syntezowane z wykorzysta-
niem niektórych roślin, w połączeniu z łatwością ich 
późniejszej modyfikacji chemicznej, czyni je jeszcze 
atrakcyjniejszymi dla nauki [16].

Złoto w leczeniu nowotworów

 Przeciwnowotworowe właściwości złota odkryto 
na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Badania wyka-
zują ok. 10-krotnie większą cytotoksyczność związ-
ków złota w stosunku do komórek nowotworowych 
niż zdrowych [5]. Grupy związków Au wykazujące 
właściwości lecznicze, to organiczne związki złota, 
kompleksy jednojądrowe złota, kompleksy dwują-
drowe oraz kompleksy porfirynowe. Ze względu na 
mechanizm działania leki przeciwnowotworowe na 
bazie złota dzieli się na 3 grupy:
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1. proleki zdolne łączyć się z bocznymi łańcuchami 
biomolekuł, np. auranofina;

2. duże kationy, które mogą przenikać przez mem-
brany i wiążą się niekowalencyjnie z biomolekuła-
mi, tj. enzymy, białka, DNA – interkalatory DNA;

3. związki reagujące z biomolekułami poprzez re-
akcje redox i wywołujące zniszczenia oksydacyj-
ne [24].

 Kompleksy złota (III) są potencjalnym lekiem 
przeciwnowotworowym o większej aktywności niż 
inne leki metaliczne [54].
 Kompleks porfiryny 1a ze złotem (III) posiada 
udowodnioną skuteczność niszczenia wielu linii 
komórek nowotworowych [23, 55]. Ligandy porfiry-
nowe znacząco stabilizują jon Au (III) i ograniczają 
jego reaktywność oraz tendencję do ulegania redukcji 
[5, 24]. Apoptoza komórek nowotworowych następuje 
na skutek obniżenia potencjału błony mitochondrial-
nej, a następnie uwolnienia cytochromu c, translokację 
jądrową czynnika indukującego apoptozę (AIF) oraz 
powstanie reaktywnych form tlenu (ROS) [23, 24, 
56, 57]. Z kolei pobudzenie kinazy białkowej aktywo-
wanej mitogenem (MAPK) i fosforylacja białka p38 
prowadzi do aktywacji kaskady kaspaz, zatem porfiry-
nowy kompleks złota pobudza apoptozę dwutorowo 
[5, 23]. Badania porównawcze wykazały, że posiada 
on większą niż cisplatyna cytotoksyczność w stosun-
ku do komórek nowotworowych przy mniejszej ilości 
działań niepożądanych [4, 54]. Fakt ten nie jest jed-
nak związany z fotouczulającą aktywnością złota [54]. 
Połączenie związków kompleksowych złota z atomami 
chloru powoduje wzrost właściwości cytotoksycznych 
nawet w przypadku linii komórek nowotworowych 
opornych na cisplatynę. Nie zaobserwowano też leko-
oporności krzyżowej [24]. Porfiryny tworzą szkielet, 
który chroni centralnie wbudowany jon złota (III) 
przed reakcjami redoks, co sprawia, że kompleksy te 
są stabilne w warunkach fizjologicznych [5, 24].
 Postuluje się również, że oddziaływania kom-
pleksów złota (III) z DNA są odpowiedzialne za ich 
cytotoksyczne właściwości względem komórek nowo-
tworowych [23]. Porfiryna łączy się z kwasem nukle-
inowym monowalentnie i zatrzymuje cykl komórkowy 
w fazie G0, a następnie indukuje apoptozę zależną 
od p53 [54]. Leki na bazie Au (III) wiążą się praw-
dopodobnie z atomami N1 i N7 adenozyny, N7/C6 
guanozyny, N3 cytydyny i N3 tymidyny. Mogą rów-
nież wiązać się z białkami [4, 5], np. ludzką albuminą 
czy glutationem [5]. Pomimo tej samej geometrii 
planarnej co cisplatyna, związki kompleksowe złota 
(III) interkalują DNA w innych miejscach, inna jest 
też kinetyka działania tych leków [24]. Porfirynowy 
kompleks złota (III) wykazuje duże powinowactwo 
do dwuniciowego DNA i może prowadzić do jego 

defragmentacji [54]. Celem związków na bazie złota 
(III) są także proteasomy, których inhibicja prowadzi 
do śmierci komórek nowotworowych [4, 24, 47]. Za 
stabilność związków Au (III) w środowisku organi-
zmalnym odpowiadają ligandy powiązane z jonem 
złota [4, 24].
 Prowadzi się również badania nad dwurdzeniowy-
mi związkami kompleksowymi złota, zawierającymi 
połączenie Au2O2, które działają antyproliferacyjnie 
na niektóre linie komórek nowotworowych. Istnieje 
związek pomiędzy ich stopniem utlenienia, a właści-
wościami cytotoksycznymi [24].
 Z kolei leki na bazie Au (I) są w istocie prolekami, 
które ulegają w organizmie przemianom do postaci 
aktywnych. W przypadku auranofiny dochodzi do 
rozszczepienia wiązania Au-S i utworzenia związków 
koordynacyjnych z grupą tiolową albuminy lub gluta-
tionu [4, 24]. Auranofina hamuje syntezę DNA, RNA 
i białek. Jednak DNA nie jest pierwotnym celem związ-
ków złota (I), a ich cytotoksyczność wynika przede 
wszystkim z oddziaływania na funkcje mitochondriów, 
inhibicji syntezy białek oraz wpływu na interakcje 
białek z DNA [4]. Zahamowaniu ulega też sygnał 
transkrypcyjny JAK1/STAT3 oraz aktywność kinaz 
tyrozynowych z rodziny Janus. W obecności jonów 
Ca2+ auranofina powoduje obrzęk mitochondriów, 
spadek ich potencjału błonowego, wzmaga procesy 
oddychania komórkowego oraz procesy oparte na 
przepuszczalności błony komórkowej tych organelli 
[24]. Inne badania wykazały zdolność auranofiny 
i jej analogów do produkcji reaktywnych form tlenu 
w obrębie komórek nowotworowych i skuteczność 
w leczeniu białaczek oraz czerniaka. Nie wykazano 
natomiast ich skuteczności wobec guzów litych [4].
 Pomimo wielu badań, mechanizmy odpowiadające 
za cytotoksyczność złota względem komórek nowo-
tworowych pozostają w dużej mierze nieznane [4].
 W terapii nowotworów wykorzystuje się tak-
że fototermalne właściwości nanocząstek złota 
[45,  59-62], które dzięki rezonansowi magnetycz-
nemu (MR) zwiększają absorpcję promieniowania 
elektromagnetycznego w obrębie danej tkanki, a na-
stępnie uwalniają duże ilości ciepła [21, 60]. Ponadto 
mogą służyć jako nośniki leków w terapii celowanej 
[14, 15, 20, 21, 45, 47, 61, 63]. Złote nanocząsteczki 
(GNPs; AuNPS) ulegają preferencyjnej akumulacji 
w komórkach nowotworowych ze względu na większą 
przepuszczalność naczyń krwionośnych w obrębie 
guzów oraz słabszy odpływ limfy [17]. Transport 
i uwalnianie leków z nanocząstek mogą być ściśle 
kontrolowane poprzez zastosowanie rozmaitych mo-
dyfikacji ich powierzchni [17, 20], jak również za 
pośrednictwem bodźców ze środowiska wewnętrzne-
go, tj. zmiany pH, temperatury czy obecności innych 
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 cząsteczek, np. glutationu [20, 64]. Dzięki temu 
można wydłużyć czas cyrkulacji nanocząstek w krwio-
biegu i zapobiegać ich agregacji. Przykładowo, podany 
w ten sposób metotreksat osiąga 7-krotnie wyższe 
stężenie w komórkach nowotworowych, co czyni 
terapię zdecydowanie skuteczniejszą [65]. Kształt 
cząstek ma wpływ na zakres absorbowanego promie-
niowania oraz kinetykę uwalniania leku, a  wyniki 
badań sugerują, że lepsze parametry można osiągnąć 
w przypadku zastosowania nanopręcików w porów-
naniu z nanosferami [22, 51]. Jeszcze lepsze wyniki 
otrzymano w  badaniach dotyczących nanostruktur 
z wypustkami (nanohexapods), w przypadku których 
kontrola długości ramion umożliwia wpływ na pene-
trację promieniowania w głąb tkanek miękkich [66].
 Na uwagę zasługują także nanocząstki o gwiaź-
dzistym kształcie, które poprzez swój unikalny 
kształt i bardzo dużą powierzchnię właściwą mogą 
transportować zdecydowanie większe ilości substancji 
leczniczych. Co więcej, wykazują decydowanie więk-
szą zdolność przenikania do jądra komórkowego niż 
nanocząstki o innych kształtach. Charakteryzują się 
także powinowactwem do pewnych białek obecnych 
na błonie komórek nowotworowych, co jest bardzo 
istotną cechą, biorąc pod uwagę możliwość zastoso-
wania tych struktur w terapiach celowanych [67].
 Ponieważ guzy nowotworowe mają zwiększoną 
ekspresję receptorów dla nabłonkowego czynnika 
wzrostu (epidermal growth factor receptor – EGFR), 
przeciwciała wiążące się z tymi receptorami mogą 
pomóc w efektywnym dostarczaniu GNPs do komó-
rek nowotworowych [68]. Ważnym celem są również 
receptory dla czynnika wzrostu śródbłonka naczy-
niowego (vascular endothelial growth factor – VEGF), 
odgrywające istotną rolę w angiogenezie. GNPs są 
w stanie zahamować ten proces. Obiecujące wydaje się 
także wiązanie nanocząstek z aptamerami dla białek 
lub ligandami dla innych receptorów wykazujących 
nadekspresję w komórkach nowotworowych [17].
 Prowadzono badania dotyczące wnikania do ko-
mórek nowotworowych GNPs połączonych z lekami 
onkologicznymi (m.in. doksorubicyną [69-71], her-
ceptyną [72], tamoksifenem [73], chlorochiną [74], 
topotekanem [75]). W tym przypadku nanocząstki 
złota okazały się być nie tylko nośnikiem leku, ale 
stanowiły również jego osłonę przed dezaktywacją 
przez białka osocza na drodze do komórki nowotwo-
rowej [17].
 Komórki nowotworowe mogą być też niszczone 
mechanicznie z wykorzystaniem nanocząstek złota 
oraz promieniowania pulsacyjnego (vapour bubbles) 
[60]. Złote nanostruktury znalazły również zastoso-
wanie w diagnostyce i detekcji nowotworów [15, 45, 
60, 63] oraz w teranostyce [17].

Wykorzystanie złota w leczeniu innych 
jednostek chorobowych

 W ostatnich latach wszczęto badania nad zastoso-
waniem auranofiny i innych związków złota w terapii 
osób zakażonych wirusem HIV [4, 76, 77], ze względu 
na fakt, że wewnątrzkomórkowe stężenie złota może 
osiągnąć wartości na tyle wysokie, że hamuje replikację 
wirusa [28]. Również terapia nanocząstkami złota 
przynosi efekty w tym schorzeniu [26, 78].
 Organiczne związki złota wykorzystuje się od 
kilkunastu lat także w leczeniu chorób wywoływanych 
przez pierwotniaki, m.in. malarii czy choroby Chagasa 
[4], pierwotniakowego zapalenia rogówki [79], a tak-
że półpaśca czy ostrej postaci astmy [4]. Tiojabłczan 
sodowy złota (I) wykazuje właściwości przeciwagre-
gacyjne, co ma znaczenie w prewencji zawału mięśnia 
sercowego [6]. Z kolei implanty wykonane ze złota 
znajdują zastosowanie w mikrochirurgii ucha [4, 10].
 Nanocząstki złota wykazują ogromny potencjał, 
jako nośniki leków w terapii celowanej rozmaitych 
schorzeń, nie tylko nowotworowych. Mogą być wyko-
rzystywane także jako nośniki DNA w terapii genowej. 
Pod wpływem impulsów laserowych lub elektroporacji 
następuje uwalnianie kwasu nukleinowego z nano-
struktur bez uszkodzenia jego nici. Skuteczność takiej 
terapii jest zdecydowanie większa niż w przypadku 
podania samych cząsteczek DNA [20].
 Sole złota mogą zwiększać aktywność jąder. Rela-
tywnie wysokie stężenia tego pierwiastka wykazano 
w komórkach Leydiga. Fakt ten może w przyszłości 
znaleźć kliniczne zastosowanie w stymulowaniu 
płodności. Niektóre preparaty złota wykazują działa-
nie znieczulające, jednak jego mechanizm nie został 
jeszcze poznany [3].
 Złote nanocząstki wielkości 20-45 μm zastoso-
wane w przypadku uszkodzenia mózgu znacząco ob-
niżają poziom czynnika martwicy nowotworu (tumor 
necrosis factor – TNF-α), a także redukują stopień 
oksydacyjnego uszkodzenia komórek i poziom mar-
kerów apoptozy (kaspazy 3 oraz cytochromu c) [56].
 Nanocząstki złota dzięki reakcjom z lipidami 
skóry są w stanie otwierać warstwę rogową naskórka 
i przenikać przez nią [80], a stopień przenikania jest 
uzależniony od ich właściwości fizykochemicznych 
[81]. Z przeprowadzonego przed kilkoma laty bada-
nia wynika, że zastosowane do leczenia przewlekłych 
owrzodzeń poza działaniem przeciwbakteryjnym, 
wykazują działanie przeciwzapalne w obrębie uszko-
dzenia, jak również posiadają właściwości antyoksyda-
cyjne. Złoto zawarte w specjalistycznych opatrunkach 
wykazuje nie tylko działanie przeciwbakteryjne, 
ale także przyczynia się do migracji fibroblastów 
i przyspiesza proces gojenia owrzodzeń [82]. Co 
więcej, nanocząstki złota nasilają działanie innych 
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przeciwutleniaczy, m.in. wit. E, co w połączeniu z ich 
zdolnością do ułatwiania transportu związków przez 
warstwę rogową naskórka, może zostać wykorzystane 
w zaawansowanych procesach pielęgnacji skóry [80] 
i leczeniu ran [82, 83].
 Nanocząstki otrzymane na drodze biosyntezy 
przy udziale strążyńca (Cassia auriculata), który 
ma właściwości antydiabetyczne, w eksperymentach 
prowadzonych in vivo wykazały podobną zdolność ob-
niżania stężenia glukozy we krwi. Jeśli dalsze badania 
wypadną pomyślnie, będzie to kolejna droga do walki 
z cukrzycą [84].

Metabolizm cząstek złota

 W transporcie złota, zarówno zewnątrz-, jak 
i  wewnątrzkomórkowym, uczestniczy transferyna 
– enzym zaangażowany również w transport żelaza 
[14]. Ogólna retencja złota zaaplikowanego w postaci 
koloidu jest dość długa, choć z czasem liczba jego czą-
steczek w organizmie ulega zmniejszeniu. Do oceny 
i uwidocznienia miejsc kumulacji stosuje się przede 
wszystkim autoradiografię, mikroskopię świetlną oraz 
transmisyjną mikroskopię elektronową [33].
 Wartość potencjału ς ma znaczenie w procesie 
wychwytu nanocząstek złota z przewodu pokarmo-
wego po podaniu doustnym, ze względu na obecność 
po wewnętrznej stronie jelita ujemnie naładowanego 
glikokaliksu [16].
 Po podaniu parenteralnym nanocząstki są wy-
chwytywane na drodze fagocytozy głównie przez 
komórki wątroby (w tym komórki Kupfera) [17, 85] 
oraz śledzony i wydalane w kałem [17]. Skumulowa-
ne w wątrobie GNPs są wydzielane do dwunastnicy 
w połączeniu z lipoproteinami [63]. Mniejsze nano-
cząstki (ø 5-15 nm) wykazują większą biodystrybucję 
narządową [61]. W komórkach mogą jednak pozosta-
wać przez wiele miesięcy, a ich lokalizacja obejmuje 
głównie endosomy [17, 86], które nie są rozdzielane 
równomiernie podczas podziału komórkowego [87]. 
Cząstki o średnicy mniejszej niż 5,5  nm mogą być 
szybko i efektywnie metabolizowane, a następnie fil-
trowane przez nerki i wydalane z moczem [17, 86]. 
Nanocząstki złota o średnicy <15 nm mogą z powo-
dzeniem pokonywać barierę krew-mózg [61]. Inter-
nalizacja nanocząstek jest zależna przede wszystkim 
od ich wielkości i kształtu, ale także modyfikacji po-
wierzchni [17, 87]. GNPs bez żadnej modyfikacji po-
wierzchni mogą silnie agregować w osoczu krwi [62].
 Proces wychwytu komórkowego jest związany 
z  oddziaływaniem powierzchni nanocząstek z biał-
kami [26]. Podczas kontaktu GNPs z krwią, limfą, 
sokiem żołądkowym czy innym medium biologicz-
nym, tworzy się na ich powierzchni białkowy wieniec 
– dynamiczna, biopolimerowa warstwa, która silnie 
wpływa na proces endocytozy [17, 22]. Spośród 

69 białek mogących wiązać się z nanocząstkami złota, 
jedynie niektóre (albuminy, apolipoproteiny, immuno-
globuliny, białka układu dopełniacza oraz fibrynogen) 
uczestniczą w jego tworzeniu. Nanocząstki połączone 
z PEG są słabiej rozpoznawane przez układ immuno-
logiczny organizmu ze względu na mniejszy stopień 
opłaszczenia przez białka osocza [17]. Wychwyt ko-
mórkowy GNPs to endocytoza receptorowo-zależna 
[17, 22, 26, 51], najprawdopodobniej klatryno-za-
leżna [17, 26, 51]. Wniknięcie GNPs do komórki na 
drodze nieendocytarnej w większości przypadków 
nie jest możliwe. Dla bardzo małych cząstek w przy-
padku niektórych komórek możliwy jest z kolei inny 
mechanizm wnikania – makropinocytoza, czyli 
endocytoza receptorowo-niezależna. Eksperymenty 
pokazały, że nasilenie endocytozy większych nano-
cząstek jest wprost proporcjonalne do ilości czółenek 
lipidowych obecnych w błonie komórkowej. Z kolei 
dla makropinocytozy ważna jest obecność kaweoli-
ny. Obecność inhibitora receptorów klatrynowych 
zupełnie nie wpływa na ten rodzaj transportu [17], 
w przeciwieństwie do temperatury, której obniżenie 
hamuje makropinocytozę [17, 51], a nie oddziałuje 
w większym stopniu na proces endocytozy recepto-
rowo-zależnej. Sferyczne nanocząstki łatwiej wnikają 
do komórki, ale te o podłużnym kształcie są z niej 
szybciej eliminowane. Również im mniejsze cząstki, 
tym szybciej są eliminowane z komórki [17]. Inne 
badania sugerują, że kształt GNPs wpływa nie tylko 
na wychwyt komórkowy, ale również na odpowiedź ze 
strony układu immunologicznego [86]. Niektóre ro-
dzaje komórek wykazują tendencję do wychwytywania 
przede wszystkim GNPs o określonym kształcie, przy-
kładowo dla komórek mikrogleju są to nanogwiazdy, 
a dla niefagocytujących neuronów – nanopręciki [88]. 
Maksymalny wychwyt komórkowy dla nanocząstek 
połączonych z transferyną lub herceptyną stwierdza 
się w przypadku, gdy ich średnica mieści się w zakresie 
25-50 nm [89]. Również typ komórki, a co za tym 
idzie – grubość plazmolemmy warunkuje w znacznym 
stopniu stopień wychwytu nanocząstek. Inne ważne 
czynniki to wspomniana już temperatura, stężenie 
zawiesiny GNPs oraz czas kontaktu z komórką, mo-
dyfikacja powierzchni cząsteczek poprzez związanie 
z innymi substancjami [17]. Polimery pokrywające 
powierzchnię GNPs w szczególności wpływają na 
udział mikrotubuli w procesie endocytozy [90]. 
W  przeprowadzonych badaniach podczas inkubacji 
nanocząstek połączonych z PEG endocytoza rozpo-
czynała się po ok. 5 minutach, a po ok. pół godziny 
były już widoczne endosomy zawierające nanocząst-
ki złota. Ładunek powierzchniowy GNPs odgrywa 
znaczącą rolę w modulowaniu potencjału błonowego 
komórek zdrowych, jak i nowotworowych, a co za 
tym idzie – wychwyt cząstek [17]. Zanim zostanie 
utworzony endosom, mogący wchłonąć nanocząstkę 
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do komórki, musi zostać przezwyciężona energia ak-
tywacji. Niektóre wielkości są wychwytywane łatwiej 
niż inne, ale ma to również związek z przyłączonym 
do nich ligandem [59]. Badania wykazały, że GNPs 
inkorporowane w liposomach są lepiej wychwyty-
wane i wykazują mniejszą toksyczność. Podobnie 
jest w przypadku cząstek połączonych z chitozanem 
[91]. Komórki nowotworowe wychwytywały w du-
żym stopniu GNPs połączone z glutationem, kwasem 
liponowym [92], przeciwciałami [93] czy oligonukle-
otydami [94]. Peptydy penetrujące połączone z GNPs 
stanowią z kolei możliwość, która może ułatwić dostar-
czenie nanocząsteczek w obręb jądra komórkowego 
oaz mitochondriów [22]. Są to krótkie sekwencje 
peptydowe, zawierające sporą ilość aminokwasów 
z ładunkiem dodatnim (lizyny i argininy) [14, 95] 
lub sekwencje naładowane dodatnio, przedzielone 
fragmentami niepolarnymi. Zostały wyizolowane 
z wirusów, a także organizmów kręgowców. Peptydy te 
wykazują interakcje z rozmaitymi cząstkami, tworząc 
wiązania kowalencyjne i niekowalencyjne, a dzięki 
swojej budowie, zwiększają ich wychwyt komórkowy 
[95]. Przenikanie GNPs do jądra komórkowego osią-
gnięto także poprzez połączenie ich z nukleoplazminą, 
a transport do mitochondriów uległ zwiększeniu po 
związaniu nanocząstek zamkniętych w liposomach 
z okta-argininą [14].
 Białka osocza spłaszczające GNPs pośredniczą 
w procesie endocytozy [17, 26]. Następnie cały 
kompleks jest transportowany w obrębie komórki 
w pęcherzykach endosomalnych do lizosomów, gdzie 
odłączany jest ligand, a nanocząstki ulegają agregacji. 
Z lizosomów agregaty mogą trafić do mitochondriów, 
gdzie aktywują apoptozę [17]. Z pewnością w proce-
sie internalizacji złota bierze udział transferyna i jej 
receptor [14]. Cytrynian, z którym można połączyć 
nanocząstki złota, stanowi dogodne rusztowania dla 
połączeń z białkami, ze względu na ujemny ładunek 
powierzchniowy [26].
 Ponieważ po internalizacji większość nanoczą-
stek złota pozostaje w endosomach lub lizosomach 
[14, 51, 85], aby zwiększyć skuteczność i efektywność 
wnikania GNPs do komórek i poszczególnych organel-
li można wykorzystać metody fizyczne. Sonoporacja, 
która polega na wytwarzaniu nieselektywnych porów 
w błonie komórkowej przy użyciu ultradźwięków 
[14, 51], czy fototerapia wpływająca na otwieranie 
endosomów bez powodowania śmierci komórki mogą 
znacząco wpłynąć na sukces terapii nanocząstkowym 
złotem [14]. Podobnie, jak umiejętnie zastosowana 
mikroiniekcja [14, 51]. Również niektóre związki 
chemiczne, jak toksyny bakteryjne, zwiększające 
chwilowo przepuszczalność błony komórkowej lub 
chlorochina poprawiająca wewnątrzkomórkową do-
stępność i stabilność nanocząstek mogą znaleźć tu 

zastosowanie [14]. Z kolei w terapii genowej korzysta 
się z impulsów laserowych, pod wpływem których na-
stępuje odłączanie plazmidów DNA od nanocząstek 
złota [20].
 Badania kinetyki wychwytu GNPs pokazały, że 
po ok. 5,5 h nastąpiło plateau spowodowane wysyce-
niem receptorów. Uzyskano znaczne ich rozproszenie 
w obrębie komórek, a na jedną przypadało 250-50 tys. 
nanocząstek złota (średnio 20 tys.). Ilość GNPs w ko-
mórce ma charakter rozkładu normalnego, zależy od 
liczby receptorów i może się różnic w komórkach sio-
strzanych [59]. W badaniach określających dystrybu-
cję wewnątrzkomórkową złota wykorzystuje się przede 
wszystkim mikroskopię ciemnego pola, konfokalno-
fluorescencyjną oraz fluorescencję dwufotonową 
[96]. Badania farmakokinetyczne przeprowadzono 
już na kilku gatunkach zwierząt. Do ekstrapolacji na 
organizm ludzki najlepiej nadają się wyniki otrzymane 
w przypadku szczurów i świń [90].
 W przypadku komórek układu immunologiczne-
go, największą zdolnością wychwytu nanocząstek złota 
charakteryzują się makrofagi, komórki endotelium, 
niedojrzałe komórki dendrytyczne. Niektórzy bada-
cze sugerują, że w wychwycie GNPs przez te komórki 
biorą udział receptory scavenger [17]. Kumulacja 
nanocząstek złota w przedziałach komórkowych może 
mieć wpływ na produkcję cytokin i odpowiedź ukła-
du immunologicznego [17, 40], ale nie zmienia się 
pod ich wpływem fenotyp komórek dendrytycznych 
(prezentujących antygeny). Nie stwierdza się także 
nasilonej aktywacji tych komórek [17].
 Badanie dystrybucji złota w obrębie płuc pozwoliło 
na określenie miejsc gromadzenia się jego cząsteczek, 
które jako ‘ciała obce’ były w większości wychwyty-
wane przez makrofagi tkankowe, a następnie kumu-
lowane w wakuolach komórkowych lub bezpośrednio 
w cytoplazmie [33]. Złoto wykorzystywano także 
jako znacznik przy określaniu warunków i sposobów 
transportu innych cząstek przez pory w błonie jądro-
wej (między cytoplazmą a nukleoplazmą). Wiadomo, 
że marker przenika przez kanały o średnicy ok. 200 Å 
lub większej, ale obserwowano też gromadzenie się 
agregatów na powierzchni jądra komórkowego [40].
 W organizmie złoto podane w postaci soli łączy 
się z albuminami i globulinami [2, 6], a jego obecność 
w  osoczu krwi można wykryć jeszcze przez wiele 
miesięcy. Ponad 3/4 podanej dawki wędruje do tkanek 
i tam pozostaje. Narządami, w których złoto kumuluje 
się najintensywniej są nerki, wątroba, śledziona i szpik 
kostny, a także wytwory skóry – włosy i paznokcie 
[2, 28] i maź stawowa. Dystrybucja następuje przede 
wszystkim w układzie siateczkowo-śródbłonkowym 
[6]. Po podaniu i.m. złoto jest bardzo szybko absor-
bowane do krwiobiegu. Pik maksymalnego stężenia 
we krwi występuje po 2-6 h. Związki złota, które 
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nie odkładają się w tkankach są wydalane głównie 
przez nerki (ok. 75%) [2, 6], a reszta z kałem [6]. 
Wydalane z organizmu złoto występuje na I stopniu 
utlenienia, który jest stabilny w warunkach biologicz-
nych [2, 6]. Duże ilości złota podanego pacjentowi w 
postaci soli są obecne później w komórkach, w fagoli-
zosomach [2, 23] zwanych aurosomami [2]. Nie są 
znane dokładne mechanizmy działania jonów złota 
w warunkach biologicznych [56]. W badaniach in 
vitro związki złota hamują syntezę prostaglandyn, 
mogą inaktywować 1 komponent układu dopełnia-
cza (C1) oraz lizosomalne enzymy hydrolityczne 
(kwaśne fosfatazy, β-glukuronidazę, katepsynę G). 
Obniżeniu ulega stężenie przeciwciał oraz czynnika 
reumatoidalnego w osoczu krwi, blokowana jest też 
odpowiedź autoimmunologiczna poprzez zakłócanie 
reakcji peptydy-MHC. Inhibitory metaliczne blokują 
zdolność komórek prezentujących antygeny do akty-
wacji limfocytów T [6].
 Metabolizm złota w organizmach żywych wy-
maga jeszcze dalszych badań, a terapie tym metalem 
– dokładnej oceny skuteczności [17]. Pożądane jest 
też opracowanie w pełni metabolizowanej postaci 
złota [61].
 Kształt i morfologia nanocząstek złota mają 
wpływ na ich biodystrybucję oraz cyrkulację w orga-
nizmie [66].
 Aby w pełni bezpiecznie zastosować nanocząstki 
złota w praktyce klinicznej konieczna jest jeszcze 
poprawa farmakokinetyki, wydajności w terapii celo-
wanej oraz określenie odroczonej toksyczności [66].

Toksykologia

 Toksyczność nanocząstek złota jest ściśle związa-
na z ich wielkością [62, 85, 96], kształtem, modyfika-
cją powierzchni [62, 96], dawką oraz drogą podania 
[96]. Połączenie GNPs z innymi cząsteczkami może 
ochronić zdrowe komórki, przed potencjalnie tok-
sycznym działaniem złota [85]. Duże nagromadzenie 
w  komórkach wątroby i śledziony prowadzi czasem 
do martwicy tych narządów i zmian w genach [96]. 
Z kolei obecność dużych ilości złota w skórze może 
skutkować wystąpieniem szaro-niebieskiego zabar-
wienia (chrysosis) głównie twarzy i dłoni, a także in-
nych części ciała eksponowanych na promieniowanie 
słoneczne [2].
 Działania niepożądane terapii złotem stwierdza 
się u 30-50% pacjentów. Są to najczęściej wysypki 
skórne (ok. 30%) [6, 27, 29], owrzodzenia jamy 
ustnej – bolesne i bezbolesne (ok. 20%), trombocy-
topenia [6], rzadko anemia plastyczna [29], protei-
nuria (0-40%). Rzadko pojawia się hematuria, ale jeśli 
wystąpi, należy przerwać leczenie. Również trombo-
cytopenia osiągająca wartości poniżej 200000/mm3 
stanowi znak ostrzegawczy, gdyż może świadczyć 

o supresji szpiku kostnego. U pacjentów leczonych 
złotem może wystąpić także żółtaczka cholestatycz-
na. Czasem dochodzi do akumulacji złota w obrębie 
soczewki i rogówki, jednak bez wpływu na proces 
widzenia [6]. Po podaniu doustnym auranofiny, poza 
wymienionymi już objawami, mogą wystąpić biegunki 
[6, 29]. Generalnie osoby starsze są bardziej narażo-
ne na wystąpienie działań niepożądanych podczas 
terapii złotem [6]. Również u palaczy stwierdza się 
więcej spośród wspomnianych objawów niż u osób 
niepalących. Jednak związki złota rzadko powodują 
wyraźne objawy toksyczne [28, 104]. Nanocząstki 
złota są uważane za materiał biokompatybilny [97].

Oddziaływanie złota na mikroorganizmy

 Dwojaki jest związek złota z organizmami 
bakteryjnymi. Z jednej strony pierwiastek ten wy-
kazuje działanie przeciwbakteryjne w przypadku 
niektórych szczepów, co ma zastosowanie w leczeniu 
zakażeń [98]. Poza zdolnością nanocząstek złota do 
hamowania transkrypcji DNA u mikroorganizmów 
patogennych, wykazano ich synergistyczne działanie 
z antybiotykami, np. rifampicyną i kanamycyną [47]. 
Z drugiej strony organizmy bakteryjne (np. Escherichia 
coli) odpowiednio zmodyfikowane genetycznie mogą 
służyć do wytwarzania złotych nanostruktur, które 
są następnie wykorzystywane jako czynniki niszczące 
mikroorganizmy patogenne [98, 99]. Przypuszcza 
się, że pewne szczepy bakteryjne z rodzaju Geobacter 
są zaangażowane w powstawanie rud złota dzięki 
zdolności do precypitowania jego cząsteczek poprzez 
redukcję jonów Au3+ do Au0 [100]. Przeciwbakteryjne 
właściwości złota i jego nanostruktur są też od pewne-
go czasu wykorzystywane w opatrunkach stosowanych 
do leczenia przewlekłych owrzodzeń podudzi o różnej 
etiologii [80, 82].

Niemedyczne zastosowania związków złota

 Na początku lat 90. XX w. Eastman Kodak 
opatentował materiał fotograficzny zawierający mi-
krokrystaliczne poliselenowe związki złota (I), cha-
rakteryzujące się zwiększoną czułością w porównaniu 
z kliszami powlekanymi związkami srebra [77]. Inna 
firma fotograficzna – Fuji Film – uzyskała patenty dla 
kilku kationowych, dwujądrowych benzyloselenowych 
związków złota, które inkorporowane na materiały 
fotograficzne bazujące na solach srebra poprawiały 
jakość obrazu i skracały czas wywoływania. Zastoso-
wanie związków złota w fotografii zwiększyło czułość, 
a zmniejszyło zamglenie obrazu [77, 101].
 Ze względu na bardzo dobre przewodnictwo elek-
tryczne, złoto znajduje zastosowanie w produkcji elek-
trod, drutów i kabli [102, 103]. Dzięki swoim właści-
wościom elektrochemicznym stanowi przyszłościowy 
surowiec dla przemysłu  elektrotechnicznego [104]. 
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Złoto wykorzystuje się także do produkcji szkła rubi-
nowego [7].
 Złoto już od wielu lat jest wykorzystywane w pro-
dukcji skafandrów dla astronautów, jako element 
zapewniający ochronę przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym [105, 106].
 Zdolność do absorbowania pasma promienio-
wania bliskiego podczerwonemu sprawia, że złoto 
okazuje się użyteczne nawet w przestrzeni powietrznej 
[107], gdyż wykorzystuje się je do powlekania szyb 
niektórych typów samolotów, jako ochronę przed 
zamarzaniem [106].
 Tradycja wykorzystania złota w jubilerstwie trwa 
nieprzerwanie od zamierzchłych czasów po dzień 
dzisiejszy [25]. Ze względu na wierzenia, że złoto jest 
w stanie zapewnić młodość i siły witalne, pierwiastek 
ten znalazł swoje miejsce także w sztuce kulinarnej. 
Początkowo jako aurum potabile czy składnik wyna-
lazku alchemików – ‘eliksiru młodości’ [1], a współ-
cześnie raczej jako ozdoba wykwintnych produktów 
cukierniczych czy komponent słynnego od XVI w. 
likieru Goldwasser [108].

Podsumowanie

 Złoto od wieków znajdowało szereg zastosowań, 
a w ubiegłym stuleciu udało się potwierdzić ekspery-

mentalnie jego właściwości lecznicze w przypadku 
niektórych schorzeń. Pomimo potencjalnych działań 
niepożądanych, cząstki złota nadal stanowią źródło 
możliwości terapeutycznych, a nowatorskie techno-
logie wykorzystujące nanostruktury oraz wysoko za-
awansowane metody diagnostyczne mogą przyczynić 
się do jeszcze szerszego zastosowania tego szlachetne-
go pierwiastka w medycynie.
 Pomimo znacznej ilości badań oceniających 
bezpieczeństwo stosowania GNPs, nadal istnieje 
pewna doza niepewności odnośnie ich toksycznego 
potencjału. W literaturze spotyka się sprzeczne dane 
na ten temat. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia objawów toksycznych spowodowanych 
nagromadzeniem nanocząstek w narządach, nale-
żałoby opracować taką formę złota, która będzie 
w pełni metabolizowana. Pokrycie powierzchni GNPs 
odpowiednimi związkami wpływa na zwiększenie 
biokompatybilności.
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