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Wprowadzenie
Nanotechnologia jest wciąż rozwijającą się dyscypliną nauki, która 

poprzez wytwarzanie nowych produktów oraz rozwój i unowocze-
śnianie starych metod produkcyjnych ma od kilkunastu lat ogromny 
wpływ na gospodarkę. Na całym świecie inwestycje w jej rozwój 
wynoszą rocznie kilka miliardów dolarów i są wspierane przez rządy 
i korporacje [1]. Spośród wielu nanomateriałów, dużym zainteresowa-
niem w biologii i medycynie cieszą się nanocząstki metali. Wśród nich 
najpopularniejsze są nanocząstki złota (AuNPs) oraz srebra (AgNPs). 
Początek ich zastosowań datuje się na IV w. n.e., kiedy to wykorzysty-
wane były do barwienia ceramiki i witraży. Ich źródła były wówczas 
pochodzenia naturalnego [2]. Obecnie jest wiele metod ich syntezy; 
można regulować ich kształt i wielkość. Większość z nich uzyskiwa-
na jest za pomocą dwóch podstawowych metod. Pierwsza opisana 
przez Turkevicha metoda [3] polega na redukcji jonów Au3+ do Au0 
z wykorzystaniem kwasu cytrynowego jako reduktora, który wstępnie 
stabilizuje powstające nanocząstki, a następnie jest wymieniany na inny 
ligand. Natomiast w syntezie metodą Shiffrina-Brusta [4] jako reduk-
tor stosuje się borowodorek sodu, a kwas cytrynowy jest zastąpio-
ny merkaptanem, który wiąże się ze złotem. W przypadku pierwszej 
metody, jako rozpuszczalnik można zastosować wodę, zaś w drugiej 
– dobór rozpuszczalnika zależy od hydrofobowości wybranego mer-
kaptanu. Tymi samymi metodami można także otrzymać nanocząstki 
srebra; plusem jest otrzymanie monodyspersyjnych nanocząstek, któ-
rych wielkość zależy od stosunku dodanego do substratu odczynnika 
redukującego. Niestety techniki te nie są wolne od wad; minusem syn-
tezy wykorzystującej borowodorek sodu jest stosowanie toksycznych 
merkaptanów jako środków stabilizujących oraz konieczność użycia 
rozpuszczalników organicznych.

Wraz z rozwojem różnych dziedzin przemysłu, zaczęto zwracać 
uwagę na degradację środowiska naturalnego przez produkty uboczne 
z prowadzonych procesów technologicznych. Spowodowało to inten-
sywny rozwój badań nad ich zminimalizowaniem i zastąpieniem na-
turalnymi. W ten sposób powstał trend zwany zieloną chemią (green 
chemistry) [5], którego priorytetami są:

mniejsze zużycie energii, a tym samym kosztów procesów, po-• 
przez obniżenie temperatury prowadzonych reakcji
wykorzystanie katalizatorów, najlepiej zdolnych do regeneracji• 
wyeliminowanie toksycznych rozpuszczalników i substratów orga-• 
nicznych oraz zastąpienie ich naturalnymi, bądź zamianą na mniej 
toksyczne (np. zastąpienie benzenu – toluenem)
zmniejszenie, lub całkowite wyeliminowanie, produktów ubocz-• 
nych wymagających składowania.

Biosynteza nanocząstek
W dziedzinie nanotechnologii także podjęto próby zastosowa-

nia założeń zielonej chemii. Aby efektywnie syntezować nanocząst-
ki o określonym kształcie i rozmiarze należy zwrócić uwagę na trzy 
czynniki: dobór rozpuszczalnika i odczynnika redukującego oraz dobór 
biokompatybilnego stabilizatora [6]. Wyeliminowanie rozpuszczalnika 
organicznego jest niemożliwe, ponieważ stabilizatory rzadko bywają 
rozpuszczalne w wodzie. Naukowcy zwrócili więc uwagę na synte-
zę materiałów nieorganicznych za pomocą mikroorganizmów [6] lub 
z wykorzystaniem substancji pochodzenia zwierzęcego.

Polisacharydy zwierzęce
Przykładami związków pochodzenia zwierzęcego wykorzystywa-

nych do syntezy nanocząstek metalicznych może być heparyna lub 
chitozan [10].

Heparyna jest liniowym polisacharydem występującym u ssaków, 
między innymi w komórkach jelitowych świń oraz płucach bydła. Jest 
to związek zbudowany z pochodnych glukozy oraz kwasu indurono-
wego, powszechnie stosowany w medycynie jako lek przeciwzakrze-
powy. Badania pokazują, że nanokompozyty syntetyzowane z użyciem 
heparyny są bardziej stabilne w fizjologicznych stężeniach elektrolitów 
niż nagie nanocząstki. Jest to wynikiem elektrostatycznego odpycha-
nia przez nie innych cząstek spowodowanego wiązaniem heparyny 
do AuNP lub AgNP. Dodatkowo, tego rodzaju koompozyty z nanosre-
brem, wykazują właściwości antybakteryjne w stosunku do Escherichia 
coli oraz Staphylococcus aureus, a kompleksy z heparyną derywatyzo-
waną 2,6-diaminopirydyną w dalszym ciągu utrzymują swoje natywne 
właściwości antykoagulacyjne [11].

Inny polisacharyd – chitozan, otrzymywany jest poprzez deacety-
lację chityny, czyli homopolimeru zbudowanego z podjednostek N-a-
cetylo-D-glukozaminy. Po raz pierwszy opisano chitozan jako czynnik 
stabilizujący nanocząstki w 2004 r. i dowiedziono, że siły przyciągania 
elektrostatycznego pomiędzy grupami aminowymi chitozanu a AuCl4- 
napędzają formowanie i stabilizację nanocząstek złota [12]. Obecnie 
jest wiele doniesień literaturowych opisujących zastosowanie układu 
AgNPs\chitozan: jako katalizator, m.in. przyspiesza redukcję para-ni-
trofenolu za pomocą borowodorku sodu [13], albo jako komponent 
w opatrunkach oraz bandażach, ze względu na właściwości antybak-
teryjne nanocząstek w stosunku do bakterii gram dodatnich i gram 
ujemnych [14].

Ekstrakty roślinne
W biosyntezie nanocząstek wykorzystuje się roślinne substancje 

aktywne, tkanki roślin lub owoce. Znajdujące się w ich ekstraktach 
liczne polifenole, m.in. flawonoidy, są świetnymi czynnikami redu-
kującymi i dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w syntezie 
nanocząstek srebra oraz złota. Wśród nich można znaleźć takie 
substancje, jak luteolina czy kwas rozmarynowy, zawarte w bazylii 
azjatyckiej (Ocimum sanctum), prawdopodobnie przyczyniają się one 
do konwersji Ag+ do Ag0 za sprawą atomu wodoru uwalnianego pod-
czas przechodzenia ze swoich form enolowych do ketonowych. Eks-
trakt z liści bazylii świętej został użyty w syntezie sferycznych AgNPs 
o średnicy dochodzącej do 10 nm [18]. Natomiast inne wyciągi ro-
ślinne – dla przykładu z liści Aloe vera – wykorzystano do otrzymania 
trójkątnych nanocząstek złota [19].

Poza ekstraktami z liści, w biosyntezie znalazły zastosowanie także 
ekstrakty z warzyw i owoców. Ich niewątpliwą zaletą jest stabilizacja 
otrzymanych nanocząstek za pomocą nietoksycznych związków, sta-
nowiących podstawę pożywienia. Grupa badaczy z Indii przedstawiła 
metodę redukcji AgNO3 do AgNPs za pomocą ekstraktu ze skórki 
banana (Musa paradisiaca). Ich zdaniem, powstające nanoukłady są sta-
bilizowane przez polimery: ligninę, hemicelulozę oraz pektyny [20]. 
Nanocząstki srebra uzyskano także używając ekstraktu ze skórek 
pomarańczy. Otrzymane układy miały wielkość 10 nm i wykazywa-
ły właściwości bakteriobójcze wobec Escherichia coli, Pseudomonas 
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aaeruginosa (gram „-”) i Staphylococcus aureus (gram „+”) [21]. Jako 
skuteczne środki redukujące jony srebra oraz złota z wytworzeniem 
nanocząstek, użyto również m.in.: bazylię [22], cynamon [23], paprykę 
[24], herbatę oraz kawę [25].

Badania własne
Prowadząc badania nad modyfikacją nanocząstek metalicznych 

fosfonianami, porównano stabilność nanocząstek złota otrzymanych 
poprzez redukcję HAuCl4 ekstraktem z cynamonu, z koloidalnymi 
nanocząstkami złota dostępnymi komercyjnie. Znane publikacje do-
tyczące syntezy nanocząstek srebra lub złota za pomocą ekstraktów 
z roślin lub mikroorganizmów, przedstawiają tylko procedury syntezy; 
i nie znaleziono literatury opisującej próby ich funkcjonalizacji. Taka 
modyfikacja jest możliwa dwoma sposobami. Pierwszy z nich, to che-
miczna modyfikacja związków obecnych w ekstrakcie i stabilizujących 
nanocząstki; to mało efektywny sposób, ponieważ zwykle nie wiado-
mo, jakie związki znajdują się w wybranym ekstrakcie, a co za tym 
idzie, jakie grupy funkcyjne można modyfikować. Drugi sposób zakła-
da utworzenie dodatkowej, otaczającej nanoukłady, powłoki, która 
może być derywatyzowana docelowymi związkami. Dlatego celem 
pracy była modyfikacja nanocząstek srebra otrzymywanych poprzez 
bioredukcję, i wytworzenie układów typu core-shell, które umożli-
wią prowadzenie modyfikacji ich powierzchni wybranymi związkami 
w środowisku wodnym.

Wodny ekstrakt cynamonu otrzymano mieszając 2 g rozdrobnio-
nego cynamonu w 100 ml wody przez 24 godziny. Po tym czasie osad 
odsączono, a do 10 ml przesączu dodano 1 ml 0,01M HAuCl4. Po  
15 min intensywnego mieszania roztwór zaczął zmieniać kolor, z żół-
tego na czerwono fioletowy, co świadczyło o redukcji jonów AuCl4

- 
i wzroście nanocząstek. Na Rysunku 1 przedstawiono widmo UV-VIS 
wykonane na spektrometrze VARIAN Cary 50 UV-VIS otrzymanych 
nanocząstek złota oraz tych dostępnych komercyjnie w firmie Sigma 
Aldrich. Pomiary wykonano 12 h oraz 6 miesięcy po syntezie. Widmo 
nanoczastek komercyjnych nie zmienia się w tym czasie, natomiast 
widmo nanocząstek stabilizowanych ekstraktem z cynamonu staje się 
coraz bardziej płaskie, co może oznaczać agregację AuNPs. Bezpo-
średnio po syntezie, AuNPs zobrazowano za pomocą transmisyjnego 
mikroskopu elektronowego JEOL JEM1200EXII (Rys. 2). Otrzyma-
ny obraz pokazuje, że rozmiar otrzymanych AuNPs wynosił średnio  
10 nm; niestety ze względu na brak bezpośredniego dostępu do mi-
kroskopu elektronowego, niemożliwe było ponowne zobrazowanie 
po 6. miesiącach. Wielkość nanocząstek została także potwierdzona 
za pomocą dynamicznego załamania światła (dynamic light scatte-
ring, DLS, Rys. 4). Pomiar wykonano na produkcie firmy Malvern 
Zetasizer Nano Range.

Rys. 1. Widmo UV-VIS AuNPs oraz AgNPs`

Do syntezy nanocząstek srebra użyto także ekstraktu z papryki. 
Zieloną paprykę rozdrobniono i rozgnieciono, odsączono powstały 
sok (90 ml) i dodano do niego 20 ml 1 M AgNO3. Po 10 min inten-

sywnego mieszania, roztwór zmienił barwę z zielonej na brązową, co, 
podobnie jak w przypadku nanocząstek złota, świadczyło o redukcji jo-
nów Ag+ i pojawieniu się nanocząstek srebra. AgNPs zostały scharak-
teryzowane za pomocą spektroskopii UV-VIS (Rys. 1) oraz dynamicz-
nego rozpraszania światła (Rys. 4). Otrzymano nanocząstki wielkości 
70 nm i maksimum absorpcji przy 420 nm. AgNPs użyto następnie 
do utworzenia układów typu core-shell. Jako powłokę pokrywającą ich 
powierzchnię zastosowano krzemionkę, ze względu na jej inertność 
w stosunku do organizmów żywych. W tym celu roztwór AgNPs od-
wirowano i osad pozostawiono do wyschnięcia. Następnie 0,1 g na-
nocząstek zawieszono w mieszaninie woda–izopropanol w stosunku 
objętościowym 1:1 i dodano 1 ml tetraetylortosilanu [25]. Kolejnym 
etapem była reakcja kopolimeryzacji powierzchni krzemionki i jej de-
rywatyzacja (3-aminopropylo)trimetoksysilanem. Miała ona na celu 
modyfikację powierzchni układu AgNPs\Si terminalną grupą aminową. 
Dzięki temu otrzymano układy gotowe do dalszej modyfikacji. Na Ry-
sunku 3 przedstawiono widmo IR przed, i po derywatyzacji AgNPs. 
Na widmie po reakcji wyraźnie widać charakterystyczne pasma pocho-
dzące od drgań wiązań Si–O–C oraz Si–O–Si (1000–1200 cm-1). Zmie-
rzono także promień hydrodynamiczny otrzymanego układu AgNPs\Si  
(Rys. 4) obserwując znaczny wzrost ich promienia.

Rys. 2. TEM nanocząstek złota stabilizowanych cynamonem

Rys. 3. Widmo IR AgNPs przed oraz po funkcjonalizacji

Rys. 4. DLS nanocząstek złota oraz srebra
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Podsumowanie oraz perspektywy
W artykule przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący 

syntezy nanocząstek złota oraz srebra metodami spełniającymi zało-
żenia zielonej chemii. Przedstawiono wykonaną syntezę nanocząstek 
złota używając ekstraktu z cynamonu jako czynnika redukującego. Po-
równano stabilność otrzymanych układów AuNPs w czasie, z AuNPs 
dostępnymi komercyjnie.

Nanocząstki otrzymano z wykorzystaniem AgNO3 lub HAuCl4 

w wodnym ekstrakcie roślinnym naturalną metodą, która współgra 
z założeniami zielonej chemii. Metodologia tego procesu jest prosta, 
niekosztowna, przyjazna środowisku. Wyniki wskazują, że związki 
zawarte w ekstraktach, mogą działać jednocześnie jako reduktory 
i stabilizatory powstałych nanocząstek, a dodatkowa warstwa krze-
mionkowa i derywatyzacja pozwalają na przyszłą funkcjonalizację 
powstałych nanostruktur.
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