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WYKORZYSTANIE GRAFENU W MEDYCYNIE - STUDIUM LITERAT UROWE 
 

Streszczenie 
 

Wstęp i cele: Wyizolowanie warstwy grafenu przez Andre Geim i Kostya Novoselov nastąpiło w 
2004 roku. Ze względu na specyficzne właściwości elektryczne, optyczne, chemiczne i mecha-
niczne grafen znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w medycynie. Opracowanie po-
święcone jest podsumowaniu najnowszych osiągnięć wykorzystania grafenu w procesie dostar-
czania leków, wykrywania i obrazowania struktur tkankowych, komórkowych i genowych, w tym 
terapii nowotworów oraz jako materiał w inżynierii tkankowej. 
Materiał i metody: Materiałem jest literatura dotycząca zagadnień zastosowania grafenu w me-
dycynie. Zastosowano metodę analizy merytorycznej. 
Wyniki: Analiza literatury pokazuje, że przeszkodami dla biomedycznych zastosowań nanomate-
riałów na bazie grafenu jest brak biodegradacji i możliwość wystąpienia toksyczności długoter-
minowej, a obecne badania nie dostarczają pełnej wiedzy w zakresie oddziaływania in vivo na-
nomateriałów na bazie grafenu, o różnej strukturze, wielkości i właściwości powierzchni.  
Wniosek: Efektywność kierowania markerów do guzów nowotworowych jest jednym z kluczo-
wych wyzwań biomedycznych dotyczących nie tylko materiałów na bazie grafenu, ale także 
większości innych nanomateriałów.  

Słowa kluczowe: Podawanie leków i genów, nanoplatformy, terapia nowotworów, skafoldy. 
(Otrzymano: 25.06.2015; Zrecenzowano: 28.06.2015; Zaakceptowano: 30.06.2015) 

 
 

USE OF GRAPHENE IN MEDICINE - THE STUDY OF LITERATURE 
 

Abstract 
 

Introduction and aims: The isolation of graphene layers by Andre Geim and Kostya Novoselov 
was in 2004. Due to the specific properties of the electrical, optical, chemical and mechanical 
properties, graphene has been applied in many fields, including medicine. Study is devoted to the 
summary of the latest achievements in the use of graphene to drug delivery, sensing and imaging 
tissue, cellular, and gene structures, including cancer therapy and as a material for tissue engi-
neering. 
Material and methods: The material is literature on the issues of application of graphene in 
medicine. The method of theoretical analysis. 
Results: Analysis of the literature shows that obstacles to biomedical applications of 
nanomaterials based on graphene is the lack of biodegradability and the possibility of long-term 
toxicity and current research does not provide the full knowledge of the interactions in vivo 
graphene-based nanomaterials, with a different structure, size and surface properties. 
Conclusion: Efficiency of targeting cancerous tumors markers is one of the key challenges 
regarding not only the biomedical materials based on graphene, but also most other 
nanomaterials. 
Keywords: Drug and gene delivery, nanoplatforms, cancer therapy, scaffolds. 
(Received: 25.06.2015; Revised: 28.06.2015; Accepted: 30.06.2015)  
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1. Wprowadzenie 
 
 Węgiel tworzy różne odmiany krystalograficzne – niektóre znane już w starożytności, jak 
diament i grafit (3D), niektóre zaś poznane niedawno, jak fulereny (1D) i nanorurki (0D) 
(Rys. 1). Najnowszą formą geometryczną węgla jest odkryty w 2004 roku grafen (2D) [30]. 
Był on brakującym ogniwem wśród struktur węgla – długo poszukiwaną formą dwuwymia-
rową. Grafen posiada szereg niezwykłych właściwości elektronicznych, optycznych, termicz-
nych i mechanicznych [30], [47]. Rozwój metod syntezy i możliwość określenia jego cech 
funkcjonalnych spowodowały zastosowania grafenu i jego pochodnych w wielu obszarach 
techniki i medycyny. Biomedyczne zastosowanie grafenu jest nowym obszarem o znacznym 
potencjale (Rys. 2).  

 
Rys. 1. Odmiany alotropowe węgla: a) grafit i diament, b) fulereny, c) nanorurki, d) grafen 

Źródło: Ze zbioru Autorów 
Fig. 1. Allotropic forms of carbon: a) graphite and diamond, b) fullerenes, c) the nanotubes, d) graphene 

Source: From collection of the Authors 
 

 
Rys. 2. Schematyczny przegląd biomedycznych zastosowań nanomateriałów na bazie grafenu 

Źródło: Ze zbioru Autorów 
Fig. 2. Schematic overview of the biomedical applications of graphene-based nanomaterials 

Source: From collection of the Authors 
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Ukazało się wiele prac mających na celu wykorzystanie grafenu w różnych dziedzinach 
medycyny takich jak: dostawa leków lub genów, wykrywanie i obrazowanie struktur tkanko-
wych, komórkowych i genowych, terapia nowotworów, skafoldy do hodowli komórkowych, 
materiały antybakteryjne.  

Technologia uzyskiwania grafenu została uznana przez Massechuetts Institute of Techno-
logy (MIT) w 2008 roku jako jedna z dziesięciu najlepszych nowych technologii oraz przez 
magazyn Science w roku 2009 jako jedno z dziesięciu najlepszych osiągnięć naukowych. 
Najwyższym wyróżnieniem w pracach nad grafenem była nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 
przyznana w 2010 roku [6], [27]. Obecnie najbardziej zaawansowane metody otrzymywania 
grafenu to: mechaniczna eksfoliacja [20], [32], redukcja chemiczna tlenku grafenu [5], [18] 
oraz chemiczne osadzanie z fazy gazowej [24], [33] oraz metoda naukowców Instytutu Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
którzy w pozyskiwaniu grafenu wykorzystali to co najlepsze w metodzie epitaksjalnej – pół-
przewodnikowe podłoże z węgliku krzemu - i to co najlepsze w metodzie CVD – gazowy 
substrat reagujący z podłożem SiC, Cu, Ni, W, w tym przypadku propan [10]. 
 

   Tab. 1. Podstawowe właściwości grafenu 
   Tab. 1. The basic properties of graphene 

Właściwości: Wartość: Literatura: 

Moduł Younga  1.0 TPa [15] 

Długość wiązania C-C 1.42 Å [34] 

Przewodność cieplna   5300 W/mK [1] 

Powierzchnia właściwa  2600 m2/g [2] 

Ruchliwość elektronów 15000 cm2/Vs w temp. 300 K  [14] 

Prędkość Fermiego, v F 
 106 m/s [34], [40] 

Stała sieci  2046 Å [36] 

Pojemność specyficzna  100 F/g [41] 

Mobilność elektronów 200000 cm2/Vs [11] 

Wytrzymałość na pękanie 130 GPa [15] 

   Źródło: Opracowanie Autorów 
   Source: Elaborated by the Authors 

 
Grafen jest jednym z najcieńszych i najmocniejszych materiałów we wszechświecie, [9] i 

jest uważany, w aspekcie parametrów fizycznych i chemicznych, za najbardziej optymalny 
nanomateriał. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe właściwości grafenu. 
 
2. Grafen jako nanoplatforma do leków i genów  
 

Prof. Sawosz Chwalibóg podkreśla, że grafen nie tylko sam uśmierca komórki nowotwo-
rowe, ale może być też doskonałym nośnikiem innych substancji. Stosunkowo łatwo można 
dołączyć do niego inne związki aktywne, np. leki, składniki odżywcze, potrzebne komórce 
związki mineralne, enzymy niezbędne przy jakimś określonym schorzeniu. W takich przy-
padkach do organizmu można podawać kompleks złożony z grafenu i doczepionych do niego 
związków. Grafen przylegając do komórki czy rejonu tkanki będzie źródłem takiej substancji 
i podany nawet w małej koncentracji - będzie przyczyną śmierci pewnej liczby komórek.  

Zlokalizowany jest przede wszystkim w tym miejscu, do którego został podany, nie działa 
więc szkodliwie na inne tkanki [17]. 
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Tlenek grafenu (GO) uzyskany przez utlenianie metodą HUMMERS [16] jest doskonałym 
materiałem do skutecznego podawania leków i genów. GO przeznaczony do dostarczania 
leków posiada najczęściej 1-3 warstwy (o grubości 1-2nm), o wymiarach w zakresie od kilku 
nanometrów do kilkuset nanometrów [25], [38]. Unikalne cechy konstrukcyjne, takie jak wy-
trzymałość mechaniczna, duża powierzchnia właściwa wzbogacona o grupy zawierające tlen, 
ponadto biokompatybilność i rozpuszczalność fizjologiczna powodują, że dzięki zastosowa-
niu GO istnieje możliwość przyłączenia leków na drodze reakcji chemicznej lub fizykosorp-
cji. Reaktywne grupy OH i COOH umożliwiają łączenie GO z innymi strukturami, takimi jak 
polimery [37], biocząsteczki (hemoglobiny [13], [44], DNA [23], białko [21]), kropki kwan-
towe [8], nanocząstki Fe3O4 [4] i inne [39]. Dzięki tym właściwościom GO może być wyko-
rzystany w różnych aplikacjach biologicznych i medycznych. 
 
3. Terapia nowotworów 

 
Nanotlenek grafenu (NGO) modyfikowany glikolem polietylenowym (PEG) jest innym 

użytecznym transporterem leków dzięki wysokiej rozpuszczalności, jaką wykazuje w roztwo-
rach wodnych i fizjologicznych. Jest on nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowej tkanki po 
wykorzystaniu go jako platformy do wysokowydajnych aromatycznych leków przeciwnowo-
tworowych [50]. Ponadto, w celu poprawienia wydajności w przyłączaniu leków i zdolności 
ich kierowania, NGO został zmodyfikowany kwasem foliowym (FA) [48]. FA-NGO z przy-
łączonymi dwoma przeciwnowotworowymi lekami – Doksorubicyną (DOX) i Irynotekanem 
(CPT-11), wykazuje jeszcze wyraźniejsze ukierunkowanie do zwalczania komórek MCF-7 
ludzkiego raka piersi oraz wyższą cytotoksyczność niż NGO w połączeniu DOX lub CPT-11 
bez modyfikacji [43]. GO ze względu na jego dużą powierzchnię, hydrofilowość i biokompa-
tybilność, został ostatnio uznany, za nanoplatformę o bardzo wysokiej ładowności leków 
(Rys. 3) [45], [49]. 

 
Rys. 3. Możliwość zastosowania GO jako nośnika leków oraz  jako blokera komunikacji komórkowej [49] 

Fig. 3. The ability to use GO as a carrier of drugs and as a blocker cellular communications [49] 
 

Biodegradowalny materiał polimerowy chitozan (CS), może również poprawić zgodność 
biologiczną matrycy o kontrolowanym uwalnianiu cząsteczek terapeutycznych [46]. Możliwe 
jest dołączenie GO do CS poprzez reakcję między grupami epoksydowymi i grupami amino-
wymi za pomocą H-wiązań. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione perspektywy, nowe folia-
ny, które wzbogacają nanonośnik tlenek grafenu – chitozan (GO-CS) są zsyntetyzowane, dla 
kierunkowej dostawy przeciwnowotworowych leków. 
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Rak jest jedną z najbardziej groźnych chorób wśród ludzi. Pacjenci chorujący na raka za-
zwyczaj mają największą szansę na przeżycie, gdy rak jest wykryty wcześnie. Jednak taki 
scenariusz nie zawsze jest możliwy. Celowana terapia z wykorzystaniem nanotechnologii daje 
nadzieję na skuteczną walkę z tą chorobą [17], [35]. 
 
4. Inżynieria tkankowa 

 
Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną, która zajmuje się opracowaniem 

substytutów biologicznych w celu przywrócenia, utrzymania lub poprawy funkcji tkanki lub 
całego narządu. Z wykorzystaniem materiałów na bazie grafenu zostało przeanalizowane go-
jenie się ran, inżynieria komórek macierzystych, medycyna regeneracyjna [29] oraz inżynieria 
tkankowa [3], [7], [19], [22], [26], [28], [42]. Ze względu na doskonałe właściwości mecha-
niczne grafen znalazł zastosowanie jako materiał wzmacniający hydrożele, biodegradowalne 
folie, włókna i inne szkielety w inżynierii tkankowej. Skafoldy GO-CS hydrożelowe wyka-
zywały znaczącą poprawę adhezji komórek, ich różnicowania, proliferacji i odkładania fosfo-
ranu wapnia przez mysie komórki pre-osteoblastów MC3T3-E1. Te rusztowania hydrożelowe 
mają lepsze właściwości mechaniczne i niższe tempo degradacji [7]. 
 Lu i in. zbadali przyjazny wpływ grafenu na gojenie się ran u myszy i królików [26]. Wy-
kazano, że obecność wolnych elektronów w grafenie nie wpływa na namnażanie się komórek 
eukariotycznych, ale hamuje namnażanie komórek prokariotycznych co zapobiega rozwojowi 
drobnoustrojów. 

 

Rys. 4. Podłoże grafenu do różnicowania osteogennego: A: Obraz optyczny warstwy Si/SiO2 powlekanej 
grafenem z zaznaczoną granicą grafenu, B: Identyfikacja tworzenia komórek kostnych na podłożu                   
powlekanym grafenem z zastosowaniem markera osteokalcyny (OCN), C-D: Ilość czerwieni alizarynowej 
wynikająca ze wzrostu hodowli hNSCs po 15 dniach na podłożu z lub bez grafenu, a także z lub bez BMP-2,                                 
E-H: Podłoże PET zabarwione czerwienią alizarynową pokazujące złogi wapnia w procesie osteogenezy [28] 

Fig. 4. Graphene substrate for osteogenic differentiation. A: Optical image of graphene-coated Si/SiO2 chip, 
showing the graphene boundary, B: Osteocalcin (OCN) marker showing bone cell formation on the same chip 
only on the graphene-coated area, C-D: Alizarin red quantification deriving from hMSCs grown for 15 days 
on substrates with/without graphene as well as with / without BMP-2, E-H: PET substrate stained with alizarin 
red showing calcium deposits due to osteogenesis [28] 
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Przeprowadzono szerokie badania grafenu w zastosowaniu do inżynierii komórek macie-
rzystych i inżynierii tkankowej oraz medycyny regeneracyjnej. Chen i in. wykazali, że plat-
formy pokryte G i GO mogą być wykorzystane do proliferacji różnicowania indukowanych 
pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) [28].   

Powierzchnie pokryte grafenem o różnej sztywności i szorstkości zostały ocenione pod ką-
tem różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (hMSC) i pre-
osteoblastów w osteoblasty. Powierzchnie G i GO z adhezją hMSC wykazały zbliżoną proli-
ferację i różnicowanie w porównaniu do hodowli na polidimetylosiloksanie (PDMS), politere-
ftalanie etylenu (PET), szkle, oraz podłożu Si/SiO2 [28]. Szybkość osteogennego różnicowa-
nia hMSC na podłożu G była porównywalna do namnażania się w obecności białek morfoge-
netycznych kości (BMP-2) [22]. 

 
Rys. 5. Grafen w inżynierii tkankowej: a) Schemat przedstawiający wzrost i różnicowanie ludzkich 
nerwowych macierzystych komórek (hNSC) na podłożu grafenu pokrytego lamininą, b) Obraz pola 
komórek macierzystych hNSC na granicy między szkłem a grafenem po 10 godzinach od wysiewu,   
c) Obrazy pola (po lewej) i immunoflorescencyjny (po prawej) komórek macierzystych hNSC – 5 dni 
od wysiewu.  Zielony (marker hNSC), niebieski (jądra komórkowe). Obrazy w podziałce 200 µm [31] 
Fig. 5. Tissue engineering with grapheme: a) A schematic diagram depicting growth and differentia-
tion of human neural stem cells (hNSCs) on graphene coated with laminin, b) A bright-field image of 
hNSCs at the boundary area between glass (left) and graphene (right) at 10 h after cell seeding,          
c) A right-field (left) and immunofluorescence (right) images of hNSCs at 5 days after seeding.             
Green: nestin (a marker for hNSCs), blue: DAPI (nuclei). All scale bars represent 200 µm [31] 
 

Jako materiał rusztowań do inżynierii tkankowej został zbadany układ GO-CS [12]. Paca 
wskazuje, że film grafenu nie utrudnia proliferacji ludzkich mezenchymalnych komórek ma-
cierzystych (hMSC). Przyspiesza natomiast specyficzne różnicowanie w sposób kontrolowa-
ny do komórek kości poprzez wykorzystanie czynników wzrostowych i osteogennych induk-
torów, co wskazuje na zastosowanie do namnażania i transplantacji komórek macierzystych i 
ich specyficznego różnicowania w mięśniach, kościach, a także w terapii regeneracji chrząstki 
stawowej (Rys. 4) [28].  

a) 

b) c)  
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Inne badania wykazały, że grafen z chemicznego osadzania fazy gazowej (CVD) jest pod-
łożem biokompatybilnym dla ludzkich osteoblastów, jak również pobudza wzrost i różnico-
wanie komórek hMSC w porównaniu do podłoża z SiO2. 

Park i in. ustalili, że efektywniej przebiega proces różnicowania ludzkich nerwowych ko-
mórek macierzystych (hNSC) do neuronów na grafenie, w porównaniu do różnicowania na 
podłożach szklanych (Rys. 5) [31], [50].  

Zastosowanie materiałów na bazie grafenu w inżynierii tkanek mięśniowo-szkieletowych 
zostało zbadane z wykorzystaniem linii komórkowych mioblastów C2C12 myszy [19]. Uwa-
ża się, że chropowatość powierzchni i obecność tlenu wpływa na adsorpcję białek osocza i 
zwiększa aktywność namnażanych komórek.  

Ponadto wykazano, że w obecności fluorowanego grafenu występuje wyższa proliferacja i 
silniejsza polaryzacja MSC powodująca różnicowanie neuronów (Rys. 6) [42]. Większość 
badań wykonywana była na podłożu grafenu 2D (Rys. 6A). Najnowszym osiągnięciem w 
rusztowaniach dla  nerwowych komórek macierzystych jest wykorzystanie trójwymiarowych 
(3D) pianek grafenu (Rys. 6B). 

 

 
Rys. 6. Nanomateriały na bazie grafenu w inżynierii tkankowej: A) Różnicowanie nerwowych             
komórek macierzystych na fluorowanym podłożu grafenu 2D - schemat pokazujący mezenchymalne 
komórki macierzyste (MSC) na filmie grafenu z nadrukowanym polimerem PDMS                            
(polidimetylosiloksan), B) obraz SEM pianki grafenu 3D 

Fig. 6. Graphene nanomaterials in tissue engineering: A) Enhanced neuronal differentiation of neural 
stem cells (NSCs) on fluorinated graphene in 2D - schematic showing MSC patterning by printing 
PDMS barriers on graphene films directly, B) SEM of 3D graphene foam 

 

Szerokie badania nanomateriałów na bazie grafenu do zastosowań w inżynierii tkankowej 
spowodowały, że wiele ciekawych i intrygujących doniesień literaturowych pojawiło się w 
ciągu ostatnich kilku lat. Konkluzje tych doniesień wskazują, że grafen w powiązaniu z róż-
nymi podłożami stanowi doskonałe nanoplatformy umożliwiające adhezję, proliferację i róż-
nicowanie rożnych komórek, takich jak hMSCs, hNSCs i iPSC. 
 
5. Dyskusja  

 
Zastosowanie grafenu i jego pochodnych w medycynie charakteryzuje się burzliwym roz-

wojem w ciągu kilku ostatnich lat, chociaż obszar ten wymaga nadal prowadzenia szerokich 
badań. Przyszłość medycyny leży w wielofunkcyjnych nanoplatformach, które łączą funkcję 
terapeutyczną i obrazowanie in vivo.  

Ostatecznym celem jest opracowanie nanomateriałów, które pozwalają na dostarczanie 
czynników terapeutycznych bez oddziaływań toksycznych, a dawkowanie czynnika i jego 
skuteczność lecznicza może być nieinwazyjnie monitorowana w czasie terapii.  
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Potrzeba jednak wiele wysiłku i badań, aby wielofunkcyjne, zintegrowane nanoplatformy 
oparte na grafenie mogły być zastosowane klinicznie.  

Najmniejsze problemy w zastosowaniu grafenu występują w chorobach sercowo naczy-
niowych, w których bariera biologiczna dla skutecznego dostarczenia nanomateriałów jest 
znacznie mniejsza niż w innych schorzeniach np. w onkologii. 

W przeprowadzonych dotychczas na świecie badaniach wykazano, że grafen i jego po-
chodne są strukturami biozgodnymi i predysponowanymi do wzrostu i różnicowania się ko-
mórek macierzystych takich jak: hMSCs, hNSCs i iPSC.   

Szczególną cechą nanomateriałów na bazie grafenu jest m. in. możliwość ich wykorzysta-
nia na rusztowania do procesów osteogenezy, namnażania się komórek nerwowych i adipo-
genezy. G i GO mogą być wykorzystane do odbudowy ubytków kostnych, do zastępczej tera-
pii komórkowej w ostrej niewydolności wątroby [3] oraz jako neuronowe protezy dla regene-
racji funkcji obwodów neuronalnych [31]. 

Grafen znalazł aplikację w różnych technikach obrazowania molekularnego, w tym w 
technikach optycznych i w technice obrazowania rezonansem elektromagnetycznym.  

 
6. Wnioski  

 
• Przeszkodami dla biomedycznych zastosowań nanomateriałów na bazie grafenu jest brak 

biodegradacji i możliwość wystąpienia toksyczności długoterminowej.  

• Obecne badania nie dostarczają pełnej wiedzy w zakresie oddziaływania in vivo nanomate-
riałów na bazie grafenu, o różnej strukturze, wielkości i właściwości powierzchni.  

• Można również wskazać na problemy wynikające z wytwarzania i oddziaływania in vivo 
bardziej złożonych nanomateriałów, z uwagi na interakcję struktur wieloskładnikowych. 

• Efektywność kierowania markerów do guzów nowotworowych jest jednym z kluczowych 
wyzwań biomedycznych dotyczących nie tylko materiałów na bazie grafenu, ale także 
większości innych nanomateriałów.  
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