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Wstęp
Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie bionanomateriałami wykazującym aktywność antybakteryjną wobec wielolekoopornych szczepów bakteryjnych (ang. MDR-multidrug resistance). Większość stosowanych dziś antybiotyków nie jest już tak
skuteczna jak dawniej. Nabywana oporność jest wynikiem mutacji (np. w trakcie replikacji) występujących na skutek niekonsekwentnego i nadmiernego stosowania antybiotyków. Ponadto jedną z adaptacji ewolucyjnych, w odpowiedzi na różne formy walki
z drobnoustrojami, jest wytwarzany przez szczepy bakteryjne
biofilm, stanowiący barierę ochronną dla komórek bakterii. Jego
formowanie uniemożliwia działanie biobójcze wielu powszechnie
stosowanych leków antybakteryjnych. Zwarta struktura polisacharydów, białek i kwasów nukleinowych, stwarza swoistą barierę pomiędzy koloniami bakterii a zewnętrznym środowiskiem, chroniąc
je przed niesprzyjającymi warunkami [1].
Konsekwencją wzrastającej oporności szczepów bakteryjnych są
coraz częściej pojawiające się przewlekłe zakażenia szpitalne (infekcje
ran pooperacyjnych, zapalenie szpiku, septyczne zapalenie stawów,
zapalenie wsierdzia itp.). Wielolekowa oporność stała się problemem
globalnym, choćby ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się chorobotwórczych patogenów. Raport ECDE/EMEA (ang. the European Centre for Disease Prevention and Control/the European Medicines
Agency) wskazał najgroźniejsze, antybiotykooporne szczepy bakteryjne, tj. Staphylococcus aureus MRSA (ang. methacillin resistance),
Staphylococcus aureus VISA/VRSA (ang. vancomycin intermediate resistance, vancomycin resistance). Infekcje wywoływane przez wymienione szczepy niejednokrotnie prowadzą do śmierci pacjentów [2].
Zatem, poszukiwanie nowych środków terapeutycznych do walki
z chorobotwórczymi mikroorganizmami jest ogromnym wyzwaniem
współczesnej nauki. Zastosowanie nanotechnologii w tworzeniu skutecznych terapeutyków umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań
w walce z mikroorganizmami, właśnie ze względu na bardzo małe
rozmiary proponowanych układów. Jednymi z najbardziej skutecznych i obiecujących materiałów są nanokompozyty oparte na nanocząstkach srebra (AgNPs) i chitozan.

Rys. 1. Struktura chitozanu

Struktura i właściwości chitozanu

Dzięki obecności grup funkcyjnych (aminowych i hydroksylowych), chitozan odznacza się wieloma ciekawymi właściwościami
fizykochemicznymi [4]. Jego zastosowania są wynikiem takich istotnych cech, jak biodegradowalność, biokompatybilność i nietoksyczność. Ponadto polimer ten wykazuje aktywność antybakteryjną
przeciwko Gram-dodatnim i Gram-ujemnym szczepom bakteryjnym [5], co zostało udowodnione w badaniach na wielu szczepach
bakterii, grzybów i drożdży[6, 7]. Niestety dotychczas nie poznano dokładnego mechanizmu antybakteryjnego działania chitozanu,
choć istnieje wiele hipotez próbujących go wyjaśnić. Jedna z nich
opiera się na polikationowej naturze polimeru i stwierdza, że interakcja pomiędzy sprotonowanymi grupami aminowymi, a negatywnie naładowanymi składnikami ściany komórkowej mikroorganizmów prowadzi do jej dekompozycji i wycieku komponentów
komórkowych. Zatem wzrost gęstości dodatniego ładunku (wysoki
stopień deacetylacji) powoduje wzrost aktywności biologicznej
[8, 9]. Efekt antybakteryjny może być również wynikiem zdolności
chitozanu do kompleksowania jonów metali, niezbędnych komórkom bakteryjnym do prawidłowego funkcjonowania [10]. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na aktywność antybakteryjną chitozanu jest jego średnia masa cząsteczkowa (Mw). Frakcje o niskiej
Mw penetrują ścianę komórkową i oddziałują np. z DNA; zaś frakcje
o wysokiej Mw oddziałują raczej z zewnętrzną powierzchnią ściany.
W obu przypadkach, chitosan zaburza homeostazę komórek bakteryjnych, wywołując przez to nieodwracalne, często śmiertelne
zmiany [11]. Ponadto, skład i budowa ściany komórkowej, różna
w przypadku Gram-dodatnich i Gram-ujemnych szczepów, również
determinuje mechanizm i siłę efektu antybakteryjnego chitozanu
[12]. Zatem bez wątpienia można stwierdzić, że wystąpienie akcji
antybakteryjnej warunkowane jest formą preparatu chitozanowego: roztwór, hydrożel, membrana etc.

Chitozan to naturalny, polikationowy polisacharyd uzyskiwany
z chityny. Jest to drugi, po celulozie, najczęściej występujący w naturze polimer [3]. Kopolimer ten składa się z β-1,4–połączonych
podjednostek N-acetylo-D-glukozaminy i D-glukozaminy (Rys. 1).
W zależności od warunków otrzymywania (w procesie deacetylacji), chitozan dostępny jest w kilku formach różniących się stopniem
deacetylacji oraz średnią masą cząsteczkową. Zarówno masa cząsteczkowa jak i stopień deacetylacji, świadczący o liczbie wolnych
grup aminowych, silnie wpływają na właściwości fizykochemiczne
polimeru i determinują jego późniejsze zastosowanie.

Wybrane zastosowania chitozanu
Ze względu na swoje unikalne właściwości chitozan znalazł szereg komercyjnych zastosowań. Polimer ten oraz jego pochodne są
powszechnie stosowane jako biomateriały w farmaceutyce, kosmetyce, medycynie, przemyśle spożywczym itd. W Tablicy 1 zestawiono najważniejsze, komercyjne zastosowania chitozanu.
Wymienione zastosowania chitozanu sprawiają, że jest on w centrum zainteresowania wielu zespołów badawczych, które badają nowe
możliwości jego wykorzystania.

Chitozan jako środek antybakteryjny?
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Tablica 1
Wybrane zastosowania chitozanu
Zastosowanie
Farmaceutyka
• Żele, hydrożele (kontrolowane, przedłużone uwalnianie leków [13, 14])
• Filmy i membrany (kontrolowane uwalnianie leków [14])
• Emulsje (mikrosfery, mikrokapsułki), (przedłużone uwalnianie leków, wzrost
biodostępności, mukoadhezja [15])
• Celowana terapia antynowotworowa (retencja i akumulacja leku w guzie [16])
• Systemy do kontrolowanego dostarczania/uwalniania leków peptydowych [17],
szczepionek [18], genów [19]
Medycyna i biomedycyna
• Opatrunki, produkty do stosowania na rany, bandaże [20]
• Szwy i implanty chirurgiczne [21]
• Membrany hemodializacyjne, powłoki urządzeń biomedycznych [22]
• Hemostatyki [23], antykoagulanty [24]
Inżynieria tkankowa
• Rusztowania do hodowli tkanek, sztuczne przeszczepy skóry [25]
Inne:
• Agrokultura, przemysł spożywczy [26], włókiennictwo [5],
oczyszczanie ścieków [25]

Nanocząstki srebra – lek czy pestycyd?
Nanocząstki metali wykazują bardzo specyficzne właściwości:
modulowany kształt, rozmiar i właściwości powierzchniowe (możliwość kontrolowanej funkcjonalizacji). Umożliwia to zaplanowaną
i ukierunkowaną syntezę w celu uzyskania pożądanej ich charakterystyki fizykochemicznej. Ponadto nanocząstki takich metali, jak srebro,
złoto czy miedź, wykazują aktywność bakteriobójczą lub bakteriostatyczną wobec różnych szczepów bakteryjnych [27÷29]. Zatem
są one obiecującą alternatywą w zwalczaniu przewlekłych infekcji
bakteryjnych, a niektóre rozwiązania z ich zastosowaniem mają już
odzwierciedlenie w dostępnych produktach komercyjnych [30]. Niestety, nanocząstki metali stosowane w wysokich stężeniach wykazują
wysoką cytotoksyczność, także wobec komórek zdrowych, co sprawia, iż wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania mające na celu minimalizację skutków ubocznych terapii z ich wykorzystaniem.
Srebro znane jest od dawna jako czynnik antybakteryjny, przeciwgrzybiczny, antywirusowy i przeciwzapalny [31, 32]. Poza preparatami opartymi na jonach srebra, które odchodzą powoli w niepamięć,
ogromne zainteresowanie zyskało metaliczne srebro w skali nano.
Obecnie nanocząstki srebra stosowane są powszechnie w opatrunkach antybakteryjnych i powłokach antybakteryjnych, m.in. na sprzęcie
AGD, laptopach itp. W związku z coraz szerszym i niejednokrotnie
nieuzasadnionym wykorzystywaniem metalicznego srebra nie milkną
dyskusje na temat skutków ubocznych, takich jak: argyria, mdłości,
osłabienie, dreszcze, zaburzenie jelitowej flory bakteryjnej czy występowanie reakcji autoimmunologicznej.
Nanocząstki srebra (AgNPs) cieszą się dużym zainteresowaniem
głównie ze względu na swoje właściwości optyczne oraz elektryczne
i związane z tym potencjalne zastosowanie w elektronice, katalizie,
biotechnologii oraz w medycynie. Istnieje wiele metod fizycznego
lub chemicznego otrzymywania AgNPs [33], jednak najpopularniejszą i najczęściej stosowaną pozostaje chemiczna redukcja soli srebra,
w wyniku której uzyskuje się stabilną koloidalną zawiesinę w stosowanym rozpuszczalniku [34]. W tym celu stosowane są takie reduktory, jak borowodorek sodu, kwas askorbinowy czy kwas cytrynowy.
Wybór i kontrola parametrów syntezy (temperatura, czas trwania,
szybkość dozowania reagentów), reduktora oraz czynnika stabilizującego zależy od pożądanych parametrów nanocząstek [35].
Aktywność antybakteryjna nanocząstek srebra
Wykazano, iż maksymalny efekt antybakteryjny wywołują nanocząstki o rozmiarach poniżej 10 nm, gdyż ze względu na swoje małe
rozmiary nie tylko wiążą się one z bakteryjną ścianą komórkową, ale
również przenikają przez membranę do wnętrza komórek, oddzia684 •

łując z różnymi jej strukturami zaburzając homeostazę i prowadząc
w konsekwencji do śmierci komórkowej [36]. Mechanizm aktywności
antybakteryjnej nanocząstek srebra jest bardzo złożony. Wiele badań
wskazuje na oddziaływanie nanosrebra ze ścianą komórkową, jej penetrację i następującą w wyniku tego śmierć komórek [37]. Adsorpcja
NPs na powierzchni ściany bakteryjnej zmienia jej przepuszczalność
przez co zaburzona zostaje funkcja utrzymywania homeostazy. Inne
badania wskazują, że efekt bakteriobójczy jest wynikiem działania
jonów srebra, uwalnianych z powierzchni nanocząstek [38]. Wystarczająco małe nanocząstki przenikają do wnętrza komórek i uwalniają
jony, które z kolei łączą się z grupami sulfonowymi białek, prowadząc
do ich denaturacji. Ponadto, AgNPs wpływają na rozpraszanie siły protonomotorycznej, co prowadzi to zaburzeń w łańcuchu oddechowym
[38]. Inna hipoteza zakłada, iż AgNPs wywołują formowanie się wolnych rodników, czego skutkiem są uszkodzenia błon i w konsekwencji
śmierć komórki [28]. W rzeczywistości, wpływ jaki wywołują nanocząstki srebra w kontakcie z komórkami bakteryjnymi jest najpewniej
kumulatywnym, wypadkowym efektem powyższych mechanizmów
ich aktywności. Jednak, bez względu na mechanizm, w każdym przypadku: im mniejsze nanocząstki – tym większy obserwowany efekt
bakteriobójczy. Wiąże się to z większym stosunkiem powierzchni
do objętości cząstek, co sprawia, że utlenianie srebra na powierzchni
jest wzmożone, a więc ilość jonów uwalnianych z ich powierzchni także, co odpowiada wzmocnionemu efektowi antybakteryjnemu [39].
Siła tego efektu zależy również w dużej mierze od struktury ściany komórkowej bakterii; szczepy Gram-ujemne w większości przypadków
są mniej odporne na działanie AgNPs [38].

Cytotoksyczność nanocząstek srebra
Rozwój nanotechnologii skutkuje niemilknącymi debatami dotyczącymi toksyczności nanomateriałów. Cytotoksyczność nanocząstek
jest nadal postrzegana jako temat niewystarczająco przebadany [40].
Badania wykazały i potwierdziły, że efekt toksyczny nanocząstek występuje na poziomie komórkowym, subkomórkowym i biomolekularnym
(białka, geny) [41]. Proponowany mechanizm, poprzez który nanocząstki prowadzą do cytotoksyczności, zakłada indukcję reaktywnych
form tlenu (ROS) [42]. Spadek poziomu glutationu (wewnątrzkomórkowego antyutleniacza), wzrost stężenia ROS i postępująca w czasie
peroksydacja lipidów w wyniku kontaktu AgNPs została zaobserwowana in vivo [43]. Wzrost stężenia ROS wywołuje także nieodwracalne zmiany i uszkodzenia DNA oraz zależnie od ich stężenia indukcję
apoptozy lub nekrozy [42, 43]. Niepożądane działania AgNPs skłoniły
organizację EPA (ang. Environmental Protection Agency) do wprowadzenia regulacji dotyczących ich stosowania, uznając nanosrebro za stwarzające poważne środowiskowe zagrożenie pestycyd [44]. Wynika
stąd konieczność dalszego zgłębiania wiedzy na temat toksyczności,
nanocząstek srebra. Ponadto poszukiwanie nowych nanokompozytów
zawierających nanometryczne srebro powinno zakładać minimalizacje
toksycznego działania, co jest nadrzędnym warunkiem jego zastosowania medycznego.
Nanokompozyty chitozanowo-srebrowe
Nanokompozyty polimerowe są zaawansowanymi, funkcjonalnymi materiałami składającymi się z nanocząstek zdyspergowanych
w matrycy polimerowej i/lub pokrytych polimerem (ang. core-shell)
[45, 46]. Wiele praktycznych zastosowań AgNPs wymaga pokrycia
ich specjalną matrycą, np. polimerem, dla zminimalizowania działania
cytotoksycznego. Jednak to polimery najczęściej są najlepszym wyborem, właśnie ze względu na specyficzną morfologię oraz łańcuchową
strukturę umożliwiającą odpowiednią inkorporację NPs do ich sieci,
zapewniając tym samym równomierną dyspersję syntetyzowanych nanocząstek. Odpowiednio dobrane grupy funkcyjne polimerów mogą
brać czynny udział w syntezie, np. redukując jony metali lub stabilizując
powstające nanocząstki [47].
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Otrzymywanie nanokompozytów chitozanowo-srebrowych
oraz ich właściwości antybakteryjne
W literaturze opisano wiele różnych, choć w większości zbliżonych, sposobów otrzymywania tych materiałów. Co ciekawe, chitozan
stosowany jest nie tylko jako matryca, lecz także jako czynnik redukujący i stabilizujący w syntezie nanocząstek srebra [4, 48÷50]. Jest
to doskonały przykład syntezy AgNPs przyjaznej środowisku (ang.
green synthesis). Jony srebra w zakwaszonym roztworze chitozanu,
są koordynowane przez grupy aminowe łańcuchów polimerowych,
po czym następuje ich redukcja do metalicznych nanocząstek, sprzężona z utlenieniem grup hydroksylowych [38, 51]. Nanocząstki są więc
silnie związane z chitozanem poprzez utworzone wiązanie chemiczne
pomiędzy bogatymi w elektrony atomami azotu, a wolnymi orbitalami
jonów srebra [36]. Całość tworzy sieć łańcuchów polimerowych z osadzonymi nanocząstkami (Rys. 2).

antybakteryjnym chitozanu i AgNPs, połączonych w formę nanokomkpozytu [48]. Zapewnienie skutecznej bakteriobójczej aktywności takich
nanokompozytów jest uwarunkowane homogennie rozmieszczonymi
w matrycy polimerowej AgNPs.
Nanokompozyty chitozanowo-srebrowe mogą występować w formie koloidów, proszków bądź membran [4, 50, 56]. To, jaką formę nadaje się kompozytom zależy od ich docelowego zastosowania. Z punktu widzenia zastosowań medycznych, takich jak opatrunki, bandaże czy
powłoki antybakteryjne na materiały chirurgiczne (np. cewniki, dreny),
najbardziej odpowiednią formą nanokompozytów są filmy.

Przykłady aktywności antybakteryjnej
Przykładem biomateriału wykazującego działanie antybakteryjne in
vitro są otrzymane przez nas nanokompozyty chitozanowo-srebrowe.
Zostały one uzyskane w wyniku zoptymalizowanej syntezy nanocząstek srebra, a następnie wylane w postaci filmów. Tak przygotowane
nanokompozyty spełniały wymagania stawiane materiałom do zastosowań medycznych [57]. Homogenicznie rozmieszczone w obrębie
całej membrany AgNPs charakteryzowały się pożądanymi rozmiarami, a ich osadzenie w matrycy było na tyle silne, iż metaliczne srebro
nie było uwalniane do otoczenia. Wysoka aktywność antybakteryjna
otrzymanych nanokompozytów pochodząca z biobójczego wpływu
nanocząstek, jonów srebra oraz bakteriostatycznej chitozanu została wykazana na dwóch produkujących biofilm, antybiotykoopornych
szczepach Staphylococcus aureus (Rys. 3).

A

B

Rys. 2. Sieć łańcuchów chitozanu ze związanymi po redukcji
nanocząstkami srebra

Stabilizacja nanoczastek Ag, dzięki zastosowaniu chitozanu, zapewnia długoterminową trwałość takich materiałów. Trwałe połączenie AgNPs z łańcuchami polimeru pozwala także na ominięcie problemu ich agregacji w wyniku kontaktu z płynami fizjologicznymi, co jest
niezwykle ważne z punktu widzenia ich późniejszego praktycznego
zastosowania [25].
Proponowane w literaturze inne drogi syntezy AgNPs dotyczą zastosowania takich czynników redukujących, jak: borowodorek sodu, poliwinylopirolidon (PVP), kwas askorbinowy, anilina bądź inne (niż chitozan)
polisacharydy [4, 35, 38, 52÷55]. Mając jednak na uwadze toksyczność
i właściwości, jakimi powinien cechować się materiał do zastosowań medycznych, wybór chitozanu jako reduktora, stabilizatora a docelowo także głównego składnika kompozytu wydaje się być najbardziej optymalne.
Ważną zaletą stosowania chitozanu jako matrycy jest dodatkowo fakt,
iż – jak wspomniano powyżej – polimer ten wykazuje aktywność antybakteryjną lub bakteriostatyczną, w zależności od oporności badanego
szczepu bakteryjnego. Połączenie bakteriobójczych nanocząstek srebra
z bakteriostatycznym chitozanem zwiększa skuteczność antybakteryjną
stosowanego biomateriału. Istnieją doniesienia o synergicznym działaniu
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Rys. 3. (A) Zdjęcie TEM nanokompozytu chitozanowo-srebrowego
wykonane w technice ciemnego pola, pokazujące równomierność rozmieszenia AgNPs w matrycy polimerowej (jasne punkty przedstawiają
AgNPs); (B) Komórki bakteryjne Staphylococcus. aureus 9213 po 24-godzinnej inkubacji z filmem chitozanowym; (C) Komórki bakteryjne Staphylococcus. aureus 9213 po 24-godzinnej inkubacji z nanokompozytem
chitozanowo-srebrowym. W przeciwieństwie do czystego chitozanu,
nanokompozyty wywołały znaczne zmiany w morfologii ściany komórkowej prowadząc w konsekwencji do śmierci komórki
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Projektowanie i tworzenie hybrydowych nanomateriałów, angażujących różne mechanizmy działania antybakteryjnego oraz wykazujących zminimalizowaną cytotoksyczność, jest istotnym wyzwaniem
dla współczesnej nauki. Niestety często bywa tak, że substancje toksyczne wobec komórek bakteryjnych są także cytotoksyczne wobec
zdrowych komórek ludzkich. W takim przypadku, nie nadają się one
do stosowania jako materiały medyczne. Dla minimalizacji niekontrolowanej cytotoksyczności nanokompozyty powinny wykazywać kilka
podstawowych cech:
• być wykonane w skali makro z biokompatybilnych i nietoksycznych
materiałów (np. polimerów takich jak chitozan, alginian itd.)
• selektywnie oddziaływać na komórki bakteryjne
• nie powinny uwalniać nadmiaru czynnika toksycznego do otoczenia (np. nanocząstek metali).
Zakładając minimalizację cytotoksyczności, nanokompozyty chitozanowo-srebrowe doskonale wpisują się w wymagania dotyczące
materiałów antybakteryjnych.

nauka

Doniesienia literaturowe pokazują, że nanokompozyty chitozanowo-srebrowe wykazują silny efekt bakteriobójczy również wobec
takich szczepów, jak Escherichia coli, Escherichia bacillus, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Candida
albicans, Lactobacillus fermentum i wielu innych [4, 38, 48, 49].

Podsumowanie
Przewlekłe infekcje bakteryjne stanowią dziś niezwykle istotny
problem, głównie ze względu na wzrastającą oporność wielu szczepów bakteryjnych na antybiotyki. Zastosowanie nanotechnologii w poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce z opornymi mikroorganizmami
pozwala na tworzenie materiałów o małych rozmiarach i związanych
z tym unikalnych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych.
Nanokompozyty chitozanowo-srebrowe stanowią idealną alternatywę zastąpienia często nieskutecznych już antybiotyków. Układy takie
wykazują szereg zalet z punktu widzenia stosowania ich jako materiałów medycznych. Synergizm aktywności antybakteryjnej chitozanu
i nanocząstek srebra pozwala na skuteczną walkę z infekcjami bakteryjnymi.
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