
Wpro wa dze nie

Roz wój tech nik mie le nia i in nych
tech nik roz drab nia nia po zwa la osią gnąć
ma te ria ły do roz mia rów 10-6 – mi kro
i 10-9 – na no me tra. Oka za ło się, że roz -
drab nia jąc ma te ria ły do bar dzo ma łych
roz mia rów rzę du 10-9 me tra mo że my
wpły wać na ra dy kal ną zmia nę ich wła -
ści wo ści bio fi zy ko che micz nych. We dług
de fi ni cji na uko wej na no tech no lo gia zaj -
mu je się ma te ria ła mi o roz mia rach w gra -
ni cach 1-100 nm, pod czas gdy naj mniej -
sza ze zna nych bak te rii ma 200 nm dłu -
go ści. Roz wój na no tech no lo gii, w tym
bio na no tech no lo gii był moż li wy dzię ki
wy two rze niu no wych pre cy zyj nych tu ne -
lo wych mi kro sko pów ska nin go wych.
Przej ście do tak ma łych roz mia rów wpły -
wa na dra ma tycz ne zmia ny ich wła ści wo -
ści fi zy ko che micz nych i bio fi zy ko che micz -
nych. Zmia ny te są zwią za ne z du żym
wzro stem po wierzch ni czą stek w sto sun ku
do ich ob ję to ści. Np. zło to roz drob nio ne
do roz mia rów na no sta je się cie czą, na -
stę pu je rów nież zmia na je go bar wy
na czer wo ną. Na no tech no lo gia po zwa la
osią gnąć cząst ki o wy mia rach po je dyn -
czych czą ste czek, a na wet ato mów. Dla
przy kła du roz miar po je dyn cze go ato mu
wę gla wy no si 0,15 nm, a czą stecz ka
DNA ~ 2,5 nm [Snop czyń ski, 2009].

Ma te ria ły w roz drob nie niu na no
– zna la zły sze ro kie za sto so wa nie w prze -
my śle, np. wę giel i tle nek krze mu sto so -
wa ne są w prze my śle ja ko wy peł nia cze
do opon sa mo cho do wych (wę giel), ja ko

wy peł nia cze do róż nych wy ro bów z pla -
sti ku (tle nek krze mu) i są pro du ko wa ne
w ty sią cach ton.

W for mie na no otrzy mu je się ta kie
związ ki jak zło to, sre bro, miedź oraz tlen -
ki me ta li, jak ZnO, FeO, TiO

2
. Związ ki te

zna la zły za sto so wa nie w zwal cza niu tok -
syn, ta kich jak chlo row co po chod ne wę glo -
wo do rów, któ re pod wpły wem na no -zło ta
i na no -sre bra ule ga ją roz kła do wi, two -
rząc chlor ki me ta li i amor ficz ny wę giel.
Na no związ ki są wy ko rzy sty wa ne do pro -
duk cji fil trów, któ re cha rak te ry zu ją się du -
żą wy daj no ścią. Je den filtr z uży ciem na -
no -sre bra mo że oczy ścić na wet 6000 li -
trów wo dy. Po zu ży ciu sre bro mo że być
zre ge ne ro wa ne [Sre eku ma ran, 2003].

Na no cząst ki w pro duk tach spo żyw czych

Związ ki na no – zo sta ły wy ko rzy sta ne
do po lep sze nia opa ko wań uży wa nych
w prze my śle spo żyw czym. Opa ko wa nia
otrzy ma ne z na no kom po zy tów po li me ro -
wych, skła da ją się z dwóch skład ni ków,
a mia no wi cie z po li me ru ja ko osno wy, któ -
ry jest wy peł nio ny rów no mier nie cząst ka mi
„na no wy peł nia cza”, ja kie go po wierzch nia
mo że być na wet 1000 ra zy więk sza w po -
rów na niu z wy peł nia cza mi kon wen cjo nal -
ny mi [Go łę bie ski, 2004]. Wy peł nia cze
w for mie na no – zwięk sza ją ela stycz ność,
wy trzy ma łość ter micz ną, opor ność na roz -
pusz czal ni ki or ga nicz ne i po pra wia ją wła -
ści wo ści optycz ne [Pie cyk, 2006].

Pro wa dzo ne są ba da nia nad na no -
kom po zy ta mi an ty bak te ryj ny mi, a jed -
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no cze śnie bez piecz ny mi dla czło wie ka,
co jest bar dzo trud ne do uzy ska nia
[Snop czyń ski, 2009]. Na no cząst ki zo sta ją
wy ko rzy sta ne nie tyl ko w pro duk cji opa -
ko wań, ale rów nież w pro duk tach spo -
żyw czych. Na no pre pa ra ty ze wzglę du
na swo ją du żą po wierzch nię mo gą zwięk -
szać ab sorp cję wo dy, zwięk szać uwal nia -
nie aro ma tów, do stęp ność sub stan cji bio -
ak tyw nych i szyb kość pro ce sów ka ta li tycz -
nych. Za sto so wa nie na no tech no lo gii
do mie le nia mo że po lep szać wła sno ści
pro duk tów spo żyw czych. Moż na uzy skać
mą kę o wy so kich moż li wo ściach wią za nia
wo dy, cho ciaż do koń ca nie wia do mo,
jak to wpły nie na war to ści or ga no lep -
tycz ne wy pie ków z ta kiej mą ki. Wia do -
mo już z eks pe ry men tu, że zmie le nie zie -
lo nej her ba ty do roz mia rów na no – zwięk -
sza jej wła sno ści an ty ok sy da cyj ne oko -
ło 100 ra zy [Ja kub czyk, 2007].

W prze my śle spo żyw czym są sto so -
wa ne na no emul sje, np. na no śmie ta ny
o zmniej szo nej za war to ści tłusz czu, któ -
re go jest mniej, ale po wierzch nia na no -
ku lek tłusz czu jest znacz nie więk sza i ca -
łość przy po mi na „nor mal ną śmie ta nę”.

Jed nak nie wie le wie my, ja ki jest
me cha nizm wchła nia nia tych na no ku -
lek tłusz czu; ze wzglę du na swo je roz -
mia ry mo gą prze cho dzić przez bło ny
pra wie wszyst kich ko mó rek w róż nych
or ga nach na sze go or ga ni zmu i ja kie
bę dą te go kon se kwen cje?

Ro la na no ma te ria łów w ko sme ty kach

Prze mysł ko sme tycz ny w sze ro kim
za kre sie wy ko rzy stu je ma te ria ły o struk -
tu rze na no do róż nych pro duk tów, po -
cząw szy od kre mów prze ciw sło necz -
nych – ab sor be ry świa tła do 400 nm
(TiO

2
) oraz związ ki za bez pie cza ją ce

przed ska że niem bak te ria mi, ple śnia mi
i grzy ba mi. Do te go ce lu wy ko rzy sta ne
są na no cząst ki sre bra i mie dzi, któ re ze

wzglę du na swo ją ak tyw ność bio lo gicz -
ną za stę pu ją sto so wa ne do tych czas
syn te tycz ne środ ki kon ser wu ją ce [Si ko -
ra, 2007]. 

Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że
na no cząst ki tych me ta li mo gą pe ne tro -
wać bło ny ko mór ko we skó ry i wni kać
do wnę trza ko mó rek. Ja ko me ta le mo -
gą mieć wpływ na za bu rze nia pro ce -
sów me ta bo licz nych, po nie waż ich usu -
wa nie z udzia łem cy to chro mu P -450
nie jest jesz cze okre ślo ne. 

Udo wod nio no już, że TiO
2

w for mie
na no – wy ka zu je sil ne wła sno ści utle nia ją -
ce. Do tych cza so we ba da nia wy ka za ły, że
głów nym pa ra me trem, od któ re go za le ży
cy to tok sycz ność na no -TiO

2
nie jest wiel -

kość czą stek, ale ich struk tu ra fa zo wa. Di -
tle nek ty ta nu prze cho dząc w struk tu ry na -
no – kry sta li zu je głów nie w dwóch for -
mach, ja ko: ana ta ze – ma ją cy kształt ku -
lek i ru tyl. TiO

2
w for mie ana ta ze ma

znacz nie wyż szy (~100 ra zy) współ czyn -
nik ab sorb cji w ob sza rze UV niż ru tyl
TiO

2
. Na le ży tu pod kre ślić, że tok sycz ność

ana ta ze TiO
2

jest oko ło 100 ra zy wyż sza
niż TiO

2
w for mie ru ty lu. Jest to zu peł nie

zro zu mia łe, je śli uwzględ ni my me cha nizm
fi zy ko che micz ny 100-krot nie wyż szej ak -
tyw no ści prze ciw sło necz nej for my ana ta -
ze w sto sun ku do ru ty lu. Ana ta ze TiO

2
,

ma jąc wy so ki współ czyn nik ab sorb cji
w ob sza rze UV, po chła nia świa tło w ob -
sza rze <388 nm, ale kon se kwen cją te go
fak tu jest uru cho mie nie ka ska dy pro duk cji
utle nia ją cych form wol no rod ni ko wych, jak
to po ka za no na ryc. 1.

TiO
2

w for mie ana ta ze wy ka zu je
wła sno ści pół prze wo dzą ce, a dłu gości
fa li λ = 338 nm od po wia da ener gii pa sma
za bro nio ne go w pa smo wym mo de lu pół -
prze wod ni ko wym. Kon se kwen cją po chło -
nię cia przez ana ta ze TiO

2
ener gii rów -

nej 3,2 eV jest prze skok elek tro nu z pa sma
pod sta wo we go do pa sma prze wod nic -
twa, cze go kon se kwen cją jest po wsta nie
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dwóch ła dun ków elek trycz nych: w pa śmie
prze wod nic twa jest elek tron ma ją cy ła du -
nek ujem ny, a w pa śmie pod sta wo wym
zo sta ła „dziu ra”, któ ra ma swój ła du nek
do dat ni rów ny co do wiel ko ści ła dun ko wi
ujem ne mu elek tro nu i jest rów nie mo bil na.

Te dwa ła dun ki o sto sun ko wo wy so -
kiej ener gii mo gą się prze miesz czać
w ob rę bie ko mó rek, w któ rych zo sta ły za -
ab sor bo wa ne i ge ne ro wać ka ska dę pro -
ok sy dan tów o znacz nie wyż szym po ten -
cja le utle nia ją cym niż po ten cjał nor mal nej
czą stecz ki tle nu, któ rym od dy cha my.

Re ak cje prze bie ga ją ce moż na opi -
sać rów na nia mi che micz ny mi:

1. Ana ta ze TiO
2

+ hν
→ lu mi ne scen cja → 3,2 eV →
→ TiO

2
(e -+ h+)

2. e - + O
2
→ O

2
•- → HO

2
•

3. h+ + OH - → OH•

Ła two za uwa żyć, że po chła nia nie
świa tła w ob sza rze ul tra fio le tu A i B skut -
ku je pro duk cją ka ska dy wy so ko ener ge -
tycz nych form rod ni ko wych, co mo że być
nie bez piecz ne dla or ga ni zmu ludz kie go.

Ba da nia ostat nich lat wy ka za ły, że
na no TiO

2
wy izo lo wa ny z pre pa ra tów

ko sme tycz nych, bę dą cych już w sprze da -
ży i ogól no do stęp nych (kre my prze ciw sło -

necz ne, kre my na dzień, szmin ki do ust,
kre my pod oczy i wie le past do zę bów)
wy ka zu ją wy so ki po ten cjał do ge ne ra cji
in vi tro re ak tyw nych form tle nu, któ re mo -
gą być przy czy ną uszko dze nia or ga nel li
we wnątrz ko mór ko wych i DNA, co po -
twier dzo no w ba da niach na ko mór kach
ludz kich fi bro bla stów [Ho et, 2004].

Ba da nia in ne go ze spo łu wy ka za ły,
że TiO

2
w for mie P25 mo że i jest sto so -

wa ny do dez ak ty wa cji za nie czysz czeń
i nisz cze nia mi kro or ga ni zmów w pro ce -
sie fo to ak ty wa cji. Istot ny mi czyn ni ka mi
nisz czą cy mi mi kro or ga ni zmy są róż ne
for my re ak tyw nych form tle nu, po wsta -
ją ce pod wpły wem fo to ak ty wa cji od po -
wied nich form – głów nie ana ta ze –TiO

2
. 

Ba da nia wy ko na ne na zwie rzę tach
przez ze spół z Uni wer sy te tu w Leu ven
wy ka za ły, że na no ro zmia ro wy TiO

2
mo że stwa rzać ry zy ko dla róż nych ko -
mó rek wraż li wych na uszko dze nia
w me cha ni zmie stre su oksy da cyj ne go.
Do ta kich ko mó rek na le żą ko mór ki mi -
kro gle ju w mó zgu (BV2). Do ba dań uży -
to oczysz czo ną for mę TiO

2
z okre ślo ny -

mi wła sno ścia mi fi zy ko che micz ny mi
De gnus sa P25.

W wy ni ku te go eks pe ry men tu za wa -
żo no, że za rów no w roz two rach za wie ra -
ją cych ko mór ki gle ju i w roz two rach sa -
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mych bu fo rów ob ser wo wa no szyb ki pro -
ces agre ga cji ze śred nią war to ścią trwa -
łych agre ga tów P25 w gra ni cach od
826-2368 nm w za leż no ści od stę że nia
po cząt ko we go ba da nych roz two rów.
Bio lo gicz na re ak cja mi kro gle jów BV2 by -
ła szyb ka (<5 min), trwa ła do 120 min,
i po le ga ła na wy dzie la niu re ak tyw nych
form tle nu. Prze bieg cza so wy te go eks pe -
ry men tu su ge ru je, że P25 nie tyl ko sty mu -
lu je na tych mia sto wą re ak cję wy bu chu
oksy da cyj ne go w mi kro gle jach, ale tak że
za bu rza syn te zę ATP w mi to chon driach. 

Da ne uzy ska ne w tym eks pe ry men -
cie wska zu ją, że my sie ko mór ki mi kro -
gle jo we re agu ją na TiO

2
w po sta ci pre -

pa ra tu P25 ko mór ko wą i mor fo lo gicz ną
eks pre sją two rze nia wol nych rod ni ków
[Long, 2006] (ryc. 2).

Z do tych cza so wych ba dań wy ni ka,
że na no czą stecz ki, któ re do sta ną się
dro gą wziew ną lub przez skó rę i mi gru -
ją do róż nych or ga nów, w tym do mó -
zgu, mo gą być źró dłem uszko dze nia
tych or ga nów w me cha ni zmie utle nie -
nia wol no rod ni ko we go.

Mózg jest szcze gól nie po dat ny
na uszko dze nia wol no rod ni ko we, wy -
wo ła ne pe ne tra cją róż ne go ro dza ju
na no czą stek, któ re są zdol ne do prze -
kro cze nia ba rie ry krew – mózg. Je śli
na no cząst ki do sta ną się do mó zgu,
po prze kro cze niu „ba rie ry” ochron nej,
to wte dy to ko mór ki mi kro gle ju mó zgo -
we go re agu ją tzw. wy bu chem oksy da -
cyj nym ma ją cym na ce lu znisz cze nie
„pa to ge na”. Ta ak ty wa cja po wo du je
pro duk cję anio no rod ni ków po nad tlen -
ko wych, (O

2
•-), któ re w re ak cji z pły -

nem ko mór ko wym prze kształ ca ją się
w wie le re ak tyw nych form tle nu (ROS
– H

2
O

2
, •OH, oraz nad tle no azo ty ny).

Nad miar po wsta łe go O
2

• i pro duk ty
je go dys mu ta cji, jak np. H

2
O

2
, są za -

trzy my wa ne w gra nu lach cy to pla zma -
tycz nych, któ re są „ma ga zy nem” dla
szyb kie go po wsta nia ko mór ko wych
pro ok sy dan tów, wy two rzo nych w ce lu
znisz cze nia róż nych pa to ge nów. Pod -
czas dy fu zji pro ok sy dan tów we wnątrz
ko mór ki mo gą ulec rów nież uszko dze -
niu w pro ce sie utle nie nia struk tu ry biał -
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ko we, li pi do we i DNA w da nej ko mór -
ce i ko mór kach są sied nich, co jest bar -
dzo groź ne, szcze gól nie, je śli de struk -
cji ule ga ją ko mór ki neu ro nów. Pro ce -
sy te mo gą le żeć u pod staw cho rób
neu ro de ge ne ra cyj nych, ta kich jak:
stward nie nie za ni ko we bocz ne (SLA),
cho ro ba Par kin so na, cho ro ba Al zhe -
ime ra i in ne ro dza je de men cji.

Tak więc ge ne ra cja ROS w struk tu -
rach mó zgo wych mo że być zwią za -
na z za po cząt ko wa niem pro ce su róż -
nych cho rób neu ro de ge ne ra cyj nych.

Pod su mo wa nie

Li te ra tu ra do ty czą ca roz wo ju na no -
tech no lo gii jest nie zwy kle obie cu ją ca,
ale na le ży ją czy tać z pew nym dy stan -
sem. Je śli czy tam, że przy po mo cy na -
no jo nów lub na no czą stek mo gę znisz -
czyć róż ne drob no ustro je – grzy by,
bak te rie i wi ru sy, to po win no na su nąć
się py ta nie pod sta wo we: w ja kim me -
cha ni zmie to nisz cze nie prze bie ga i jak
na to za re agu ją or ga ni zmy wy żej zor -
ga ni zo wa ne, ta kie jak zwie rzę ta i lu -
dzie. Nisz cze nie grzy bów, wi ru sów
i róż ne go ro dza ju bak te rii w prze wa ża -
ją cej czę ści prze bie ga w me cha ni zmie
„hy pe ru tle nie nia” z udzia łem ROS. Na -
le ży jed nak mieć na uwa dze, że zbyt
ła twa ge ne ra cja ROS w na szym po ży -

wie niu, w na szych le kach, nie tyl ko za -
bi je mi kro by, lecz tak że uszka dza tkan -
ki, w któ rych te mi kro by są ulo ko wa ne.
Uszko dze nie w me cha ni zmie „hy pe ru -
tle nie nia” z udzia łem, w ten czy in ny
spo sób wy ge ne ro wa nych, re ak tyw nych
form tle nu (ROS=RFT) nie mo że być
prze pro wa dzo ne se lek tyw nie, wy łącz -
nie w or ga ni zmach drob no ustro jów,
one do ty czą rów nież ma te rii tka nek,
w któ rych te drob no ustro je ży ją. Dla te -
go, wie le tech no lo gii z wy ko rzy sta niem
tych czy in nych na no czą ste czek, czy
na no jo nów po win no być do pusz czo ne
po do kład nym prze ba da niu je go wpły -
wu na śro do wi sko z uwzględ nie niem
wpły wu na ro śli ny, zwie rzę ta i lu dzi.

Na le ży bo wiem wziąć pod uwa gę,
że me cha ni zmy ochron ne istot ży ją cych,
za rów no ze świa ta ro ślin, jak i ze świa -
ta zwie rząt i lu dzi, nie są przy sto so wa -
ne do wal ki z na no czą stecz ka mi. Na no -
cząst ki mo gą spe ne tro wać bło nę ko mór -
ko wą prak tycz nie każ dej ko mór ki
od skó ry po cząw szy, a na ko mór kach
gle jo wych i neu ro nach skoń czyw szy.

Z da nych za rok 2009 wy ni ka, że
Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki wy da ły
na ba da nia nad na no tech no lo gia mi 2 bi -
lio ny do la rów, a tyl ko 4% po szło na ba -
da nia nie bez pie czeństw zwią za nych
z wpro wa dze niem tych tech no lo gii
do go spo dar ki.
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