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4. Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze 

zmianami) 

 „Wykorzystanie anamorf z grupy rodzajów Hyphomycetes w 

biotechnologii” 

 

4.1. Wykaz publikacji stanowiących przedmiot osiągnięcia naukowego 

zgłoszony  jako podstawa przewodu habilitacyjnego  

 
H.1.1. Sadowski Zygmunt, Maliszewska Irena, Grochowalska Barbara, Polowczyk 

Izabela, Koźlecki Tomasz. Synthesis of silver nanoparticles using microorganisms.  

Materials Science-Poland (2008) 26:419-424 

 

H.1.2. Sadowski Zygmunt, Maliszewska Irena, Polowczyk Izabela, Koźlecki Tomasz, 

Grochowalska Barbara. Biosynthesis of colloidal-silver particles using microorganisms. 

Polish Journal of Chemistry (2008) 1/2: 377-382  

       

H.1.3. Maliszewska Irena, Sadowski Zygmunt: Synthesis and antibacterial activity of 

silver nanoparticles. Journal of Physics. Conference Series (2009) 146: 1-6 

 

H.1.4. Maliszewska Irena, Szewczyk Krzysztof, Waszak Karol: Biological synthesis of 

silver nanoparticles. Journal of Physics. Conference Series (2009) 146:1-6 

  

H.1.5. Maliszewska Irena, Aniszkiewicz Łukasz S, Sadowski Zygmunt. Biological 

synthesis of gold nanostructures using the extract of Trichoderma koningii. Acta Physica 

Polonica A (2009) 116: S-163-S-165 

 

H.1.6. Maliszewska Irena, Sadowski Zygmunt, Skłodowska Aleksandra, Leśkiewicz-

Laudy Agnieszka. Wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania 

nanocząstek metali. Polimery (2011) 56:140-145 

 

H.1.7. Maliszewska Irena. Microbial synthesis of metal nanoparticles. W: Metal 

nanoparticles in microbiology / Mahendra Rai, Nelson Duran eds. Berlin ; Heidelberg : 

Springer, s. 153-175 (2011) 

 

H.1.8. Maliszewska Irena. Biologiczna synteza nanocząstek metali (Biological synthesis 

of metal nanoparticles). Wiadomości Chemiczne (2012) 66:11-12  

 

H.1.9. Maliszewska Irena. Microbial mediated synthesis of gold nanoparticles: 

preparation, characterization and cytotoxicity studies. Digest Journal of Nano 

Biostructures (2013) 3:1123-1131 

 

H.1.10. Maliszewska Irena, Juraszek Anna, Bielska Katarzyna. Green synthesis and 

characterization of silver nanoparticles using Ascomycota fungi Penicillium nalgiovense 

AJ12. Journal of Cluster Science  (2013)  DOI 10.1007/s10876-013-0683-z 
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H.1.11. Maliszewska Irena, Leśniewska Agata, Olesiak-Bańska Joanna, Matczyszyn 

Katarzyna, Samoć Marek. Biogenic gold nanoparticles enhance methylene blue-induced 

phototoxic effect on Staphylococcus epidermidis. Journal of Nanoparticle Research 

(2014) 16: 2457 DOI:10.1007/s11051-014-2457-4.   

 

 

____________ 
Podkreślono autora do korespondencji 
 

 

 

4.2. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników  

 

Wprowadzenie 

Celem naukowym zaprezentowanego dzieła było poznanie zakresu tolerancji anamorf 

workowców z grupy Hyphomycetes dla wybranych jonów metali ciężkich jako czynników 

limitujących funkcjonowanie wspólnoty mikroorganizmów.  

Istotę prowadzonych badań stanowi poszukiwanie nowych technik bazujących na 

mechanizmach zachodzących w środowisku naturalnym i dostosowanie tych procesów do 

potrzeb współczesnej biotechnologii, co graficznie przedstawiłam na poniższym schemacie.   
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czynników limitujących rozwój danej grupy organizmów. Każdy gatunek ma własne zakresy 

tolerancji dla danego czynnika fizykochemicznego, a reakcje na jego działanie są 

indywidualnie zróżnicowane. Okresowe podwyższanie stężenia czynników abiotycznych w 

biocenozach jest przyczyną naturalnie wykształconej i utrwalonej tolerancji, która jest 

przedmiotem moich naukowych zainteresowań, obejmujących nie tylko jej opisanie, ale także 

wskazanie możliwości wykorzystania w biotechnologii.  

Hyphomycetes jest to sztuczna grupa systematyczna bez układu hierarchicznego 

taksonów powyżej rodzaju i obejmuje stadia bezpłciowe workowców (Ascomycetes), które 

tworzą konidia na niczym nie osłoniętych trzonkach konidialnych. Przez wiele lat anamorfy 

(stadia konidialne) zaliczane były do tzw. „grzybów niedoskonałych” czyli  Fungi Imperfecti, 

które już w XIX wieku, na podstawie morfologii zarodników, Saccardo (1880, 1884, 1886)
1
 

umownie podzielił  na klasy, rzędy i rodziny. Przez długie lata system ten był powszechnie 

stosowany i nadal przytaczany jest w niektórych opracowaniach. Poszukiwania naturalnego 

systemu klasyfikacji tych drobnoustrojów trwają od wielu lat (Vuillemin 1910; Mason 1933; 

Hughes 1953; Kendick 1971; Hawksworth i in. 1995, Kirk i in. 2001)
2
, a w najnowszych tj. 

ósmym  (Hawksworth i in. 1995)
2
 i dziewiątym (Kirk i in. 2001)

2
 wydaniu „Słownika 

grzybów” nie zaproponowano dla tych mikroorganizmów układu hierarchicznego taksonów 

powyżej rodzaju i anamorfy workowców wymieniane są układzie alfabetycznym. 

Poszczególne rodzaje charakteryzowane są na podstawie miejsca i sposobu powstawania 

konidiów, ich morfologii i typu ułożenia trzonków konidialnych (Kiffer i Morelet, 2000)
3
, a 

więc w znacznej mierze powraca się do klasyfikacji wprowadzonej przez Sacchardo (1880, 

1884, 1886).
1
  

                                                           
1
 Saccardo P.A. Conspectus generum fungorum italiae inferiorum nempe ad Sphaeropsideas, 

Melanconieas et Hyphomycetes pertinentium, systemate sporologico dispositortu. Michelia 2:1-38 

(1880); Saccardo P.A. Sylloge fungorum (Sphaeropsideatum et Melanconiearum) 3: 1-860 (1884); 

Saccardo P.A. Sylloge fungorum (Hyphomycetum) 4: 1-807 (1886) 
 
2
 Vuillemin P. Matèriaux pour uneclassification rationelle des fungi imperfecta. Compte rendu 

hebdomadaire des séances de l
’
 Academie des scientes 150: 882-884 (1910); Mason E.P. Annotated 

account of fungi received at the Imperial Mycological Institute. List II (Fascicle 2), Mycol. Pap. 3 

(1933); Hughes S.J. Conidiophors, conidia and classification. Can. J. Bot. 31: 152-157 (1953); 

Kendrick W.B. (ed) Taxonomy of Fungi imperfecti. Univesity of Toronto Press, Toronto and Buffalo 

(1971); Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C., Pegler D.N. Ainsworth and Bisby
’
s dictionary of 

the Fungi. Wyd. VII, (1995); Kirk P.M., Cannon P.F., David J.C., Stalpers J.A. Ainsworth and Bisby
’
s 

dictionary of the Fungi. Wyd. IX (2001) 
 
3
 Kiffer E., Morelet M. The Deuteromycetes. Mitosporic fungi. Classification and generic key. Science 

Publishers USA (2000) 
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Ponieważ izolowane przeze mnie mikroorganizmy opisywałam/identyfikowałam na 

podstawie ich rozmnażania konidialnego, dlatego w niniejszym opracowaniu przyjęłam 

nazwy stosowane przez Sacchardo
1
 i badane przeze mnie anamorfy zaliczyłam do grupy 

rodzajów Hyphomycetes. Moje zainteresowania skupiły się na grzybach strzępkowych 

należących do V i VII grupy Hyphomycetes, obejmujących m.in. rodzaje Aspergillus, 

Penicillium i Trichoderma.  Szacuje się, że w różnych ekosystemach żyje ponad 250 

gatunków grzybów z rodzaju Aspergillus
4
, 300 gatunków grzybów z rodzaju Penicillium

5
 

oraz ponad 90 gatunków z rodzaju Trichoderma
6
, co pokazuje, że ich występowanie w 

przyrodzie jest powszechne.  

Z biologicznego punktu widzenia powszechność występowania tej grupy 

drobnoustrojów jest uwarunkowana produkcją bardzo licznych zarodników oraz niezwykle 

skromnymi wymaganiami żywieniowymi, środowiskowymi i mikroklimatycznymi. 

Charakteryzują się one nie tylko zróżnicowanym profilem metabolicznym, ale także 

poziomem tolerancji ekstremalnych czynników abiotycznych (nie tylko w obrębie gatunków, 

ale również wśród szczepów wyselekcjonowanych z różnych środowisk)
7
, co uzasadnia 

podjęcie badań w tym zakresie.  

Wybór jonów metali ciężkich, jako czynnika limitującego rozwój anamorf z grupy 

rodzajów Hyphomycetes, wynika z powszechności występowania w środowisku naturalnym 

tej grupy czynników abiotycznych i ich szczególnej roli, która przyczyniła się do 

ewolucyjnego ukształtowania stabilności funkcjonalnej i organizacji przestrzennej wspólnot 

drobnoustrojów w różnych ekosystemach. Widomo jest, że jony metali ciężkich jako 

                                                           
4
 Samson R.A,. Pitt J.I. Integration of modern taxonomic methods for Penicillium and Aspergillus 

classification. Taylor &Francis Ltd. (2000) 

5  Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. Dictionary of the Fungi (10th ed.). Wallingford, 

UK: CABI. p. 505 (2008)  
 
6 Samuels G.J. "Trichoderma: Systematics, the Sexual State, and Ecology". Phytopathology 96 (2): 

195–206. (2006). doi:10.1094/PHYTO-96-0195.  

 
7 Buyer J.S., Roberts D.P., Millner P., Russek-Cohen E. Analysis of fungal communities by sole 

carbon source profiles. J. Microbiol. Methods, 45, 53-60 (2001);  Awad M.F., Kraume M. The 

occurrence of fungi in activated sludge from MBRs. Int. J. Chem. Biol. Eng., 3, 4, 180-183 (2010); 

More T.T., Yan S., Tyagi R.D., Surampalli R.Y. Potential use of filamentous fungi for wastewater 

sludge treatment. Biores. Technol., 202, 7691-7700 (2010); Awad M.F., Kraume M. Mycoflora of 

activated sludge with MBRs in Berlin, Germany. World Acad. Sci. Eng. Technol., 78, 566-570 (2011) 
 

http://www.worldcocoafoundation.org/scientific-research/research-library/pdf/Samuels2006TrichodermaTaxonomy.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1094%2FPHYTO-96-0195
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pierwiastki śladowe
8
 wpływają na formowanie biofilmu, stymulację działań 

odpowiedzialnych za jego dojrzewanie i w końcu proces  rozpadu
9
, a tym samym są ważnymi 

czynnikami chroniącymi komórki w niesprzyjających warunkach środowiskowych.  

Osiągnięcia zaprezentowane w poniższym dziele dotyczą poznania zakresu tolerancji 

anamorf z grupy Hyphomycetes, występujących w glebach, dla wybranych jonów metali 

ciężkich.  Okazało się, że niektóre anamorfy z rodzajów Penicillium, Aspergillus i 

Trichoderma charakteryzuje wysoki poziom tolerancji dla jonów srebra/złota i w odpowiedzi 

na ich obecność w środowisku, redukują je do postaci metalicznej i wytrącają w postaci 

nietoksycznych cząstek o rozmiarach nanometrycznych (H.1.1., H.1.2., H.1.3., H.1.4., H.1.5., 

H.1.6., H.1.9., H.1.10., H.1.11.). Efektem moich naukowych poszukiwań jest pokazanie, że 

redukcja jonów srebra/złota i wytrącanie ich w postaci nanocząstek jest naturalną 

właściwością szczepu.  Niekoniecznie (jak sugerowały to wcześniejsze dane literaturowe) 

musi to być proces enzymatyczny (H.1.6., H.1.9., H.1.11.). Dowiodłam, że wytrącanie 

nanocząstek metali przez anamorfy można regulować, a tym samym wpływać na wielkość i 

dyspersyjność niezwykle stabilnych koloidów srebra/złota (H.1.3., H.1.6., H.1.10.).  

Opisanie zdolności kosmopolitycznych pleśni z rodzaju Penicillium, do wytrącania 

nanocząstek srebra było pierwszym w literaturze doniesieniem o zdolności tej grupy anamorf 

do redukcji jonów srebra, skutkującej powstawaniem metalicznych nanostruktur (H.1.1.). 

Zastosowana przeze mnie technika wirowania w gradiencie sacharozy okazała się być bardzo 

efektywna w procesie post-syntetycznego frakcjonowania nanocząstek złota (H.1.9.), które z 

sukcesem zostały użyte do wzmocnienia przeciwdrobnoustrojowej aktywności terapii 

fotodynamicznej wobec gronkowca skórnego (S. epidermidis) (H.1.11.).  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że efektem współpracy z prof. dr hab. Zygmuntem 

Sadowskim jest pozycja przeglądowa,
10

 do której przygotowania zostaliśmy zaproszeni w 

roku 2010. Jako wyłączny autor zostałam zaproszona do opracowania rozdziału 

                                                           
8 McComb J., Alexander T.C., Han F.X., Tchounwou P.B. Understanding biogeochemical cycling of 

trace elements and heavy metals in estuarine ecosystems. J Bioremed Biodeg 5:3 

http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.1000e148 (2014) 
 
9
 Fanning S., Mitchell A. P. Fungal biofilms. PLoS Pathog 8: e1002585. doi: 

10.1371/journal.ppat.1002585 (2012) 

10
 Sadowski Z., Maliszewska I. Applications of gold nanoparticles: current trends and future 

prospects. W: Metal nanoparticles in microbiology / Mahendra Rai, Nelson Duran eds. Berlin ; 

Heidelberg: Springer, s. 225-248 (2011) 

 

http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.1000e148
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poświęconego mikrobiologicznej syntezie nanocząstek metali (H.1.7.) oraz przygotowałam 

pierwszą w języku polskim pracę przeglądową dotyczącą tego tematu (H.1.8.).  

 

 

Omówienie wyników 

 

Badania własne objęły poznanie zdolności anamorf z grupy Hyphomycetes do redukcji 

jonów złota/srebra i wytrącania ich w postaci nanocząstek tych metali.  

Nanocząstkami metali przyjęto nazywać struktury, których wielkość (przynajmniej w 

jednym wymiarze) nie przekracza 100 nm. Takie twory, ze względu na swoje rozmiary, 

posiadają wyjątkowe właściwości, odmienne od tych, którymi charakteryzują się materiały 

objętościowe, z których są wytworzone (Williams, 2008, 2009).
11

 Uważa się, iż u podstaw 

wytwarzania nanocząstek metali leżą mechanizmy adaptacyjne drobnoustrojów, przełamujące 

toksyczny wpływ metali obecnych w środowisku. Innymi słowy, wytrącanie jonów metali 

(nieważne, czy w formie nanocząstek), jest zasadniczym elementem chroniącym komórkę 

przed śmiercią. Proces taki może zachodzić na różnych drogach, jednak wspólną cechą, tak 

samo jak w przypadku syntezy chemicznej, jest redukcja jonów, skutkująca utworzeniem 

elementarnych (nietoksycznych) cząstek metalu.  

Do tej pory opisano kilkadziesiąt mikroorganizmów (głównie bakterii) zdolnych do 

biosyntezy nanostruktur różnych metali i pokazano udział co najmniej trzech grup enzymów. 

Są to azotanowe i żelazowe reduktazy, zależne od NAD
+
/NADP

+
, a także hydrogenazy i 

oksydazy (H.1.7., H.1.8.).  Rola enzymów sprowadza się do uzyskiwania elektronów i 

dalszego ich przenoszenia, co skutkuje późniejszą redukcją jonów do elementarnej postaci 

metalu.   

Prezentowany w tej części dzieła materiał badawczy dotyczy powyżej opisanego 

zagadnienia w odniesieniu do redukcji jonów srebra/złota z wykorzystaniem metabolizmu 

anamorf z grupy Hyphomycetes, jako odpowiedzi na obecność w środowisku jonów tych 

metali. Ze względu na tolerancję ekstremalnych czynników abiotycznych i zdolność do 

akumulacji różnych metali, ta grupa drobnoustrojów stanowi interesujący przedmiot badań.  

W eksperymentach przesiewowych analizie poddałam ponad 100 różnych anamorf z 

grupy Hyphomycetes wyizolowanych ze środowiska naturalnego, co skutkowało 

wyselekcjonowaniem 20 mikroorganizmów zdolnych do efektywnej redukcji jonów 

                                                           
11

 Williams, D., The relationship between biomaterials and nanotechnology. Biomaterials 29: 1737-

1738 (2008); Williams, D., On the nature of biomaterials. Biomaterials 30:5897-5909 (2009)  
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srebra/złota i wytrącania ich w postaci stabilnych koloidów. Aby uniknąć pracochłonnego 

etapu oddzielania nanocząstek metalu od biomasy, do ich otrzymywania wykorzystywałam 

tzw. filtraty komórkowe. Procedurę przygotowywania filtratów i uzyskiwania omawianych 

nanostruktur przedstawiłam na schemacie 1. Hodowlę mikroorganizmów prowadziłam na 

zdefiniowanym podłożu mineralnym zawierającym glukozę jako źródło węgla. Otrzymaną 

biomasę zawieszałam w wodzie dejonizowanej, przez kilka dni wytrząsałam w temperaturze 

pokojowej, przesączałam, biomasę odrzucałam, a do uzyskanego filtratu komórkowego 

dodawałam jony srebra lub złota. Powstawanie nanocząstek metali monitorowałam wizualnie 

poprzez obserwacje zmiany barwy układu (Schemat 1). Barwy roztworów nanostruktur  

plazmonicznych zależą od zastosowanego metalu, geometrii nanocząstek oraz stałej 

dielektrycznej otoczenia
12

 i są wynikiem tzw. zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu 

plazmonowego*. Dla najczęściej stosowanych metali szlachetnych rezonans plazmonowy 

przypada w zakresie ultrafioletowym (srebro) oraz widzialnym (złoto) widma 

elektromagnetycznego. Jednym ze skutków rezonansu plazmonowego jest zatem intensywnie 

czerwone zabarwienie koloidów złota, charakterystyczne dla cząstek sferycznych o wielkości 

5-50 nm.
13

 Jeżeli rozmiary bądź kształt nanocząstek ulegają modyfikacji, wówczas możliwe 

są również zmiany zabarwień koloidów, od purpurowego poprzez niebieski do czarnego.
14

  

W przypadku redukcji jonów srebra i powstawania nanocząstek tego metalu (zależnie 

od ich kształtu i wielkości), obserwowana jest barwa pomarańczowa, zielona, niebieska lub 

                                                           

* Wzbudzenie plazmonów przez światło w przypadku nanometrowych struktur nazywane jest 

zlokalizowanym powierzchniowym rezonansem plazmonowym, ale dla uproszczenia w 

dalszej części omówienia, określane będzie jako powierzchniowy rezonans plazmonowy - 
przypis autora  

12 Kelly K.L.; Coronado E.; Zhao L.L.; Schatz, G.C. The optical properties of metal nanoparticles: the 

influence of size, shape, and dielectric environment. J Phys Chem. B 107:668–677 (2003); Link S., El-

Sayed M.A. Optical properties and ultrafast dynamics of metallic nanocrystals. Annu Rev Phys Chem 

54:331–366 (2003); Jain P.K., Lee K.S., El-Sayed I.H., El-Sayed M.A. Calculated absorption and 

scattering properties of gold nanoparticles of different size, shape, and composition: applications in 

biological imaging and biomedicine. J Phys Chem B 110:7238–7248 (2006); Jain P.K., Huang X., El-

Sayed I.H., El-Sayed M.A. Review of some interesting surface plasmon resonance-enhanced 

properties of noble metal nanoparticles and their applications to biosystems. Plasmonics 2:107–118 

(2007) 
 
13

 Jain P.K, Huang X., El-Sayed I.H., El-Sayed M.A. Noble metals on the nanoscale: optical and 

photothermal properties and some applications in imaging, sensing, biology, and medicine. Acc Chem 

Res 12: 1578-1586 (2008) 

 
14

 Xie J, Lee J.Y., Wang D.I.C., Ting Y.P. High-yield synthesis of complex gold nanostructures in a 

fungal system.  J Phys Chem C  111: 16858-16865 (2007) 
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brązowa.
15

 Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna to podstawowe techniki badania optycznych 

właściwości  nanocząstek metali. Pasma absorpcyjne na widmach UV-vis w zakresie ~400-

420 nm i ~520-540 nm charakterystyczne są odpowiednio dla nanocząstek srebra i złota. 

 

                                                                              

          Biomasa                              Filtrat komórkowy        Jony metalu (tutaj złota)         Zmiana barwy filtratu     

Schemat 1.  Schemat obrazujący zastosowaną procedurę syntezy nanocząstek złota przez filtraty 

komórkowe otrzymywane z biomasy badanych drobnoustrojów. Czerwone (purpurowe) zabarwienie 

filtratu po inkubacji z jonami złota jest charakterystyczne dla sferycznych nanostruktur.  

Synteza nanocząstek srebra prowadzona była według tej samej zasady; jony srebra w postaci wodnego 

roztworu AgNO3 dodawane były do filtratu; obserwowana barwa filtratów to kolory od 

pomarańczowego do brązowego. 

 

Na przebieg pasma absorpcyjnego mają wpływ kształty struktur. Łatwymi do 

zobrazowania są modyfikacje wywołane obecnością nanocząstek w kształcie pałeczek. W 

takim przypadku na widmie pojawiają się dwa widmowo rozdzielone rezonanse plazmonowe 

(pasma absorpcyjne): jedno wywołane oscylacjami elektronów wzdłuż struktury, a drugie 

związane z drganiami na jej końcach.
16

 Jeżeli nanocząstka będzie posiadała duży stosunek 

długości do szerokości, istnieje możliwość przesunięcia rezonansu plazmonowego 

związanego z długością nanocząstki aż do podczerwonego zakresu widmowego. 

Wnioski dotyczące syntezy nanocząstek srebra i złota przez wyizolowane ze środowiska 

naturalnego anamorfy z grupy rodzajów Hyphomycetes, właściwości uzyskiwanych 

nanostruktur oraz możliwości ich zastosowania w medycynie opisałam w pracach H.1.1-

H.1.11.  Część badań dotyczących syntezy nanocząstek srebra/złota przez badana grupę 

                                                           
15

 McFarland A.D, Van Duyne R.P. Single silver nanoparticles as real-time optical sensors with 

zeptomole sensitivity. Nano Letters 8:1057–1062 (2003); Krutyakov Y.A., Kudrinskiy A.A., Olenin 

A.Y.,  Lisichkin G.V. Synthesis and properties of silver nanoparticles: advances and prospects. 

Russian Chem Rev 3:233- 257 (2008) 
 
16

 Mock J.J., Barbic M., Smith D.R., Schultz D.A., Schultz S. Shape effects in plasmon resonance of 

individual colloidal silver nanoparticles. J Chem Phys 116:6755-6759 (2002); Nelayah J., Kociak M., 

Stephan O., De Abajo F.J.G., Tence MÂ , Henrard L., Taverna D., Pastoriza-Santos I.,  Liz-Marzan 

L.M. Mapping surface plasmons on a single metallic nanoparticle. Nature Phys. 3:348-353 (2007); 

Boisselier E., Astruc D. Gold nanoparticles in nanomedicine: preparations, imaging, diagnostics, 

therapies and toxicity. Chem Soc Rev 38: 1759-1782 (2009) 
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grzybów konidialnych została przeprowadzona w ramach grantu habilitacyjnego nr 

5150/B/T02/2010/38:  

pt. „Opracowanie metody biologicznej syntezy nanocząstek złota i układów bimetalicznych 

o potencjalnych możliwościach zastosowania w medycynie”. 

 

Nanocząstki srebra 

Osiągnięcia opisane w pracach H.1.1-H.1.4. oraz H.1.6. i H.1.10. dotyczą 

otrzymywania koloidów srebra przez filtraty komórkowe otrzymywane z biomasy dzikich 

anamorf z grupy Hyphomycetes wyizolowanych z gleby. Na podstawie cech 

makroskopowych i mikroskopowych badane mikroorganizmy zostały przeze mnie zaliczone 

do rodzajów Penicillium i Aspergillus. Doświadczenia prowadziłam według przedstawionego 

schematu 1. Jeżeli podczas inkubacji filtratu komórkowego z jonami srebra, zachodziła ich 

redukcja i tworzenie nanostruktur, wówczas mieszanina reakcyjna zmieniała swoją barwę ze 

słomkowo żółtej na brązową. W zależności od mikroorganizmu zmianę barwy mieszaniny 

reakcyjnej obserwowałam już od drugiej (H.1.3.) lub czwartej (H.1.4.), a w przypadku filtratu 

pochodzącego z 11-dniowej hodowli szczepu Penicillium sp. Pen-2, od czterdziestej ósmej 

godziny prowadzenia procesu (H.1.6.). Obecność nanocząstek srebra potwierdzałam za 

pomocą widm UV-vis, mikroskopii skaningowej (SEM) i/lub mikroskopii transmisyjnej 

(TEM).  Na wszystkich widmach UV-vis wyraźnie zaznaczone było maksimum absorpcji 

przy długości fali wynoszącej ~420-440 nm (H.1.1.-H.1.4.; H.1.6.; H.1.10.), odpowiadające 

podłużnym drganiom plazmonowym, co sugerowało obecność w układzie sferycznych 

nanocząstek srebra.
17

 Zwiększająca się wartość absorbancji w maksimum absorpcji 

potwierdzała postępujący w czasie intensywny proces bioredukcji, który kończył się w 

zależności od testowanego mikroorganizmu po 72 (H.1.1. i H.1.2.) lub 168 godzinach 

                                                           
17 Ahmad A., Mukherjee P., Senapati P., Mandal D., Khan M.I., Kumar R., Sastry M. Extracellular 

biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum. Coll. Surf. B: Biointerfaces 

28:313–318 (2003); Ingle A., Gade A., Pierrat S., Sonnichsen C., Rai M.K. Mycosynthesis of silver 

nanoparticles using the fungus Fusarium acuminatum and its activity against some human pathogenic 

bacteria. Curr Nanosci 4:141–144 (2008); Mukherjee P., Roy M., Mandal B.P.,  Dey G.K., Mukherjee 

P.K., Ghatak J., Tyagi A.K., Kale S.P.  Green synthesis of highly stabilized nanocrystalline silver 

particles by a non-pathogenic and agriculturally important fungus T. asperellum. Nanotechnology, 

19:1–7 (2008); Shankar S.S, Ahmad A, Sastry M. Geranium leaf assisted biosynthesis of silver 

nanoparticles. Biotech Prog. 6:1627-1631 (2003); Basavaraja S., Balaji S.D., Lagashetty A., Rajasab 

a.H., Venkataraman A. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium 

semitectum. Mat Res Bull 43: 1164-1170 (2008) 
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prowadzenia procesu (H.1.4.). Ponadto przebieg widm UV-vis pokazał obecność maksimów 

absorpcji w zakresie 220 nm i 280 nm, które są charakterystyczne odpowiednio dla wiązań 

amidowych i reszt aromatycznych aminokwasów. Sugerowałam udział białek w procesie 

redukcji jonów srebra i stabilizacji powstających nanocząstek (H.1.1.-H.1.4. oraz H.1.6., 

H.1.10.).  

Metoda dyfrakcji laserowej (DLS) wykazywała, zróżnicowaną wielkość promieni 

hydrodynamicznych uzyskiwanych nanocząstek. Przykładowo wartości D10, D50 i D90 

wynosiły odpowiednio 0.69, 4.87 i 13.31 µm (H.1.1.).  Skaningowa mikroskopia elektronowa 

(SEM) potwierdziła obecność dużych struktur o nieokreślonych kształtach (H.1.1., H.1.2.) 

(Rysunek 1). Przypuszczam, że zastosowana preparatyka przygotowania próbek koloidalnego 

srebra do badań za pomocą mikroskopii skaningowej (suszenie) powodowała zmiany w 

kształcie i agregację  nanocząstek.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Przykładowy mikrogram SEM 

nanocząstek srebra uzyskanych w wyniku 

reakcji filtratu komórkowego otrzymanego z 

biomasy szczepu z rodzaju Penicillium z 

jonami srebra (zaczerpnięto z H.1.1.).  
 

 

Wyniki badań własnych nad biosyntezą koloidalnych roztworów srebra przez 

kosmopolityczne anamorfy z rodzaju Penicillium, oznaczone dla celów eksperymentalnych 

jako K1 i K10 pokazały, że efektywność biosyntezy i właściwości otrzymywanych 

materiałów są cechą naturalną mikroorganizmu (H.1.3.). Stosunkowo ostre pasma widmowe, 

świadczące o niedużej polidyspersji rozmiarów uzyskiwanych nanostruktur, obserwowałam w 

przypadku nanocząstek srebra syntezowanych przez filtrat komórkowy uzyskany z biomasy 

szczepu K1. Wolno opadające tzw. ogony charakteryzowały rezonans plazmonowy 

nanocząstek srebra syntezowanych przez filtrat szczepu oznaczonego jako K10. Takie 

kształty pasm absorpcyjnych są typowe dla nanostruktur wykazujących dużą zmienność 

wielkości (Rysunek 2).  

Porównanie położenia rezonansu plazmonowego srebra koloidalnego syntezowanego 

przez filtraty  uzyskane z biomasy szczepów K1 i K10 wykazało przesunięcie maksimum 

absorpcji (od 420 nm do 450 nm), co sugerowało powstawanie większych nanostruktur, gdy 
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do syntezy został użyty filtrat z biomasy szczepu K10. W tym przypadku mikroskopia TEM 

potwierdziła obecność w układzie struktur sferycznych, których wielkość wahała się od 18 do 

100 nm (H.1.3.). Poczynione obserwacje były zgodne z doniesieniami literaturowymi 

opisującymi efekt przesunięcia widmowego rezonansu plazmonowego srebrnych 

nanocząstek, który jest związany z ich rozmiarem. Wykazywano, że ze zwiększaniem 

rozmiaru nanocząstki, zmianie ulega spektralne położenie rezonansu plazmonowego 

(rezonans plazmonowy przesuwa się w kierunku fal dłuższych).
18

 

 

 

Rysunek 2. Widma UV-vis rejestrowane w czasie reakcji AgNO3 z filtratami komórkowymi 

uzyskanymi z biomasy pleśni oznaczonych dla celów doświadczalnych jako K1 (po lewej) i 

K10 (po prawej) (zaczerpnięto z H.1.3.)  

 

Badania wpływu otrzymywanych koloidów srebra na wzrost i rozwój ziarniaków (S. 

aureus), przetrwalnikujących tlenowych laseczek (B. cereus) oraz pałeczek reprezentowanych 

przez E. coli, S. marcescens i P. aeruginosa
19

 wykazały, że badane nanocząstki srebra 

posiadały szerokie zdolności hamowania rozwoju bakterii. Szczególnie wrażliwa była 

pałeczka ropy błękitnej. Uzyskane wyniki były zgodne z obserwacjami innych badaczy, 

którzy opisywali przeciwbakteryjną aktywność nanocząstek srebra.
20

 

                                                           
18

 Link S., El-Sayed M.A. Optical properties and ultrafast dynamics of metallic nanocrystals. Annu 

Rev Phys Chem 54:331-366 (2003); Desai R., Mankad V., Gupta S.K., Jha K. Size distribution of 

silver nanoparticles: UV-visible spectroscopic assessment. Nano Nanotechnol Lett 4:30-34 (2012)  
 
19

 Maliszewska I., Puzio M.. Extracellular biosynthesis and antimicrobial activity of silver 

nanoparticles. Acta Physica Polonica A (2008) 116: S160-S162 

 
20  
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C.Y., Kim Y.K., Lee Y.S., Jeong D.H., Cho M.H. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. 

Nanomedicine 3(1): 95-101 (2007); Shahverdi A.R., Fakhimi A., Shahverdi H.R., Minaian S. 

Synthesis and effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics against 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Nanomedicine 3 (2):168-71 (2007); Rai M., Yadav A., 
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Wyniki doświadczeń nad syntezą nanocząstek srebra przez anamorfy z rodzaju 

Penicillium opisane w publikacji H.1.4. przybliżyły mnie do poznania mechanizmu 

biosyntezy srebra koloidalnego przez tę grupę grzybów pleśniowych. Technika mikroskopii 

skaningowej pokazała obecność nanocząstek srebra na powierzchni komórek (Rysunek 3). 

Sugerowałam, że nanocząstki srebra są formowane na powierzchni strzępek grzybni. 

Prawdopodobnie jony srebra były „wyłapywane” z roztworu i utrzymywane na powierzchni 

ściany komórkowej dzięki elektrostatycznym oddziaływaniom pomiędzy jonami srebra i 

ujemnie naładowanymi białkami, związanymi ze ścianą komórkową. Prowadzi to do 

powstawania ośrodków nukleacji i następującego po tym procesu wzrostu nanocząstek. W 

tym samym roku podobne obserwacje były poczynione przez Mukherjee i wsp. (2008)
21

, ale 

dotyczyły Trichoderma asperellum.    

 
 

          Przyjęłam założenie, że obecność/stężenie metabolitów ekstrahowanych do wody 

(tworzących filtrat komórkowy) i odpowiedzialnych za redukcję jonów srebra zależy od fazy 

wzrostu mikroorganizmu. Sprawdziłam, czy wiek hodowli (faza wzrostu) jest istotnym 

parametrem wpływającym na przebieg procesu oraz wielkość, kształt i stabilność 

uzyskiwanych nanostruktur (H.1.6.). Do otrzymywania filtratów komórkowych (według 

schematu nr 1) wykorzystałam  4-, 7-  i 11-dniowe hodowle Penicillium sp. oznaczonego dla 

celów eksperymentalnych jako Pen 2.  Za pomocą technik SEM i TEM określałam kształt, 

wielkość i lokalizację uzyskiwanych nanocząstek srebra. Na rysunku 4 przedstawiłam 

                                                                                                                                                                                     
Gade A. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Biotechnol Adv 27 (1):76-83 

(2009) 

 
21

 Mukherjee P, Roy M, Dey GK, Mukherjee PK, Ghatak J., Tyagi AK, Kale SP. Green synthesis of 

highly stabilized nanocrystalline silver particles by a non-pathogenic and agriculturally important 

fungus T. asperellum. Nanotechnology 19 (7): 075103 (2008) 
 

Rysunek 3. Obraz powierzchni strzępek 

grzybni pleśni Penicillium sp. J3 po 

inkubacji z roztworem AgNO3. 

Widoczne na powierzchni strzępek białe 

punkciki to nanocząstki srebra. Analizy 

materiałowa SEM-EDS potwierdziła te 

przypuszczenia (zaczerpnięto z H.1.4.).   
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przebieg widm UV-vis filtratów komórkowych uzyskiwanych z 4-, 7- i 11-dniowych hodowli 

badanego szczepu przed i po inkubacji z wodnym roztworem AgNO3.  Jak widać redukcja 

jonów srebra skutkująca tworzeniem nanocząstek tego metalu w przypadku filtratów 

uzyskanych z 4- i 7-dniowej biomasy rozpoczynała się już po dwóch godzinach kontaktu z 

jonami srebra. Pasma absorpcyjne rezonansu plazmonowego na odpowiadających 

nanocząstkom srebra widmach są stosunkowo ostre, co sugeruje niedużą polidyspersję 

rozmiarów uzyskiwanych produktów. 

 

 

Rysunek 4. Przebieg widm UV-vis filtratów komórkowych uzyskanych z biomay Penicillium 

sp. Pen 2; 4-dniowej (A); 7-dniowej (B); 11-dniowej (C) przed (0 h) i po inkubacji z AgNO3 

(zaczerpnięto z H.1.6.). 

Obserwowałam zależne od czasu reakcji przesuwanie się maksimum absorpcji w 

kierunku fal dłuższych. W przypadku filtratu otrzymanego z grzybni 4-dniowej maksimum 

pasma absorpcyjnego przesunęło się z 430 nm do 441 nm, a w przypadku filtratu uzyskanego 

z grzybni 7-dniowej,  z 421 nm do 440 nm.  Jak już wcześniej wskazywałam takie 

przesunięcia wynikają ze zwiększania się rozmiaru nanostruktur i w tym przypadku związane 

są z nieznaczną ich agregacją.  

Tworzenie nanocząstek srebra przy użyciu filtratu pochodzącego z hodowli 11-

dniowej rozpoczynało się dopiero po upływie 48 godzin inkubacji i zachodziło z mniejszą 

wydajnością. Maksimum absorpcji przypadało, w zależności od czasu reakcji, na 372-403 nm, 

co sugerowało obecność w układzie małych sferycznych nanostruktur. Pasma absorpcyjne 

rezonansu plazmonowego charakteryzowały wolno opadające tzw. ogony. Taki kształt pasm 

świadczy o powstawaniu nanocząstek polidyspersyjnych.  

Metodą dyfrakcji laserowej potwierdziłam wcześniejsze sugestie, że wielkość 

uzyskiwanych nanocząstek srebra zależała od wieku hodowli. W przypadku użycia filtratu 

komórkowego otrzymywanego z 4-dniowej hodowli, średnica powstających nanocząstek 

wahała się między 40 a 59 nm. Gdy do uzyskania filtratu wykorzystałam 7-dniową grzybnię, 
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w układzie powstawały nanocząstki srebra wielkości 30-45 nm. W mieszaninie reakcyjnej 

wodnego roztworu azotanu srebra i filtratu uzyskiwanego z 11-dniowej hodowli 

obserwowałam polidyspersyjne struktury o wielkości 3-61 nm (najwięcej było tych o średnicy 

4-5 nm) (H.1.6.).  

 Wykonane przy pomocy mikroskopii SEM zdjęcia grzybni szczepu Pen 2 po inkubacji 

z jonami srebra pokazują, że nanocząstki „zawieszone” są w galaretowatej substancji 

organicznej na zewnątrz komórek (Rysunek 5A). Przykładowe mikrogramy wykonane przy 

użyciu mikroskopii TEM potwierdzają obecność galaretowatej substancji, która otacza 

sferyczne nanostruktury (Rysunek 5B). Substancja ta (białka) znajduje się w filtracie 

komórkowym pełniąc rolę stabilizatora powstających nanocząstek. (H.1.6.). Uzyskane wyniki 

były zgodne z kilkoma doniesieniami sugerującymi, że kompleksy nanocząstek z białkami 

decydują o niezwykłej stabilności biogennych koloidów srebra
22

. Zdecydowana większość 

prac, które ukazały się w latach następnych  potwierdziła moje obserwacje.
23

 

Jako stężenie czynnika redukującego przyjęłam stosunek masy grzybni (biomasy) do 

objętości wody dejonizowanej użytej na etapie otrzymywania filtratu komórkowego. Wyniki 

badań własnych wykazały, że stosunek biomasy do wody wynoszący 1:10 jest optymalny, a 

powstające nanocząstki srebra są niezwykle stabilne przez wiele miesięcy. Stężenia czynnika 

redukującego wynoszące 1:20 i 1:5 były wystarczające do przeprowadzenia redukcji jonów 

srebra, ale powstające nanocząstki szybko agregowały w układzie, co wyraźnie było 

obserwowane na widmach UV-vis (H.1.6.). 

 

                                                           
22 Gade A., Bonde P., Ingle A.P., Marcato P.D., Durán N., Rai M.K. Exploitation of Aspergillus niger 

for synthesis of silver nanoparticles. J Biobased Mater Bioenerg 2:243–247 (2008); Kathiresan K,, 

Manivannan S., Nabeel M.A., Dhivya B. Studies on silver nanoparticles synthesized by a marine 

fungus, Penicillium fellutanum isolated from coastal mangrove sediment. Colloids Surf B 

Biointerfaces 71:133–137 (2009); Musarrat J., Dwivedi S., Singh B.R., Al-Khedhairy A.A., Azam A., 

Naqvi A.  Production of antimicrobial silver nanoparticles in water extracts of the fungus Amylomyces 

rouxii strain KSU-09. Bioresour Technol 101:8772–8776 (2010). 
 
23

 Rodrigues A.G., Ping L.Y., Marcato P.D., Alves O.L., Silva M.C.P., Ruiz R.C., Melo I.S., Tasic L., 

De Souza A.O. Biogenic antimicrobial silver nanoparticles produced by fungi. Appl Microbiol 

Biotechnol 97:775–782 (2013); Prasad T. N.V.K.V., Venkata Subba Rao Kambala V.S.R.K., Naidu R. 

A critical review on biogenic silver nanoparticles and their antimicrobial activity. Curr Nanoscience 4: 

531-544 (2014)  
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Rysunek 5.  Obraz SEM umiejscowienia nanocząstek srebra na powierzchni strzępek grzybni 

pleśni oznaczonych dla celów doświadczalnych jako Pen 2 (A); mikrogram TEM nanocząstek 

srebra otrzymanych z wykorzystaniem filtratu komórkowego uzyskiwanego z pleśni Pen 2 

(B) (zaczerpnięto z H.1.6.).  
 

Zahamowanie biosyntezy nanocząstek srebra w przypadku zastosowania filtratu 

komórkowego, w którym doprowadziłam do termicznej denaturacji białek, wskazywało na 

rolę natywnych struktur białka/-ek w procesie redukcji jonów srebra i wytrącania ich w 

postaci nanocząstek. Na widmach UV-vis, filtratu komórkowego, który przez inkubacją z  

AgNO3 został ogrzany do wysokiej temperatury, nie obserwowałam pasma absorpcyjnego 

rezonansu plazmonowego charakterystycznego dla nanocząstek srebra. Na tej podstawie 

wysunęłam wniosek, że synteza nanostruktur srebra przez badane anamorfy z rodzaju 

Penicillium może być procesem enzymatycznym (H.1.6.). Wyniki te były zgodne z 

doniesieniami Duran’a i wsp. (2005)
24

, które odnosiły się do Fusarium oxysporum. W 

badaniach tych autorzy sugerowali, że reduktaza azotanowa obecna w komórkach pleśni jest 

odpowiedzialna za syntezę nanocząstek srebra. W roku 2007 Kumar i wsp.
25

 wyizolowali 

reduktazę azotanową z komórek Fusarium oxysporum i przeprowadzili efektywną syntezę 

nanocząstek srebra. W swoich badaniach potwierdziłam aktywność reduktazy azotanowej  w 

komórkach Penicillium sp. Pen 2 (dane niepublikowane).  

Ważne obserwacje dotyczące syntezy nanocząstek srebra zostały przeze mnie 

poczynione w przypadku procesu prowadzonego przez wyselekcjonowany szczep Penicillium 

nalgivense AJ12 (H.1.10.). Inkubacja biomasy z azotanem srebra skutkowała zmianą jej 
                                                           
24 Duran N., Marcato P. D., Alves O. L., De Ouza G. I. H., Esposito E. Mechanistic aspects of 

biosynthesis of silver nanoparticles by several Fusarium oxysporum strains. J. Nanobiotechnol.  3: 8 

(2005) 
 
25

 Kumar S. A., Abyaneh M. K., Pasricha R., Ahmad A., Khan M. Nitrate reductase-mediated 

synthesis of silver nanoparticles from AgNO3. Biotechnol. Lett.  29: 439-445 (2007) 
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Autoreferat- dr Irena Maliszewska 
 

18 | S t r o n a  
 

zabarwienia z białej na wyraźnie brązową, co sugerowało powstawanie nanocząstek tego 

metalu na powierzchni lub wewnątrz komórek (Rysunek 6A, B). Mikroskopia TEM grzybni 

po inkubacji z jonami srebra kolejny raz ujawniła obecność sferycznych nanostruktur jedynie 

na powierzchni strzępek (Rysunek 6C). Doświadczenia z zastosowaniem 3-, 4- i 7-dniowej 

grzybni pokazały, że intensywność procesu bioredukcji jonów srebra zależała od stężenia 

białka w filtracie komórkowym. Stężenie białka w filtratach uzyskanych z biomasy 3-, 4- i 7-

dniowej wynosiło odpowiednio 46, 98 i 105 µg/ml.  Elektroforetyczny rozdział białek filtratu  

uzyskiwanego z 4-dniowej hodowli pokazał obecność w układzie co najmniej 15 prążków 

odpowiadających białkom o masach od 24 kDa do 106 kDa (Rysunek 7A). Przypuszczam, że 

jedno lub kilka białek uwidocznionych w żelu bierze udział w redukcji jonów srebra i ich 

stabilizacji w postaci nanostruktur.  

  

 

 

Rysunek 6.  Barwa grzybni Penicillium nalgiovense przed inkubacją (A) z jonami srebra i po 

inkubacji (B); mikrogram TEM strzępki grzybni po inkubacji z AgNO3 (czarne punkciki 

obrazują nanocząstki srebra) (C) (zaczerpnięte z H.1.10.)     

 

Dla potwierdzenia roli białek w procesie redukcji jonów srebra i stabilizacji 

otrzymywanych nanocząstek, zastosowałam technikę spektroskopii w podczerwieni z 

transformacją Fouriera (FTIR). Analizie za pomocą tej metody poddałam filtrat komórkowy 

przed inkubacją z AgNO3 i uzyskane nanocząstki srebra. Widma FTIR (Rysunek 7B) 

analizowałam zwracając szczególną uwagę na rejon grup funkcyjnych w zakresie 4000-1050 

cm
-1

. Szczegółowa analiza widm została opisana w publikacji H.1.10. Uzyskane wyniki 

potwierdziły występowania składników białkowych zarówno w filtracie, jak i na powierzchni 

C 

B A 
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koloidalnych cząstek srebra, co było zgodne z obserwacjami  Kumar’a  i wsp. (2011)
26

 oraz 

Fayaz’a i wsp. (2011).
27

  Na uwagę zasługuje obecność pasm przy liczbach falowych 1083 

cm 
-1

 i 1034 cm
-1

 charakterystycznych dla wiązań P-OH oraz P-O-C. Zatem nie można 

wykluczyć stabilizacji nanostruktur przez fosfoproteidy.  

          Zastosowanie do syntezy ogrzanego do wysokiej temperatury filtratu komórkowego 

pokazało, że denaturacja białek tylko nieznacznie wpływała na biosyntezę nanocząstek srebra. 

Na widmach UV-vis filtratu, po jego inkubacji z AgNO3,  widoczne było pasmo absorpcyjne 

rezonansu plazmonowego w zakresie 422-430 nm, które jest charakterystyczne dla 

plazmonicznych struktur srebra. 

 

 
 

Rysunek 7. Elektroforetyczny rozdział (analiza SDS-PAGE) filtratu komórkowego pleśni 

Penicillium nalgiovense (A); widma FTIR filtratu komórkowego przed inkubacją z wodnym 

roztworem AgNO3 (         A)  oraz nanocząstek srebra (        B) (B) (zaczerpnięto z  H.1.10.) 

 

Wnioskowałam, że do syntezy nanocząstek srebra przez filtrat uzyskany z biomasy 

Penicillium nalgiovense nie jest konieczna natywna forma białka. Uzyskane przeze mnie 

wyniki są niezgodne z wcześniejszą hipotezą wskazującą na rolę NADPH-zależnych 

enzymów w procesie biosyntezy nanocząstek srebra przez pleśnie.
28

  Wiadomo, że cysteina 

                                                           
26

 Kumar CG, S. Kumar SM. Extracellular synthesis of silver nanoparticles using culture supernatant 

of Pseudomonas aeruginosa. Coll Surf B: Biointerfaces 84: 462–466 (2011) 
 
27

 Fayaz AM, Girilal M, Rahmanb M, Venkatesanc R, Kalaichelvana PT Biosynthesis of silver and 

gold nanoparticles using thermophilic bacterium Geobacillus stearothermophilus. Proc Biochem 46: 

1958–1962 (2011) 

 
28

 Ahmad A., Mukherjee P., Senapati P., Mandal D., Khan MI., Kumar R., Sastry M. Extracellular 

biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum. Coll. Surf. B: Biointerfaces 

28: 313–318 (2003); 

A 
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(posiadająca grupę tiolową) w warunkach wodnych może aktywnie uczestniczyć w procesie 

redukcji jonów srebra skutkującej wytrącaniem ich w postaci nanocząstek.
29

 Dla 

potwierdzenia tych przypuszczeń, za pomocą reakcji z DTNP (2,2
’
-ditiobis(5-nitropirydyna), 

według metody opisanej przez Rangnekar’a i wsp.
30

, przeprowadziłam modyfikację grup 

tiolowych peptydów/białek obecnych w filtracie komórkowym. Przebieg pasm absorpcyjnych  

filtratu komórkowego po zmieszaniu go z DTNP, po 24 godzinach reakcji z DTNP oraz po 

reakcji z DTNP i inkubacji z jonami srebra  przedstawiłam na poniższym rysunku (Rysunek 

8). Maksimum absorpcji przy długości fali 318 nm jest charakterystyczne dla DTNP (widmo 

A). Po reakcji filtratu komórkowego z DTNP, obserwowałam zmianę barwy mieszaniny na 

intensywnie żółtą,  a na widmie pojawiło się maksimum absorpcji przy długości 387 nm 

(widmo B), które jest charakterystyczne dla produktu reakcji (5-nitropirydyno-2-tionu) i 

wskazuje na modyfikację grup tiolowych.
31

 Jak widać na rysunku 8 (widmo C), modyfikacja 

grup –SH prowadziła do zahamowania syntezy nanocząstek srebra, co potwierdza aktywną 

rolę tych grup funkcyjnych w redukcji jonów metalu.  Jest to pierwsze literaturowe 

doniesienie odnoszące się do nieenzymatycznego charakteru biosyntezy nanocząstek srebra 

przez filtrat komórkowy pleśni (H.1.10.).   

Rolę ładunku powierzchniowego białek w stabilizacji koloidalnych cząstek srebra 

badałam sprawdzając wpływ temperatury, pH i siły jonowej na położenie rezonansu 

                                                                                                                                                                                     
Durán N.,  Marcato PD.,  Alves OL.,  De Souza GIH., Esposito E. Mechanistic aspects of biosynthesis 

of silver nanoparticles by several Fusarium oxysporum strains. J. Nanobiotechnol.  3: 8 (2005) doi: 

10.1186/1477-3155-3-8; Kumar SA., Abyaneh MK., Gosavi SW.,  Kulkarni SK., Pasricha R., Ahmad 

A., Khan MI. Nitrate reductase-mediated synthesis of silver nanoparticles from AgNO3. Biotechnol. 

Lett. 29: 439–443 (2007);  Gholami-Shabani M., Akbarzadeh A., Norouzian D., Amini A., Gholami-

Shabani Z., Imani A., Chiani M., Riazi G., Shams-Ghahfarokhi M., Razzaghi-Abyaneh M. 

Antimicrobial activity and physical characterization of silver nanoparticles green synthesized using 

nitrate reductase from Fusarium oxysporum. Appl Biochem Biotechnol 172:4084–4098 (2014) 

 
29

 Mansoob Khan MM., Kalathil S., Lee J., Cho MH. Synthesis of cysteine capped silver nanoparticles 

by electrochemically active biofilm and their antibacterial activities. Bull Korean Chem Soc 8: 2592-

2596 (2012); Mukherjee S., Menegazzo N., Booksh K., Dhurjati, Prasad D., Smorodin V. Nohe A. 

Synthesis of L-cysteine stabilized silver nanoparticles and their effects on cell viability. Adv Sci Lett 

1:26-33 (2012) 
 
30

 Rangnekar A., Sarma T.K., Singh A.K., Dek J., Ramesh A., Chattopadhyay A. Retention of 

enzymatic activity of ɑ-amylase in the reductive synthesis of gold nanoparticles. Langmuir 23: 5700-

5706 (2007) 
 
31

 Sharma P., Sathyanarayana S., Kumar P., Gupta K.C. A spectrophotometric method for the 

estimation of polymer supported sulfhydryl groups Anal Biochem 189:173–177 (1990); Rangnekar A., 

Sarma T.K., Singh A.K., Dek J., Ramesh A., Chattopadhyay A. Retention of enzymatic activity of ɑ-

amylase in the reductive synthesis of gold nanoparticles. Langmuir 23: 5700-5706 (2007) 
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plazmonowego  nanostruktur, wielkość ich promienia hydrodynamicznego oraz wartość 

potencjału Zeta. 

Przebieg widm UV-vis przedstawiłam na kolejnych rysunkach 9A-C, a średnie 

wartości promienia oszacowane za pomocą techniki DLS i wartość potencjałów Zeta 

zebrałam w Tabeli 1 (H.1.10.).  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Przebieg widm UV-vis   filtratu 

komórkowego: (A) po zmieszaniu z DTNP; 

(B) po 24 godzinach reakcji z DTNP; (C) po 

reakcji z DTNP i 24-godzinnej inkubacji z 

jonami srebra (zaczerpnięto z  H.1.10.)  

 

 

 

W zakresie temperatur 50-70 
o
C nie obserwowałam znaczących zmian w położeniu 

maksimum absorpcji rezonansu plazmonowego nanocząstek srebra (Rysunek 9A). Wartość 

absorbancji w maksimum pików zmniejszyła się pod wpływem temperatur 80-90 
o
C (z 

zachowaniem spektralnego położenia rezonansu plazmonowego), co wskazywało na 

niewielką agregację struktur. W temperaturze 100 
o
C widmo ulegało „wypłaszczeniu”, co 

tłumaczyłam silną agregacją cząstek. Powyższe przypuszczenia potwierdziłam za pomocą 

techniki DLS. Średni promień hydrodynamiczny  nanocząstek srebra zmieniał się od wartości 

25,2±2,8 nm w temperaturze 25 
o
C, poprzez 30,9±3,5 nm w temperaturach 50-70 

o
C, aż do 

wartości 310±60 nm w temperaturze 100 
o
C. W całym zakresie testowanych temperatur 

obserwowałam ujemną wartość potencjału Zeta. W temperaturze 25 
o
C potencjał wynosił  

-23,2 ± 2,8 mV i wraz ze wzrostem temperatury zmniejszał się w wartości bezwzględnej aż 

do -8,2±2,6 mV w 100 
o
C (Tabela 1). Przypuszczalnie termiczna denaturacja białek 

stabilizujących nanocząstki skutkowała ich agregacją (H.1.10.).  

Zmiany w przebiegu pasm absorpcji rezonansu plazmonowego nanocząstek srebra pod 

wpływem zmieniającej się wartości pH środowiska pokazałam na rysunku 9B.  W zakresie 

pH 7,0-11,0 nie obserwowałam zmian w spektralnym położeniu maksimum absorpcji ani w 

wielkości promienia hydrodynamicznego nanostruktur. Obniżenie wartości pH środowiska 

poniżej 7,0 przesuwało położenie maksimum absorpcji w kierunku fal dłuższych (od wartości 
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425 nm w pH 6,0 do 428 nm w pH 3,0). Przesunięcia maksimum absorpcji w kierunku fal 

dłuższych są charakterystyczne dla zwiększania się  rozmiaru nanostruktur. Sugestie te 

potwierdziłam za pomocą techniki DLS. Wykazałam, że promień hydrodynamiczny 

nanocząstek w pH 6,0 wynosił 33±2,3 nm i zwiększył się do wartości 59±13 nm w pH 3,0.  

W środowisku o wartości pH=2,0 nanocząstki ulegały agregacji (promień hydrodynamiczny 

wynosił 370±80 nm). 

 

                                                 

W zakresie pH 11,0-5,0 potencjał Zeta był ujemny, ale zmniejszał się w wartości 

bezwzględnej, wynosząc  -23,3±2,8 mV w pH 7,0-11,0 i -5,4±0,4 mV w pH 5,0.  

W środowisku silnie kwaśnym potencjał Zeta był dodatni i wynosił +9,1±1,1 mV oraz 

+11±1,7 mV, odpowiednio w pH 4,0 i pH 2,0 (H.1.10.). Wnioskowałam, że agregacja 

nanocząstek srebra jest zależna od wartości pH środowiska. Szczególną rolę odgrywa 

protonizacja grup karboksylowych białek stabilizujących nanostruktury, której wynikiem jest 

zmniejszanie elektrostatycznego odpychania nanocząstek srebra. Nie można wykluczyć także 

powstawania wiązań wodorowych pomiędzy uprotonowanymi grupami funkcyjnymi białek. 

Uzyskane wyniki są zgodne z doniesieniami Si i wsp. oraz Ojea-Jimenez’a i wsp.
32

,  którzy 

opisali zależną od wartości pH agregację nanocząstek złota. Potwierdzona zostaje hipoteza, że 

biogenne nanocząstki srebra syntezowane przez filtrat komórkowy Penicillium nalgiovense są 

stabilizowane dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym. Elektrostatyczne odpychanie 

cząstek jest wynikiem tworzenia podwójnej warstwy elektrycznej.   

Poprzez zmianę siły jonowej koloidu badałam mechanizm oddziaływań nanocząstka-białko. 

Testowane struktury były stabilne do stężenia NaCl wynoszącego 0,2 M (Rysunek 9C). W 
                                                           
32

 Si S., Mandal T.K. pH-controlled reversible assembly of peptide-functionalized gold nanoparticles. 

Langmuir 23, 190–195 (2007); Ojea-Jimenez I., Puntes V. Instability of cationic gold nanoparticle 

bioconjugates: the role of citrate ions. J Am Chem Soc 131: 13320–13327 (2009) 

 

 

 

 

Rysunek 9A. Wpływ temperatury na 

przebieg widm UV-vis   nanocząstek 

srebra syntezowanych przy pomocy 

filtratu komórkowego Penicillium 

nalgiovense  (zaczerpnięto z H.1.10.). 
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zakresie 0,3-0,7 M obserwowałam niewielką agregację cząstek potwierdzoną przez 

przesunięcie położenia maksimum absorpcji w kierunku fal dłuższych (do 440 nm przy 

stężeniu soli 0,3-0,5 M i 478 nm przy stężeniu 0,6-0,7 M). Wyższe stężenia NaCl (0,8-1,0 M) 

skutkowały silną agregacją biogennych nanocząstek srebra. Agregacja nanocząstek wywołana 

obecnością soli w układzie opisywana była przez Wang’a i wsp.
33

. Autorzy podkreślali, że 

dodatek elektrolitu (tutaj NaCl) zmienia zasięg oddziaływań elektrostatycznych 

stabilizujących cząstki w roztworze.  

 

 

 

Rysunek 9B i 9C. Wpływ pH (B) i stężenia NaCl (C) na przebieg widm UV-vis   nanocząstek 

srebra syntezowanych przy pomocy filtratu komórkowego Penicillium nalgiovense  

(zaczerpnięto z H.1.10). 

 

 

Wielkości promienia hydrodynamicznego nanocząstek potwierdziły powyższe wnioski 

(Tabela 1). Wraz ze wzrostem stężenia NaCl potencjał Zeta malał w wartości bezwzględnej 

(od -23,2±2,8 mV do -3,7±0,7 mV), aby przy stężeniu soli 1,0 M wynieść +3,0±0,2 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Wang G., Sun W. Optical limiting of gold nanoparticle aggregates induced by electrolytes. J Phys 

Chem B.110:20901–20905 (2006) 
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Tabela 1. Wpływ temperatury, pH i stężenia NaCl na wielkość promienia 

hydrodynamicznego nanocząstek srebra (nm) i wartość potencjału Dzeta (mV) (zaczerpnięto 

z H.1.10.) 
 

Parametr Promień (nm) Potecjał Zeta (mV) 

Temperatura 

25 °C 

50-70 °C 

80-90 °C 

100 °C 

 

25,2±2,8 

30,9±3,5 

34,0±2,1 

310±60 

 

-23,2 ± 2,8 

-22,2 ± 2,1 

-22,8 ± 1,8 

-8,2 ± 2,6 

pH 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6.0 

7,0-11,0 

 

370±80 

59±13 

64±7,3 

66±9,2 

33±2,3 

25,2±2,8 

 

+11±1,7 

+6,5 ± 1,5 

+9,1±1,1 

-5,4±0,4 

-13±1,4 

-23,2 ± 2,8 

Stężenie NaCl  

0,0-0,2 M 

0,3-0,5 M 

0,6-0,7 M 

0,8 M 

1,0 M 

 

25,2±2,8 

76±8,3 

90,4±5,6 

154,5±9,0 

216,0±25,0 

 

-23,2 ± 2,8 

-11,5 ± 1,1 

-7,0 ± 1,4 

-3,7±0,7 

+3,0±0,2 

 

Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, że biogenne nanocząstki są stabilizowane 

przez elektrostatyczne oddziaływania.
34

 

 

 

Nanocząstki złota 

Osiągnięcia opisane w pracach H.1.5., H.1.9. i H.1.11. dotyczą badania zakresu 

tolerancji anamorf z grupy Hyphomycetes dla jonów złota i wykorzystania tych zdolności do 

otrzymywania stabilnych koloidów tego metalu.  Doświadczenia  przeprowadziłam według 

przedstawionego schematu 1.  

Niezwykłą zdolność do biosyntezy nanocząstek złota wykazywała, opisana przeze 

mnie po raz pierwszy, wyizolowana z gleby pleśń - Trichoderma koningii (H.1.5.). Obecność 

w filtracie nanocząstek złota potwierdziłam za pomocą spektroskopii UV-vis i mikroskopii 

                                                           
34

 Si S., Mandal T.K. pH-controlled reversible assembly of peptide-functionalized gold nanoparticles. 

Langmuir, 23: 190–195 (2007); Ojea-Jiméne I., Puntes V. (2009) Instability of cationic gold 

nanoparticle bioconjugates: the role of citrate ions. J Am Chem Soc 131: 13320-13327 (2009); Das 

S.K., Dickinson C., Lafir F., Brougham D.F., Marsili E. Synthesis, characterization and catalytic 

activity of gold nanoparticles biosynthesized with Rhizopus oryzae protein extract. Green Chem 14: 

1322-1334 (2012) 
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elektronowej TEM (Rysunek 10). Oprócz charakterystycznego położenia przy 534 nm
35

 

maksimum absorpcji rezonansu plazmonowego nanocząstek złota, na widmie obserwowane 

były dodatkowe maksima przy długości 220 nm (pochodzące od wiązań amidowych) i 280 

nm (pochodzące od reszt aromatycznych aminokwasów). Wyniki te są zgodne z 

doniesieniami literaturowymi, w których opisywano obecność białek w filtratach 

komórkowych różnych drobnoustrojów i wskazywano na ich rolę w procesie biosyntezy 

nanocząstek złota. Intensywne badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych 

zaowocowały założeniem kilku możliwych dróg biosyntezy nanocząstek złota przez pleśnie z 

różnych grup systematycznych. Możliwymi drogami są procesy wykorzystujące zdolność 

redukcyjną białek komórkowych lub cukrów strukturalnych, aktywność reduktazy azotanowej 

zależnej od NADH
36

 - enzymu uwalnianego przez Fusarium oxysporum lub uwalnianej przez 

Aspergillus niger oksydazy glukozowej.
37

 Zebranie tych wiadomości można znaleźć w pracy 

przeglądowej Prem’a i wsp. (2013).
38

 Pomimo wielu danych doświadczalnych dotyczących 

syntezy koloidów złota przez grzyby mikroskopowe, niewyjaśnione pozostają zarówno 

mechanizm reakcji, jak i sposób jej kontroli.  

W moich badaniach do syntezy nanostruktur złota, oprócz natywnego filtratu użyłam 

termicznie denaturowanego układu i zaobserwowałam, że denaturacja filtratu podwyższała 

efektywność procesu (Rysunek 10). Uzyskane wyniki sugerowały, że za biosyntezę 

nanocząstek złota nie są odpowiedzialne enzymy. Moje obserwacje tłumaczyłam aktywną 

rolą grup –SH, które po denaturacji białek mogły być lepiej eksponowane. Wiadomo jest, że 

grupy –SH mogą reagować z AuCl4
 
  i formować wiązania Au-S. Były to pierwsze 

literaturowe doniesienia wskazujące na rolę grup –SH w procesie bioredukcji  jonów złota 

prowadzonej przez grzyby mikroskopowe (H.1.5.). Opisałam znaczący wpływ stężenia jonów 

złota na kształt i wielkość powstających nanostruktur. W zakresie stężeń 0,18-0,74 mM i 2,21 

                                                           
35

 Kelly K.L., Coronado E., Zhao L.L., Schatz G.C. The optical properties of metal nanoparticles: the 

influence of size, shape, and dielectric environment. J Phys Chem B 107: 668–677 (2003); Liz-Marzan 

L.M. Nanometals formation and color. Mater Today 7: 26-31 (2004) 
 
36

 Mukherjee P., Senapati S., Mandal D., Ahmad A., Khan M.I., Kumar R., Sastry M. Extracellular 

synthesis of gold nanoparticles by the fungus Fusarium oxysporum. Chem Bio Chem 3:461–463 

(2002) 
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mM jonów złota, obserwowałam jedno maksimum absorpcji przy długości ~534 nm 

charakterystyczne dla cząstek sferycznych. Natomiast przy stężeniu 1,5 mM jonów złota, 

oprócz maksimum absorpcji przy długości 566 nm, dodatkowy szczyt pojawił się przy 

długości fali 866 nm. 

 

 

 

Rysunek 10. (od lewej) Widma UV-vis filtratu komórkowego z Trichoderma koningii po 72 h 

inkubacji z jonami złota; A- filtrat natywny; B- filtrat denaturowany; (po prawej) mikrogram 

TEM- kształty nanocząstek złota (zaczerpnięto z H.1.5.)  

 

Jak już wcześniej wspomniałam dwa pasma absorpcyjne charakteryzują nanostruktury 

anizotropowe. Przeprowadzone za pomocą mikroskopii TEM obrazowanie uzyskanych 

nanocząstek złota nie potwierdziło anizotropowego charakteru struktur. Dodatkowe pasmo 

absorpcyjne jest prawdopodobnie wynikiem ich agregacji.  

Tematem szeroko dyskutowanym była (i nadal pozostaje) cytotoksyczność 

nanocząstek złota, lokalizacja tych struktur w komórkach zwierzęcych/ludzkich i mechanizm 

ich oddziaływania na poziomie komórkowym. Większość dostępnych prac dotyczących 

toksyczności złota względem komórek, wykazywała, że struktury te są nieaktywne w 

szerokim zakresie stężeń (do 100µM).
39

 Toksyczny wpływ nanocząstek złota w 

przeważającej liczbie publikacji jest wiązany przede wszystkim z rodzajem otoczki 

stabilizacyjnej. Wykazywano, że ujemnie naładowane cząstki są nietoksyczne w porównaniu 

do nanocząstek kationowych, gdyż te pierwsze są odpychane od ujemnie naładowanej błony 

komórkowej.
40

 W literaturze przedmiotu można także odnaleźć prace opisujące zależność 
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toksyczności nanocząstek złota od ich wielkości.
41

  Niemieccy badacze obserwowali wysoką 

toksyczność bardzo małych nanocząstek o średnicy rzędu 1-2 nm, która była niezależna od 

rodzaju otoczki stabilizującej. Wynikała ona przede wszystkim z interakcji pomiędzy 

nanocząstką a błoną komórkową podczas procesu endocytozy.  

Moje zainteresowania skupiłam na badaniu cytotoksyczności biogennych nanocząstek 

złota syntezowanych przez wspomnianą już anamorfę Trichoderma koningii oraz ustaleniu 

mechanizmu ich pobierania przez komórki ludzkie (H.1.9.). Ważnym problemem związanym 

z badaniami cytotoksyczności  nanocząstek jest zawężenie rozkładu wielkości. Do 

ograniczania polidyspersji nanocząstek stosowane były różne procedury np. elektroforeza 

(Liu i wsp. 2004; Hanauer i wsp. 2007; Pellegrino i wsp. 2007),
42

 diafiltracja (Sweeney i wsp. 

2006)
43

, czy chromatografia  (Henglein i wsp. 1993).
44

  W moich badaniach zastosowałam 

post-syntetyczne frakcjonowanie nanocząstek w gradiencie sacharozy (Rysunek 11), a więc 

technikę typową dla frakcjonowania organelli komórkowych (H.1.9.).   

Po wirowaniu w gradiencie sacharozy wynoszącym od 30% do 70%, zbierałam 

niewielkie frakcje, a wielkość nanocząstek wyznaczałam za pomocą mikroskopii TEM 

(Rysunek 12 A-C).  
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Rysunek 11. Frakcje nanocząstek złota (od lewej)  

przed i po wirowaniu w gradiencie sacharozy  

(zaczerpnięto z H.1.9.)     

 

 

 

Okazało się, że filtrat komórkowy otrzymywany z biomasy Trichoderma koningii 

redukował jony złota do postaci sferycznych nanocząstek wielkości 14±4 nm (Rysunek 12A). 

Uzyskiwany koloid charakteryzował się purpurową barwą (Rysunek 11) i wykazywał 

zlokalizowany rezonans plazmonowy przy 524 nm. Technika wirowania w gradiencie 

sacharozy była skuteczna i w zależności od wielkości nanostruktur uzyskiwałam różne frakcje 

cząstek złota (Rysunek 11). Sfery wielkości od 10 nm do 14 nm były izolowane we frakcji 

sacharozy o stężeniu 30% (Rysunek 12B), a nieco większe nanostruktury o wielkości od 12 

nm do 17 nm obserwowałam we frakcji sacharozy o stężeniu 40% (Rysunek 12C). Nie 

znalazłam nanocząstek złota w kolejnych frakcjach sacharozy (50-70%) (H.1.9.).  

Do badań nad cytotoksycznością biogennego koloidu złota wykorzystałam komórki 

ludzkiego gruczolakoraka okrężnicy linii wrażliwej LoVo i sublinię komórek 

nowotworowych o oporności wielolekowej LoVo/DX. Zmiany morfologiczne komórek po 

inkubacji z nanocząstkami złota śledziłam za pomocą techniki mikroskopii fluorescencyjnej. 

Analiza otrzymanych obrazów mikroskopowych (Rysunek 13B) wykazała akumulację 

nanocząstek złota przez komórki linii LoVo (H.1.9.). Sygnały fluorescencyjne świadczące o  

obecności nanostruktur pokazują wyraźne ich skupiska wewnątrz komórek. Warto jednak 

wspomnieć, że na całkowity sygnał fluorescencyjny ma również wpływ autofluorescencja, 

związana z obecnością naturalnych fluoroforów. Sygnały autofluorescencji komórek, które 

nie były traktowane nanocząstkami złota obrazuje rysunek 13A. Zwraca uwagę fakt, że w 

przypadku komórek, które nie miały kontaktu z nanocząstkami złota, ich powierzchnia jest 

gładka i nie obserwuje się zmian struktury błony komórkowej, podczas gdy na komórkach 

traktowanych nanocząstkami widoczne są charakterystyczne pęcherzyki, mogące być śladami 

wzmożonej endocytozy.
45
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Rysunek 12. Mikrogramy TEM nanocząstek złota syntezowanych przez filtrat komórkowy 

otrzymywany z biomasy Trichoderma koningii: (A) nanocząstki nieoczyszczone; (B) 

nanocząstki zbierane we frakcji 30% sacharozy; (C) nanocząstki zbierane we frakcji 40% 

sacharozy (zaczerpnięto z H.1.9.)     

 

Obrazowanie obecności nanocząstek złota w komórkach ludzkiego gruczolakoraka 

okrężnicy linii wrażliwej LoVo, inkubowanych z nanostrukturami przez 1 i 24 godziny, 

przedstawiłam na rysunkach 14A i 14B. Mikrogramy TEM potwierdziły obecność skupisk 

nanocząstek złota wewnątrz cytoplazmy w charakterystycznych pęcherzykach. 

Prawdopodobnie pęcherzyki te przyczyniają się do tworzenia endosomów. Niewiele 

„wolnych” nanostruktur złota widocznych jest w cytoplazmie. Wnioskowałam, że komórki 

nowotworowe linii LoVo za pomocą endocytozy transportują nanocząstki złota do ich 

wnętrza (H.1.9.). Jest to zgodne z wcześniejszymi doniesieniami Rejman i wsp. (2012).
46

 

Autorka wykazała, że endocytoza nanocząstek złota ma miejsce w przypadku komórek 

mysiego czerniaka linii B16-F10, a jej mechanizm zależy od wielkości transportowanej 

nanostruktury. Internalizacja nanocząstek do wielkości 200 nm  zachodzi w procesie 

endocytozy klatrynozależnej. Wraz ze wzrostem wielkości nanocząstek zaczyna dominować 

endocytoza przez kaweole  (miejsca endocytozy niezależnej od klatryny). 
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McMahon H.T. Mechanisms of endocytosis. Annu Rev Biochem 78: 857-902 (2009) 
 
46

 Rejman J., Oberle V., Zuhorn I.S., Hoekstra D.  Size-dependent internalization of particles via the 

pathways of clathrin- and caveolae-mediated endocytosis. Biochem J 377: 159-169 (2004) 
 



Autoreferat- dr Irena Maliszewska 
 

30 | S t r o n a  
 

 

 

Rysunek 13. Mikroskopowy obraz komórek linii LoVo: przed inkubacją z nanocząstkami 

złota (A);  po 24 godzinach inkubacji z nanocząstkami złota (B) (zaczerpnięto z H.1.9.)     

 

Porównanie antyproliferacyjnych zdolności oczyszczonych i nie oczyszczonych 

nanocząstek złota przy użyciu testu SRB, mierzącego zahamowanie proliferacji komórek 

docelowych w  hodowli in vitro, wykazało, że cytotoksyczność testowanych cząstek jest 

uwarunkowana chemicznym składem środowiska stabilizującego struktury (H.1.9.). Wartości 

IC50 nanocząstek złota syntezowanych przez filtrat Trichoderma koningii wynosiły 33,04±4,9 

µg/ml i 28.88±2,9 µg/ml, odpowiednio wobec linii LoVo i LoVo/DX. W przypadku 

nanocząstek złota izolowanych we frakcji 30% sacharozy, wartości IC50 wynosiły 186±7,3 

µg/ml  i 146,0±6,9 µg/ml, odpowiednio wobec komórek linii LoVo i sublinii o oporności 

wielolekowej (LoVo/DX). Wyznaczone wartości IC50 wykazały, że bardziej wrażliwa na 

działanie biogennych nanocząstek złota jest sublinia komórek nowotworowych o oporności 

wielolekowej (H.1.9.).    

Poza tym stężenie nanocząstek złota oczyszczonych w gradiencie sacharozy, przy 

którym obserwowana była 50% śmiertelność komórek było zdecydowanie wyższe od 

wartości wyznaczonych dla cząstek nieoczyszczonych. Wnioskowałam, że cząstki 

nieoczyszczone wykazywały wyższą cytotoksyczność wobec komórek ludzkiego 

gruczolakoraka okrężnicy. Co więcej filtrat komórkowy charakteryzował się wysoką 

cytotoksycznością wobec obu testowanych linii. Wartości IC50 wynosiły 14,15±2,2 µg/ml i 

4,01±1,7 µg/ml, odpowiednio wobec linii LoVo i LoVo/DX (H.1.9.).     

 

A 

B 
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Rysunek 14. Mikrogramy TEM pokazujące lokalizację nanocząstek złota w komórkach 

nowotworowych linii LoVo (A- inkubacja przez 1 godzinę; B- inkubacja przez 24 godziny) 

(zaczerpnięto z H.1.9.)     

 

Wykazałam niezwykłą stabilność (ponad 6 miesięcy) frakcji nanocząstek złota 

izolowanej w 30% sacharozie. Badania tego koloidu złota za pomocą spektroskopii FTIR 

potwierdziły obecność charakterystycznych pasm  w zakresie 3410 cm
-1

, 1560 cm
-1

, 1350 cm
-

1
 i 1065 cm

-1
 (patrz rysunek 3 publikacji  H.1.9. oraz rysunek 5 w publikacji H.1.11). Analiza 

poszczególnych pasm została opisana w H.1.9 i H.1.11. Uzyskane wyniki potwierdziły 

stabilizację biogennych nanostruktur złota za pomocą grup aminowych aminokwasów. Nie 

wykluczyłam stabilizującej roli cysteiny.  

Możliwość zastosowania nanocząstek złota syntezowanych przez filtrat uzyskiwany z 

biomasy Trichoderma koningii jako systemu wspomagającego przeciwdrobnoustrojową 

efektywność terapii fotodynamicznej (APDT – ang. antimicrobial photodynamic therapy) 

była przedmiotem publikacji H.1.11. Koncepcja APDT opiera się na znanym od dawna 

zjawisku tzw. fotosensytyzacji, które polega na tym, że pewne substancje 

(fotouczulacze/fotosensybilizatory) w obecności światła uczulają komórki drobnoustrojów, 

zwiększając ich wrażliwość na działanie światła widzialnego. Procesem inicjującym 

mechanizm fotodynamiczny jest absorpcja promieniowania przez cząsteczkę fotouczulacza, 

co powoduje jej wzbudzenie. Dotychczas opisano dwa mechanizmy fotosensytyzacji.
47
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W reakcjach typu I fotouczulacz absorbuje foton, co powoduje jego wzbudzenie i przejście z 

singletowego stanu podstawowego do singletowego stanu wzbudzonego. Następnie w wyniku 

bezpromienistego przejścia interkombinacyjnego, fotouczulacz przechodzi do wzbudzonego 

stanu trypletowego. W tej postaci może on wzbudzać różne molekuły, które znajdują się w 

jego otoczeniu. Takie rodniki mogą dalej reagować z tlenem i tworzyć formy nadtlenkowe, 

jony ponadtlenkowe i rodniki hydroksylowe (nazywane ogólnie ROS – ang.  Reactive 

Oxygen Species), które mogą inicjować wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe. Drugi typ 

reakcji fotouczulających obejmuje przeniesienie fotonu pomiędzy wzbudzoną cząsteczką 

fotouczulacza a cząsteczką tlenu. W wyniku tego procesu fotosensybilizator wraca do stanu 

podstawowego, tlen zaś zostaje wzbudzony do stanu singletowego (stanem podstawowym dla 

cząsteczki tlenu jest stan tripletowy). Generowanie tlenu singletowego wydaje się spełniać 

kluczową rolę w fotodynamicznej cytotoksyczności.
48

 Mimo że szczegółowy mechanizm 

reakcji fotodynamicznych nie został do końca poznany, najlepiej zbadane zostały dwa wyżej 

opisane typy reakcji fotooksydacyjnych i to na ich podstawie wyjaśnia się przemiany 

zachodzące na poziomie komórki. 

W badaniach własnych wykorzystałam błękit metylenowy (MB), który jest jednym z 

najczęściej stosowanych fotouczulaczy (również w praktyce klinicznej) (H.1.11.). 

Aktywowany błękit metylenowy wpływa destrukcyjnie na wiele typów cząsteczek 

biologicznych.
49

  

Poniższy histogram (Rysunek 15) obrazuje zmiany liczby komórek Staphylococcus 

epidermidis  ATCC 49461 wyrażone jako CFU/ml po zastosowaniu błękitu metylenowego 
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56 (1984); Midden W.R., Dahl T.A. Biological inactivation by singlet oxygen: distinguishing O2(1Δg) 

and O2(1Σg+). Biochim Biophys Acta 1117: 216-22 (1992); Tuite E.M., Kelly J.M. Photochemical 

interactions of methylene blue and analogues with DNA and other biological substrates, J Photochem 

Photobiol B, 21: 103-124 (1993); Ravanat J.L., Cadet J. Reaction of singlet oxygen with 2’-

deoxyguanosine and DNA. Isolation and characterization of the main oxidation products Chem Res 

Toxicol 8: 379-88 (1995); Grune T., Klotz L.O., Gieche J., Rudeck M., Sies H. Protein oxidation and 

proteolysis by the nonradical oxidants singlet oxygen or peroxynitrite, Free Radic Biol Med 30: 1243-

1253 (2001); Usacheva M.N., Teichert M.C., Biel M.A. Comparison of the methylene blue and 

toluidine blue photobactericidal efficacy against gram-positive and gram-negative microorganisms. 

Laser Surg Med 29:165-173 (2001); Zeina B., Greenman J., Purcell W.M., Das B. Killing of 

cutaneous microbial species by photodynamic therapy. Brit J Dermatol 144: 274-278 (2001); 

Bergamini C.M., Gambetti S., Dondi A., C. Cervellati. Oxygen, reactive oxygen species and tissue 

damage. Curr Pharm Des 10: 1611–1626 (2004); Juzeniene A., Nielsen K.P., Moan J. Biophysical 

aspects of photodynamic therapy. J Environ Pathol Toxicol Oncol 25: 7–28 (2006) 
  



Autoreferat- dr Irena Maliszewska 
 

33 | S t r o n a  
 

i/lub nanocząstek złota w ciemności i po wzbudzeniu za pomocą światła laserowego (652 nm) 

oraz lampy ksenonowej (550-780 nm).  

 

 

 

Doświadczalnie ustaliłam, że błękit metylenowy w stężeniu 50 µg/ml po 30 

minutowej inkubacji z bakteriami nie wpływał na liczebność żywych komórek. Wyższe 

stężenie barwnika powodowało śmiertelność ok. 40% ziarniaków. Nanocząstki złota w 

zastosowanym stężeniu 20 ppm
50

 również nie wpływały na przeżywalność bakterii. 

Nieoczekiwanie (w ciemności) zanotowałam znaczący spadek liczby żywych komórek (o 

4,4log10  jednostki w stosunku do próby kontrolnej) w przypadku inkubacji bakterii z 

mieszaniną nanocząstek złota i błękitu metylenowego (AuNPs-MB). Tę wyjątkową 

śmiertelność bakterii tłumaczę powstawaniem kompleksu AuNPs-MB, który był efektywnie 

transportowany do komórek.  

Naświetlanie badanych bakterii przez 5 lub 10 minut za pomocą lampy ksenonowej 

lub lasera nie wpływało na rozwój testowanego gronkowca. Wyniki te są zgodne z szeregiem 

danych literaturowych wykazujących, że światło w zakresie widzialnym, w zastosowanych 

dawkach, nie wpływa na rozwój S. epidermidis. Warto jednak zauważyć, że niektórzy 

badacze opisują bakteriobójczą efektywność tzw. low-level laser therapy, a więc biobójczego 

działania niewielkich dawek promieniowania laserowego.
51

 W moich badaniach nie 
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Rysunek 15. Zmiany liczby komórek 

(CFU/ml) S. epidermidis: (1) - bakterie 

inkubowane w ciemności, (2) - bakterie 

poddane naświetlaniu za pomocą lampy 

ksenonowej przez 5 minut, (3) - bakterie 

poddane naświetlaniu za pomocą lampy 

ksenonowej przez 10 minut, (4) - bakterie 

poddane naświetlaniu światłem laserowym 

przez 5 minut, (5) - bakterie poddane 

naświetlaniu światłem laserowym przez 10 

minut (zaczerpnięto z H.1.11.) 
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obserwowałam niszczenia komórek gronkowca skórnego przez światło lasera (lub lampy 

ksenonowej). 

Jeżeli do wzbudzania układu zastosowałam lampę ksenonową to po 5 i 10 minutowym 

naświetlaniu komórek w obecności MB obserwowałam spadek liczby żywych bakterii 

odpowiednio o 1,5 log10 i 1,8 log10 jednostki w stosunku do próby kontrolnej. Naświetlanie 

przez 5 minut bakterii w obecności kompleksu AuNPs-MB skutkowało spadkiem wartości 

CFU/ml o 4,7 log10 jednostki w stosunku do próby kontrolnej, co odpowiadało 99,997% 

śmiertelności bakterii. Wydłużenie czasu ekspozycji ziarniaków na światło widzialne do 10 

minut powodowało 99,999% śmiertelność bakterii (H.1.11.). 

W obecności błękitu metylenowego i wzbudzaniu układu za pomocą lasera przez 5 lub 

10 minut, wartość CFU/ml spadła odpowiednio o 2,07 log10 i 2,08 log10 jednostki, co 

wskazuje na efektywną rolę tego barwnika w fotodynamicznym niszczeniu komórek S. 

epidermidis ATCC49461. Obserwowałam ciekawą bakteriobójczą aktywność biogennych 

nanocząstek złota po ich wzbudzaniu światłem laserowym. Po 5 i 10 minutowym 

naświetlaniu wartość CFU/ml, w odniesieniu do kontroli, spadła odpowiednio o 1,84 log10 i 

2,04 log10  jednostki. Przeciwbakteryjną aktywność nanocząstek złota naświetlanych 

niewielkimi dawkami światła laserowego tłumaczę foto-mutagenną toksycznością 

występujących w układzie jonów tego metalu.  

Letalną fotosensytyzację gronkowca skórnego obserwowałam już po 5 minutach naświetlania 

komórek za pomocą światła laserowego w obecności AuNPs-MB (H.1.11.). Niszczenie 

struktury osłon komórkowych przez kompleks AuNPs-MB aktywowany  światłem laserowym 

potwierdziłam za pomocą mikroskopii TEM i AFM.  Jak widać na poniższym mikrogramie 

(Rysunek 16A) nanocząstki złota gromadziły się na powierzchni komórek, ale nie niszczyły 

jej struktury. Utworzony  kompleks AuNPs-MB wpływał na osłony komórkowe i na zdjęciu 

16B wyraźnie widać zniszczenia, które mogą być bezpośrednią przyczyną śmieci bakterii 
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(H.1.11.). Uzyskane wyniki potwierdzają doniesienia Khan’a i wsp.
52

, którzy wykazali utratę 

ciągłości ściany komórkowej Candida albicans, na skutek  kilkuminutowej inkubacji z 

kompleksem nanocząstek złota i błękitu metylenowego. Według autorów uszkodzenia 

struktury ściany komórkowej umożliwiły łatwiejsze wnikanie kompleksu do wnętrza 

komórki, tworzenie dużych ilości ROS i fragmentację jądra komórkowego/DNA. Sugerowana 

jest letalna fotosensytyzacja komórek drożdżaka zachodząca zgodnie z pierwszym typem 

reakcji fotouczulających.  

 

Rysunek 16. Mikrogram TEM komórek Staphylococcus epidermidis: inkubowanych z 

nanocząstkami złota przez 24 godziny (A); inkubowanych z kompleksem AuNPs-MB   (B) 

(zaczerpnięto z H.1.11.) 

 

 

Uzyskane dane porównałam z efektywnością wzmocnienia przeciwdrobnoustrojowych 

właściwości błękitu metylenowego wobec Staphylococcus epidermidis przez chemicznie 

syntezowany koloid złota (AuNPs
’
) (H.1.11.-supplementary information).  

W doświadczeniach wykorzystałam nanocząstki złota (AuNPs’) o stężeniu 20 ppm 

syntezowane za pomocą witaminy C (kwasu askorbinowego)  jako reduktora w obecności 

polietylenoiminy jako stabilizatora
*
. Obecność w układzie struktur plazmonicznych złota 

potwierdziłam za pomocą spektroskopii UV-vis i mikroskopii TEM. Położenie maksimum 

absorpcji rezonansu plazmonowego przy 522 nm jest charakterystyczne dla sferycznych 

nanocząstek złota (Rysunek 17A). Mikrogram TEM (Rysunek 17B) pokazuje obecność 

sferycznych nanostruktur o średniej wielkości 12,0±2,1 nm. Metoda dyfrakcji laserowej 
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wykazała, że wielkość promienia hydrodynamicznego badanych nanocząstek złota wynosiła 

11,5±0,9 nm (Rysunek 17 C). 

Jak widać na histogramie 17 D błękit metylenowy, nanocząstki złota i kompleks 

AuNPs
’
-MB w ciemności nie wykazują bakteriobójczego działania wobec komórek 

gronkowca skórnego.  

Jeżeli do wzbudzania układu zastosowałam światło laserowe, to po 5 i 10 minutowym 

naświetlaniu komórek w obecności nanocząstek złota (AuNPs
’
) obserwowałam spadek liczby 

żywych bakterii odpowiednio o 0,5 log10 i 0,8 log10 jednostki w stosunku do próby kontrolnej.  

Naświetlanie przez 5 minut bakterii w obecności kompleksu AuNPs
’
-MB skutkowało 

spadkiem wartości CFU/ml o 3,8 log10 jednostki w stosunku do próby kontrolnej, co 

odpowiadało 99,973% śmiertelności bakterii. Wydłużenie czasu ekspozycji ziarniaków na 

światło laserowe do 10 minut spowodowało 99,987% śmiertelność bakterii (H.1.11.- 

supplementary information). Uzyskane wyniki pokazały wzmocnienie efektywności terapii 

fotodynamicznej w obecności nanocząstek złota. Bardziej efektywne były struktury 

syntezowane za pomocą filtratu z grzybni Trichoderma koningii.  Prezentowane dane można 

odnieść jedynie do pracy Perni i wsp.
53

 Autorzy obserwowali spadek wartości CFU/ml o 2,2 

log10 i 1,2 log10 jednostki i w stosunku do próby kontrolnej, odpowiednio po 10 i 5 minutach 

naświetlania komórek gronkowca skórnego. Poza tym w doświadczeniach użyto niezwykle 

wysokiego stężenia błękitu metylenowego (700 ppm) oraz nanocząstek złota o wielkości 1-5 

nm, które jak wiadomo są cytotoksyczne.  W opracowanym przeze mnie układzie składniki 

występują w bardzo niskich stężeniach, co nie pozostaje bez wpływu na ewentualne skutki 

uboczne zastosowania takiej terapii. Nanocząstki złota syntezowane za pomocą filtratu z 

grzybni Trichoderma koningii nie są cytoksyczne wobec ludzkich komórek, co opisałam w 

pracy H.1.9. Nieznany pozostaje jednak mechanizm wzmocnienia procesu fotosensytyzacji 

przez nanocząstki złota.  Wydaje się, że może mieć to związek ze zwiększeniem się stężenia 

ROS-ów (innych niż tlen singletowy) w komórce. 

 

_________________________  

 

* Nanocząstki złota zostały zsyntezowane przez dr inż. Tomasza Kożleckiego z Zakładu 

Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej- przypis autora  
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Rysunek 17. Widmo UV-vis nanocząstek złota otrzymanych na drodze redukcji jonów złota 

za pomocą kwasu askorbinowego (A); mikrogram TEM nanocząstek złota (B); histogram 

rozkładu wielkości promienia hydrodynamicznego nanocząstek (C);  histogram zmian 

wartości CFU/ml S. epidermidis ATCC49461 w wyniku fotosensytyzacji (D). (1) - bakterie 

inkubowane w ciemności, (2) - bakterie poddane naświetlaniu światłem laserowym przez 5 

minut, (3) - bakterie poddane naświetlaniu  światłem laserowym przez 10 minut (zaczerpnięto 

z H.1.11.- supplementary information) 

 

Nie można również wykluczyć toksycznego wpływu utworzonego kompleksu AuNPs-

MB, tym bardziej, że tworzenie stabilnego kompleksu na skutek elektrostatycznych 

oddziaływań pomiędzy błękitem metylenowym i albuminą surowicy wołowej zostało opisane 

przez Hu i współautorów.
54

  Z kolei Gil-Toma´s i wsp.
55

 oraz Malicka i wsp.
56

 wykazali 
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zwiększenie się wartości molowego współczynnika ekstynkcji  fotosensybilizatorów 

(toluidyny i indocyjaniny) jako bezpośredniej przyczyny wzmocnienia procesu 

fotosensytyzacji.  Wykluczyłam możliwość miejscowego podwyższenia temperatury przez 

naświetlane nanocząstki złota. 

 

Podsumowanie 

Prezentowane dzieło obejmuje 11 prac naukowych (w tym 9 prac eksperymentalnych 

(H.1.1.-H.1.6. i H.1.9.-H.1.11.) oraz 2 prace przeglądowe (H.1.7.-H.1.8.). Pozycja oznaczona 

jako H.1.7. została napisana na zaproszenie i jest rozdziałem w książce pt. „Metal 

nanoparticles in microbiology” /ed. Mahendra Rai, Nelson Duran eds. Berlin; Heidelberg: 

Springer, 2011.  

Badania własne dotyczą poznania zdolności anamorf z grupy Hyphomycetes do 

redukcji jonów złota/srebra i wytrącania ich w postaci nanometrycznych struktur (H.1.1., 

H.1.2., H.1.3., H.1.4., H.1.5., H.1.6., H.1.9., H.1.10., H.1.11.), jako odpowiedzi 

mikroorganizmów na obecność w środowisku jonów tych metali.   

Ważnym osiągnięciem tej części badań jest opisanie kosmopolitycznych anamorf z 

rodzaju Penicillium, które z dużą wydajnością wytrącały nanocząstki srebra, co było 

pierwszym w literaturze doniesieniem o zdolności tej grupy drobnoustrojów do redukcji 

jonów srebra skutkującej tworzeniem koloidów tego cennego metalu (H.1.1.). Wyniki moich 

doświadczeń zapoczątkowały (w kilku ośrodkach naukowych) intensywne badania tej grupy 

grzybów. O ważności mojego odkrycia świadczą dotychczasowe cytowania tej pracy (66 

cytowań- stan grudzień 2014) (H.1.1.).  W latach późniejszych opublikowano kolejne wyniki 

dotyczące zdolności anamorf z rodzaju Penicillium do wytwarzania nanocząstek srebra, ale w 

żadnej z nich nie wyjaśniono mechanizmu obserwowanego procesu.
57

 W większości 
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adoptowany jest enzymatyczny mechanizm odnoszący się do Fusarium oxysporum- 

pokazujący rolę reduktazy azotanowej.
41

  W badaniach własnych wykazuję, że redukcja 

jonów srebra i wytrącanie ich w postaci nanocząstek jest naturalną właściwością szczepu i nie 

musi to być proces enzymatyczny (H.1.5., H.1.6., H.1.9., H.1.10.). W przypadku 

wyizolowanego pędzlaka Penicillium sp. Pen 2 (H.1.6.), po termicznej denaturacji biomolekuł 

zawartych w filtracie komórkowym, nie obserwowałam syntezy nanocząstek srebra, co 

sugerowało rolę jedynie natywnych białek w procesie redukcji jonów. Dodatkowo 

potwierdziłam obecność w filtracie aktywności reduktazy azotanowej, co było zgodne z 

wcześniejszymi doniesieniami innych autorów.
41

 Natomiast w doświadczeniach 

przeprowadzonych z użyciem filtratu pochodzącego z biomasy Penicillium nalgoviense AJ12 

dowiodłam, że o intensywności redukcji jonów srebra decyduje stężenie białek, a termiczna 

ich denaturacja nie wpływa na efektywność procesu (H.1.10.). Wyniki doświadczeń z 

zastosowaniem DTNP (2,2
’
-ditiobis(5-nitropirydyna), do modyfikacji grup tiolowych 

peptydów/białek obecnych w filtracie komórkowym, potwierdziły aktywną rolę cysteiny w 

redukcji jonów srebra. Jest to pierwsze doniesienie, które jednoznacznie pokazuje, że 

redukcja jonów srebra przez grzyby konidialne i wytrącanie ich w postaci nanostruktur nie 

musi być procesem enzymatycznym. Podobne obserwacje poczyniłam w przypadku 

wytwarzania nanocząstek złota w reakcji białek filtratu komórkowego Trichoderma koningii z 

jonami tego metalu (H.1.5., H.1.9., H.1.11.).  

 Kolejnym ważnym efektem moich naukowych poszukiwań było wykazanie, że 

stabilność, wielkość i dyspersyjność syntezowanych koloidów srebra/złota zależą od szeregu 

parametrów, takich jak: wiek hodowli, temperatura prowadzenia procesu, pH środowiska, 

stężenie prekursora (H.1.6., H.1.10.). Dowiodłam, że zmiany te łatwo można śledzić za 

pomocą kształtu widm UV-vis i tzw. efektu przesunięcia widmowego rezonansu 

plazmonowego, które są związane z rozmiarem i dyspersją nanocząstek. Pokazałam, że ostre 

pasma absorpcyjne charakteryzują małą dyspersję badanych koloidów, podczas gdy szerokie 

pasma z tzw. wolno opadającymi ogonami są typowe dla struktur polidyspersyjnych. Analiza 
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zależności położenia rezonansu plazmonowego i wielkości nanocząstek wykazała, że ze 

zwiększaniem rozmiaru biogennych nanocząstek, zmianie ulega spektralne położenie 

rezonansu plazmonowego (przesuwa się w kierunku fal dłuższych), co było zgodne z 

późniejszymi wynikami uzyskanymi przez Desai i wsp.
58

 

Biogenne nanocząstki srebra/złota, powstające w wyniku odpowiedzi badanych 

anamorf na obecność w ich środowisku jonów tych metali, charakteryzują się niezwykłą 

(wielotygodniową) stabilnością, którą to właściwość tłumaczę elektrostatycznymi 

oddziaływaniami z białkami filtratu komórkowego (H.1.6., H.1.9., H.1.10., H.1.11.). Ponadto 

obecność białek sprawia, że koloidalne srebro jest termostabilne. Zmiany dyspersyjności 

cząstek pod wpływem temperatury łatwo można śledzić za pomocą kształtu i/lub położeniu 

rezonansu plazmonowego. W przypadku nanocząstek srebra wytwarzanych za pomocą filtratu 

z biomasy Penicillium nalgoviense AJ12, wartość absorbancji w maksimum pików 

zmniejszyła się pod wpływem temperatur 80-90 
o
C (z zachowaniem spektralnego położenia 

rezonansu plazmonowego), co wskazuje na niewielką agregację cząstek. Dopiero w 

temperaturze 100 
o
C widmo nanocząstek srebra ulega wyraźnemu „wypłaszczeniu”, co 

tłumaczyłam silną ich agregacją. Powyższe przypuszczenia potwierdziłam za pomocą 

techniki DLS (H.1.10.). 

Dzięki zastosowaniu prostej techniki wirowania nanocząstek złota w gradiencie 

sacharozy udało mi się przeprowadzić ich post-syntetyczne frakcjonowanie i jednoznacznie 

wykazać, że toksyczność nanostruktur złota syntezowanych przez filtrat uzyskiwany z 

biomasy Trichoderma koningii jest wynikiem obecności w filtracie komórkowym związków 

wykazujących efekt cytotoksyczny wobec komórek ludzkiego gruczolakoraka okrężnicy linii 

wrażliwej LoVo i sublinii komórek nowotworowych o oporności wielolekowej LoVo/DX. 

Techniki mikroskopii fluorescencyjnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej pokazały, że 

nanocząstki złota są akumulowane przez komórki linii LoVo (H.1.9.). Wnioskowałam, że 

komórki nowotworowe linii LoVo za pomocą endocytozy transportują nanocząstki złota do 

wnętrza (H.1.9.), co było zgodne z wcześniejszymi doniesieniami Rejman i wsp. (2012), ale 

odnoszącymi się do nanocząstek uzyskiwanych na drodze chemicznej.
51

  

Oczyszczone cząstki okazały się być nietoksyczne wobec ludzkich linii komórkowych 

i z sukcesem zostały użyte do wzmocnienia przeciwdrobnoustrojowej aktywności terapii 

fotodynamicznej wobec gronkowca skórnego (S. epidermidis) (H.1.11.). Porównanie 

aktywności  biobójczej terapii fotodynamicznej z użyciem układów zawierających biogenne i 
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otrzymywane na drodze chemicznej redukcji cząstki złota, pozwala jednoznacznie wskazać 

wyższą efektywność procesu fotosensytyzacji, gdy stosujemy koloidalne złoto otrzymywane 

na drodze biologicznej. Ponadto w opracowanym przeze mnie układzie składniki (błękit 

metylenowy i nanocząski złota) występują w bardzo niskich stężeniach, co nie pozostaje bez 

wpływu na ewentualne skutki uboczne zastosowania takiej terapii. Nieznany pozostaje jednak 

mechanizm wzmocnienia procesu fotosensytyzacji przez biogenne nanocząstki złota 

(H.1.11.).   

Zrozumienie ewolucyjnie wykształconych procesów, chroniących komórki anamorf z 

grupy Hyphomycetes przed toksycznym wpływem jonów srebra/złota jest podstawą do 

opracowania nowoczesnych technologii usuwania/odzyskiwania metali szlachetnych z 

materiałów odpadowych oraz może być ciekawym uzupełnieniem/alternatywą tradycyjnych 

metod pozyskiwania metali w skali nanometrycznej.
59

 Konkurencyjność badanej grupy 

drobnoustrojów związana jest z dużymi ilościami biomolekuł zawartych we wnętrzu 

komórek, wbudowanych w ścianę komórkową, ale co chyba najważniejsze, wydzielanych do 

środowiska, które jak się przypuszcza, są niezbędne do redukcji jonów metali do postaci 

metalicznej.  Biosynteza nanocząstek metali przez grzyby oraz poszukiwania nowych technik 

bazujących na mechanizmach zachodzących w środowisku naturalnym i dostosowanie tych 

procesów do potrzeb współczesnej biotechnologii jest stosunkowo nowym problemem 

badawczym, w który wpisały się moje naukowe zainteresowania.   

Chciałabym podkreślić, że jako pierwsza w Polsce podjęłam badania dotyczące  

redukcji jonów metali przez grzyby konidialne i wytrącania ich w postaci nanocząstek, a moje 

osiągnięcia w tym obszarze zaowocowały zaproszeniem do wygłoszenia następujących 

wykładów:  
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„Biosynteza nanocząstek metali i możliwości ich zastosowania w biologii i medycynie”- praca 

prezentowana w czasie V Krajowej Konferencji Nanotechnologii Nano 2011, Gdańsk;  

 „Nanocząstki złota w diagnostyce i medycynie”– praca prezentowana w czasie Ogólnopolskiej 

Konferencji „Rola diagnosty laboratoryjnego w procesie wdrażania nowych leków, Wrocław, 

grudzień 2011;  

„Mikroorganizmy w syntezie nanocząstek metali”- Seminarium Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Innowacji ‘Technologie dla zdrowia człowieka”, 

Zielona Góra 2012.  

Ponadto w roku 2013 zostałam zaproszona do współudziału w opracowaniu rozdziału pt. 

„Diversity of Microbes in Synthesis of Metal Nanoparticles: Progress and 

Limitations”(Mahendra Rai, Irena Maliszewska, Avinash Ingle, Indarchand Gupta, and Alka 

Yadav) w książce: “Bio-Nanoparticles: Biosynthesis and Sustainable Biotechnological 

Implications”, (książka jest już dostępna, 2015.)
60

  

 

W przyszłości chciałabym kontynuować badania w zakresie otrzymywania i 

zastosowania biogennych nanocząstek srebra/złota, ale także układów bimetalicznych, w 

diagnostyce medycznej i technologiach farmaceutycznych. Swoje badania pragnę poszerzyć o 

kolejne grupy grzybów (szczególnie gromadę Zygomycota), która jest słabo poznana, a 

wydaje się być bardzo obiecująca. Jednakże, aby uzyskiwać nanocząstki o pożądanych 

właściwościach (kształcie, wielkości i dyspersyjności) konieczne jest pełne zrozumienie 

mechanizmu redukcji jonów metali przez grzyby i wytrącania ich w postaci stabilnych 

koloidów, czemu chciałabym poświęcić kolejne lata moich naukowych poszukiwań.  
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