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Nanotechnologia operuje cz¹steczkami w skali miliardowej (10-9 m) i jest
obiecuj¹c¹ technologi¹, która mo¿e
zrewolucjonizowaæ przemys³ farmaceutyczny. Jedn¹ ze struktur stosowanych w nanotechnologii s¹ nanorurki
wêglowe, których szczególne mo¿liwoci aplikacyjne do celów biologicznych s¹ uwarunkowane rozpuszczalnoci¹. Poprawê rozpuszczalnoci
nanorurek wêglowych mo¿na uzyskaæ
poprzez modyfikacjê endo- i egzohedraln¹. Celem artyku³u jest przegl¹d
dotychczas stosowanych podstawowych sposobów funkcjonalizacji
umo¿liwiaj¹cej zastosowanie nanorurek wêglowych w celach biomedycznych.

Nanotechnology is a very promising technology with a potential that can
revolutionise the pharmaceutical industry. One interesting nanostructure
are carbon nanotubes whose application possibilities are restricted by their
solubility. Their solubility can be improved by applying endo- and
exohedral modifications. The paper
offers a review of the hitherto applied
methods of functionalisation permitting the use of carbon nanotubes for
biomedical purposes.

Biomedyczne zastosowanie
nanorurek wêglowych
(CNT-carbon nanotubes)
Nanorurki wêglowe - zarówno jednocienne (SWCNT - single walled carbon nanotubes) oraz wielocienne (MWCNT - multi
walled carbon nanotubes) znajduj¹ liczne
zastosowania w medycynie, gdzie mog¹ byæ
wykorzystane jako biosensory diagnostyczne oraz jako elementy udoskonalaj¹ce aparaty s³uchowe i rozruszniki serca. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z wykorzystaniem nanorurek jako substratu do regeneracji tkanek w
in¿ynierii tkankowej. Nanorurki wêglowe staj¹ siê tak¿e alternatywnym nonikiem, posiadaj¹cym zdolnoæ transportu dokomórkowego cz¹stek aktywnych biologicznie o
dzia³aniu terapeutycznym i diagnostycznym.
Du¿y wk³ad w badania powiêcone rozwojowi nanorurek wêglowych jako systemów
transportuj¹cych leki wnieli Bianco i wsp.
Autorzy ci wykazali zdolnoæ przemieszczania siê SWCNT i MWCNT po³¹czonych z
peptydami, proteinami, kwasami nukleinowymi oraz substancjami o dzia³aniu przeciwnowotworowym i przeciwgrzybiczym, do
wnêtrza komórek [2]. Po³¹czenie z nanorurkami wêglowymi umo¿liwia prowadzenie
terapii celowanej, pozwala zmniejszyæ toksycznoæ oraz poprawiæ stabilnoæ zwi¹zków biologicznie czynnych. Ze wzglêdu na
jednowymiarow¹ strukturê (wysoki stosunek
d³ugoci do rednicy), na powierzchni nanorurek wêglowych mo¿na zwi¹zaæ wiele
substancji, uzyskuj¹c tym samym wielofunkcyjne systemy transportuj¹ce. Noniki takie
mog¹ uczestniczyæ w jednoczesnym prze-

noszeniu substancji aktywnej odpowiadaj¹cej za dzia³anie terapeutyczne lub diagnostyczne lub przeciwcia³a, poprzez zwi¹zanie siê z okrelonym receptorem na powierzchni komórki zapewni¹ docelowy transport [12].
Badania powiêcone wykorzystaniu nanorurek jako noników leków rozwijaj¹ siê
dynamicznie, wci¹¿ jednak pewne zagadnienia wymagaj¹ wyjanienia. Dotyczy to
przede wszystkim cytotoksycznoci, skutecznoci terapeutycznej, drogi biodegradacji i eliminacji z organizmu, zarówno nanorurek wolnych, jak te¿ w po³¹czeniu z substancjami aktywnymi. Wyzwaniem dla badaczy, z farmaceutycznego punktu widzenia i klinicznych aplikacji nanomateria³ów,
pozostaje zapewnienie strukturalnej i chemicznej powtarzalnoci procesu syntezy
oraz wysokiej jakoci i czystoci otrzymywanych CNT [6].
Nanorurki wêglowe po zsyntetyzowaniu
zawieraj¹ du¿e iloci zanieczyszczeñ, wykazuj¹ znaczn¹ toksycznoæ oraz s¹ nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach kompatybilnych ze rodowiskiem ¿ywych komórek.
Stanowi to podstawow¹ przeszkodê w wykorzystaniu ich w chemii biomedycznej. Z
tego wzglêdu konieczne jest wstêpne
oczyszczenie nanorurek wêglowych oraz
poddanie ich odpowiedniej modyfikacji kowalencyjnej lub niekowalencyjnej, z udzia³em ró¿norodnych zwi¹zków chemicznych i
biomoleku³. W wyniku tego otrzymaæ mo¿na produkt rozpuszczalny w wodzie oraz,
jak wykazuj¹ badania, o zmniejszonej toksycznoci [8].
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Struktura nanorurek wêglowych
rednica SWCNT wynosi od u³amka do
kilku nanometrów. Natomiast w przypadku
MWCNT, wymiary rednicy zale¿¹ od liczby warstw grafenowych. rednica rdzenia
wewnêtrznego zwykle mieci siê w granicach od kilku do kilkunastu nanometrów, za
zewnêtrzna wynosi nawet kilkadziesi¹t nanometrów - rycina 1. D³ugoæ nanorurek
wêglowych mo¿e osi¹gaæ nawet kilkanacie
mikrometrów. Ze wzglêdu na wysoki stosunek d³ugoci do rednicy, nanorurki wêglowe traktuje siê jako struktury jednowymiarowe. Badania mikroskopowe wykazuj¹, ¿e
wiêkszoæ nanorurek posiada zamkniête
koñce. Zamkniêcie cylindra zbudowanego
z heksagonalnej sieci wymaga za³amania
krzywizny, co uzyskuje siê dziêki wprowadzeniu piercieni pentagonalnych. Zakoñczenia te maj¹ zró¿nicowan¹ morfologiê,
najczêciej stanowi¹ sferyczne struktury
stanowi¹ce po³owê przeciêtego wzd³u¿ osi
fullerenu [1].
SWCNT wystêpuj¹ w wi¹zkach i s¹
doæ silnie poskrêcane, podczas gdy
MWCNT s¹ zazwyczaj proste. SWCNT - w
porównaniu ze strukturami MWCNT, s¹
materia³em bardziej homogennym i odznaczaj¹ siê wy¿sz¹ doskona³oci¹ struktury.
Wynika to g³ównie z faktu, i¿ zawieraj¹ zwykle mniej defektów sieciowych oraz charakteryzuje je mniejsza rozpiêtoæ rednic [18].
Badania, zw³aszcza z zastosowaniem
techniki mikroskopii elektronowej - ujawniaj¹, ¿e powierzchnia nanorurek wêglowych
nie jest wolna od ró¿nego rodzaju defektów. Przyjmuj¹c za doskona³y model nanorurki wêglowej, cylindrycznie zwiniêt¹ warstwê grafenow¹ z niezbêdn¹ liczb¹ piercieni piêciocz³onowych na obydwu koñcach,
mo¿na wyró¿niæ trzy klasy defektów sieciowych:
 defekty topologiczne, wynikaj¹ce z
obecnoci piercieni piêcio- i siedmiocz³onowych w heksagonalnej sieci przestrzennej;
 defekty hybrydyzacyjne, polegaj¹ce
na tworzeniu wi¹zañ o porednim stopniu
hybrydyzacji;
 niekompletne wi¹zania, brak atomów wêgla.
Wystêpowanie defektów sieciowych w
nanorurkach wêglowych wywiera wp³yw na
ich w³aciwoci fizykochemiczne, miêdzy
innymi zmianê w³aciwoci elektrycznych i
magnetycznych. Ponadto du¿a liczba defektów zwiêksza reaktywnoæ chemiczn¹
nanorurek [16].
W³aciwoci chemiczne nanorurek
wêglowych
Nanorurki wêglowe maj¹ silnie hydrofobowy charakter, wykazuj¹ niewielk¹ reaktywnoæ, nie rozpuszczaj¹ siê w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych. Pod
wzglêdem aktywnoci chemicznej w strukturze nanorurek wyodrêbniæ mo¿na dwa
obszary. Zamkniête koñce, stanowi¹ce po³owê fullerenu, s¹ doæ reaktywne, podczas
gdy zwiniêta p³aszczyzna grafitowa jest
znacznie mniej podatna na dzia³anie czynników chemicznych. Z tego wzglêdu wiêkszoæ reakcji przebiega na zakoñczeniach
nanorurek oraz na zdefektowanych powierzchniach bocznych, które s¹ specyficz168

Rycina 1
Schemat: a)wielociennej nanorurki wêglowej b) jednociennej nanorurki wêglowej c) fulerenu [19].
Scheme: a) multi walled carbon nanotubes b) single walled carbon nanotubes c) fuleron [19].

Rycina 2
Schematy niekonwalencyjnej funkcjonalizacji nanorurek wêglowych [13]: a) micela utworzona w wyniku
dyspersji nanorurki z detergentem; b) nanorurka opleciona ³añcuchem polimeru.
Schemes of uncovalent functionalization of carbon nanotubes [13]: a) micella formed due to nanotube dispersion
using detergent; b) nanotube braided with a polimer chain.

nymi centrami aktywnymi. Modyfikacja chemiczna i tworzenie grup funkcyjnych umo¿liwia ³¹czenie nanorurek z innymi zwi¹zkami chemicznymi oraz prowadzi do wzrostu
ich rozpuszczalnoci, czego konsekwencj¹
jest poszerzenie obszarów praktycznego
zastosowania nanorurek wêglowych, tak¿e
jako materia³ów biomedycznych [2,3].
Funkcjonalizacja nanorurek
wêglowych
Nanorurki wêglowe mo¿na funkcjonalizowaæ endohedralnie przez wype³nienie
wolnych rdzeni lub egzohedralnie, ³¹cz¹c ligandy z zewnêtrznymi cianami nanorurek
dziêki wi¹zaniom kowalencyjnym lub oddzia³ywaniom van der Waalsa [18].
Nanorurki endohedralne
Wewnêtrzne przestrzenie nanorurek
mo¿na wype³niæ ró¿nymi zwi¹zkami chemicznymi. Trwa³oæ takich struktur jest zapewniana przez oddzia³ywania van der Waalsa, wi¹zania hydrofobowe i w niektórych
przypadkach oddzia³ywania elektrostatyczne [14]. Pierwszymi cz¹stkami, które wprowadzono do SWCNT by³y cz¹stki fullerenu
C60. Od tego momentu rozpoczêto badaPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

nia zdolnoci nanorurek do enkapsulacji fullerenów zawieraj¹cych ró¿n¹ liczbê atomów
wêgla oraz innych zwi¹zków organicznych i
nieorganicznych [15]. Wyró¿nia siê trzy
metody otrzymywania nanorurek wype³nionych. Jedn¹ - jest nape³nianie nanorurek in
situ, czyli na etapie powstawania i wzrostu
nanorurki, w wyniku wspó³odparowywania
wêgla oraz materia³u nape³niaj¹cego. Wydajnoæ tej metody jest jednak niewielka.
Nieco wiêksz¹ efektywnoci¹ odznacza siê
metoda kapilarna. W tym przypadku wype³nienie nanorurki nastêpuje w momencie
oczyszczania, kiedy dochodzi do otwarcia
koñców nanorurek wêglowych. W warunkach cinienia atmosferycznego, ka¿da
ciecz wykazuj¹ca napiêcie powierzchniowe
poni¿ej ~180 mN×m-1, zwil¿a wewnêtrzn¹
powierzchniê MWCNT, nape³niaj¹c j¹ spontanicznie w wyniku dzia³ania efektu kapilarnego.
Podejmowano tak¿e próby wype³niania
MWCNT biomoleku³ami o odpowiedniej wielkoci cz¹stek. Tang i wsp. umiecili w wewnêtrznych przestrzeniach MWCNT laktamazê, enzym bakteryjny o stosunkowo ma³ej masie cz¹steczkowej. Nastêpnie porównywali aktywnoæ katalityczn¹ immobilizoJ. Mielcarek i wsp.

wanego enzymu, z enzymem wolnym w reakcji hydrolizy penicyliny. Pomimo unieruchomienia, laktamaza wykazywa³a aktywnoæ, co wskazuje, ¿e nie dosz³o do wytworzenia znacznych zmian konformacyjnych
w strukturze zwi¹zku. W nanorurkach wêglowych mo¿na umieciæ równie¿ fragmenty kwasów nukleinowych [17].

Rycina 3
Metody kowalencyjnej funkcjonalizacji nanorurek wêglowych [8].
Covalent method of functionalization of carbon nanotubes.

Rycina 4
Schemat wystêpowania tlenowych grup funkcyjnych w defektach sieciowych nanorurek wêglowych [11].
The scheme of the existing functional oxygen group in walls defects of carbon nanotubes [11].

Rycina 5
Schemat otrzymywania pochodnych utlenionych nanorurek wêglowych [18].
The attained scheme of carbon nanotubes that underwent peroxidation [18].
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Metody funkcjonalizacji
egzohedralnej
Funkcjonalizacja niekowalencyjna
Ze wzglêdu na wystêpowanie nanorurek wêglowych w du¿ych, silnie powi¹zanych wi¹zkach, pewn¹ trudnoæ sprawia homogenne zdyspergowanie tych struktur. Wyodrêbnienie pojedynczej nanorurki wêglowej, jest mo¿liwe dziêki owiniêciu cylindrycznej struktury przez ró¿norodne zwi¹zki, takie jak: polimery, policykliczne zwi¹zki aromatyczne, surfaktanty i biocz¹steczki. Zalet¹ modyfikacji niekowalencyjnej jest brak
negatywnego wp³ywu na strukturê elektronow¹ oraz przewodnictwo nanorurek. Niekowalencyjne kompleksy s¹ uzyskiwane
metodami fizycznymi poprzez mieszanie lub
dzia³anie ultradwiêkami, w wyniku polimeryzacji monomerów in situ w obecnoci nanorurek wêglowych oraz przez homogenne
dyspergowanie przy udziale surfaktantu.
Materia³ami najczêciej wykorzystywanymi do funkcjonalizacji nanorurek s¹: polimetakrylany, polimery wêglowodorowe, poli(fenylenowinylen), poli(etylenoglikol) i wiele
innych [17] - rycina 2.
Tang i wsp. otrzymali pierwsze takie po³¹czenie w wyniku polimeryzacji in situ fenylenoacetylenu. Uzyskano CNT oplecione
³añcuchem polimeru, o zwiêkszonej zdolnoci dyspersji w rozpuszczalnikach organicznych. Ponadto stwierdzono, ¿e poli(fenylenoacetylen) wykazuje w po³¹czeniu z CNT
wiêksz¹ fotostabilnoæ [17].
Trwaj¹ badania nad wykorzystaniem
nglowych jako nowoczesnych materia³ów
biokatalitycznych. Rege i wsp. wykazali
wiêksz¹ aktywnoæ chymotrypsyny dodanej
do zawiesiny CNT-polimetakrylan metylu
(PMMA), ni¿ w postaci filmu chymotrypsyna-PMMA. Autorzy stwierdzili, ¿e obecnoæ
nanorurek prowadzi do zwiêkszenia powierzchni, która mo¿e zaadsorbowaæ enzym
[15].
Nanorurki wêglowe mog¹ tworzyæ niekowalencyjne po³¹czenia równie¿ z moleku³ami biologicznymi. Szczególnie silne powinowactwo wzglêdem nanorurek wêglowych posiadaj¹ proteiny. Ich adsorpcjê na
zewnêtrznych cianach nanorurek wêglowych mo¿na wykazaæ metodami mikroskopowymi [18]. Transmisyjna mikroskopia
elektronowa zosta³a wykorzystana przez
grupê badawcz¹ Tanga, do zobrazowania
zaadsorbowanej na powierzchni MWCNT
metalotioneiny [17]. Struktury utworzone z
CNT i bia³ek, w przysz³oci mog¹ byæ powszechnie wykorzystywane jako rutynowe
testy laboratoryjne. Azamian i wsp. poddawali intensywnym badaniom biosensor sk³adaj¹cy siê z CNT, na powierzchni których
zaadsorbowano enzym oksydazê glukozy.
Po³¹czenie to zintegrowane z elektrod¹ wêglow¹ s³u¿y do woltamperometrycznego wykrywania glukozy i wykazuje 10-krotnie wy-
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¿sz¹ odpowied katalityczn¹ [1].
Trwaj¹ badania, w których do niekowalencyjnej funkcjonalizacji wykorzystuje siê
m. in. kwasy nukleinowe, zwi¹zki cukrowe
(skrobia, cyklodekstryny), lipidy, ftalocyjaniny i porfirazyny. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ
kowalencyjnego po³¹czenia tych zwi¹zków
z grupami karboksylowymi i aminowymi
utworzonymi na powierzchni CNT [18].
Funkcjonalizacja kowalencyjna
Opublikowano wiele wyników badañ, w
których nanorurki wêglowe poddawane by³y
ró¿norodnym reakcjom chemicznym, prowadz¹cym do modyfikacji chemicznej ich struktury - rycina 3.
Najwa¿niejsze z poród tych procesów
to: fluorowcowanie, cykloaddycja, addycja
rodnikowa i kowalencyjne przy³¹czenie polimerów [16,18].
Utlenianie
Zsyntetyzowanym nanorurkom wêglowym towarzyszy wiele zanieczyszczeñ, m.
in. resztki katalizatora oraz wêgiel amorficzny [20]. Pozosta³oci te mo¿na usun¹æ dzia³aj¹c na nanoruki wêglowe kwasami nieorganicznymi. Proces ten prowadzi jednoczenie do otwarcia zamkniêtych koñców i
powstawania defektów w sieci krystalicznej
nanorurek, które "udekorowane" s¹ tlenowymi grupami funkcyjnymi [18]. Wg wielu
badaczy, podczas utleniania nastêpuje pêkanie wi¹zañ C-C w zakoñczeniach, poniewa¿ za³amanie krzywizny, warunkuje wystêpowanie wiêkszych naprê¿eñ. W wyniku
utleniania najczêciej powstaj¹ grupy karboksylowe, fenolowe, ale tak¿e karbonylowe, laktonowe oraz struktury orto i para chinonu - rycina 4 [6,11].
Utlenianie jest jedn¹ z najprostszych i
najczêciej wykorzystywanych metod chemicznej modyfikacji CNT. Efektywnoæ tego
procesu zale¿y jednak od w³aciwego doboru reagentów, gdy¿ zbyt intensywne utlenianie mo¿e prowadziæ do skracania nanorurek wêglowych, gromadzenia wêglowych
zanieczyszczeñ, a tak¿e zaniku nanorurek
o bardzo ma³ych rednicach i nawet ca³kowitej utraty materia³u [21].
Utlenianie nanorurek wêglowych przebiega najczêciej z udzia³em kwasu azotowego(V) o ró¿nych stê¿eniach, czêsto w
obecnoci ultradwiêków [11]. Ponadto w
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badaniach stosuje siê inne czynniki utleniaj¹ce jak: perhydrol [18], ozon, nadtlenek
wodoru, KMnO4 [19].
Utworzone w procesie utleniania grupy
funkcyjne mog¹ s³u¿yæ do dalszej funkcjonalizacji nanorurek poprzez estryfikacjê lub
tworzenie wi¹zañ amidowych. Reaktywnoæ
grup karboksylowych mo¿na zwiêkszyæ
przez utworzenie chlorków kwasowych [18].
Chen i wsp. poddali utlenione nanorurki
wêglowe reakcji acylacji z alkiloamin¹, dziêki
czemu po raz pierwszy uzyskano próbkê
nanorurek rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych [4,5]. Tworzenie amidów i estrów CNT (rycina 5) jest obecnie
jedn¹ z najczêciej wykorzystywanych metod, pozwalaj¹cych uzyskaæ materia³ rozpuszczalny w wodzie i innych polarnych rozpuszczalnikach.
Wp³yw funkcjonalizacji
na w³aciwoci nanorurek
S³aba rozpuszczalnoæ jest podstawowym czynnikiem utrudniaj¹cym wykorzystanie nanorurek wêglowych w celach medycznych. Funkcjonalizacja chemiczna umo¿liwia rozpuszczenie lub zdyspergowanie nanorurek wêglowych w rozpuszczalnikach
polarnych i niepolarnych.
Zhang i wsp. oceniali wp³yw utleniania
na zdolnoæ dyspersji oraz strukturê i wymiary SWCNT. Autorzy ci, badaj¹c skutki
utleniania SWCNT wykazali, ¿e im d³u¿szy
czas trwania procesu oksydacji, tym lepsza
rozpuszczalnoæ CNT. Ponadto stwierdzili,
¿e na rozpuszczalnoæ wp³ywa równie¿ sposób utleniania - lepsz¹ rozpuszczalnoci¹
w polarnych rozpuszczalnikach charakteryzowa³y siê nanorurki utleniane w wy¿szych
temperaturach [20].
Dotychczas stabilne zawiesiny uzyskano w wyniku kowalencyjnego po³¹czenia
utlenionych MWCNT z lipaz¹ [16], lizyn¹ [10]
lub te¿ przez utworzenie po³¹czeñ SWCNT
z fosfolipidami [9] oraz cyklodekstrynami [13].
Podsumowanie
Intensywnie prowadzone badania powinny ju¿ w niedalekiej przysz³oci zaowocowaæ uzyskaniem produktów nanotechnologicznych spe³niaj¹cych wymagania, jakie
nonikom substancji leczniczych stawia
wspó³czesna farmakologia i byæ bodcem
do rozwoju nanofarmakologii.
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