18

Med. Weter. 2015, 71 (1), 18-23

Artykuł przeglądowy

Review

Nanomateriały w medycynie
– właściwości ditlenku tytanu i perspektywy
jego wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej
JANUSZ BOGDAN, JOANNA PŁAWIŃSKA-CZARNAK, JOANNA ZARZYŃSKA
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa
Otrzymano 12.12.2013

Zaakceptowano 30.06.2014

Bogdan J., Pławińska-Czarnak J., Zarzyńska J.

Nanomaterials in medicine – properties of titanium dioxide
and perspectives for its application in cancer therapy
Summary
Every year, several millions of people all over the world are diagnosed with cancer. Despite the tremendous
development of medical sciences, a remarkable number of people die due to late diagnosis or ineffective cancer
therapy. Since most of the tumors are highly resistant to drugs, research for new effective therapy methods is
continuing. Great expectations for a breakthrough in the fight against cancer are attributed to nanotechnology.
A new interdisciplinary field of science dealing with the creation of nanoparticles (NPs) and nanomaterials
(NMs) that are variously applied, e.g. in nanomedicine. NPs and NMs have gained an increased consideration
in cancer therapy in recent years, performing as carriers of medicine, as well as photo- or sonosensitisers,
compounds generating reactive oxygen species (ROS) formed by ultraviolet light (UV) excitation or ultrasound
(US) activation, respectively. Targeted therapy is based upon the attachment of specific ligands or antibodies
to nanoparticles. This process guarantees not only increased therapy efficiency, but it also lowers the cytoand genotoxicity of the active compound towards the healthy cells. Nano-sized titanium dioxide (nano-TiO2)
presents an example of a substance with an increasing role in the eradication of tumor cells. Currently, studies
are conducted to examine its application, i.e. in the cancer fighting photo- and sonodynamic therapies.
Keywords: nanotechnology, titanium dioxide, cancer therapy

Historia nanotechnologii sięga lat 50. XX w. Jej
prekursorem był amerykański fizyk R. Feynman,
który 26 grudnia 1959 r. na zjeździe Amerykańskiego
Towarzystwa Fizycznego w Caltech wygłosił wykład
zatytułowany „There’s plenty of room at the bottom”.
Podczas wystąpienia uczony po raz pierwszy w dziejach nauki zasugerował możliwość manipulowania
materią na poziomie atomów i cząsteczek (8). W opinii
Feynmana jedyne ograniczenie rozwoju nanotechnologii stanowił ówcześnie brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi i technik. Termin „nanotechnologia” został po raz pierwszy użyty przez japońskiego
naukowca N. Taniguchi jako określenie możliwości
inżynierii materiałów operującej na poziomie nanometrów (46), a napisana przez K. Drexlera książka pt.
„Nanosystems: molecular machinery, manufacturing,
and computation” przyczyniła się do popularyzacji
wiedzy z tego zakresu (6). Obecnie nanotechnologia
jest bardzo prężnie rozwijającą się interdyscyplinarną
dziedziną nauki, łączącą najnowsze osiągnięcia biologii, chemii, fizyki, informatyki i mechaniki. Zajmuje

się projektowaniem, otrzymywaniem i nadawaniem
pożądanych właściwości nanocząstkom i nanomateriałom, których co najmniej jeden wymiar wynosi od
1 do 100 nm (17). Dla porównania: średnica erytrocytu wynosi 7000 nm, a szerokość ludzkiego włosa
– 80 000 nm (53). Zdaniem Sahoo i wsp. (40), dzięki
osiągnięciom nanotechnologii już wkrótce będzie możliwa coraz większa, a być może nawet pełna, kontrola
struktury materii, co pozwoli na pokonanie licznych
trudności, które stoją obecnie przed nauką (np. diagnostyka miejsc niedostępnych do badania endoskopowego, regeneracja uszkodzonych nerwów, celowa
dystrybucja leków w organizmie). Nanotechnolgia,
obok biotechnologii i genetyki, stała się na przestrzeni
ostatnich lat najpopularniejszą dziedziną wiedzy (5).
Na jej gruncie narodziła się nanomedycyna.
W ciągu minionej dekady okazało się, że wiele
materiałów powszechnie używanych w różnych gałęziach przemysłu po rozdrobnieniu do nanocząstek
(1 < φ ≤ 100 nm) wykazuje nowe, nieprezentowane
w mikroskali (0,1 < φ ≤ 100 µm) właściwości kata-
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lityczne. Jednym z nich jest stosowana w produkcji
farb biel tytanowa (TiO2), która wg nomenklatury
systematycznej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej
i Stosowanej (International Union of Pure and Applied
Chemistry, IUPAC) oraz wg starego i nowego polskiego nazewnictwa związków chemicznych określana
jest – odpowiednio – terminami: tlenek tytanu (IV),
dwutlenek tytanu i ditlenek tytanu. Istnieją opinie,
że nanomateriały w niedalekiej przyszłości zdobędą
kluczową pozycję w medycynie (40) i w przemyśle
farmaceutycznym (9), m.in. jako narzędzia do niszczenia komórek nowotworowych czy transportu leków
w organizmie.
Właściwości fotokatalityczne ditlenku tytanu
Zainteresowanie nanometrycznym ditlenkiem tytanu
rozpoczęło się z chwilą odkrycia jego właściwości
katalitycznych indukowanych promieniowaniem
UV – co miało miejsce na początku lat 70. ubiegłego
stulecia (11) – i wciąż wzrasta (26, 58). Właściwości
katalityczne półprzewodników, do których należy
nano-TiO2, tłumaczy ich struktura elektronowa. Mają
one obsadzone elektronami pasmo walencyjne (valence band, VB) i nieobsadzone pasmo przewodnictwa
(conduction band, CB). Różnica energii (ΔE) między
tymi pasmami, definiowana jako pasmo wzbronione
(band gap), to jednocześnie ilość energii wymagana
do przeniesienia elektronu z pasma walencyjnego do
pasma przewodnictwa. Dla nanometrycznego TiO2
wartość ta wynosi ok. 3,0 eV, co odpowiada energii
promieniowania elektromagnetycznego o długości
fali λ < 400 nm. W eksperymentach biologicznych do
wzbudzenia nano-TiO2 wykorzystuje się bezpieczne
dla człowieka promieniowanie z zakresu bliskiego
ultrafioletu (UV-A, λ = 315-400 nm) (38). Wskutek
wzbudzenia nanometrycznego ditlenku tytanu elektron
(e–) przechodzi z VB do CB, pozostawiając dodatnio
naładowaną „dziurę elektronową” (h+) i tworząc tym
samym swoistą parę „dziura–elektron” (h+ + e–) (12)
(ryc. 1).
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Ryc. 1. Mechanizm powstawania reaktywnych form tlenu na
powierzchni nano-TiO2

Powstały ekscyton (exciton) (h+ + e–) ma silne właściwości utleniająco-redukujące. Dodatnio naładowane
i warunkujące procesy utleniania „dziury elektronowe”
oraz determinujące procesy redukcji elektrony mogą
reagować z cząsteczkami wody, jonami hydroksylowymi lub molekularnym tlenem i prowadzić do
powstawania reaktywnych form tlenu (ROS), takich
jak: rodniki hydroksylowe (•OH), anionorodniki ponadtlenkowe (•O2–), nadtlenek wodoru (H2O2) czy tlen
singletowy (1O2) (12) (ryc. 1). Powstałe na powierzchni
nano-TiO2 ROS uszkadzają komórki, w tym komórki
nowotworowe, prowadząc do ich śmierci.
Toksyczność ditlenku tytanu
Problem toksyczności ditlenku tytanu jest przedmiotem badań prowadzonych przez liczne ośrodki
naukowe od wielu lat. Przyjmuje się, że związek ten
w mikroskali nie jest szkodliwy dla człowieka (3, 32).
Coraz częściej, w związku z dynamicznym rozwojem
nanotechnologii, pojawia się jednak obawa, że TiO2
może okazać się toksyczny w postaci nanocząstek
(NPs). Uważa się bowiem, że NPs są bardziej szkodliwe aniżeli większe cząstki tej samej substancji (4, 24).
Jedną z podstawowych różnic między nano- i mikro-TiO2 jest znacznie większa powierzchnia właściwa
nanocząstek, co skutkuje m.in. silniejszą absorpcją promieniowania UV i większą aktywnością fotokatalityczną. W tym kontekście TiO2 „normalnych” rozmiarów
(φ > 100 nm) uważany jest za biologicznie obojętny
(2, 3). W odróżnieniu od mikro-TiO2 pył ditlenku
tytanu złożony z nanocząstek został przypisany przez
Międzynarodową Agencję Badania Raka (International
Agency for Research on Cancer, IARC) do klasy 2B
(17), która grupuje substancje możliwie rakotwórcze
dla człowieka (np. nitrobenzen). Przynależność tę
oparto m.in. na eksperymentach, z których wynika,
że pył nano-TiO2, wprowadzony do tchawicy szczura
w ilości 5 mg/osobnika, powodował w perspektywie
czterech miesięcy nowotwór dróg oddechowych (7).
Ekspozycja zwierząt doświadczalnych na pylisty
nanometryczny ditlenek tytanu powodowała również
szereg innych negatywnych skutków zdrowotnych.
Wśród nich możemy wymienić: chroniczny stan zapalny płuc u szczurów (37), reakcje alergiczne i stany
zapalne płuc u myszy (49), uszkodzenia neuronów
in vitro (59), a także oksydacyjne uszkodzenia DNA
komórek nabłonka jelitowego ryb (36). Badania Long
i wsp. (30, 31) przeprowadzone na komórkach mikrogleju mózgu myszy (linia BV2) wykazały, że cząstki
TiO2 o średnicy 10-20 nm stymulowały powstawanie
reaktywnych form tlenu (ROS), przy czym promieniowanie ultrafioletowe nie było warunkiem koniecznym
generowania ROS. Istnieją jednak przeciwstawne
opinie. Fujita i wsp. (13), opierając się na analizie
mikromacierzowej DNA keratynocytów człowieka
(linia komórkowa HaCaT), wykazali, że „naturalna”
toksyczność nanocząstek ditlenku tytanu (tzn. bez
napromieniowania UV) była znikoma. Z innych do-
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świadczeń wynika, że nanometryczny TiO2 wykazywał
cyto- i genotoksyczność wobec oocyst pierwotniaka
Cryptosporidium parvum (15), a także cyst Giardia
lamblia (25) i Acanthamoeba castellani (44) wyłącznie
przy ekspozycji pasożytów na UV-A.
Komórki eukariotyczne, podobnie jak i prokariotyczne, wyposażone są w mechanizmy chroniące je
przed reaktywnymi formami tlenu (ROS). Podstawowe
narzędzie obrony komórki przed ROS stanowi układ
trzech enzymów: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD;
EC 1.15.1.1), katalazy (CAT; EC 1.11.1.6) i peroksydazy glutationowej (GPX; EC 1.11.1.9) (21). Istotną
rolę w zmniejszaniu negatywnych skutków stresu
oksydacyjnego pełnią także antyoksydanty, takie jak
kwas liponowy (lipoic acid, LA) czy ubichinon (ubiquinone). Gdy koncentracja reaktywnych form tlenu
przewyższa jednak możliwości naprawcze systemów
obronnych, uszkodzenia stają się coraz większe i prowadzą w konsekwencji do zniszczenia komórki (41,
43).
Możliwości wykorzystania ditlenku tytanu
w lecznictwie onkologicznym
Obserwowany w ostatnich latach na całym świecie
wzrost zapadalności na choroby nowotworowe rodzi
palącą potrzebę wprowadzenia nowych, skutecznych
i bezpiecznych metod ich leczenia. W ciągu minionej
dekady odnotowano wyraźny wzrost roli nanotechnologii i nanomedycyny w terapii antynowotworowej.
Dyscypliny te łączą swe wysiłki w poszukiwaniu nie
tylko materiałów skutecznie niszczących komórki
rakowe, ale i sposobów precyzyjnego dostarczania chemioterapeutyków do „ognisk nowotworowych” (34).
Wykorzystanie wykazujących właściwości katalityczne nanometrycznych tlenków metali legło u podstaw
rozwoju nowych strategii terapeutycznych, np. terapii
fotodynamicznej (photodynamic therapy, PDT) (56)
czy terapii sonodynamicznej (sonodynamic therapy,
SDT) (16), podczas gdy opracowanie technik precyzyjnego dostarczania leków do komórek nowotworowych
poprawiło skuteczność działania wielu obecnych na
rynku środków farmakologicznych.
Duże zainteresowanie naukowców budzi możliwość
wykorzystania nanometrycznego ditlenku tytanu
w fotodynamicznej terapii przeciwnowotworowej
(56). PDT stanowi nową metodę niszczenia komórek rakowych. Wykorzystuje ona reakcję, do której
dochodzi w wyniku oddziaływania fotosensybilizatora (photosensitiser), np. TiO2, i promieniowania
elektromagnetycznego o odpowiedniej długości fali.
Przypuszcza się, że nano-TiO2, poddany działaniu
UV-A, indukuje programowaną śmierć komórek nowotworowych na drodze apoptozy (35), które normalnie
jej nie podlegają, przy czym mechanizm tego procesu
jest jeszcze słabo poznany. Komórki rakowe giną m.in.
w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia DNA (14, 48),
przerwania ciągłości błony cytoplazmatycznej (57),
jak również istotnego uszczuplenia lub całkowitego
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wyczerpania puli związków redox niezbędnych do
syntezy ATP (10, 41).
Potencjalne zastosowanie nanometrycznego TiO2
w lecznictwie onkologicznym poprzedziły liczne
badania cyto- i genotoksyczności fotowzbudzonego
półprzewodnika w stosunku do różnych, także zdrowych, komórek. Saquib i wsp. (41) badali toksyczność
nano-TiO2 (10 µg/ml) na ludzkich komórkach nabłonka
owodniowego (linia WISH). Autorzy ci stwierdzili
u napromieniowanych UV-A komórek zmniejszenie
aktywności katalazy, obniżenie poziomu glutationu
(glutathione, GLH), wzrost ilości reaktywnych form
tlenu, a także zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G2/M. Shukla i wsp. (43), prowadząc analogiczne
badania, zaobserwowali na przykładzie ludzkich komórek naskórka (linia A431) wzrost poziomu wodoronadtlenków lipidów (lipid hydroperoxides, LPOs),
liczne uszkodzenia oksydacyjne DNA oraz powstanie
wielu mikrojąder, których głównymi mechanizmami
tworzenia są pęknięcia chromosomów i dysfunkcja
aparatu mitotycznego. Z kolei Toyooka i wsp. (48),
badając toksyczność nano-TiO2 (15 µg/ml) względem komórek gruczolaka nabłonka płuc (linia A549),
wskazali na wzmożoną fosforylację histonu HA2X, do
której dochodzi zwykle w ciągu kilku minut od pęknięć podwójnej nici DNA (double-strand DNA breaks)
indukowanych np. promieniowaniem ultrafioletowym
czy ultradźwiękami. W domenach chromatyny zawierających ufosforylowany histon HA2X obserwuje się
gromadzenie szeregu białek indukujących procesy
naprawy lub degradacji DNA.
Cyto- i genotoksyczność TiO2 została wykazana
także w stosunku do wielu innych komórek, zarówno
zdrowych (np. ludzkich fibroblastów skóry (42, 51),
makrofagów pęcherzyków płucnych (29), jak i zmienionych nowotworowo (np. komórek gruczolaka
śluzowego okrężnicy (linia Ls-174-t) (60)), komórek
gruczolaka jelita grubego (linia LoVo) (54, 55), ludzkich komórek raka szyjki macicy (linia HeLa) (1, 23,
27, 50), komórek nabłonkowych raka piersi (linie
MCF-7 i MDA-MB-468) (22), komórek raka wątroby (linia Bel 7402) (52), komórek raka mózgu (39)
czy ludzkich komórek raka płuc (linia A549) (45)).
Vamanu i wsp. (50) poddali ludzkie komórki białaczki monocytowej (linia 937) działaniu in vitro 0,1%
koloidalnego nano-TiO2 przez 120 min., a następnie
naświetlali je promieniowaniem UV-A. Po 30 minutach napromieniowywania zaobserwowano wyraźne
uszkodzenia błony cytoplazmatycznej i fragmentację
DNA. Niemal identyczne uszkodzenia obserwowali
w ludzkich komórkach raka okrężnicy Zhang i Sun
(60). Jedną z przyczyn opisanych uszkodzeń jest
powstawanie reaktywnych form tlenu (14, 19, 59).
W wyniku ich oksydacyjnego działania komórki wykazywały początkowo niezmienioną żywotność, ale ich
błony stawały się z upływem czasu coraz bardziej przepuszczalne. W konsekwencji cząstki nano-TiO2 wnikały bez przeszkód do cytozolu i niszczyły struktury
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wewnątrzkomórkowe. Zdaniem Fujishima i wsp. (10)
oraz Kim i wsp. (20), spośród wszystkich struktur komórki eukariotycznej najbardziej wrażliwe na działanie
reaktywnych form tlenu (ROS) są błony fosfolipidowe.
ROS, szczególnie rodniki hydroksylowe, depolaryzują
błony cytoplazmatyczne, zaburzają asymetrię lipidów,
obniżają hydrofobowość lipidowego wnętrza błony,
a także hamują aktywność transbłonowych białek przenośnikowych. W przypadku wewnętrznych błon mitochondrialnych zmiany te prowadzą do rozprzężenia
generującego syntezę ATP łańcucha reakcji transportu
elektronów. Wśród skutków stresu oksydacyjnego
często obserwuje się również zmniejszoną efektywność enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego
i zwiększoną liczbę pęknięć podwójnej nici DNA (42).
Uszkodzenia te prowadzą do apoptozy i/lub nekrozy
(rzadziej autofagii) – podstawowych rodzajów śmierci
komórki (35).
Do materiałów stosowanych coraz częściej w terapii
antynowotworowej należą nanokompozyty, np. Ag/
TiO2 (1), Au/TiO2 (55) czy Pt/TiO2 (28). Przyłączenie
metalu szlachetnego do nanocząstek ditlenku tytanu
zwiększa aktywność katalityczną TiO2, co potwierdziły prace Abdulla-al-Mamun i wsp. (1), w których
nano-Ag/TiO2 wykazywał w porównaniu z nano-TiO2
wyższą o 80% skuteczność niszczenia złośliwych
komórek raka szyjki macicy (linia HeLa). W innych
badaniach nanocząstki TiO2 sprzęgano z cząsteczkami kwasu foliowego (folic acid, FA) (23). Pozwoliło
to, dzięki pośrednictwu receptorów FA znajdujących
się w błonie cytoplazmatycznej, zwiększyć wychwyt
nano-TiO2 przez komórki linii HeLa, a tym samym
poprawić skuteczność ich niszczenia. Rozhkova i wsp.
(39) skonstruowali koniugaty nano-TiO2, które wyszukują i niszczą komórki rakowe mózgu in vitro, nie
uszkadzając przy tym pobliskich zdrowych komórek.
Do cząstek nanometrycznego TiO2 przyłączono za
pośrednictwem DOPAC (kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego) przeciwciała IL13α2R, które rozpoznają
komórki nowotworowe i wiążą się z nimi. W wyniku
ekspozycji komórek rakowych na promieniowanie
UV-A związane z ich powierzchnią koniugaty nano-TiO2 generowały powstawanie reaktywnych form
tlenu, które uszkadzały komórki nowotworowe i prowadziły do ich apoptozy. Xu i wsp. (54) opowiadają się
za łącznym wykorzystaniem sprzęgania nanocząstek
TiO2 z przeciwciałami monoklonalnymi oraz odwracalnego uszkadzania błony komórkowej przy użyciu
pola elektrycznego, tzw. elektroporacji (electroporation). Według autorów, kombinacja ta może poprawić
precyzję rozpoznawania komórek nowotworowych
przez ditlenek tytanu i ułatwić wnikanie jego nanocząstek do cytozolu. Przy pomocy opisanej techniki
w ciągu 90 min zniszczono in vitro wszystkie objęte
eksperymentem ludzkie komórki gruczolaka okrężnicy
(linia LoVo). Dysponując różnymi przeciwciałami,
można tworzyć koniugaty precyzyjnie rozpoznające
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i skutecznie niszczące wiele rodzajów komórek nowotworowych (41, 43).
Podstawowe ograniczenie wykorzystania procesu
TiO2/UV w niszczeniu komórek nowotworowych in
vivo stanowi trudność wprowadzenia źródeł promieniowania UV. Stąd też Thevenot i wsp. (47) zastąpili
fotowzbudzenie nanocząstek TiO2 chemiczną funkcjonalizacją ich powierzchni, polegającą na przyłączeniu grup -OH, -NH2 i -COOH, po czym zbadali
powierzchniowo zmodyfikowane cząstki półprzewodnika pod kątem ich wpływu na czas przeżycia szeregu
nowotworowych linii komórkowych (np. linii B16F10
komórek czerniaka, linii 3T3 ludzkich fibroblastów czy
linii PC-3M komórek raka prostaty) w warunkach in
vitro. Zdaniem autorów, na żywotność komórek nowotworowych badanych linii wpływ miała nie tylko
koncentracja nano-TiO2 w komórkach, ale także rodzaj
grupy funkcyjnej modyfikującej powierzchnię jego
cząstek. Największą cyto- i genotoksyczność wykazywał nano-TiO2 sfunkcjonalizowany przy pomocy
grup -OH. Projektowanie powierzchni nanocząstek
półprzewodników (np. nano-TiO2) stanowi cenne narzędzie w ukierunkowanej terapii antynowotworowej.
Przykładem innej, alternatywnej w stosunku do
PDT, metody niszczenia nowotworów jest terapia
sonodynamiczna. Oparta jest ona na synergistycznym
efekcie wywołanym łącznym oddziaływaniem na
komórkę rakową sonosensybilizatora (sonosensitiser)
i ultradźwięków. Harada i wsp. (16) wykazali zarówno
in vitro, jak i in vivo zahamowanie rozwoju komórek
czerniaka myszy (linia C32) przy pomocy nano-TiO2
aktywowanego ultradźwiękami (1 MHz, 30 sek.).
Yamaguchi i wsp. (57) twierdzą, że wykorzystujące
nano-TiO2 terapie foto- i sonodynamiczna staną się
wkrótce cennym narzędziem skutecznie leczącym
glejaki złośliwe. Autorzy ci porównali PDT i SDT
pod kątem efektywności niszczenia ludzkich komórek glejaka (linia U251). W przypadku PDT efekt
toksyczności nano-TiO2 (20 µg/ml) obserwowany
był dopiero po 2 godzinach naświetlania pojedynczej
warstwy komórek nowotworowych promieniowaniem
UV-A (5,0 mW/cm2) i był znacznie hamowany przez
zmiatacze wolnych rodników (free radical scavengers).
Cytotoksyczność nano-TiO2 (20 µg/ml) w przypadku
SDT była proporcjonalna do czasu sonikacji (sonication) i nie zależała od koncentracji antyoksydantów,
co wskazuje na inny mechanizm uszkadzania struktur
wewnątrzkomórkowych. Ultradźwięki, rozchodząc
się w komórce, powodują powstawanie pęcherzyków
kawitacyjnych (cavitation bubbles), które implodując,
uwalniają energię. Uważa się, że impuls sonoluminescencyjny może prowadzić nie tylko do aktywacji
sonosensybilizatora, skutkiem której jest powstanie
reaktywnego tlenu singletowego, lecz także do –
następującego bez udziału reaktywnych form tlenu
– rozerwania wiązań wodorowych i osłabienia oddziaływań van der Waalsa w białkach błonowych, czego
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Ryc. 2. Mechanizmy aktywacji nano-TiO2 i przyczyny uszkodzeń błon plazmatycznych prowadzących do śmierci komórki
na drodze apoptozy i/lub nekrozy

wynikiem są zmiany w strukturze i funkcjonowaniu
błon komórkowych (ryc. 2).
Używając barwników fluorescencyjnych, stwierdzono znacznie większe uszkodzenia błony cytoplazmatycznej w wyniku procesu TiO2/US w porównaniu
z procesem TiO2/UV (57). Podobnie jak w przypadku
PDT, również w SDT nano-TiO2 sprzęga się z metalami
czy przeciwciałami. Przedmiotem badań Ninomiya
i wsp. (33) była ocena toksyczności nano-TiO2 względem komórek nowotworu wątroby (linia HepG2).
W celu zwiększenia wychwytu nanometrycznego
ditlenku tytanu przez komórki rakowe do powierzchni
nano-TiO2 przyłączono pre-S1/S2 – modelowe białko
rozpoznające hepatocyty. Apoptozę pierwszych komórek linii HepG2 in vitro zaobserwowano po 6 godz. od
zakończenia procesu TiO2/US (1 MHz, 30 sek.), a po
96 godz. liczba komórek dzielących się zmniejszyła
się o 54%.
Podsumowanie
Wzbudzone promieniowaniem UV nanocząstki
ditlenku tytanu stanowią źródło powstających na ich
powierzchni reaktywnych form tlenu (ROS). ROS to
czynniki o dużym potencjale oksydacyjnym, który
w pierwszej kolejności wykorzystywany jest do niszczenia błon komórkowych, m.in. komórek rakowych.
Uszkodzenia błony cytoplazmatycznej prowadzą
na ogół do nekrozy komórek, podczas gdy defekty
błon mitochondrialnych indukują śmierć komórki na
drodze apoptozy. Główną przyczyną ograniczającą
wykorzystanie fotosensybilizatorów w terapii antynowotworowej jest trudność w przygotowaniu formuły
farmaceutycznej, która umożliwi ich precyzyjne dostarczenie do komórek rakowych. Dzięki postępowi
nanotechnologii powstały różne systemy transportu

leków w organizmie. Jeden z nich stanowi tworzenie
koniugatów nano-TiO2 z przeciwciałami monoklanalnymi, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowanie
fotouczulaczy na receptor docelowy. Opracowywanie
nowoczesnych i bardziej skutecznych metod walki
z nowotworami wciąż pozostaje ważnym zadaniem
współczesnej medycyny. Przed naukowcami jeszcze
wiele lat badań nad optymalizacją terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem nanotechnologii,
przy czym dotychczasowe efekty wydają się dość
obiecujące.
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