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Nanocząsteczki – perspektywy zastosowania  
w immunologii i alergologii

Nanoparticles: Prospects for the application in immunology and allergology
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Streszczenie

Nanotechnologia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się wielodyscy-
plinarną dziedziną nauki, opartą na wykorzystywaniu właściwości struk-
tur, których całkowita wielkość mieści się w przedziale 1-1000 nm. Wy-
wodząca się z nanotechnologii nanomedycyna wykorzystuje możliwości, 
jakie stwarza zastosowanie nanostruktur do opracowywania nowych 
strategii terapeutycznych oraz metod diagnostycznych. Szeroko pojęte 
nanostruktury, takie jak liposomy, nanocząsteczki metali, nanodiamen-
ty, dendrymery, nanoemulsje czy nanotubule mogą potencjalnie znaleźć 
zastosowanie także w immunologii. Nanotechnologia niesie nadzieję na 
wprowadzenie nowych szczepionek, adiuwantów oraz leków immuno-
modulujących, których zastosowanie może być przełomem w leczeniu 
wielu chorób zarówno zakaźnych, jak i niezakaźnych.

Słowa kluczowe: nanocząsteczki, aktywacja dopełniacza, szczepionki, 
wirusy oddechowe, alergiczny nieżyt nosa, astma, przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych

Summary

Nanotechnology is a fast growing multidisciplinary area of science based 
on the use of the properties of structures with overall size within the 
range 1-1000 nm. Nanomedicine has been derived from nanotechnology 
and uses the opportunities of nanostructures to develop new therapeutic 
strategies and diagnostic methods. Broadly defined nanostructures, such 
as liposomes, nanoparticles of metals, nanodiamonds, dendrimers, na-
noemulsions or nanotubes could be potentially used in immunology. Na-
notechnology brings hope to the introduction of new vaccines, adjuvants 
and immunomodulatory drugs, which use might lead to breakthrough in 
the treatment of both infectious and non-infectious diseases,.
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Wstęp
Wraz z rozwojem nanotechnologii pojawiają się nowe 

możliwości wykorzystania jej osiągnięć w medycynie. Na-
notechnologia opiera się na projektowaniu i praktycznym 
zastosowaniu szeroko pojętych struktur o wymiarach 
1-1000 nm [1,2]. Rozmiary nanostruktur porównywalne są 
do rozmiarów receptorów, przeciwciał czy enzymów. Ich 
wielkość może być od 100 do nawet 10 000 razy mniejsza 
od rozmiarów  komórek ludzkich, co umożliwia interakcje 
zarówno z cząsteczkami na powierzchni, jak i wewnątrz ko-
mórek [3]. Wśród tych struktur wyróżnia się liposomy, na-
noemulsje, nanotubule, dendrymery, nanocząsteczki meta-
li, nanodiamenty, których potencjał wiąże się z możliwością 
zastosowania ich w wielu obszarach medycyny, także w im-
munologii. Nanocząsteczki mogą różnić się pod względem 
struktury, składu chemicznego, stosunku powierzchni do 
objętości, co determinuje ich rozpuszczalność i wpływa na 
właściwości fizykochemiczne. Manipulując poszczególnymi 
właściwościami nanostruktur można uzyskać nanomate-
riały odpowiednie do określonych zastosowań biomedycz-

nych. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie uwalniania 
leku z nanocząsteczkowych nośników w trakcie transportu 
do miejsca docelowego, co zwiększa skuteczność terapii  
i ogranicza ryzyko wystąpienia efektów ubocznych [4]. Po-
nadto nanocząsteczki mogą być zaprojektowane w taki 
sposób, by docierały do określonej tkanki lub narządu [5,6]. 
Dzięki nanonośnikom możliwe jest także pokonywanie ba-
rier fizjologicznych, np. bariery krew-mózg [7,8].

Wśród nanostruktur, które mogą znaleźć zastosowanie 
jako nośniki do celów terapeutycznych, wyróżnia się m.in. 
polimerowe nanocząsteczki, liposomy, nanokryształy, na-
nozawiesiny, fulereny, nanorurki, stałe nanocząsteczki lipi-
dowe i dendrymery.

Polimerowe nanocząsteczki są w większości przypadków 
biodegradowalne i biokompatybilne. Zazwyczaj są to poli-
mery kwasu mlekowego (PLA), kwasu glikolowego (PGA) 
lub kopolimery kwasu mlekowego i glikolowego (PLGA). 
Mogą to być także struktury zbudowane z polimetakrylanu 
metylu (PMMA) [7]. Badania wykazały, że nanocząsteczki 
będące kopolimerami PLGA charakteryzują się zwiększoną 
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zdolnością do dostarczania antygenów do komórek dendry-
tycznych [9]. Biodegradowalne polimerowe nanocząstecz-
ki mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie jako nośniki  
w szczepionkach doustnych [10]. Najnowsze badania na 
modelach mysich sugerują, że wykorzystanie w szczepion-
kach nanocząsteczek będących kopolimerami kwasu mleko-
wego i glikolowego może skutecznie pobudzać odpowiedź 
humoralną, indukując produkcję przeciwciał IgA i IgG [11]. 
Podobne wyniki uzyskali wcześniej Sarti i wsp., wykazując, 
że zastosowanie nanocząsteczek składających się z PLGA 
jako nośników do jednoczesnego podania antygenu (owo-
albumina) i adiuwantu (monofosforylowy lipid A) promuje 
odpowiedź humoralną [12]. Przykładem dopuszczonego 
do obrotu leku z wykorzystaniem polimerowych nanoczą-
steczek jest preparat zwierający pegylowany interferon alfa 
2a/2b stosowany w leczeniu zakażeń wirusem zapalenia 
wątroby typu C [13].

Liposomy to zbudowane z podwójnej warstwy lipido-
wej pęcherzyki wypełnione wodą lub wodnym roztworem. 
Mogą być nośnikami związków terapeutycznych, które 
mogą być zamknięte we wnętrzu liposomu lub osadzone 
na jego powierzchni [14]. Ze względu na zawartość natu-
ralnych biodegradowalnych fosfolipidów, nie są toksyczne 
ani immunogenne, zatem mogą być dobrymi systemami 
nośnikowymi w szczepionkach [15].

Nanokryształy do celów terapeutycznych składają się  
z cząsteczek leku [16]. Rozpuszczenie nanokryształów  
w ciekłym nośniku prowadzi do powstania nanozawiesin, 
które mogą być stosowane w celu zwiększenia biodostęp-
ności podawanych doustnie leków tj. takrolimus czy am-

foterycyna B [4]. Ich niewielkie rozmiary umożliwiają bez-
pieczne i skuteczne przenikanie przez kapilary [7]. Jednym 
z przykładów zastosowania nanokryształów w terapii jest 
podawany drogą doustną immuosupresyjny lek – Rapamu-
ne® [17]. 

Fulereny i nanorurki zalicza się do struktur utworzonych 
z atomów węgla. Fulereny to struktury kuliste, natomiast 
nanorurki mają kształt cylindryczny. Mogą być jedno-, dwu- 
lub wielościenne. Rozpuszczalne pochodne fulerenów skła-
dają się z 60 atomów węgla. Wykazano, że jednościenne 
nanorurki węglowe wywierają efekt prozapalny w komór-
kach linii A549 (komórki nabłonkowe raka płuc) [18,19]. 
Podobne działanie wywołują także na kokultury komórek 
nabłonka oskrzeli i fibroblastów [20]. Co ciekawe, najnow-
sze badania sugerują, że nanocząsteczki, takie jak nanorur-
ki i fulereny C60, mogą być rozpoznawane jako patogeny 
przez receptory Toll-podobne [21].

Stałe nanocząsteczki lipidowe składają się z hydrofobo-
wego rdzenia pokrytego pojedynczą warstwą fosfolipido-
wą [7]. Uznawane są za najskuteczniejsze nośniki lipidowe, 
stanowiące alternatywę dla innych nanostruktur. Mogą być 
stosowane w celu zwiększenia biodostępności niektórych 
leków, a także jako adiuwanty w szczepionkach [22].

Dendrymery stanowią klasę polimerów o rozgałęzionej 
strukturze. Mogą składać się z różnych polimerów, np. 
poliamidoamin, polietylenoimin, polipropylenoimin [23]. 
Badania Garcίa-Vallejo i wsp. wykazały, że zastosowanie 
glikopeptydowych dendrymerów ułatwia internalizację 
antygenu, a także prowadzi do silnej indukcji limfocytów 
CD4+ i CD8+ [24] (ryc. 1).

Ryc. 1. Struktura wybranych nanocząsteczek.
A) Nanorurki B) Dendrymery C) Liposomy D) Nanokryształy E) Polimerowe nanocząsteczki
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Interakcje nanocząsteczek z komórkami żernymi
Potencjalne zalety zastosowania systemów bazujących 

na wykorzystaniu nanostruktur to między innymi możli-
wość podania leku bezpośrednio do miejsca docelowego, 
poprawa stabilności a także zredukowanie efektów ubocz-
nych. Jednakże, praktyczne zastosowanie takiej terapii na-
potyka pewne ograniczenia związane z odpowiedzią ukła-
du immunologicznego na pojawienie się nanocząsteczek. 
W momencie wniknięcia do układu krwionośnego, nano-
cząsteczki napotykają liczne białka i komórki odpowiedzi 
immunologicznej. Pochłonięcie nanostruktur może nastą-
pić bezpośrednio w krwiobiegu przy udziale monocytów 
lub komórek dendrytycznych lub po przedostaniu się do 
tkanek, np. przez komórki Kupffera w wątrobie, czy lim-
focyty B i makrofagi w obrębie śledziony, a wychwyt ten 
może być dodatkowo ułatwiony przez adsorpcję opsonin 
do powierzchni nanostruktur. Nierzadko dochodzi do tego 
zanim nanocząsteczka dotrze do miejsca docelowego, co 
przekłada się na obniżenie wydajności systemów bazują-
cych na zastosowaniu nanocząsteczek [25].

Rozpoznanie nanocząsteczek jako obcych przez układ 
odpornościowy i indukcja skierowanej przeciwko nim odpo-
wiedzi ze strony układu odpornościowego może skutkować 
brakiem działania terapeutycznego. Ponadto, sfagocytowa-
nie nanocząsteczek przez komórki żerne może prowadzić 
do niepożądanych interakcji z układem immunologicznym  
i promowania odpowiedzi zapalnej, a nawet przyczyniać się 
do powstania zaburzeń o charakterze autoimmunologicz-
nym lub zwiększonej podatności na infekcje wirusowe czy 
choroby nowotworowe [26].

Niekorzystne właściwości biologiczne  
nanocząsteczek

Biodystrybucja nanocząsteczek do określonych komórek 
lub narządów jest uzależniona także od ich działania trom-
bogennego oraz zdolności do wywoływania hemolizy czy 
aktywacji dopełniacza.

Działanie hemolityczne
Nanocząsteczki, które indukują hemolizę mogą wykazy-

wać zdolność adhezji do fragmentów komórek lub absor-
bować uwolnioną hemoglobinę, co zwiększa prawdopo-
dobieństwo eliminacji przez makrofagi za pośrednictwem 
mechanizmów angażujących receptory zmiatacze lub na 
drodze fagocytozy wywołanej rozpoznaniem fosfatydylo-
seryny [25]. Sugeruje się, że istotną właściwością nanoczą-
steczek, które bezpośrednio uszkadzają błonę erytrocytów, 
jest ich ładunek powierzchniowy. Wskazuje na to fakt, że 
spośród pochodnych fulerenu C-60 działanie hemolityczne 
wykazują tylko cząsteczki o dodatnim ładunku powierzch-
niowym [27]. Potwierdzają to również liczne badania,  
w których oceniano efekt hemolityczny powodowany przez 
różnego rodzaju dendrymery. Wykazano znaczące obniże-
nie hemotoksycznego działania dendrymerów poliamido-
aminowych [28], polipropylenoiminowych [29], i polilizy-
nowych [30] po zneutralizowaniu ich powierzchniowego 
ładunku dodatniego.

Działanie trombogenne
Istotny wpływ na biodystrybucję nanocząsteczek może 

mieć trombogenność niektórych nanostruktr. Ze względu 
na fakt, że zastosowanie nanocząsteczek jako nośników 
umożliwiających kontrolowany transport leku do miejsca 
docelowego wiąże się z koniecznością wydłużenia czasu 
ich cyrkulacji w krwiobiegu, zwiększa to prawdopodo-
bieństwo ich kontaktu z komórkami krwi obwodowej oraz 
komponentami układu krzepnięcia. Takie interakcje mogą 
przyczyniać się do powstania efektów ubocznych terapii, 
wywołanych aktywacją kaskady krzepnięcia, powstaniem 
zakrzepu, a nawet całkowitym bądź częściowym zabloko-
waniem światła naczynia krwionośnego przez skrzeplinę.  
W badaniach Guidetti i wsp. oceniano wpływ trzech ro-
dzajów nanostruktur – nanokrzemionki, wielościennych 
nanorurek węglowych oraz nanosadzy na aktywację i agre-
gację płytek krwi [31]. Wykazano, że wszystkie badane na-
nomateriały indukują szlaki biochemiczne odpowiedzialne 
za aktywację płytek krwi, doprowadzając do ich agregacji  
w wyniku uruchomienia mechanizmu angażującego inte-
grynę αIIbβ3 i przyłączenia fibrynogenu. Co ciekawe, możli-
wa jest aktywacja odpowiedzi ze strony płytek krwi również 
w sytuacji, gdy badane nanostruktury są obecne w krwiobie-
gu w stężeniu niewystarczającym do wywołania agregacji 
płytek. Odbywa się to dzięki zdolności tych nanomateriałów 
do synergistycznego działania z podprogowymi ilościa-
mi fizjologicznych agonistów, np. TxA2 (tromboksan A2)  
czy ADP (adenozynodifosforan). Zatem, pojawienie się na-
wet minimalnej ilości nanocząsteczek w krwiobiegu może 
doprowadzić do rozwoju zakrzepicy.

Aktywacja dopełniacza
Projektowanie nanocząsteczek do zastosowań medycz-

nych wymaga także uwzględnienia możliwości ich interakcji 
z komponentami układu dopełniacza, stanowiącymi istotny 
mechanizm odpowiedzi nieswoistej, będący pierwszą linią 
obrony przeciwko mikroorganizmom i obcym cząsteczkom 
wnikającym do organizmu. Aktywacja układu dopełniacza 
jest istotną przeszkodą, znacznie ograniczającą bezpieczeń-
stwo stosowania terapii z wykorzystaniem nanocząsteczek. 
Związane jest to nie tylko z zaburzeniem biodystrybucji na-
nostruktur, ale również z potencjalnym ryzykiem wystąpie-
nia reakcji nadwrażliwości, a także anafilaksji. Opisywane 
są przypadki pojawienia się działań niepożądanych związa-
nych z medycznym zastosowaniem liposomów [32]. Wyka-
zano, że pegylowana liposomalna doksorubicyna (Doxil®), 
stosowana w terapii nowotworów, wywołuje natychmia-
stowe reakcje nadwrażliwości. Reakcje te nie są związane 
z mechanizmem alergii mediowanej przez przeciwciała IgE. 
Sugeruje się, że objawy te spowodowane są aktywacją do-
pełniacza. Symptomy takie jak duszność, obrzęk twarzy, 
ból głowy, dreszcze, bóle w klatce piersiowej – w odróż-
nieniu od reakcji nadwrażliwości typu I – pojawiają się już 
przy pierwszej ekspozycji na lek [35]. Ze względu na swoją 
fosfolipidową strukturę, liposomy są silnymi aktywatorami 
dopełniacza. Mogą one indukować białka kaskady dopeł-
niacza zarówno na drodze mechanizmów zależnych- jak  
i niezależnych od przeciwciał [36], a także za pośrednic-
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twem receptorów zmiataczy [37]. Wyniki opublikowane w 
1991 r. przez Chonna i wsp. sugerują, że liposomy o ładun-
ku ujemnym indukują aktywację dopełniacza na drodze kla-
sycznej, natomiast naładowane dodatnio – na drodze alter-
natywnej [38]. Najnowsze badania wykazały, że aktywacja 
dopełniacza może wynikać również z zastosowania nano-
struktur lipidowych innych niż liposomy, np. perfluorokar-
bonu. Wykazano, że perfluorobromooktan zawierający 50 
mol% DOTAP (metylosiarczan N-[1-(2,3-dioleoiloksy)propy-
lo]-N,N,N-trimetyloamoniowy)) jest rozpoznawany przez 
przeciwciała, które z kolei aktywują dopełniacz na drodze 
klasycznej [39]. W przypadku cząsteczek zawierających 30 
mol% GD-DOTA (sól N-metyloglukaminowa kompleksu ga-
dolinu z kwasem 1,4,7,10-tetraazacyklododekano-1,4,7,10-
tetraoctowym) najczęściej są to przeciwciała klasy IgM [32].

Nanorurki węglowe aktywują układ dopełniaczanie tylko 
na drodze klasycznej za pośrednictwem składnika C1 i biał-
ka C-reaktywnego, ale także na drodze alternatywnej przy 
udziale białka C3 oraz w szlaku lektynowym. Salvador-Mo-
rales i wsp. wykazali, że rodzaj aktywowanego szlaku jest 
uzależniony od właściwości tych nanostruktur: jednościen-
ne nanorurki uruchamiają klasyczną aktywację dopełniacza, 
natomiast dwuścienne – zarówno klasyczną, jak i alterna-
tywną [40]. Z kolei droga lektynowa jest indukowana przez 
pegylowane jednościenne nanorurki [41].

Dożylne podanie nanocząsteczek skutkuje ich usunię-
ciem z krwiobiegu w ciągu kilku minut. Badania sugerują, że 
obecność hydrofilowych łańcuchów na powierzchni nano-
struktur zmniejsza częstość interakcji z białkami, co wydłu-
ża czas cyrkulacji w układzie krwionośnym [42]. Shan i wsp. 
analizowali związek pomiędzy obecnością hydrofilowego 
łańcucha glikolu polietylenowego na powierzchni nanoczą-
steczki a szybkością usuwania nanostruktur, spowodowaną 
aktywacją dopełniacza, jak również pochłonięciem przez 
makrofagi. Wykazano, że obecność hydrofilowego łańcu-
cha PEG może zmniejszać ryzyko rozszczepienia składnika 
C3 dopełniacza oraz hamować opsonizację i pochłonięcie 
nanostruktur przez makrofagi [43].

Interesującą metodę oszacowania zależności pomiędzy 
fizykochemicznymi właściwościami nanostruktur (m.in. roz-
miar, potencjał zeta, indeks polidyspersji) a aktywacją do-
pełniacza in vivo, opisali Thomas i wsp. [44]. W badaniach 
wykorzystano algorytm MP5 pozwalający na ocenę indu-
kowanej przez nanocząsteczki aktywności hemolitycznej 
dopełniacza na podstawie fizykochemicznych właściwości 
nanostruktur. Wykazano, że właściwości fizykochemiczne 
nanocząsteczek mogą być dobrym wskaźnikiem predyk-
cyjnym, na podstawie którego można oszacować zdolność 
nanostruktur do aktywacji dopełniacza.

Metody ograniczenia rozpoznania nanostruktur 
przez układ immunologiczny

Interakcje nanocząsteczek z komórkami układu immuno-
logicznego uzależnione są od wielu czynników. Wykazano, 
że różne nanostruktury oddziałują na różne szlaki sygnało-
we, a właściwości danej nanocząsteczki determinują rodzaj 
ścieżek sygnałowych, które uruchomione zostaną w celu jej 

zinternalizowana [25]. Przyjmuje się, że manipulując właści-
wościami takimi jak rozmiar, hydrofobowość/hydrofilowość 
czy powierzchniowy ładunek elektryczny można uzyskać 
nanocząsteczki, które nie będą rozpoznawane przez system 
odpornościowy, przed czym chroni np. połączenie nanoczą-
steczki z glikolem polietylenowym (PEG)lub innym polime-
rem [26]. Ponadto zastosowanie glikolu polietylenowego 
znacząco obniża właściwości hemolityczne nanocząsteczek 
[45], a także ogranicza agregację i aktywację trombocytów 
[46].

Jednakże, istnieją się doniesienia, sugerujące, że ta meto-
da ograniczenia toksyczności czy rozpoznania przez układ 
immunologiczny nie ma stuprocentowej skuteczności ze 
względu na możliwość powstania swoistych przeciwciał 
IgM anty-PEG po podaniu pegylowanych liposomów, co 
przyspiesza ich usuwanie z krwiobiegu [47-49]. Ponadto 
pegylacja nie zapewnia ochrony przed aktywacją dopełnia-
cza [41].

Wykorzystanie nanocząsteczek w szczepionkach 
przeciwko wirusom układu oddechowego

Tradycyjne szczepionki zawierają żywe atenuowane 
drobnoustroje, inaktywowane mikroorganizmy lub niektó-
re ich komponenty. Wiele z tych szczepionek charakteryzuje 
się dobrą skutecznością, niektóre natomiast nie zapewniają 
pełnej ochrony przed zakażeniem [50]. Ponadto, stosowa-
nie szczepionek zawierających żywe drobnoustroje nie jest 
rekomendowane w przypadku większości osób z obniżoną 
odpornością [51].

Antygen szczepionkowy może być zamknięty wewnątrz 
nanostruktury, co ułatwia dostarczenie cząstek podlega-
jących szybkiej degradacji w organizmie lub takich, które 
indukują jedynie krótkotrwałą i lokalną odpowiedź immu-
nologiczną. Antygeny umieszczone na powierzchni nano-
nośnika mogą być zaprezentowane i rozpoznane przez 
układ immunologiczny podobnie jak antygeny drobno-
ustrojów [52].

Efektywność szczepionek oceniana jest na postawie ich 
zdolności do interakcji z komponentami układu odporno-
ściowego oraz stymulacji odpowiedzi immunologicznej. 
Dzięki osiągnięciom nanotechnologii możliwe jest projekto-
wanie potencjalnych adiuwantów i systemów nośnikowych 
do zastosowania w szczepionkach. Badania wykorzystujące 
nanocząsteczki jako adiuwanty wskazują, że indukują one 
odpowiedź immunologiczną co najmniej tak skutecznie 
jak powszechnie stosowane adiuwanty na bazie związków 
glinu. Cho i wsp. [53] wykazali, że nanocząsteczki oparte 
na strukturze tlenku kobaltu stymulują zarówno odpo-
wiedź typu Th1, jak i Th-2.Ponadto, w mniejszym stopniu 
indukują produkcję przeciwciał IgE. Natomiast immunizacja 
za pomocą koloidalnego złota połączonego z haptenami  
i antygenami stymuluje produkcję przeciwciał wyższą niż  
w przypadku podania kompletnego adiuwantu Freunda 
[54]. Dokładny mechanizm działania adiuwantowego na-
nocząsteczek nie jest znany. Sugeruje się, że nanostruktury 
mogą wzmagać pochłanianie i prezentację antygenu po-
chłoniętego przez komórki dendrytyczne [26].
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Obecnie podejmowane są próby wprowadzenia nano-
cząsteczek za pośrednictwem szczepionek donosowo lub 
przezskórnie. Podanie tych szczepionek ma na celu pobu-
dzenie odpowiedzi immunologicznej odpowiednio poprzez 
ekspozycję błony śluzowej nosa na antygeny, albo interak-
cję z obecnymi w warstwie naskórkowej i skórze właściwej 
komórkami dendrytycznymi. Donosowe podanie wolnych 
antygenów ma ograniczoną skuteczność ze względu na ich 
niską immunogenność i szybkie usuwanie z jamy nosowej. 
Ponadto, są one w niewielkim stopniu absorbowane przez 
komórki nabłonka nosa [55].

Istotnym czynnikiem warunkującym zdolność nanoczą-
steczek do pobudzania odpowiedzi immunologicznej jest 
ich rozmiar. Uważa się, że pokryte polimerem kwasu gliko-
lowego nanostruktury o wielkości poniżej 500 nm indukują 
odpowiedź komórkową. Natomiast odpowiedź humoralna 
jest bardziej nasilona po doustnym i donosowym zasto-
sowaniu nanonośników o wielkości 100 nm i 500 nm niż  
w przypadku podania większych nanostruktur (> 1000 nm 
[56].

Uzyskanie za pomocą tradycyjnego szczepienia długo-
trwałej, ochronnej odpowiedzi immunologicznej w dro-
gach oddechowych nierzadko jest trudne do osiągnięcia. 
Zastosowanie nanocząsteczek jako nośników białek wiru-
sowych pozwala na wydłużenie czasu uwalniania antygenu 
i stymulacji odpowiedzi immunologicznej, co przekłada się 
na zwiększenie skuteczności szczepionki. Badania nad wy-
korzystaniem osiągnięć nanotechnologii w szczepionkach 
niosą nadzieję na wprowadzenie nowych metod zwalcza-
nia infekcji wirusowych.

Nanocząsteczki w szczepionkach przeciw infek-
cjom RSV

Ludzki syncytialny wirus oddechowy jest czynnikiem wy-
wołującym infekcje dolnych dróg oddechowych u niemow-
ląt, dorosłych, osób starszych oraz pacjentów z obniżoną 
odpornością [57,58]. Ze względu na ryzyko wystąpienia po-
ważnych objawów choroby i zaostrzenia procesów zapal-
nych w dolnych drogach oddechowych u dzieci, które po 
szczepieniu przeciwko RSV przebyły naturalne zakażenie, 
obecnie skuteczna i bezpieczna metoda immunizacji nie 
jest dostępna [59,60].

Roux i wsp. [61] zaproponowali wykorzystanie białka 
nukleokapsydu wirusowego jako antygenu w formie na-
nocząsteczek połączonych z bakteryjnym RNA. Badania na 
modelach zwierzęcych wykazały, że donosowe podanie ta-
kiej szczepionki ma silne działanie immunogenne i zapew-
nia skuteczną ochronę przed zakażeniem. Dowiedziono, że 
nanocząsteczki są szybko pochłaniane przez komórki den-
drytyczne oraz makrofagi, będące kluczowymi komórkami 
indukującymi odpowiedź na antygen w drogach oddecho-
wych. Co więcej, zaobserwowano, że podanie dwóch dawek 
szczepionki w odstępach dwutygodniowych nie wywołało 
zaostrzenia objawów choroby, a znacząco obniżyło poziom 
replikacji wirusa w komórkach płuc. Podskórne podanie 
szczepionki stymuluje działanie protekcyjne w znacznie 
mniejszym stopniu niż w przypadku donosowego szczepie-
nia. Donosowa immunizacja indukuje zarówno miejscową, 

jak i systemową odpowiedź humoralną. W popłuczynach 
pęcherzykowo-oskrzelowych uprzednio immunizowanych 
myszy zakażonych następnie RSV wykryto efektorowe lim-
focyty CD4+ i CD8+ oraz swoiste przeciwciała klas IgG1, 
IgG2 oraz IgA [61].

Badania na modelach mysich wskazują na możliwość 
wykorzystania w szczepionkach wirusowego białka G [62]. 
Sugeruje się, że białko to odgrywa istotną rolę w patoge-
nezie choroby, ze względu na zdolność do wiązania z re-
ceptorem CX3CR1 dla chemokin, co ułatwia wirusom za-
każanie komórek [63]. Zastosowanie nanocząsteczek jako 
nośników dla wirusowego białka G obejmującego motyw 
CX3C, indukowało produkcję przeciwciał blokujących inte-
rakcje wirusowego motywu CX3C z receptorem CX3CR1,  
a także prowadziło do odpowiedzi ze strony limfocytów 
cytotoksycznych. Co ciekawe, wykazano indukcję odpowie-
dzi komórkowej przeciwko wirusowemu antygenowi M2, 
mimo iż podana szczepionka nie zawierała tego epitopu. 
Mechanizm, na drodze którego pobudzana jest odpowiedź 
limfocytów CD8+ na ten antygen nie jest jasny [62].

Szczepionki przeciwgrypowe 
Wirus grypy, ze względu na zdolność mutacji, stanowi 

ciągłe zagrożenie dla populacji ludzkiej. Wywoływana przez 
ten wirus grypa – ostra choroba zakaźna układu oddecho-
wego – może prowadzić do poważnych powikłań. [64]

Kanekiyo i wsp. [65] stworzyli nowy rodzaj szczepionki 
przeciw grypie. Badacze, wykorzystując ferrytynę (białko 
naturalnie tworzące nanocząsteczki zbudowane z 24 poli-
peptydów) połączoną z cząsteczkami hemaglutyniny stwo-
rzyli strukturę budową przypominającą wirusa grypy. Wy-
kazano, że u zwierząt immunizowanych tak przygotowaną 
szczepionką miano przeciwciał neutralizujących było około 
34-krotnie wyższe niż po zastosowaniu tradycyjnej szcze-
pionki. Co ciekawe, mimo iż w szczepionce zastosowano 
tylko cząsteczkę hemaglutyniny pochodzącą z serotypu 
wirusa grypy z 1999 roku, przeciwciała powstałe w odpo-
wiedzi na ten antygen neutralizowały także glikoproteiny 
H1N1 pochodzące z licznych serotypów z lat ubiegłych [65].

Szczepionka przeciwko wirusowi paragrypy
Wirus paragrypy typu 3 jest częstą przyczyną infekcji ukła-

du oddechowego u noworodków i małych dzieci. Obecnie 
nie jest dostępna szczepionka przeciwko temu wirusowi. Po-
dejmowano próby wykorzystania w szczepionkach bydlęce-
go wirusa paragrypy typu 3 [66,67]. Jedną ze strategii było 
zastosowanie nanocząsteczek jako nośników dla antygenów 
tego wirusa. Wykazano, że podanie donosowe szczepionki 
bazującej na nanostrukturach PLGA indukowało u immunizo-
wanych myszy wysoką produkcję swoistych względem wiru-
sa przeciwciał [68]. Niedawno opublikowane wyniki sugerują 
wykorzystanie w nanoszczepionkach cząsteczek srebra synte-
tyzowanych przy użyciu metod biologicznych. Przyjmuje się, 
że przeciwwirusowe działanie nanocząsteczek srebra polega 
na blokowaniu interakcji wirusa z komórką i jest uzależnione 
od wielkości oraz potencjału zeta tych nanostruktur. W zależ-
ności od systemu biologicznego użytego do syntezy nanoczą-
steczek srebra, możliwe jest uzyskanie nanostruktur o pożąda-
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nych dla wywołania efektu przeciwwirusowego rozmiarach.  
W przeprowadzonych badaniach największą zdolność do 
hamowania replikacji wirusa wykazywały nanocząsteczki 
produkowane przez grzyby z rodzaju Curvularia oraz Fusa-
riumoxysporum [69].

Nanotechnologia w terapii chorób  
dróg oddechowych
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych jest stanem 
zapalnym błony śluzowej nosa, który objawia się niedroż-
nością przewodów nosowych, wyciekiem ropnym z nosa, 
bólami twarzy oraz zaburzeniami węchu [70]. Leczenie za 
pomocą glikokortykosteroidów oraz antybiotyków nie za-
wsze przynosi zadowalające efekty, a czasem wywołuje 
działania niepożądane [71]. Miejscowe podanie leków za 
pomocą nanonośników może znacząco zredukować ryzyko 
wystąpienia efektów ubocznych, polepszając tym samym 
wydajność leczenia. Ze względu na fakt, że cząstki polisty-
renowe opłaszczone glikolem polietylenowym wykazują 
zdolność do penetracji błony śluzowej, grupa amerykań-
skich badaczy zaproponowała zastosowanie ich jako po-
tencjalnych nośników leków. W badaniach in vitro wykaza-
no, że nanostruktury te mogą penetrować błonę śluzową 
u wszystkich pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok 
przynosowych oraz u połowy chorych z polipami nosa [72].

Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa charakteryzuje się nadreaktywno-

ścią oskrzeli i przewlekłym stanem zapalnym dróg odde-
chowych, którego konsekwencją jest remodeling. Zmiany 
te często mają charakter postępujący, dlatego istotne jest 
wczesne wdrożenie leczenia [73]. Niska depozycja płucna 
leków podawanych za pomocą nebulizacji stanowi prze-
szkodę na drodze skutecznego leczenia pacjentów z ast-
mą oskrzelową. Nadzieję na poprawienie dystrybucji leku 
niesie zastosowanie w terapii osiągnięć nanomedycyny. El-
Gendy i wsp. [74] zastosowali w badaniach nanocząsteczki  
o rozmiarach 160-230 nm. Wykazano, że właściwości ae-
rodynamiczne aglomeratów nanocząsteczek budezonidu 
są odpowiednie do zastosowania w terapii wziewnej, a ich 
struktura pozwala na uzyskanie wydajnej depozycji płucnej.

Badania na modelu mysim przeprowadzone przez grupę 
naukowców z Japonii wykazały przeciwzapalne działanie 
polimerycznych nanocząsteczek zawierających betameta-
zon. U zwierząt leczonych tym preparatem odnotowano 
spadek liczby eozynofilów oraz IL-4 i IL-13 w popłuczynach 
pęcherzykowo-oskrzelowych. Sugeruje się, że zastosowanie 
nanocząsteczek jako nośników betametazonu może przy-
czynić się do obniżenia dawek leku stosowanych w terapii 
astmy oskrzelowej. Ponadto, może być skuteczne w lecze-
niu astmy steroidoopornej [75].

Bhvana i wsp. [76] ocenili stopień dystrybucji nanoczą-
steczkowego salbutamolu podawanego za pomocą inha-
latorów proszkowych. Wykazano ponad 2-krotnie większą 
depozycję nanocząsteczek leku w płucach w porównaniu  
z preparatami mikronizowanego salbutamolu.

Alergiczny nieżyt nosa
Najczęstsza z chorób atopowych, alergiczny nieżyt nosa, 

definiowana jest jako IgE-zależna reakcja zapalna pojawia-
jąca się po ekspozycji błony śluzowej nosa na alergeny. Ob-
jawy alergicznego nieżytu nosa obejmują katar surowiczy 
lub śluzowy, kichanie, świąd oraz niedrożność nosa [77]. 
Stosowana w leczeniu immunoterapia swoista nie zawsze 
przynosi zadowalające efekty kliniczne i wiąże się z ryzy-
kiem wystąpienia działań niepożądanych [78]. Obecnie 
podejmowane są próby wykorzystania nanocząsteczek  
w szczepionkach alergenowych. Badania sugerują, że na-
nostruktury zbudowane z kwasu poli-γ-glutaminowego są 
z łatwością internalizowane przez komórki dendrytyczne 
i skutecznie stymulują produkcję cytokin i chemokin. Po-
nadto doświadczenia in vitro na komórkach poddanych 
działaniu tych nanocząsteczek oraz ekstraktu alergenowe-
go z Phleumpratense wykazały wzmożoną produkcję IL-10 
oraz proliferację limfocytów T pamięci immunologicznej 
[79]. Co ciekawe, udowodniono, że fulereny hamują uwol-
nienie mediatorów reakcji zapalnej przez komórki tuczne  
i w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w terapii cho-
rób, u podłoża których leżą mechanizmy nadwrażliwości 
typu I [80].

Podsumowanie
Zastosowanie osiągnięć nanotechnologii w medycynie 

cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem badaczy 
na całym świecie. Potencjał terapii z wykorzystaniem nano-
struktur wiąże się z poprawą jakości życia pacjentów, dzięki 
możliwości zmniejszenia dawek leków oraz ograniczeniu 
ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Ponadto, zasto-
sowanie nanocząsteczek jako nośników antygenów niesie 
nadzieję na wprowadzenie szczepionek, których produkcja 
dotychczas nie była możliwa.

Mimo, iż opisane powyżej próby wykorzystania nano-
cząsteczek w terapii chorób dróg oddechowych wymaga-
ją przeprowadzenia jeszcze wielu badań, liczne preparaty 
bazujące na osiągnięciach nanotechnologii są już dostępne 
na rynku. W większości są to preparaty liposomalne i po-
limeryczne nanocząsteczki, stosowane m.in. w zwalczaniu 
infekcji grzybiczych, w leczeniu ciężkiego złożonego niedo-
boru odporności spowodowanego mutacją genu deamina-
zy adenozynowej, a także jako nośniki w szczepionkach.

Jednak, mimo wielu korzyści, jakie oferuje nanomedy-
cyna, projektując systemy nośnikowe do zastosowań te-
rapeutycznych, należy uwzględnić fakt, że wprowadzenie 
nanocząsteczek do organizmu wiąże się z rykiem rozpo-
znania ich przez układ immunologiczny i indukcji skiero-
wanej przeciwko nim odpowiedzi zarówno humoralnej, jak  
i komórkowej. Stwarza to istotne zagrożenie pojawienia się 
działań ubocznych takiej terapii, której ostateczne efekty 
nie są dobrze poznane. Opisano liczne przypadki interakcji 
nanocząsteczek z komponentami układu immunologicz-
nego. Zatem, konieczne są dalsze badania mające na celu 
wprowadzenie modyfikacji uniemożliwiających rozpozna-
nie nanostruktur przez system odpornościowy.
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