
567Oporność bakterii na srebro — problem stary czy nowy?

żywalność bakterii, a w wyższych zupełne go 
hamowały. Efektu takiego nie udało się zaob-
serwować w przypadku takich samych stę-
żeń jonów srebra. Uzyskane wyniki potwier-
dziły wysoki potencjał nanocząstek srebra w 
kontroli wzrostu „srebroopornych szczepów 
bakterii”.

osłon komórkowych, wzmożonej produkcji 
wolnych rodników, wyraźnie zmniejszonej 
syntezy ATP oraz zaburzeń poboru glukozy i 
zahamowania wzrostu. Okazały się także być 
skutecznym środkiem wobec szczepu E. coli 
opornego na srebro. W niskich stężeniach 
nanocząstki srebra znacznie ograniczały prze-

PODSUMOWANIE

W dobie lawinowo rozprzestrzeniającej 
się wielolekooporności mikroorganizmów 
nanocząstki srebra są jedną z nielicznych, 
skutecznych, alternatywnych względem an-
tybiotyków, metod zwalczania patogenów. 
Biorąc pod uwagę zdolność mikroorgani-
zmów do szybkiego przystosowywania się do 
stresujących warunków środowiska, istnieje 
poważna obawa, że nadmierne i niekontrolo-
wane użycie srebra w formie wolnych nano-
cząstek lub nanokompozytów może przyczy-
nić się do narastania oporności bakterii na 
opisywany metal. Podkreślić należy, że nie 
brakuje firm komercyjnych nadużywających 

pojęcia nanotechnologii, próbujących wyko-
rzystać niewiedzę konsumentów, by skłonić 
ich do bezzasadnego nabywania i stosowa-
nia materiałów zawierających w swym skła-
dzie srebro. Szeroka ekspozycja produktów 
zawierających srebro w niskich stężeniach 
w środowisku może spowodować, że opor-
ność mikroorganizmów na nie przestanie 
być zjawiskiem rzadkim. Należy zatem zacho-
wać ostrożność zarówno na etapie produkcji 
preparatów opartych na bazie srebra (przede 
wszytskim nanocząstek srebra), jak i ich kon-
sumpcji.

OPORNOŚĆ BAKTERII NA SREBRO — PROBLEM STARY CZY NOWY?

Streszczenie

Srebro znane jest ze swych antybakteryjnych 
właściwości już od czasów starożytnych. Pierwsze 
wzmianki o srebroopornych drobnoustrojach poja-
wiły się w 1975 r. Mechanizmy oporności oraz biolo-
gicznego działania srebra na bakterie zostały opisane 
na podstawie obserwacji interakcji komórki drob-
noustroju z jonami Ag+. Srebro jest jedną z alterna-
tywnych względem antybiotyków metod zwalczania 
patogenów. Od wielu lat stosowane jest w medycy-
nie w formie azotanu srebra lub sulfadiazyny srebra. 
Rozwój nanotechnologii daje nowe możliwości w 
produkcji związków biologicznie aktywnych opar-

tych na bazie srebra. Nanostruktury cechuje dużo 
wyższa biologiczna aktywność niż ich większych 
pobratymców, wynikająca z mocno rozwiniętej po-
wierzchni. Nanocząstki srebra stanowią alternatywną 
metodę zwalczania patogenów trudnych do elimi-
nacji z powodu rozwiniętej wielolekooporności. Ze 
względu na coraz szersze zastosowanie nanocząstek 
srebra w wielu gałęziach przemysłu oraz niejedno-
krotnie nieuzasadnione i niekontrolowane ich uży-
cie, istnieje poważne ryzyko narastania oporności 
bakterii i innych mikroorganizmów na Ag. 

BACTERIAL RESISTANCE TO SILVER — A NEW OR AN OLD PROBLEM?

Summary

Silver has been known for its antibacterial activ-
ity since ancient times. First information about sil-
ver resistant microorganisms has appeared in 1975. 
Mechanism of resistance and biological activity of 
silver have been described as interaction between 
bacteria and silver ions (Ag+). Silver is one of many 
alternative ways of killing bacteria. For a long time 
silver has been used in medicine as silver nitrate or 
silver sulfadiazine. Progress in bionanotechnology 

offers us novel possibilities in production of silver 
-containing structures of high biological activity. 
Nanoparticles have bigger surface contact area and 
indicate higher biological activity than their larger 
equivalents. Due to broadening industrial usage of 
silver nanoparticles (often unreasonable) there is 
growing risk of appearance of microoganisms resist-
antce to silver.


