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StreSzczenie
Srebro, często nazywane „naturalnym anty-
biotykiem”, posiada silne właściwości prze-
ciwbakteryjne. Jest używane w medycynie 
i biologii od wielu lat, obecnie przeżywa swój 
renesans. Wynika to z dynamicznie rozwijają-
cej się nauki – nanotechnologii, której celem 
jest projektowanie i wytwarzanie materiałów 
o zwiększonej aktywności. Nanocząstki sre-
bra znajdują zastosowanie w medycynie i ko-
smetologii zarówno jako lek, jak i środek kon-
serwujący. Głównym powodem zastosowania 
srebra w biologii, medycynie i kosmetologii są 
jego silne właściwości antybakteryjne.

Słowa kluczowe: srebro, nanotechnologia, 
kosmetyki, bakterie, choroby skóry

AbStrAct
Silver, called as ”natural antibiotic” has strong 
antibacterial properties. Although it has been 
used in medicine and biology since ancient time, 
nowadays, it is especially appreciated. It results 
from development of new science – nanotech-
nology, which aimed at designing and manu-
facturing materials characterized by increased 
activity. Silver nanoparticles may be applied in 
medicine and cosmetology both as a drug and 
preservative. 
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bacteria, skin diseases
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Srebro i kosmetyki
Silver and cosmetics

Srebro
– hiStoriA i wSpółczeSne znAczenie
Srebro znane jest z biologicznych właściwo-
ści od czasów starożytnych. Antyczni Grecy 
stosowali preparaty z zastosowaniem srebra 
w leczeniu wrzodów, do stymulowania goje-
nia się ran, jako konserwant wody i żywno-
ści. Już wówczas przechowywano żywność 
w srebrnych naczyniach lub wrzucano srebr-
ne monety w celu przedłużenia terminu 
jej przydatności do spożycia. Aby zapobiec 
szerzeniu się chorób, dzieci karmiono, przy 
użyciu srebrnych łyżeczek [1]. Historyczne 
zapiski wskazują, że pierwszym związkiem 
srebra użytym w lecznictwie był azotan sre-
bra AgNO3, nazwany lapisem. Prawdopodob-
nie odkrył go w XV wieku szwajcarski mnich 
Basilius Valentinus. Pierwszą wzmiankę na-
ukową o lapisie zanotowano w książce The 
Surgions Mate Johna Woodalla z 1617 roku, 

która to stanowiła praktyczny poradnik dla 
chirurgów okrętowych i sugerowała stoso-
wanie lapisu do otwierania wrzodów, lecze-
nia ran i wysypek. Jak się później okazało, 
słowo „lapis” niekoniecznie musiało odnosić 
się do czystego azotanu srebra, gdyż stoso-
wanie w tamtych czasach AgNO3 było raczej 
niemożliwe ze względu na jego wysoką cenę. 
Prawdopodobnie używano mieszaniny azo-
tanu srebra, kwasu solnego i chlorku sodu lub 
chlorku potasu. Preparat ten stosowano mię-
dzy innymi w przypadku leczenia padaczki, 
chorób wenerycznych, trądziku, stanów za-
palnych, brodawek czy wrzodów. Srebro zna-
lazło także zastosowanie w odkrytej przed 
2000 lat niekonwencjonalnej medycynie 
ajurwedyjskiej również jako skuteczny śro-
dek w leczeniu stanów zapalnych i wrzodów 
[2]. Leczniczą moc srebru przypisywał także 
słynny Paracelsus (1493-1541). W XIX wieku 
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ginekolog Carl S.F. Credé zalecił zakraplanie noworod-
kom oczu azotanem srebra w celu zapobiegania zapalenia 
spojówek i grożącej w efekcie ślepoty. Wobec skuteczno-
ści tej metody wprowadzono ustawowy obowiązek sto-
sowania zabiegu Credégo. Pod koniec XX wieku metoda 
ta stała się mniej popularna, choć nadal bywa stosowana 
w niektórych szpitalach [3]. 

nAnotechnologiA 
Nanotechnologię można zdefiniować jako zestaw tech-
nik i sposobów projektowania i wytwarzania rozmaitych 
struktur, w których przynajmniej jeden rozmiar jest 
poniżej 100 nm. Rozmiary nanometryczne nie są jedno-
znacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5-
100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obec-
nie uważa się, iż granice rozmiarów nanometrycznych 
leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwo-
ściami fizycznymi materiału.

W dobie intensywnego rozwoju nanonauk i nanotech-
nologii zainteresowanie srebrem znacznie wzrosło. Roz-
wój nanotechnologii umożliwił aplikację srebra w wielu 
gałęziach przemysłu. Przykładem są produkty farma-
ceutyczne (maści, kremy, opatrunki), suplementy diety, 
kosmetyki, tekstylia, środki do dezynfekcji, opakowania 
żywności, zabawki, artykuły i sprzęt gospodarstwa do-
mowego czy elektronika konsumencka. Według raportu 
Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Nanonauk i Na-
notechnologii przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przewidywana sprzedaż produktów zawiera-
jących elementy powstałe w wyniku zastosowania na-
notechnologii w 2015 roku wyniesie ok. 15% w stosunku 
do całej produkcji. W marcu 2011 roku aż 313 produktów 
dostępnych na amerykańskim rynku konsumenckim za-
wierało nanocząstki srebra i liczba ta stale rośnie [4, 5]. 
Rośnie także zainteresowanie srebrem w kosmetologii, 
gdzie użyte jako komponent ma nie tylko działanie lecz-
nicze, ale również podnosi walory użytkowe kosmetyków, 
przedłużając termin ich przydatności. 

Srebro pod względem chemicznym jest mało reaktyw-
ne. Wykazuje odporność na działanie powietrza, a dzięki 
swojej „szlachetności” rozpuszcza się jedynie w kwasach 
utleniających, np. kwasie azotowym, gorącym stężonym 
kwasie siarkowym [3]. Srebro należy do pierwiastków 
śladowych. Fizjologiczne dzienne zapotrzebowanie orga-
nizmu ludzkiego na srebro szacowane jest na poziomie 
0,0014-0,08 mg. Choć nie jest uznane za pierwiastek 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu, obserwacje medyczne wykazały, że spadek 
poziomu Ag poniżej 0,001% masy ciała może powodować 
zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu układu im-
munologicznego [3]. Fizjologiczną zawartość srebra w na-
rządach organizmu ludzkiego przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zawartość srebra w narządach organizmu ludzkiego [3]

Mięśnie 0,009-0,28 ppm

Kości 0,01-0,44 ppm

Wątroba < 0,005 ppm

Nerka < 0,005 ppm

Krew < 0,003 ppm

AntybAKteryjnA AKtywność SrebrA
Srebro wykazuje szerokie spektrum działania wobec 
bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich oraz pier-
wotniaków i wirusów [3, 6-12]. Ze względu na swoją oligo-
dynamiczność działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo 
już w bardzo niskich stężeniach. Skuteczność antybak-
teryjna srebra zależy od liczby jonów Ag+ w środowisku. 
Mechanizm przeciwbakteryjnej aktywności można omó-
wić w następujących kategoriach [13, 14]: 

1. oddziaływania na osłony zewnątrzkomórkowe:
 – zmiany w przepuszczalności ułatwiające wydo-

stawanie się poza komórkę substancji ważnych 
metabolicznie lub zwiększone, niekontrolowane 
pobieranie składników ze środowiska,

 – zachwianie gospodarki fosforanami;
2. oddziaływania na metabolizm komórki, w tym szcze-

gólnie na metabolizm aminokwasów i enzymów 
poprzez tworzenie wiązań z grupami funkcyjnymi 
aminokwasów (szczególne powinowactwo do grupy 
tiolowej – SH), a także blokowanie aktywności enzy-
mów poprzez wiązanie do ich centrum aktywnego; 

3. utrudnienia w pozyskiwaniu energii, w tym szcze-
gólnie wpływanie na transport elektronów w łańcu-
chu oddechowym i inhibicję działania cytochromów 
poprzez wiązanie do centrum aktywnego;

4. oddziaływania na materiał genetyczny, tj. 
 – hamowanie syntezy zasad azotowych, 
 – zaburzenia w syntezie DNA i RNA,
 – interkalowanie z DNA, rozrywanie wiązań 

wodorowych.

Antybakteryjne właściwości srebra sprawiają, że jest 
ono wykorzystywane w dezynfekcji.

Wśród najnowszych rodzajów środków dezynfekcyj-
nych wyróżnia się wodne roztwory zawierające cząstki 
nanosrebra. Płyny dezynfekcyjne oparte na bazie srebra  
stosowane są do dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń, 
odkażania urządzeń technologicznych i linii produkcyj-
nych. Są skutecznym środkiem zapobiegającym rozwojo-
wi bakterii i grzybów na etapie produkcji i konsumpcji. 
Pozwalają zachować czystość pomieszczeń domowych 
oraz użyteczności publicznej, w tym także salonów ko-
smetycznych. Płyny dezynfekcyjne z nanosrebrem służyć 
mogą także do miejscowego odkażania skóry. 

Formy StoSowAnego SrebrA
Postacią srebra stosowaną w medycynie i farmacji jeszcze 
do kilku ostatnich lat były azotan srebra lub sulfadiazy-
ny srebra – związki będące źródłem jonów Ag+. Aktualnie 
rozpowszechnioną formą tego metalu w obszarze me-
dycznym oraz wielu gałęziach przemysłu, także w prze-
myśle chemicznym (przedsiębiorstwach kosmetycznych 
i zakładach farmaceutycznych) są nanocząstki srebra, 
głównie jako srebro koloidalne. Charakterystykę form 
srebra przedstawiono w tabeli 2. 

Nanocząstki srebra pod względem chemicznym to sre-
bro metaliczne (Ag0) o średnicy 1-100 nm. Taka postać 
materiału sprzyja jego przeciwbakteryjnej efektywności 
ze względu na mocno rozwiniętą powierzchnię. Srebro 
koloidalne to naładowane elektrycznie (dodatnio) cząstki 
srebra zawieszone w wodzie. Jest to zatem zawiesina zde-
mineralizowanej wody oraz czystego srebra metalicznego. 
Cząstki srebra koloidalnego składają się z 103-106 atomów 
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srebra, z reguły o rozmiarach od 10 nm do 100 nm. Nie-
zależnie jednak od stężenia wielkość cząstek pozostaje 
niejednorodna. Widoczne są w wodzie w postaci zło-
tawej lub srebrnej poświaty. W srebrze koloidalnym, 
dzięki maksymalnemu rozdrobnieniu cząstek, całko-
wita powierzchnia substancji zwiększa się wielokrotnie. 
Wzmocnione zostaje zatem jego biologiczne działanie 
i łatwość wnikania do organizmu. Srebro koloidalne za-
chowuje się jak antybiotyk o szerokim spektrum działa-
nia. Może być stosowane wewnętrznie ( jako środek do 
podania doustnego lub płyn irygacyjny) lub zewnętrz-
nie – rozprowadzane miejscowo na skórze lub stosowane 
do zakraplania otwartych i zainfekowanych ran. Miejsca 

zmienione chorobowo można także spryskać rozpylo-
nym srebrem koloidalnym, natrzeć wacikiem lub założyć 
kompres. W przypadku grzybicy paznokci lub zapalenia 
łożyska paznokcia wskazana jest kąpiel palców rąk lub 
nóg z użyciem roztworu srebra [3]. Nie zaleca się jednak 
rozcieńczać roztworu srebra koloidalnego wodą. Należy 
je przechowywać w chłodnym miejscu o względnie stałej 
temperaturze, chroniąc przed światłem ze względu na 
łatwość utlenienia, a w konsekwencji utraty leczniczego 
działania. Niezwykle istotny w zachowaniu biologicznych 
właściwości jest sposób podania nanosrebra – sugeruje 
się unikanie kontaktu z metalem i plastikiem. Srebro ze 
względu na swoje antybakteryjne właściwości stosowa-
ne jest jako dodatek do kosmetyków przeznaczonych dla 
osób mających problemy ze skórą, np. łojotokowe zapale-
nie skóry, trądzik, zapalenie mieszków włosowych, grzy-
bicy stóp i paznokci (wykaz zastosowań srebra w wybra-
nych chorobach skóry zamieszczono w tabeli 3). 

Na bazie srebra koloidalnego powstały produkty ko-
smetyczne, takie jak: tonik, krem, mleczko, żel do gole-
nia, dezodorant. Pod handlową nazwą srebra koloidalne-
go funkcjonują również wszelkie ciecze zawierające sole 
srebra lub proteiny srebra, co znacznie utrudnia fachową 
i rzeczową dyskusję [3]. Srebro ma nie tylko silne właści-
wości dezynfekujące, ale również ściągające, a w wyż-
szych stężeniach również przyżegające i nekrotyczne [16].

Wyniki badań naukowych potwierdzają także bezpie-
czeństwo stosowania nanosrebra w kosmetykach jako 
środka bakteriostatycznego, bakteriobójczego, antysep-
tycznego i konserwującego [17]. Srebro jest bezwonne, 
dzięki czemu nie wpływa na pożądany przez producenta 
zapach preparatów kosmetycznych.

wAdy i zAlety
Jony srebra są powszechnie stosowane w biologii i medy-
cynie już od wielu lat, zaś srebro modyfikowane metodami 
nanotechnologii daje nowe możliwości w diagnostyce i te-
rapii wielu chorób. Nanocząstki srebra wykazują aktywność 
wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii 
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, grzybów, wirusów 
i pierwotniaków, także mikroorganizmów wielolekoopor-
nych) [3, 6-12], a w przeciwieństwie do jonów srebra zacho-
wują biologiczną aktywność przez wydłużony czas. Aktyw-
ność nanocząstek srebra zależy od ich wielkości, kształtów, 
zawartości srebra i składu chemicznego nanokompozytu 
[18]. Dzięki swojej wysokiej biologicznej aktywności nano-
cząstki srebra są dodawane do materiałów opatrunkowych, 
suplementów, cewników, implantów medycznych w celu 
hamowania rozwoju patogenów i inhibicji tworzenia biofil-
mu. Nanosrebro jest dodawane do materiałów (wykorzysty-
wanych m.in. do produkcji fartuchów szpitalnych, pościeli, 
ręczników) w celu redukowania mikroorganizmów ze śro-
dowiska klinicznego. Nanocząstki srebra znajdują zasto-
sowanie w kosmetologii jako środek antyseptyczny i kon-
serwant oraz jako składnik kosmetyków przeznaczonych 
dla osób z problemami skórnymi. Nanosrebro jest coraz 
częściej stosowane jako dodatek do bielizny, odzieży spor-
towej, dywanów, sprzętu komputerowego elektronicznego 
(np. klawiatur, myszy komputerowych), telefonów komór-
kowych, sprzętu AGD oraz toaletowego. 

Srebro jest szeroko stosowane we wszystkich gałęziach 
przemysłu, niejednokrotnie w sposób nieuzasadniony 
jest wręcz nadużywane. Jednym z negatywnych skutków 

Tabela 3. Wykaz wybranych schorzeń skóry podatnych na terapię 
wykorzystującą kosmetyki oparte na bazie srebra [3, 15]

Schorzenie Przyczyna

Atopowe zapalenie skóry Alergia, czynniki dziedziczne

Brodawki Wirus brodawczaka ludzkiego

Ciemieniucha Alergia, zaburzenia w pracy gruczołów 
łojowych

Czyraki Bakterie

Egzema Zakażenia bakteryjne, alergia

Grzybica skóry Grzyby

Liszajec Bakterie

Łupież tłusty Następstwo infekcji oraz nadczynność 
gruczołów łojowych

Łuszczyca Czynniki dziedziczne

Odleżyny Ucisk powodujący niedokrwienie

Odmrożenia Uszkodzenie skóry wskutek działania 
niskiej temperatury

Odra Wirus odry

Oparzenia Uszkodzenie skóry wskutek działania 
wysokiej temperatury

Oparzenia słoneczne Światło słoneczne, promienie UV

Opryszczka pospolita Wirus opryszczki

Owrzodzenia Miejscowe zaburzenia krążenia

Pokrzywka Nadwrażliwość, alergia

Półpasiec Wirus ospy wietrznej

Rany cięte i otarcia Uszkodzenia skóry na skutek ostrego przed-
miotu lub bocznego urazu mechanicznego

Ropne infekcje skóry Bakterie

Róża przyranna Bakterie

Świąd Następstwo m.in. chorób nerek, wątroby, 
zaburzeń krążenia, cukrzycy, infekcji, 
zatrucia, alergii

Trądzik Stany zapalne gruczołów łojowych, 
wywołane alergią, zmianami na podłożu 
hormonalnym lub psychicznym

Ukąszenia 
lub ukłucia owadów

Owady

Zgorzel Bakterie

Tabela 2. Charakterystyka form srebra 

Forma srebra Charakterystyka

Jonowe Ag+, srebro na +1 stopniu utlenienia, jon srebra, 
np. AgNO3 (lapis), sulfadiazyna srebra

Nanocząstki 
srebra wolne, 
srebro koloidalne

Ag0, srebro na 0 stopniu utlenienia, srebro 
metaliczne

Nanocząstki 
srebra immo-
bilizowane na 
nieorganicznych 
nośnikach

Ag0, srebro na 0 stopniu utlenienia, srebro meta-
liczne unieruchomione na związkach nieorganicz-
nych, np. SiO2/Ag0, TiO2/Ag0
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takiego powszechnego stosowania może być szkodliwy 
wpływ na środowisko: ludzi, zwierzęta, rośliny. Najbar-
dziej narażone na szkodliwe działanie nanocząstek sre-
bra wydają się być ekosystemy wodne. Ponadto jednym 
z największych niebezpieczeństw w medycynie może być 
zmiana wrażliwości bakterii na nanocząstki srebra.

Nanocząstki srebra mogą akumulować się w skórze 
(powodując trwałą dekoloryzację, zwaną argyrią), ner-
kach, mózgu i sercu. Argyria, inaczej srebrzyca, wynika 
z nagromadzenia srebra w skórze lub w gałkach ocznych, 
co uwidacznia się niebiesko-szarym ich przebarwieniem 
(mowa wówczas o srebrzycy miejscowej) lub odkładania 
się srebra w narządach, takich jak wątroba, śledziona, 
nadnercza (przybiera wówczas postać srebrzycy uogól-
nionej). Pierwsze przypadki dekoloryzacji skóry na skutek 
zażywania srebra notuje się na VIII wieku n.e., natomiast 
zespół symptomów, jakie pojawiają się w wyniku nad-
miernego kontaktu ze srebrem nazwano argyrią (srebrzy-
cą) dopiero na przełomie XIX i XX wieku [19]. Argyria może 
być efektem nie tylko terapeutycznego przedawkowania 
srebra, ale także ekspozycji na ten metal w przemyśle np. 
górniczym [19, 13]. Jeszcze do niedawna argyria uznawa-
na była za chorobę niewyleczalną. Aktualnie najlepsze 
efekty przywrócenia skórze dawnego wyglądu przynosi 
terapia laserowa [19]. Podkreślić należy, że argyria jest 
uznawana za problem jedynie kosmetyczny. Nagromadze-
nie srebra w tkankach i narządach nie zaburza ich pra-
widłowego funkcjonowania, ani też nie ma właściwości 
kancerogennych [13]. Przyczyny pojawiania się srebrzycy 
są dosyć kontrowersyjne. Odbiegają od siebie relacje na 
temat czasu przyjmowania i dozowania srebra. O ile jedni 
szacują minimalne stężenie srebra mogące wywołać ar-
gyrię na 4 do 5 g [13], o tyle inni sugerują 140 mg/l przez 
2 lata do 25 mg/l przez rok [3]. W opinii Wernera Kühniego 
i Waltera von Holsta [3] problemy mogłoby spowodować 
dopiero spożycie 78-372 l roztworu 25 mg/l srebra. To 
znaczy, że w przypadku codziennego stosowania przez 
około 4 lata 100 ml roztworu 25 mg/l srebra osiągnęłoby 
stężenie, które mogłoby negatywnie wpłynąć na zdrowie 
człowieka. Dopuszczalna ilość srebra we krwi wynosi po-
niżej 1 μg/l, zaś jego zawartość w tkance to 10 ng/g tkanki 
[15]. Należy pamiętać, że przez nieuszkodzoną skórę do 
organizmu przenikają jedynie śladowe ilości srebra. Ba-
dania wskazują, że skóra stanowi skuteczną barierę przed 
wnikaniem nanosrebra w głąb tkanek [17, 20].

podSumowAnie
Przedstawione w artykule rozważania dowodzą, że na-
nocząstki srebra mogą być wykorzystywane w kosme-
tologii jako środek konserwujący, zabezpieczający przed 
rozwojem mikroorganizmów na etapie produkcji i kon-
sumpcji oraz jako dodatek do kosmetyków przeznaczo-
nych do cery z problemami.  
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