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Bakalárska práca obsahuje pomenovanie pojmov nanočastica, nanotechnológia a toxicita,
ich definície a využitie v praxi. Predmetom riešenia boli základné charakteristiky
a vlastnosti nanočastíc s ohľadom na ich výbušnosť, a toxicitu. Pri vypracovávaní som sa
dôkladne zameral na toxikologickú stránku nanočastíc, na vzajomné pôsobenie týchto
častíc so živými organizmami. Zameriava sa na vplyv nanočastíc na ľudské zdravie a na
životné prostredie. Taktiež skúma jednotlivé zdroje nanočastíc a ich výskyt.
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ABSTRACT

KUTÁLEK, Martin: Safety and health risks of anthropogenic nanoparticles, [Graduate
Theses] - Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Materials Science and
Technology; Institute of safety and envirometal engineering. Supervisor: prof. Ing. Karol
Balog, PhD. Trnava: MtF STU, 2011.
Key words: nanoparticle, nanotechnology, toxicity of nanoparticles
Thesis contains the naming of concepts as nanoparticle, nanotechnology and toxicity, their
definitions and the use in practice. Matter to be resolved were the basic characteristics and
properties of nanoparticles in regard to their explosiveness, and toxicity. By processing,
I carefully focused on the toxicology of nanoparticles pages, the interaction of these
particles with living organisms. This work focuses on the impact of nanoparticles on a
human health and the environment. It also examines the various sources of nanoparticles
and their occurrence.
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ÚVOD
Nanočastice sa vyskytujú všade okolo nás, v súčasnosti sa často rozpráva o ich využití
v rôznych oblastiach priemyslu, ale už menej o ich negatívnych vlastnostiach a vplyvoch
na zdravie. Existuje len málo podložených informácii o škodlivosti nanomateriálov a
nanoproduktov, o ich priamych alebo nepriamych negatívnych vplyvoch na ľudské zdravie
a životné prostredie. A práve preto ma táto téma zaujala na spracovanie do bakalárskej
práce. Zameral som sa na

nanočastice nie len z globálneho hľadiska od ich vzniku

a pôvodu, ale snažil som sa preniknúť hlbšie do problematiky nanotechnológií.
Nanočastice vzhľadom na svoju veľkosť dokážu prenikať až do bunky a tým sú toxické pre
živé organizmy. Môžu pochádzať z prírodných a antropogénnych zdrojov, čo znamená, že
im je vystavená celá populácia bez výnimky, a práve preto je riešenie tejto problematiky
také aktuálne. Cieľom práce je oboznámiť sa s históriou a rozvojom nanotechnológii
a nanočastíc a ich postupným vývojom a skúmaním nebezpečenstva nanočastíc pre zdravie
a životné prostredie. V priebehu času nastáva pokrok vo vede a výskume a neustálym
zdokonalovaním sa objavujú novšie a novšie informácie a teórie o nanočasticiach.
Fyzikálnochemické vlastnosti ako výbušnosť a horľavosť boli pre mňa zaujímavými
poznatkami z tejto oblasti. Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe je väčšína informácií
dostupných na internete, takmer všetky použité zdroje som našiel na internetových
stránkach. Čo sa knižných publikácií týka, údaje z nich neboli staršie ako 10 rokov, čiže
téma bakalárskej práce je obzvlášť aktuálna.
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1 NANOTECHNOLÓGIE, NANOMATERIÁLY A NANOČASTICE.
CHARAKTERIZÁCIA
Počiatky sú späté s menom nositeľa Nobelovej ceny za fyziku z roku 1965, Richarda
Feynmana. Ten na každoročnom stretnutí Americkej fyzikálnej spoločnosti v decembri
roku 1959 na pôde Kalifornského inštitútu pre technológiu (CALTECH) predniesol
prednášku, ktorej téma o niekoľko desaťročí predbehla svoju dobu. Naznačil v nej víziu
techník umožňujúcich cielené manipulácie s veľmi malými časticami. Názov jeho
prednášky v originále znel „There is Plenty of Room at the Bottom“, čo možno voľne
preložiť ako „Tam dole je miesta dosť“. Písal sa rok 1959 a Feynman hovorí o tom, čo sa
začalo uskutočňovať o tridsať, štyridsať rokov neskôr [4].
Faynman vtedy naznačil, že to bude možné, ak bude k dispozícii experimentálna technika,
ktorá umožní manipulovať s nanoštruktúrami a merať ich vlastnosti [2].
1.1 Rozvoj nanotechnológií
Predpovedal, že v budúcnosti bude možné cielene manipulovať s atómami a zostavovať
systémy a zariadenia neobyčajných vlastností a funkcií. Bol si totiž vedomí, že na rovnakej
úrovni a podľa určitých algoritmov pracuje živá príroda. Jednoznačne sa vyjadril, že
človek by sa mal pokúsiť napodobniť prírodu pri vytváraní veľmi malých funkčných
systémov [4].
Ďalším zakladateľom, teda vedcom, ktorý významne prispel k rozvoju tohto vedného
odboru bol fyzik Eric Drexler. Vo svojich prácach uvažuje o stavbe nanostrojov na
atómovej úrovni. K tomu sú však potrebné zvláštne manipulačné techniky [4].
V osemdesiatych rokoch boli také prístroje vynájdené, napr. rastrovací tunelový mikroskop
(STM), mikroskop využívajúci atómovú silu (AFM), optický rastrovací sondový
mikroskop blízkeho poľa (NSOM) a pod., umožňujúce skúmanie nanoštruktúr [2].
V súčasnej dobe je ich k dispozícii niekoľko a mnohé z nich súvisia s objavom
skenovacieho mikroskopu využívajúceho tzv. tunelový efekt (STM) z roku 1981.
Prostredníctvom tohto mikroskopu sa dá pozorovať trojrozmerná atómová štruktúra látok
a mapovať polohu jednotlivých atómov ale i cielene ich umiestňovať na určité miesta, teda
manipulovať s nimi [4].
Medzi významné míľniky nanotechnológií patrí objav fullerénov. S dôkazom existencie
tejto prírodnej usporiadanej formy čistého uhlíka prišli v roku 1985 Robert Curl, Harold
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Kroto a Richard Smalley. Taktiež je potrebné spomenúť uhlíkové nanorúrky. Tie sú
s nanotechnológiami späté veľmi úzko. Ich dve základné verzie boli vytvorené v rokoch
1991 a 1993. Ich objaviteľom bol Japonec Sumio Iijima. Od polovice 90 tych rokov
minulého storočia objav nasledoval objav. Boli navrhnuté prvé funkčné molekulárne
diódy, boli vytvorené rôzne typy nanovodičov a nanopolovidičov, vrátane štruktúr na
biologickej báze, podarilo sa zostrojiť prvé skutočné nanomechanizmy, objavili sa
supravodiče z fullerénov, objavil sa miniatúrny svetelný zdroj v podobe nanotrubice,
stranou nezostal ani rozvoj v oblasti počítačovej techniky [4].
O nanotechnológiách sa hovorí ako o fenoméne konca 20. a začiatku 21. storočia. Tomu
odpovedá i obrovský nárast podpory výskumu v dotknutých oblastiach. Najmenej tridsať
päť

štátov

vyhlásilo

národný

program

výskumu

a

inovácií

nanomateriálov

a nanotechnológií. Podľa výskumu Európskej komisie k ekonomickému rozvoju
nanotechnológií je už teraz zrejmá ich vysoká komercializácia. Do budúcna sa očakáva, že
nanotechnológie

budú

mať

podstatný

dopad

na

svetovú

ekonomiku.

Rozvoj

nanotechnológií sa nedá zastaviť [3].
Racionálne vytváranie a integrácia materiálov a zariadení v nanorozmeroch ohlasujú novú
vedeckú a technickú revolúciu za podmienky, že objavíme a plne využijeme nám dosiaľ
neznáme princípy a zákonitosti [2].
1.2 Definovanie nanotechnológií a nanočastíc
Vymedzenie tejto vednej disciplíny vyplýva zo slov „nanosvet“ a nanotechnológia.
V oboch prípadoch obsahujú predponu nano a tá vyjadruje 10-9 . V prípade dĺžkových
jednotiek predstavuje 1nm jednu miliardtinu metra. Tak malý kúsok je veľmi ťažko
predstaviteľný. Ľudský vlas má priemer 0,1 až 0,2 mm, teda 100 z 200 µm, hrubšie častice
prachu 20 µm, bunky červených krviniek sú veľké približne 5 µm, veľkosť väčšiny baktérií
je asi 1 µm, vírusov okolo

100 nm, rozmer molekuly DNA sa pohybuje v rozmedzí 2,5

až 12 nm a priemer molekuly fullerénu činí práve 1 nm [4].
Vzhľadom k tomu, že mikročastice a nanočastice sa odlišujú iba ich veľkosťou, môže byť
zložité plne oceniť rozdiely medzi nimi. Rozdiel veľkostí niekoľkých prírodných mikro-a
nanoštruktúr sú uvedené na obrázku č. 1, merané sú skenovaním a prenosom snímok na
mikroskop. Všeobecne platí, že veľkosti nanomateriálov sú porovnateľné s vírusmi, DNA
a proteínmy, zatiaľ čo mikročastice sú porovnateľné s bunkami a s väčšími fyziologickými
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štruktúrami. Červené krvinky sú približne 7 µm široké, vlasy 60 µm, pričom pľúcne
komôrky majú približne 400 mikrometrov [20].

Obrázok 1 Logaritmická dĺžka stupnice ukazuje veľkosť nanomateriálov v porovnaní
s biologickými zložkami a definície „nano“ a „mikro“ veľkosti [20]

Výraz nanotechnológia sa prvýkrát objavil v Japonsku v súvislosti s elektrotechnickým
priemyslom [6].
Nanotechnológia je oblasť výskumu, ktorá zahŕňa veľké množstvo vedných disciplín ako
sú fyzika, chémia, biológia, elektronika, inžinierstvo, atd. Z toho vyplýva, že táto oblasť si
vyžaduje interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov [2].
To sa odráža v skutočnosti, že pole nanotechnológií je veľmi široké, pokrývajúce široké
rozmedzie rôznych techník, vedeckých a komerčných aplikácií a produktov, rovnako ako
nanomateriálov.
Termín "nanotechnológia" bol prvýkrát použitý v roku 1974 to bolo s odkazom na
schopnosť pripraviť materiály presne na úrovni nanometrov. Avšak, predložiť spoločnú
definíciu nanotechnológie, ktorá by zahŕňala všetko, bolo celkom náročné [1].
V roku 2000 bol v USA vyhlásený prioritný federálny program koordinácie amerického
výskumu v oblasti nanotechnológií . Bol nazvaný National Nanotechnology Initiative
(NNI) [4], ktorý je koordinovaný v rámci National Science a Technology Councila v jeho
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rámci bola i presnejšia oblasť nanotechnológií vymedzená [15]. Podľa NNI možno
termínom nanotechnológia označiť postup splňujúci tri základné kritéria:
1. nanotechnológia je výskumná činnosť alebo technologický vývoj vykonávaný na
atómovej, molekulárnej alebo makromolekulárnej úrovni, v rozsahu približne 1 až
100 nm,
2. musia byť vytvárané alebo používané pri týchto činnostiach štruktúry, zariadenia
alebo systémy ktoré majú nové vlastnosti a funkcie vyplývajúce práve z ich malej
veľkosti,
3. za nanotechnologický postup je možné označiť len takú metodiku, ktorá umožňuje
riadiť častice a manipulovať s nimi na atomárnej a molekulárnej úrovni.
Tieto kritéria musia byť splnené súčasne [4].
Podobne, americká spoločnosť pre testovanie a materiály „American Society for Testing
and Materials International“ definuje nanotechnológie ako: „Termín odkazujúci na širokú
škálu technológií, ktoré zisťujú, manipulujú, alebo obsahujú materiály a / alebo funkcie
s aspoň jedným rozmerom v rozsahu približne 1 až 100 nanometrov (nm). Takéto aplikácie
využívajú

vlastnosti

komponentov

nanometrov,

na

rozdiel

od

hromadných

/

makroskopických systémov. "
V roku 2004 Kráľovská spoločnosť a Kráľovská akadémia inžinierstva zistili, že je
užitočné jasne rozlišovať medzi nanovedami a nanotechnológiami. Nanoveda je
definovaná ako: „štúdium javov a manipulácia s materiálmi na atómovej, molekulárnej
a makromolekulárnej úrovni, kde sa vlastnosti výrazne líšia od tých, vo väčšom meradle."
Vzhľadom k tomu, boli nanotechnológie definované ako: "návrh, charakterizácia, výroba
a aplikácia štruktúr, a zariadení a systémov na kontrolu tvaru a veľkosti v rozsahu
nanometrov. Hoci je táto definícia široká, neznamená že je difúzna, a pre daný materiál
alebo systém môže byť jedinečne predurčený či sa jedná o nanotechnológie alebo nie [1].
Vedci sa pokúšajú navrhnúť a vytvoriť nové štruktúry ktoré sa podľa týchto pravidiel
správajú. Výrazom „nové štruktúry“ nie sú myslené napr. odlišnosti chemického zloženia,
to sa líšiť nemusí, úplne odlišné sú však ich vlastnosti, funkcie a správanie vyplývajúce
z ich veľkosti, príp. dokonalej usporiadanosti alebo vysokej orientovanosti. Cieľom
nanotechnológií musí teda byť vytvorenie funkčných systémov, ktoré súčasnými postupmi
nedokážeme získať. Musíme prijať skutočnosť, že na nanoúrovni sa častice a vytvárané
štruktúry správajú skutočne inak. Mnohé bežné fyzikálne zákony neplatia a naopak, mnoho
tých ktoré sa uplatňujú nepoznáme. Okrem iného je to dané tým, že hlavnými faktormi
ovplyvňujúcimi správanie nanočastíc sú atómové sily, vlastnosti chemických väzieb
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a kvantové javy. Aby sme mohli z nanočastíc vytvárať funkčné systémy a celky musíme
dokázať s nimi manipulovať [4].
Nanotechnológie sa zameriavajú na:
•

využitie bunkových a molekulárnych charakteristík organizmov pre nové nanoa mikrotechnológie, mikroelektronické technológie, cieľom ktorých je zvýšenie
rýchlosti prenosu dát a zvýšenie kapacity pamätí,

•

vývoj optických a optoelektronických systémov pre spracovanie informácií,
telekomunikácií, uchovávanie dát, , pre senzory a zobrazovanie,

•

výskum multifunkčných inteligentných mikro – a nanosystémov a ich integrácia
a overenie pri aplikácii v reálnych podmienkach,

•

aplikácie v oblasti vysokej integrácie, ktorých cieľovými oblasťami sú vedy o živej
prírode, zdraví, systémy životného prostredia a komunikácie,

•

miniaturizované systémy a ich integrácia do výrobkov pokrokových mikro –
a nanosúčiastok,

•

nové materiály na molekulárnej a atómovej úrovni, pokrokové funkčné materiály
zahŕňajúce vývoj funkčných materiálov na úrovni nanometrov (materiály pre
elektroniku, displeje, magnetické a optické materiály, vrátane supravodičov,
materiály pre senzory,...),

•

merania, zobrazovanie a analýzy na úrovni nanometrov a metódy merania
a skúšania na podporu kvality,

•

nanotechnologické informačné zariadenia (NID), podporujúce vývoj nových
koncepcií spracovania informácií pracujúcich na úrovni nanorozmerov, ktoré
sledujú tri ciele:
-

vývoj

nových

architektúr

a konštrukciu

systémov

spracovania

informácií kde sa očakáva použitie poznatkov z náuky o počítačoch,
biológie a neuroinformatiky,
-

vývoj nových zariadení, cieľom ktorých je demonštrovať logické brány,
pamäťové bunky a iné elementárne procesy. Predpokladá sa funkčné
rozhranie s makroskopickým svetom. Súčasťou výskumu je vývoj
funkčných materiálov a štruktúr,

-

vývoj nástrojov a technológií vytvárania štruktúr s kritickými rozmermi
pod 10 nm.
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Kľúčovými otázkami sú v tomto prípade cena a možnosť miniaturizácie. Dôraz je kladený
na koncepciu a techniku majúcu svoj základ v organickej chémii a bioinžinierstve pri
použití štrukturovania povrchu a nanomanipulácií. Do tohto cieľa patria tiež metódy
samoorganizácie a samoskladovania hmoty [2].
1.3 Využitie nanotechnológií
Nanotechnológie zasahujú a budú zrejme zasahovať prakticky do všetkých oblastí ľudskej
činnosti. Nanomateriály sa budú vyskytovať v hračkách, v kuchyni, na vesmírnych
staniciach, v ľudskom tele, v liečivách, v analytických prístrojoch, významná časť energie
sa bude získavať nanotechnologickými postupmi. Nanomateriály nájdeme alebo už
nachádzame v počítačoch, v telefónoch, v automobiloch a žiaľ i vo výzbroji armád. Tak,
ako do našich životov vstúpili v 50. rokoch minulého storočia plasty, v prvých dvoch
desaťročiach tohto toročia to budú nanomateriály [4].
1.3.1 Medicína
•

cielená likvidácia tumorov, využíva sa absorpčných schopností nanočastíc cielene
usadených v nádorových tkanivách - po ožiarení infračerveným laserovým alebo
vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením dochádza

k deštrukcii

nádorového tkaniva. V terapii nádorov sa nanočastice najčastejšie využívajú u
nádorov prostaty. V bunkách nádoru sa zhromaždí dostatočné množstvo
magnetických nanočastíc oxidu železa, ktoré o sa rozkmitajú vonkajším
vysokofrekvenčným magnetickým poľom a zahrejú sa na teplotu okolo 50 stupňov.
Tým dôjde k zničeniu rakovinových buniek. V štádiu klinických testov je aj liečba
u nádorov mozgu.
•

nanočastice oxidov ako kontrastnej látky pre nukleárnu magnetickú rezonanciu.
Nanočastice na báze oxidov železa sa využívajú pri vyšetrovaní pečene
magnetickou rezonanciou. Pokusy sa ale

uskutočňujú v rade aplikácií,

predovšetkým u diagnostiky nádorov.
•

lab-on-chip (diagnostické laboratórium na čipe) - intenzívne sa rozvíjajúce odvetvie
elektronickej diagnostiky, kedy analyzátor skladajúci sa z miliónov nanosnímačov
bude schopný okamžite zobraziť chemické zloženie telových tekutín,

•

cielená doprava liečiv na určené miesto: nanočastice sú schopné niesť liek a stať sa
jeho dopravcovi do tela. Pri tom chránia medikament pred zničením v rôznych
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prostrediach organizmu a dopravia ho presne tam, kde je potrebný. Nástup ich
účinnosti je tiež ďaleko skorší.
•

implantáty (umelé kĺby, chlopne, náhrada tkanív), transplantácia

•

dezinfekčné roztoky novej generácie, špeciálny gél na rany, ktorý ničí baktérie,
plesne, kvasinky aj spóry, pomáha likvidovať baktérie na poranených a popálených
miestach. Obsahuje viac než 90 percent vody, takže zvlhčuje ranu zabraňuje
obnaženiu nervových vlákien. Tiež tým napomáha čisteniu rany (gély zatiaľ čakajú
testy a schvaľovací proces). Antibakteriálne hygienické vreckovky.

•

opaľovacie krémy s ochrannými nanočasticami oxidu zinočnatého (odrážajú UV
žiarenie),

•

nanoroboti, napr. chirurgické zákroky v tele na úrovni buniek. Ďalej pomoc
imunitnému systému zúčastniť sa na procesoch látkovej výmeny, vykonávať nejaké
opravné úlohy, prípadne sa zhlukovať do väčších celkov a vytvárať zložitejšie
výkonnejšie systémy.

1.3.2 Potravinárstvo
•

multifunkčné inteligentné obaly pre zvýšenie trvanlivosti a kvality potravín,

•

účinnejšie potravinové doplnky, napr. koenzým Q10 - tradičná forma sa vyznačuje
extrémne nízkou rozpustnosťou vo vode,

následne veľmi obmedzeným

vstrebávaním v tenkom čreve. Naproti tomu nanokoenzým Q10 tvorený presnými
časticami je s micelárnou štruktúrou o veľkosti od 30 nm do 150 nm, obsahuje
niekoľko stoviek molekúl koenzýmu Q10. Takto upravený nanokoenzým Q10 vo
forme nanosuspenzie alebo roztoku vykazuje v porovnaní s bežným koenzýmom
Q10 niekoľkonásobne vyššiu vstrebateľnosť, podstatne rýchlejší nástup účinku a je
bezozvyšku využitý.
•

zisťovanie neutralizácia mikroorganizmov alebo pesticídov

•

sledovanie pôvodu potravín pomocou miniaturizovaného "značkovania".

1.3.3 Elektronika
•

vysokokapacitné záznamové médiá (nosiče dát s veľmi vysokou hustotou
záznamu),

•

logické obvody na molekulárnej úrovni,

•

zobrazovacie zoradenia s vysokým rozlíšením,
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•

fotomateriály, fotočlánky s dlhou životnosťou,

•

palivové články (napr. nové palivové články, ktoré budú vhodné aj pre efektívne
skladovanie vodíka), vysokokapacitné batérie,

•

snímače a detektory.

1.3.4 Strojárstvo
•

nové, superpevné materiály,

•

supertvrdé povrchy s nízkym trením, odolnejšie proti poškriabaniu, odolnejšie voči
vode,

•

samočistiace oteru vzdorné látky,

•

kompozitné materiály,

•

obrábacie nástroje.

1.3.5 Stavebníctvo
•

izolačné materiály novej generácie,

•

samočistiace fasádne nátery,

•

antiadhézne obklady,

•

kozmický priemysel,

•

katalyzátory a nové, vysoko účinné palivá, odolné povrchy satelitov [5].

Jednoduchým príkladom, na ktorom možno ilustrovať potenciál nanotechnológií, je rozdiel
v dvoch prírodných produktoch, ktorými sú tuha a diamant. Odlišným usporiadaním
atómov uhlíka v priestore vznikajú dva výrazne odlišné produkty. Jeden z nich je čierny,
mäkký a má nízku cenu, druhý je, naopak, najtvrdším nerastom a jeho cena je nezriedka
nevyčísliteľná [13].
Prvou oblasťou masového nasadenia mikrosenzorov využívajúcich nanotechnológie sa stal
dobre známy airbag. Prvé airbagy disponovali elektronikou a najmä senzormi, ktoré boli
také veľké, že nebolo možné ich umiestniť priamo do konštrukcie airbagu.
Nanotechnológie umožnili zmenšiť senzory až na desatinu ich pôvodnej veľkosti, vďaka
čomu tvoria s airbagom kompaktný celok. Otvorila sa tak možnosť montovať airbagy na
ľubovoľné miesto v automobile [13].
1.4 Nanomateriály
Hansen a spol. navrhujú, triediť nanomateriály v závislosti od umiestnenia
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nanoštruktúry v systéme. To vedie k rozdeleniu nanomateriálov do troch hlavných
kategórií:
I. materiály, ktoré sú nanoštrukturované v objeme,
II. materiálov, ktoré majú nanoštruktúru na povrchu,
III. materiály, ktoré obsahujú nanoštruktúrové častice.
Hlavné kategórie môžu byť ďalej rozdelené do podkategórií. Hlavná kategória I
obsahuje materiály, ktoré sú nanoštruktúrne v troch rozmeroch, teda v časti materiálu. Je
rozdelená do dvoch podkategórií:
•

podkategória Ia - systémy v Ia sa skladajú len z jedného typu materiálu,

•

podkategória Ib - systémy sú nanoštrukúrované v objeme ako takom, ale skladajú
sa z dvoch alebo viacerých rôznych zložiek / materiálov.

V kategórii II je nanoštruktúra na povrchu, je rozdelená do troch podkategórií:
•

prvá podkategória IIa - sa skladá z materiálov, kde je plocha rozdelená na
nanostupnicu, ale povrch a objem sa skladá z toho istého materiálu,

•

druhá podkategória IIb - pokrýva nevzorovanú tenkú vrstvu hrúbky v rozsahu
nanometrov na substráte z iného materiálu,

•

tretia podkategória IIc - sa skladá zo vzorovanej tenkej vrstvy na podložke, kde
tenká vrstva je buď v hrúbke nanometrov, alebo vzor má rozmery nanometrov
pozdĺž povrchu.

Kategória III obsahuje nanočastice, ktoré Hansen a spol. definuje ako voľné štruktúry,
ktoré sú vo veľkosti nanometrov najmenej v dvoch rozmeroch podobne ako definícia
ASTM nanočastíc. Nanoštruktúrne častice môžu mať rôzne formy a tvary, táto kategória
obsahuje na príklad fullerény, nanotrubice a nanodrôty. Tu sú štyri podkategórie systémov
s nanočasticami, v závislosti na prostredí okolo nanočastíc:
•

podkategória IIIa - nanočastice sú viazané na povrchu inej pevnej štruktúry,

•

podkategória IIIb - pozostáva zo systémov, kde sú nanočastice pozastavené
v kvapaline,

•

podkategória IIIc - nanočastice sú pozastavená v pevných látkach,

•

podkategória IIId – nanočastice nachádzajúce sa vo vzduchu [1].

Uvedené rozdelenie je graficky znázornené na obrázku 2.
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Obrázok 2 Rozdelenie nanomateriálov [1]

Hoci sa formulácie líšia, väčšina definícií nanomateriálov vyžaduje, aby boli splnené dve
kritériá s cieľom definovať systém alebo materiál, vzťahujúci sa k nanotechnológii:
1) Je potrebné mať nejaké štruktúry aspoň v jednom rozmere, približný rozsahu
1-100 nm,
2) táto nanoštruktúra musí dať systém vlastnostiam líšiacim sa od objemových
vlastností [6].
Len teraz začíname rozumieť podstate zákonitostí , ktorými sa riadia fyzikálne, chemické,
biologické a iné procesy v nanorozmeroch. Vlastnosti materiálov v nano meradle nie sú
totiž vždy predvídateľné na základe skúmania vo vyšších rozmeroch. Významné zmeny
chovania materiálov sú spôsobené nielen plynulou modifikáciou ich charakteristických
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vlastností so zmenšujúcimi sa rozmermi, ale pôsobením javov ako sú napr. kvantové javy,
prevažujúce vplyvy povrchových javov, atď. [3].
Nanomateriály sa vyznačujú nasledujúcimi spoločnými znakmi:
a) stavebnými jednotkami sú nanočastice s definovanými vlastnosťami: rozmermi,
tvarom,

atómovou

štruktúrou,

kryštalinitou,

medzifázovým

rozhraním,

homogénnym / heterogénnym zložením a chenickým zložením. Rozmery sú
limitované v oblasti od molekúl k pevným časticiam menším než 100 nm. Vplyvom
malých rozmerov v niektorých prípadoch počet povrchových atómov prevyšuje
počet atómov vo vnútornom objeme.
b) Tieto stavebné jednotky sú usporiadané v makroskopických multi – klastrových
materiáloch s veľmi rôznorodým typologickým poriadkom. Chemicky identické
častice môžu byť tesne usporiadané a scelené za vzniku hraníc zŕn. Častice môžu
byť oddelené alebo spojené koalescenciou alebo podložkou a môžu vytvárať
nanodrôtiky, nanotrubice, nanokompozity, keramické alebo iné tenké filmy alebo
vrstvy.
c) Stavebné jednotky a ich topológia môžu slúžiť pre vytváranie rozmernejších
materiálov vhodných pre technické aplikácie [2].
Nanomateriály (nanoštruktúrne materiály) sú tie, ktorých nové vlastnosti sú určené
charakteristickými znakmi (častice, klastre, dutiny) o rozmeroch medzi 1 až 100 nm,
prinajmenšom v dvoch rozmeroch [2].
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2 NANOČASTICE A ICH VLASTNOSTI
Predpokladá sa, že po určitom stupni rozvoja nanotechnológií preniknú manufakturované
nanočastice masívne do životného prostredia a to ako do vzduchu, tak do vody a
eventuálne aj do pôdy. A to napríklad obrábaním nanomateriálov, ako sú polyméry s
výstuhou uhlíkovými nanotrubičkami a ich deštrukciou na konci života finálnych
produktov ako sú nárazníky osobných áut vyrobené z týchto polymérov [9].
2.1 Fyzikálnochemické vlastnosti
Z predchádzajúcich poznatkov toxikologických vlastností vláknitých častíc (napr. azbest),
považujeme, to že väčšina dôležitých parametrov pri určovaní nepriaznivých účinkov na
zdravie z nanočastíc sú dávka, rozmer, a trvanlivosť. Avšak, nedávne štúdie ukazujú rôzne
korelácie medzi rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami nanočastíc a s tým súvisiace
vplyvy na zdravie, zvyšujúc niektoré nejasnosti o tom, ktoré sú najdôležitejšie parametre
pri rozhodovaní o ich toxicite, hmotnosť, počet, veľkosť, objem alebo chémia povrchu,
agregácia, alebo všetko dohromady [20].
2.1.1 Výbušnosť
Existuje veľmi málo dokumentácie o špecifickom nebezpečenstve výbuchu nanočastíc. Ale
aj napriek tomu, je možné predvídať ich správanie na základe extrapolácie založenej na
vedomostiach týkajúcich sa jemných a ultrajemných práškov. Avšak, ani tento prístup
nemôže byť realizovaný s istotou, s ohľadom na chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré sú
často jedinečné, dané ich nanometrickými rozmermi. Všeobecne platí, že sila výbuchu
a jednoduchosť zapálenia majú tendenciu narastať ako veľkosť častíc klesá: čím jemnejší
prach, tým väčší tlak a nižšia zápalná energia. Preto by mali mať nanočastice tendenciu
byť viac reaktívne, dokonca aj výbušné, než väčšie častice rovnakého chemického
zloženia. Niekoľko podmienok musí byť splnených súčasne pre explóziu ktorá môže
nastať: dostatočné množstvo horľavých častíc s akumuláciou vo výbušnej oblasti, obvykle
sa tieto častice nachádzajú v uzavretom priestore obsahujúc dostatočnú koncentráciu
kyslíka so zdrojom zapálenia. Zvláštne vlastnosti častíc (typ, chemické a zloženie povrchu,
veľkosť, horľavosť, atď.) a podmienky prostredia (teplota, vlhkosť, tlak) ovplyvňujú
výbušné oblasti. Niekoľko organických látok, kovy, vrátane hliníka, horčíka, zirkónu
a lítia, a niektoré anorganické látky sú obzvlášť na vysoko rizikové. Nebezpečenstvá
výbuchu je možné charakterizovať pomocou testov vykonávaných na rôznych látkach
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nanometrických rozmerov v kontrolovaných podmienkach. Jedna zo skúšok je štandardná
testovacia metóda pre minimálnu iniciačnú energiu vznietenia oblaku prachu vo vzduchu.
Ďalšia skúška pozostáva z odhadu závažnosti výbuchu s cieľom získať virtuálny prehľad o
rozsahu škôd. Je to štandardná testovacia metóda pre tlak a rýchlosť nárastu tlaku na
horľavých prachoch. Avšak, tieto skúšky sa nemôžu uskutočniť vždy pre nanočastice,
pretože potrebné množstvo (cca 500 g), nie je vždy k dispozícii.
Pevné nanočastice by mali byť normálne vždy vyrobené a spracované v uzavretých,
nepriepustných skriniach, v ochrannej atmosfére a za podmienok, stanovených za účelom
ochrany vlastností nanočastíc a eliminovať riziko požiaru alebo výbuchu. Niekoľko
podmienok je napriek tomu možných nájsť pre pozastavenie nanočastíc v ovzduší
a vytvoriť priaznivé podmienky pre výskyt rýchleho spaľovania, ktoré, ak sú vyrábané
v oplotenom pozemku alebo uzavretých priestoroch, môže spôsobiť výbuch. Typy
používaných procesov: zle izolované alebo neizolované procesy, bez priestoru a bez
ventilácie pri otvorených reaktoroch a generovanie rozptylu častíc do ovzdušia, atď.
Príčiny úniku: zlá údržba, neopravené trhliny. Nedostatočné vetranie: nedostatočné
odsávanie, bez miestnej ventilácie, príliš silné vetranie a prítomnosť vzdušných prúdov
spôsobujúce atmosférické poruchy častíc, atď. Nevhodné metódy práce: nedostatočná
technológia pre čistenie priestorov a zariadení, čistenie nevyskytujúce sa často. Prenos
častíc z jedného kontajnera do druhého bez toho, aby bolo miestne odsávanie [23].
2.1.2 Horľavosť
Všeobecne platí, že oheň potrebuje horľavé materiály (drevo, kov, prach...), horľavé látky
alebo plyn (kyslík, peroxid...) a zdroj zapálenia (teplo, plameň a iskry). Tieto tri faktory sú
nevyhnutné na vznik požiaru a absencia jedného z faktorov tomu môže zabrániť. Riziká
výskytu priaznivých podmienok sú vyššie v prítomnosti zdroja zapálenia. Okrem toho
požiar môžu vyvolať rôzne účinky na zdravie pracovníkov, ako je dusenie z nedostatku
kyslíka, kožné popáleniny alebo poranenia, môže dôjsť aj k poškodeniu zariadenia.
Zdroj zapálenia môže byť elektrický, tepelný, elektrostatický, mechanický, klimatický či
chemický. Kombinovaná reakcia látok môže spôsobiť požiar, rovnako ako sa niektoré
látky môžu zapáliť okamžite pri styku so vzduchom alebo v závislosti na okolitých
podmienkach.
Podmienky skladovania nanočastíc a manipulácie s prostredím môže mať vplyv na
vypuknutie požiaru. Reakcia vody s niektorými oxidovateľnými kovmi vytvára vodík,
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ktorý

môže

prudko

zhorieť

v

prítomnosti

zdroja

zapálenia.

Skladovanie nanomateriálov je obzvlášť zaujímavé vzhľadom k rôznym granulometrickým
vlastnostiam, reaktivite niektorých častíc, možnej opätovnej a dlhodobej sedimentácie.
Kontajnery musia byť veľmi tesné, aby sa zabránilo úniku plynu a znečisteniu okolia. Aby
sa zabránilo oxidácii, a dokonca aj explózií niektorých kovov, nanomateriály musia byť
chránené zodpovedajúcim spôsobom. Odporúča sa najmä, aby suché, boli uložené v dvoch
plastových obaloch, v uzavretých sudoch z nerezovej ocele, ktoré môžu byť skladované za
podmienok inertných, napríklad vo vákuu alebo v dusíkovej atmosfére. A nakoniec,
v závislosti od skladovacích podmienkach, môže tam byť kontakt medzi dvoma látkami
v dôsledku únikov, ventilácie, zlej údržby alebo nedostatku tesnosti kontajnerov. Riziko je
vyššie, ak sú dve nezlučiteľné látky uložené blízko seba [23].
2.2 Nanočastice a životné prostredie
Ultrajemných častíc sa v životnom a prostredí vyskytuje toľko, že ich koncentrácia sa
pohybuje okolo 103 častíc v jednom cm3 vzduchu, ak je tento považovaný za čistý.
Kľudne sa pohybujúci človek v takomto prostredí vdychuje viac než miliardu čiastočiek za
hodinu. Pokiaľ sa jedná o prirodzené častice, ich výskyt v prírode je normálny a ich
škodlivosť minimálna. V mestskom ovzduší koncentrácia presahuje často 105 castic/cm3.
K tejto koncentrácii prispievajú značným dielom výfuky motorových, hlavne dieselových
vozidiel. Jedno nákladne auto produkuje priemerne 1015 častíc na 1 km jazdy [5].
Toto sú už častice pripisovné ľudskej činnosti a ich inhalácia nie je bez následkov na
ľudské zdravie. Pokiaľ sa jedná o zámerne produkované nanočastice, ich koncentrácia vo
voľnom ovzduší je zatiaľ minimálna. To však neznamená, že s nimi neprichádzame do
styku. Každý, kto si aplikuje na pokožku slnečnú emulziu, ukladá si na ňu veľké množstvo
nanočastíc, s možnosťou ich prenikania pod pokožku. Otázkou je aj inhalačná expozícia
pracovníkov pri produkcii nanomateriálov a tiež expozícia vo výskumných laboratóriách,
ktoré sa v súčasnosti intenzívne venujú výskumu a vývoju nanočastíc a nanotechnológii
[7].
Ultrajemné častice sa nachádzajú v prírode od nepamäti, hlavne v podobe kondenzačných
častíc ako sú jemne kryštáliky ladu, dymové častice a podobne. O nanočasticiach sa hovorí
v prípade ultrajemných častíc zámerne vytvorených určitým technologickým procesom.
Podľa prvej medzinárodnej normy tykajúcej sa nanomateriálov, nanočastice sú tuhé

24

objekty u ktorých aspoň jeden rozmer je menší než 100 nm. Z toho vyplýva, že nanočastice
môžu byt buď izometrické (všetky tri rozmery častice sú menšie ako 100 nm), alebo môžu
mat tvar vlásočníc (dva rozmery sú menšie než 100 nm), či jemných filmov (jeden rozmer
je menší než 100 nm). V dôsledku Van der Walsových síl majú jemné častice tendenciu ku
koagulácii a vytváraniu aglomerátov – voľných zhlukov častíc. Pritom sa často jedná
o adhéziu nanočastíc na povrch častíc mikrometrických, [7] ako to môžeme pozorovať na
obrázku 3.

Obrázok 3 Koagulácia ultrajemných častíc na povrchu väčšej častice
(Vzorka zváracieho dymu) [7]

Ak sú primárne nanočastice viazané navzájom silnejšími väzbami, hovoríme o agregátoch.
V prípade veľmi silných väzieb medzi nanočasticami hovoríme o nanoštruktúrnych
materiáloch. Nanoštruktúrne materiály sú používané ku konštrukcii nanoobjektov. Tieto
môžu byť voľné alebo fixované na určitý substrát (napr. nanotranzistory) [7].

2.3 Výskyt nanočastíc v životnom prostredí
Nanočastice sú tu od nepamäti, a to ako dôsledok vulkanickej činnosti alebo používanie
ohňa. Za nanomateriály považujeme objekty rôznych tvarov, od guľovitých alebo
rúrkovitých po vlákna, a rôzneho chemického zloženia, ako je uhlík, kovy, oxidy kovov
alebo polyméry. [16]

25

2.3.1 Prírodné zdroje
Nanočastice sú bohaté v prírode, pretože sú vyrábané v mnohých prírodných procesoch,
vrátane fotochemickej reakcie, sopečnej erupcie, lesných požiarov, jednoducho eróziou,
rastlinami a zvieratami. Hoci zvyčajne spájame znečistenia ovzdušia s ľudskou činnosťou autá, priemysel a pálenie dreveného uhlia, prírodnými udalosťami, ako piesočné búrky,
sopečné erupcie a lesné požiare sa môže produkovať také obrovské množstvo nanočastíc,
ktoré hlboko ovplyvňuje kvalitu ovzdušia po celom svete. Aerosóly vytvorené ľudskou
činnosťou sa odhadujú na asi len 10%

z celkového množstva, zvyšných 90% má

prirodzený pôvod. Tieto javy sú vo veľkom meradle viditeľné zo satelitov, produkujú
zvláštne hmoty a vzdušné častice prachu a sadzí v rozmedzí od mikro- až po nanoveľkosť.
Malé

častice

rozptýlené

v

atmosfére,

často

známe

ako

aerosóly, ovplyvňujú celú energetickú bilanciu planéty, pretože dobre absorbujú žiarenie
zo slnka a rozptyľujú ju späť do vesmíru. Odhaduje sa, že najvýznamnejšou súčasťou
celkových globálnych atmosférických aerosólov, sú v zmenšujúcom sa objeme hmotnosti:
minerálne aerosóly predovšetkým z veternej erózie pôdy, s malou časťou častíc (<1%) od
sopiek, morskej, ktoré sú na obrázku 4, soli prirodzených a antropogénnych sulfátov,
výrobky zo spaľovania biomasy bez sadzí, priemyselných zdrojov, vrátane sadzí, prírodné
a antropogénne uhľovodíky, prírodné a antropogénne dusičnany a biologické nečistoty
[21].

Obrázok 4 a) Morský aerosól z vĺn oceánu b) Zmes minerálneho prachu s morskou soľou
[20]
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Prašné búrky sa zdajú byť najväčším samostatným zdrojom nanočastíc životného
prostredia. Ďalekonosná migrácia oboch minerálnych prachov a antropogénnych
znečisťujúcich látok z veľkých kontinentov bola nedávno predmetom intenzívneho
vyšetrovania. Približne 50% troposferických

atmosferických aerosólových častíc sú

minerály pochádzajúce z púšte. Veľkosť častíc, vznikajúcich počas prašnej búrky sa
pohybuje od 100 nm do niekoľkých mikrometrov. Čiastočky v rozsahu 100 do 200 nm,
môže dosiahnuť koncentráciu 1500 častíc/cm3. Satelitné snímky ukázali dynamiku
migrácie prachu vo veľkom meradle naprieč kontinentmi, a preukázali, že nanočastice
vytvárané pri závažnej ekologickej udalosti v jednej časti sveta môžu ovplyvniť oblasti
tisíce kilometrov ďaleko, ako je znázornené na obrázku 5. Šípky smerujú práve k týmto
migrujúcim nanočasticiam [20].

Obrázok 5 Migrácia prachových nanočastíc [20]

2.3.2 Antropogénne zdroje
Primárne antropogénne nanočastice sú podobné zložením geogénnym nanočasticiam.
Nanočastice sulfátov, hydrogénsulfátov a dusičnanov sú vypúšťané do ovzdušia
z priemyselných zdrojov a elektrární, a uhlíkové nanočastice sú emitované z interného
spaľovania predovšetkým dieselových motorov. Hlavné zdroje s potenciálnymi dôsledkami
na ovzdušie, pôdy, povrchové a podzemné vôd sú z priemyselnej výroby, vrátane
amorfného oxidu kremičitého, sadzí a fullerénov, titánu a oxidu zinočnatého [8].
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Obe geogénne a antropogénne sekundárne nanočastice môžu byť vytvorené v atmosfére
z plynu ku konverzií častíc, ako je oxidácia. Sekundárne nanočastice môžu tiež "rásť"
koaguláciou a aglomerácie na veľkosti mikrometra. Tabuľka 1 obsahuje prehľad
základných nanočastíc vyrobených antropogénnymi a geogénnymi zdrojmi aj s ich
použitiami [8].
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Tabulka Rôzne zdroje základných prírodných a antropogénnych nanočastíc [8]
Zdroj nanočastíc

príklady

Aplikácia/hlavné použitie(ia)

Prírodné:
Morská soľ (zväčša kamenná
Morské aerosoly

soľ alebo NaCl)
Sulfáty a dusičnany

Vulkanické aerosoly
Aerosoly z lesných požiarov

Prírodné zameranie

Sulfáty (vrátane H2SO4) a
dusičnany
Čierny uhlík (sadza), PAHs
Antropogénne:

Zápalné aerosoly

Dieslové exhaláty

Prírodné zameranie

Poletavý popolček

Fullerény (C60)

nátery a tmely, dispergovadlá
a tekuté prostriedky, zubná pasta,
pneumatiky
farbivo, pneumatiky (guma), tonery,
atrament
lekárske použitia

uhlíkové nanorúrky

kompozitné tmely, elektronika

Cerium (oxid ceričitý)

Katalizátory v aute, leštidlá

Oxid titaničitý (TiO2) ako
Titania, anatas, rutil)
Oxid ziničitý (ZnO2)

Kozmetika, farbivo, nátery
UV-absorbent, katalizátory

Amorfný kremeň (SiO2)
Čierny uhlík
Syntetická hmota

Polymérne filtre, UV-absorbent
Organické:

Liposómy

Narkotiká

Poly kyanoakryláty
Polyetén
Navrhnutý (MNM)

Implantáty
Anorganické:

zlato, dendrimery
kvantum bodiek (kadmium,
selén, indium, gallium, a
zlúčeniny zinku)
Zeolit, striebro

narkotiká
Lekárske zobrazovanie
Antibakteriálne prísady

2.3.2.1 Priemyselné emisie
K enormnému znečisteniu ovzdušia počas zimných inverzných epizód dochádza, najmä v
oblastiach so zvýšenou koncentráciou hutníctva a koksárenstva.
Toto znečistenie je predovšetkým tvorené jemnými prachovými časticami s priemerom
menším než 2,5 mm (v odbornej literatúre bývajú odkazované ako PM2.5), na ktoré je
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naviazaná rad toxických látok, z ktorých najnebezpečnejšie sú karcinogénne polycyklické
aromatické uhľovodíky. Hoci sa v poslednej dobe hlavní priemyselní znečisťovatelia
zaväzujú alebo sú tlačení k zníženiu emisií, účinnosť týchto opatrení je veľmi obmedzená
v oblasti najmenších aerosólov, tj. nanočastíc, ktoré sú však ako nosiče toxických látok
účinnejší ako väčšie častice.
Z uvedeného je zrejmé, že popri úmyselne vyrábaných nanomateriálov sú obzvlášť
významným problémom nechcené nanočastice zo spaľovacích procesov, ktorým by sa
mala venovať zvýšená pozornosť najmä po zavedení sľubovaného opatrenia na zlepšenie
kvality ovzdušia. Účinnosť opatrení nemožno posúdiť na základe jednoduchého výrazného
zníženia celkovej hmotnosti hrubých emitovaných častíc, pretože hmotnosť najjemnejších
častíc (nanočastíc) je veľmi nízka, zatiaľ čo počet týchto častíc a ich schopnosť prenikať
do ľudského organizmu, viazať a prenášať toxické látky je vysoká [16].

2.3.2.2 Automobilové emisie
Vedľa priemyselných emisií sú ďalším významným zdrojom nanočastíc automobilové
emisie a tiež lokálne kúreniská na pevné palivo [16].
Výfukové plyny z dieselových motorov sa klasifikujú ako „pravdepodobne karcinogénne“
(klasifikácia IARC). Sú štvrtým bežným karcinogénom zisteným na pracovisku a môžu
spôsobovať rakovinu pľúc, ako aj nerakovinové poškodenie pľúc [17].
Výfukové plyny sú tvorené zmesou tisícok jemných častíc, plynov a výparov. Hlavnými
zložkami sú oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka. Typické výfukové častice zložené
z nahromadeného uhlíka,

k týmto časticiam smeruje menšia šípka, a okolitých

minerálnych častíc, ukazuje na ne väčšia šípka sú na obrázku 6. Výfukové plyny sú
zaradené medzi karcinogény druhej triedy. Názory na karcinogenitu výfukových plynov sa
však rôznia. Potvrdila sa však spojitosť medzi výfukovými plynmi a ochoreniami pľúc. Je
potrebné venovať otázke škodlivých účinkov výfukových plynov v budúcnosti viac času
a prostriedkov. Výfukové plyny vozidiel môžu spôsobovať podráždenie očí alebo
dýchacích ciest a predstavujú riziko poškodenia zdravia v prípade, že dôjde ku vdýchnutiu
motorových splodín s obsahom oxidu uhoľnatého. Dlhodobý vplyv splodín z nafty,
obzvlášť olejového a čierneho dymu, môže zapríčiniť kašeľ a dýchavičnosť. Dlhodobá
opakovaná expozícia môže spôsobiť vznik rakoviny pľúc.
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Obrázok 6 Výfukové častice [20]

Medzi hlavné odporúčané preventívne opatrenia patrí zaistenie dostatočného vetrania
pracoviska. Najúčinnejšie je odsávanie výfukových plynov priamo pri výfuku alebo inom
zdroji ich vzniku [19].

Prehľad o rôznych zdrojoch nanočastíc, a to ako prírodných, tak antropogénnych, aj
s rozsah ich veľkostí, podáva v grafickej podobe obrázok 7.

Obrázok 7 Zdroje nanočastíc a ich rozmerový rozsah [3]
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2.4 Toxické vlastnosti
Nemožno prehliadnuť skutočnosť, že už približne dva alebo tri roky sa množia hlásenia
odborníkov na toxikológiu, že nanomateriály, ako už bolo zistené z pokusov, sú alebo
môžu byť nebezpečné pre živé organizmy. Niektorí hlavne ekologicky orientovaní
odborníci bijú na poplach veľmi intenzívne a navrhujú, aby rozvoj nanotechnológií bol
prísne riadený a obmedzený [14].
Až do nedávna sa toxické vlastnosti materiálov skúmali iba s ohľadom na ich chemickú
štruktúru a bez ohľadu na ich fyzikálny stav. Radikálny obrat nastal pri štúdiu
karcinogénnych vlastností azbestu, kde sa ukázalo, že vláknitý tvar azbestových častíc
prispieva k jeho rakovinovému účinku. V prípade nanočastíc sa dokázalo, že nanočastice
oxidu titaničitého spôsobujú zápalový proces pri kontakte s pľúcnym tkanivom. Pritom tie
isté častice TiO2, ale s rozmermi rádovo v µm, sa bežne používajú v inhalačnej toxikológii
ako inertný materiál na porovnanie s účinkom iných toxických látok, ako napríklad
kryštalický kremenný prach. Na obrázku č. 2 možno pozorovať zvýšenie zápalového
účinku 20 nm častíc TiO2 oproti 250 nm časticiam v pľúcach pokusných zvierat [10].

Obrázok 8 Zápalová reakcia pľúc pokusných zvierat pri dávkovaní TiO2 vo dvoch
veľkostných triedach: 20 a 250 nm. [10]

Medzitým sa ukázalo, že mnohé iné chemické látky doteraz považované za toxikologicky
nezávadné, vyvolávajú v nanometrickej forme oxidačný stres v bunkách pri pokusoch
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„in vitro“. Týka sa to hlavne mnohých kysličníkov kovov dezintegrovaných až na
nanometrické častice [10].
Nanometrické častice sa vyznačujú schopnosťou hlboko prenikať do ľudského organizmu,
pripadne aj priamo dovnútra buniek cez bunkovú membránu. Oberdörster popísal
translokáciu ultrajemných častíc do mozgu prostredníctvom olfaktivného nervu, alebo
preniknutím cez hemato-encefalickú bariéru. Táto schopnosť môže umocniť ich prípadné
toxické účinky, ale môže byť tiež využitá v medicíne na vehikulovanie aktívnych látok do
vybraného ľudského tkaniva. V súčasnosti sa skúma prenikanie nanočastíc cez pokožku
v prípade dotykovej expozície ktorá pripadá do úvahy hlavne pri používaní kozmetických
prípravkov, alebo pri manipulovaní s nanomateriálmi v priemysle či vo výskumných
laboratóriách [10].
Dôležitou otázkou, ktorou bude nutné sa zaoberať, je disseminácia nanomateriálov do
životného prostredia hlavne na konci funkčného obdobia priemyselných výrobkov ktoré
bude treba deštruovať, alebo recyklovať po ich použití [12].

2.4.1 Toxicita závislá od dávky
Dávka je definovaná ako počet alebo množstvo látky, ktorá dosiahne biologický systém.
Dávka priamo súvisí s odhaľovaním alebo koncentráciou látky v príslušnom prostredí
(ovzdušie, potraviny, voda), vynásobený trvaním kontaktu. Všeobecne platí, že negatívne
dopady nanočastíc na zdravie, nie sú vo vzájomnom vzťahu s dávkou hmoty nanočastíc.
Ak porovnáme zdravotné účinky inhalačných nanočastíc TiO2 rôznych veľkostí, je
pozoruhodné, že nízke dávky (10 mg/m3) expozície o priemere 20 nm častice viedlo k
zvýšenému výskytu pľúcneho nádoru, ako vysoké dávky (250 mg / m 3), expozícia
s priemerom častíc 300 nm. Opatrenia, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu s účinkami sú
povrch, a nie hmotnosť dávky [20].
2.4.2 Toxicita závislá od veľkosti
V poslednom desaťročí, toxikologické štúdie preukázali, že malé nanočastice (<100 nm)
spôsobujú nepriaznivé účinky na zdravie dýchacích ciest, typicky spôsobujú väčší zápal
než väčšie častice vyrobené z rovnakého materiálu. Krysa bola vystavená účinkom častíc
oxidu titaničitého v dvoch veľkostiach jeho vdychovaním a nakvapkávaním, s priemerom
20 nm a 250 nm, ktorý má rovnakú kryštalickú štruktúru, ukazuje, že menšie častice viedli
k trvalo vysokej zápalovej reakcii v pľúcach v porovnaní s väčšou veľkosťou častíc.
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V období po vystavovaní týchto častíc (do 1 roka), sa zistilo, že menšie častice majú
významne predlžujúce uchovávanie, zvýšená zmena miesta do pľúc a pľúcne pretrvávanie
nanočastíc, väčšie výstelkové účinky (bunkové rozrastanie), poškodenie funkcie
alveolárnych makrofágov [20].
2.4.3 Toxicita závislá od plochy
Pre rovnaké množstvo častíc s rovnakým chemickým zložením a kryštalickou štruktúrou,
bola vyššia toxicita nájdených nanočastíc, ako z ich väčšej náprotivky. To viedlo k záveru,
že protizápalový efekt môže závisieť od povrchu nanočastíc, naznačujúc nutnosť zmien
v definíciách a predpisoch súvisiacich s dávkou a limitmi vystavovania. Naozaj, menšie
nanočastice majú vyššiu plochu a počet častíc na jednotku hmotnosti v porovnaní s väčšími
časticami. Telo bude reagovať odlišne na rovnakú hmotnosť dávky zloženú z miliárd
nanočastíc v porovnaní s niekoľkými mikročasticami. Väčšia plocha vedie k zvýšeniu
reaktivity a je zdrojom zvýšenej produkcie reaktívnych kyslíkových radikálov [21].
Väčší povrch nanočastíc spôsobuje na dávke závislé zvýšenie oxidácie a poškodenie DNA,
oveľa väčší ako väčšie častice s rovnakou hmotnosťou dávky. Na celkovej ploche
alveolárnej oblasti v ľudských pľúcach 75 m2, z toho 3% sú typu II epitelové bunky (cieľ
pre vývoj rakoviny), táto dávka je ekvivalentná k asi 4 roky expozície na najvyššej úrovni
koncentrácie častíc. Avšak, matematické modelovanie depozície častíc v dýchacích
cestách, naznačujú, že niektoré bunky môžu získať 100-krát viac častíc v závislosti na ich
orientácii. V rušnej mestskej oblasti s nanočasticami s koncentráciou až 10 µg/m3, so
špecifickým povrchom 110 m2 / g, účinnosť usadenia 70%, výsledky záťaže na pľúca
v 150 cm2/deň. Ak sa usadené častice hromadia v pľúcach, povrchový prah pre významné
protizápalové účinky bude dosiahnutý asi za pol roka. Avšak, pacienti s respiračnými alebo
kardiovaskulárnymi chorobami majú nižší prah. Okrem toho sa môžu objaviť
kardiovaskulárne

choroby

v nižšom

prahu

znečistenia.

Musíme

zdôrazniť,

že

epidemiologické štúdiá neukazujú na existenciu hranice, pod ktorou nie sú žiadne
nepriaznivé účinky na zdravie [20].
2.4.4 Toxicita závislá od koncentrácie
Existuje veľa protichodných výsledkov týkajúcich sa toxických účinkov nanočastíc na
rôzne koncentrácie. Niektoré štúdie ukazujú, že niektoré materiály nie sú tak toxické, ako
bolo pozorované v iných štúdiách. Pri porovnávaní výsledkov rôznych štúdií jeden musí
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vziať do úvahy, že existujú rozdiely v agregácií vlastností nanočastíc v ovzduší a vode, čo
vedie k vnútorným rozporom medzi inhalačnými štúdiami a nakvapkávaním alebo
v skúmavke

experimentov. Agregácia môže závisieť od povrchového náboja, typu

materiálu, veľkosti, medzi iným. Treba zdôrazniť skutočnosť, že agregácia nanočastíc je
zásadná pri určovaní ich toxicite, a to vďaka efektívnejšiemu odstráneniu makrofágovfagocytujúca bunka usadená v tkanive pre väčšie častice v porovnaní s menšími (ktoré sa
zdajú byť jednoduchšie, aby sa vyhli tomuto obrannému mechanizmu), čo vedie k zníženej
toxicite nanočastíc agregátov väčších ako 100 do 200 nm [21].
Bolo preukázané, že vysoká koncentrácia nanočastíc by podporovalo agregáciu častíc
a znížiť tak toxický účinok v porovnaní s nižšími koncentráciami. Väčšina agregátov je
pozorovaných väčšie ako 100 nm, veľkosti, ktorá sa zdá byť prahom pre mnoho
z nepriaznivých zdravotných účinkov malých častíc. Preto experimenty vykonávané
s vysokou koncentráciou nanočastíc povedú k tvorbe nanočastíc agregátov, ktoré nemusia
byť toxické ako nižšia koncentrácia rovnakých nanočastíc [20].
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3 BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA NANOČASTICE
Vzhľadom k intenzívnemu rozvoju nanotechnológií, nemožno zanedbať ani výskum
vplyvu nanočastíc na zdravie človeka. Nanočastice môžu reagovať s organizmom
mechanicky alebo chemicky. V oboch prípadoch je treba jasne charakterizovať, aké
zdravotné riziká hrozia ľuďom prichádzajúcim do styku s nanočasticami. Nanočastice,
vzhľadom k svojim rozmerom, sa totiž môžu dostať do všetkých ľudských orgánov
a zhromažďovať sa na akomkoľvek mieste ľudského organizmu [6].
Nanočastice sa nachádzajú v prírode vedľa nás odnepamäti (horský vzduch obsahuje
103/cm3 častíc). Vznikajú pri požiaroch, erupciách sopiek, eróziou, chemickým rozkladom
organických látok, spaľovaním fosílnych palív (tepelné elektrárne, spaľovacie motory
a pod.) a v poslednej dobe vznikajú aj cielene v laboratóriách alebo vo výrobe. Pre tieto
človekom zámerne vytvárané nanočastice je často používa označenie ing-nanočastice [3].
Na účely posúdenia uplatňovania súčasného nariadenia a hodnotenie rizík v krátkodobom
i dlhodobom horizonte, je potrebné nahliadnuť do súčasných a budúcich trendov
s ohľadom na vývoj a komercializáciu nanotechnológie. Ak je aktuálna regulácie
a hodnotenia rizík nie je schopný sa vyrovnať so súčasnými nanomateriály, je vysoko
nepravdepodobné,

že

bude

schopná

riešiť

budúcnosť

nanomateriály.

Rozvoja

nanotechnológií bol rýchly takmer všetky metrické jeden môžete myslieť - vládne
financovanie, počet výskumných publikácií a priemyselných patentov, medzi ostatnými.
Ak chcete začať s nanotechnológií vývoj bol väčšinou riadený jednotlivých vedeckých
objavov, ako objav fullerénov, kvantovej bodky a uhlíkové nanotrubice [1].
3.1 Detekcia a meranie expozície nanočastíc
Pretože nanočastice sa zatiaľ vyskytujú predovšetkým v pracovnom prostredí, vyvstáva
otázka merania expozície pracovníkov voči týmto materiálom. Ultrajemné častice sa môžu
šíriť predovšetkým vo vzduchu vo forme ultrajemného aerosólu. V tomto prípade sa jedná
o inhalačnú expozíciu, avšak ani expozícia dotykom nie je vylúčená. Meranie koncentrácie
nanočastíc vo vzduchu naráža na mnohé prekážky. Ich vzorkovanie bežnými
gravimetrickými metódami nie je možné vzhľadom na malú hmotnosť týchto častíc
v porovnaní s hrubším polietavým prachom. V prvom rade je nutné odseparovať
ultrajemné častice od častíc mikrometrických. Toto je možné inerčnými separátormi ako
napríklad kaskádové impaktory, ale len do hranice okolo 300 nm. Pre jemnejšiu separáciu
treba použiť nízkotlakové impaktory, prípadne difúzne batérie. Finálna detekcia nanočastíc
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sa dosiahne pomocou počítačov nukleačných jadier (PNJ). Jeden z prenosných počítačov
nukleačných jadier je zobrazený na obrázku č. 5. V poslednom období najvyšší rozsah
dosiahla metóda triedenia na princípe elektrickej mobility nabitých častíc s finálnou
detekciou pomocou už spomínaných PNJ [10].

Obrázok 9 Počítač častíc P-Trak (TSI.) [10]

Meracia technika je zatiaľ veľmi drahá, prístroje sú pomerne veľké a ťažké; neumožňujú
individuálne meranie expozície pracovníkov. Najväčšie problémy sa vyskytujú v oblasti
interpretácie nameraných výsledkov. Tieto sú dané v počte častíc na objemovú jednotku
vzorkovaného vzduchu. Pritom nie je možné rozoznať koncentráciu hľadaných nanočastíc
od prirodzeného ultrajemného aerosólu, ktorý je veľmi hojný. Ďalším problémom je už
spomínaná koagulácia častíc vo vzduchu. Jemné častice majú vysokú tendenciu k adhézii
na povrch veľkých (Obrázok č. 2), ktoré sú však oddelené pri separácii nanoaerosólu.
Avšak, tieto veľké častice môžu byť tak isto vdýchnuteľné a týmto spôsobom schopné
zaviezť do organizmu veľké množstvo nanočastíc.
Popis jednotlivých meracich pristrojov a ich funkčných princípov by bol pomerne zložitý.
Na jednoduché, lacné a ľahko vyhodnotiteľné meracie metódy si zatiaľ musíme počkať
[10].

3.2 Hygiena práce
Napriek problémom s detekciou a meraním nanočastíc v pracovnom prostredí je nutné
začať s prevenciou a ochranou zdravia pri práci u potenciálne exponovaných pracovníkov.
Ťažkosti s meraním neumožňujú vyhodnotiť účinnosť prevenčných opatrení. To však nie
je dôvodom pre ich zanedbávanie. Racionálne ochranné opatrenia by mali byť na úrovni
tých, ktoré platia pri ochrane pred toxickými výparmi a plynmi, teda : účinná ventilácia,
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manipulácia v digestoroch s odsávaním a kvalitnou filtráciou. Čo sa týka filtrov, takzvané
HEPA filtre (High Efficiency Particulate Air filter) sú pomerne účinné tiež voči
nanočasticiam. Účinnosť 99,97 % hmotnosti zadržaných častíc priemetu 0,3 µm (300 nm)
ešte nezaručuje totálne zachytenie nanočastíc, avšak zaručuje pomerne vysoký ochranný
koeficient [11].
Treba si uvedomiť, že minimálna účinnosť filtrov sa obyčajne pohybuje v oblasti 0.2 až 0.3
µm a že ich účinnosť voči menším časticiam sa prudko zvyšuje vďaka difúznemu
mechanizmu zachytávania

najjemnejších častíc. [12]. Krivka účinnosti tohto filtra je

znázornená na obrázku 10.

Obrázok 10 Typická krivka účinnosti filtra HEPA 99.97 % v závislosti od veľkosti častíc
[12]

Na rozdiel od manipulácie s výparmi a plynnými látkami sa doporučuje pravidelné čistenie
všetkých vnútorných plôch digestorov pretože nanočastice majú vysokú schopnosť adhézie
na povrchy ku ktorým sú vedené práve difúznym mechanizmom.
Pri manipulácii s nanomateriálmi sa tiež odporúča mierny podtlak v pracovnej miestnosti
aby sa zabránilo úniku nanočastíc do okolitého prostredia v prípade kontaminácie vzduchu
v pracovnej miestnosti.
Čo sa týka výskumných pracovísk zaoberajúcich sa nanotechnológiami a nanomateriálmi,
Európska Únia vydala direktívu „Kód zodpovedného správania sa pri výskume v oblasti
nanovedy a nanotechnológií“. Táto direktíva, hoci nediktuje konkrétne opatrenia, udáva
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základne prvky prevencie a ochrany zdravia pri práci s nanomateriálmi vo výskumných
laboratóriách.
Francúzsky národný ústav pre výskum bezpečnosti práce a chorôb z povolania (INRS)
vydal monografiu, v ktorej sa zaoberá problematikou nanočastíc a nanotechnológií z
hľadiska hygieny práce a ochrany zdravia pracovníkov. Zatiaľ je predčasné hovoriť o
maximálnych dovolených koncentráciách a o definitívnych prevenčných opatreniach.
Napriek tomu, kniha podáva ucelený obraz súčasných poznatkov z danej problematiky z
hľadiska fyzikálno-chemického,

toxikologického

a tiež

z

hľadiska merania a

vyhodnocovania expozície pri výrobe a manipulácii s nanoštruktúrnymi materiálmi [12].
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4 NEBEZPEČENSTVO NANOČASTÍC PRE ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Rýchly technologický pokrok vedie jednak k možnej profesionálnej expozícii osôb pri
výrobných procesoch používajúcich nanomateriály, jednak k nekontrolovanému uvádzanie
nanotechnológií do životného prostredia, ktoré môže viesť k nežiaducej expozícii bežnej
populácie [16].
4.1 Zdravotné riziko
Vlastnosti nanomateriálov sú dané ich chemickou povahou, ale tiež budú závisieť od ich
veľkosti, tvaru, na usporiadaní ich povrchu, prípadne na modifikácii ich povrchu. Už dnes
sa vie, že v porovnaní s časticami, ktoré majú obvyklú veľkosť (> 100 nm), určité
nanočastice sú ľahšie inhalované a spôsobujú poškodenie pľúc. Niektoré štúdie uvádzajú,
že nanotrubice vykazujú podobné toxikologické vlastnosti ako azbest - spôsobuje rakovinu
pľúc [5].
V súčasnosti je zrejmé, že niektoré častice môžu byť schopné prenikať z pľúc do krvného
obehu a následne do jednotlivých orgánov. Hoci nie je celkom isté čo sa stane ak sa
nanočastice do tela dostanú, vieme iste, že častice "normálnej" veľkosti sa v krvnom obehu
nenachádzajú. V tejto súvislosti je potrebné odmietnuť tvrdenia, že expozícia
nanočasticami napr. cez kožu alebo inhaláciou, je nevýznamná. Z dlhodobého hľadiska sa
nedá vylúčiť, že ich vplyv bude výrazný. Možnosť že nanočastice sa môžu relatívne ľahko
dostať do organizmu prestavuje isté riziko, ktoré si zaslúži podrobnejšiu štúdiu. Je tiež
známe, že niektoré nanočastice sú dostatočne malé, aby mohli prenikať do buniek
a poškodiť ich [5].
Problém je predovšetkým v mimoriadne rýchlom raste použitie najrôznejších
nanomateriálov v rade odborov počnúc mikroelektronikou cez potravinársky, textilný
a automobilový priemysel, výrobu športových potrieb a kozmetiky, stavebníctvo a končiac
aplikáciami v biomedicíne a farmakológiu. Ďalším problémom je, že doteraz platné
bezpečnostné štandardy vychádzajú z limitných hodnôt pre látky, z ktorých sa
nanomateriály skladajú, ale neberú do úvahy experimentálne overený fakt, že na rozdiel od
väčších častíc môžu nanočastice v ľudskom tele prenikať do radu orgánov a tkanív
a vyvolávať tam nežiaduce toxické účinky [16].
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Vo výskume sa venuje malá pozornosť zdravotným a bezpečnostným aspektom, ale isté je,
že nanočastice môžu vniknúť do ľudského organizmu. Aj keď miera poškodenia stále nie
je známa, existujú náznaky, že môžu spôsobiť toxicitu, kardiopulmonárne účinky,
modifikáciu proteínových štruktúr, autoimunitné účinky, oxidačný stres a rakovinu [17].
Posúdenie možných rizík musí predchádzať štúdium unikátnych vlastností nanomateriálov
a ich možnej toxicity, najmä mechanizmov tejto toxicity. Je potrebné identifikovať
kľúčové fyzikálno chemické vlastnosti nanomateriálov, ktoré určujú ich biologické účinky,
to je ich interakcie s DNA, RNA, proteínmi a lipidami. S použitím metód genomiky
a proteomiky je potrebné preniknúť hlbšie do mechanizmov účinku nanomateriálov
z hľadiska ich možnej imunotoxicity, genotoxicity, reprodukčnej a vývojovej toxicity
a ovplyvnenie vnútrobunečné a medzibunkovej komunikácie [16].
Je potrebné vypracovať spoľahlivé metódy na ich detekciu a meranie v prostredí, ako aj
ľudskom organizme. Aj keď chýbajú kvantitatívne údaje, je k dispozícii dostatok
informácií na začatie predbežného hodnotenia a vypracovanie dočasných pracovných
postupov na zníženie vystavenia zamestnancov na pracoviskách [17].

4.1.1 Kategorizácia nanočastíc
Je potrebné si nanotechniky a nanomateriály rozčleniť do troch kategórií, ktoré sa čo do
svojej rizikovosti odlišujú. Ide o kategórie: izolovaná, bioaktívne a disruptívne, tj. doslova
rozvratne, deštruktívne.
•

izolované nanočastice – súčasti iných materiálov

Väčšina súčasných techník a technológií pracuje so štruktúrami, do ktorých sú
nanokomponenty vložené, resp. ktorých sú súčasťami, a vďaka tomu sú izolované od
okolitého prostredia. Do tejto kategórie patria napríklad najrôznejšie prístroje slúžiace na
skúmanie povrchov a molekúl. U mnohých z nich ide vlastne o určité varianty
mikroskopov. V roku 1981 bol vynájdený rastrový tunelový mikroskop, pomocou ktorého
možno sledovať jednotlivé molekuly a atómy a pohybovať s nimi. Pri silovom pôsobení na
kremíkovej častice sa tieto podarilo preukázateľne ohýbať.
Do tejto kategórie patria materiály, ako sú samočistiace alebo antipriľnavé vrstvy. Ide
o také materiály, ktoré sú nano a zároveň plasty. Štruktúru takéhoto materiálu je najprv
potrebné sa za vysokého vynaložení energie rozomlieť, aby z nich bolo možné získať
nanočastice.
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Medzi izolované nanomateriály je nutné počítať aj nanoelektroniku, čo súvisí so snahou
umiestniť do čo najmenšieho priestoru čo najviac elektronických súčiastok. Molekulárne
obvody majú zmysel len vtedy, ak je ich možné v miliónoch vpraviť do jediného
procesora.
Izolované nanomateriály sa teda javia ako ľudskému zdraviu či vôbec živým organizmom
relatívne neškodné.
Ak by sa podarilo dosiahnuť to, aby nanoaplikácie na konci svojej životnosti boli
rozložené fyzikálne a chemicky, dostali by sa do ďalšej kategórie, tj. stali by sa
bioaktívnymi nanomateriály.
•

bioaktívne nanotechniky

Takýto prírastok však táto kategória nanomateriálov nepotrebuje, pretože je už dnes sama
o sebe dosť problémová, a dokonca delikátna.
Keď sa v roku 1994 formulovala téza, že ultrajemné čiastočky s priemerom menším ako
100 nanometrov môžu spôsobovať ujmu na zdraví, vzbudilo to škálu reakcií od priateľské
skepsy až po tvrdošijné odmietanie. Výskumom sa žiaľ zistili dosť alarmujúce zistenia.
Umelo vytvorené nanočastice, ktoré nie sú uložené v matrici, ako je tomu napríklad u
plastov , sú bioaktívne. To je vlastnosť, ktorá na jednej strane umožňuje, aby nanočastice
boli používané v priemysle a v medicíne, ale na druhej strane táto vlastnosť skrýva v sebe
to nebezpečenstvo, že pri stretnutí s bunkami môžu s nimi nanočastice vstúpiť do
interakcie, teda ovplyvniť vývoj v bunkách tkaniva .
Najnebezpečnejšie sú pritom nanočastice (uhlíkové molekuly) zvané buckminsterfullereny
- tento názov je odvodený od mena architekta Buckminstera Fullera, ktorého Kopulovité
stavby pripomína stavba atómov v molekule tohto nanomateriálov. Známa varianta
takýchto molekúl, zvaná vo vedeckom žargóne buckyballs, sa skladá zo 60 atómov
vytvárajúcich guľu s priemerom 0,7 nanometra (C60). Atómy sú usporiadané do päť - a
šesťhranných obrazcov, takže pripomínajú loptu na futbal, ktorý je zošitý z podobne
tvarovaných kúskov kože. Tieto nanočastice by sa mohli raz používať v medicíne a v
solárnych bunkách.
•

disruptívna nanotechnika

Vcelku možno konštatovať, že sa už podarilo zostaviť, hoci neoficiálne a nekoordinovane,
značne tučný katalóg nanorizík. Je zrejmé, že riziká vznikajú v určitých situáciách a za
určitých podmienok, a že spolu s rizikami sú kvôli objektívnosti do katalógu zahrnuté aj
prednosti niektorých nanočastíc a nanopostupov.
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Do katalógu nesporne patrí aj tretia skupina či kategória nanočastíc, a to mikroorganizmy
vyvíjané vo sfére syntetickej biológie. Ide o vednú oblasť úzko spätú s výskumom
genetiky, pričom jedným z dôvodov je už to, že aj v tejto disciplíne sa uvažuje a pracuje
v dimenziách veľmi malých častíc. Konkrétne tu ide o vytváranie mikroorganizmov.
Kedysi boli do tejto kategórie radené aj vyššie zmienené nanoroboty [14].

4.1.2 Interakcia medzi nanočasticou a živou bunkou
Z hľadiska štúdie interakcie nanočastica - biomolekula nie je v zásade potrebné vyvíjať
úplne nové metódy, pretože sú už v mnohých prípadoch popísané a hojne využívané pri
štúdiu toxicity chemických látok a hrubších častíc [16].
Sú tri možnosti čo sa môže stať, ak nanočastica narazí na bunku živého organizmu:
•

na povrchu nanočastice stretávajúcom sa s vonkajším obalom bunky dochádza
k "oxidačnému stresu". To znamená, že sa vytvárajú voľné radikály čiže molekuly
obsahujúce voľné elektróny a vďaka tomu sú veľmi náchylné k reakcii. Následkom
toho sa zvýši hladina vápnika v bunke a v jej jadre môže dôjsť k nežiaducej
premene génov na proteíny, ktoré môžu vyvolať zápalový, resp. chorobný proces
v tkanive;

•

dôjde k aktivácii receptorových molekúl na bunkovom obale, pretože atómy kovu
sa vylúčia z nanočastíc. Ďalší priebeh je už ako v prvej variante;

•

nanočastice je ako celok pohltená bunkou a dostáva sa do tzv. mitochodrií, čo sú
svojho druhu "elektrárne" čiže energetické zdroje bunky. Nanočastice činnosť
mitochodrií buď citeľne naruší, alebo je úplne vyradí z činnosti [14].

4.2.3 Kozmetika
Európski vedci si myslia, že nanotechnologicky vyrobená kozmetika môže predstavovať
riziko pre ľudský organizmus. Nanoprvky sa dostatočne netestujú. Týka sa to napríklad
opaľovacích krémov. Kozmetické nanoprvky sa musia testovať jeden za druhým. Hodnotiť
by sa mali buď na základe jestvujúcich noriem, alebo je potrebné definovať nové
bezpečnostné štandardy, reflektujúce nanotechnológie. Ďalej je potrebné preskúmať
bezpečnosť nerozpustných nanomateriálov používaných s slnečných krémoch.
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Vedci chcú tiež testovať schopnosť nanoprvkov prenikať cez pokožku do tela. Doteraz nie
je zrejmé, či a ako dokážu prechádzať cez zdravú a poškodenú kožu. Ak sú toho schopné,
nie je vylúčené, že sa nemôžu ukladať v niektorých ľudských orgánoch a nemôžu mať
vplyv na ich činnosť. Riziko by mohlo vzrastať s pravidelným aplikovaním takto
pripravenej kozmetiky. Nanolátky, hoci sú účinnejšie, môžu mať v porovnaní s klasickými
biologicky odbúrateľnými prvkami zásadnejší dopad na zdravie.
Nanomateriály sú špecifické chemické zlúčeniny a z hľadiska rizika ich treba tak aj
skúmať. Nanotechnológie predstavujú technologické postupy, prostredníctvom ktorých
zložky krémov nadobúdajú želané vlastnosti.
Napríklad zinok je jedným z najlepších blokátorov žiarenia UV. Bežné slnečné krémy
obsahujú jeho veľké častice. Nanesená vrstva musí byť preto hrubá, aby dosahovala
účinok. Stáva sa tak neatraktívnou pre spotrebiteľa. Nanotechnologicky rozdrvený zinok je
oveľa menší a už tenká vrstva krému dokáže vytvoriť jeho súvislú vrstvu. Krém sa tak
stáva tekutejším a priehľadným.
Nanotechnologická kozmetika sa bežne predáva aj napriek tomu, že EÚ doteraz
nestanovila jej bezpečnostné a zdravotné štandardy. Opaľovacie krémy sú jedným
z mnohých príkladov nanotechnologických výrobkov. Nanočastice obsahujú aj mnohé
deodoranty, zubné pasty, šampóny, krémy proti vráskam, laky na nechty a iné. Bez ich
dôkladného výskumu nie je možné predpokladať, aký vplyv môžu mať na ľudský
organizmus [18].

4.1.4 Autolaky
Je zrejmé, že všetky tri kategórie nanočastíc so sebou nesú riziká. Zdanlivo najmenšie je
nebezpečenstvo u izolovaných nanomateriálov, ale je nutné si uvedomiť dôležitú okolnosť,
ak sú nanočastice obsiahnuté v povrchových vrstvách predmetov (pretože sa napríklad
používajú na povrchové úpravy) a potom sú vystavené oderu, oteru, korózii, vibráciám,
biologickým, najrôznejším chemickým , fyzikálnym a poveternostným vplyvom. Pri nich
sa čiastočky uvoľňujú a dostávajú sa do okolitého prostredia, teda aj do vzduchu
vdychovaného ľuďmi a do vody, presnejšie povedané do kolobehu vody v prírode, bez
ktorého by ľudia nemohli existovať.
Nové autá sú dnes v automobilkách nastriekaná nanolakom, ktorého čiastočky sa po
niekoľkých rokoch uvoľňujú a dostávajú do ovzdušia, a pri umývaní áut aj do odpadových
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vôd, pričom spôsoby odstraňovania škodlivých nanočastíc z vody čistenej v čistiarňach nie
sú zatiaľ stanovené. Automobilov sú milióny. Všetky sú nalakované a všetky uvoľňujú
nanočastice, ale ich pôsobenie bude možné dôkladne zmapovať až za cca 10 rokov, až
bude s nanolakováním viac skúseností.
Kým však u izolovaných nanočastíc možno zhruba rozsah možných škôd aspoň odhadnúť,
u zvyšných dvoch kategóriách to urobiť nedá. Vo všeobecnosti sú samozrejme oveľa
nebezpečnejší ako prvej kategórie. Pokiaľ ide o bioaktívne nanočastice, môžu zasiahnuť
napríklad potravinové reťazce v prírode silnejšie ako izolované častice, a môžu byť
zneužité aj pre vojnové a teroristické účely, podobne ako disruptívne, ak sa ocitnú
v nesprávnych rukách [14].
Súčasný výskum ukazuje, aké ťažké je zmapovať zdravotné účinky nanočastíc. Vzhľadom
k tomu, že počet možných kombinácií nanočastíc a rôznych biomolekúl je obrovské, je
prakticky nemožné, preskúmať ich systematicky. Aj keď určité nanočastice sa nezdajú
toxické, pôsobenie medzi týmito nanočasticami a ďalšími zlúčeninami v ľudskom tele
môže spôsobiť vážne problémy na funkcie buniek. Okrem toho, kombináciou nanočastíc
s toxickými látkami predstavuje ešte závažnejšie otázky. Dávajte si pozor na výrobky,
ktoré ponúkajú využitie nanočastíc. Toto je ďalší dôvod, prečo spotrebitelia budú
vyžadovať prírodné, ekologicky vypestované zložky v produktoch [22].
4.3 Vplyv na životné prostredie
Okrem možného vplyvu na ľudské zdravie, nanomateriály predstavujú potenciálne
ohrozenie životného prostredia. Mnohé z nanomateriálov zostanú v životnom prostredí
dlho po tom, čo výrobok stratí svoje úžitkové vlastnosti a hromadí sa tu, pričom toto
hromadenie môže poškodiť jednotlivé zložky životného prostredia. Nanomateriály, ktoré
sú neškodné pre človeka, môžu poškodiť niektoré zložky citlivej ekologickej rovnováhy.
Napr. použitia nanočastíc striebra ako antimikrobiologického prostriedku môže poškodiť
užitočné mikróby v biosfére a tak ovplyvniť organizmy na vyššej úrovni [5].
V

súčasnosti

je

zrejmé,

že

existuje

veľmi

obmedzené

množstvo

informácií

o nanomateriáloch a nanoproduktoch, ktoré môžu spôsobiť priame alebo nepriame
ohrozenie života alebo životného prostredia. Pri vývoji, výrobe, predaji a spotrebe
nanoproduktov musíme postupovať opatrne, so zreteľom na potrebu vyvinúť stratégiu
a systém kontroly nanosystémov, nanomateriálov, prípadne výrobkov obsahujúcich
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nanočastice, za účelom identifikovať a adresne popísať ich potenciálne nebezpečenstvo
ohrozujúce ľudskú populáciu a škodlivosť životnému prostrediu, prípadne priemyslu [5].
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ZÁVER
Prevláda názor, že väčšina škodlivých častíc pochádza zo zdrojov ľudskej činnosti, či už
z produkcie priemyselných tovární alebo automobilových emisií. V skutočnosti však veľká
časť týchto nanočastíc pochádza z prírodných procesov ako prašné búrky, či morské
aerosóly. Táto bakalárska práca zhrnula najdôležitejšie informácie o nanočasticiach
a nanomateriáloch a podáva odpovede na niektoré otázky, či pochybnosti ohľadom
bezpečnostných aspektov nanočastíc. Je zrejmé, že niektoré častice vzhľadom na svoju
veľkosť, ktorá sa pohybuje v rádoch nanometrov, sú schopné prenikať z pľúc do krvného
obehu a následne do jednotlivých orgánov a tam vyvolávať nežiaduce toxické účinky.
Posúdenie rôznych rizík musí predchádzať štúdium ich unikátnych vlastností a ich možnej
toxicity. Preto som sa v práci zameral najmä na toxické vlastnosti týchto látok. Táto závisí
od rôznych parametrov, ako napríklad dávka, veľkosť, či plocha, alebo koncentrácia.
Nanočastice obsahujú aj mnohé deodoranty, kozmetické prípravky a čistiace prostriedky.
Pôsobením poveternostných podmienok sa škodlivé nanočastice uvoľňujú a dostávajú do
okolitého prostredia a ľudského organizmu. Z hľadiska fyzikálnochemických požiadaviek
som sa zameral aj na výbušnosť a horľavosť nanočastíc, kde môžeme porovnávať
vlastnosti týchto častíc s jemnými a ultrajemnými práškami. Menšie častice sú viac
reaktívne a dokonca aj výbušné než väčšie častice rovnakého chemického zloženia. Aby sa
zabránilo požiaru a výbuchu je treba dodržiavať podmienky skladovania a manipulácie
s týmito nanočasticami.
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