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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá teoretickým studiem uhlíkatých nanostruktur. 

V úvodní části jsou popsány všeobecné informace o uhlíkatých nanostrukturách. 

Následuje základní rozdělení uhlíkatých nanomateriálů, s dalším zaměřením na 

použití nanotrubiček, například v lékařství. Další část práce je věnována toxicitě, 

cytotoxicitě, toxikologickým účinkům na plicní systém a škodlivým účinkům na 

buňky lidské krve. 
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Annotation 

This bachelor's thesis is aimed to carbon nanotubes. First part of essay is 

about carbon nanostructures general information. Next part shows basic 

classification of carbon nanotubes like single-walled carbon nanotubes and multi-

walled carbon nanotubes. In essay information is also about application carbon 

nanotubes, especially application in biomedicine. Last part is interested in 

toxicology. Mainly negative toxicological effects on pulmonary system and effects 

on human blood cells. 
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1. Úvod 

Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na teoretické studium toxikologie 

uhlíkatých nanostruktur. Uvedená problematika není zatím příliš prověřena, je 

však velmi zajímavá. Cílem mé bakalářské práce je zjistit současný stav poznání 

ve věci toxikologie uhlíkatých nanomateriálů. V práci se zabývám obecným 

popisem uhlíkatých nanostruktur a jejich rozdělením. Další část je věnovaná 

využití nanostruktur v mnoha odvětvích, především v lékařství. V třetí, závěrečné 

části se zabývám toxikologií a popisuji dvě vybrané studie prokazující vliv 

testovaných nanostruktur na vybrané organismy.  

Nanotechnologie se dostávají celosvětově do popředí zájmu různých 

vědeckých skupin. Vývoj v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů je úzce spjat 

s dynamickým rozvojem v oblasti materiálového výzkumu, zejména v možnostech 

charakterizace struktur materiálů v nanorozměrech. V souladu s vývojem se 

postupně nanotechnologie stávají dominujícím vědním oborem 21. století [1]. 

Záhy po objevení molekuly fullerenu C60 se skupina uhlíkatých 

nanomateriálů začala velmi rychle rozrůstat. Nejznámější a nejužívanější jsou 

uhlíkaté nanotrubičky. Další materiály, jako jsou fullereny, grafen a uhlíkaté 

nanočástice, viz obrázek 1, nabývají na významu díky chemickým modifikacím a 

bio-funkcionalizaci jejich struktur. Mohou být konjugovány s proteiny, 

karbohydráty, nukleovými kyselinami a s mnoha dalšími molekulami [2]. 

Objevitelem vícestěnných uhlíkatých nanotrubiček je S.Ijima, který je 

poprvé popsal v roce 1991. Trubičky byly objeveny při studiu povrchu grafitové 

elektrody po elektrickém výboji. S. Ijima nalezl trubičky s průměrem v 

nanometrech, které byly rovné a měly vlastnosti podobné jako ideální grafitové 

vlákno. O dva roky později objevil a popsal jednostěnné uhlíkaté nanotrubičky [3], 

[4]. 

Uhlíkaté nanotrubičky představují novou generaci materiálů s lepšími 

mechanickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi. Jsou mozaikou atomů uhlíku, 

které tvoří jednotlivé desky grafitu, ty jsou stočené do bezešvých tubulů. Díky 
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svým vlastnostem jsou zajímavým materiálem pro molekulární elektroniku, 

lékařské diagnostiky, biosenzory a transport léků [3]. 

Nanomateriály mají výjimečné fyzikální vlastnosti a extrémně malou 

velikost. To je hlavním důvodem jejich použití v biologii a lékařství. Uhlíkaté 

nanotrubičky by mohly být použity například v biolékařství pro sledování a 

označování buněk, jako nanosenzory nebo jako nosiče při uvolňování léčiv a 

nosiče při transportu bioaktivních látek. Uhlíkaté nanotrubičky se již používají jako 

zpevňující materiály v generativní medicíně, zejména pro zpevnění kostní tkáně, 

kde jsou v přímém styku s kostí. Dále se používají pro výrobu implantátů kloubů, 

při zlomeninách, v zubním lékařství i pro regeneraci kostní tkáně. Studium reakcí 

kostních buněk na přítomnost uhlíkatých nanotrubiček je jedním z hlavních kritérií 

pro využití nanotrubiček pro funkční regenerace, vzhledem k tomu že biomateriály 

jsou v tkáních po dlouho dobu. Trubičky potažené bioaktivními molekulami mohou 

být rovněž použity jako substrát pro růst nervových buněk. Nárůst růstu 

osteoblastů při použití nanovláken byl prokázan ve vědecké práci Websterna [3]. 

 

 

Obrázek 1-uhlíkaté nanostruktury a grafit 

Zdroj: [1] 
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Mnoho vědeckých studií se věnovalo působení uhlíkatých nanomateriálů na 

plíce, a řada vědeckých prací plicní toxicitu potvrdila. Studie popisují provádění 

testů na savcích a toxicita byla potvrzena při vysoké koncentraci uhlíkatých 

nanotrubiček. Další studie posuzovaly dopad na savčí buňky, včetně lidských. 

Bylo zjištěno, že uhlíkaté nanotrubičky vyvolávají v buňkách oxidativní stres, 

zánětlivé reakce a snížení imunity. Zatím však nebyl zveřejněn údaj o tom, jaká 

koncentrace nanotrubiček je pro člověka a životní prostředí nebezpečná [3]. 

1.1. Historie nanomaterálů 

První poznatky o nanomateriálech se datují již do 2. poloviny 20. století. 

Radushkevich a Lukyanovich zveřejnili v roce 1952 obrázek nanotrubičky 

s průměrem padesát nanometrů. Trubičky byly zveřejněny v sovětském časopise 

„Soviet Journal of Physical Chemistry. V roce 1976 Oberlin, Endo a Koyama 

publikovali obrázek dutého uhlíkatého vlákna s průměrným měřítkem 

v nanometrech. V roce 1979 John Abrahamson prezentoval důkaz výskytu 

nanotrubiček na  konferenci tématicky zaměřené na uhlík (Biennial Conference of 

Carbon) na univeritě v Penn State, USA. Ve svém příspěvku popisoval uhlíkaté 

nanotrubičky jako uhlíkatá vlákna, která jsou produkována na anodě během 

obloukového výboje. V roce 1981 skupina sovětských vědců zveřejnila výsledky 

chemické a strukturní charakteristiky uhlíkatých nanočástic. V roce 1987 vydal 

Howard G. Tennent z Hyperior Catalysis americký patent na výrobu kruhově 

oddělených uhlíkatých fibril s konstantním průměrem mezi 3,5 až 70 nanometrů. 

Vnější oblast tvoří spojitá vrstva uhlíkatých atomů. Přesto velké množství 

populárně naučné i odborné literatury připisuje objevení nanotrubiček, které jsou 

duté a jsou vyrobeny z uhlíku, společnosti Sumio Iijima of Nippon Electric. Popis 

originální nanotrubičky byl zveřejněn v roce 2006 Marcem Monthioux a 

Vladimírem Kuznetsovem [1]. 
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2. Popis a rozdělení uhlíkatých nanostruktur 

2.1. Popis 

Uhlíkaté nanostruktury jsou velmi pevné. Lze je různě modifikovat a 

přizpůsobovat požadovaným aplikacím. Uhlíkaté nanočástice jsou struktury 

s charakteristickými rozměry od 1 do 100 nm. Částice těchto rozměrů se aplikují 

v řadě oblastí od keramiky až po mikroelektroniku, včetně lékařství. Nanomateriály 

mají unikátní fyzikální vlastnosti, jako jsou konduktivita a reaktivita [2], [5]. 

Hlavním atributem umožňujícím rozvoj nanotechnologií jsou unikátní 

katalytické vlastnosti nanočástic. Fyzikální a chemické vlastnosti však mohou mít 

vliv na jejich biologické účinky. Nanočástice mají obrovský potenciál pro využití v 

mnoha aplikacích v oblasti výzkumu i v inženýrských oborech, ale jejich vliv na 

životní prostředí a na zdraví člověka není zatím důkladně vyhodnocen. 

Předpokládá se, že největší nebezpečí pro zdraví člověka nastává pravděpodobně 

při inhalaci. Vystavování se nanočásticím však může mít i jiné účinky na lidské 

zdraví, a to díky jejich velikosti, jelikož mohou prostupovat kůži i buněčnými 

membránami [5]. 

Použití uhlíkatých nanostruktur je limitováno jejich vlastnostmi. Některé 

studie se zabývají změnou vlastností pomocí funkčních skupin (například -OH, -

COOH, -NH2) vznikajících na povrchu materiálu [3]. 

Uhlíkaté nanostruktury jsou komerčně vyráběny z atomů uhlíku pomocí 

laseru. V dnešní době se používají syntetické metody jako je HiPco1 proces. Tento 

proces byl vyvinut v  laboratoři institutu Smalley´s v Houstnu. Připravené uhlíkaté 

nanostruktury obsahují i jiné látky. Většinou se jedná o kovy a organické látky. 

Nejvíce používané kovy při syntéze uhlíkatých nanostruktur jsou kobalt, železo, 

nikl a molybden (používají se při jejich výrobě jako katalyzátory). Přestože po 

přípravě jsou kovové katalyzátory odstraňovány různými čistícími postupy, jsou 

zbytky kovů v uhlíkatých nanostrukturách většinou identifikovány [3]. 

                                            
1
 Proces využívá oxid uhelnatý při vysokém tlaku. 
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2.2. Grafen 

Grafen patří do alotropických forem uhlíku. Představuje rovinnou vrstvu 

atomů uhlíku, které jsou uspořádány do dvourozměrných mřížek. Mřížky vypadají 

jako plástve medu, viz obrázek 2. Každý atom má jeden „s“ orbital a dva „p“ 

orbitaly, přispívající k mechanické stabilitě uhlíkaté destičky. Výzkumy věnované 

grafenové struktuře začaly ve dvacátém století. Grafen má výborné vlastnosti, jako 

je dobrá tepelná vodivost a dobré mechanické vlastnosti. Délka vazby atomů 

uhlíku v grafenu je okolo 0,142 nm. Nanostruktura grafenu představuje základní 

strukturní prvek dalších uhlíkatých alotropů, např. uhlíkatých nanotrubiček a 

fullerenů. Může být považován za nekonečně velkou aromatickou molekulu. 

Studie grafenu prokázaly jeho výjimečnou pevnost, která je 200 krát vyšší než 

pevnost ocele. Tato vlastnost dělá z grafenu nejpevnější materiál, který byl kdy 

testován [6], [7]. 

 

 

 

Obrázek 2-Grafen 

zdroj: [2] 
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2.1. Fulleren C60 

Fulleren byl objeven v roce 1985 Buckminsterem Fullerenem na americké 

univerzitě Rice. Patří mezi uhlíkaté alotropy a byl pojmenován podle svého 

objevitele. Fulleren je čistá uhlíkatá molekula, které je tvořená alespoň 60 atomy 

uhlíku, viz obrázek 3. Atomy jsou uspořádány do tvaru, který se podobá 

fotbalovému míči, a tvoří dutou klec [8], [9]. 

Fulleren byl vyvinut hlavně pro lékařské účely, proto se jeho toxicita zkoumá 

od počátku výzkumu jeho možných aplikací. C60 je nerozpustný ve vodě. Proto 

bývá jeho povrch často modifikován způsobem, při kterém jsou na povrch 

fullerenu navázany různé funkční skupiny, zejména OH skupiny (tzv. fullerolly) 

[10]. 

Molekula fullerenu nabízí dále potenciál pro zavedení jiných atomů 

nebo malých molekul dovnitř své struktury [8]. 

 

 

Obrázek 3-Fulleren 

zdroj: [3] 

 

2.2. Nanodiamanty 

Nanodiamanty (NDs) představují další třídu nanomateriálů vhodných 

pro biologické a částečně lékařské použití. Jsou známé od roku 1950. Typické 
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rozměry nanodiamantů se pohybují mezi 5 až 25 nm. NDs se vyznačují jednou 

velkou výhodou oproti ostatním uhlíkatým nanomateriálům, jako jsou fullereny 

a nanotrubičky, a to je jejich biokompatibilita [2]. 

Nanodiamanty jsou vyráběny vysokotlakovou a vysokoteplotní syntézou, 

která byla vynalezena po roce 1950. Struktura nanodiamantu je znázorněna na 

obrázku 4 [2]. 

 

 

Obrázek 4-Nanodiamant 

zdroj: [4] 

 

2.3. Uhlíkaté nanorohy (carbon nanohorns a nanocones) 

Uhlíkaté nanorohy (CNHs) byly objeveny v roce 1996. Jejich objevitelem je 

stejně jako v případě nanotrubiček Iijima et al. Zpočátku byla značná část 

uhlíkatých nanorohů připravována z grafitových štítků CO2 laserem v komoře za 

určité teploty v argonové atmosféře. Tento postup zajišťuje vysokou výtěžnost 

(75%) i vysokou čistotu (95%) [2]. 

Uhlíkaté nanokužele (CNCs) zatím nebyly úplně charakterizovány, jejich 

výzkum zatím není příliš rozsáhlý, byly zkoumány pouze mechanické vlastnosti. 

Uhlíkaté nanokužele mají kónickou, trojrozměrnou strukturu, složenou rovněž 



 

Klára Koláčková, uhlíkaté nanostruktury 

 

12 

 

pouze z atomů uhlíku. Vlastnosti závisí na úhlu jejich vrcholu. Úhly vrcholů mají 

různé hodnoty: 123,6˚; 86,6˚; 60,0˚; 38,9˚ a 19,2˚ [11]. 

Na obrázku 5 jsou znázorněny tři nanokužely. První nanokužel má 

vrcholový úhel 19,2˚. Druhý nanokužel má vrcholový úhel 38,9˚ a třetí nanokužel 

60,0˚. 

 

Obrázek 5 – uhlíkaté nanokužely 

zdroj: [5] 

2.3.1. Struktura a vlastnosti uhlíkatých nanorohů 

Ze strukturního hlediska jsou původní uhlíkaté nanokužele agregáty 

podobné květům jiřin (Dahlia) s vrstvou kónických jednovrstvých plátů, které trčí 

do všech směrů (viz obrázek 6). Jednovrstvé uhlíkaté nanokužele mají grafenové 

plátky méně dokonalé než jednovrstvé nanotrubičky. Obsahují 70% tubulárního 

uhlíku, 15% vad (na špičkách), 12% grafitového uhlíku a 2,5% [2]. 
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Obrázek 6-Jednovrstvé uhlíkaté nanorohy a květ Jiřiny (Dahlia) 

[zdroj: 6] 

 

2.4. Nanotrubičky 

Uhlíkaté nanotrubičky (CNTs) jsou další skupinou nanomateriálů, které mají 

využití v průmyslu a v lékařství. Jejich objevitelem je Sumio Iijima, který je objevil 

v roce 1991. Po dvou letech dalšího výzkumu vynalezl jednovrstvé uhlíkaté 

nanotrubičky (SWCNTs). Od té doby je uhlíkatým nanotrubičkám celosvětově 

věnována obrovská pozornost [3]. 

Uhlíkaté nanotrubičky jsou bezešvé plátky grafenu stočené do válců 

(viz obrázek 7). V průměrném nanoměřítku a s poměrem stran (průměrná délka je 

k průměru nanotrubičky v poměru 132000000:1) jsou významně větší než ostatní 

nanomateriály. CNTs jsou mimořádně pevné. Každý atom je připojen k dalším 

třem atomům unikátní sílou. Nanotrubičky lze spojit za užití vysokých tlaků a lze 

tak vytvořit neomezeně dlouhé a velmi silné spojení [1], [3]. 

Uhlíkaté nanotrubičky jsou velice zajímavým materiálem také pro výrobu 

elektronických zařízení. Vznik materiálů v nanoměřítku vedl k výrobě velmi malých 

a rychlých elektronických zařízení [12]. 
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Obrázek 7-jednovrstvá nanotrubička a vícevrstvá nanotrubička 

zdroj: [7] 

 

2.5. Rozdělení uhlíkatých nanotrubiček 

Nanotrubičky jsou klasifikovány do dvou kategorií: SWCNTs a MWCNTs 

[2]. 

2.5.1. SWCNTs (single-wall carbon nanotubes): jednovrstvé 

nanotrubičky 

Jednostěnné uhlíkaté nanotrubičky jsou tvořeny jednou vrstvou grafenu, 

podobně jako v případě fullerenů. Grafenové vrstvy jsou stočeny do válců. 

Struktura trubičky závisí na směru balení. Nanotrubičky mají průměr cca 10 až 20 

Å [4]. 

Uhlíkaté nanotrubičky jsou známé svými unikátními mechanickými, 

elektrickými a magnetickými vlastnostmi. Nanotrubičky s jednoduchou vrstvou 

grafenu jsou organizovány do struktur podobných lanům nebo stočeným 

provazům. Rozsah jejich délky dosahuje až několika mikronů. Potencionální 

nebezpečí při vdechnutí zatím nejsou známy [13]. 
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2.5.2. MWCNTs (multiple-wall carbon nanotubes): Vícevrstvé uhlíkaté 

nanotrubičky  

Stěny tohoto nanomateriálu jsou tvořeny několika vrstvami grafenu. Několik 

vrstev grafenu je sbaleno do trubičky a počet vrstev může být jakýkoliv. Začíná od 

dvou a je neomezený. Při balení vrstev vznikají na vnitřních vrstvách nanotrubiček 

vady. Množství vznikajících vad závisí na počtu vrstev a na poloměru 

nanotrubiček. Grafenové vrstvy jsou od sebe vzdáleny asi 3,4 Å [4]. 
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Tabulka: porovnání SWCNTs a MWCNTs 

SWCNTs MWCNTs 

Jedna vrstva grafenu Několik vrstev grafenu 

Syntéza vyžaduje katalyzátor Mohou být vyráběny bez katalyzátoru 

Syntéza je složitá a vyžaduje speciální 

okolní podmínky 

Syntéza je jednoduchá 

Čistota je nízká Čistota je vysoká 

Vada může nastat spíše během 

funkcionalizace 

Pokud se vada objeví, je obtížné ji 

opravit. 

Méně se akumulují v těle V těle se akumulují více 

Charakteristika a hodnocení je lehké Je to velmi komplexní struktura 

Je snadné je zkroutit a jsou ohebné Nejsou ohebné 

 

Tabulka 1-porovnání SWCNTs a MWCNTs, [1] 

 

V tabulce 1 nalezneme porovnání obou druhů nanotrubiček, jejich výhody a 

nevýhody. [1]  
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Obrázek 8-Nanotrubičky  

[zdroj: 8] 

 

Nanotrubičky jsou znázorněny na obrázku 8. 

Na obrázku označeném písmene „A“ je schéma jednovrstvé nanotrubičky. 

Druhá nanotrubička označená písmenem „B“ je schéma vícevrstvé nanotrubičky. 

Na obrázku jsou dále uvedeny typické rozměry délky a šířky. U násobně skládané 

nanotrubičky jsou navíc ukázány rozměry vzdálenosti mezi vrstvami grafenu. 

2.6. Dvoustěnné uhlíkaté nanotrubičky 

Dvoustěnné uhlíkaté nanotrubičky (DWCNTs) jsou meziproduktem 

jednovrstvých a vícevrstvých uhlíkatých nanotrubiček. Jsou nejjednoduššími 

strukturami vícevrstvých nanotrubiček a vynikají vlastnostmi jednovrstvých 

nanotrubiček [14], [15]. 

2.7. Techniky syntézy uhlíkatých nanotrubiček 

Pro syntézu uhlíkatých nanotrubiček v makroskopické délce, bez 

povrchových vad a v požadovaném množství bylo vynalezeno několik postupů. 

Obecně jsou používány následujíci tři postupy [12]: 

 Metoda obloukového výboje 

 Metoda laserového odstraňování 
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 Chemická depozice par [12] 

2.7.1. Metoda obloukového výboje 

Při této metodě jsou dvě uhlíkaté elektrody umístěny ve vakuové komoře. 

Elektrody jsou použity k vytvoření oblouku. Do komory proudí inertní plyn, který 

zvýšuje rychlost depozice uhlíku [12]. 

2.7.2. Metoda laserového odstraňování 

U této techniky jsou intenzivní laserové pulsy využívány k laserovému 

odstraňování uhlíkatých částeček, které jsou přítomny v inertním plynu [12]. 

2.7.3. Chemická depozice par 

Metoda chemické depozice par zahrnuje odpařování elektronovým 

paprskem a následné tepelné žíhání k vytvoření Ni fólie, která se skládá 

z jednoduchých krystalických zrn. Vytvořený polykrystalický filmy je vystavován 

velké zátěži průtoků zředěných uhlovodíků při okolním tlaku 1273 K. Výsledkem 

jsou velmi tenké pláty grafenu [2]. 

2.7.4. Čištění 

Připravené uhlíkaté nanotrubičky jsou při všech třech zmiňovaných 

syntézách znečištěné. Míra znečištění závisí na metodě syntézy, která byla 

použita při výrobě. Čistota CNTs může být analyzována spektroskopicky. Běžně 

se pro hodnocení čistoty CNTs používá Ramanův spektroskop [12]. 

Čištění se provádí oxidací v plynné fázi a oxidací v kapalné fázi [12]. 
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3. Potenciál pro použití uhlíkatých nanostruktur 

Výzkum fullerenů a nanotrubiček v posledních desetiletích sliboval 

významný rozsah použití těchto materiálů. Nanotrubičky se používají například 

v lékařství a elektronice [2]. 

Použití uhlíkatých nanostruktur závisí na jejich fyzikálně-chemické 

charakteristice. Vlastnosti mohou být rozděleny do kategorií: a) morfologie (tvar, 

velikost, strukturální uspořádaní); b) nanostruktura (detailní atomové uspořádaní); 

c) chemie (částice, složení); d) elektronická struktura (povaha vazby mezi atomy); 

e) funkcionalizace (polarita, acidobazické vlastnosti). Tyto vlastnosti jsou nutnou 

informací pro stanovení strukturních vlastností nanomateriálů a pro určení vhodné 

syntetické metody za účelem získání uhlíkatého nanomateriálu s požadovanou 

strukturou a funkcí pro dané použití [2]. 

3.1. Použití v lékařství: rakovina, léčiva 

Lidské tělo je vystavováno uhlíkatým nanomateriálům od chvíle, kdy byly 

částice vypuštěny do prostředí. Reakce organismů je individuální. Biologická 

aktivita je závislá na různých parametrech, jako jsou například: velikost, tvar, 

chemické složení a dávka. Tyto parametry jsou většinou zodpovědné za 

translokaci přes epitelové buňky do jiných orgánů [16]. 

Uhlíkaté nanotrubičky se používají v lékařství, např. pro fixaci zlomenin. 

V lékařství se začaly používat od roku 2000 pro jejich elektrické a fyzikální 

vlastnosti. Jejich aplikace neustále roste [3]. 

Uhlíkaté nanotrubičky byly navrženy pro DNA a proteinové biosenzory. 

Pokud jde o aplikaci v lékařství, používají se v neurovědě a v tkáňovém 

inženýrství, například při sledování a značení buněk. CNTs se také používají při 

zjištování protilátek spojených s autoimunitním onemocněním [3]. 
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3.2. Použití grafenu  

Rovněž grafen je řazen k materiálům s velkým potenciálem pro využití. Byl 

navržen jako materiál k náhradě Si v integrovaných obvodech. V elektronice 

je možno grafen použít také do baterií, propojení a do pole zářiče. Grafen byl také 

představen jako materiál vhodný do plniv v kombinovaných materiálech k 

vytvoření elektricky vodivých plastů a jako senzor schopný detekovat jednotlivé 

molekuly plynu [2]. 

3.2.1.  Biokompatibilní grafenový papír 

Grafenový papír je tenký materiál, vyrobený z grafenových plátů, které jsou 

připravovány vakuovou filtrací přes membránové filtry. Papíry na grafenové bázi 

mají dobré tepelné, mechanické a elektrické vlastnosti. Biokompatibilita 

grafenového papíru byla zkoumána kultivací myších fibroblastických liniových 

buněk, které byly použity pro posouzení cytotoxicity povrchu používaného pro 

buněčný růst. Biokompatibilita materiálu byla potvrzena [2]. 

3.2.2. Podávání léků 

Grafen byl navržen jako ideální materiál pro transport léků při rakovinové 

léčbě. Důvodem, proč je grafen vhodným materiálem při transportu a podávání 

léků, je jeho velmi tenká vrstva. Tato nanostruktura má velký teoretický povrch a 

obě strany každého plátu jsou přístupné pro vázání léčiv. Nevýhodou je 

nerozpustnost grafenu ve vodě. Avšak grafen může být oxidován na formu, která 

je ve vodě rozpustná. Grafen ve formě rozpustné ve vodě je nazýván grafenoxid 

(GO). Grafenoxid vytváří agregáty v biologických roztocích bohatých na soli a 

v proteinech. Vzniká buněčné médium, které by mohlo být nevhodné pro podávání 

léčiv. Po funkcionalizaci GO v nanoměřítku (NGO) větveným biokompatibilním 

polymerem  poly(ethylenglykolem) (PEG) byla potvrzena vysoká rozpustnost ve 

vodě a stabilita v biologických rozpouštědlech. Prvním krokem pro přípravu 

oxidovaných a funkcionalizovaných NGO plátků bylo rozrušení aglomerátů GO 

ultrazvukem na částice o rozměrech mezi 5 až 50 nm. PEG byl následně navázán 
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pomocí karboxylových skupin, vyskytujících se na povrchu GO. Při studiu 

biokompatibility NGO-PEG plátků byl prokázán jejich toxický efekt [2]. 

GO-PEG plátky tvoří následně snadno komplexy s aromatickými 

molekulami a vytváří tak vysoce účinná léčiva proti rakovině [2]. 

3.3. Použití fullerenu 

Vzhledem ke své unikátní struktuře a vlastnostem zaujaly fullereny mnoho 

významných fyziků, chemiků a inženýrů, kteří se snaží o identifikaci možností 

potenciálních aplikací pro biologické aktivity a pro použití v lékařství. Zájem 

o fullereny v oblasti lékařství se stále zvyšuje, protože mohou být použity, mimo 

jiné, jako mediátory fotodynamické terapie [2]. 

3.3.1. Fotodynamická terapie 

Fotodynamická terapie je nechirurgický léčebný postup s minimálním 

invazivním přístupem a používá se například při léčbě nádorů. Terapie je založena 

na nethermální fotochemické reakci, která vyžaduje současně přítomnost 

fotosenzibilizátoru, kyslíku a viditelného světla. Fullereny efektivně fotodeaktivují 

patogenní mikrobiální buňky, viry a rakovinové nádorové buňky [2]. 

3.4. Použití uhlíkatých nanorohů 

Jednovrstvé nanorohy jsou používány pro různé účely na základě jejích 

unikátní struktury a vlastností. Používány jsou například pro adsorpci, skladování 

methanu, nosič katalyzátoru, senzory plynů, palivové články a elektrochemické 

detektory [2]. 

3.4.1. Použití v biolékařství: transport léčiv 

Mezi významné vlastnosti uhlíkatých nanorohů patří hlavně jejich stabilita, 

inertnost a velký povrch. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou tyto materiály vhodné 
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pro transport léčiv. Jejich povrch umožňuje rozložení katalyzátorů po celém 

povrchu ve formě malých částic [2], [15]. 

Potenciál pro využití v lékařství byl zkoumán in-vitro. Byla sledována vazba 

a uvolnění protizánětlivých glukokortikoidů dexamethasonu (DEX) při růstu 

jednovrstvých a jednovrstvých oxidovaných uhlíkatých nanorohů. Výsledky 

ukazují, že oxidované jednovrstvé nanorohy mají větší přitažlivost DEX než 

neoxidované nanorohy [2]. 

3.5. Použití uhlíkatých nanotrubiček 

Jedinečné fyzikální vlastnosti uhlíkatých nanotrubiček jsou dány kombinací 

struktury a rozměrů. Nanotrubičky mohou být použity v mnoha odvětvích, 

např. nanosondy, molekulární výztuže, senzory a molekulární elektronické 

zařízení [15]. 

3.5.1.  CNTs-regenerace nervové tkáně 

Akutní neurologická porucha je závažné poškození lidského zdraví, které 

postihuje široké spektrum lidské společnosti. Navzdory vysokému počtu studií 

a zajímavých objevů během posledních dvou desetiletí, jsou poznatky o této 

poruše stále omezené. Patologie značného množství centrální nervové soustavy 

prokázala ztrátu mozkových a míšních buněk stejně jako je tomu u Alzheimerovy 

a Parkinsonovy choroby a mrtvice. Byly objeveny dva způsoby, jak podpořit vlastní 

obnovu poškozených axonálních spojů: opětovný růst axonů a reorganizace 

neurotických okruhů. Pro úspěšnou regeneraci musí být neuron nejdříve uchován 

s cílem podpořit tolerantní růst a po znovupřipojení musí být podpořena plasticita 

tkáně [17]. 

V této souvislosti mají nervové kmenové buňky potenciál být diferencovány 

do funkcionálních buněčných typů, zahrnující neurony, astrocyty nebo 

oligodendrocyty, k zvýšení obnovy nervových tkání. Při výzkumech je hodnocena 

účinnost dodání a diferenciace do příznivých neurotických buněk, které mohou 

přispět k regeneraci požadovaných typů tkání. Několik studií prokázalo schopnost 

CNTs zprostředkovat diferenciaci a elektrickou stimulaci nervových kmenových 
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buněk. Rovněž bylo prokázáno, že nervové kmenové buňky jsou s CNTs 

biokompatibilní [17]. 

3.5.2. Uhlíkaté nanotrubičky jako terapie pro centrální nervovou 

soustavu (CNS) 

Jen velmi málo studií, jak transportovat léčiva do mozku, bylo prozatím 

provedeno. Využití CNTs jako transportéru pro centrální nervovou soustavu je 

založeno na vlastnostech nanotrubiček, například, dobrá rozpustnost ve 

fyziologických rozpouštědlech, velká plocha povrchu a biokompatibilita s nervovou 

tkání. První použití uhlíkatých nanotrubiček pro léčbu poruch centrální mozkové 

soustavy bylo uvedeno v roce 2010. Pro léčbu Alzheimerovy choroby byly 

využívány původní krátké jednovrstvé nanotrubičky, na kterých byl fyzikálně 

adsorbován acetylcholin [17]. 

Další využití uhlíkatých nanotrubiček pro terapii centrální nervové soustavy 

je léčba glioblastomových nádorů, které jsou známé častým opakováním i po 

agresivní léčbě. CNTs představují nové možnosti způsobu jak podávat léky [17]. 

3.6. Použití jednovrstvých nanotrubiček 

3.6.1.  SWCNTs: transport RNA 

Schopnost transportu RNA je prokázána řadou vědeckých prací, které 

popsaly schopnost SWCNTs efektivně a bezpečně dopravit biomolekuly do buněk. 

Při transportu pomocí SWCNTs bylo využíváno nekovalentní komplexace HiPco 

SWCNTs ve stabilních a biokompatibilních systémech. Navržené komplexy jsou 

připravovány tak, aby poskytovaly průměrnou délku okolo 300-400 nm. Tyto 

komplexy byly systematicky aplikovány na zvířatech s i bez podkožních štěpů 

lidské nádorové tkáně. Na konci byly pozorovány farmakokinetika, toxicita a 

protinádorová aktivita. Transport RNA pomocí SWCNTs je umožněn i získáním 

odolnosti vůči trávicímu enzymu nukleáze a stabilitou komplexu v přítomnosti séra. 

Na základě doložených výzkumů byly SWCNTs stabilní i v biologických roztocích, 

prošly buňkami a uvolnily RNA vnitrobuněčně [18]. 
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Uhlíkaté nanotrubičky mají potenciál pro aplikaci v nanomedicíně jako 

biokompatibilní a podpůrné substráty a jako farmaceutické pomocné látky pro 

vytvoření univerzální látky pro transport léčiv. CNTs jako pomocné látky v léčivech 

jsou zajímavostí, mohou interagovat s makromolekulami, jako jsou DNA a 

proteiny. Mohou být použity pro transport malých molekul i velkých molekul, 

například mají potenciál pro přenos proteinů a peptidů [3]. 

3.6.2. Použití pro vysoce výkonnou, tenkovrstvou elektroniku 

Tenkovrstvé fólie vyrobené z jednovrstvých nanotrubiček mají velmi dobré 

vlastnosti. Poskytují větší aktivní povrch a velké proudové výstupy díky většímu 

počtu trubiček, které se na transportu podílí [19]. 

Použití SWCNTs na tenkovrstvé elektronické součástky začíná vznikem 

jednovrstvé fólie z jednovrstvých uhlíkatých nanotrubiček. Technika vzniku těchto 

fólií by měla poskytovat vysokou úroveň kontroly hustoty trubiček, celkové 

prostorové uspořádání na fólii a orientaci trubiček [19]. 

3.7. Použití vícevrstvých nanotrubiček 

3.7.1. Transport léčiv 

MWCNTs mohou být použity jako prostředek k transportuléčiv přes externí 

funkcionalizaci nebo naplněním vnitřního prostoru trubičky [2]. 

Některé léčebné terapie nelze podat orálně, protože mají omezené 

dávkování a špatnou biologickou dostupnost. Při intravenózním dodání je léčivo 

méně degradované, ale dosáhne cíle mnohem rychleji a ve větších dávkách. 

V intravenózním podávání je nevýhodou kumulace proteinů v blízkosti dodávané 

léčebné aktivní látky. Další problém nastává při průchodu přes imunitní systém. 

Kumulace proteinů vede k deaktivaci a špatné lokalizaci léčiva stejně jako dodání 

do peritoneální dutiny nebo jako průchod krve přes mozkovou bariéru. MWCNTs 

by měly tyhle negativní vlivy snížit na minimum a zvýšit tak účinnost přenosu léčiv 

[2]. 
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Tabulka 2-použití uhlíkatých nanostruktur 

Uhlíkatá nanostruktura použití 

Grafen Lékařství (biokompatibilní grafenový papír, transport 

léčiv), biologické inženýrství, elektronika, ultrafiltrace, 

kompozitní materiály, fotodetektory, senzory, nátěry 

(Graphestone), rádiové vlny, 

Nanodiamant Lékařství (transport léčiv, podpora tkání, chirurgické 

implantáty), dvouvrstvé kondenzátory, materiály odolné 

korozi 

Nanorohy Lékařství (transport léčiv), skladování zemního plynu, 

adsorpce, nosiče katalyzátorů, senzory plynů, palivové 

články, elektrochemické detektory 

Nanotrubičky Elektronika, aplikace v energetickém průmyslu, senzory, 

biologie, lékařství, nanosondy, molekulární výztuže, 

molekulární elektronické zařízení, syntéza 

SWCNTs Lékařství (transport léčiv, transport RNA), elektronika, 

průhledné elektrody, silné kompozity, tenkovrstvé 

transistory, vlákna, skladování zemního plynu 

MWCNTs Lékařství (transport léčiv), elektronika, automobilové 

palivové potrubí, palivové hadice, nátěry, elektrostatické 

lakování (karoserie aut), lepidla, polymerní vlákna, části 

letadel, sportovní potřeby 

DWCNTs plochý panelový displej, plynové výbojky v 

telekomunikačních sítích, přeměna energie, skladování 

vodíku, nanoelektrody, lékařství (dodání léčiv), senzory 

 [20], [21], [22], [23], [24] 

V tabulce 2 nalezneme aplikace v některých odvětvích a použití různých 

uhlíkatých nanostruktur.  
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4. Vliv uhlíkatých nanostruktur na životní prostředí a 

jejich toxikologické účinky. 

Ihned po objevení uhlíkatých nanomateriálů, přestože představovaly 

potencionální riziko pro lidské organismy, bylo rozhodnuto nestudovat jejich 

toxikologii, a to z důvodu jejich metod přípravy. Dostupná byla pouze příprava 

v laboratorním měřítku a za vysoké náklady. V posledním desetiletí nastal obrat. 

Metody přípravy začaly poskytovat více produktů v průmyslovém měřítku a začaly 

se rozbíhat výzkumy, které se zabývaly negativními vlivy na zdraví [25]. 

Toxicita nanomateriálů je odlišná ve srovnání s materiály větších rozměrů 

stejného chemického složení. U trubičkovitých nanomateriálů s velkým poměrem 

stran je předpoklad, že vzhledem k podobnému tvaru, bude jejich toxicita podobná 

jako v případě azbestu [10]. 

Teploty spalování ve spalovnách jsou vyšší než je teplota vznícení CNTs. 

Uhlíkaté nanotrubičky by teoreticky měly být kompletně spáleny. Odhady uvádějí, 

že okolo 0,1 % z celkového množství CNTs se nezachytí na filtrech a jsou 

uvolňovány do životního prostředí [25].  

Nanotechnologie mimo jiné umožňují úsporu původních materiálů a 

energie. Například použití komponent vyrobených z uhlíkatých optimalizovaných 

plastů pro konstrukci nákladních aut nebo letadel by měly vést ke snížení spotřeby 

paliv, protože jsou lehčí. Uhlíkaté nanomateriály by také měly zlepšit tepelné a 

mechanické vlastnosti plastů. Nevýhodou je však vysoká spotřeba energie pro 

jejich výrobu [25]. 

4.1. Toxicita grafenu 

Grafen je vzhledem ke své všestrannosti vhodným materiálem pro použití 

v lékařství. Rozsáhlejší používání tohoto materiálu vyžaduje detailní toxikologický 

výzkum. Aplikace grafenu se rozrůstají, a proto je v budoucnosti očekáván narůst 

projevu jeho toxických účinků. Provedené studie potvrdily biologické interakce 
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grafenu v různých živých systémech, zahrnujících jednotlivé molekuly i složité 

organismy [26]. 

4.1.1. Grafen a buňky v lidském těle 

Grafenové plátky mohou být pro buňky v lidském organismu podle studie na 

Brownově Univerzitě značně nebezpečné. Výzkumy objevily, že ostré hrany 

grafenu mohou jednoduše prorazit buněčné membrány a po proražení membrány 

může být grafen vtažen do buňky, kde dojde k narušení buněčných funkcí [27]. 

Grafen se může dostat do organismu během výrobního procesu, a také 

z životního prostředí. Grafen může být neúmyslně inhalován, může být záměrně 

podán injekcí nebo ho můžou obsahovat složky nových lékařských technologií 

[28]. 

Výzkumy toxicity grafenu byly doposud provedeny na lidských plících, 

pokožce a na buňkách imunitního systému, které byly dány do Petriho misek spolu 

s grafenovými plátky. Reakce byly sledovány pomocí elektronového mikroskopu 

(SEM-skenovací elektronová mikroskopie) a bylo znatelné, že grafen prorazil do 

buněk ostrými hranami a rohy, viz obrázek 9. Některé plátky měly až 10 

mikrometrů a i při této velikosti byly vtaženy do buněk [28]. 
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Obrázek 9-grafen prostupující do buňky v lidském těle 

zdroj: [9] 

4.2. Fullereny: dopad na životní prostředí 

Fullereny jsou alotropní částice uhlíku ve tvaru koule nebo elipsy. 

Zástupcem fullerenů je fulleren C60. Jeho tvar připomíná fotbalový míč. Toxicita 

fullerenu závisí na typu rozpouštědla a na velikosti částic [2]. 

4.2.1. Rozpustnost ve vodě 

Fullereny jsou na rozdíl od grafenu a diamantů rozpustné v organických 

rozpouštědlech, jako je toluen a sirouhlík. C60 je relativně nerozpustný v polárních 

rozpouštědlech jako je voda, aceton a ethanol. Je dobře rozpustný v aromatických 

uhlovodících [2]. 

4.2.2. Toxikologické účinky C60 na bakterie a půdní organismy 

Detailní studie toxicity fullerenu C60 na bakteriích a půdních organismech 

byla prováděna na gramnegativních bakteriích Escherichia coli a grampozitivních 

bakteriích Bacillus subtilis or Shewanella oneidensis. Nejvíce používaný byl 

fulleren tetrahydrofuran C60 (THF-nC60) [2]. 



 

Klára Koláčková, uhlíkaté nanostruktury 

 

29 

 

Při podávání vodního roztoku fullerenů C60 o koncentraci 20 mg∙l-1 bakteriím 

Escherichia coli a Shewanella oneidensis nebyl zpozorován žádný účinek na růst 

těchto bakterií. Menší agregáty C60 (2 nm) prokázaly vyšší antibakteriální aktivitu 

než větší agregáty C60 (142 nm), oba typy agregátů byly připraveny stejnou 

metodou. Na základě těchto výsledků byl fulleren C60 vyhodnocen jako méně 

toxický ve vodném prostředí než v laboratoři. Toxicita C60  byla stejná u 

gramnegativních a grampozitivních bakterií. Ve většině studií mikrobiálních 

organismů v půdě nebo kalu nebyly zaznamenány žádné účinky na strukturu a 

funkci mikrobiálních organismů při dýchání nebo množství biomasy po expozici 1-

50 mg∙kg-1 nC60 v půdě nebo 1000-50 000 mg∙kg-1 nC60 v půdě po 14 až 180 

dnech [2]. 

4.2.3. Toxicita Fullerenu (C60) 

Cytotoxická hodnocení byla prováděna s různými typy buněk. Nečištěné C60 

byly aplikovány do buněk makrofágů a bylo zjištěno, že projevená cytotoxicita C60 

byla nižší než v případě SWCNTs a MWCNTs. Buněčné vychytávání buňkami 

makrofágů po aplikaci C60 bylo velmi nízké. Jejich toxicita byla nižší než u grafenu. 

Toxikologické výsledky derivátů fullerenu byly závislé na množství přítomných 

funkčních skupin a ligandů [10]. 

Výzkum toxicity C60 byl prováděn na krysách a rybách. Chen et al. podával 

komplex polyalkylsulfonát-C60 orálně, intraperitoneálně (podání do břišní dutiny) a 

intravenózně (podání do žíly výhradně ve formě vodných roztoků). Nebyly zjištěny 

žádné smrtelné příznaky po podávání, ale střední letální dávka se odhaduje na 

600 mg∙kg-1 při intraperitoneálním podávání. Při podávání C60 injekčně, 

intraperitoneálně a intravenózně se fulleren akumuloval v ledvinách. Toxicita při 

vdechnutí byla také prokázána [10]. 

Sayes et al. uveřejnil smrtelné příznaky u intratracheálně (přímo do 

průdušnice) podávaného C60 [10]. 

Koncentrace proteinů vzrostla po bronchoalveolární laváži (léčebný postup 

pro získání vzorku přímo z plic) kapalin, ale toxikologický efekt byl minimální. In 

vivo studie, která k výzkumu použila druh ryby danio pruhované, zveřejnila 
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informace o peroxidaci významných lipidů v mozku a snížení poměru líhnutí 

zárodků. C60 toxicita může být snížena dávkou antioxidantů [10]. 

4.3. Toxicita uhlíkatých nanodiamantů 

Nedávná studie prokázala biokompatibilitu relativně velkého syntetického 

diamantového prášku (100 nm) s buněčnou kulturou. Zároveň byla objevena velmi 

malá toxicita v buňkách lidských ledvin. Vědci pozorovali vstup diamantových 

nanočástic do buněk fluorescenčním konfokálním mikroskopem. Diamantové 

nanočástice nalezli v cytoplazmě. Toxicita závisí také na velikosti nanočástic [29]. 

4.4. Toxicita nanorohů (nanohorns and nanocones) 

Uhlíkaté jednovrstvé nanorohy znamenají podle studií velké nebezpečí pro 

plíce [30]. 

 Při studiích byly nanorohy intravenózně podávány myším. Jedna ze studií 

trvala 26 dní a po tuto dobu nevykazovaly nanorohy významná zdravotní rizika 

a toxicitu. Myši měly normální vzhled i tělesnou hmotnost. Abnormalita 

histologických tkání byla při pozorování nedostatečná. Usazování nanorohů 

v plicích bylo redukováno zvýšenou hydrofilicitou [31]. 

Další studie prokázala akumulaci nanorohů v orgánech různých zvířecích 

modelů a typů buněk [30]. 

4.5. Toxikologie uhlíkatých nanotrubiček  

4.5.1. Toxické účinky uhlíkatých nanotrubiček na plíce a plicní systém 

Při kontaktu s SWCNTs může dojít k akutním toxickým vlivům a následně 

k apoptóze (organizovaná, programovaná, přísně regulovaná buněčná 

sebevražda bez patologických důsledků pro okolní tkáň) u lidských plicních 

epitelových buněk. Pro pozorování apoptózy při kontaktu s CNTs byly vybrány 

lidské aveolární epitelové řadové buňky. Uhlíkaté nanotrubičky mohou uvolnit 
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reaktivní formy kyslíku (ROS) a peroxidy dusičnanu. Vědci předpokládali, že 

v buňkách existují dva různé mechanismy, které pracují nezávisle na sobě a 

podněcují buňky k produkci ROS, pokud jsou buňky vystaveny působení CNTs. 

První je amorfní uhlík, ten je zodpovědný za vysokou tvorbu ROS. Druhým 

mechanismem jsou kovové nečistoty, které mohou způsobit poškození 

mitochondrií [32], [33]. 

4.5.2. Toxické účinky na buňky lidské krve 

SWCNTs jsou toxické pro periferní krevní lymfocyty (HPBL). Byl prokázán 

nárůst buněk při léčbě HPBL pomocí SWCNTs po 24-72 hodin. V téhle studii 

buňky rostly, zvyšovala se jejich životaschopnost, apoptóza a metabolická aktivita 

[32]. 

4.5.3. Koncentrace nanotrubiček v kořenech rostlin 

Nanotrubičky mohou jednoduše proniknout do rostlinných buněk. Z toho 

důvodu je vhodné jejich použití v zemědělství pro transport pesticidů a dalších 

chemikálií. Pro testování účinnosti mikrovlnné technologie se uhlíkaté 

nanostruktury injekčně zaváděly do kořenů vojtěšky. Poté na kořeny působilo 

mikrovlnné pole a byla měřena teplota, při které byly koncentrace uhlíkatých 

nanotrubiček nejvyšší. Podle nameřených hodnot byla určena nejvhodnější teplota 

pro absorpci CNTs. Při testech bylo zjištěno, že mikrovlnné ohřívání zjistí 

přítomnost CNTs a navíc přesně stanoví jejich koncentraci. Pro posuzování 

toxicity uhlíkatých nanotrubiček v kořenech rostlin, soli, vzduchu a ve vodě musí 

být koncetrace známá [34]. 

4.5.4. Toxicita dvouvrstvých uhlíkatých nanotrubiček 

Dvouvrstvé uhlíkaté nanotrubičky zatím nebyly moc zkoumány. Různé 

studie poukázaly na nebezpečí spojené s vystavením organismu uhlíkatým 

nanotrubičkám. U myší mohou způsobit zánět plic a fibrózu. Bioaktivita 

dvouvrstvých uhlíkatých nanotrubiček zatím nebyla stanovena. Provedená studie 

uvedla možnost pulmonální toxicity. Byla zkoumána plicní bioaktivita DWCNTs. 
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Testování bylo provedeno aspirací. Test byl prováděn na myších a všem byl 

proveden výplach žaludku, aby mohl být posouzen plicní zánět a zranění. Plicní 

tkáň byla histologicky vyšetřena. Po histologickém vyšetření plícní tkáně byl zjištěn 

zánět plic, který byl způsoben expozicí dvouvrstvých uhlíkatých nanotrubiček [35]. 

4.5.5. Toxicita jednovrstvých nanotrubiček 

Nedávné experimentální studie, které byly prováděny na krysách, 

prokázaly, že vdechnutí uhlíkaté částice může způsobit významné znečištění plic. 

Potenciální toxicita se zvyšuje s menší velikostí částic, a tím se zvyšuje plocha 

povrchu znečištění. Velice jemné uhlíkaté částice mohou způsobovat v porovnání 

s velkými uhlíkatými částicemi vážná plicní onemocnění [36].  

Informace o toxicitě uhlíkatých vláken a částicích grafitu jsou velice 

limitované. Výsledky několika epidemiologických studií zaznamenaly vzrůst 

výskytu pneumokoniózy mezi pracovníky, kteří byli vystavováni prachu 

obsahujícího uhlíkaté částice. Řadí se mezi ně horníci, mlynáři, výrobci uhlíkových 

elektrod a lidé pracující ve slévárenství. Počet dat, která dokazují škodlivý vliv 

uhlíkatých nanočástic na zdraví je nízký. Z toho důvodu zatím nebyly vydány 

žádné návrhy na vyhýbání se kontaktu s uhlíkatými nanočásticemi. Některé 

hodnocení předběžných studií nedávno zveřejnily zjištění o výskytu nízkých 

koncentrací uhlíkatých nanočástic na pracovištích [36]. 

SWCNTs v plicích krys 

Studie toxicity na plíce krys měla určit, zda-li SWCNTs způsobí výrazné 

znečištění v plicích testovaných krys. Dále měla porovnat aktivitu uhlíkatých 

materiálů ve srovnání s ostatními materiály. Cílem bylo posoudit vliv 

intratracheálně instalovaných SWCNTs vzorků na akutní plicní onemocnění. 

Testování se provádělo na krysách. Dalším cílem bylo porovnání plicního 

znečištění, které bylo způsobeno vzorky s nízkým obsahem toxických částic a 



 

Klára Koláčková, uhlíkaté nanostruktury 

 

33 

 

vzorků s cytotoxickými částicemi.  Výsledky byly porovnány s daty z předešlých 

studií o vystavování částicím krystalického křemene a karbonylu železa2 [36]. 

Materiál a metody 

Ve studii byla testována skupina krysích samců. Na začátku studie krysí 

samci dosahovali v průměru stáří 8 týdnů (vážili 240-255 gramů). Všechny 

procedury testů na zvířatech byly schváleny institutem ochrany zvířat. Výzkumný 

program byl plně akreditován Association for Assessment and Accreditation of 

Laboratory Animal Care (AAALAC) [36]. 

4.5.6. Toxicita vícevrstvých nanotrubiček 

Bylo zjištěno, že nanočástice nejsou optimální pro buněčný transport, 

protože mění funkci keratinocytu. Zatím je dostupných pouze omezený počet 

vědecky podložených informací o vlivu MWNTs na životnost buněk. Byla 

provedena toxikologická studie MWCNTs se zaměřením na reakce mezi 

epidermálními keratinocyty a MWCNTs s využitím transmisního eletronového 

mikroskopu. Jako časný znak biologické odezvy bylo prokázáno uvolňování 

protizánětlivých cytokinů [34]. 

Materiály a metody 

Pro růst svislých nanotrubiček byla použita mikrovlnná plazma s rozšířenou 

chemickou párou. Zařazení MWCNTs do tohoto systému se přiřazuje 

k elektrickému poli na okraji plazmy. Stejná růstová komora se používá pro růst 

diamantových plátů. Katalyzátorem bylo železo o 80 nm tloušťky deponované na 

2,5 centimetrové křemíkové desce. Železem potažené silikonové substráty byly 

vloženy do reaktoru a ten byl natlakován na vstupní tlak, méně než 1 × 103 Torr, 

s pracujícím tlakem udržovaným na 20 Torr. Teploty růstu (900 ˚C) bylo dosaženo 

uvolňováním tepla z indukční a mikrovlnné plazmy [37]. 

  

                                            
2
 Známý jako pentakarbonyl železa. Používá se k výrobě velmi čistého železa, které vzniká 

jeho termickým rozkladem. 



 

Klára Koláčková, uhlíkaté nanostruktury 

 

34 

 

 

Obrázek 10-Vlastnosti MWCNTs 

 (Nancy A. Monteiro-Riviere et al. / Toxicology letters 155 (2005) 377-384) 

 

Obrázek se skládá ze čtyř částí.V první části („a“) je mikroskopie atomových 

sil na povrchu filnu železa. V další části („b“) jsou vrstvy uhlíkatých nanotrubiček, 

které rostly kolmo k podkladu. V třetí části („c“) jsou vícevrstvé uhlíkaté 

nanotrubičky, které připomínají bambusové výhonky. Čtvrtá část („d“) zobrazuje 

intergrafické vrstvy, které ukazují rozdíly mezi dvěma prostředími a mnoho plátků 

různých rozměrů [37]. 
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Výsledek 

Získáná data dokazují přítomnost chemicky nemodifikovaných nanočástic 

mezi lidskými epidermálními keratinocyty (HEKs). Jádra buněk MWCNTs 

neobsahovaly, ale obsah MWCNTs byl identifikován v několika vakuolách v rámci 

cytoplazmy. Vakuoly obsahovaly MWCNTs o velikosti větší než 3,6 µm na délku. 

Dále byly MWCNTs nalezeny ve volné cytoplazmě, blízko jader. Také byly 

identifikovány blízko jaderných membrán. Nanotrubičky se nacházely především v 

intracytoplasmatické vakuole z keratinocytů. Toto intracelulární umístění bylo 

potvrzeno v buněčné jednovrstevné kultuře. Nanotrubičky se vyskytovaly 

v buňkách při zvýšené koncentraci a při dlouhé době expozice. Počet keratinocytů, 

které obsahovaly MWCNTs se zvýšil z 59,1% za 24 hodin na 84,0% za 48 hodin 

při dávce 0,4mg∙ml-1. Obrázek 11 ukazuje vliv MWCNTs na životaschopnost 

keratinocytů [37]. 

  

 

Obrázek 11-transmisní elektronové mikrofotografie ukazující HEKs 
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(Nancy A. Monteiro-Riviere et al. / Toxicology letters 155 (2005) 377-384) 

Mikrofotografie označená písmenem „a“ ukazuje intracelulární umístění 

MWCNTs. Šipky označují MWCNTs přítomné v cytoplasmatické vakuole. Na 

druhé polovině obrázku (označena písmenem „b“) můžeme vidět jednovrstvé 

keratinocyty. Šipky znázorňují MWCNTs uvnitř cytoplasmy [37]. 

 

 

Graf 1-MWCNTs a životaschopnost keratinocytů 

 (Nancy A. Monteiro-Riviere et al./Toxicology letters 155 (2005) 377-384) 
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První část grafu („a“) ukazuje životaschopnost HEKs při expozici MWCNTs 

za 24h. Životaschopnost HEKs a uvolnění interleukinu klesá při zvyšování 

koncentrace MWCNTs. Histogram („b“) znázorňuje interleukin 8 (IL-8). IL-8 roste 

během zvyšování koncentrace MWCNTs [37]. 

4.5.7. Interakce původních uhlíkatých nanotrubiček s živými 

organismy 

Původní uhlíkaté nanotrubičky jsou chemicky nemodifikované. 

Interakce CNTs s buňkami byly několikrát popsány na základě různých 

studií. Výsledky studií byly několikrát přezkoumány. Všechny studie došly ke 

stejnému závěru. Toxicita CNTs in vivo záleží na: typu CNTs, výrobním procesu, 

procesu odstraňujícím nečistoty, délce, agregacích a povrchové úpravě [38]. 

Tyto fyzikální a chemické vlastnosti jsou velmi důležité při in vivo studiích. 

Měly by být však zváženy i další úkazy, ke kterým může dojít v komplexním živém 

systému. Uhlíkaté nanotrubičky mohou reagovat s různými druhy buněk ve stejnou 

dobu [38]. 

Vzájemné interakce mezi organismem a CNTs byly poprvé popsány v in 

vivo toxikologických studiích, které byly provedené za účelem posouzení 

nebezpečí při expozici CNTs na pracovištích. CNTs ve vzduchu mohou 

představovat nebezpečí pro lidi, kteří přichází s těmito materiály do styku každý 

den. Uhlíkaté nanočástice mohou prostupovat do těla pokožkou nebo dýchacím 

systémem [38]. 

Organismus je schopen přímo upravit rozptyl CNTs. MWCNT požita 

buňkami prvoků byla vyloučena jako granule ve velikosti mikronu. Přenos přes 

zažívací systém Hrotnatky velké (Daphnia magna) odstraní povlak lipidů, 

zvýšením rozpustnosti ve vodě a následně změní CNTs na méně rozpustné ve 

vodě a náchylnější k sedimentaci. Jinak stabilní MWCNTs se vyskytovaly usazené 

a ve shlucích v larvách Drapatky vodní a v jejich potravě [39]. 
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4.5.8. Cytotoxicita CNTs 

Toxicita CNTs zasahuje hlavně plíce, pokožku a kardiovaskulární systém. 

Rozdílné rozměry nanostruktur a přítomné  nečistoty mohou ovlivnit výsledný 

charakter produktu. Obě vlastnosti mají na toxicitu CNTs odlišné účinky. Vliv 

znečištění CNTs kovy na biologickou aktivitu předpokládali ve svých studiích  

Pulskamp et al. (2007), Kagan et al. (2006) a Wörle-Knirsch et al. (2006). 

Zvažovali možnost akutních toxických účinků těžkých kovů. Prokázali, že toxicita 

těžkých kovů pravděpodobně nemá žádnou souvislost s toxicitou CNTs. Tamura 

et al. (2004)  zkoumal toxické účinky čištěných CNTs na izolované neutrofily 

v lidské krvi. Čištěné CNTs významně zvyšují vznik aniontů kyslíku a tím zvyšují 

produkci tumornekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) po kontaktu CNTs s lidskými 

buňkami po dobu jedné hodiny [32]. 

TNF-α-jsou biologické léky, které se ukázaly jako velmi účinné při léčbě 

kloubové artritidy [40].  

4.5.9. Účinky aglomerace a disperze na toxicitu CNTs 

Pro většinu technických aplikací jsou čištěné CNTs nezbytně nutné. 

Některé způsoby čištění, např. kyselá oxidační úprava, odstraňují většinu nečistot. 

Avšak tato úprava může způsobit změny chemických funkčních skupin, které 

mohou ovlivnit stailitu disperze. Na základě své geometrie a hydroskopickému 

povrchu CNTs mají tendenci tvořit aglomeráty. Povrch čištěných CNTs se jeví jako 

více toxický než povrchu nečištěných CNTs. Wick et al. (2007) publikoval 

informace o účincích CNTs aglomerátů. Účinky CNTs na stavbu buněk a aktivitu 

buněk byly podobné jako u azbestu. Mikroskopické studie zjistily reakce mezi 

CNTs a mezoteliomem buněčné linie. Reakce způsobovaly změny struktury 

v buněčných řadách. CNTs aglomeráty ukazovaly negativní efekty na 

rozmnožování buněk a životaschopnost buněk. Bylo zveřejněno, že kyselé a 

oxidativní metody úpravy povrchu CNTs vedou k aglomeracím CNTs [32]. 
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4.6. Nečistoty 

Prášek z uhlíkatých nanomateriálů obvykle obsahuje až 30% kovů (hlavně 

železa a niklu). Uhlíkaté nanomateriály by před vlastní aplikaci měly být čištěny , 

aby se zabránilo úniku znečišťujících látek do životního prostředí [39]. 

Bylo navrženo několik čistících metod. K nejpoužívanějším metodám patří 

použití silných kyselin pro oxidační úpravu, které vedou k rozpuštění a odstranění 

velké části kovových nečistot. Tyto metody mají negativní dopad na samotné 

nanostruktury. Silně kyselé podmínky vedou ke vzniku karboxylových funkčních 

skupin na koncích a na stěnách trubiček, kde je zakřivení trubiček vystavováno 

větší zátěži [38]. 
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5. Závěr 

V této práci jsem se zabývala toxikologií uhlíkatých nanostruktur a jejich 

obecným popisem a možnostmi použití. Pro popis druhů jsem si vybrala 

nejznámější nanostruktury a stejným druhům jsem se věnovala i v následujících 

kapitolách. Informace, které mě zaujaly, se nejvíce týkaly uhlíkatých nanotrubiček.  

Nanostruktury nacházejí své využití v různých odvětvích. Zabývala jsem se 

především aplikacemi v lékařství. Většina nanostruktur nachází uplatnění v 

transportu léčiv nebo například v tkáňovém inženýrství. Pro názornost nalezneme 

v kapitole o použití uhlíkatých nanostruktur tabulku s jednotlivými druhy 

nanostruktur a s jejich použitím v různých odvětvích. 

V další kapitole jsem se zabývala samotnou toxikologií. Informace jsou 

velmi limitované, na druhé straně proběhlo již mnoho studií. Velmi mě zaujaly testy 

provedené na krysách. Většinou se daná nanostruktura akumulovala v buňkách 

ledvin nebo plic. Mnoho testů prokázalo toxicitu pro lidské plíce nebo ledviny 

a negativní účinky nanostruktur na lidské zdraví. Výjimkou jsou uhlíkaté nanorohy, 

kde dvě různé studie přinesly různé výsledky. Při první studii se akumulace 

uhlíkatých nanorohů v plicích redukovala zvýšenou hydrofilicitou a druhá studie 

akumulaci naopak potvrdila. 

 Nebezpečí je způsobeno především velmi malými rozměry uhlíkatých 

nanočástic, které tak mohou prostupovat jednoduše do lidského organismu. 

Například grafen je schopen prorazit buněčnou membránu svými ostrými hranami 

a rohy. Studie také uvedly závislost toxicity nanostruktur na množství kovů, které 

obsahují. Uhlíkaté nanostruktury mohou obsahovat až 30% těžkých kovů a tím 

ovlivňovat toxicitu.  

S velkou koncentrací uhlíkatých nanočástiček se můžeme setkat hlavně 

na pracovištích. V některých továrnách je velmi prašno a nanočástice prostoupí do 

organismu dýchacím ústrojím a pokožkou. Při delší době expozice 

se nanostruktury budou akumulovat v plicích a ledvinách, které mohou poškodit. 

V plicích mohou nahromaděné částice způsobit zánět. Problémem je 

nedostupnost měřících přístrojů na pracovištích a neznalosti toxicity uhlíkatých 
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nanočástic. Pracovníci by měli trávit co nejméně času v zaprášených prostorech. 

Zvlášť opatrní by měli být lidé pracující s nanomateriály v laboratořích.  
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