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ABSTRAKT  

Nanomateriály díky svým specifickým vlastnostem nachází uplatnění nejen v celé řadě 
technologií, ale i v živých systémech. Atraktivní je studium aplikace fullerenů, ze kterého 
vyplývá zřejmý potenciál fullerenu vychytávat volné radikály a reaktivní formy kyslíku. 
Díky této fyzikálně-chemické vlastnosti a biologické aktivitě se fulleren stává vhodným 
kandidátem pro využití při ochraně osob před ionizujícím zářením, tj. k působení jako 
radioprotektor. Tento potenciál se však potýká s problémem nízké rozpustnosti samotné 
hydrofobní karbonové sféry ve fyziologických médiích, což je doprovázeno tvorbou 
agregátů, tzv. klastrů. Proces solvatace je nejčastější překážkou při využití dosud známých 
využitelných potenciálů fullerenu. Tato otázka je řešena derivatizací hydrofilními 
funkčními skupinami.  

Práce zahrnuje vlastní postup laboratorně dostupné hydroxylace fullerenu C60 kyselinou 
peroctovou a řeší nezbytnou přípravu vodného roztoku derivátu fullerenu (dále DF). Před 
testováním radioprotektivních vlastností byla s ohledem na aplikaci v biosystému řešena 
homogenita připraveného DF a minimalizována tendence k tvorbě klastrů. Za tímto účelem 
byla prováděna mikroskopická analýza DF (TEM, SEM), infračervená spektrometrie 
(FTIR), elektronová difrakční analýza a NanoSight LM10HSB analýza (stanovení 
homogenity a modálních velikostí nanočástic v roztoku).  

Byly provedeny testy toxicity DF (akutní a prolongované) a nalezena nejvyšší netoxická 
koncentrace pro modelový organismus ryb Danio rerio (147 mg DF/l vody). Při této 
koncentraci byla prokázána protektivní schopnost připraveného DF vůči ionizujícímu 
záření pro modelový organismus.  LD50 záření X se zvýšila téměř na dvojnásobek pro 
různé intervaly přežití od doby ozáření. Doba přežití LT50 se zvýšila cca o 70 %, 
v závislosti na aplikovaných dávkách (10-70 Gy). Prokázaný ochranný účinek je spojen se 
schopností DF eliminovat volné radikály a oxidanty vzniklé radiolýzou vody 
v biologickém systému. Tuto vlastnost připraveného derivátu lze využít i v jiných 
systémech a materiálech pro ochranu osob (např. jako retardér hoření, nanokompozit 
v nanovláknech ovlivňující jejich tepelné vlastnosti a další). 

Klíčová slova: nanočástice; fulleren; ochrana obyvatelstva; radioprotektivum; toxicita  
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ABSTRACT 

Nanomaterials have found, due to their specific properties, their use not only in a wide 
range of technologies, but also in living systems. The study of fulleenes application is 
attractive and shows a clear potential of fulleren to recapture free radicals and reactive 
oxygen species. Due to this physico-chemical properties and the biological activity 
fullerene becomes a good candidate for use in the protection of persons against ionizing 
radiation, i.e. to act as a radioprotector. However, this use faced with the problem of a very 
low solubility of the hydrophobic carbon sphere itself in physiological media, accompanied 
by the formation of aggregates, so-called clusters. Dissolution process is the most common 
barrier for using yet known exploitable potential of fulleren. This question is dealt with 
derivatization by hydrophilic functional groups. 

This work provides the own laboratory available procedure of fullerene C60 hydroxylation 
by peracetic acid and solves imperative preparation of an aqueous solution of fullerene 
derivative (hereafter DF). Before testing of radioprotective properties it was with regard to 
the application in a biosystem tested the DF homogeneity and it was minimize the 
tendency to form clusters. For this purpose the microscopic analysis of DF (TEM, SEM), 
infrared spectroscopy (FTIR), electron diffraction analysis and NanoSight LM10HSB 
analysis (determination of the homogeneity and modal size of nanoparticles in solution) 
were performed.  

Toxicity tests of DF were performed (acute and prolonged) and the highest nontoxic 
concentration for a model organism fish Danio rerio (147 mg DF/l of water) was found. 
The protective ability of prepared DF against ionizing radiation has been demonstrated on 
a model organism at this nontoxic concentration of DF.  LD50 of X rays increased to almost 
double for various intervals of survival from the time of irradiation. Survival LT50 
increased by about 70%, depending on the applied doses (10-70 Gy). The proven effect is 
associated with the ability of DF to eliminate free radicals and oxidants resulting from 
radiolysis of water in biological systems. This property of prepared derivative is also 
applicable in another systems and materials for the persons protection (e.g. as the fire 
retarder, as the nanocomposit in nanofibres impacting their thermal properties and so on). 

Keywords: nanoparticles; fulleren; protection of the population; radioprotective agens; 
toxicity; 
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Předmluva 

O nanomateriálech se hovoří jako o fenoménu konce 20. a počátku 21. století. Tomu 

odpovídá i obrovský nárůst podpory výzkumu v této oblasti. Využití unikátních vlastností 

nanomateriálů skýtá nové možnosti, současně však představuje rizika i nejistoty. 

Ambivalentní charakter nanotechnologie nám na jedné straně umožňuje získávat vlastnosti 

materiálů a sloučenin využitelných v technice, medicíně, k ochraně životního prostředí a 

pro ochranu obyvatelstva, na druhé straně nás nutí predikovat, zkoumat a řešit potenciální 

rizika za účelem ochrany obyvatelstva před negativními dopady spojenými s produkcí 

nanočástic, i s jejich aplikací v nejrůznějších vědních oborech. 

Z pohledu bezpečnostních aspektů vzniká potřeba získat informace jednak o přínosném 

potenciálu nanočástic pro ochranu obyvatelstva, na druhé straně o potenciálním negativním 

vlivu nanočástic na zdraví lidí a životní prostředí. Tyto informace je nutno získávat na 

základě fúze výsledků pocházejících z několika vědních oborů, zejména chemie, 

toxikologie a biologie. V oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva není možné tyto vědy 

oddělit, jelikož celý proces formulace pravidel, odpovědného a bezpečného užívání 

nanočástic vychází primárně z fyzikálně - chemických interakcí, přes znalost 

toxikologických účinků, které jsou spojeny s různorodými biologickými procesy jak 

v organismu, tak v ostatních složkách životního prostředí. Fyzikálně – chemické interakce 

nanočástic s životním prostředím mohou být provázeny řadou oxidačně-redukčních reakcí 

s mikroorganismy, organickými látkami, prvky a minerály, dále hydrolýzou a mohou být 

ovlivněny i UV zářením. Je třeba brát zřetel na to, že konvenční testy toxicity nemusí být 

dostatečné k odhalení všech případných negativních účinků. Stále není k dispozici 

dostatečné množství relevantních informací o chování nanomateriálů v lidském těle, ani 

jejich vlivu na mikroorganismy, živočichy a rostliny v životním prostředí. Každá ze 

sloučenin nanočástic vyžaduje cíleně zaměřené studium, jehož výsledky nelze zobecnit pro 

všechny nanočástice. Proto se domnívám, že každá dílčí studie je přínosem pro dosud 

necelistvý soubor poznatků, které lze uplatnit v oboru ochrany obyvatelstva.  

Specifickým zaměřením je využití fullerenů k ochraně obyvatelstva před účinky 

ionizujícího záření, čemuž se věnuje tato práce.  Význam tzv. radioprotektorů spočívá ve 

využití jejich ochranných vlastností v několika směrech. První se ubírá k využití při 

 mimořádných událostech, které mají za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních 
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látek a ionizujícího záření do životního prostředí a ozáření obyvatel (civilních osob nebo 

zasahujících osob - likvidátorů). K takovým mimořádným událostem patří např. havárie 

jaderných reaktorů (Černobyl, Fukušima), potenciální válečné jaderné útoky, teroristické 

útoky s užitím „špinavé bomby“ a jiné způsoby kontaminace životního prostředí a obyvatel 

radionuklidy a ionizujícím zářením. V těchto případech se kromě již známých opatření pro 

ochranu obyvatel (evakuace, úkryt, podání KI) může uplatnit účinné radioprotektivum 

zejména pro osoby dekontaminující prostředí a pro obyvatele nucené v tomto prostředí 

setrvat do evakuace. Současná známá radioprotektiva (např. amifostin označovaný jako 

WR 2721 vyvinutý primárně pro vojenské účely) mají mnoho vedlejších toxických účinků: 

nauzea (nevolnost), vomitus (zvracení), hypotenze, bradykardie (zpomalení srdeční 

frekvence). Druhý směr, kde lze radioprotektivum využít, je ochrana obyvatel ve 

zdravotnictví, kde jsou zdroje ionizujícího záření běžně používány pro diagnostické a 

terapeutické účely. Stále řešeným problémem je však ochrana zdravých tkání pacienta i 

radiační ochrana pracovníků, neboť i přes veškeré právně upravené postupy a principy 

optimalizace radiační ochrany dochází k mimořádným radiologickým událostem, zpravidla 

v důsledku selhání lidského faktoru. Dalším specifickým využitím radioprotektiva je 

ochrana pacienta při cíleném radioterapeutickém ozařovaní zhoubného onemocnění. Pro 

tyto účely je nutné dosažení selektivních účinků radioprotektiva pouze pro zdravé tkáně, 

zatímco ochrana rakovinových buněk je nežádoucí. Nutno dodat, že i tímto dvojím 

potenciálem nanočástice fullerenů disponují - jednak pro své cytotoxické účinky, jednak 

pro svou schopnost vychytávat volné radikály vzniklé radiolýzou vody v organismu a tím 

zároveň působit jako organoprotektor zdravých buněk. Zmíněný potenciál fullerenu pro 

všechny výše uvedené účely je testován a diskutován v této práci. 
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1 ÚVOD  

Nanoobjekty jsou materiály s jedním, dvěma nebo třemi rozměry menšími než 100 nm. 

Nanomateriály mohou být nanočástice (všechny tři vnější rozměry pod 100 nm), mohou 

mít tvar vláken (dva vnější podobné rozměry pod 100 nm a třetí významně větší) nebo 

desek (jeden vnější rozměr pod 100 nm a další dva výrazně větší). Nanovlákna lze pak 

rozdělit na nanovodiče (elektricky vodivá nanovlákna), nanotrubice (dutá nanovlákna) 

nebo nanotyče (pevné nanovlákna) [1]. 

Zjednodušený princip chování nanomateriálů odlišného od materiálů ve větších objektech 

spočívá v tom, že fyzikálně chemické vlastnosti pevných látek nejsou stejné uvnitř 

materiálu a na jeho povrchu a začínají se uplatňovat i kvantově-mechanické jevy. Při 

zmenšení částic daného materiálu pod 100 nm začínají fyzikálně chemické vlastnosti 

povrchu převládat nad vlastnostmi látky v mikroskopickém či makroskopickém množství a 

částice se začne chovat, jako by celá byla tvořena pouze povrchem. Jeden 

z nejvýraznějších jevů tohoto procesu je silné zvýšení chemické reaktivity, jejímž 

důsledkem může být i změna toxicity oproti makročástici téhož prvku. To budí 

znepokojení nad potenciálními nepříznivými účinky na zdraví pracovníků exponovaných 

nanočásticím, zároveň však zvýšená chemická reaktivita je dobrým potenciálem pro 

využití v oboru ochrany obyvatelstva, průmyslových, komerčních a lékařských odvětvích. 

Nanočástice se nacházejí v přírodě vedle nás odnepaměti (např. horský vzduch obsahuje 

103/cm3 částic). Vznikají při požárech, erupcích sopek, erozích, chemickým rozkladem 

organických látek, spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovací motory apod.) 

a v poslední době vznikají také cíleně v laboratořích či ve výrobě. Nanočástice našly 

uplatnění již v době, kdy uživatelé neznali jejich podstatu (skláři, keramika-glazury, 

chemická katalýza, metalurgie, výroba sazí, apod.). Přehled o různých zdrojích nanočástic, 

a to jak přírodních, tak antropogenních, podává obr. č. 1 [2]. 
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Obr. č. 1 Zdroje nanočástic a jejich rozměrový rozsah 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se rozměry nanočástic nacházejí pod hranicí optického 

rozlišení, měl zcela zásadní význam pro rozvoj nanotechnologií vynález elektronového 

mikroskopu, který umožnil spatřit a identifikovat trojrozměrnou strukturu nanočástic. 

Následné konstrukční změny elektronového mikroskopu v 80. a 90. letech 20. stol. 

umožnily spolu s dalšími technikami instrumentální analýzy identifikovat a prokázat řadu 

originálních struktur nanomateriálů a výskyty nanočástic v prostoru.  

Vědní obor, který se věnuje studiu nanomateriálů (nanočástic), včetně vývoje materiálů a 

zařízení o nano-rozměrech, se nazývá nanotechnologie. Dle výzkumu Evropské komise 

o ekonomickém rozvoji nanotechnologií je již nyní zřejmá jejich vysoká komercializace. 

Do budoucna se očekává, že nanotechnologie budou mít podstatný dopad na světovou 

ekonomiku. Rozvoj nanotechnologií nelze zastavit, avšak je nutné si položit i otázky, zda a 

jaká potenciální rizika nanomateriály představují, ale také, jak by mohly být tyto materiály 

využity pro ochranu zdraví a zvýšení bezpečnosti.  
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2 RIZIKA, BEZPEČNOST - AMBIVALENCE NANOČÁSTIC 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, z hlediska bezpečnosti jsou nanomateriály 

ambivalentní a tak i používání fullerenů jako zvláštního typu nanočástic 

k radioprotektivním účelům může být dvojznačné. Je tedy nutné se bezpečností zabývat 

z obou pohledů.  

Teoreticky můžeme rizika vyplývající z používání nanočástic rozdělit na tři typy:  

- nebezpečí pro zdraví (toxicita), 

- nebezpečí pro životní prostředí, 

- fyzikálně-chemické nebezpečí, tj. způsobení požárů, exploze, neřízená a nežádoucí 

reakce [3]: 

První dva typy rizika spolu velmi úzce souvisí, protože právě výskyt nanočástic ve 

složkách životního prostředí umožní jejich kontakt s živými organismy. Přítomnost 

nanočástic v živém organismu navozuje řadu interakcí mezi jejich povrchem a 

biologickými systémy. Tyto interakce mohou vést ke vzniku proteinových koron, 

obalování částic, vnitrobuněčné absorpci a biokatalytickým procesům, které následně 

mohou mít kladný či záporný efekt z pohledu toxicity [4, 5] 

Fyzikálně-chemické nebezpečí spočívá primárně v jejich hořlavosti a s ní souvisejícím 

vznikem výbušných směsí se vzduchem. Zvýšené riziko představuje především výroba 

nanočástic systémem tzv. „TOP-DOWN“, kdy nanočástice vznikají mechanickou cestou 

např. broušením, řezáním, supermletím apod. Zde je nutné si připomenout a uvědomit, že 

nanočástice jsou přítomny v podstatě ve všech prašných provozech, kde dochází např. k 

obrábění kovů, opracování dřeva, mletí, broušení, svařování, apod. Jejich počet a reaktivita 

jsou ovlivněny stupněm vzájemné agregace nebo aglomerace. 

Obecně je pro prachovzdušné směsi typické, že nejsou v čase ani místě stálé, homogenní. 

Na výbušnost prachu má podstatný vliv velikost částic. Obecné riziko výbuchu se zvýší 

snížením velikosti částic, kdy dojde ke snížení minimální energie zážehu a zvýšení 

rychlosti hoření [6]. Toto tvrzení je experimentálně prověřeno u mikročástic a lze 

předpokládat, že tento trend bude pokračovat i u částic rozměru nanometrů. 

Zvláštní riziko představují nanočástice ve formě aerosolu, tedy ty, které jsou suspendovány 

ve vzduchu. Vdechováním aerosolu nanočástic vede k jejich depozici v dýchacím ústrojí 
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člověka a lze předpokládat, že v závislosti na průměru, ploše, povrchu apod. nanočástic 

dojde k jejich transportu do dalších koncových orgánů. 

Existuje řada epidemiologických studií, jež zjistily negativní vliv aerosolů na respirační a 

kardiovaskulární systémy u náchylné části populace [7]. Jako mimořádně závažný se 

ukazuje kardiovaskulární vliv inhalovaných ultrajemných (nano) částic. V poslední době 

v podmínkách městských aglomerací byl těžký průmysl potlačen, ale co se bouřlivým 

způsobem v těchto aglomeracích rozšířilo, je automobilismus. Ten se stal hlavním zdrojem 

znečištění vzduchu mikro a nanočásticemi, zejména při spalování v dieselových motorech 

a sekundárně v důsledku chemických reakcí v atmosféře s plynnými produkty spalování. 

Většina nanočástic v ovzduší má uhlík jako rozhodující prvek svého složení. 

Přibližně od roku 2000 si část společnosti uvědomuje možnou toxicitu nanosloučenin a s ní 

spojené následné enviromentální problémy. Řada států, vládních i nevládních institucí 

prosazuje princip zásad „předběžné opatrnosti“ (v návaznosti na neblahé zkušenosti 

s DDT, dioxiny, freony, PCB apod.) [8]. Přijímají se doporučení k regulaci, evidence, 

stanovení metod hodnocení rizik a monitorování nanosloučenin. Příkladem mohou být 

sdělení Evropské komise věnovaná bezpečnosti v oblasti nanotechnologií COM(2000) 1, 

COM(2005) 243, COM(2004) 338, COM(2008) 345, politický záměr státu Kalifornie pro 

zacházení s nanolátkami [9], nemožnost použití nanosloučenin v potravinách bez 

provedení hodnocení rizik (Evropský parlament, březen 2009) [10] apod. Zatímco ve více 

než 50 státech byly založeny národní programy nanotechnologií, v ČR takový program 

chybí. Obtížně prosazený program „Nanotechnologie pro společnost“ je zaměřen zejména 

na oblast základního výzkumu a nezabývá se dalšími důležitými oblastmi, jako je výchova 

nových odborníků, standardizace, možnými sociálními a zdravotními dopady 

implementace nanotechnologií, strategií rozvoje tohoto interdisciplinárního oboru, 

výzkumnou infrastrukturou pro rozvoj nanotechnologií atd. Rovněž důležité dokumenty 

Evropské komise, jako je např. sdělení „Nanověda a nanotechnologie: Akční plán pro 

Evropu 2005-2009“ s řadou výzev pro členské státy, zůstaly prakticky bez odezvy. Oblast 

nanotechnologií se prozatím neodlišuje od jiných odborných oblastí – při poměrně dobré 

úrovni výzkumu je implementace dosažených výsledků na nepostačující úrovni [11]. 

V České republice podle citované publikace Nanotechnologie v ČR 2008 bylo v roce 2008 

registrováno 134 organizací zabývajících se výzkumem a výrobou nanosloučenin. Toto 

číslo představuje oproti roku 2005 nárůst o více než 100 %. Největší nárůst, a to o 200% se 
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týká malých a středních podniků (z 19 na 57). Z dostupných informací se orgány ochrany 

veřejného zdraví v ČR zabývají v současné době pouze jejich inventarizací. Česká 

republika je zapojena do řešení otázek standardizace nanotechnologií, což je nezbytný krok 

pro praktickou realizaci. Současně již do našich obchodů pronikají různé výrobky 

zahraniční provenience, které ke zlepšení svých vlastností používají nanočástice. Jsou to 

především kosmetické výrobky s obsahem fullerenů, léky a potravinové doplňky, laky, 

sportovní zboží, zboží domácí potřeby aj.  

Na obr. 2 [12] je obecně znázorněn životní cyklus nanomateriálů, ze kterého je možno 

předpokládat uvolnění nanočástic během výroby a expedice. Dále i z vlastního výrobku, 

jehož jsou součástí a při likvidaci těchto výrobků.  Jaká bude mobilita těchto částic a jaké 

budou interakce s jednotlivými složkami životního prostředí, bude pravděpodobně záviset 

na specifické velikosti částic, tvaru, povrchu, rozpustnosti, náboji a dalších fyzikálně-

chemických vlastnostech. Lze proto předpokládat, že různé deriváty fullerenů budou mít 

různé vlivy na životní prostředí a potažmo na lidské zdraví. 

 

Obr. 2 Životní cyklus nanomateriálů [12] 
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Velmi složitá je otázka monitoringu (stanovení závazných limitů) těchto nanosloučenin 

v jednotlivých složkách životního prostředí. Např. k proměření ve vzduchu nelze použít 

kaskádové impaktory (hranice do 300 nm), nýbrž je třeba použít nízkotlaké impaktory 

s počítačem nukleárních jader [13]. 

V oblasti řízení rizik [13, 14] při produkci nanočástic (nanosloučenin) lze přijmout tato 

doporučení: 

• identifikovat procesy a činnosti, při kterých existuje pravděpodobnost expozice 

nanočásticemi; identifikovat zaměstnance ohrožené expozicí 

• identifikovat postupy a činnosti, které mohou zvyšovat pravděpodobnost expozice 

nanočásticemi; identifikovat zaměstnance ohrožené expozicí 

• odhadnout rizika expozice 

• upravit výrobní zařízení a proces výroby 

• stanovit hierarchii kontrol a monitoringu   

• stanovit minimální ochranné pomůcky (HEPA respirátory, dvojité gumové krytí 

rukou, ochranné brýle, oděv apod.) 

• pravidelné lékařské prohlídky i jako forma biologického měření 

• sdělovat informace a své zkušenosti. 

Schéma na obr. 3 navazuje na oblast řízení rizik a dává přehled o možných rizicích a 

opatřeních vedoucích ke snížení těchto rizik při produkci nanosloučenin. Jednotné schéma 

bezpečnosti nebude pravděpodobně u těchto výrob možné [15]. Problémy způsobuje 

stanovení toxicity, hlavně toxikokinetiky, včetně určení stupně distribuce částic a veliká 

rozmanitost nanomateriálů (např. částice TiO2 o velikosti 250 nm jsou v plicích inertní, ale 

při velikosti pod 20 nm způsobují zápal plic; podobně rozdílná toxicita je i u fullerenů a 

uhlíkatých nanotrubek, ačkoli se z chemického pohledu jedná stále o uhlík). 
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Obr. 3 Schéma možných zdrojů rizik a opatření ke snížení rizika při výrobě nanosloučenin [15] 
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Při stanovení toxicity nanočástic a vytváření standardů jejich hodnocení, bude potřeba 

pravděpodobně vzít v úvahu jejich následně uvedené parametry a nejen chemické složení: 

• koncentraci (počet částic) 

• rozměr částic a jejich distribuce 

• rozpustnost (hydrofobní – hydrofilní) 

• tvar 

• porózita 

• vlastnosti povrchu (náboj, chemické složení povrchu, funkční skupiny povrchu 

apod.)  

• krystalická struktura 

• čistota 

• schopnost aglomerace 

• věk částic 

• biorezistence 

• výrobce a výchozí zdroj pro výrobu 

 
Vedle dělení potenciálních rizik (obr. 3) můžeme k managementu rizik přistoupit i 

následujícím způsobem, a to rozdělit rizika na tři typy: 

1) přímo rozpoznatelná rizika  

2) rizika vnímaná vědeckými metodami (angl. risks perceived through science): rizika 

která nelze rozeznat volným okem  

3) virtuální rizika (angl. virtual risks): rizika, která jsou předmětem sporů vědecké 

komunity nebo jsou zatím neznámá  

Nanomateriály lze přiřadit v tomto dělení k tzv. virtuálnímu riziku a riziku vnímání 

prostřednictvím vědy. Je zajímavé, že určitý protiklad se projevuje v přístupu veřejnosti a 

vědců k nanotechnologiím. Většinou se cítili ohroženi lidé; u nanotechnologií jsou však 

obecně lidé „v klidu“ a vědci varují. Je to otázka vnímání rizika a jeho přijatelnosti. Toto 

riziko je možné charakterizovat následovně: 

- nepozorovatelné riziko 

- neznámé těm, kteří jsou mu vystaveni 

- může mít opožděný následek 

- nové všeobecně neznámé riziko. 
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Nanočástice přináší mnoho nových perspektiv s využitím jejich pozitivních vlastností, 

disponují obrovským potenciálem využití téměř ve všech vědních oborech. Vedle toho se 

však může projevit i jejich ambivalentní charakter negativním dopadem: 

• změna tradičního průmyslu se všemi sociálními a dalšími dopady (viz 

průmyslová revoluce 19. – 20. století) 

• etické problémy, které by mohly vyplynout z konvergence info–

bionanotechnologií 

• možné vymknutí se kontroly toxicity a vlivu na životní prostředí, (viz DDT, 

freony, PCB apod.) 

• infiltrace do životního prostředí 

• neetické využití nanotechnologií a nanočástic třetí osobou (kriminální a 

teroristický čin, válečný konflikt) 

• obtížné určování standardů a monitoring nanosloučenin 

• reakce sociálních a ekonomických systémů na prodloužení délky života 

• technologická rizika (BOZP, požár, výbuch), produkce a využití. 

Světová vědecká společnost si uvědomuje rizika přinášená produkcí a spotřebou 

nanočástic. Jak vyplynulo z Hight – Level Symposia on Nanotechnology Safety, konaného 

dne 29-30. listopadu 2010 v Praze, je nutné vytvářet a udržovat dialog s veřejností, která 

bude obsahovat vědecké a odborné zástupce, jež tuto velmi složitou problematiku budou 

interpretovat širší společnosti. Osvětné aktivity na území České republiky koordinuje 

Technologické centrum AVČR, které vyvíjí úsilí na organizaci meetingů s cílem vytvořit 

„České Nano Forum“ a „Nano Cooperation Programme“. Jedním z významů tohoto fóra 

má být poskytování informací o chování nanočástic, jejich potenciální toxicitě, bezpečném 

nakládání, rovněž informací a znalostí relevantní legislativy a evropských pravidel. Protože 

se jedná o celoevropský problém, věnuje se mu Komise evropských společenství a byl 

proveden rozbor současné situace. „Integrovaný, bezpečný a zodpovědný přístup“ se stal 

hlavním prvkem politiky EU v oblasti nanotechnologií. Sdělení COM(2005) 243 v 

konečném znění ze dne 7.6.2005 s názvem „Nanověda a nanotechnologie: Akční plán pro 

Evropu 2005–2009“ výslovně uvádí, že veškeré způsoby použití a aplikace 

nanotechnologií a souvisejících věd („nanověd“) musejí být v souladu s požadavky na 

vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů a 

zaměstnanců a ochrany životního prostředí, kterou definuje Společenství. Podstata 
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doporučení Evropské komise pro členské státy EU spočívá v udržení „nanovědy“ a 

nanotechnologického výzkumu v bezpečném a etickém směru, podporujícím právně 

udržitelný rozvoj a dodržování tzv. předběžné opatrnosti. The Code of Conduct for 

responsible nanosciences and nanotechnologies research [16] je založen na sedmi hlavních 

principech: odůvodnění, právní udržitelnost, předběžná opatrnost, kompletnost, důslednost, 

inovace, odpovědnost. Tato pravidla jsou preventivním nástrojem proti samotnému 

zneužití i vzniku mimořádné situace způsobené lidským faktorem nebo jiným selháním.  
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3 NANOMATERIÁLY NA BÁZI UHLÍKU 

Uhlík je univerzální prvek se schopnosti vázat se různými způsoby a vytvářet tak materiály 

s velmi různorodými vlastnostmi [17]. Jednou z významných vlastností uhlíku je jeho 

schopnost vytvářet systémy se specifickými elektronovými vlastnostmi, které mohou být 

potenciálně využity jako látky nebo částice schopné zachycovat volné radikály a produkty 

radiolýzy vody, a tak mohou působit radioprotektivně. Druhou nezbytnou podmínkou 

radioprotektivity je alespoň částečná rozpustnost látky ve vodě (fyziologických roztocích), 

umožňující její průnik do extracelulárního nebo intracelulárního prostoru a být tak 

v blízkosti DNA, jež je volnými radikály ohrožena.   

Nejvíce se vyskytující forma čistého uhlíku na zemi je grafit, který se skládá z vrstev 

trigonálně vázaných atomů uhlíku uspořádaných do šesterečných pásů zvaných grafenové 

pásy (obr. č. 4a). Uhlík při extrémní teplotě nebo tlaku vytváří známý diamant, sestávající 

z uhlíkových atomů spojených do čtyřstěnu  - srovnání struktury s grafenem na obr. č. 4b. 

Uhlík se však vyskytuje i v řadě uzavřených klecových struktur zvaných fullereny, z nichž 

nejslavnější je fulleren C60 (obr. č. 4c). V polovině 90. let získala za objev fullerenu trojice 

vědců Harold Kroto (Anglie), Robert Curl (USA) a Richard Smalley (USA) Nobelovu 

cenu za chemii. Prof. H. Kroto se nechal inspirovat výzkumem složení hvězdné atmosféry a 

mezihvězdného prachu. Jeho cílem byla snaha o reprodukování podmínek, za kterých vznikají 

tzv. kyanopolyyny, jejichž existence v kosmu byla spektrálně potvrzena. Spojil se tedy se 

skupinou R. Smalley, která byla přístrojově vybavena pro výzkum kovových klastrů 

(vznikajících odpařováním kovů) pomocí hmotnostní spektrometrie (TOF MS), a společně 

aplikovali tuto metodiku na grafitový substrát. Výsledkem bylo nečekané poznání, že 

laserovým odpařováním grafitu vznikají uhlíkové klastry se sudým počtem atomů, přičemž 

mezi nimi výrazně vyčnívají maxima odpovídající složení klastrů C
60 

a C
70

. Za určitých 

experimentálních podmínek (velmi důležitý faktor je doba ekvilibrace takto vzniklé odpařené 

směsi pro dosažení termodynamického minima) je převaha těchto maxim téměř absolutní, což 

ukazuje na neobyčejnou stálost zmíněných klastrů. Studiem různých molekulových modelů 

dospěli autoři k závěru, že nejintenzivnější signál m/e 720 může odpovídat jediné molekule: 

uzavřené uhlíkové struktuře, složené z pěti- a šestiúhelníků, podobné fotbalovému míči. 

Protože tato struktura ikosaedru (dvacetistěnu) připomínala zajímavé konstrukce projektované 

architektem R. Buckminster Fullerenem, nová molekula dostala název buckminsterfulleren a 

objev byl publikován v prestižním časopise Nature.  
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V roce 1991 byla objevena v uhlíkovém nánosu vzniklém po obloukovém výboji vysoce 

krystalická uhlíková vlákna, která měla průměr jen několik nanometrů a délku několik 

mikrometrů. Vlákna obsahovala atomy uhlíku uspořádaných do grafenových pásů 

svinutých do tvaru bezešvé válcové trubice. Každé vlákno obsahovalo několik koaxiálně 

uspořádaných trubic. Pro tuto strukturu se ujal termín uhlíkové nanotrubice (obr. č. 4d). 

Nanotrubice jsou buď jednostěnné (SWCNT) nebo vícestěnné (MWCNT) [18]. 

    
Obr. č. 4a) Grafenové pásy     Obr. č. 4b) Diamant 

 

 

      

 

Obr. č. 4c) Fulleren C60 

 

 

Obr. č. 4d) Uhlíkaté nanotrubice SWCNT a MWCNT [18] 
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4 FULLERENY 

Obecný vzorec fullerenu je Cn, kde n je 20 a více atomů uhlíku. Tvoří mnohostěny, kde 

atomy uhlíku jsou umístěny ve vrcholech. Fullereny s méně než 60 atomy uhlíku jsou 

chemicky nestálé. Fullereny jsou kondenzované polycyklické klecové struktury (sudý 

počet uhlíkových atomů), poskládané přednostně z pěti- a šestiúhelníků [19]. 

Nejdokonalejší kulovitý tvar má fulleren C60, mnohostěn též nazývaný komolý ikosaedr s 

trigonální hybridizací sp2. Vnucená pyramidální sp2 hybridizace vede k velkému vnitřnímu 

pnutí fullerenové klece, které představuje asi 80 % celkové slučovací entalpie fullerenu 

( Hf = 10,16 kcal.mol-1). V důsledku toho je C60 fulleren termodynamicky méně stabilní 

než grafit. Je tvořen dvaceti šestiúhelníky a dvanácti pětiúhelníky. Pětiúhelníky jsou 

tvořeny kovalentními jednoduchými vazbami, šestiúhelníky jednoduchými a dvojnými 

vazbami (viz obr. 4c). C60 splňuje pravidlo o izolovaných pětiúhelnících (Isolated 

Pentagons Rule), které říká, že stabilní jsou takové fullereny, v nichž se nenachází 2 

pětiúhelníky vedle sebe, tzn., že je zachováno minimum násobných vazeb v těchto 

pětiúhelnících. 

Vazby ve fullerenu nejsou všechny stejně dlouhé. Ukazuje se, že mezi 12 500 možnými 

rezonančními strukturami má nejnižší energii ta, ve které jsou dvojné vazby situovány 

mezi šestiúhelníky (6-6 vazby) a vazby jednoduché na spojeních pěti- a šestiú-helníků (6-5 

vazby). Jak vyplynulo z krystalografických měření, vazby 5-6 odpovídají vazbám 

jednoduchým (1,45 Å), zatímco vazby 6-6 jsou vazbami dvojnými (1,38 Å). Molekulu C
60 

tedy můžeme považovat za sférickou konstrukci vystavěnou z kondenzovaných 

[5]radialenů a 1,3,5-cyklohexatrienů. Systém představuje nenasycený polyen. C60 je 

poměrně silně elektronegativní molekula, kterou lze snadno redukovat, ale jen obtížně 

oxidovat [20].  

Nederivované fullereny jsou hydrofobní částice, prakticky nerozpustné ve vodných 

roztocích a při kontaktu s vodou se formují do toxických koloidních agregátů nC60 [21]. 

Poměrně dobře se rozpouští v nepolárních organických rozpouštědlech, jako je benzen, 

toluen, THF (tetrahydrofuran), atd. (viz. tab. 1), jež jsou však pro živý organismus samy 

toxické. Hydrofobita fullerenu se tak stává překážkou při využití jeho potenciálu v živých 

systémech, tudíž se pro zvýšení rozpustnosti fullerenu přistupuje k jeho derivatizaci 

hydrofilními skupinami, které díky interakci s vodou zvyšují jeho rozpustnost. 
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Tab. 1 Rozpouštědla, která relativně dobře rozpouští fullereny (směs C60/C70) [22] 

Chemická modifikace C60 hydrofilními skupinami způsobuje různý stupeň rozpustnosti ve 

vodném prostředí. Elektronové vlastnosti a reaktivita silně závisí na počtu OH skupin (či 

jiných hydrofilních skupin), stejně tak jako na jejich umístění na uhlíkové kleci. Specifické 

chování hydroxylovaného C60 je důsledkem strukturální flexibility, rotace OH skupin 

kolem os procházejících C-O vazbami a jejich umístění na různých stranách fullerenového 

povrchu. Hydroxylovaný C60 má současně přitahující (C-OH) i odpuzující (C-O-) strany. 

Avšak kyselé protony se mohou účastnit přitahujících vodíkových vazeb způsobujících 

interakci s ostatními molekulami C60, což vede k formaci klastrů. C60 může být vázán do 

klastrů ve vodě i přes vzrůstající počet OH skupin na molekule C60. To pak snižuje 

hydrofilní část plochy molekuly. Klastry tvoří rozsáhlé těsně propojené, amorfní agregáty 

ve vodě. Tyto klastry mají velikost ve významném směru 100 nm i více a jsou často 

odlišně tvarovány, což závisí na charakteristikách (délce) OH skupin. Efekt souvisí 

s „nabalováním“ molekul a bilancí mezi přitažlivými a odpudivými interakcemi. Obecně 

rozpustnost ve vodném prostředí je zaručena, když je hydrofilní konec kovalentně 

připoután k C60. Avšak adice pouze jednoho řetězu se jeví nedostatečná, protože dochází 

ke vzniku zmíněných klastrů. Hydrofobní karbonová sféra se drží pohromadě a zanechává 

hydrofilní řetězce na vnější straně agregátu [21]. 

Rozpouštědlo Přibližná koncentrace nasyceného  roztoku 

1. 1,2,4-trichlorobenzen 20mg/ml 

2. disulfid uhlíku 12mg/ml 

3. toluen 3.2mg/ml 

4. benzen 1.8mg/ml 

5. chloroform 0.5mg/ml 

6. tetrachlorid uhlíku 0.4mg/ml) 

7. cyklohexan 0.054mg/ml 

8. n-hexan 0.046mg/ml 

9. THF 0.037mg/ml 

10. acetonitril 0.02mg/ml 

11. methanol 0.9µg/ml 
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4.1. Obecné způsoby chemické modifikace fullerenů 

Ihned poté, co se fullereny staly dostupné široké chemické veřejnosti, se rozpoutala snaha 

směřovaná k cílené derivatizaci základního skeletu. Během uplynulých 10 let byly popsány 

tisíce derivátů, které je možno rozdělit do několika základních kategorií (obr. 5). Troshin 

v práci [23] podává ucelený přehled hlavních reakcí, typů fullerenových derivátů a přehled 

praktického použití. 

Obr. 5 Nejčastější typy fullerenových derivátů [22] 

 

a) exohedrální deriváty fullerenů (obr. 5 a) - do této kategorie spadá drtivá většina dnes 

známých derivátů jako, jsou různé soli a adukty. Přehled základních typů reakcí fullerenu 

C60 za vzniku exohedrálních derivátů je patrný ze schématu na obr. 6 [24]. 
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Obr. 6 Přehled základních typů reakcí fullerenu C60 [24] 

 

b) endohedrální komplexy (obr. 5 b) - sloučeniny, u nichž je uvnitř fullerenové struktury 

uzavřena jiná molekula nebo ion. Schéma uzavření atomu kovu, obecně značeného M je 

znázorněn na obr. 7. Tyto struktury jsou sice využitelné v lékařství, avšak z hlediska 

radioprotektivity je jejich využití omezené, protože není dosaženo rozpustnosti ve vodě.  

 

Obr. 7 Endohedrální metalofulleren obecně 
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c) heterofullereny (obr. 5 c)- sloučeniny, v nichž je jeden nebo více uhlíkových atomů 

nahrazen atomem jiného prvku (např. dusík, bor). BN substituční reakcí fullerenu C60 byl 

systetizován BNC58 (m/z 721) ozařováním KrF laserem při laboratorní teplotě. V 11B NMR 

spektru byla potvrzena existence vazby i mezi B---N [25]. 

 d) sloučeniny s otevřenou sférou (obr. 5 d) - fullereny s částečně otevřenou strukturou, 

kdy může do struktury proniknout jiná molekula nebo ion  

e) degradační produkty fullerenů (obr. 5 e) - produkty isolované při rozpadu matečných 

fullerenů 

4.2 Adice hydroxidů a polárních funkčních skupin na fulleren 

Adicí funkčních skupin jako je -OH, -COOH, -NH2, -NO2, -CH3 –OH, -COOH, -NH2, -

NO2, -CH3  a různých kovů na základní strukturu C60 je modifikována jeho rozpustnost a 

povrchový náboj za vzniku unikátních sloučenin s polovodičovými, supravodivými, 

elektrochemickými, optickými a magnetickými vlastnostmi [26]. Pro účely 

radioprotektivity se jako nejperspektevnější jeví hydroxylované deriváty, a to pro malou 

celkovou toxicitu a relativně snadnou připravitelnost.  

Způsob chemické úpravy fullerenu za účelem jeho solvatace ve vodě je stále diskutovaným 

problémem při využití potenciálu fullerenu v biomedicínckých aplikacích [27, 28, 29, 30]. 

Praktické využití naráží na problém nízké rozpustnosti při neutrálním pH, opětnou 

agregaci, nebo toxicitu způsobenou vedlejšími produkty, zejména v důsledku použití 

nevhodného rozpouštědla nebo katalyzátoru. Stejný problém bude nutno vyřešit i při 

testování fullerenu jako radioprotektivní agens, neboť jde o ochranu organismu, do kterého 

je nutno radioprotektor vpravit v takové formě, aby byly nanočástice schopny difundovat a 

pronikat do buněk nebo mezibuněčného prostoru. Předmětem zájmu biologických a 

toxikologických studiích je ve vodě rozpustný fullerenol C60OH24 (FRL), jehož rozpustnost 

je 44 mg/ml [27, 31], obr. 8 (1) . Další definované sloučeniny rozpustné ve vodě jsou na 

obrázku 8 (2-5) [32, 33]. Složením na obr. 8 (4) bylo dosaženo maximální koncentrace 1.5 

x 10-5 mol/l ve H2O-DMSO (dimethyl sulfoxid), v poměru 9:1. Významné rozpustnosti 

monofunkcionálních fullerenů ve vodě bylo dosaženo u dendrimeru na obr. 8 (5), jehož 

rozpustnost ve vodě je 34 mg/ml při pH 7.4 a 254 mg/ml při pH 10.  



 

 
 

 

34 

 

Obr. 8 Rozpustné deriváty fullerenu C60, [31] 

Adiční reakce na C60 jsou obvykle exotermní, přičemž snadnost adice závisí na velikosti a 

počtu přicházejících substituentů. Hlavním typem chemických transformací fullerenů jsou 

adice na 6-6 dvojné vazby a to obzvláště nukleofilní a radikálové adice. Jsou možné i 

elekrofilní adice (halogenace a hydrogenace) [18]. 

Množství adičních reakcí systematicky třídí např. Andreas Hirsch ve své knize „Fullerenes: 

Chemistry and Reactions“ [20] nebo „The Chemistry of the Fullerenes“ [34]. Důkladný 

popis jednotlivých reakcí lze nalézt v těchto knihách.  

4.3 Vybrané adiční reakce zvažované pro přípravu radioprotektivního derivátu  

Následně jsou uvedeny reakce, které přicházely v úvahu pro přípravu ve vodě rozpustného 

derivátu fullerenu, jež by byl dále testován jako radioprotektivum k ochraně organismu 

před účinky ionizujícího záření. 
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V práci [35] je popsána jednoduchá adice hydroxidových iontů na fullerenovou klec (obr. 

9). Reakce roztoku C60/C70 v toluenu s nadbytkem pevného  KOH při zahřívání a ve vakuu 

vedla k odbarvení sytě zbarveného roztoku za vzniku sraženiny. 

 

Obr. 9 Adice hydroxyskupin 

Nové deriváty fullerenu můžeme získat např. substitucí bromových atomů adovaných na 

molekulu C60 ( C60Br24) za hydrofilní funkční skupiny, přičemž získáme deriváty fullerenu 

s obecným vzorcem  C60X24. Hydroxylace fullerenu přes primární syntézu polybromového 

derivátu C60Br24 byla provedena např. v práci [35, 36, 37]. Nadále byl tento princip v mírně 

odlišných variantách používán jako výchozí krok pro získání dalších hydroxy- a oxo-

sloučenin fullerenu, např. [37, 38]. 

Bromový derivát C60Br24 v [36, 37] byl získán katalytickou syntézou fullerenu C60 

s elementárním bromem. Na 300 mg C60  byly přidány 2 ml elementárního bromu při 

katalýze 5 mg FeBr3, rov.(1).  Reakčnísměs byla míchána při laboratorní teplotě 40 min. Po 

dokončení reakcebyl zbytek bromu odpařen při laboratorní teplotě. Katalyzátor byl 

z reakční směsi odstraněn roztokem etanolu ve vodě 1:2. V reakční nádobě zůstalo 1077 

mg polybromovaného derivátu, což představuje 98% výtěžek.  

 

FeBr3 

C60 + 12 Br2 -------- > C60Br24          (1) 

 

 

Pro zvýšení elektrofility Br-Br vazby při bromování byla použita Luisova kyselina FeBr3. 

Tato kyselina aktivuje molekulu Br2, přičemž se formuje komplex, který zajistí elektrofilní 

charakter jednoho bromového atomu. 
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Termogravimetrickou analýzou byla zjištěna přítomnost 24 atomů bromu. Výsledky 

potvrzují molekulární vzorec C60Br24 a ukazují na symetrické rozložení atomu Br po sféře 

molekuly C60. 

Postupnou substitucí bromových atomů molekuly C60Br24 (150 mg) hydroxylovými 

skupinami (5 ml 0,1mol/l roztoku NaOH) byl získán polyhydroxylovaný, ve vodě 

rozpustný derivát fullerenu C60(OH)24 [35-40]. Přídavkem vodného roztoku NaOH a 

mícháním ve vodě nerozpustného C60Br24 (30 minut při laboratorní teplotě) dochází 

k homogenizaci heterogenní směsi. Roztok se stává světle hnědým, což je charakteristické 

pro vodný roztok polyhydroxylovaného fullerenu C60(OH)X (dále FRL, tj. fullerenol). Ve 

vodné reakční směsi se nachází polyhydroxylovaný fulleren, NaBr a zbytek NaOH. 

Nezreagovaný NaOH a NaBr byl v práci [36, 37] odstraněn etanolem. Směs byla 5x 

promyta 10 ml 80% ethanolu a vodný roztok FRL se zbytkovým množstvím NaOH a NaBr 

byl čištěn na iontoměniči (20 g DOWEX MB50 QC 121815 R1) a promýván 3x 25 ml 

metanolu a 2x 25 ml etanolu. Přítomnost neorganických komponent v eluátu byla 

kontrolována  plamenem. V případě negativního zjištění sodíku bylo provedeno promývání 

FRL na koloně demineralizovanou vodou až do odbarvení. Vodný roztok FRL (pH=7) byl 

odpařen v digestoři při 40-50° C na kádince, kde zůstal tmavě hnědý prášek. 

Syntézu C60(OH)24 představuje rov. (2): 

 

H2O 

C60Br24 + 24NaOH---------------> C60(OH)24 + 24NaBr      (2) 

Obdržené analytické údaje: 

FTIR C60(OH)24: charakteristické píky při 3427 cm−1  (-OH skupina), 1627 cm−1, 1419 

cm−1  (C-C a C=C vazby), 1080 cm−1  (C-O vazba); 
13C NMR (v D2O) reakční směsi s FRL: singletový pík při  δ = 77.7 ppm a multipletový při 

δ=140 ppm, 
13C NMR (v D2O) C60(OH)24: singletový pík při  δ=169.47 ppm a multipletový pík při 

160–110 ppm [36]; 

MALDI TOF analýza C60(OH)n: molekulární iont při  m/z 1094-1128, který odpovídá 

složení FRL obsahující 22-24 hydroxy skupin na C60 [36, 40]. 
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Z  použitých kvalitativních (identifikačních) analytických metod v literatuře se jako 

nejlépe použitelná v rámci této disertační práce ukázala být infračervená spektroskopie, 

která pak byla i využívána – viz praktická část.  

Jiný způsob syntézy hydroxy-fullerenu je popsán v práci [41] a to při katalýze tetrabutyl-

hydroxidem amonným (TBAH). Benzenový roztok C60 (80 mg v 60 ml) byl důkladně 

míchán s vodným roztokem NaOH (2 g v 2 ml vody) za přidání 3 kapek TBAH (40%) na 

vzduchu při laboratorní teplotě. Během několika minut se původně fialový benzenový 

roztok změnil na bezbarvý, obsahující hnědou „blátivou“ sraženinu. Po odstranění benzenu 

dekantací a odpařením byl vodný roztok se sraženinou míchán s 10 ml vody po dobu 10 

hod. Pro dokončení reakce bylo přidáno dalších 20 ml vody. Po té byl rudě hnědý vodný 

roztok filtrován pro odstranění stop nezreagovaného, nerozpustného zbytku. Filtrát byl 

koncentrován na 5 ml. Bylo přidáno 50ml metanolu a získána hnědá sraženina. Srážení 

bylo opakováno 3x  pro zajištění odstranění zbytků TBAH a NaOH. Sušením bylo získáno 

115 mg  hnědého pevného produktu. Elementární analýzou bylo potvrzeno, že FRL 

obsahuje 26 OH skupin. V reakční směsi zůstaly zbytky C60(OH)3, což je sraženina těžce 

rozpustná ve vodě pro malý počet polárních skupin. 

V uvedené práci byla porovnávána účinnost katalyzátoru kvaternárního hydroxidu 

amonného v závislosti na druhu alkylové skupiny. Reakční rychlost přeměny fullerenu na 

fullerol jednoznačně rostla s počtem uhlíků v alkylové skupině. Přeměna, která se opticky 

projevila odbarvením fialového benzenového roztoku, byla nejrychlejší při použití 

tetrabuthyl-hydroxidu amonného (TBAH) a trvala 3 min. Při použití Me4N
+OH- 

(tetrametyl amonium hydroxyd) byla doba reakce 6 hod, při laboratorní teplotě. V této 

práci je rovněž zmínka, že při adici hydroxylových skupin na C60 hraje významnou roli 

přítomnost kyslíku. Popsaná reakce byla provedena též v argonové atmosféře, přičemž 

produktem byla ve vodě nerozpustná hmota. Elementární analýzou bylo stanoveno méně 

než 10 OH skupin na molekulu C60, což potvrdilo hypotézu, že přítomnost kyslíku je 

nezbytná. 

Alves [42] téměř po deseti letech poukazuje na skutečnost, že reakcí katalyzovanou TBAH 

byl získán více méně komplex paramagnetických solí s chemickým složením Na+
2-3[C60O7-

9(OH)12-15]
(2-3)-, což bylo analyzováno elektronovou paramagnetickou rezonancí (EPR) 
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Husebem [43]. Zhang [44] poté nahradili katalyzátor TBAH polyethylen-glycolem (PEG) 

a získal čistý fullerol s 27 OH skupinami a výtěžkem 80,4 %.  

Alves [42] zkombinoval uvedené poznatky a modifikoval metodu s PEG přítomností 

kyslíkové atmosféry. K benzenovému roztoku C60/C70 (125 mg v 175 ml) bylo pomalu 

přidáno 5 ml roztoku NaOH (25 mol/l). Po kapkách bylo přidáno 5 ml rozpuštěného 

katalyzátoru PEG 400 ve vodě (1:1). Směs byla magneticky míchána 6 h s konstantním 

kyslíkovým proudem, který probublával roztokem. Přestože se produkt v roztoku objevil 

již po hodině, byla reakční doba prodloužena pro ujištění, že proběhla reakce velkého 

procenta fullerenu s roztokem NaOH. Roztok byl rozdělen na dvě fáze – čirá benzenová a 

hnědě zbarvená vodná fáze. Vodný roztok byl dále míchán a zahříván po dobu 48 h pro 

úplné odstranění benzenu. Po té bylo přidáno 40 ml destilované vody a mícháno po dobu 1 

h v přítomnosti O2. Směs byla pak sušena na vzduchu pro odstranění zbytků benzenu a 

rozpuštěna v 80 ml destilované vody. Díky přítomnosti NaOH bylo pH 14. Po filtraci a 

odstranění nerozpustné části byl roztok koncentrován na 10 ml a přidáno 690 ml 

methanolu Proces přidání metanolu, filtrace a opětného rozpuštění byl opakován několikrát 

až do pH 7. Po té byl roztok koncentrován, přefiltrován přes běžný filtrační papír a 

vysušen. Získáno bylo 161 mg ve vodě rozpustného fullerolu, s výtěžkem 87/% ve vztahu 

k použitému množství výchozího fullerenu. FTIR spektrum vykázalo absorpci při 3380 cm-

1 (OH skupiny) 1600 cm-1 (C=C vazby), 1390 cm-1 (C-OH vazby) a 1055 cm-1 (C-O 

vazby). Termogravimetricky byl stanoven průměrný počet 19±1 OH skupin na molekule 

C60. 

Ve studovaných publikacích je popsáno několik způsobů přípravy polyhydroxylovaného 

fullerenu, avšak jejich praktické provedení přineslo některé komplikace: nedosaženo 

dostatečné čistoty produktů, toxicita způsobená pravděpodobně použitím toluenu, FTIR 

spektrum nevyloučilo zbytkové množství Br v produktu (patrně neproběhla kompletní 

substituce na fullenu) a v neposlední řadě byla použitelnost C60(OH)24 omezena i jeho 

rozpustností pouze 44 mg/l. Proto jako jeden z cílů disertace bylo najít vhodnější způsob 

přípravy, dosažení koncentrovanějšího roztoku při neutrálním pH a vyloučení tvorby 

vedlejších produktů. 
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4.4 Radikálová adice na fulleren – mechanismus „radikálového vychytávání“ 

Stejně tak jako úspěšně probíhá nukleofilní adice, na fulleren se aduje široké množství 

radikálů za vzniku diamagnetických nebo paramagnetických aduktů. Fulleren se chová 

jako „radikálový vychytávač“. Výsledné formy obecně nRC60
* (n=1,3,5) byly intensivně 

sledovány ESR (electron spin resonance) spektroskopií. Organické formy radikálů R* 

mohou být připravovány in situ fotochemicky (ozářením UV) nebo tepelně. Velmi 

podstatná je vysoká schopnost derivátů C60 vychytávat superoxidové nebo hydroxylové 

radikály, což je zvažováno např. při využití neurodegenerativních onemocnění [45]. 

Zároveň se tak stávají vhodným kandidátem pro studium radioprotektivních vlastností, 

neboť radiační poškození je způsobeno převážně reaktivními formami kyslíku a volnými 

radikály vznikajícími radiolýzou vody v organismu. (Podrobnější mechanismus účinků 

ionizujícího záření v tkáni bude popsán následně).  

Bylo již prokázáno, že ve vodě rozpustný polyhydroxylovaný fulleren (fullerenol – FRL) 

vykazuje schopnosti eliminace superoxidových radikálů O2
-, radikálů OH*, H* a dalších 

oxidantů jako H2O2, HO2 , které napadají lipidy, proteiny, DNA a další makromolekuly. Ze 

schopnosti fullerenu a jeho derivátů včetně C60(OH)n (n=12-26) reagovat s  radikálovými 

formami kyslíku se odvíjí jeho protektivní aktivita, neboť je tak redukováno poškození 

organismu volnými radikály  [46, 47]. V práci [40] je ověřena antioxidační vlastnost 

C60(OH)24 připraveného metodou syntézy C60Br24  a  kompletní substitucí atomů bromu 

hydroxylovými skupinami. FRL může projevovat své antioxidační vlastnosti 

prostřednictvím donorového atomu vodíku, který vyhledá volné radikály. Tato reakce 

zvyšuje generaci fullerenových radikálů C60(OH)23O
*, jejichž přítomnost byla potvrzena 

spektroskopií ESR. Tyto fullerenové radikály jsou relativně stabilní a biologicky 

neagresivní. V práci [47] autoři navrhují, že hydroxylový radikál může oddělit jeden 

elektron z FRL za vzniku radikálového kationtu C60OH24
+. Interakce mezi hydroxylovým 

radikálem a FRL může být též založena na radikálové adici 2nOH* na zbývající dvojné 

vazby fullerenového jádra, přičemž vznikne C60(OH)24+2nOH (n=1-12). Uvedené 

mechanismy nevylučují výše zmíněný antioxidativní efekt. Dugan a kol. (1996) [45] 

potvrzuje tento mechanismus a popisuje ho následovně:  

e-
H2O + C60(OH)n [ C60(OH)n]

-          (3) 

O2
- + C60(OH)n  radikálový produkt (relativně stabilní)      (4) 
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OH* + C60(OH)n  [ C60(OH)n+1]
*          (5) 

H* + C60(OH)n  [ C60(OH)nH]*          (6) 

Rovnice (5) je nejpravděpodobnější cesta reakce fullerolu s volnými radikály OH*, tzn. že 

OH* radikál se aduje ke zbýbajícím dvojným vazbám fullerenolového skeletu. Obdobně 

reakce s radikálem H* vede k formaci H-aduktu na FRL (6). 

Na popsaných reakcích je významné, že k zachycování potenciálně škodlivých částic jako 

jsou volné radikály nebo oxidové a superoxidové ionty může docházet i ve vodním 

prostředí za mírných podmínek včetně podmínek fyziologických a že vznikající produkty 

nejsou samy o sobě biologicky agresivní. Pokud se tak podaří do buněk, respektive do 

blízkosti molekulárních struktur ohrožených produkty radiolýzy vody, vpravit málo 

toxické fullerenové deriváty, může docházet k zachycování nebezpečných radikálů a iontů 

bez vedlejších toxických účinků.  
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5 BIOFYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ INTERAKCE NA NANO-BIO ROZHRANÍ 

Jak bylo v předchozí kapitole konstatováno, k efektivnímu využití fullerenů k ochraně 

proti účinkům ionizujícího záření se musí spojit dvě vlastnosti – schopnost zachytávat 

nebezpečné produkty radiolýzy a malá toxicita, resp. biologická nebezpečnost preparátu 

samotného. Protože u nanočástic, jak bylo uvedeno v kapitole 2,  se objevují nové 

vlastnosti s ohledem na interakce s živou hmotou, byla také obecná otázka toxicity 

nanočástic detailněji studována v obecné rovině, aby ji bylo možno aplikovat na konkrétní 

systém připravených derivátů fullerenu.  

Nanočástice interagují s bílkovinami, buněčnými membránami, buňkami, DNA, 

organelami a vytvářejí řadu rozhraní typu nanočástice/biologický materiál, jejichž 

charakter závisí na koloidních silách a na dynamických biofyzikálně chemických interakcí. 

Tyto interakce vedou ke vzniku proteinových koron, obalování částic, vnitrobuněčné 

absorpci a k biokatalytickým procesům. Biomolekuly samotné mohou vyvolávat fázové 

transformace, uvolňovat volnou energii, dochází k restrukturalizaci nebo rozpouštění na 

povrchu nanomateriálu. Zkoumání těchto různých rozhraní umožňuje vytvoření 

prediktivních vztahů mezi strukturou a aktivitou, které jsou určeny vlastnostmi 

nanomateriálu, jako je například tvar, velikost, povrchová chemie, drsnost povrchu a 

povrchové vrstvy. Tyto znalosti jsou z pohledu bezpečného využívání nanomateriálů velmi 

podstatné. 

Na rozhraní mezi nanomateriály a biologickými systémy se organický a syntetický svět 

prolínají v novém oboru vědy, která se zabývá bezpečným využitím nanotechnologií a 

navrhováním nanomateriálů pro biologické aplikace, mezi něž patří i agens pro ochranu 

obyvatelstva před ionizujícím zářením. Rozhraní „nano-bio“ vytváří dynamické fyzikálně 

chemické interakce, kinetické a termodynamické výměny mezi povrchy nanomateriálů a 

povrchy biologických komponent. Není možné s jistotou popsat všechny biofyzikálně 

chemické interakce, které se na rozhraní odehrávají. Tyto interakce modifikují základní 

síly, které řídí interakce nanočástic za klasických koloidních podmínek (tab. 2). Ukazuje se 

tak, že problematika nanočástic a samozřejmě také fullerenů jako jejich představitelů se 

stává nově se otvírající disciplínou v oblasti bezpečnosti, a to jak v lékařství a 

farmakologii, tak i v bezpečnosti práce a v environmentální bezpečnosti.  
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5.1 Hlavní síly řídící interakce na rozhraní nano-bio systémů 

Tab. 2 Hlavní síly řídící interakce na rozhraní mezi nanomateriály a biologickými systémy [4]. 

Síla Původ a charakter Dosah 
(nm) 

Možný vliv na rozhraní 

Hydrodyna-
mické interakce 

Konvektivní tah, zdvih a 
Brownův pohyb jsou 
obvykle při interakci 
povrchů v nanoměřítku 
potlačeny nebo posíleny 

102 - 105 Zvyšuje se frekvence kolizí 
mezi nanočásticemi a 
dalšími povrchy, které jsou 
za transport odpovědné 

Elektrodyna-
mické interakce 

Van der Waalsovy interakce 
vznikající v každém 
z interagujících materiálů a 
v intervenujícím médiu 

1 až 100 Univerzálně přitažlivé ve 
vodních médiích; jsou 
podstatné menší 
v biologických médiích a 
v buňkách v důsledku 
vysokého obsahu vody 

Elektrostatické 
interakce 

Elektricky nabitá rozhraní 
přitahují opačně nabité ionty 
a odpuzují ionty se stejným 
nábojem působením 
coulombovských  sil, 
přičemž vznikají 
elektrostatické dvojvrstvy 

1 až 100 Překrývající se dvojvrstvy 
jsou obvykle odpudivé, 
protože většina z nich ve 
vodním médiu získává 
negativní náboj, ale mohou 
být i přitažlivé v případě 
opačně nabitých materiálů 

Interakce s 
rozpouštědlem 

Lyofilní materiály interagují 
s molekulami rozpouštědla 
úspěšně 
 
Lyofobní materiály interagují 
s molekulami rozpouštědla 
neúspěšně 

1 až 10 Lyofilní materiály jsou 
v rozpouštědle 
termodynamicky stabilní a 
neagregují. 
Lyofobní materiály jsou 
spontánně vypuzovány 
z objemu rozpouštědla a 
jsou nuceny k agregování 
nebo akumulaci na rozhraní 

Sterické 
interakce 

Polymerové sloučeniny 
adsorbované na anorganické 
částice nebo biopolymery 
vytlačené na povrchu buněk 
způsobují vznik pružinových 
odpudivých interakcí 
s ostatními rozhraními 

1 až 100 Obecně zvyšují stabilitu 
jednotlivých částic, ale 
mohou interferovat 
s buněčnou absorpcí, 
zvláště když povrch 
polymerů je vysoce 
rozpustný ve vodě 

Polymerové 
můstkové 
interakce 

Polymerové molekuly, 
adsorbované na anorganické 
částice nebo biopolymery 
vytlačené na povrch buněk 
obsahující elektricky nabité 
funkční skupiny, mohou být 
přitahovány opačně nabitými 
podíly na povrchu substrátu 

1 až 100 Obecně podporují agregaci 
nebo ukládání, zvláště když 
funkční nabitou skupinou je 
karboxylová kyselina a 
pokud jsou částice 
dispergované ve vodním 
médiu s obsahem 
vápenatých iontů 
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Charakter povrchu částice, např. její hydrofobita, velikost, poloměr zakřivení, náboj, 

vrstvy, které vyvolávají stérické nebo elektrostérické účinky rozhoduje o tom, které 

biomolekuly budou s nanočásticemi interagovat, tj. které sprostředkují jejich přístup 

k buňkám. O několika bílkovinách je známo, že vytvářejí s nanočásticemi přechodné 

komplexy. Velké rozdíly v jejich disociačních rychlostech způsobují preferenční vazebné 

interakce mezi specifickými typy částic a biologickými tekutinami, v nichž jsou 

suspendovány. Kromě toho ovlivní jejich vazby i koncentrace proteinů v blízkosti částice. 

Například uveďme dynamickou koronu nanočástice v krvi: lidský sérový albumin a 

fibrinogen mohou na povrchu nanočástice převládat po dobu krátkých intervalů, zatímco 

bílkoviny vyskytující se v menším množství s vyšší afinitou a pomalejší kinetikou je 

mohou nakonec nahradit. Naproti tomu v prostředí s nižším obsahem proteinů (jako jsou 

bronchiální nebo oční tekutiny) bílkoviny s nižší vazebnou afinitou (jako je albumin) 

mohou na povrchu nanočástic dominovat. Bílkoviny, které se nejpevněji váží na uhlíkové 

nanočástice, nanočástice oxidu železa, lipozomy a polymerové nanočástice, jsou albumin, 

imunoglobuliny, komplement, fibrinogen a apoliproteiny. Vazba s komplementem a 

imunoglobulinem způsobuje ozonizaci částice: tzn., že podporuje receptorem 

zprostředkovanou fagocytózu. Toto chování může napomáhat při vývoji nových vakcín 

nebo k minimalizaci negativních zdravotních dopadů aktivací imunitního systému. 

Přestože záměrné navázání proteinových ligandů (např. transferinu) může zvýšit absorpci 

endocytózou, není zcela jasné, jakým způsobem spontánní tvorba proteinové korony 

přispívá k absorpci do tkání in vivo. Obecně se předpokládá, že navázání plazmového 

proteinu je důležité při určení in vivo distribuce v orgánech a odstraňování nanočástic 

z oběhu. 

5.2 Obalení částice membránou 

Přilnutí částice na lipidovou buněčnou dvojvrstvu je typickým případem rozhraní mezi 

nanomateriálem a biologickou molekulou. Uvažujme nejprve síly a jevy na rozhraní, které 

rozhodují o kontaktu nanočástic a obalení membránou. Přilnutí částic a jejich pohlcení 

v místě přilnutí vyžaduje specifické a nespecifické vazebné interakce, které musí překonat 

síly odporu, jež absorpci částice brání (tab. 3). V případě, že akceptujeme účinnost 

fullerenů jako radioprotektivních látek uvnitř buňky, musí interakce mezi fullerenem (jeho 
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derivátem) a membránou probíhat tak, aby došlo k zachycení fullerenu membránou a 

k průchudu skrze ní, avšak aby interakce nebyla příliš silná, tj. aby se fulleren mohl uvolnit 

uvnitř buňky a vyskytovat se tak v blízkosti „chráněných“ zranitelných struktur.  

Tab 3 Síly, které brání a podporují obalení nanočástice povrchem membrány [4] 

Síly, které proces podporují 

 

Síly, které procesu brání (síly odporu) 

Specifické vazebné: interakce ligand-

receptor 

 

Protahování a elasticita buněčné membrány 

Nespecifické vazebné: charakteristiky 

povrchu částic 

Tepelné fluktuace buněčné membrány 

Uvolnění volné energie v místě kontaktu 

 

Receptorová difúze na adhezním povrchu 

Optimální velikost a tvar částice Hydrofobní exkluze polárního povrchu 

povrchem membrány 

Komponenty membrány a cytoskeletu 

závislé na energii, pohybové síly  

Protahování vazeb receptor-ligand, faktor 

elasticity vazeb 

 

Doba obalení částice je kvantitativním vyjádřením integrace těchto sil. Ty je možno 

vyjádřit matematicky na základě série proměnných (např. velikost nebo tvar částice, 

energie systému, rychlost difúze receptorů a elasticita buněčné membrány). Mezi 

nejúčinnější specifické vazebné interakce patří interakce povrchových ligandů, které 

materiálu umožní interakci s komplementárními molekulami nebo receptory na buněčné 

membráně. Tyto interakce mají za následek receptorem zprostředkovanou endocytózu 

(přijímání látek do buňky), což je proces se závažným významem pro transport léčiv, 

přičemž jako léčivo můžeme chápat i radioprotektivní fulleren. Aby bylo dosaženo ligandy 

zprostředkované absorpce, membránové receptory musí difundovat na místo adheze, aby 

pomohly vytvořit kritický počet interakcí. Nakonec musí kooperující interakce 

vygenerovat dostatečnou termodynamickou energii, která překoná elastickou reakci 

membrány (další síla odporu). 
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5.3 Role hydrofobity v buněčné absorpci 

Absorpce nanočástice je dále komplikována možnou hydratací povrchu nanočástice a/nebo 

buněčné membrány. Tato situace vede k řadě dynamických interakcí, jejichž výstupy jsou 

určeny silou vazeb vznikajících mezi molekulami vody a povrchem materiálu v porovnání 

s vazbami, které molekuly vody vytvářejí sami mezi sebou. Došlo k pokusům přirovnat 

tento proces ke smáčení nebo k tvorbě povrchové vrstvy, ve skutečnosti dynamika setkání 

koloidní částice s fagocytickým buněčným povrchem zahrnuje více jevů než pouhé 

klasické smáčení. Model napětí na povrchovém filmu naznačuje, že částice, které jsou 

hydrofobnější než povrch membrány, budou snáze pohlceny než jejich méně hydrofobní 

protějšky. To je významný prvek z hlediska míry derivatizace fullerenu jako 

radioprotektivního agens, protože je nezbytné najít kompromis mezi hydrofobními 

vlastnostmi umožňujícími přechod fullerenu buněčnou membránou a hydrofilními 

vlastnostmi zajišťujícími rozpustnost a tak i transportovatelnost k buňce. Počítačová 

simulace ukázala, že absorpce hydrofobních aglomerátů C60 povrchovou membránou je 

termodynamicky výhodná v důsledku hydrofobity v prostoru uvnitř membrány. Jakmile se 

tyto aglomeráty protlačí kolem lipidových skupin na membráně, shromáždí se ve vnitřním 

prostoru membrány, kde jednotlivé uhlíkové klece dispergují. Toto chování bylo zatím 

pouze modelováno, není však potvrzeno in vitro. Částice, které mají hydrofobní povrchy, 

mají tendenci shlukovat se a jsou proto hned odstraňovány retikuloendoteliárním 

systémem. Hydrofobní nanočástice mají obecně krátké in vivo poločasy (sekundy až 

minuty), protože jsou z oběhu rychle odstraňovány buněčnými prvky 

retikuloendoteliárního systému, zvláště v játrech a slezině. Pokud nanočástice záměrně 

vpravíme do krevního oběhu injekčně, má jejich velikost důležitý vliv na rychlosti a trasy, 

kterými se budou z těla vylučovat. Např. ledviny vyloučí částice menší než 8 nm, játra a 

slezina zachytí částice větší než 200 nm [48, 49] atd. 

5.4 Vliv biofyzikálně – chemických charakteristik povrchu nanočástic 

Povrchové efekty se také do značné míry mění drsností povrchu v rozsahu nanojednotek 

(tzn. lokálními výstupky a prohlubněmi, jejichž poloměr je menší než poloměr částice). 

Povrchové nerovnosti s malým poloměrem skutečně diktují sílu interakcí nanočástice - 

buňka. Simulace interakce nanočástic se syntetickými membránami naznačují, že drsnost 
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povrchu v nanoměřítku do velké míry minimalizuje odpudivé interakce (např. 

elektrostatické, hydrofilní) a tím podporuje adhezi, která může mít za následek snažší 

pohlcení buňkou. 

Na buněčnou absorpci má rovněž vliv velikost, tvar a poloměr zakřivení povrchu částic. 

Pro každou částici, která je schopna vstupu do buňky, existuje prahový poloměr rth, pod 

jehož hodnotou buněčná absorpce klesá. Větší optimální poloměr částic ropt obalování 

urychluje. Např. uvažujeme – li částice o stejné hmotnosti, ultrajemné částice způsobí u 

modelových krys větší zápal plic než jemné částice stejného složení. Pokud je dávka 

normalizována na ekvivalent celkové plochy povrchu částic, které se do plic dostanou, 

rozdíl mezi ultrajemnými a jemnými částicemi zmizí. Platí, že zvýšení povrchu 

zavedených nanočástic má za následek vyšší interakce s pulmonálními buňkami. Musíme 

však vzít v úvahu také to, že k toxicitě částic může nezávisle přispět také jejich povrchová 

reaktivita. Reaktivní plocha povrchu může proto představovat ještě akutnější příspěvek 

k toxicitě částic. 

Na základě vyhodnocení více než 130 typů nanočástic včetně fullerenů, oxidů kovů, 

polymerů, lipomů, dendrimerů, kvantových teček a koloidů zlata, zjistila laboratoř 

Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL) v Institutu pro výzkum rakoviny 

(Maryland) [50] význam nábojů částic pro bezpečnost nanomateriálů. Kationtové částice 

jsou více cytotoxické a s větší pravděpodobností indukují hemolýzu (rozpad erytrocytů) a 

agregaci krevních destiček než částice neutrální nebo aniontové [48, 49]. 
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6 OBECNÉ TOXIKOLOGICKÉ METODY 

Studie radioprotektivity organicky zahrnuje tři části – syntézu vhodného materiálu jako 

„kandidáta“, testování jeho účinků z hlediska ochrany před zářením, ale také studium 

toxicity materiálu samotného; pokud by tato byla příliš vysoká, nebude možné látku použít 

obdobně, jak se už vícekrát stalo s různými léčivy. Z tohoto důvodu byla zpracována i tato 

kapitola shrnující obecné toxikologické metody se zaměřením na nanomateriály, respektive 

fullereny.  

6.1 Experimentální metody 

Experimentální toxikologie se zabývá testováním toxicity chemických látek na živých 

biologických objektech, kterými mohou být laboratorní zvířata, rostliny či mikroorganismy 

(testy in vivo) nebo jejich isolované části (isolované orgány), tkáňové kultury, isolované 

buňky apod. (testy in vitro). Testování toxicity umožňuje získat toxicitní parametry, nutné 

pro posouzení zdravotních rizik chemických látek pro člověka, ostatní živočichy, rostliny 

apod. a také pro životní prostředí.  

Hlavním úkolem experimentální toxikologie je určit a kvantifikovat rizika, která vyplývají 

z expozice toxickým látkám. Měla by umožnit zjištění nejvyšších přípustných koncentrací 

(NPK) škodlivin, formulovat preventivní bezpečnostní a hygienická opatření při styku s 

toxickými látkami nebo při jejich použití. U látek, které mají významné široké praktické 

využití (např. léky, kosmetické přípravky, aditiva do potravin a celá řada dalších), je třeba 

znát jejich škodlivé účinky na lidské zdraví. Získání komplexních toxikologických údajů o 

dané látce je záležitostí značně náročnou a finančně nákladnou. Existují proto určitá 

pravidla postupu experimentálního testování toxicity, a to např. podle užití látky, podle 

vyráběného množství, apod. 

Toxikologické testování nových látek (léčiv i chemikálií) zahrnuje akutní, subakutní, 

subchronické a chronické studie, jejichž cílem je určit případné nežádoucí účinky na 

testovaný živočišný systém. U léčiv před jejich podáním člověku a u chemikálií, jejichž 

výroba či dovoz přesahne několikatunová množství jsou požadovány další speciální studie, 

které zahrnují ovlivnění reprodukce, vznik nádorů a genetická poškození. Podstatou všech 

těchto požadovaných studií je možnost přenesení získaných výsledků na člověka, což je 

možné hlavně získáním podkladů na živých organismech, systematicky blízkých člověku. 
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K základním toxikologickým testům tedy patří sledování akutní (24 hod), subakutní (28 

dní), subchronické (90 dní) a chronické toxicity (po většinu doby života).  Vedle nich se 

mohou provádět šetření speciální, při kterých se zjišťuje např. metabolismus, 

toxikokinetika, karcinogenita, mutagenita, teratogenita, alergické účinky, neurotoxicita, 

nefrotoxicita a další. 

Experimentální zjišťování toxicity je časově i finančně velmi nákladné a je také 

předmětem etických diskusí s ohledem na používání vyšších živých organismů, pro účely 

hledání vhodných radioprotektiv je však určitá míra biologických testů nevyhnutelná a 

proto byly experimentální studie toxicity provedeny i v rámci této práce (viz praktická 

část).  

6.2 Predikční metody, QSAR 

Predikční toxikologie se zabývá metodami stanovení toxicity a toxických indexů 

chemických látek, které dosud nebyly testovány experimentálně na vyšších organismech. 

Jsou to metody typu in vitro (buňky, tkáně, nízké organismy) a in silico (stanovení/odhad 

výpočtem), patřící pod dnes používaný termín alternativní metody testování. Záměrem 

těchto metod je získat informaci o nebezpečnosti chemických látek pro zdraví rychle, levně 

a s co nejmenším utrpením pokusných zvířat. V  oblasti toxikologického testování je 

užíván pojem „alternativní test“, co je označení testů, které nahrazují klasické testy na 

pokusných zvířatech a poskytují minimálně stejně cennou informaci jako klasické, jsou 

rychlejší a pokud možno ekonomicky výhodnější. S tím spojovaný termín „integrovaný“ 

znamená sdružení více metod, většinou zcela odlišných (výpočtové, fyzikálně chemické, 

biologické). Takové vlastnosti mají metody analýzy QSAR.  

Analýza QSAR z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships (analýza 

kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností) se v moderní 

formě objevuje na rozhraní 50. a 60. let minulého století. Nejprve se jí chopili 

farmakologové a farmaceuti ve snaze ji využít pro nalezení co nejúčinnějšího léčiva, což 

povaha analýzy QSAR umožňuje. V 80. letech začala v jejím využívání dominovat 

toxikologie se snahou využít predikčních vlastností modelů QSAR pro odhad velikosti 

toxických a nežádoucích účinků chemických látek dosud netestovaných a to před jejich 
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používáním a distribucí mezi obyvatelstvo, do životního prostředí a k odhadu rizika při 

expozici chemickým látkám [51, 52]. 

Přesto, že ještě v 60. letech minulého století nebyla koncepce QSAR příliš přijímána, 

badatelé ze skotské edinburgské skupiny, významný chemik Crum-Brown a jeden ze 

zakladatelů moderní farmakologie Fraser, již v roce 1869 napsali: „….Nemůže být žádná 

rozumná námitka proti tomu, že existuje vztah mezi fysiologickým  účinkem látky a jejím 

chemickým složením a konstitucí…“. Svůj článek nazvali „On the Connection between 

Chemical Constitution and Physiological Action“ [53]. Toto téma bylo náplní jedné ze 

dvou slavných přednášek [54], které Sir Frazer přednesl na Royal College of Physicians of 

Edinburgh v roce 1872 [55]. 

V roce 1893 uzavřel Richet své studie toxických účinností různých alkoholů, etherů, 

aldehydů a ketonů tím, že velikost jejich účinků je úměrná jejich rozpustnosti ve vodě [56]. 

Nezávisle na sobě Mayer [57] a Overton [58] popsali, že narkotická účinnost látek koreluje 

s jejich rozdělovacím koeficientem mezi olej a vodu. Kritický přelom v kvantitativních 

studiích, které byly dosud zcela empirické, nastal prací Fergusona [59], který použil 

představ termodynamiky. Konstatoval, že stejně velký účinek mají látky při stejně velkém 

chemickém potenciálu v místě účinku. Řadou studií [60] tak dospěla analýza QSAR ke 

své moderní historii, která byla odstartována pracemi Zahradníka a Chválila [61] a 

Hansche [62]. 

Zkratka QSAR se stala nejrozšířenější, dnes jedině užívaná, od 1. Evropské QSAR 

konference v Praze v roce 1973, kdy se objevila v titulu sborníku konference [63]. Analýza 

QSAR je analýza souboru experimentálních údajů o velikosti biologických a fyzikálně 

chemických vlastností chemických látek metodami matematické statistiky. Soubor údajů se 

může týkat série látek strukturně podobných – homologická série, nebo strukturně 

různorodých – heterogenní série. Čím větší série, tím výhodnější pro odvození QSAR 

modelu/rovnice. Rozsah hodnot biologických i fyzikálně chemických vlastností použitých 

k tvorbě modelu vymezují oblast jeho použitelnosti.  

Model/rovnice QSAR vyjadřuje kvantitativně vztah mezi velikostí změny v biologické 

účinnosti a velikostí změny struktury molekuly, třeba změny substituentů (homologická 

série derivátů benzenu: benzen, toluen, anilin, chlorbenzen a další). Za předpokladu, že 
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změna je vztažena ke stejné počáteční struktuře (substituent vodík), lze rovnici zapsat 

jednoduše (rov. 7) : 

BAi = f(Xi),               (7) 

kde BAi  je biologická účinnost látky i, f matematická funkce (přímky, paraboly a jiné), Xi 

vlastnost příslušející struktuře látky. Termín účinnost v analýze QSAR znamená vždy 

velikost účinku. 

Výsledkem analýzy může být matematická formule, případně soustava formulí a pravidel. 

Využije se při tom znalost  fyzikálně chemických vlastností látek, které jsou získávány 

mnohem jednodušeji než údaje biologické nebo je lze vypočítat. Model – rovnice – je 

vytvořen z experimentálních dat a tak simuluje test a testovací objekt, např. LD50 na myši 

po inhalační expozici. Počítač, který obsahuje modely a metody analýzy QSAR simuluje 

experimentální testovací objekt („myš v počítači“). Modely QSAR jsou matematické 

rovnice, kde levá strana je obsazena velikostí vlastnosti biologické v log tvaru, log LD50 

(myš, i.v., 24 hod.), pravá strana velikostí vlastností fyzikálně chemických, topologických 

nebo kvantově chemických indexů (obecně zvané molekulové deskriptory).  Největší 

nesnáz modelů QSAR je skryta v použitých experimentálních údajích, jejich správnosti a 

dostupnosti. 

To, že kvantitativní vztah mezi chemickou konstitucí látek a jejich biologickou účinností 

existuje, lze vysvětlit znalostmi a představami molekulové biologie a fyzikální chemie. Za 

prvé, vlastnosti fyzikálně chemické (relativní molekulová hmotnost, bod tání, tense par, 

spektra a další) i biologické (LD50 pro myš po intravenosním podání za 24 hodin, EC50 pro 

inhibici pohybu červů po tříminutové expozici, inhibiční koncentrace růstu prvoků IGC50 

po dvoudenní expozici, a další) jsou společně dány uspořádáním elektronů v molekule, 

molekulovými orbitaly té které sloučeniny. Za druhé, biologická účinnost, velikost 

biologického účinku, je určena kritickým procesem, který je nejpomalejší a který určuje 

velikost účinku a koncentraci účinné látky v místě účinku. Ten může být řízen vlastnostmi 

molekul trojího druhu (se čtvrtou skupinou konstant, které nelze zařadit ani do jedné ze tří 

uvedených):  

•  hydrofobní (lipofilní)  

•  elektronové (polární)  

•  sterického charakteru  
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•  případně ostatní, výše nezařaditelné, např. kombinované z více výše zmíněných 

příspěvků (molární refrakce, parachor a jiné), topologické indexy a další. 

Jednotlivým příspěvkům jsou přiřazovány fyzikálně chemické vlastnosti. Ty mohou být 

odvozeny z procesů, které s testovanými biologickými (toxickými) žádný přímý vztah mít 

nemusí – ale mohou. Nejužívanější fyzikálně chemickou vlastností se stal rozdělovací 

koeficient látek mezi n-oktanol a vodu. Z toho lze usoudit, že onen kritický proces pro 

velikost toxického účinku je ukryt v toxikokinetických pochodech. Nejobecnější tvar 

QSAR rovnice představuje Hanschova rovnice (8): 

log BAi = k1.log Pi + k2.(log Pi)
2 + k3Ri + k4.Si +k5         (8) 

kde BAi je biologická účinnost látky i, log Pi je rozdělovací koeficient látky i mezi n-

oktanol a vodu, Ri je konstanta simulující reaktivitu látky i, Si je konstanta simulující 

stérické uspořádání molekuly látky i.  

Nejčastěji model (rov. 9, 10) vystačí s hydrofobními konstantami. Uvedené modely jsou 

v predikční toxikologii nejpoužívanější. 

log BAi = k1.log Pi + k2, případně              (9) 

log BAi = k1.log Pi + k2.(log Pi)
2 + k3               (10) 

Vysoký, nejméně 85%, podíl modelů QSAR vystačí s logaritmem rozdělovacího 

koeficientu látek mezi n-oktanol a vodu jako molekulovým deskriptorem. To znamená, že 

pravá část jejich rovnice obsahuje stejnou nezávisle proměnnou x – log P, a to umožňuje 

vzájemnou korelaci levých stran y – log biologické účinnosti. 

Kombinací metod molekulového modelování s metodami nelineární regresní analýzy 

vznikly metody QSAR, které řeší vztahy mezi strukturou a aktivitou na trojrozměrné 

úrovni (3D QSAR). Pravděpodobně nejpoužívanější 3D metodu QSAR představuje metoda 

CoMFA (Comparative Molecular Field Analysis), která byla do QSAR zavedena R.D. 

Cramerem a kol. [64] a s jejíž tématikou se v literatuře objeví každý rok asi 50 publikací. 

Její provedení vychází z následujících předpokladů: 

a) interakce mezi biomakromolekulou a ligandy nejsou kovalentního charakteru, 

b) převažují interakce elektrostatické, stérické, po případě hydrofobní 

c) poskytují dostatek informací pro popis biologických vlastností. 
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Široká aplikace této metody je umožněna programovým vybavením, které je komerčně 

dostupné, buď samostatně, nebo jako součást souboru programů molekulového 

modelování. 

Využití QSAR pro toxikologii fullerenů 

Rozšířenost používání predikční metody pomocí QSAR byla motivací pro zjištění její 

použitelnosti v případě fullerenu C60 a připraveného derivátu fullerenu DF, event. dalších 

jeho hypotetických derivátů. S ohledem na různorodost publikovaných výsledků získaných 

experimentálně in vitro a in vivo týkajících se toxicity C60 a jeho derivátů by bylo velmi 

přínosné provést odhad toxicity in silico (výpočtem). 

Za tímto účelem byla sjednána konzultace s doc. RNDr. Miloněm Tichým, DrSc. - 

Pracoviště pro predikční toxikologii, Státní zdravotnický ústav, Škrobárová 48, 100 42 

Praha 10, který pracuje s predikčním programem HAZARDEXPERT SYSTÉM. Tento 

program z chemické struktury odhaduje pravděpodobnost karcinogenity, mutagenity, 

neurotoxicity, teratogenity atd., což by byly velmi cenné informace z hlediska bioaplikace  

fullerenu a jeho vlivu na životní prostředí. Jedním z problémů SW aplikace je však 

skutečnost, že lze pracovat pouze s dvojrozměrným zadáním struktury testované látky, 

nikoliv s nanokoulí, tvořenou šedesáti atomy uhlíku. Je zřejmé, že fyzikální a chemické 

vlastnosti kulové nanostruktury s prostorově uspořádanými funkčními skupinami, ať již 

symetricky či nikoliv, jsou odlišné a mají významný vliv na chování nanočástice na nano-

bio rozhraní. Jak je uvedeno v kap. 3 Biofyzikálně chemické interakce na nano-bio 

rozhraní, na buněčnou absorpci má vliv např. velikost, tvar a poloměr zakřivení povrchu 

částic s prahovým poloměrem rth, pod jehož hodnotou buněčná absorpce klesá. Větší 

optimální poloměr částic ropt obalování urychluje. Z toho plyne, že zvažovat např. plošné 

zadání částice v určitých plošných sekvencích není vůbec adekvátní. 

3D QSAR 

Slibněji se jeví aplikace 3D QSAR, která umožňuje konstrukci molekuly na prostorové 

úrovni. Současné knihovny aplikace umožňují modelování interakcí biomakromolekul 

s ligandy, což nachází uplatnění zejména v predikčním zkoumání léčiv a nových 

farmakologických látek. Využití programů QSAR v oblasti nanomateriálů je dosud 

nedořešená problematika, což nakonec vyplynulo např. ze Zprávy o účasti na jednání 

pracovní sekce pro vyráběné nanomateriály při OECD v Paříži a návštěvě výzkumného 
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ústavu hygieny a bezpečnosti práce ve Vandoeuvre, podané RNDr. Miroslavem Mrázem, 

CSc., SZÚ Praha, 2009 [65]. V bodě 7. uvádí úlohu alternativních metod v nanotoxikologii 

(QSAR) a užití „weight of evidence approchaes“, které zohledňují veškeré dostupné 

informace o testované látce. Pracovní skupina dosud nevypracovala žádné výstupy. Jak 

plyne z Programu skupiny pro následující období, stále jsou řešeny následující úkoly: 

a) aktualizovat seznam užívaných metod in vitro pro testování toxicity chemických látek 

a tyto metody zhodnotit z hlediska použití pro testování nanomateriálů 

b) posoudit potřebu nových in vitro testů vhodných pro studium toxických účinků 

specifických pro nanomateriály 

c) posoudit použitelnost metod QSAR pro studium toxicity nanomateriálů  

Z aktuální zprávy RNDr. Miroslava Mráze, CSc., SZÚ Praha, 2011 [66] o účasti na 

konferenci: Risks associatet with nanoparticles and nanomaterials (5.4.2011 – 7.4.2011, 

Nancy, Francie) vyplývá, že symposium demonstrovalo širokou škálu problematiky řešené 

v oblasti „nanosafety". „Charakteristickým rysem této oblasti je nestejnoměrná úroveň 

poznání v jejích jednotlivých klíčových aspektech: pozoruhodně vysoká úroveň 

experimentálního a technického řešení dílčích úloh a hojnost různých modelů a 

teoretických schémat na straně jedné, a naproti tomu velmi málo údajů o reálných 

expozicích na pracovištích a reálných efektech na zdraví exponovaných osob na straně 

druhé.“ 

Další snaha o pokus využití 3D QSAR pro C60 a jeho modifikace vedla ke kontaktu s doc. 

Mgr. Jiřím Damborským, Dr. (Institut experimentální biologie, Loschmidtovy laboratoře, 

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Kamenice 5/A4, 625 00 Brno). Výstupem 

konzultace bylo zjištění, že QSAR a 3D QSAR metody lze obecně použít ve studiích, kdy 

máme k dispozici větší počet (různých) sloučenin s dostupnými experimentálními daty. Tj. 

kromě fullerenu ještě dalších minimálně 9 sloučenin. Čím více sloučenin, tim lepši model 

lze „postavit“. S použitím takového modelu lze následně predikovat experimentálni data 

pro dalši, dosud netestované sloučeniny. Současné knihovny aplikace umožňují 

modelování interakcí biomakromolekul s ligandy, což nachází uplatnění zejména 

v predikčním zkoumání léčiv a nových farmakologických látek, avšak využití programů 

QSAR v oblasti nanomateriálů je dosud nedořešená problematika. 
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Teprve nově publikované práce z r. 2010 a 2011 [67, 68] se zabývají řešením této otázky a 

shromažďováním dat pro uplatnění QSAR. V roce 2008 se autor práce [69] již zabýval 

vytvořením kombinace dostupných cytotoxických a imunologických dat a jejich 

knihovnou. Tato práce se však týká nanotrubic, nikoliv fullerenu C60. 

Ukazuje se tak, že současný stav znalostí o predikční toxikologii neumožňuje dostatečně 

spolehlivě předpovídat toxické účinky nanomateriálů a tudíž ani fullerenů. Potřeba těchto 

předpovědí je však značná a tak Evropská unie v 7. Rámcovém programu EU vyzývá 

vědecké instituce k řešení možnosti využití  QSAR v oboru toxicity nanočástic. Konstatuje, 

že vědecké znalosti v této oblasti jsou neuspokojující a vypisuje grand na řešení 

problematiky využití QSAR pro nanočástice. Protože studium možnosti uplatnění 

predikční toxikologie vedlo ke zjištění, že ani na evropské úrovni není tato problematika 

zvládnuta, byla v této práci uplatněna experimentální toxikologie in vivo a in vitro, 

primárně testy akutní a subakutní (prolongované). 
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7 DOSAVADNÍ ZNALOSTI O TOXICITĚ FULLERENU A JEHO DERIVÁTŮ 

V posledních letech byla provedena řada toxikologických studií uhlíkových nanočástic.   

Studie na zvířatech i buněčných kulturách naznačují, že biologická reakce se může velice 

lišit v závislosti na povaze testovaného nanomateriálu i použité zkušební metodě [70, 71, 

72]. Povaha testovaného materiálu závisí na metodě výroby a dodatečném zpracování, 

mající za následek různé úrovně znečištění (kovy, organické molekuly, jiné formy uhlíku, 

pomocný materiál, atd.). 

Jedním z prvních, kdo provedl pokusy na živých organismech je doktor Günter 

Oberdörster z University of Rochester v New Yorku [73]. Na základě pokusu s potkany 

zjistil, že se inhalované nanočástice dostávají do mozku. Obersdörfer nechával pokusné 

potkany vdechovat uhlíkové nanočástice kolem 35 nanometrů. Už druhý den se 

nanočástice objevily v čichovém laloku mozku pokusných zvířat a jejich koncentrace se 

spolu s dalším vdechováním dále zvyšovala. Většina látek se do mozku dostává krevním 

oběhem, pokud překoná bariéru mezi mozkem a krevním řečištěm.  Mozek je touto 

bariérou velmi dobře chráněn před průnikem škodlivin z krve. Nanočástice se ale do 

mozku zřejmě dostávají přes čichový nerv. Oberdörster totiž před podáním nanočástic 

uhlíku ucpal potkanům jednu nosní dírku a nanočástice se pak objevily jen v čichovém 

laloku na příslušné straně mozku bez toho, aby byl zasažen druhý čichový lalok. 

Některá publikovaná toxikologická data jsou poměrně protichůdná a nesourodá. S ohledem 

na nerozpustnost C60 ve vodě jsou závislá i na druhu použitého rozpouštědla [74]. C60 

rozpuštěný pomocí  THF způsobil 100 % mortalitu testovaných ryb daphnia v intervalu 6-

18 hod, zatímco C60 rozpouštěný pouze mícháním ve vodě nezpůsobil žádná viditelná 

fyzikální poškození během 48 hodin, avšak byla zjištěna zvýšená lipidová peroxidace 

(LPO) v mozku, významně v žábrách a výrazně se zvýšil projev skupiny CYP2 enzymů 

v ledvinách (zajišťujících metabolismus léků a steroidů), ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Obdobný test na Danio rerio („zebrafish“) provedl Henry [75], který rovněž zpochybňuje 

interpretaci výsledků toxicity C60, pokud je v postupu rozpouštění použito THF, a to 

s ohledem na vzniklý degradační produkt γ – butyrolactone. V práci [76] je naopak 

demonstrována silná korelace mezi přítomností C60 a poškozením DNA. Test 

bioakumulace fullerenu v oktanolu jako substituentu lidské tkáně prokázal srovnatelný 

bioakumulační potenciál jako DDT (dichlordifenyl- trichlormethylmethan) [77, 78]. Jafvert 
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a Kulkarni [79] určili pro C60 hodnotu rozdělovacího koeficientu oktanol/voda a to log Ko/v 

= 6,67, což představuje vysokou lipofilicitu a z toho plynoucí potenciál akumulace 

v organizmu. 

Fullereny byly popsány také jako zdroj kyslíkových radikálů vně i uvnitř biologických 

systémů [80]. Oxidativní stres je v současné době považován za nejvýznamnější cestu 

toxického působení fullerenu - je definován jako nerovnováha mezi produkcí volných 

kyslíkových radikálů a jejich odstraňováním antioxidanty. Tato nerovnováha může vést k 

oxidativnímu poškození buněk (peroxidace lipidů, ztráta funkce proteinů, poškození 

nukleových kyselin, buněčná smrt). Jiné in vitro studie provedené na keratinocytech 

prokázaly rychlou absorpci fullerenů těmito kožními buňkami [81, 82]. 

Andrievsky [83] provedl přehled všech toxikologických studií týkajících se C60 se 

závěrem, že většina pozorovaných toxických efektů C60 byla způsobena použitím 

organického rozpouštědla THF nebo přítomností agregovaných struktur C60. Deklaruje, že 

fullerenová vodní suspenze není toxická a v podstatě disponuje pozitivními biologickými 

efekty. Kolosnjaj [84] dospěl po recenzi prací publikovaných v letech 1990 až 2006 k 

závěru, že je jen málo důkazů k prokázání jednoznačné akutní a subakutní toxicity 

nemodifikovaného C60, zatímco jeho chemicky modifikované deriváty mohou být toxické. 

S ohledem na studie, které deklarovaly, že toxicita C60 je zvýšena (či způsobena) užitím 

THF k jeho rozpuštění, provedla Obersdorfer [85] experimenty s vodnou suspenzí nC60 

získanou pouze mícháním nebo s krmivem obsahujícím C60. Daphnia magna byla 

vystavena expozici dispersního roztoku nC60 získaného mícháním ve vodě, přičemž LC50 

nebyla dosažena při nejvyšší získané koncentraci 5 ppm. Při koncentracích >2 ppm/mg 

tkáně byla po 48 hod zjištěna kumulace C60 v tkáni. Pro koncentrace 1; 2,5 a 5 ppm C60 

bylo zjištěno 40% úmrtí od 5 dne a další přežívání déle než 21 dní, ale s ovlivněním 

reprodukce a redukcí potomstva. U vodního organismu Hyalella azteca byl C60 přítomen 

ve vodě nebo v krmivu. LC50 nebyla nalezena a v tkáni byla zjištěna kumulace 7 ppm C60 

po 96 hod bez toxického účinku. „Copepod“ (mořský strunovec) byl testován v přírodní 

mořské vodě, kde však sůl vysrážela C60 z původních 35 ppm na maximální koncentraci 

22,5 ppm. LC50 nebyla nalezena a v tkáni byla zjištěna kumulace 35 ppm C60 po 48-96 

hodinách. 
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Blickley a McClellan-Green [86] studovali toxicitu vodných agregátů C60 vůči mořským 

kostnatcům. Studie prokazuje nulovou toxicitu vodných klastrů C60 vůči organismům v 

různých fázích života a to do koncentrace 10 mg/ml. Tao [87] studoval sub-letální 

reproduktivní odezvu a akumulaci C60 ve vodním organismu Daphnia magna. Stanovil 

sub-letální koncentraci C60 4 mg/l pro dospělé jedince a 0.2 mg/l pro neonatální jedince 

užitím standardního 48 hodinového expozičního testu. Bylo zjištěno, že sub-letální 

koncentrace C60 způsobuje zvýšení úmrtnosti neonatálních jedinců během jejich dalšího 

vývoje a exponovaná matka se nebyla schopna již dále reprodukovat. Kumulace C60 

v organismu daphnia závisela na lipidovém objemu každého jedince. Jejich závěry 

podpořily skutečnost, že akutní toxicita C60 není pouze obavou a predikcí, ale že by měly 

být brány v potaz sub-letální i chronické efekty. Lovern [88] studoval vliv C60 na chování 

Daphnia magna a zjistil, že C60 způsobuje zvýšení srdeční činnosti, zvýšení frekvence 

vyskakování a nadbytečných pohybů ryb. Všechny tyto aktivity zvyšují riziko spojené s 

predátory. Stejně jako zvýšená aktivita se projevila i snížená reprodukční schopnost. 

Ringwood [89] studoval efekty vodné suspenze fullerenu na ústřice Crassostrea virginica. 

Užil vodný roztok C60 získaný postupem rozpouštění s toluenem. Výsledek jejich 

experimentů ukázal toxicitu vůči embriu ve vývojovém stádiu stejně tak jako lysozomální 

nestabilitu (lysozom slouží k hydrolytické degradaci látek). Lipidová peroxidace nebyla 

pozorována při expozici hepatopankreatické tkáně. Pozorovaný efekt vede autora k úvaze o 

možnosti chronického efektu expozice fullerenu, který je nutné dále studovat. 

V testech in vivo provedených na švýcarských myších [90] s užitím rozptýlených 

mikromletých C60 ve vodě obsahující povrchově aktivní látku nebyl zjištěn žádný smrtící 

efekt, toxicita nebo zpomalení růstu. Akumulace C60 v tukových buňkách, ve kterých byla 

vysoká koncentrace retinolu, vedla k neobvyklé metabolické cestě. C60 reagoval 

mechanismem adice produkující deriváty vitamínu A. Bylo též zjištěno [91], že C60 může 

být pohlcen lidskými leukocyty a monocyty (buňky účastnící se imunity). Avšak 

související obvyklý vzrůst uvolňování interleukinů nebyl zaznamenán. Tento efekt není 

objasněn, ale zdá se, že je v souladu s absencí zánětlivé odpovědi na C60 u švýcarských 

myší. Testy hemolýzy provedené in vitro na červených krvinkách ovcí neprokázaly žádný 

efekt s použitím suspenze C60 – PVP (polyvidon) [92], přičemž byla prokázána inkorporace 

C60 do endoplazmatického retikula (endoplazmatické retikulum zvětšuje vnitřní povrch 

buňky, což má velký význam pro metabolické procesy). Stejná suspenze C60 - PVP byla 
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použita ke studiu chondrogenese in vitro (vývoje buněk chrupavek) na myších buňkách 

[93]. Přítomnost C60 specificky zvýšila diferenciaci zárodečných buněk. Autor navrhuje, že 

fulleren inkorporován do endoplazmatického retikula by mohl podpořit syntézu 

bílkovinného cukru mechanismem podobným těm, jež jsou známy pro ostatní substance. 

Poškozující efekt in vitro byl zjištěn i u myších buněk středního mozku, kdy C60 snížil 

jejich diferenciaci a proliferaci. Embria plodné myši s in vivo aplikovaným fullerenem 

zemřela s deformacemi. Fulleren, který se inkorporoval do embryí, způsobil těžké 

disfunkce v jejich morphogenesi. Rostoucí mutagenita byla in vitro potvrzena i v práci [94] 

při koncentracích 0,1 - 30 µg/ml vodné suspenze C60 získané mícháním 60 dnů a chlazenou 

sonikací 30 min a to na embryonálních fibroblastech (základní buňka vazivové tkáně) gpt 

delta transgenické myši. 

Inhalační testy in vivo na samci potkana byly provedeny s fullerenem C60 o průměru 

agregátu 55 nm vs. 0,93 µm při 2,22 a 2,35 mg/m3 vzduchu, resp. [95]. Expozice byla 

provedena inhalací nosem (3h denně, 10 dnů). Rychlost depozice C60 v plicích byla o 41% 

větší u nanočástic (55 nm) vs. mikročástic (0,93 µm). Depoziční frakce byla o 50% větší u 

nanočástic. Nebyly zjištěny velké ani mikroskopické léze, hematologické testy prokázaly 

statisticky významné změny, ale pouze v malém rozsahu, bronchoalveolární výplach 

potvrdil významné zvýšení proteinů, makrofágy obsahovaly shluky C60  a to podstatně 

menší pro inhalované částice 0,93 µm oproti nanočásticím 55 nm v průměru. 

Přestože otázka toxicity fullerenů není doposud uspokojivě vyřešena, je z uvedených studií 

zřejmé, že fullereny podobně jako jiná xenobiotika, pronikají do organismu 

prostřednictvím dýchacího nebo trávicího ústrojí, přes tělní povrchy nebo injekčně, jak je 

znázorněno v přehledu na obr. 10 [77]. 
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Obr. 10 Možné cesty expozice a degradace fullerenu v těle savce [77]. 

Toxicita hydrofilních derivátů C60 ve srovnání s hydrofobním C60 

Sayes  [96] prokázal na dvou liniích lidských buněk (kožní fibroblasty HDF a jaterní 

karcinom HepG2), že cytotoxicita ve vodě rozpustných forem fullerenu je citlivě závislá na 

povrchové derivatizaci a že letální dávky se mohou lišit až o sedm řádů s relativně 

nevýznamnou změnou fullerenové struktury. Agregáty C60 jsou podstatně toxičtější než 

vysoce rozpustné deriváty C60, jako jsou C60(COOH)3, Na+
2-3[C60O7-9(OH)12-15]

(2-3)-  a 

C60(OH)24. V práci je prokázáno, že nano-C60 je cytotoxické vůči HDF a HepG2 buňkám 

při hladině 20 ppb, zatímco toxicita v pořadí uvedených derivátů klesá a C60(OH)24 

nevykazuje žádnou toxicitu do koncentrace omezené svou rozpustností. V případě smrti 
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buněk bylo ve všech případech příčinou oxidativní poškození buněčné membrány. Po 30 

hodinové expozici nano-C60 začaly buňky vykazovat známky děravých prosakujících 

membrán a lipidové peroxidace.  Avšak nebyly oxidované buněčné proteiny a narušeny 

normální funkce určitých buněčných organel. V pokusech bez buněk autoři prokázali, že 

v některých případech fulleren ve vodě generuje superoxidové aniony, které mohou být 

odpovědné za membránovou oxidaci a cytotoxicitu. Tato práce demonstruje případ jednak 

možnosti využití toxicity C60  jako terapeutického činidla protinádorového a 

antibakteriálního, na druhé straně vyzdvihuje nepřípustné biologické efekty 

nemodifikovaného C60. 

Isakovic [97] provedla obdobnou studii srovnání toxicity  nano-C60 a C60(OH)n na buňkách 

myšího fibrosarcomu, gliomu potkana a linie lidského gliomu. Cytotoxicita nano-C60 byla 

o tři řády vyšší než toxicita polyhydroxylovaného fullerenu. Nano-C60 způsobil rychle a 

pozorovatelně během několika hodin nekrózu buněk (smrt následkem nevratného 

poškození) spojenou s produkcí ROS (reaktivní formy kyslíku) a charakteristické 

poškození buněčné membrány, bez fragmentace DNA. Toto bylo pozorováno průtokovou 

cytometrií za současného využití V-fluoresceinu isothiokianátu (fluorescenční činidlo) a 

redox-citlivého barviva dihydrorhodaminu pro detekci ROS. Protikladně C60(OH)n 

způsobilo oddálenou a na ROS nezávislou smrt buněk s charakteristickami apoptózy 

(programovaná buněčná smrt vnitřním mechanismem buňky), zahrnující DNA 

fragmentaci. Použitím antioxidantu N-acetylcysteinu bylo zabráněno toxicitě nano-C60, ale 

nikoliv toxicitě C60(OH)n. To potvrdilo, že toxicita nano-C60 vzniká v důsledku oxidačního 

stresu. C60(OH)n se uplatňuje převážně jako antioxidant a cytoprotektivní agens pouze 

s mírnou apoptotickou aktivitou nezávislou na ROS. Naproti tomu nemodifikovaný C60 

disponuje silnou oxidační kapacitou odpovědnou za rychlou nekrotickou smrt buněk. 

Gelderman [98] rovněž studovala efekty C60 a C60(OH)24 na lidských endotelových 

buňkách (jedna vrstva buněk vystýlající vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a 

srdce). 24 hodinové působení C60(OH)24 významně zvětšilo buněčný povrch vyjádřený 

ICAM-1(CD54)- (mezibuněčné adhezní molekuly s proteinem). Jejich zvýšení nepřímo 

souvisí se zvýšenou imunitní odpovědí. Analýza buněčného cyklu a fragmentace DNA 

ukázala, že oba typy fullerenu způsobují blokaci G1 a že C60(OH)n indukovalo významnou 

apoptózu buněk. Navíc oba typy fullerenu indukovaly zvýšení koncentrace intracelulárního 

Ca2+, přičemž tento přesun vápníku pravděpodobně pochází z extracelulárního okolí. Závěr 
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práce je takový, že C60(OH)24 má zánětlivý a apoptotický účinek na testované buňky, což 

indikuje možný nežádoucí efekt fullerenů na endotelium. 

Usenko [99] testoval toxicitu C60, C70 a C60(OH)24 vystavením embryí Danio rerio 

rostoucím koncentracím vodných roztoků. Při vystavení 200 µg/l C60 a C70 byla zjištěna 

malformace, perikardiární edem a úmrtí. Dále byl u embryí zjištěn nekrotický i apoptotický 

zánik buněk. Odezva na C60(OH)24 byla při řádově vyšších koncentracích o mnohem slabší. 

Ačkoliv C60(OH)24 působilo s rostoucí koncentrací zvyšující se úhyn embriotických buněk, 

neindukovalo apoptózu. Autor uvádí, že toto zjištění je v rozporu se závěry testů 

provedených na jiných modelech, avšak navrhuje, že organismus Danio rerio je dobrým 

modelem pro rychlé stanovení toxicity nanomateriálů. 

Sayes [100] srovnává výsledky své předchozí práce in vitro, kde stanovil o 3-4 řády vyšší 

toxicitu C60 než  C60(OH)24 s výsledky, které provedl in vivo intratracheálně a pulmonálně 

na potkanech. Použil koncentrace 0,1 – 3 mg/kg C60 a C60(OH)24 a vyhodnocení prováděl 

od jednoho dne až po 3 měsíce. Intratracheální expozice oběma typům fullerenu vedla 

pouze k přechodnému zánětu plic a poškození buněk, které se od prvního dne nijak více 

nezhoršovalo po celou dobu sledování. Žádné nepříznivé efekty peroxidace lipidů nebyly 

pozorovány ani při nejvyšší použité koncentraci. Naopak, po pulmonálním vpravení obou 

typů fullerenu byla pozorována na dávce závisející zánětlivá odpověď charakterizována 

neutrofily (bílé krvinky učastnící se imunitního systému) a „zpěněnými“ lipidy 

obsahujícími kumulované makrofágy v alveole s evidentním zeslabením plicní tkáně a 

rozvojem pulmonální fibrozy (chronické onemocnění, které nastává v důsledku zánětu. Je 

charakteristické tvorbou vazivových jizviček v oblasti plic). Výsledky demonstrují malý či 

žádný rozdíl mezi účinky obou typů fullerenu, ve srovnání s kontrolní skupinou. Práce 

poukazuje na obtížnost interpretace výsledků in vitro a na důležitost posuzování 

toxikologické odezvy komplexně pro celý systém organismus – nanomateriál. 
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8 SOUHRN POPSANÝCH APLIKACÍ FULLERENU  

Je zřejmé, že neobvyklé komplexy a elektronové efekty předurčují fullereny k využití 

v medicínské chemii, kde už našly uplatnění jako neuroprotektivní látky [45, 101, 102], 

popsáno je jejich protialergické působení [103], potlačení množení rakovinových buněk a 

metastáz [104], antimikrobiální aktivita [105], antioxidační aktivita [40, 106, 107, 108 

109], anti-HIV aktivita, enzymatická inhibice [110, 111] a fotodynamická terapie [112]. 

Začátek nových zobrazovacích metod v angiografii představuje vysoce jodovaný derivát 

fullerenu [113], který lze využít jako kontrastní látky. Kontrastní látky založené na C60 

nabízí možnost snížení toxicity ve srovnání s dosud dostupnými komerčními kontrastními 

látkami pro zobrazovací technologie, které mohou být navíc často doprovázené 

alergickými reakcemi pacienta. Endohedrální metalofullereny vyzývají k aplikaci v oblasti 

nukleární medicíny. Nevýhodou současných chelátových radioizotopů je jejich kinetická 

nestabilita in vivo a uvolňování toxického radioaktivního kovu. Ten může být umístěn 

uvnitř fullerenové klece, která je resistentní vůči metabolismu a má vysokou kinetickou 

stabilitu. V práci [114] bylo provedeno in vivo vyhodnocení takové sloučeniny 

s gadoliniem uvnitř fullerenové klece C60, derivatizované i na svém povrchu pro zvýšení 

rozpustnosti ve vodě. Gd@C60[C(COOH)2]10 bylo využito jako kontrastní látka při 

zobrazení nukleární magnetickou rezonancí. V nedávné úspěšné studii in vivo [115] byla 

testována sloučenina [99mTc(CO)3(H2O)3]-C60(OH)22-24 pro zobrazovací techniku gamma 

kamerou (scintigrafie). Přehledný souhrn velkého počtu studovaných aplikací a 

testovaných derivátů fullerenu podávají práce např. [116, 117, 118].  
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9 MECHANISMUS ÚČINKŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA BUŇKU 

Působení záření na živou hmotu se v první řadě řídí obecnými zákony, platnými i pro látky 

neživé. Dochází k ionizaci a excitaci, přičemž je absorbována energie. Na tento fyzikální 

proces navazuje řada dějů, podmíněných složitou organizací živé hmoty. Základem 

představ o účincích záření na biologické systémy jsou poznatky o vzniku radikálů po 

biochemických změnách, tedy o příčinách vzniku poškození molekuly. Snaha jednotně 

vyložit účinky záření na této úrovni je podnětem k vypracování teorií o účincích 

ionizujícího zářením (dále IZ) na živou hmotu. 

Zásahová teorie vychází z úvahy o přímém poškození citlivého objemu, kdy dochází k 

lokální absorpci energie a fyzikální, fyzikálně - chemické nebo funkční změně zasažené 

struktury. 

Radikálová teorie bere za základ účinky IZ na molekuly vody, tj. radiolýzu vody. Vodou 

je tvořeno více než 70% biologického materiálu. Post-radiační změny na buněčné a 

molekulární úrovni jsou spojené zejména s tvorbou reaktivních částic (OH*, H*, H2O2, 

HO2) vzniklých touto radiolýzou. Pravděpodobnost přímého zásahu organické molekuly 

(její excitace a ionizace) při ozáření je totiž relativně malá oproti kaskádě degradačních 

radikálových reakcí nebo oxidačních účinků, které způsobí vzniklé reaktivní částice a které 

dále mohou ovlivnit (nepřímo) metabolické děje. Radikály vodíku a volné (hydratované) 

elektrony jsou prakticky okamžitě vychytávány molekulárním kyslíkem za tvorby 

superoxidového iontu O2
-. Extrémně reaktivní je hydroxylový radikál, který v těsné 

blízkosti místa vzniku reaguje s dostupnými biomolekulami (sacharidy, aminokyselinami, 

fosfolipidy, nukleotidy a organickými kyselinami), kdy jim odnímá vodík. Tím se spouští 

řetězová radikálové reakce s výsledným poškozením buněčných membrán. Stejným 

způsobem reaguje OH* s deoxyribózou v DNA. Je též schopen adiční reakce 

s aromatickými kruhy purinových a pyrimidinivých zásad, jež jsou součástí DNA a RNA 

[119, 120, 121]. 

K pochopení biologických účinků IZ je nutné vědět, že smrt buňky může nastat v tzv. 

klidovém období (interval mezi dvěma buněčnými děleními, mitózami). Tento účinek však 

předpokládá povšechnou denaturaci (znehodnocení) buněčných složek, tedy relativně 

vysokou dávku záření. Významnějším typem buněčné smrti je zánik vázaný na mitózu, tj. 

na buněčné dělení. Poškození se neprojeví okamžitě, ale tím, že buňka není schopna se 
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dále dělit. Tato tzv. mitotická smrt buňky se pozoruje při menších dávkách, které nestačí 

na vyvolání smrti mezi dvěma děleními. Odtud lze odvodit, že smrtící účinek záření na 

buňky se nejsnáze projeví v tkáních, ve kterých probíhá rychlé buněčné dělení (krvetvorné 

orgány, výstelka střeva, vyvíjející se zárodek). 

Účinkem IZ nemusí nastat pouze smrt buněk, ale i mutace buňky, kdy dojde ke změnám v 

genetické informaci buňky, která je uložena v jejím jádře. Mutace mohou být genové a 

chromozómové. Podle jiného dělení se rozlišují mutace gametické (týkající se zárodečných 

žláz a propagují se do dalších generací), které jsou odpovědné za genetické účinky IZ a 

mutace somatické, které se týkají ostatních orgánů a tkání a důsledky se projevují u jejich 

nositele v ozářené tkáni. Tyto změny mají vztah ke vzniku rakoviny. 

Konečný výsledek působení IZ na buňku a tkáně není určen pouze uvedenými 

mechanismy, ale je ovlivněn uplatněním obnovovacích, reparačních mechanismů. Lze 

odlišit tzv. časnou reparaci, to znamená obnovu schopnosti dalšího dělení na úrovni 

postižené buňky (trvá několik hodin) a proliferaci, která vychází ze zachovalé dělivé 

schopnosti přeživších buněk (trvá dny až týdny). 

Deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření 

Biologické účinky IZ dělíme na deterministické účinky a stochastické účinky. 

K deterministickým dochází v důsledku smrti části ozářené buněčné populace a jejich 

závažnost vzrůstá s dávkou od určitého dávkového prahu, pod ním se účinek neprojeví 

(obr. 11). Poškození má charakteristický klinický obraz. Do této skupiny patří např. akutní 

nemoc z ozáření, radiační zánět kůže, poškození oční čočky. Stochastické účinky jsou 

účinky vyvolané již zmíněnými mutacemi (změnami v genetické informaci buněk) a 

předpokládá se pro ně bezprahový, převážně lineární vztah mezi dávkou a 

pravděpodobností účinku (rovněž obr. 11). S aplikovanou dávkou IZ tedy roste 

pravděpodobnost poškození buněk a to již od nenulové dávky. Klinický obraz těchto 

účinků není typický a neodlišuje se od "spontánně" vzniklých případů. Důsledkem jsou 

genetická poškození a rakovina. Problematické zůstává odlišení příčin vzniku těchto 

projevů, zda pocházejí od ozáření nebo jiných rakovinotvorných látek. Proto hovoříme 

pouze o pravděpodobnosti biologických účinků ozáření, která je prozkoumaná a zřejmá 

zejména při vyšších dávkách.   
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Obr. 11 Vztah biologického účinku IZ a dávky 

V následující tabulce 4 a na obr. 12 je uveden přehled účinků IZ v čase a struktuře 

organismu. 

Tab. 4 Stádia účinku IZ 

SSttaaddiiuumm PPrroocceessyy TTrrvváánníí 

fyzikální 
absorpce energie IZ 

ionizace ve vodě: H2O, H2O+ 
10-16 s 

fyzikálně - 

chemické 

interakce iontů s molekulami 

volné radikály ve vodě: H2O, HO3 ; H2O2 
10-16s 

chemické 

interakce radikálů s organickými molekulami 

denaturace důležitých buněčných složek a fermentů 

interakce s nukleovými kyselinami (DNA) 

sekundy 

biologické 

smrt buňky, změny genetické informace buňky 

usmrcení v interfázi, zánik vázaný na mitózu 

(sterilizace), mutace somatická, mutace gamet 

buněčná deplece (úbytek) 

desítky 

minut až let 
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Obr. 12 Schematické znázornění biologických účinků ionizujícího záření 
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10 ÚČINEK RADIOPROTEKTIVA 

Společnou vlastností všech radioprotektiv je schopnost zbavovat buňku volných radikálů, 

které vzniknou v důsledku radiolýzy vody. Vitamín E, vitamín C a β – karoten chrání 

buněčnou membránu před účinky peroxidových radikálů, zatímco účinnější substance 

používané na ochranu proti ionizujícímu záření musí působit především proti 

hydroxylovým radikálům. V současné době je pozornost zaměřena především na amifostin, 

(dříve gamafos, označení používané hlavně ruskými radiobiology). Tento derivát 

cysteaminu, S-2(3- aminopropylamino) etylester kyseliny thiofosforečné, chemicky: 

H2N - (CH2)3 - NH - CH2 - NH - (CH2)2 - S - PO3H 2            (11) 

označovaný jako WR 2721, je produktem vojenského výzkumu laboratoří ve Walter Reed 

Army Hospital, USA.  Jeho protektivní účinek byl popsán již v 60. letech a byl testován 

pro vojenské účely [119]. V současné době je předmětem zájmu i onkologů. Jeho vhodná 

léková forma je komerčně dostupná teprve v posledním desetiletí 20. století, dodáván 

americkou firmou Shering - Plough pod názvem Ethyol inj. Sicc. Kromě vychytávání 

volných radikálů prostřednictvím SH skupin poskytuje sloučenina volný vodíkový atom 

k opravě poškozené DNA. Možnost aplikace je limitována jak toxicitou, tak i cenou 

preparátu. Nejvyššího radioprotektivního účinku látek tohoto typu je však dosahováno při 

koncentracích blízkých toxickým  

Radioprotektivní účinek je posuzován podle dávku redukujícího faktoru DRF. Tento faktor 

je podílem hodnot středních letálních dávek skupin chráněných a nechráněných jedinců 30 

dnů po ozáření (rov. 12). Pro amifostin dosahuje DRF až 2,3 [121]. 

DRF = LD 50/30 chráněné skupiny / LD50/30 nechráněné skupiny           (12) 

Potenciální radioprotektivní účinky derivátů fullerenu se zakládají na poznatku, že fulleren 

je schopen vychytávat reaktivní částice (OH*, H*, H2O2, HO2) vzniklé radiolýzou vody 

v organismu a omezit či eliminovat buněčnou smrt nebo mechanismy poškození buněk. 

Zároveň lze předpokládat při vhodné derivatizaci a solvataci jeho menší toxicitu jednak ve 

srovnání s nerozpustným C60 (viz. kap. 7), jednak ve srovnání s amifostinem. 
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Popsané testy radioprotektivity derivátů fullerenu 

Daroczi [122] studovala embrya Dania reria pro zjištění předpokládaných 

radioprotektivních efektů DF-1. DF-1 je ve vodě rozpustný derivát fullerenu C60 obsahující 

18 karboxylových skupin adovaných na vnější povrch fullerenového skeletu 

(dendrofulleren, obr. 8(5)). Autor při hodnocení radiační toxicity u embryí prokázal, že již 

používaný radioprotektor amifostin vykazuje protektivní efekty v embryích Dania reria  

stejně jako v lidech. Stupeň radioprotekce amifostinu u této rybky byl srovnatelný 

s výsledky prokázanými FDA (Food and drug administration), která amifostin schválila 

jako radioprotector. 

Embrya Dania reria byla exponována různými dávkami ionizujícího záření (20-40 Gy) za 

použití zdroje 137Cs a to v přítomnosti nebo bez DF-1. DF-1 bylo rozpuštěno v prostředí 

embryí obsahující méně než 0,4% DMSO (dimethylsulfoxid – netoxické přírodní 

rozpouštědlo). Toxicita DF-1 byla stanovena použitím roztoků o 0, 10, 100, 1000 µmol/l 

DF-1 bez ozařování. DF-1 v koncentraci 100 µmol/l  bylo přidáno k embryím a to 3 hod, 

30 min, 15 min a 5 min před expozicí a 5, 15, a 30 min po expozici. Po ozáření byla 

embrya chována při 28.50C do 6 dnů za účelem monitorování efektů DF-1 na přežití, 

morfologii a organospecifické toxicity. 

Toxický a radioprotektivní efekt byl vyhodnocen monitorováním celkového přežití a 

morfologií vzorků orgánů, tj. byla měřena vylučovací funkce ledvin a vývoj nervových 

buněk (neuromastů). Antioxidační vlastnosti DF-1 byly zkoumány v celém organismu. DF-

1 nevykazoval žádný nepříznivý efekt na morfologii normálních rybek nebo životnost v 

oblasti testovaných koncentrací 1-1000 µmol/l. Ionizující záření 10-40 Gy způsobilo 

časově závislé a na dávce závislé změny v normální morfologii a fyziologii Dania reria. 

Významně byly pozorovány defekty vedoucí k dorsálnímu zakřivení osy těla (zvlnění, 

zakroucení), k neurotoxicitě, zhoršení exkreční funkce a snížení přežití exponovaných 

embryí. DF-1 (100 µmol/l) významně zmírnil celkovou a specifickou orgánovou toxicitu 

indukovanou ozářením, když byl podán 3hod před nebo do 15min po provedení expozice. 

Ve srovnání s tím DF-1 nevykázal žádnou protekci, pokud byl podán až 30min po ozáření. 

Byla vyhodnocena životnost ozářených embrií s podáním DF-1 a bez něj. Tomuto 

vyhodnocení předcházelo zjištění, že ve fázi vývoje, tj. 24 hod po oplodnění 

(organogenese) představuje 20 Gy LD50  a při 40 Gy je způsobena smrt 100 % ozářených 
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embryí v intervalu 5 dní po expozici. DF-1 podaný před ozářením významně zvýšil přežití 

embryí exponovaných 20 nebo 40 Gy. Tento efekt byl maximální při koncentraci 100 

µm/l. Při expozici 40 Gy byla protekce pouze částečná, přežití bylo prodlouženo, avšak 

všechna embrya zahynula do 6 dnů po oplození. Dávka 100 µm/l představuje hladinu 

radioprotekce, která je adekvátní 4 mmol/l amifostinu. Maximální protektivní efekt DF-1 

proti smrti indukované ozářením a proti hrubým morfologickým defektům byl dosažen, 

když byl DF-1 podán 3 hod před ozáření, ve srovnání s  30, 15 a 5 min. V případech 

podání 30 min po ozáření 20 Gy nevykázal DF-1 žádný účinek na přežití. DF-1 podaný do 

15 min po ozáření ještě významně zvýšil přežití embryí. 

Měřením ROS v embryích potvrdilo, že množství volných radikálů, které byly detekovány 

při ozáření 20 Gy, bylo pomocí DF-1 (100 µmol/l) významně sníženo na úroveň 

nerozeznatelnou od kontrolní neozářené skupiny. Autor poukazuje na to, že podobná 

měření ROS nemohou být provedena s amifostinem jako radioprotektivem, vzhledem 

k tomu, že molekuly amifostinu interagují s fluorescenčním barvivem indikujícím radikály, 

což vede k chybným hodnotám při vyhodnocení zkoušek. 

Trajkovic [123] zkoumal potenciální radioprotektivní efekt FRL, který byl připraven 

syntézou v alkalickém prostředí komplexní substitucí bromidových atomů v C60Br24 

rozpuštěného v destilované vodě při pH 7,4. (rovnice 2). Bylo provedeno celotělové 

ozařování myší dávkami 6-8 Gy lineárním urychlovačem SL 75-20 Philips, energie X-8 

MV. Ozáření bylo provedeno ve dvou sériích, každá série se skládala ze tří zkušebních 

skupin ozářených 6, 7 a 8 Gy. První série obdržela 10 ml/kg FRL, druhá skupina 100 ml/kg 

a to 30 min před ozářením. Ozářená zvířata byla monitorována 30 dní po ozáření. 

Byla sledována doba přežití LT50 a LD50 ozářených myší při každé použité dávce. Studie 

demontruje, že dávka 100 mg/kg 30 min před ozářením je vyhovující ve srovnání s menší 

dávkou 10 mg/kg. FRL při dávce 100 mg/kg i.p. podané 30 min před ozářením vykazuje 

radioprotektivní efekt při aplikované dávce záření 8 Gy, přičemž byl stanoven protektivní 

index PI, který je dán poměrem uvedeným v rov. 12. 

Pro dávku 100 mg/kg i.p. je tento index roven 1,18 a LT50 je zvýšena o cca 5,5 dne; 

zatímco pro dávku 10 mg/kg je projektivní index 0,93 a LT50 snížena cca o 4,5 dne. Nižší 

dávka 10 mg/kg přitížila a spíše podpořila negativní efekt X-záření.  
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Trajkovic [124] provedl další studii, kde cílem bylo srovnání účinnosti FRL (10-100 ml/kg 

i.p.) a amifostinu (300 mg/kg i.p.) v protekci potkanů proti účinkům ionizujícího záření. 

Obě sloučeniny byly podány 30 min před ozářením. Použit byl stejně připravený fullerol 

jako v práci uvedené výše [123]. Za účelem vyhodnotit celkovou radioprotektivní účinnost 

FRL a amifostinu byly krysy ozářeny absolutně lethální dávkou X-záření 8 Gy, lineárním 

urychlovačem SL 75-20 Philips, energie X-8 MV. Přežití bylo monitorováno po dobu 30 

dnů po ozáření. 

Cílem 2. části citované studie bylo zjistit protektivní efekt testovaných sloučenin FRL a 

amifostinu na tkáně krys. Preparáty byly podány opět 30 minut před ozářením. Bylo 

použito krys ozářených subletální dávkou 7 Gy. Vliv ionizujícího záření na krvetvorbu 

stejně jako radioprotektivní efekt sloučenin byl vyhodnocen stanovením počtu krevních 

buněk počítaných během 28 dnů po ozáření. Za tímto účelem byla krev odebrána ze žíly 

před ozářením a 3., 7., 14., 21., a 28. den po ozáření. Pro zjištění radioprotektivního efektu 

FRL a amifostinu na ostatní tkáně krysy, byla zvířata pitvána 7. a 28. den po ozáření a u 

jejich hlavních orgánů (plíce, srdce, játra, ledviny a slezina) byla provedena 

histopatologická analýza. 

V experimentu, při kterém bylo podáno 100 mg/kg, byl zjištěn lepší radioprotektivní efekt 

FRL a amifostinu než při dávce 10 mg/kg. Tento efekt byl srovnatelný u obou sloučenin. 

Výsledky hematologického zkoumání ukázaly, že FRL účinněji zabrání snižování bílých 

krvinek indukovaným ozářením než amifostin. Jedná se o granulocyty a lymfocyty 

obzvláště v prvních sedmi dnech po ozáření. Patohistologické zkoumání ukázalo lepší 

radioprotektivní efekty FRL než amifostinu a to ve slezině, v tenkém střevě a plících, 

zatímco amifostin měl lepší radioprotektivní efekt než FRL v srdci, játrech a ledvinách. 

Theriot [125] provedl jednu z nejnovějších prací zabývající se radioprotekcí ve vodě 

rozpustného derivátu fullerenu C60  s 18 karboxylovými skupinami, tj. dendro-fulleren C60 

DF-1 (stejně jako Daroczi [122]). Jako modelový organismus byly použity radiosenzitivní 

lidské lymfocyty a intestinální (střevní) buňky potkana. Bylo prokázáno, že DF-1 působí 

radioprotektivně u obou druhů buněk a to proti indukovanému poškození DNA, což bylo 

zjištěno měřením mikrojaderných formací. Dále byla prokázána redukce hladiny ROS 

v intestinálních buňkách. Schopnost DF-1působit proti radiotoxicitě byla srovnatelná 

s amifostinem. Dále byl pozorován průnik DF-1 do fibroblastů (základní buňka vazivové 
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tkáně), což bylo lokalizováno fluorescenčně značeným DF-1. Ve všech zjištěných 

souvislostech autor uvádí, že DF-1poskytuje protekci vůči několika negativním efektům 

ozáření savčího systému, jako je oxidativní stres, poškození DNA a buněčná smrt. 
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11 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Specifickou oblastí ochrany obyvatelstva, ale také bezpečnosti práce, je ochrana před 

ionizujícím zářením, která zahrnuje nejen prevenci ozáření ale také ochranu těch lidí, kteří 

jsou ve vysokém bezprostředním riziku ozáření a kde je šance na vyhnutí se ozáření již 

příliš malá, popřípadě kteří již byli ozářeni. Pro řešení tohoto úkolu hledáme látky 

netoxické vůči organismu, které v případě ozáření zabrání deterministickým (akutním) 

účinkům nebo je omezí a které sníží pravděpodobnost vzniku stochastických 

(dlouhodobých, pravděpodobnostních) účinků. Nanočástice fullerenu jsou vhodným 

kandidátem pro účely radioprotekce a to zejména pro svůj preferovaný typ reakce, kterou 

je radikálová adice. Touto interakcí získává fulleren potenciál efektivně eliminovat volné 

radikály a reaktivní formy kyslíku, které jsou klíčovými produkty v mechanismu 

buněčného poškození ionizujím zářením. Rovněž nanorozměr sám o sobě a fyzikálně- 

chemické vlastnosti předurčují fulleren k efektivnímu chování na nano-bio rozhraní pro 

tento účel. Samotná fullerenová hydrofobní sféra je však pro testování radioprotektivních 

vlastností v živém organismu nevhodná, proto je nutno přistoupit ke vhodné derivatizaci 

hydrofilními skupinami. Dosud připravené deriváty však naráží na problém jejich nízké 

rozpustnosti ve vodě, která dosahuje nejvýše cca 44 mg/l (44 mg/l pro FRL a 34mg/l pro 

dendrimer DF-1 [26, 31, 32]; viz kap. 4.2 ). 

 

Cíl práce: 

Příprava a ověření vhodného materiálu na bázi fullerenů s radioprotektivním 

účinkem 

K vyřešení tohoto celkového cíle bylo nezbytné splnit následující dílčí cíle:  

1) Provedení detailní literární rešerše problematiky radioprotektivity a s ní spojené 

bezpečnosti nanočástic  se zaměřením na fullereny a jejich deriváty; naplnění 

tohoto dílčího úkolu je prezentováno v předchozích kapitolách disertace. 

2) Příprava vhodného derivátu fullerenu C60.  Vhodnost materiálu a jeho přípravy 

zahrnuje tyto podmínky:  

•  dostatečně vysoká rozpustnost vzniklého derivátu, umožňující dosáhnout účinnou 

koncentraci nanočástic ve vodním prostředí; zároveň musí být splněna vlastnost 
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homogenity vodného roztoku s minimální tendencí k agregaci nanočástic a tvorbě 

klastrů, což je nejčastěji popisovanou překážkou při aplikacích všech dosud 

připravených vodných roztoků C60; 

• derivát musí být v aplikovaných dávkách netoxický pro chráněný živý organismus; 

• reprodukovatelná příprava bez přítomnosti vedlejších chemických produktů, při 

zachování potenciálu k vychytávání volných reaktivních radikálů   

3) Testování toxicity na zvoleném modelovém organismu a nalezení netoxické 

koncentrace připraveného derivátu fullerenu  

4) Ozařování modelového organismu a ověření radioprotektivních vlastností 

získaného derivátu fullerenu při netoxické koncentraci 

Při řešení dílčích cílů vznikala také potřeba řešení dalších, doplňkových cílů, což je 

popsáno v příslušných kapitolách níže.  
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12 POUŽITÉ MATERIÁLY, METODY A PŘÍSTROJE  

12.1 Příprava ve vodě rozpustného derivátu fullerenu C60 

Pro nalezení preparátu vyhovujícímu požadavkům v zadání bylo vyzkoušeno několik 

posaných metod. Zároveň sloužily k pochopení chemického chování fullerenu, ke 

konfrontaci popsaných jevů s reálně pozorovanými, vyzkoušení dostupnosti provedení a 

odhalení případných úskalí, která tyto metody přinášejí. Zvolené reakce nejsou laboratorně 

nikterak náročné, avšak problematičnost nastává v závěrečném odstraňování vedlejších 

produktů, solí a nezreagovaných komponent, které jsou pro zamýšlenou aplikaci živému 

organismu nepřípustné. Dále v samotném výtěžku reakcí a již diskutované nízké 

rozpustnosti produktů (viz Výsledky). Proto byla po té navržena metoda dosud 

nepublikovaná, jejíž klíčovou reakcí je oxidace fullerenu kyselinou peroctovou a následná 

hydrolýza ve vodném roztoku. 

 

1) Hydroxylace C60 s KMnO4  

Pro první seznámení s chemickým chováním fullerenu byla provedena reakce známá pro 

hydroxylaci alkenů, podle ruského chemika E. E. Wagnera [126]. Adice hydroxylových 

skupin zředěným roztokem manganistanu draselného předpokládá vznik cyklické struktury 

meziproduktu (obr. 13), jehož hydrolýzou získáme teoreticky fullerenol. 

 
Obr. 13 Sterický průběh cis-hydroxylace dvojné vazby pomocí manganistanu draselného [126]. 

a) postup v zásadité prostředí 

150 mg C60 (99,5%, SES Research, Houston, TX) bylo rozpuštěno ve 100 ml benzenu 

(99,7 %, Penta, CR), mícháno magnetickým míchadlem po dobu 2 hod. Získán byl fialový 

roztok. Po té bylo přidáno stejné množství roztoku 0,01 % KMnO4 (p.a., Penta, CR) v 20% 

vodném roztoku Na2CO3 (p.a., Penta, CR) a několik minut mícháno. Po ustálení obou fází 
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bez míchání přešlo půdně fialové zbarvení na žlutohnědé zbarvení spodní vodné vrstvy, ve 

které byla obsažena sraženina složená z oxidu manganičitého MnO2 (burel) a hnědě 

zbarvených fullerolů (amorfní „blátivá“ konzistence). Manganistan draselný se redukoval 

na oxid manganičitý MnO2  (rov. 13) 

C60  + n/3 KMnO4 + 2n/3 H2O →  C60(OH)n  +  n/3 MnO2  +  n/3 KOH          (13) 
 

.b) postup v kyselém prostředí 

150 mg C60 bylo rozpuštěno ve 100 ml benzenu, mícháno magnetickým míchadlem po 

dobu 2 hod. Po té bylo přidáno stejné množství kyselého roztoku 0,01 % KMnO4 v 0,1 

mol/l H2SO4 (p.a., Penta, CR) a několik minut mícháno. Po ustálení a oddělení vrstev došlo 

obdobně jako v prostředí zásaditém k odbarvení spodní vodné vrstvy a vrchní organická 

fáze změnila své zabarvení jen nepatrně, díky přítomnosti mnohých dvojných vazeb 

(reakce manganistanu s alkeny slouží jako test přítomnosti dvojných vazeb – při reakci 

fialové zabarvení mizí). Experiment byl v dělící nádobě několikrát opakován až do 

úplného odbarvení organické vrstvy. Reakce probíhá na fázovém rozhraní. Pro urychlení 

průběhu chemické reakce lze přidat fázový katalyzátor (např. 

benzyltrietylamoniumchlorid), v tomto případě nepoužit. Vzniká pravděpodobně směs 

derivátů s různým počtem hydroxyskupin. V kyselém prostředí rovněž 

vznikne fullerol, avšak manganistan draselný se redukuje na manganatou sůl. (rov. 14). 

V kyselém prostředí je rozpustnost fullerolů vyšší. 

C60  + n/5 KMnO4  + n/5 H2O  +  3n/10 H2SO4 →C60(OH)n  +  n/5 MnSO4  + n/10 K2SO4     
(14) 

2) Hydroxylace C60 katalyzovaná Me4N
+OH- podle Li, J. a kol. [41] 

Metodika v uvedené práci byla pouze inspirací, ne všechny kroky jsou zcela shodné 

s citovaným postupem. 400 mg C60 (99,5%, SES Research, Houston, TX) bylo rozpuštěno 

v 300 ml benzenu při laboratorní teplotě a magnetickém míchání za vzniku fialového 

roztoku. K němu bylo přidáno 10 g NaOH (p.a., Penta, CR) v 10 ml vody a 2 kapky 

katalyzátoru tetramethylamonium hydroxid Me4N
+OH- . Roztok byl míchán po dobu 12 

hod (za použití TBAH by podle práce [41] stačilo několik minut). Po té byl roztok mírně 

zahříván do odpaření organické fáze. Přilitím dalšího množství benzenu došlo k jeho 

krátkodobému obarvení rozpuštěním tenkého filmu fullerenů, který zůstal na povrchu 
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vodné fáze. Během okamžiku se fialová organická fáze odbarvovala, což nasvědčovalo 

tomu, že v ní již nejsou přítomné dvojné vazby fullerenu, který byl vtažen do vodné 

složky. Tento proces byl opakován 3x s přidáním 1-2 kapek katalyzátoru, avšak mohlo by 

se i vícekrát, pokud bychom chtěli odstranit veškerý fulleren z fázového rozhraní. Roztok i 

s částečným množstvím organické části byl přemístěn do dělicí nálevky. Odpuštěna byla 

hnědě zbarvená vodná část tak, aby fullereny na fázovém rozhraní nepřešly do vodného 

roztoku. Vodný roztok byl dále míchán cca 12 hod za přidání dalšího podílu vody (cca 150 

ml) pro dokončení reakce. Po té byl roztok přefiltrován přes papírový filtr s póry „hight 

density“, pro odstranění stop nerozpustných zbytků, případně větších agregovaných částic. 

3) Hydroxylace C60 provedená substitucí Br na polybromovaném C60 [36, 37] 

Metodika byla inspirována prací Aleksandra Djordjeviče [35, 36], která vychází z přípravy 

polybromovaného derivátu C60Br24 podle rovnice (1). 321,37 mg C60 (99,5%, SES 

Research, Houston, TX) bylo mícháno cca 40 minut při laboratorní teplotě s 2 ml Br (p.a., 

Penta, CR) za přidání 5 mg FeBr3 (98 %, Sigma -Aldrich., EU) jako katalyzátoru. Brom 

byl poté samovolně odpařen v digestoři. Katalyzátor byl odstraněn roztokem voda:etanol 

v poměru 2:1. Po vysušení byl získán žlutohnědý prášek o hmotnosti 639,10 mg, což 

představuje 54,15 % teoretického výtěžku C60Br24 (1,1676 g C60Br24). 

Dále byla provedena hydroxylace postupnou substitucí bromových atomů molekuly 

C60Br24 hydroxylovými skupinami podle reakce (2). 300 mg získaného ve vodě 

nerozpustného C60Br24 bylo mícháno s 15ml 0,1M roztoku NaOH. Po 30 minutách při 

laboratorní teplotě dochází k homogenizaci heterogenní směsi, reakce probíhala po dobu 

12 hod. Roztok získal světle hnědou barvu, což je charakteristické pro vodný roztok 

polyhydroxylovaného fullerenu C60(OH)n. Nezreagovaný NaOH a NaBr byl odstraňován 

promýváním etanolem (5x 10 ml 80% ethanolu). Po vysušení byly v produktu stále patrné 

bílé krystalky NaBr. 

Podle práce [36, 37] byl vodný roztok fullerolu se zbytkovým množstvím NaOH a NaBr 

čištěn na iontoměniči (20g DOWEX MB50 QC 121815 R1) a promýván 3x 25ml metanolu 

a 2x 25ml etanolu. V této práci byl použit iontoměnič s označením Dowex 50WX8, 100-

200 mesh a po té byla přítomnost sodíku ještě zkoušena plamenem. 
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4) Derivatizace C60 kyselinou peroctovou  

S cílem vytvořit hydroxylovaný derivát fullerenu s vyšší rozpustností a čistotou, než bylo 

dosaženo výše uvedenými postupy, bylo při volbě využito silného oxidačního potenciálu 

kyseliny peroctové, která patří do skupiny organických peroxidů. Její oxidační vlastnosti se 

využívají k přidávání atomu kyslíku do dvojných vazeb, např. v ethenu a propenu, pro 

tvorbu epoxidů a alkoholů nebo polyalkylenglykolů. Lze ji použít i pro syntézu glycerolu z 

propenu, a též při výrobě polyamidů. Teoretický předpoklad je, že kyslík uvolňovaný 

z kyseliny peroctové napadne dvojnou vazbu C=C v šestiúhelníku fullerenové koule a 

následným přidáním vody dojde k hydrolýze, přičemž na obou uhlíkách pocházejících 

z dvojné vazby vznikne kovalentně vázaná OH skupina. Výsledným produktem by měl být 

fullerol. Druhý uvažovaný mechanismus spočívá v tom, že po ataku kyslíku na dvojnou 

vazbu C=C dojde ke zřetězení fullerenů prostřednictvím adovaného kyslíku a ukončení 

polymeru OH skupinami z obou stran, které by zajistily rozpustnost polymeru ve vodě. 

Sekvence produktu by pak měla následný vzorec a to i v prostoru: 

HO - (-C60 – O – C60 – O – C60)n - OH                (15) 

Předpoklad je odvozen z analogie výroby polyethylenglykolu, který je též rozpustný ve 

vodě a vzniká přes oxiranový kruh, tj. ethylenoxid, následnou hydrolýzou v kyselém 

prostředí na ethylenglykol (16) a jeho polymerací (17): 

 

           Ag      H2O + H2SO4 

CH2 –  CH2  +  ½ O2      CH2 --------CH2                  HO – CH2CH2 – OH         (16) 

                                                                     

  

O 

 

HO – CH2CH2 - OH   + n CH2 --------CH2            HO-CH2CH2-(-O-CH2CH2)n-OH  (17) 

 

            O 
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Postup: 

500 mg fullerenu C60 (99,5%, SES Research, Houston, TX)  bylo smícháno  s 600 ml 35 % 

kyseliny peroctové C2H4O3 (Penta, Farmaceutická divize Praha). Za stálého míchání při 

laboratorní teplotě byl během půl hodiny získán tmavě hnědý dispersní roztok, který byl 

zahříváním odpařen na cca 100 ml (obr. 14). Zahřívání urychlilo proces, téhož výsledku se 

po delší době dosáhne i při laboratorní teplotě při samovolném odpařování kyseliny 

octové. Po odpaření kyseliny na 100 ml byl jílovitý modifikovaný fulleren usazován 

použitím odstředivky (3 500 ot./min, 5 min). Slitím kapalné části  byla oddělena kyselina 

peroctová, event. její chemický zbytek. Pevná část byla opakovaně promývána malým 

množstvím vody, znovu odstřeďována a kapalná část slévána. Při vymývání vodou vždy 

určitý podíl již hydroxylovaného fullerenu přešel do kapalné části, což se projevilo 

světlehnědým zabarvením kyselé části. Slití této části představuje určitou hmotnostní ztrátu 

produktu; vymývání a opětovné odstřeďování bylo však nezbytné a opakováno nejméně 

třikrát. Dosažení neutrálního pH bylo předpokladem pro možnost dalšího využití 

v biotestech. Ztráty rozpustného fullerenu jsou závislé na tom, jakého chceme docílit pH. 

Fulleren přecházející do kyselé části vytvoří světlehnědou až žlutou čirou kapalinu, bez 

disperzních částic (obr. 15). Zatímco snižováním pH vodného roztoku získáváme roztok 

horší kvality (ve smyslu homogenity a velikosti nanočástic), neboť je zřejmé, že obsahuje i 

větší nanočástice, které roztok zakalují (obr. 16). Odstranění kyseliny z jílovité konzistence 

derivátu fullerenu, event. jeho vodného roztoku bylo vyzkoušeno i „vymražením“ 

(oddělení na základě rozdílných teplot tání), ale výsledek nebyl uspokojující. Po vysušení 

vzorku byla pozorována přítomnost zbytků kyseliny, které se projevily jako mazlavá 

konzistence produktu, místo očekávaného suchého prášku. Substance nešla vysušit ani pod 

IČ lampou a udržovala svou vazkost. Proto bylo nadále setrváno u způsobu vymývání 

kyseliny vodou do neutrálního pH. 
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Obr. 14 Fulleren C60 rozpuštěný v kyselině peroctové (zahříván, t =60 0C) 

 

 
Obr. 15 Derivát fullerenu, který po odstředění zůstal v  kyselém roztoku 
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Obr. 16 Vodný roztok derivátu fullerenu (DF) při pH 6,79 ± 0,2 a teplotě 20,5ºC ± 1ºC 

Získaná oxidovaná forma (hnědá jílovitá konzistence) s částečně hydroxylovaným 

fullerenem (neutrálním pH), který zůstal na dně odstřeďovací kyvety, byl zcela vymyt 

destilovanou vodou do kádinky a dolit 600 ml destilované vody. Probíhalo dokončení 

hydrolýzy (hydroxylace) za stálého míchání a při zvýšené teplotě 60 °C po dobu 12 hod. 

Po tomto kroku byla stanovena koncentrace derivátu fullerenu v roztoku 443,2 mg/l (při 

pH 6,79 ± 0,2 a teplotě 20,5ºC ± 1ºC). V této fázi je roztok nerovnovážný a lze ho 

považovat za saturovaný, neboť po několika hodinách stání byla pozorována opětovná 

agregace a sedimentace částic na stěnách či na dně nádoby. Proto byla svrchní ustálená 

část roztoku slita do dělící nádoby a ponechána k usazování dalších 12-24 hod. Na 

rozpouštění nemělo vliv zvyšování původního množství vody, např. na dvojnásobek, nebo 

snížení výchozího množství fullerenu C60  ani zvýšení množství kyseliny peroctové. V 

každém případě po dokončení hydrolýzy vždy určitý podíl fullerenu agregoval. Z 

usazeného množství bylo však možno opakovanou hydrolýzou za stejných popsaných 

podmínek vytěžit další rozpuštěný podíl, který byl sléván k první rozpuštěné části. 

Po usazení agregátů v ústí dělící nádoby, byla horní část roztoku opatrně slévána tak, aby 

usazený podíl zůstal v ústí (dále byl též využit k rozpouštění opakovaným postupem). 
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Odpuštění usazeniny dolem nebylo možné – otvor byl jílovitou konzistencí zalepen. Slitý 

roztok byl filtrován přes filtrační papír (ozn. narrow pores, slow-filtering, made in 

Niederschlag). Na filtračním papíru se zachytil už jen malý podíl nerozpuštěného derivátu, 

popřípadně větší shluky z roztoku blízko sedimentu (obr. 17). Filtrační papír byl pomocí 

střičky promyt destilovanou vodou. Po vysušení filtračního papíru zůstaly částice fixovány 

v pórech papíru. 

   

Obr. 17 Derivát fullerenu zachycený na filtračním papíru (ustálený roztok a  roztok blíže sedimentu) 

Výše popsaným způsobem bylo postupně připraveno 65 l zásobního roztoku derivátu 

fullerenu (obr. 18). Jednotlivé frakce před slitím do celkového objemu byly 

charakterizované vzájemně shodným FTIR spektrem. Vysušením vzorku odebraného ze 

střední části objemu (sušení v digestoři při laboratorní teplotě), byla stanovena koncentrace 

vodného roztoku derivátu fullerenu a to 147 mg/l ± 0,1 mg/l při pH = 6,79 ± 0,2 a teplotě 

20,5ºC ± 1ºC. Byla sledována časová stabilita homogenity roztoku a to dlouhodobým 

pozorováním při stání roztoku za laboratorní teploty, měřením FTIR spektra a 

stanovováním hmotnostní koncentrace v týdenních intervalech. Tyto charakteristiky 

zůstaly dlouhodobě konstantní po celou dobu provádění experimentů, tedy po dobu 

několika měsíců. Při  pokusu odpařování vody za zvýšené teploty (tedy „zahuštění“ 

roztoku) docházelo opět k agregaci a  sedimentaci částic na dně kádinky. Roztok je ve 

fyzikálně-chemickém rovnovážném stavu právě při obdržené koncentraci 147 mg/l ± 0,1 

mg/l a při zachování homogenity ho lze pouze ředit do nižších koncentrací, nikoliv 

„zahušťovat“. 
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Obr. 18 Zásobní vodný roztok derivátu fullerenu 

5) Srovnávací reakce: Hydroxylace fullerenu C60  peroxidem vodíku 

Analogickým postupem jako je popsáno v kap. 12.1 ad 4) byla provedena reakce s 520 mg 

C60 (99,5%, SES Research, Houston, TX) a 300 ml H2O2 (30,26 %, vyrobeno Overlack, 

spol. s.r.o., Praha). Peroxid vodíku byl v tomto případě použit místo kyseliny peroctové. 

Suspenze byla míchána 8 hod při 50 0C, po té dolita peroxidem vodíku do 300 ml a 

ponechána 12 hod při laboratorní teplotě s magnetickým mícháním. Kapalná část byla po 

odstředění slita, pevná část vymyta destilovanou vodou a přemístěna do kádinky. Suspenze 

byla dolita vodou na 600 ml a za stálého míchání ponechána dalších 12 hodin. Obdržený 

dispersní roztok byl přefiltrován přes filtrační papír. Vysušená pevná část byla analyzována 

FTIR spektrometrií. Filtrát byl analyzován v kapalném stavu s odečtením spektra vody. 
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12.2 Analýza získaných derivátů fullerenu. Srovnání s výchozím C60 

12.2.1 Infračervená spektrometrie, FTIR 

Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níž 

dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na 

změnách dipólového momentu molekuly. Tato metoda využívá toho, že molekuly jsou 

tvořeny atomy, které nejsou spojeny rigidními vazbami, ale tyto vazby vykazují určitou 

pružnost; tudíž tvoří systém atomů, které mohou různými způsoby vibrovat. Energie 

fotonů infračerveného záření (1-60 kJ/mol) nepostačuje pro excitaci elektronů v 

molekulových orbitalech, ale je dostatečná ke změně vibračního stavu (z klasického 

pohledu ke zvětšení amplitudy vibrace molekuly) či rotačního stavu molekuly (ke 

zrychlení rotace molekuly). Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je 

grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech 

transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření. 

Absorpční pásy mající vrcholy v intervalu 4000 – 1500 cm-1 jsou vhodné pro identifikaci 

funkčních skupin (např. –OH, C=O, N-H, CH3 aj.). Pásy v oblasti 1500 – 400 cm-1 jsou 

nazývané oblastí „otisku palce“ (fingerprint region), viz obr. 19. V oblasti „otisku palce“ 

nalezneme pásy, které nelze přiřadit dílčím funkčním skupinám, ale jsou charakteristické 

pro molekulu jako celek. Tyto pásy je možné analyzovat s využitím spektrálních knihoven. 

 

Obr. 19 Absorpční pásy infračervené spektrometrie typické pro uvedené vazby [127]. 

S rozvojem výpočetní techniky v 80. letech 20. století došlo k praktickému rozšíření 

infračervených spektrometrů s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry). Jedná se o 
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přístroje pracující na principu interference spektra, které na rozdíl od disperzních přístrojů 

měří interferogram modulovaného svazku záření po průchodu vzorkem. Tyto přístroje 

vyžadují matematickou metodu Fourierovy transformace, abychom získali klasický 

spektrální záznam. FTIR spektrometry vykazují celou řadu výhod. Při měření dopadá na 

detektor vždy celý svazek záření. Takové uspořádání umožňuje i experimenty, při nichž 

dochází k velkým energetickým ztrátám, tj. měření silně absorbujících vzorků nebo měření 

s nástavci pro analýzu pevných či kapalných vzorků v odraženém světle - reflektanční 

infračervená spektroskopie. 

Technika zeslabené totální reflektance (ATR - Attenuated Total Reflectance) nazývaná též 

jako technika vícenásobného zeslabeného vnitřního odrazu (FMIR - Frustated Multiple 

Internal Reflectance) je výhodná pro měření vzorků, které silně absorbují infračervené 

záření (vodné roztoky, emulze). Jedná se o účinnou rychlou metodu, která vyžaduje 

minimální přípravu vzorku pro analýzu. ATR analýza vzorků FTIR spektrometrií je rychlá, 

může být automatizována a eliminuje použití toxických rozpouštědel. Technika je založena 

na principu násobného úplného odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku a 

měřícího krystalu z materiálu o vysokém indexu lomu. Krystal je většinou planární, ve 

tvaru lichoběžníkového hranolu. Svazek paprsků je přiveden do krystalu soustavou zrcadel 

tak, aby úhel dopadu na fázové rozhraní vyhověl podmínce totálního odrazu. Měřený 

vzorek je v dokonalém kontaktu s ATR krystalem a záření proniká částečně do 

analyzovaného materiálu. Pokud měřený vzorek absorbuje záření o určité frekvenci, pak 

tato složka bude v totálně odraženém světle zeslabena. Takto získané spektrum se do 

značné míry podobá spektru změřenému v transmitančním režimu. Penetrační hloubka do 

povrchu vzorku je řádově v jednotkách mm, tzn., že charakterizujeme pouze velmi tenké 

povrchové vrstvy, avšak vzhledem k násobnému odrazu na fázovém rozhraní získáme 

velmi kvalitní spektrum, ekvivalentní transmisnímu spektru měřenému při tloušťce vzorku 

řádově desítek mm. Používají se krystaly např. ze ZnSe, AgCl, Si, Ge, safíru, KRS-5 (směs 

halogenidů thalných). Dnes se jako standardní měřící technika používá převážně 

lichoběžníkového ZnSe krystalu v horizontálním uspořádání.  ATR spektrum vzorku je 

ovlivněno vlnovou délkou infračerveného záření, poměrem indexů lomu měřeného vzorku 

a ATR krystalu, efektivní dráhou záření, úhlem dopadu záření na fázové rozhraní a 

kontaktem mezi měřeným vzorkem a ATR krystalem. Neředěné (čisté) vzorky aplikované 

v tenké vrstvě na ATR krystal nebo čerpané přes průtočnou kyvetu poskytují vysoce 
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kvalitní spektra. Pevné vzorky mohou být měřeny analogicky na přesně temperovaném 

ATR krystalu nebo v průtočné kyvetě při teplotách nad bodem tání vzorku. Obdobně 

můžeme touto technikou buď měřit práškové vzorky, zatímco pevné vzorky (papír, folie, 

gumy) bývají přitlačovány definovanou silou na ATR krystal a lze tak získat rychlou 

cestou poměrně kvalitní spektra. 

Infračervené spektrum má z hlediska kvalitativní analýzy látek dvě významné vlastnosti: 

1. Ve svých detailech je charakteristické pro jednotlivé látky natolik, že prakticky 

neexistují dvě sloučeniny, které by měly zcela shodné IR-spektrum. Pomocí IR-spektra 

můžeme identifikovat danou látku při využití knihoven spekter. 

2. Na druhé straně se jednotlivé funkční skupiny projevují ve spektru podobně, a tak lze 

rozborem infračerveného spektra zjistit nebo vyloučit přítomnost jistých funkčních skupin 

v molekule [128, 129, 130, 131, 132, 133]. 

 Pro identifikaci funkčních skupin v molekule jsou zapotřebí tabulky vlnočtů 

charakteristických vibrací, např. [132, 133]. V tabulkách jsou pro každou funkční skupinu 

na základě empirické zkušenosti uvedeny intervaly vlnočtů, ve kterých se daná funkční 

skupina musí projevit absorpcí, a dále též relativní intenzita příslušného absorpčního pásu. 

Šířka intervalu vlnočtů je závislá na ovlivnění vibrace dané funkční skupiny zbytkem 

molekuly. Některé skupiny jsou charakterizovány několika absorpčními pásy, jiné pásem 

jediným. Má-li být daná funkční skupina v molekule prokázána, musí být nalezeny 

všechny absorpční pásy, které ji charakterizují, a měly by korespondovat i intenzity 

jednotlivých absorpčních pásů (v případě intenzit je nutno respektovat poměr intenzit, 

jejich absolutní hodnota je závislá na zastoupení skupin v molekule). Naopak z 

nepřítomnosti pásů v určitých oblastech lze přítomnost některých funkčních skupin nebo 

vazeb vyloučit. Podle Lambertova-Beerova zákona je absorbance přímo úměrná 

koncentraci aktivní látky ve vzorku a tloušťce měřené vrstvy velmi tenké vrstvy látek 

(řádově 0,1 - 0,005 mm). 

Postup: 

ATR analýza FTIR spektrometrií byla prováděna na spektrometru Brucker Alpha/FT-IR, 

ATR krystal (ozn. platinum Diamond 1 Refl), software OPUS 6.5, zdroj IR SiC Globar. 

Parametry měření: počet scanů spektra 24, rozlišení 4 cm-1, rozsah spektra 375 – 4000 cm-



 

 
 

 

86 

1. Měření bylo prováděno na vzorcích v pevném práškovitém stavu pokrytím ATR krystalu 

opticky tenkou vrstvou. Přitlačením hrotu silou nastavenou výrobcem zařízení bylo 

zajištěno vytvoření vhodné tenké vrstvy na krystalu. Před zahájením každého měření bylo 

měřeno pozadí a prováděn diagnostický test všech vnitřních parametrů zařízení, které 

ovlivňují charakter spektra. Spektra byla vyhodnocována pomocí tabulky absorpčních píků 

pro jednotlivé vazby uvedené v článku IR spectroscopy, tab. Typical Infrared Absorption 

Frequencies [134]. 

12.2.2 Elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronová mikroskopie, TEM 

Typické urychlovací napětí elektronů v transmisním elektronovém mikroskopu je 100-300 

kV. To odpovídá vlnové délce elektronů v rozmezí 0,01 – 0,04 Å, tedy zhruba stokrát 

méně než je typická vlnová délka rentgenového záření. Fokusovaný svazek elektronů 

proniká vzorkem a interakcemi s ním je odchylován od původního směru. Většina 

odchýlených elektronů je pomocí clony ze svazku vyloučena. Obraz je tvořen dopadem 

převážně neodchýlených elektronů na zobrazovací systém. Tím může být stínítko 

z luminiscenčního materiálu. 

Elektronová difrakce v transmisním elektronovém mikroskopu 

Elektrony interagují s atomy v krystalu zhruba tisíckrát silněji než rentgenové záření. Díky 

tomu, a díky možnosti snadno produkovat a fokusovat elektrony do velmi tenkého svazku, 

je možné pozorovat elektronovou difrakci ve speciálních případech již na 

několikaatomových shlucích a běžně na krystalech o velikosti prvních desítek nanometrů. 

To činí z elektronové difrakce unikátní nástroj pro zkoumání krystalových struktur mikro- 

a nanokrystalů, nedostupných ostatními difrakčními technikami. Podle typu mřížky 

dochází ke konstruktivní (vlny mají stejnou fázi) nebo destruktivní interferenci (vlny mají 

opačnou fázi), což se projeví v počtu soustředných kružnic na snímku. (U monokrystalů 

vytvářejí difrakční obrazce síť bodů). Z poloměrů soustředných kružnic lze odvodit 

použitím Braggova zákona difrakce typ a symetrii krystalové mříže [135, 136, 137]. 

Výsledkem interakce vysokoenergetických elektronů s malou vlnovou délku je, že průměr 

Ewaldovy koule* pro elektrony je mnohem větší než pro rentgenové záření, a v okolí 
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počátku reciproké mříže je možné Ewaldovu kouli považovat téměř za plochu (obr. 20). 

Zorientujeme-li tedy krystal nějakým význačným směrem podél paprsku, zobrazí se 

na detektoru téměř nezkreslený obraz odpovídající roviny reciproké mříže. Elektronovou 

difrakci lze tedy snadno použít pro studium geometrie krystalové mříže – určení 

mřížkových parametrů, vzájemné orientace dvojčat a srůstů nebo výskytu superstruktur. 

 

Obr. 20 Schéma Ewaldovy konstrukce pro elektrony. V důsledku krátké vlnové délky a protažení reflexí kvůli 

malé tloušce vzorku protíná Ewaldova koule velkou část nulové roviny reciproké mříže, která se pak zobrazí 

na detektoru v téměř nezkreslené podobě. 

* Ewaldova konstrukce je nástrojem umožňujícím rychlou a intuitivní orientaci v geometrii difrakce. 

Základem této geometrické konstrukce je koule o poloměru 1/λ, v jejímž středu je umístěn krystal, na nějž 

dopadá svazek záření o vlnové délce λ. Do místa, kde paprsek po průchodu krystalem opouští Ewaldovu 

kouli, je umístěn počátek reciproké mříže. Tato mříž je (myšlenkově) pevně svázána s krystalem, takže 

jakékoli pootočení krystalu kolem středu má za následek stejné pootočení reciproké mříže kolem jejího 

středu. Reciproká mříž má tedy počátek jinde, než je střed krystalu, ale přesně kopíruje jakékoli pohyby 

krystalu. Budeme-li otáčet krystalem kolem jeho středu, bude se “mrak” uzlových bodů reciproké mřížky 

otáčet stejným způsobem kolem jejího počátku. Vždy, když nějaký uzel protne povrch Ewaldovy koule, 

z krystalu “zasvítí” paprsek směrem k tomuto uzlu. 

Skenovací elektronová mikroskopie, SEM 

Elektronový svazek dopadá na pozorovaný vzorek a interakcí s hmotou vyráží z obalů 

atomů vzorku elektrony. Tyto elektrony jsou pomocí vhodného potenciálu směrovány na 

detektory, které vytváří signál upravený pro zpracování v zobrazovacím systému. Tím 

může být obrazovka, na které se vytváří obraz vzniklý rastrováním elektronového paprsku 

po snímané ploše. Výsledným obrazem je snímek, který zachycuje povrchovou strukturu 

preparátu. 
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Postup: 

Zobrazení struktury vzorků fullerenu a derivátu fullerenu bylo provedeno elektronovým 

mikroskopem metodou TEM, elektronovou difrakcí na černém pozadí a SEM. Bylo 

využito zařízení Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

university, Laboratoř elektronové mikroskopie, typ zařízení JEOL JEM-1010 (obr. 21). Pro 

TEM byla použita LaB6 katoda při  urychlovacím napětí 100 kV, uspokojivé rozlišení 

objektů při měřítku 1 cm =100 nm (a více). Pro dosažení většího rozlišení byly vzorky 

zaslány do ÚJV Řež u Prahy, a.s., kde byla provedena transmisní elektronová mikroskopie 

při urychlovacím napětí 300 kV s uspokojivým rozlišením objektů při měřítku 1 cm = 10 

nm (a více).  

 

• Urychlovací napětí: 40-100 kV 

• Katoda: Termoemise (W) 

• Rozlišovací schopnost: 0,4 nm 

• Tvorba obrazu: CCD Sis 

MegaView III 1392×1040×12bit 

• Vacuum: 10-5 Pa 

Obr. 21 Transmisní elektronový mikroskop AV ČR a Přírodovědecké fakulty JčU v Českých Budějovicích 

12.2.3 NanoSight LM10HSB analýza 

“Nanoparticle Tracking Analysis (NTA)” je unikátní technika vizualizace, stanovení 

průměru nanočástic, koncentrace a jejich distribuce v kapalinách v rozměrech od 10-1000 

nm (v závislosti na materiálu). HSB značení modelu zařízení LM10 specifikuje typ, který 

pochází z  Hight Senzitivity, Blue laser (obr. 22), kde je využito vlnové délky laseru 405 

nm a sCMOS „scientific“ digitální vysokorychlostní kamery s vysokou citlivostí a nízkým 

šumem.  
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Obr. 22 Zařízení NanoSight LM10HSB  - schéma principu a pohled na komplet 

Metoda je založena na detekci rozptylu laserového paprsku dopadajícího pod 

specifikovaným úhlem na nanočástice, které v kapalině vykonávají Brownův pohyb. Tento 

způsob detekce nanočástic byl prezentován na mezinárodní konferenci Nanocon 2010 

[138]. NTA zaznamenává (stopuje) všechny náhodné pohyby částic, počítá difusní 

koeficient a dále stanovuje velikost částic, resp. hydrodynamický průměr použitím Stokes-

Einsteinovy rovnice (18). Z toho plyne, že tato metoda je přímá a závislá pouze na 

viskozitě rozpouštědla, případně teplotě.  

D = k.T/ 6.η.π.a, kde                  (18) 

D - difuzní koeficient [m2.s-1], funkce rozměru částice 

η - koeficient viskozity [g.cm-1.s-1] 

a - poloměr částice  

k -  Boltzmannova konstanta (1,380 6488 ± 0,000 0013) . 10-23 J.K-1 

T - teplota 

Analýza zásobního vodného roztoku derivátu fullerenu byla provedena společností 

NanoSight Ltd., Minton Park, London Road, Amesbury, SP47RT, United Kingdom [138]. 

Vodný roztok derivátu fullerenu o koncentraci 147± 0,1 mg/l byl použit jako výchozí 

vzorek. Pro možnost zobrazení částic byl roztok 250 x ředěn v destilované vodě. Pro 

eliminaci větších částic byl dále filtrován přes 0.1µm filtr a následně ředěn 10x, což 
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umožnilo stanovení koncentrace a vizualizaci menších částic .Výsledky analýzy poskytují 

trojrozměrné grafické zobrazení, kde na ose X je průměr částic [nm], na ose Y koncentrace 

částic [částice/ml] a na ose Z relativní intenzita rozptylu laserového paprsku (log měřítko), 

viz obr. 23. Výstupem této analýzy je rovněž několika sekundový video-clip pohybu 

jednotlivých částic v roztoku (viz příloha práce na DVD nosiči). Při naprogramovaném 

opakování umožňuje záznam dlouhodobé pozorování chování částic v čase (případnou 

agregaci a interakce mezi částicemi). 
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Obr. 23 Schematický výstup Nanosight LM10HSB analýzy 

12.3 Testovací organismy 

K experimentům toxicity a radioprotektivity derivátu fullerenu připraveného reakcí 

s kyselinou peroctovou (viz kap. 12.1 ad 4. - dále jen DF) byly použity dva typy 

organismů. Hlavní pozornost byla soustředěna na testy na obratlovcích, které jsou jako 

model bližší potenciálnímu využití radioprotektivních účinků v humánní medicíně a 

umožňují komplexnější pohled na odezvu (jak radiologickou tak toxikologickou) celého 

organismu. Tyto testy byly doplněny experimenty na tkáňových kulturách, reprezentující 

reakce na buněčné úrovni s velkým zastoupením buněk ve fázi dělení. Důvodem této volby 

byla úvaha, že případná situace, ve které by DF fungoval jako radioprotektivní agens pro 
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běžné buňky vyšších organismů a zároveň by nechránil neustále a rychle se dělící buňky 

(rakovinové buňky), by skýtala možnost využití při onkologické léčbě. 

Jako modelový organismus pro testy in vivo byly zvoleny ryby Danio rerio Hamilton – 

Buchanan (Teleostei, Cyprinidae), známé také pod synonymy Brachydanio rerio, Cyprinus 

rerio, Nuria rerio nebo Barilius reri, s českým jménem danio pruhované (zebřička 

pruhovaná). Tato malá forma obratlovce se stala úspěšným modelovým systémem pro 

studium lidských chorob, protože mnoho klíčových genů zahrnutých do procesu rozvoje, 

buněčného cyklu, proliferace a dělení je zachováno u obou skupin. Na rozdíl od mnoha 

jiných druhů obratlovců se tato ryba rychle a plodně množí a snadno chová v laboratoři. 

V práci [122] je hodnocena radiační toxicita u embryí Danio rerio a bylo ukázáno, že 

komerčně používané radioprotekční agens amifostin vykazuje ochranné efekty v embryích 

Dania obdobně jako v lidech. 

Charakteristika testovacích organismů: K testům byly použity ryby o celkové délce 30 

mm ± 5mm, což odpovídá kusové hmotnosti 0,3 g ± 0,1 g. Použity byly ryby z populace 

jednotného původu v juvenilním věku (2,5 měsíce) bez rozlišeného pohlaví. Volba 

vzrostlých jedinců respektovala snahu modelovat obratlovce v průběhu života, kdežto 

jinými autory používaná embrya představují spíše snadno zranitelnou populaci s neustále 

se dělícími buňkami. Zásobní populace byla aklimatizována a nejméně 7 dní před 

započetím experimentů udržována ve vodě s hodnotami pH 7,76 ± 0,2, teplotou 20,5ºC ± 

1ºC, provzdušňované probubláváním vzduchem a s obsahem kyslíku 78 ± 3,5 %, 

v podmínkách jakosti vody a osvětlení stejných jako při vlastních testech. V případech, 

kdy nebyly roztoky probublávány vzduchem, byl udržován volný povrch vody v kontaktu 

s atmosférou o ploše 150 cm2, která zajišťovala dostatečný přestup atmosférického kyslíku 

do vody tak, aby nasycení vody kyslíkem nekleslo pod 60 %. Ryby byly v průběhu testu 

denně krmeny vločkovým krmivem pro akvarijní ryby. 

Jako modelové organismy pro testy in vitro byly použity: 

a) primokultura buněk morčecích ledvin (PML) 

b) melanomové buňky B16-F10. 

Obě buněčné kultury byly kultivovány ve stejných podmínkách - v médiu RPMI 1640 

obsahující 10% fetálního telecího séra (FCS) a antibiotika (Sigma). Buňky byly udržovány 

při 37°C ve zvlhčovaném vzduchu s 5 % (objemovými) oxidu uhličitého. 
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12.4. Testy toxicity derivátu fullerenu  

Testy toxicity DF in vivo 

 

Jako vstupní experiment pro stanovení toxicity DF pro Danio rerio byla provedena 

orientační zkouška při maximální dosažené rozpustnosti DF ve vodě, tj. pro koncentraci 

443,2 mg/l, s hodnotami pH 6,79 ± 0,2 při teplotě 20,5ºC ± 1ºC. V této zkoušce byly 

testovány dvě ryby v objemu 0,5 l koncentrovaného DF, který za těchto podmínek vytváří 

netransparentní hnědý roztok. Během několika hodin se ukázalo viditelné pokrytí 

organismu hnědým filmem DF, kumulovaným zejména v oblasti žáber a došlo k úhynu 

obou testovaných organismů. Stejně tak kyselejší roztoky – meziprodukty vymývání (byť 

méně koncentrované) vykazovaly akutní toxicitu. Na základě tohoto zjištění byla 

vyloučena možnost další aplikace koncentrovaného roztoku DF a dále byl testován stabilní 

roztok o koncentraci 147 mg/l ± 0,1 mg/l (viz zásobní roztok, kap. 12.1 ad 4.), který měl 

vhodné pH a byl dostatečně transparentní pro pozorování chování a životaschopnosti ryb. 

Následně byl proveden prolongovaný test toxicity vodného roztoku DF následujícím 

způsobem: Vždy 7 jedinců Danio rerio bylo nasazeno do 3 třílitrových pokusných nádrží, 

z nichž každá obsahovala 2 litry vodného roztoku DF (147 mg/l ± 0,1 mg/l). Délka chování 

ryb v tomto roztoku činila 28 dnů. Současně byly za jinak stejných podmínek nasazeny do 

3 nádrží s odstátou vodovodní vodou kontrolní ryby. V průběhu testu voda nebyla 

provzdušňována, ryby byly denně krmeny suchou potravou pro akvarijní ryby a bylo 

sledováno jejich chování a příjem potravy. Ve dvou až třídenních intervalech byly měřeny 

hodnoty pH vody, nasycení vody kyslíkem a teplota. V sedmidenních intervalech byla 

rybám vyměňována lázeň a po 28 dnech byl pokus ukončen. Teplota chovného média 

v průběhu pokusů byla 20,5ºC ± 1ºC, hodnota pH vody v kontrolních nádržích 7,76 ± 0,2; 

v pokusných nádržích pH 6,79 ± 0,2; nasycení vody kyslíkem v kontrolních nádržích 78 ± 

3,5 %, v pokusných nádržích 77,5 ± 7,5 %. Po ukončení expozice byly pokusné ryby 

přeneseny do nádrží s odstátou vodovodní vodou a dále bylo sledováno jejich chování, 

příjem potravy a případná mortalita po dobu dalších 14 dnů. 

Vzhledem k tomu, že zvolené prostředí se ukázalo jako netoxické z hlediska zvýšení 

mortality experimentálních ryb, nebyly prováděny další experimenty s nižšími 

koncentracemi. 
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Testy toxicity DF in vitro 
 
Testování toxicity in vitro bylo prováděno na jamkových destičkách (NUNC) s plochým 

dnem a 96 jamkami. Všechny experimenty byly realizovány ve čtyřech paralelních 

provedeních, výsledky vyhodnoceny statisticky s využitím Studentova testu. Médium a 

podmínky kultivace byly používány stejné jako při pěstování kultur. Experimenty vedoucí 

k hodnocení toxicity byly prováděny na dvou typech kultur, jednak na adherovaných 

buňkách přichycených v biofilmu na dně jamky, jednak na volně plovoucích 

(neadherovaných) buňkách. 

V případě experimentů na neadherovaných buňkách byly na destičku přeneseny buňky 

kultury v počtu 20 tisíc buněk morčecích ledvin (ML) nebo 25 tisíc buněk melanomu B16-

F10 na jamku, přidáno zvolené množství roztoku DF (0 až 40 µl) a objem doplněn na 200 

µl médiem RPMI 1640 s 10% FCS. Po 24 hodinové kultivaci byl zjištěn počet živých 

buněk. 

U adherovaných buněk bylo postupováno tak, že stejné množství buněk jako v předchozím 

případě, tedy 20 tisíc buněk ML nebo 25 tisíc buněk B16-F10 bylo přenesena na destičku a 

doplněno na 200 µl médiem RPMI 1640 s 10% FCS. Po 24 hodinové kultivaci a dosažení 

pokrytí dna adherovanými buňkami (confluent culture) bylo medium odsáto a nahrazeno 

RPMI 1640 s 10 % FCS s 0 – 40 µl DF při celkovém objemu 200 µl. V kontrole byl použit 

místo DF sterilní fyziologický roztok. Po 24 hodinové inkubaci bylo medium odsáto, 

následovalo 2x promytí PBS, odsátí, přidání 50 µl trypsinizační směsi (EDTA + trypsin 

v PBS nebo jen EDTA), 5 min inkubace při 37°C, přidání 150 µl RPMI s 10 % FCS, 15x 

protažení špičkou automatické pipety, smíchání s roztokem trypanové modři (1:1) a 

spočítání v Bürkerově komůrce. Byly počítány jen živé buňky, mrtvé se při manipulaci 

rozpadly. 

V předběžném experimentu byla použita výchozí koncentrace zásobního roztoku DF 147 

mg/l ± 0,1 mg/l (z ní bylo odebíráno pipetované množství 0 až 40 µl). Vzhledem k tomu, 

že byla prokázána poměrně vysoká buněčná toxicita DF u obou kultur, byl experiment 

opakován. V něm bylo použito výchozího vzorku DF  s definovanou modální velikostí 

částic pomocí LM10HSB a filtrovaného téhož DF 0,1 µm filtrem s definovanou modální 

velikostí ve filtrátu. Cílem bylo stanovení vlivu velikosti částic na toxicitu DF projevenou 
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na buněčné úrovni, resp. objasnění hypotézy, že toxicita na buněčné úrovni může souviset 

s velikostí agregátů v roztoku. 

12.5 Podmínky ozařování modelového organismu a testy radioprotektivity 

Aplikace ionizujícího záření byla provedena lineárním urychlovačem Clinac 2100 CD, 6X, 

příkon 600 MU/min, fantom vody RW3, velikost pole 32x32 cm, vzdálenost roviny 

výskytu exponovaných organismů od zdroje 100 cm, aplikované dávky 10-70 Gy. Samotné 

ozařování probíhalo v Petriho miskách o průměru 15 cm a výšce 1,8 cm, naplněných 

vodným mediem, kam bylo umístěno vždy 10 ryb. Ryby byly překryty víkem bez 

vzduchových bublin pro dosažení homogenity distribuce dávky v ozařovaném objemu. 

Jednotlivé misky s rybami byly ozařovány zvolenými dávkami (10 až 70 Gy). Jedna 

skupina šesti ryb byla kontrolní, veškeré manipulace s nimi byly prováděny stejně, ale bez 

ozařování. Ryby se pohybovaly cca v jedné třetině výšky Petriho misky od jejího dna. 

Plánovací systém byl nastaven tak, aby požadovaná dávka byla 100% v této rovině. 

Vzhledem k tomu, že 100 % plánované dávky bylo dosaženo v celém objemu Petriho 

misky, byl pohyb ryb zanedbatelný. Míra prostorové homogenity ozáření je ve formě 

izolinií dávky (isodos) znázorněna na obr. 24. 

  
Obr. 24 Geometrické uspořádání ozařování  Danio rerio, isodosy v procentech plánované dávky 
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Účinek DF byl sledován u jedinců Danio rerio vystavených po dobu pěti dnů před 

ozářením roztoku 147 mg/l DF (viz zásobní roztok) a u ryb, které nebyly před ozářením 

vystaveny fullerenům. Bezprostředně po ozařování byl každý soubor ozářených ryb a 

kontrolní skupina přemístěny do označených skleněných nádob se 2 litry odstáté 

vodovodní vody, smíchané s vodou ze zásobní chovné nádrže (1:2). Voda byla měněna po 

7 dnech, nyní bez probublávání vzduchem. Krmení bylo prováděno denně vločkovým 

krmivem pro akvarijní ryby. 

V následujících 35 dnech byly zaznamenávány úhyny organismů v souborech v závislosti 

na době uplynuté od ozáření. Uhynulé ryby byly průběžně odebrány a jejich počet byl 

zaznamenáván. U jednotlivců, kteří přežili, bylo dále sledováno jejich chování a příjem 

potravy. Dosažené výsledky byly zpracovány a porovnávány probitovou analýzou pomocí 

softwaru, tj analýzou kvantálních dat určených relativní četností reagujících (usmrcených) 

jedinců v závislosti na logaritmu dávky (esovitá regresní křivka je aproximována 

distribuční funkcí normálního rozdělení). Byly vypočteny LD50 (dávky záření, které 

vyvolaly 50% mortalitu ryb ve zvoleném časovém úseku (v pětidenních intervalech) po 

provedeném ozařování. 

Následně byl proveden test stejného uspořádání s tím rozdílem, že organismus byl vpraven 

do media DF až po ozařování a to bezprostředně po něm. Cílem bylo rozlišení účinků DF 

protektivních a kurativních. 

Experimenty in vitro byly omezeny pouze na adherované kultury a to vzhledem 

k výsledkům testů toxicity, kdy se projevila velká citlivost neadherovaných kultur vůči DF 

(vysoká toxicita). Ozařování bylo prováděno jako v případě testů na Danio rerio, použito 

bylo menší pole 15x15 cm, zanedbána výška kultivační destičky (obr. 24). V předběžných 

orientačních zkouškách, při kterých byly hledány vhodné účinné dávky ozařování pro 

cílové experimenty, byly použity dávky počínaje 5 Gy (bez pozorovaného účinku) a konče 

75 Gy, a to pro oba typy testovaných buněčných kultur (PML i B16-F10). V závěrečném 

pokuse byly použity tři desky, první kontrolní nebyla ozařována, na druhou byla 

aplikována dávka 40 Gy a na třetí dávka 80 Gy. Na každé byly jak buňky melanomu B16-

F10, tak buňky primokultury morčecích ledvin (primárně 25 000 buněk na jamku, medium 

RPMI 1640 s 10 % FCS). Po 24 hodinách, kdy došlo k vytvoření souvislé vrstvy buněk 

(confluent culture), bylo medium odsáto a přidáno všude 180 µL RPMI 1640 s 10 % FCS. 
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Do části jamek obou kultur bylo přidáno 20 µl fyziologického roztoku (kontrolní test), 

resp. 20 µl roztoku DF (zásobní roztok). Množství 20 µl roztoku DF bylo určeno jako 

optimální - vyplynulo z testů toxicity pro obě kultury. 

Po 24 hodinové kultivaci s DF následovalo ozáření 40 a 80 Gy (kontrolní vzorek neozářen) 

a následná 24 hod kultivace. Poté byly stanoveny počty živých buněk způsobem popsaným 

při stanovení toxicity v kapitole 12.4. Statistická významnost byla vždy vztažena k  dávce 

0 Gy (tj. hodnotám bez ozáření). 

Radioprotektivní efekt DF na buněčné úrovni nebyl nikterak významně prokázán. Po 

pozdějším provedení NanoSight analýzy byl experiment opakován za stejných podmínek, 

avšak s paralelní aplikací výchozího vzorku DF (zásobní roztok) s definovanou modální 

velikostí částic pomocí LM10HSB a filtrovaného téhož DF 0,1 µm filtrem s definovanou 

modální velikostí ve filtrátu. Účelem bylo stanovení vlivu velikosti částic na 

radioprotektivitu DF projevenou na buněčné úrovni, resp. objasnění hypotézy, že velikost 

nanočástic DF může na buněčné úrovni ovlivňovat jejich radioprotektivní (i toxický) efekt. 

    

Obr. 25 Lineární urychlovač Clinac 2100 CD, detail kultivační destičky s ozařovanými vzorky 
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13 VÝSLEDKY 

13.1. Hydroxylované deriváty fullerenu a jejich FTIR analýza  

První klasicky provedená hydroxylace fullerenu C60 reakcí s KMnO4 v kyselém a 

zásaditém prostředí podle postupu v kap. 12.1 nevedla k využitelnému produktu. Po 

vysušení vzorku bylo i vizuelně zřejmé, že se jedná o směs modifikovaného fullerenu a 

krystalků vedlejších produktů (solí, hydroxydů, burelu), přičemž běžnými technikami 

nebylo možné je od sebe oddělit a získat čistý fullerenol. FTIR spektra (obr. 26) navíc 

prokázala pro oba postupy nevýraznou přítomnost OH vazeb (předpokládaná oblast 3000 – 

3600 cm-1). Píky při vlnových délkách 1426 a 1179 cm-1 jsou typické pro fulleren (C=C, 

C-C vazby) a za nimi je u produktu významný pík při 1034 cm-1 charakteristický pro 

přítomnost valenčních vibrací C-O vazeb. Při vlnových délkách menších než 600 cm-1 je 

patrný tzv. „fingerprint“ typický pro molekulu fullerenu. Podrobnější analýza spektra není 

podstatná pro účely následující práce z důvodu kontaminace vedlejšími produkty a vzniku 

spíše koloidního roztoku. 
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Obr. 26 FTIR spektrum C60 a produktu získaného hydroxylací C60  s KMnO4 

(v kyselém prostředí) 
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Hydroxylací C60 katalyzovanou Me4N
+OH- podle [41] byl obdržen ve vodě rozpustný 

produkt s FTIR spektrem suchého práškového vzorku uvedeným na obr. 27. Vykazuje 

zvýšenou absorbanci v oblasti 3200 – 3400 cm-1 charakterictickou pro kovalentně vázané 

OH skupiny a při 1034 cm-1 pro C-O vazby. Spektrum je srovnatelné se spektrem 

obdrženým v práci [41]. Přestože spektrum produktu je relativně uspokojující, bylo o rok 

později Husebem [43] zjištěno, že analogickou reakcí katalyzovanou TBAH byl získán 

komplex paramagnetických solí s chemickým složením Na+
2-3[C60O7-9(OH)12-15]

(2-3), což 

bylo prokázáno elektronovou paramagnetickou rezonancí (EPR) Proto ani tomuto produktu 

nebyla dále věnována pozornost v souvislostech s cílem práce. 

Při filtraci roztoku však na povrchu filtračního papíru modifikovaný fulleren vytvořil 

jemný hnědý film, který byl dále inspirací pro využití fullerenu jako retardéru hoření (viz 

kap. 14.3 Další perspektivy). 
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Obr. 27 FTIR spektrum C60 a produktu získaného hydroxylací katalyzovanou Me4N
+OH- podle [41] 

Hydroxylace C60 provedená substitucí bromu OH skupinami na polybromovaném C60, 

inspirovaná prací Djordjeviče [36, 37], vedla k rozpustnému produktu - fullerolu, jehož 

FTIR spektrum je na obr. 29. Na obr. 28 je FTIR spektrum meziproduktu – 

polybromovaný fulleren C60Brn, kde n je podle citované práce rovno 24. Ze spektra na obr. 

28 je zřejmé, že broběhla adice bromu na fullerenový skelet, podle reakce (1). 

Charakteristické píky pro vazby C-Br lze nalézt v oblasti pod 760 cm-1. Hydroxylací podle 
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reakce (2) nastala úspěšně substituce bromových atomů OH skupinami, což potvrzuje 

oblast spektra v pásu cca 3000-3500 na obr. č. 29. Spektra jsou srovnatelná s popisem 

hlavních píků v práci Djordjeviče [36, 37]. Ze srovnání obou obdržených spekter lze však 

usuzovat, že substituce nemusela proběhnout kompletně, jelikož i u produktu je patrná 

oblast významných píků počínaje 760 cm-1 a méně. Nelze však rozhodnout, zda tato oblast 

patší do „fingerprint“ molekuly, nebo zda vypovídá o přítomnosti zbývajících vazeb C-Br. 

Zároveň po vysušení vzorku byla kompaktní plocha pokryta jemnými odleskujícími 

krystalky, což vedlo k úsudku, že produkt je i přes popsané čištění kontaminován NaOH 

nebo NaBr.  
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Obr. 28 FTIR spektrum polybromovaného fullerenu C60Brn, získaného podle [36, 37]. 
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Obr. 29 FTIR spektrum C60(OH)n z polybromovaného fullerenu C60Brn,získaného podle [36, 37] 
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Pro experimenty s živými organismy bylo potřeba vytvořit derivát fullerenu s hydrofilními 

skupinami bez kontaminantů, které mohou zkreslovat jeho toxicitu vůči organismu. 

Protože v literatuře nalezené postupy nevedly k syntéze produktu požadovaných vlastností, 

bylo přistoupeno k vlastnímu návrhu přípravy derivátu fullerenu reakcí C60 s 35 % 

kyselinou peroctovou C2H4O3 a následnou hydrolýzou získaného oxo-fullerenu. Jako 

vedlejší produkty reakce byly očekávány pouze snadno rozpustné a málo toxické produkty 

jako octanové ionty. Podle postupu uvedeného v kap. 12.1 ad 4) byl připraven ve vodě 

rozpustný derivát fullerenu (dále jen DF) charakterizovaný FTIR spektrem suchého 

práškového vzorku, obr. 30. 

 

 

Obr. 30 FTIR spektrum derivovaného fullerenu (DF) kyselinu peroctovou 

Ve spektru FTIR derivovaného fullerenu DF je patrná intenzivní přítomnost pásů 

valenčních vibrací OH skupin při 3379 a 3198 cm-1, C-O, C-OH skupin při 1770, 1746, 

1707, C-C skupin při 1636 cm-1 a C-O vazeb při 1034 cm-1
. Ostré píky při vlnových délkách 

1423 cm-1 a 1190 cm-1 jsou typické pro fulleren (C=C a C-C vazby), stejně tak jako 

fingerprint v oblasti vlnových délek menších než cca 600 cm-1. 
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Srovnání vlastností C60 s fullerenem derivovaným kyselinou peroctovou  

Nesporně pozorovatelnou vlastností obdrženého produktu je jeho rozpustnost ve vodě, 

zatímco výchozí fulleren C60 tvoří na povrchu vody nerozpustné shluky a útvary (obr. 31), 

které se mícháním při laboratorní i vyšší teplotě ve vodě pouze rozptýlí. V klidu se zrna C60 

opět formují do agregátů, přičemž vodné prostředí zůstává čiré. Ve srovnání s touto 

vlastností lze z  DF získat homogenní vodný roztok. Homogenita je zde chápána 

v dimenzích nanomateriálů, tj. i nepravý (koloidní) roztok je považován za homogenní. 

Vodný roztok DF je světle hnědá kapalina, v menším objemu průhledná (obr. 33). Ve 

větším objemu (viz zásobní roztok, obr. 18) ztrácí čirost, jelikož se jedná o dispersní roztok 

nanočástic. Po vysušení tvoří jemnou, světle hnědou kompaktní práškovitou vrstvu (obr. 

32). 

   

Obr. 31 C60 ve vodě 

Obr. 32 Fulleren hydroxylovaný kyselinou peroctovou (DF) po vysušení jeho vodného roztoku 

Maximální dosažená rozpustnost připraveného DF ve vodě byla 443,2 mg/l (při pH 6,79 ± 

0,2 a teplotě 20,5ºC ± 1ºC). Ve srovnání s FRL, resp. dendrimerem DF-1 je cca 10 x větší. 

U tohoto saturovaného roztoku byla však pozorována metastabilita a po 

několikahodinovém stání tvorba shluků, sedimentů a agregátů usazujících se na stěnách či 

na dně nádoby (obr. 33). Proto byla koncentrace snižována až na 147 mg/l ± 0,1 mg/l DF 

(pH 6,79 ± 0,2 při teplotě 20,5ºC ± 1ºC), kdy byl vodný roztok shledán dlouhodobě 

stabilním bez vizuálně pozorovatelné tvorby klastrů, agregátů a bez usazeniny (obr. 34). 

Tato koncentrace byla tedy zvolena pro toxikologické testy a následné testy 

radioprotektivity. FTIR spektrum zásobního rozotku a jeho hmotnostní koncentrace byly 

pravidelně sledovány a zůstaly konstantní po celou dobu provádění experimentů. 
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Obr. 33 Ukázka tvorby sedimentu a klastrů  Obr. 34Ukázka čirosti stabilního vodného 

metastabilního vodného rozotku DF     rozotku DF 

Srovnání produktů reakce s peroxidem vodíku a kyselinou peroctovou 

Jistý oxidační potenciál vůči fullerenu lze očekávat i u peroxidu vodíki. Pro srovnání byla 

provedena hydroxylace fullerenu C60  peroxidem vodíku.  Nižší oxidační potenciál kyslíku 

z H2O2 způsobil vizuelně jen mírné rozrušení struktury fullerenu (obr. 35). Po hydrolýze 

nebyla v FTIR spektru vysušeného vzorku detekovaná žádná přítomnost OH skupin ani C-

O vazeb. Spektrum bylo identické se spektrem výchozího C60. Ve vodném filtrátu nebyla 

detekována žádná přítomnost fullerenových částic. Oxidační potenciál peroxidu vodíku 

vůči fullerenu je tedy pro jeho derivatizaci nepostačující. 

 

 

Obr. 35 Srovnání rozpustnosti fullerenu v pořadí: C60 ve vodě, C60 v H2O2, C60 v kys. peroctové 
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13.2 Elektronová mikroskopie 

1) Transmisní elektronová mikroskopie, TEM 

Transmisním elektronovým mikroskopem při urychlovacím napětí 100 kV a 300 kV, byly 

získány snímky nemodifikovaného fullerenu C60 (obr. 36,), snímky klastrů v saturovaném 

roztoku DF připraveného reakcí s kyselinou peroctovou (obr. 37) a snímky zásobního 

roztoku DF o koncentraci 147 mg/l. (obr. 38, 39 ).  Snímky potvrdily relativní homogenitu 

zásobního vodného roztoku DF a nanorozměry částic v něm obsažených. U výchozího C60 

je evidentní, že  se vyskytuje v agregátech přesahujících nanorozměry, stejně tak jako 

podléhají agregaci částice v  roztoku saturovaném o koncentraci 443,2 mg/l. Na obr. 39 lze 

dokonce uvažovat o viditelnosti „nanokoulí“ DF a to zejména proto, že na okrajích vzorku 

se podařilo vytvořit dostatečně  tenkou vrstvu, kde nedochází k překryvu částic a která tak 

umožňuje jejich zobrazení. Vytvoření takto tenké vrstvy vyžaduje dostatečnou rozpustnost 

vzorku, která umožní  rozlití po matrici pod mikroskopem de facto až na nanovrstvu. 

   

Obr. 36 C60:TEM 300 kV, měřítko 100 nm          Obr. 37 DF: 443,2 mg/l,TEM 100 kV, měřítko 100 nm 

        
Obr. 38 DF 147 mg/l, TEM 100 kV, měřítko 200 nm Obr. 39 DF 147 mg/l, TEM 300 kV, měřítko 10 nm 
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2) Elektronová difrakce v TEM 

Elektronová difrakce C60 a DF byla provedena na černém pozadí s hrotem, který určuje 

směr dopadu elektronů (obr. 40, 41). Ze snímků lze odvodit změnu v typu a symetrii 

krystalové mříže a to z  počtu a poloměrů soustředných kružnic použitím Braggova zákona 

difrakce..Každé kružnici odpovídá jedna krystalová rovina, přičemž u modifikovaného 

fullerenu je těchto rovin zjevně více. Přesné stanovení typu a symetrie krystalové mřížky 

by se muselo provést indexací jednotlivých kružnic na základě jejich poloměrů. Tato práce 

se nezabývá podrobně krystalografií fullerenu, snímky jsou pouze doplňujícím materiálem 

pro představu o změnách, které nastaly účinkem kyseliny peroctové a jsou rutinně 

pořizované při provádění TEM. 

  

Obr. 40 C60 :Elektronová difrakce v TEM,  Obr. 41 DF: Elektronová difrakce v TEM 

3) Skenovací elektronová mikroskopie, SEM 

Snímky SEM rovněž poskytly první představu o rozdílu krystalů či agregátů C60 (obr. 42) a 

DF (obr. 43, 44), jež se liší ve velikosti, tvaru i soudržnosti, ve prospěch rozpouštění DF. 

Zároveň prokazují relativní homogenitu velikosti částic DF na úrovni nanorozměrů (obr. 

44). Tento snímek je pořízen z „prášku“ získaného rozpadem kompaktní pudrovité plochy, 

která vznikla vysušením roztoku DF na Petriho misce (viditelná na obr. 43). 



 

 
 

 

105 

 

Obr. 42 C60: SEM, měřítko 500 µm 

 

Obr. 43 DF: SEM, měřítko 500 µm – rozrušená“ pudrovitá“  plocha z Petriho misky po vysušení vzorku 
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Obr. 44 DF: SEM, měřítko 5 µm – prášek po rozpadu kompaktní plochy viditelné na obr. 43 

12.3. Velikost a distribuce nanočástic v roztoku derivátu fullerenu 

Zásobní vodný roztok DF (147 ± 0,1 mg/l) byl analyzován NanoSight analýzou dostupnou 

až o dva roky později, než byla provedena TEM a SEM. Do té doby byla představa o 

homogenitě velikosti částic založena zejména na snímku z obr. 38 (TEM) a obr. 44 (SEM). 

Později bylo zjištěno, že se jedná o polydispersní systém s širokým spektrem velikosti 

nanočástic, kde některé z nich v roztoku přesahují nanorozměr, tj. jsou větší než 100 nm 

(obr. 45). 

 

Obr. 45 NanoSight LM10HSB analýza vodného roztoku DF: Modální velikost částic: 82 + 121nm, 
Koncentrace: 15.7x108 částic/ml (ředěno 250 x v destilované vodě)  
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Zohledníme-li, že stanovená koncentrace částic s modální velikostí 82 + 121 nm je 15.7 x 

108 částic/ml v 250 krát ředěném roztoku, pak obdržíme počet takových částic, který je 

přítomen v 1 ml zásobního roztoku o koncentraci 147 mg/l: 3,925 x 1011. 

Po filtraci zásobního vodného roztoku DF 0,1 µm filtrem byl obdržen roztok s uspokojivou 

velikostí nanaočástic a jejich relativně homogenní distribucí (obr. 46 a 47). Následující dva 

záznamy byly pořízeny při odlišném rozlišení a ředění, abychom viděli překrývající se 

píky rozměrů ležících blízko sebe.  

 

Obr. 46 NanoSight LM10HSB analýza vodného roztoku DF: Modální velikost částic: 60 n., Koncentrace: 
10.0 x108 částic/ml (filtrace 0.1µm filtr, ředěno 250 x v čisté vodě) 

Zohledníme-li, že stanovená koncentrace částic s modální velikostí 60 nm je 10 x 108 

částic/ml v 250 krát ředěném roztoku, pak obdržíme počet takových částic, který je 

přítomen v 1 ml filtrovaného zásobního roztoku: 2,500 x 1011. 
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Obr. 47 NanoSight LM10HSB analýza vodného roztoku DF: Modální velikost částic: 42 + 53nm, 
Koncentrace:  3.5x108 částic/ml (filtrace 0.1µm filtr, ředěno 250x a 10x v čisté vodě). 

Zohledníme-li, že stanovená koncentrace částic s modální velikostí 42 + 53 nm je 3,5 x 108 

částic/ml v 250 krát ředěném, dále 10 krát ředěném roztoku, pak obdržíme počet takových 

částic, který je přítomen v 1 ml filtrovaného zásobního roztoku: 8,750 x 1011. 

Stanovená koncentrace DF po filtraci 0,1 µm 

Z  poměru zastoupení modálních velikostí částic v roztoku plyne, že agregáty větší než 80 

nm tvoří přibližně 26 %. Po jejich odfiltrování zůstává tedy v roztoku 74 % částic do 80 

nm se zjištěnou modální velikostí 60 nm a méně. Z toho lze orientačně dovodit koncentraci 

filtrovaného roztoku DF: 74 % z původní hodnoty 147 mg/l je 108,8 mg/l. Jde však o 

orientační  hodnotu, neboť je počítáno pouze s koncentrací modálních velikostí částic a 

neznáme koncentrace částic v intervalech mezi modalitami. Odhandutá hodnota 

koncentrace filtrovaného roztoku , tj cca 109 mg/l je  minimálně dvojnásobně větší, než 

dosažená rozpustnost FRL a dendrimeru fullerenu [26, 32,] (44 mg/l, resp. 34 mg/l).  

Stanovení koncentrace filtrovaého roztoku přímou metodou (sušením) nebyla příliš reálná, 

jelikož zfiltrováno mohlo být pouze několik ml DF - průtoková doba filtrem je několik 

dnů/ml. Hmotnost sušiny (teoreticky 0,0001088 g/ml) získané z mililitrového množství by 

byla zatížena velkou chybou vážení (přesnost analytických vah je pět desetinných míst 
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v gramech). Z tohoto důvodu bylo od přímé gravimetrické metody upuštěno. Pozn.: Pro 

experimetny na buněčných kulturách, kde velikost částic sehrála významnou roli v toxicitě 

DF, stačila aplikace řádově desítek µl filtrovaného DF. 

13.4 Testy toxicity derivátu fullerenu  

1) Toxicita DF vůči Danio rerio 

Na základě provedeného prolongovaného testu toxicity lze konstatovat, že 28 denní 

expozice ryb Danio rerio zásobního roztoku DF o  koncentraci 147± 0,1 mg/l neovlivnila 

jejich chování ani příjem potravy ve srovnání s kontrolou. Žádné zjevné změny v chování 

ryb ve srovnání s kontrolní skupinou nebyly zaznamenány ani v průběhu pobytu ryb v DF 

mediu ani v následném období, kdy byly pokusné ryby převedeny do vody prosté DF. Lze 

tedy konstatovat, že 28 denní expozice ryb roztoku DF o koncentraci 147± 0,1 mg/l neměla 

žádný zjevný negativní efekt na jejich zdravotní stav. 

Limitní zkouškou toxicity roztoku DF s maximální dosaženou rozpustností ve vodě, tj. 

443,2 mg/l, byla během několika hodin pozorována akutní toxicita související 

s viditelným pokrytím organismu hnědým filmem DF, kumulovaným zejména v oblasti 

žáber. Koncentrovaný roztok podléhá tvorbě klastrů a agregátů, které se na povrch 

organismu nabalují a zřejmě kriticky ovlivňují funkce organismu. 

2) Toxicita DF vůči buněčným kulturám 

Tab. 5 PML (primokultura morčecích ledvin): Přežití buněk po 24 hod inkubaci s nefiltrovaným a 
filtrovaným DF v živném mediu (srovnáváno s kontrolní skupinou) 
 

 Nefiltrovaný zásobní DF 

Modální velikost: 82 + 121nm 

0.1µm filtrovaný DF 

Modální velikost: 42 + 53 + 60 nm 

Aplikované 

množství DF  

Neadherované 

buňky 

Adherované 

buňky 

Neadherované 

buňky 

Adherované 

buňky 

5 µl 50% n.a. 85% n.a. 

10 µl 20% 90,8% 75% 99,8 % 

20 µl 0% 65 % 55,2% 95,8 % 

40 µl n.a 23,8 %  50 % 85,5 % 
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Po 24 hodinové inkubaci byly všechny neadherované buňky PML zabity užitím 20 µl 

nefiltrovaného DF (modální velikost částic 82 + 121nm) v celkovém objemu 200 µl 

živného media. Zatímco užitím stejného množství DF s modální velikostí částic 42 + 53 + 

60 nm přežilo 55,2 % neadherovaných buněk. V případě adherovaných buněk po aplikaci 

20 µl nefiltrovaného DF (modální velikost částic 82 + 121nm) přežilo 65 % buněk PML, 

zatímco 95,8 % adherovaných buněk přežilo užitím stejného objemu DF s modální 

velikostí částic 42 + 53 + 60 nm. Filtrace věších částic z roztoku DF vedla ke zvýšení 

přežití adherovaných i neadherovaných buněk při aplikaci všech objemů DF (5-40 µl) do 

celkového objemu živného media. 

Z koncentrace nanočástic/ml jednotlivých modálních rozměrů bylo spočteno množství 

částic obsažených v jednotlivých aplikovaných objemech DF. Tyto hodnoty umožňují 

představu, kolik přibližně připadá nanočástic DF na jednu buňku z 25 000 kultivovaných 

(tab. 6). Hodnoty jsou pouze orientační, protože je počítáno s modálním rozměrem částic, 

nikoliv i s  ostatními obsaženými částicemi ve spektru velikostí měřené kategorie. Další 

tabulka 7 poskytuje přepočet aplikovaného množství DF v µl na koncentraci v celkovém 

objemu 200 µl RPMI 1640 s 10 % FCS (objem media, ve kterém probíhala kultivace). 

Tab. 6 Přepočet počtu nanočástic v aplikovaném množství DF a adekvátní počet na 1 buňku  

 Nefiltrovaný zásobní DF 

Modální velikost: 82 + 121nm 

0.1µm filtrovaný DF 

Modální velikost: 42 + 53 + 60 nm 

Aplikované 

množství DF  

Počet v příslušném 

 množství µl 

Počet částic 

na 1 buňku 

Počet v příslušném 

 množství µl 

Počet částic na 

1 buňku 

5 µl 19,625 x 108 78 500 56,25 x 108 225 000 

10 µl 39,25 x 108  157 000 112,5 x 108 450 000 

20 µl 78,5 x 108 314 000 225 x 108 900 000 

40 µl 157 x 108 628 000 450 x 108 1 800 000 
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Tab. 7 Přepočet aplikovaného množství DF na koncentraci v celkovém objemu 200 µl RPMI 1640 s 10 % 
FCS  
plikované množství 

DF 

Koncentrace nefiltrovaného DF 

 v živném mediu 

Koncentrace filtrovaného DF 

 v živném mediu  

5 µl 3,68 mg/l 2,73 mg/l 

10 µl 7,35 mg/l 5,45 mg/l 

20 µl 14,7 mg/l 10,90 mg/l 

40 µl 29,4 mg/l 21,80 mg/l 

 

Tab. 8 B16-F10 (melanomové buňky): Přežití buněk po 24 hod inkubaci s nefiltrovanýmm a filtrovaným DF 
v živném mediu (srovnáváno s kontrolní skupinou) 

 Nefiltrovaný zásobní DF 

Modální velikost: 82 + 121nm 

0.1µm filtrovaný DF 

Modální velikost: 42 + 53 + 60 nm 

Aplikované 

množství DF  

Neadherované 

buňky 

Adherované 

buňky 

Neadherované 

buňky 

Adherované 

buňky 

5 µl n.a. n.a. n.a. n.a. 

10 µl 0% 79,5 % 0% 51 % 

20 µl 0% 61% 0% 35 % 

40 µl 0% 1% 0% 1% 

Po 24 hodinové inkubaci byly všechny neadherované melanomové buňky zabity užitím 

nejmenšího množství 10 µl DF a to jak nefiltrovaného, tak filtrovaného vodného roztoku. 

Senzitivita neadherovaných melanomových buněk nezávisí na metodě trypsinizace. 

V testu, kdy byly buňky sklízeny bez trypsinu užitím pouze EDTA, byly ve výsledku vůči 

DF stejně citlivé. 

Z tab. 5 a 8 vyplývá, že aplikované množství, které může být předmětem zájmu v těchto 

experimentech, je 20 µl filtrovaného roztoku DF s modální velikostí částic 42 + 53 + 60 

nm, kdy smrtící efekt na adherované melanomové buňky je 65 %, zatímco negativní efekt 

na „zdravé“ PML buňky je pouze 4,2 % (viz tab. 5). U adherovaných buněk nelze 

rozhodnout, zda je efekt antiproliferativní, nebo cytotoxický. Dále je zřejmé, že při užití 

DF roztoku s modální velikostí částic 42 + 53 + 60 nm je primokultura morčecích ledvin 

významně odolnější vůči DF než melanomové buňky. Takto jednoznačný rozdíl 

nemůžeme pozorovat při aplikaci DF roztoku před jeho filtrací, tj. při působení i větších 
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částic s modální velikostí částic 82 + 121nm. Navíc je evidentní, že účinek DF je mnohem 

efektivnější na méně odolné a více přístupné neadherované buňky. Výsledný efekt je 

znázorněn v následujícím grafu na obr. 48. 
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Obr. 48 Závislost přežití PML buněk a melanomových buněk na množství DF a velikosti nanočástic DF 
(nefiltrovaný DF: 82 + 121nm, filtrovaný DF: 42 + 53 + 60 nm) 

13.5 Radioprotektivní účinky derivátu fullerenu 

1) Vliv ionizujícího záření na Danio rerio bez předchozího působení DF 

Výsledky testu časové závislosti účinku dávky ionizujícího záření na organismy ryb, které 

nebyly vystaveny rozotku DF, jsou patrné z obr. 49 a 50. Účinek nižších dávek 10 a 15 Gy 

nevedl po dobu pozorování k úhynu ani 50% jedinců. Ryby, které neuhynuly, dále 

přežívaly bez zjevných známek poškození, takže lze konstatovat, že aplikované dávky 

zůstaly bez účinku; prahová hodnota pro deterministický účinek záření tedy následně byla 

vždy překročena a byla menší než 10 Gy. S rostoucími dávkami od 25 Gy se nástup 

letálního účinku projevil dříve, vždy bylo dosaženo 100% mortality. V oblasti mortality 

30-70% byla provedena lineární regrese a odečtena hodnota LT50 (čas, ve kterém uhyne 50 

% populace) pro jednotlivé dávky. Z obr. 50 je patrné, že v oblasti nízkých a vysokých 

dávek se při jemnějším krokování dávek po 5 Gy hodnoty LT50 příliš neliší, neboť rozdíl 
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činí ± 0,5 dne. Přijatelná chyba ve sledování časové závislosti úmrtnosti může být max. ± 1 

den, což vyplývá z jednodenního intervalu odečtů.. 

Pro další testy radioprotektivity DF byly tedy zvoleny dávky 10, 30, 50 a 70 Gy, tj. 

hraniční dávky a hodnoty krokované po 20 Gy v tomto intervalu. 
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Obr. 49 Účinek dávek záření v závislosti na době od ozáření pro Danio rerio žijící ve vodě bez DF 
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Obr. 50 LT50 pro aplikované dávky záření na Danio rerio bez předchozího vlivu DF. Při dávkách pod 25 Gy 
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2) Ovlivnění účinků ionizujícího záření na Danio rerio působením vodného roztoku 
derivátu fullerenu DF 

Průběh úmrtí organismů chovaných 5 dnů před ozářením v roztoku DF pro zvolené 

aplikované dávky X- záření (10, 30, 50 a 70 Gy) byl zaznamenán stejným způsobem, jako 

je znázorněno na obr. 49. Po odečtení LT50 byly porovnány hodnoty pro organismy 

chované pouze ve vodě a chované v roztoku DF pět dnů před ozařováním. Zvýšení LT50 

účinkem DF je patrné z obr. 51. 
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Obr. 51 Porovnání LT50 pro Danio rerio chované po dobu 5 dnů před ozářením v roztoku DF a bez 
předchozího vlivu DF 

Při dávce 10 Gy byl úhyn ryb ve vodném prostředí maximálně 10%, LT50 tedy nebyla 

stanovena. Pro ryby, které byly vystaveny roztoku DF byl při 10 Gy úhyn nulový. Nejvyšší 

protektivní účinky DF byly prokázány při dávkách záření 30 Gy a 70 Gy, kdy zvýšení 

hodnot zvýšení LT50 ve srovnání s hodnotami LT50 ryb bez předchozí expozice činilo 

71,4% a 77,5 % resp. Při dávce 50 Gy bylo dosaženo u exponovaných ryb DF zvýšení 

hodnot LT50 o 46,5 %. Pro ryby v DF je hodnota LT50 při dávkách 50 i 70 Gy téměř stejná 

v rámci chyby pozorování (max. ±1 den). 

Probitovou analýzou (pomocí SW), byly vypočteny LD50 (dávky záření, které vyvolaly 

50% mortalitu ryb ve zvoleném časovém úseku (v pětidenních intervalech) po provedeném 

ozařování. Srovnány byly hodnoty pro organismy chované ve vodě a v roztoku DF, a jak je 

patrno z obr. 52. Radioprotektivní účinek DF je nepochybný, neboť v téměř všech 

případech dochází po aplikaci DF ke zvětšení hodnot LD50. U jediné výjimky, a to jsou 
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úhyny do 5 dnů, znázorněná velikost LD50 pro jedince chované v roztoku DF určuje 

minimální hodnotu zjištěnou výpočtem, skutečná hodnota je patrně podstatně vyšší. Dávku 

redující faktor DRF vypočtený podle rov. 12 je roven 2. 
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Obr. 52 Vypočtené hodnoty LD50 pro Danio rerio chované ve vodě a v roztoku DF, pětidenní intervaly od 
doby ozařování. 

Doplňujícími experimenty bylo prokázáno, že průběh úmrtí organismů není závislý na 

působení roztoku DF po ozařování, a to ani s ohledem na moment jeho aplikace, ani 

s ohledem na délku působení. Výsledky testů jsou shodné (±1 den) pro organismy chované 

v roztoku DF celé sledovací období, přelovené do vody po uplynutí jednoho týdne od 

ozáření i umístěné do vody ihned po ozáření. Účinek DF je tedy v tomto případě 

preventivní a nelze jej považovat za „kurativní“. 

3) Testy radioprotektivity derivátu fullerenu na buněčných kulturách 

S ohledem na poměrně vysokou toxicitu DF pro neadherované buňky byly experimenty 

omezeny pouze na buňky adherované. Pro test bylo použito 20 µl roztoku DF s odkazem 

na „optimalizaci“ množství, které plyne z testů toxicity pro obě kultury (tab. 5, 8, obr. 48. 
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Při vyšší toxicitě ke zdravým buňkám by bylo možné uvažovat i o použití množství 40 µl 

DF. Statistická významnost byla vždy vztažena k  dávce 0 Gy (tj. hodnotám bez ozáření) 

Tab.9 PML (primokultura morčecích ledvin): Počet žijících adherovaných buněk po aplikaci dávek 0; 40 a 
80 Gy s 20 µl DF nebo 20 µl fyziologického roztoku bez DF (24 hodinová inkubace) 

Aplikovaná 
dávka 

20 µl  
fyziologického 

roztoku 

20 µl 
Nefiltrovaný zásobní DF 

Modální velikost částic: 
82 + 121nm 

20 µl 
0.1µm filtrovaný DF 

Modální velikost částic: 
42 + 53 + 60 nm 

0 Gy 49 666 ± 5 132 46 666 ±1 528 
 

48 350 ± 3 215 

40 Gy 37 666 ± 14 572 38 000 ± 2 646 
P≤0.05 

 

47 156 ± 3 235 

80 Gy 41 750 ±1 061 45 000 ± 7071 47 488 ± 5 129 

 

Z tab. 9 je patrné, že DF roztok nevykazuje viditelný radioprotektivní efekt u PML. Avšak 

je nutno brát v úvahu i jeho konkurenční toxický efekt, a to: 35% usmrcených buněk 

v médiu s nefiltrovaným DF a 8,2 % usmrcených buněk v médiu s filtrovaným DF, jak 

plyne z tab. 5. I přes konkurenci těchto efektů bychom mohli uvažovat o možném 

radioprotektivním účinku při vysoké aplikované dávce 80 Gy. Počet žijících buněk je po 

ozáření větší než  počet buněk ozářených pouze ve fyziologickém mediu, nebo srovnatelný 

s počtem neozářených buněk. A to i přes prokázanou DF toxicitu a radiotoxicitu 

aplikovaného záření. To znamená, že nebyla zcela zastavena proliferace ozářených buněk 

v DF a došlo k nahrazení buněk usmrcených. 

Tab. 10 B16-F10 (melanomové buňky): Počet žijících adherovaných buněk po aplikaci dávek 0; 40 a 80 Gy s 
20 µl DF nebo 20 µl fyziologického roztoku bez DF (24 hodinová inkubace) 

Aplikovaná 
dávka 

20 µl 
fyziologického 

roztoku 

20 µl 
Nefiltrovaný zásobní DF 

Modální velikost částic: 
82 + 121nm 

20 µl 
0.1µm filtrovaný DF 

Modální velikost částic: 
42 + 53 + 60 nm 

0 Gy 75 500 ± 5500 74 000 ± 7 071 3 800 ±7071 

40 Gy 29 500 ± 707 
P≤0.005 

26 500 ± 9 192 
P≤0.05 

1 500 ± 9192 
P≤0.05 

80 Gy 31 500 ± 4 950 
P≤0.01 

30 500 ± 4 950 
P≤0.05 

1 200 ± 4950 
P≤0.05 
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V případě melanomových buněk B16-F10 nebyl pozorován žádný radiprotektivní efekt 

(tab. 10). Je opět nutno zvažovat simultánní toxický a radiotoxický efekt na tento druh 

buněk. Z výsledků je zřejmé, že primokultura morčecích ledvin je více rezistentní vůči 

ionizujícímu záření než melanomové buňky B16-F10. 
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14 DALŠÍ PERSPEKTIVY 

14.1 Derivát fullerenu DF při léčbě stochastických účinků ionizujícího záření 

V práci byla prokázána schopnost hydroxylovaného derivátu fullerenu působit jako 

radioprotektor a zamezit vzniku deterministických účinků ionizujícího záření. Druhým 

typem účinků jsou pozdní, stochastické, které jsou spojeny se vznikem rakoviny. 

Skutečnost, že DF po filtraci roztoku na částice menší než 60 nm významně zvýšil svůj 

cytotoxický a antiprolyferativní potenciál vůči melanomovým buňkám a vůči zdravým 

buňkám snížil toxicitu, indikuje jeho možnost využití i proti stochastickým účinkům 

ionizujícího záření, tj. k léčbě karcinomu. Tato selektivita účinků dokonce vede k úvaze o 

možnosti jeho využití jako organoprotektoru při radioterapii, kdy by DF zajišťoval ochranu 

zdravých buněk před deterministickými účinky záření, snižoval pravděpodobnos vzniku 

stochastických účiků a působil podpůrně cytotoxicky na již vzniklé nádorové buňky. 

14.2 Aminofulleren místo ionizujícího záření při radioterapii 

Vlasní příprava bromderivátu fullerenu motivovala vypracování postupu, jak pomocí 

C60Br24 aminovat fulleren, což našlo uplatnění v Přírodovědecké fakultě, Katedra lékařské 

biologie, Jihočeská universita Č. Budějovice. Je testován předpoklad, že aminoskupiny 

díky svému náboji „zakotví“ fulleren v nádorových buňkách. Pomocí spaceru byla 

k aminofullerenu systetizována manóza, která pak fullerenem ukotvena v nádorové buňce 

vybudí vlastní imunitní systém k likvidaci nádorových buněk, jinak pro imunitní systém 

maskovaných. Tím by mohl být člověk při léčbě rakoviny zcela uchráněn aplikaci 

ionizujícího záření, které je v současné době bohužel stále prioritním prostředkem léčby. 

14.3 Další aplikace využívající schopnost DF vychytávat volné radikály 

Derivát fullerenu DF jako retardér hoření 

Schopnost nanočástic DF vázat volné radikály při hoření byla motivací pro realizaci 

následných experimentů: 

Cílem experimentu bylo prověřit, zda přítomnost DF v pyrotechnické složi generátoru 

aerosolu ovlivňuje hasicí schopnosti vyvinutého aerosolu. Základním principem hasicích 

schopností aerosolového systému je reakce radikálů vzniklých ze slože s radikály hoření 
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[140]. Prostorem, kde byl uvolňován aerosol, byl skleněný box o objemu 0,125 m3, krytý 

kovovým víkem s těsněním, viz obr. 68. Srovnávací tablety byly z palivové slože výrobku 

FIRE JACK BR-1 o složení: dusičnan draselný, dikyandiamid, kyselina ftalová, 

formaldehydová pryskyřice (1 ks. tablety = 2 g). Testovací tablety, viz. obr. 53 byly 

následujícího složení (1 kus tablety = 4g): 

a) palivová slož s DF (1%) b) palivová slož s DF (2%) c) palivová slož s DF (5%) 

 

 

Obr. 53 Prostor experimentu retardace hoření (skleněný box, srovnávací a testovací tablety, zápalnice, 
kovová miska, laboratorní váhy atd.) 

 
 

 
Obr. 54 Testovací tablety s různým obsahem DF 
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Jako hořlavina byl použit n-heptan na vodní hladině. Srovnávací a potom i testovací tablety 

byly umístěny na kovovou misku se zápalnicí a byly společně s nádobou, kde na vodní 

hladině byla vrstva n-heptanu, umístěny do skleněného boxu. Po zapálení n-heptanu a 

zápalnice se těsně před vývinem aerosolu zakryl box, a to z důvodu zajištění dostatečné 

koncentrace aerosolu v prostoru. Následně se sledovala intenzita a časový průběh hašení 

hořícího heptanu. Byla prokázána schopnost DF působit jako retardér hoření a to zvýšenou 

hasící aktivitou aerosolu generovaného z náplně (slože) obsahující jednotková procenta 

DF. Role fullerenu v tomto radikálovém procesu může být předmětem studia a aplikací 

v oblasti požární bezpečnosti. 

Tepelné vlastnosti nanovláken s nanokompozitem DF  

Ve spolupráci s Technickou universitou v Liberci v rámci bezpečnostního výzkumu 

„Nanomateriály k ochraně osob proti působení CBRNL“ (program BVII/2 –VS, Grand č. 

1656) je studována možnost přípravy polymerních nanovláken s C60 a DF jako 

nanokompozity. Tepelné vlastnosti těchto nanovláken jsou sledovány simultánní 

termogravimetrickou analýzou a diferenční termickou analýzou (TGA/DTA). Např. u PVA 

(polyvinylacetát) s DF došlo ke zvýšení tepelné stability až o 100% oproti nanovláknu 

PVA bez DF. Výsledky mohou být podkladem pro výzkum aplikace takovýchto 

nanovláken v oboru ochrany obyvatelstva. Na obr. 55 a 56 jsou ilustrační snímky SEM 

připravených nanovláken bez fullerenu a s DF 

       
Obr. 55 a 56 Snímek SEM nanovláken polyvinilbutyralu bez fullerenu (vlevo) a s DF (vpravo) 
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Změna tepelné stability nanovláken připravených z původního polymeru a nanovláken 

s přídavkem C60 a DF, byla zjišťována na pracovišti MV-GŘ HZS ČR – Technického 

ústavu požární ochrany pomocí metod TGA a TG-DSC (thermogravimetry- differential 

scanning calorimetry 

Tepelné charakteristiky nanovláken z PVA a z  PVA/DF jsou uvedeny v tab. 11. (Přístroj 

STA 1500 THASS, degradační medium vzduch, teplotní režim od 25 - 550 ºC (580 ºC), 

rychlost ohřevu vzorku 10 ºC/min). 

Tab. 11 Tepelné charakteristiky nanovláken na bázi PVA bez a s DF 

Nanovlákno  

na bázi PVA 

Teplota počátku 

váhového 

úbytku vzorku 

[°°°°C] 

Teplota 

maxima  

1. exoefektu 

[°°°°C] 

Tepelné zabarvení 

rozkladu 

1.exoefektu/celkové 

[mW] 

PVA - bez DF 220 310 70/92 

1. PVA - DF 

(v roztoku bez síťovadla) 
310 450 50/75 

2. PVA – DF 

(bez síťovala) 
260 450 54/84 

3. PVA – DF 

(se síťovadlem) 
250 350 13/75 

Z výsledků, které jsou uvedeny v tab. 11 je patrno, že přidáním DF do PVA před 

zvlákňováním došlo k výraznému zvýšení tepelné odolnosti připravených nanovláken na 

bázi PVA. Změna tepelného rozkladu nanovláken s DF (tab. 11 – vzorek č. 1) oproti 

nanovláknům bez DF je patrná z průběhu křivek TGA a TG-DSC (obr. 57 a 58). Hlavní 

exoefekt charakterizující tepelný rozklad samotného PVA je přidáním DF potlačen, rovněž 

tak počátek tepelného rozkladu se posunul až o 90 ºC. Určitý vliv na tepelnou stabilitu 

nanovláken má i způsob přípravy před vlastním zvlákněním, a toto bylo prokázáno i u 

nanovkláken na bázi PUR. 
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Obr. 57 Termická analýza sloučeniny PVA bez DF 

 

 
Obr. 58 Termická analýza sloučeniny PVA s DF 

 

V případě nanovláken na bázi PVB, kde byl rovněž nanokompozit DF, bylo pomocí 

hodnot z TGA a TG-DSC spočítáno tepelné zabarvení rozkladu (exotermní reakce), které 

je o 20% vyšší u samotného PVB než u PVB s DF. Teplota rozkladu je nižší u nanovlákna 

ze samotného PVB (viz tab. 12). 
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Tab. 12 Výsledky tepelných zkoušek nanovláken na bázi PVB a PUR 

Specifikace nánovlákna 

(vzorek č.) 

Teplota počátku 

rozkladu [°°°°C] 

∆m/∆t 

[mg/min] 
∆H [kJ/kg] 

1. PVB - DF 337 0,15 -2374 

2. PVB - bez DF 315 0,07 -2822 

3. PUR - bez DF 237 0,17 2625 

4. PUR - C60 

příprava v roztoku 
275 0,15 3908 

5. PUR - C60 

příprava v rozpouštědle 
288 0,14 -2641 

∆m/∆t – průměrná rychlost úbytku hmotnosti vzorku 

∆H – tepelné zabarvení rozkladu (∆H < 0 exotermní reakce, ∆H > 0 endotermní reakce) 

Výsledný efekt (tepelná odolnost) připravených nanovláken rovněž závisí na způsobu 

přípravy materiálu před zvlákněním, což potvrzují i výsledky pro nanovklákna na bázi 

PUR. PUR se zvlákňuje v roztoku dimethylforamidu. V jednom případě byl vmíchán 

fulleren do hotového roztoku pomocí ultrazvuku (tab. 12 - vzorek č. 4), v dalším případě se 

fulleren nejdříve vmíchal do rozpouštědla (tab. 12 - vzorek č. 5). Rozdíl tepelného 

zabarvení mezi samotným PUR a PUR s fullerenem v závislosti na přípravě materiálu před 

zvlákněním je patrný z tab. 12. Na obr. 59 a 60 jsou křivky charakterizující rozklad 

endoefektem (PUR bez derivátu) a exoefektem (PUR s C60 v rozpouštědle). V obou 

případech se zvýšila počáteční teplota rozkladu, obsahuje-li PUR jako nanokompozit 

fulleren. 

Jakým způsobem je fulleren či DF vázán na základní polymer v našich připravených 

nanovláknech není zatím přesně definováno. Popsáno je několik alternativ polymer-

fulleren [142] a to i v závislosti na tom, zda fulleren reaguje s funkční skupinou polymeru 

dodatečně, nebo je jeho molekula součástí vlastní polymerace. Může dojít k navázání 

k fullerenu na koncích, po stranách, hvězdicově, či mezi polymerní řetězce. Rovněž může 

proběhnout interakce mezi funkčními skupinami polymeru a fullerenů na bázi donor-

akceptor. Nelze vyloučit ani exfoliované nanokompozitní uspořádání fullerenu a polymeru. 

U těchto připravených nánovláken je při jejich termo-oxidační degradaci prokázán 



 

 
 

 

124 

inhibiční efekt fullerenu či DF a to pravděpodobně interakcí s radikály vznikajícími 

rozkladem polymeru.  

 

 
Obr. 59 Termická analýza PUR bez C60 

 

Obr. 60 Termická analýza sloučeniny PUR / C60 (příprava v rozpouštědle) 
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15 DISKUSE A ZÁVĚR  

Diskuse 

Teoretická část práce poskytuje vybrané znalosti, informace a výsledky týkající se 

nanočástic, přičemž jsou cíleny k těm poznatkům, které mohou být využity pro 

experimentální část práce, obecně pro ochranu obyvatelstva. To zahrnuje nejen rizika a 

bezpečnost při využívání nanočástic, ale i podrobnější znalosti o jejich fyzikálně-

chemických vlastnostech, toxicitě a biologických účincích. Ochrana obyvatelstva a 

zaměření na bezpečnostní aspekty využívání nanočástic se stává interdisciplinární vědou, 

která může využít všech těchto poznatků jednak k ochraně obyvatelstva a životního 

prostředí před potenciálními nežádoucími účinky samotných nanočástic, ale i k vývoji 

materiálů pro ochranu obyvatelstva před nežádoucími účinky jiných fyzikálních jevů, 

v tomto konkrétním případě ionizujícího záření. Hledání organoprotektorů, specificky 

radioprotektorů, je součástí hledání metod, jak řešit ochranu obyvatel v případě 

mimořádných událostí, havárií, nehod, útoků spojených s uvolněním nepřípustného 

množství radioaktivních látek. Tyto situace vnímáme jako latentní a neřešíme je s velkou 

frekvencí. Mohly by se však stát naléhavé a osudové, pokud by byly delší dobu 

podceňovány nebo zanedbávány. Příkladem jsou jaderné havárie, rostoucí frekvence 

teroristických útoků i běžnější události spojené se selháním lidského faktoru spojené 

s „mírovou“ a zdravotnickou aplikací ionizujícího záření. V současné době je zaměřena 

pozornost zejména onkologů na radioprotektiva, a to na amifostin Tento derivát 

cysteaminu, označovaný jako WR 2721, je produktem vojenského výzkumu laboratoří ve 

Walter Reed Army Hospital, USA. Jeho protektivní účinek byl popsán již v 60. letech a byl 

původně testován pro vojenské účely [119, 120]. Jeho vhodná léková forma (Ethyol inj. 

Sicc.) je komerčně dostupná teprve v posledním desetiletí 20. století. Jeho DRF dosahuje 

hodnoty až 2,3. Možnost jeho aplikace je však limitována jak toxicitou, tak i cenou 

preparátu. [121]. Je tedy zřejmé, že hledání méně toxického a dostupnějšího preparátu je 

stále aktuálním problémem. Rozvoj aplikace nanočástic a využití znalostí chemických, 

biologických i toxikologických vlastností fullerenu, umožňuje zvolit právě tuto nanočástici 

pro vývoj radioprotektiva nového charakteru. 

Za účelem vývoje radioprotektivního agens na bázi uhlíkových nanočástic – fullerenu C60 

byla provedena experimentální část této práce. Primárně k tomu bylo potřeba navrhnout 

postup a připravit derivát fullerenu, který by překonal dosavadní problémy s jeho 
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nerozpustnou hydrofobní sférou ve fyziologických médiích. Byly testovány klasické 

postupy hydroxylace a publikované postupy derivatizace fullerenu. Prakticky se však 

nepodařilo vyloučit přítomnost solí a vedlejších produktů, které jsou pro zamýšlený cíl 

práce nežádoucí. Proto bylo přistoupeno k vlastnímu řešení derivatizace fullerenu a to 

kyselinou peroctovou a následnou hydrolýzou získaného oxofullerenu (produkt dále 

nazývaný DF). 

Vlastnosti roztoku DF: Reakcí C60 s kyselinou peroctovou (oxidací C60) a hydrolýzou 

oxofullerenu byl obdržen ve vodě rozpustný derivát fullerenu DF s cca dvojnásobou 

rozpustností než je uváděno v dosud publikovaných postupech. Autor v práci [27] uvádí, 

že rozpustnost FRL obdrženého z polybromovaného C60 a to 44 mg/l, není uspokojivá a 

představuje hlavní stinnou stránku v aplikaci jako organo-protektor. Naproti tomu byla 

v této práci získána cca desetinásobná koncentrace vodného roztoku připraveného DF a to 

443 mg/l, při neutrálním pH a laboratorní teplotě. Tento saturovaný roztok je však 

metastabilní a částice v něm po určité době podléhají agregaci a vzájemným interakcím. 

Proto bylo přistoupeno k jeho ředění na koncentraci 147 ± 0,1mg/l, kdy byla již ověřena 

jeho časová stabilita a to dlouhodobým pozorováním při stání roztoku za laboratorní 

teploty (bez sedimentu), měřením FTIR spektra a stanovováním hmotnostní koncentrace 

v týdenních intervalech. Tyto charakteristiky zůstaly dlouhodobě konstantní po celou dobu 

provádění experimentů in vivo. 

Výchozí C60 a DF byly porovnávány pomocí elektronové mikroskopie ve ,velikosti částic a 

pomocí FTIR spektrer v jejich složení. Fotografie TEM poskytly první představu o 

velikosti částic v roztoku a jeho homogenitě. Zejména s odkazem na  obr. 38 a 44 bylo 

předpokládáno, že v zásobním roztoku DF o koncentraci 147 ± 0,1mg/l jsou přítomny 

nanočástice bez agregátů a že jde o homogenně dispersní roztok. FTIR spektrometrií byla u 

DF potvrzena významná přítomnost adovaných OH skupin a C-O skupin. FTIR spektrum 

DF je srovnatelné s IR spektrem fullerolu publikovaným v [41], kde je popsána 

hydroxylace fullerenu katalyzovaná kvarterním hydroxidem amonným, avšak kde produkt 

byl znečistěn mnoha komplexy a solemi. Spektrum je též srovnatelné se spektrem 

C60(OH)24 získaného z polybromovaného fullerenu [36, 37]. Při tomto prakticky 

vyzkoušeném postupu se však nepodařilo zcela vyloučit zbytkové množství sodíku a 

bromu v produktu. 
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Prokázaná přítomnost kovalentních vazeb C60 s OH skupinami i přítomnost C-O vazeb 

indikují vznik struktury C60(OH)n, Stejně tak přichází v úvahu i mechanismus 

předpokládané reakce, který vedl k polymeraci C60 (epoxidaci). A to obdobně jako u 

polyethylenglykolu, který je rozpustný ve vodě, mohlo po ataku kyslíku na dvojnou vazbu 

C=C dojít ke zřetězení fullerenů prostřednictvím adovaného kyslíku a ukončení polymeru 

OH skupinami z obou stran, což zajišťuje rozpustnost polymeru ve vodě. Vzorec produktu 

by pak vypadal následovně, jak bylo již uvedeno v rovnici (15): OH-(C60 – O – C60 – O – 

C60)n- OH. Tato hypotéza není v rozporu s detekovanou přítomností OH skupin a C-O 

vazeb. Zároveň je takto symetricky ukončený polymer hydrofilní z obou stran a snižuje se 

tak pravděpodobnost vzniku klastrů, jak vyplývá i z práce [21, 32]. O struktuře produktu 

by více vypověděla analýza NMR, doplněná MS. Její provedení jsem zajistila ve dvou 

nezávislých institucích. Bylo provedeno měření 13C NMR a 1H NMR, avšak spektra se 

nezdařila naměřit ani pro C60 ani pro DF v D2O. I po velmi dlouhé akvizici (více než 9 000 

FIDů, doba měření více než 10 hodin)  získané signály přesahovaly jen nepatrně hladinu 

šumu. Je zřejmé, že provádění této analýzy je specializovaným vědním oborem a pořízení 

spekter fullerenu, DF a jejich interpretaci lze vyčlenit jako samostatnou vědeckou práci. 

NanoSight LM10HSB analýzou [138], dostupnou až o rok později, bylo zjištěno, že 

zásobní roztok DF o koncentraci 147 ± 0,1mg /l, jenž byl dle snímků TEM považován za 

homogenně dispersní se všemi částicemi v nanorozměrech, je ve skutečnosti polydispersní 

roztok s modální velikostí částic 82 + 121nm dosahujících průměru částic až 300 nm (s 

koncentrací 3,925 x 1011 částic/ml pro modální rozměry). Po filtraci 0,1 µm filtrem byla 

detekována modální velikost částic 42 + 53 v koncentraci 8,75 x 1011 částic/ml a 60 nm 

v koncentraci 2,5 x 1011 částic/ml (přepočteno při 250x a 10x ředění zásobního DF). 

Z poměru zastoupení částic cca do 60 nm a cca nad 80 nm plyne, že přibližně 74 % částic v 

zásobním roztoku DF je tvořeno nanočásticemi do 80 nm (modální velikost je 42, 53 a 60 

nm) a 26 % tvoří agregáty větší než 80 nm. Z toho byla dovozena i koncentrace 

filtrovaného roztoku DF 0,1 µ-metrovým filtrem  (74 % z původní hodnoty 147 mg/l), tj. 

108,8 mg/l. I po filtraci a tomto snížení koncentrace DF bylo dosaženo minimálně 

dvojnásobné koncentrace než u FRL (44 mg/l, [27, 37, 39]). 

Toxicita rozotoku DF: Polydispersní zásobní roztok DF (147 ± 0,1mg/l) použitý jako 

chovné medium pro modelový organismus Danio rerio nevykazoval toxické účinky 

v prolongovaných testech toxicity, přestože obsahoval spektrum velikostí částic od 
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nanorozměrů až po větší než 100 nm. Saturovaný roztok (443 mg/l) způsoboval již akutní 

toxicitu vůči testovaným rybám, spojenou s mechanickým působením (usazováním) 

koagulovaných částic na povrchu ryb, zejména v oblasti žáber. 

Testy na buněčné primokultuře morčecích ledvin prokázaly toxicitu zásobního roztoku DF 

(147 ± 0,1mg/l) po 24 hod inkubaci. Filtrací DF na modální velikost částic 42+53+ 60 nm 

byla při aplikaci 20 µl filtrovaného DF snížena toxicita z 0% přeživších neadherovaných 

buněk na 55,2% a z 65% přeživších adherovaných buněk na 95,8 %. Z toho vyplývá, že 

částice o rozměrech srovnatelných s buňkou a větší působí cytotoxicky nebo 

antiprolyferativně, menší částice způsobují relativně velmi nízkou toxicitu, mírně závislou 

na aplikovaném množství (5-40 µl) v celkovém objemu živného media. Neadherované 

buňky (volné) jsou k nanočásticím významně citlivější, než adherované, což lze zdůvodnit 

volným přístupem nanočástic k buňce ze všech směrů 

Z porovnání toxikologických testů in vivo a in vitro vyplývá, že v případě testů u Danio 

rerio byly toxické agregáty větších rozměrů zřejmě filtrovány vnější biologickou bariérou 

vodního organismu, jejíž „kapacita“ je omezená. Radioprotektivního procesu se účastnily 

částice schopné proniknout do buňky nebo extracelulárního prostoru. Větší částice mohly 

být kromě biologické bariery separovány nabalením na výkaly, které byly odstraňovány 

jednou týdně s výměnou media. S tím koresponduje i skutečnost, že vyšší koncentrace, 

včetně saturovaného roztoku (443 mg/l) způsobovaly již akutní toxicitu spojenou 

s mechanickým nabalováním částic na povrchu ryb, zejména v oblasti žáber. To omezilo či 

negativně ovlivnilo životní funkce organismu. 

Dále bylo zjištěno, že zásobní roztok DF (147 ± 0,1mg/l) je toxický k testovaným 

melanomovým buňkám, přičemž opět neadherované buňky jsou významě citlivější. Po 

filtraci DF na modální velikost částic 42+53+ 60 nm nastal opačný efekt než v případě 

zdravých morčecích buněk. Totiž toxicita vůči melanomovým buňkám se zvýšila, zatímco 

vůči zdravým buňkám se snížila. Toxicita k neadherovaným buňkám je 100 % pro všechna 

aplikovaná množství a k adherovaným buňkám se po filtraci DF významně zvýšila z 39% 

usmrcených na 65% usmrcených buněk, při aplikaci 20 µl filtrovaného DF. Tendence je 

obdobná i pro ostatní aplikovaná množství, avšak předmětem pozornosti je právě 20 µl. Při 

něm je demonstrován podstatný vliv velikosti částic v roztoku DF na snížení toxicity vůči 

primokultuře „zdravých buněk“ a zvýšení toxicity vůči melanomovým buňkám. A to jak 
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pro buňky neadherované (které mohou být příčinou metastáz) tak i adherované (cílový 

objem nádoru). To nasvědčuje tomu, že toxicita vůči melanomovýcm buňkám není 

způsobena pouze nabalováním nanočástic kumulujících se na povrchu karcinomového 

objemu. Vzhledem k tomu, že nanočástice měly vhodné rozměry k hlubšímu průniku do 

objemu rakovinových buněk, musí se zde uplatňovat i toxický mechanismus uvnitř buněk 

typický výhradně pro rakovinové buňky. V případě průniku nanočástic do „zdravých“ 

buněk PML nebyla významná toxicita prokázána. Možným mechanismem cytotoxické a 

cytostatické účinnosti je inhibice aktivity proteinové tyrosin kinázy [104]. Tyto testy 

prokázaly potenciál DF působit selektivně – netoxicky na zdravé tkáně a cytotoxicky na 

melanomové buňky. To je pozitivní východisko pro jeho využití při cíleném ozařování 

pacienta. 

Radioprotektivita roztoku DF: Po provedení toxikologických testů a nalezení netoxické 

DF mohlo být přistoupeno k testování radioprotektivních účinků zásobního roztoku DF. 

Připravený DF (147 ± 0,1mg/l) má jako chovné medium (po pětidenním pobytu ryb Danio 

rerio) jednoznačně radiprotektivní účinek. Zvyšuje dobu přežití po ozáření dávkou 10 až 

70 Gy až o 75% a hodnoty LD50 pro různé doby přežití na zhruba dvojnásobek. Prokázaný 

účinek je spojen se schopností fullerenů eliminovat volné radikály a oxidanty vzniklé 

radiolýzou vody a je „preventivní“, nikoliv „kurativní“. Radioprotektivní efekty DF při 

ozařování ryb Danio rerio, které byly v  roztoku chovány, prokázaly, že nanočástice 

musely proniknout do buněk organismu (event. do extracelulárního prostoru), kde se 

uplatnily jako vychytávače volných radikálů, vzniklých radiolýzou vody. Přitom je zřejmé, 

že vychytávač volných radikálů musí být při ozařování v místě jejich vzniku, s ohledem na 

krátkou vzdálenost působnosti a krátkou životnost těchto reaktivních forem (10-16s – 

sekundy). Dosažená hodnota DRF = 2, ve srovníní s prací např. Trajkovice [123], který 

uvádí pro aplikaci fullerolu 10 mg/kg i.p. protektivní index 0,93 a pro množství 100 mg/kg 

i.p. hodnotu tohoto indexu 1,18. DRF amifostinu je pro aplikované množství 2 mg/kg 

roven až 2,3 [121], ovšem při výrazných toxických projevech. 

Testy radioprotektivity na buněčných kulturách neprokázaly žádné významné účinky DF 

ani u jedné kultury. Výjimku tvoří aplikace „optimálního“ množství 20 µl filtrovaného DF 

(tj. nanočástice do 60 nm, koncentrace DF v živném mediu 10,9 mg/l) při vysoké dávce 

záření 80 Gy a to na  primokulturu buněk PML. V tomoto případě je zřejmá pokračující 

proliferace buněk přes konkurenční toxický (4,2%) a radiotoxický efekt. Za stejných 
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podmínek nebyl prokázán žádný protektivní efekt u melanomových buněk. Je třeba mít na 

zřeteli, že radioprotektivní účinky pro celý organický systém in vivo jsou nadřazené 

účinkům získaným in vitro na modelových buněčných kulturách.  

Výsledky in vivo a in vitro se vzájemně doplňují, podporují, či nejsou vzájemně v rozporu 

s hypotézou, že toxicita vodného roztoku DF vůči „zdravým“ buňkám i celému 

organickému systému je závislá na velikosti přítomných agregátů, jejichž tvorba se zvyšuje 

s rostoucí koncentrací DF v roztoku. Toxicky působí částice o velikosti srovnatelné 

s buňkou a větší, kdy dojde pravděpodobně k fyzikálnímu „obalení“ povrchu buňky, 

frustrované fagocytoze a blokaci procesů nezbytných k životaschopnosti buněk. Naopak 

nanočástice menších rozměrů (< 60 nm) pronikají do buněk bez toxického efektu vůči 

zdravým buňkám, resp. živému organismu. Paradoxně na melanomové buňky působí 

zvýšeně toxicky. 

Zjištění o snižování toxicity s klesající velikostí hydroxylovaných částic je v kontrastu se 

zjištěním nežádoucí toxické kumulace C60 v plicích vpraveného inhalací, kdy se toxicita 

s klesajícím rozměrem nanočástic naopak zvyšuje. Nanočástice jsou dokonce schopné 

pronikat čichovým nervem do mozku, překonávat mozkovou barieru [73] a způsobovat 

oxidační stres, otoky a záněty. Výsledky v této práci se však týkají fullerenu v hydrofilní 

formě, ve vodném roztoku, kdy vstup nanočástic do organismu probíhá difúzním procesem 

a perorálně, nikoliv inhalací do plic. Nedochází tak k usazování nanočástic v hlubších 

částech plic, plicních sklípcích. Brána vstupu i chemická forma fullerenu zde hraje 

významnou roli. Pro účinnost i toxicitu DF je zde rozhodující velikost nanočástic, kterou 

může buňka „pojmout“. Pokud bude nanočástice pohlcena buňkou, můžeme předpokládat, 

že se v organismu uplatní imunitní systém. Eliminace nanočástic po proběhnutí 

radikálového procesu nastane prostřednictvím makrofágů a lymfatického systému bez 

významných toxických účinků, jak vyplývá i ze srovnání toxicity C60 a jeho hydrofilních 

forem [96], viz kap. 7. Pokud buňka zůstane obalena nanočásticemi a „kapacita“ buňky 

nestačí na jejich pohlcení, pak lze očekávat tzv. frustrovanou fagocytozu, kdy není 

v kapacitě makrofágů tyto částice odstranit. Ve snaze zničit nanočástice se škodlivé 

kyslíkové radikály a hydrolytické enzymy ukládají v okolním médiu, což vede ke 

chronickému zánětu, poškození buňky, nekroze a dalším projevům typickým pro toxické 

působení. Obdobný proces je popsán pro působení karbonových nanotrubek, které 

přesahují rozměr buňky [4]. 
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Další využití DF k ochraně a bezpečnosti osob: Specifické zaměření práce na využití 

fullerenu při ochraně osob před ionizujícím zářením vedlo k přípravě materiálu, který pro 

svou schopnost vychytávat volné radikály inspiroval k pokusům s retardací hoření, což je 

ve své podstatě radikálový proces.  Prokázání zvýšené hasící aktivity aerosolu s DF nejen 

potvrzuje, že byl připraven velmi aktivní „vychytávač volných radikálů“, ale zároveň 

otevírá mnoho dalších perspektiv pro výzkum jeho využití při ochraně osob a bezpečnosti 

související s  působením a chemickou agresivitou reaktivních radikálových forem.  

Testování možnosti využití DF jako nanokompozitu v nanovláknech vedlo k pilotní studii 

pomocí termogravimetrické analýzy, kdy byl při termo-oxidační degradaci připravených 

nanovláken prokázán inhibiční efekt fullerenu či DF a to pravděpodobně interakcí 

s radikály vznikajícími rozkladem polymeru. Tento efekt otevírá možnosti dalšího studia 

tepelných vlastností takovýchto materiálů, jež mohou být uplatněny v oblasti bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva, či vybraných osob. Podrobný výzkum uvedených jevů je však nad 

rámec specifického zaměření práce.  
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Závěr 

1. Byly prokázány radioprotektivní účinky in vivo připraveného vodného roztoku 

derivátu fullerenu (DF) při netoxické koncentraci (147 mg/l) a to zvýšením doby 

přežití LT50 modelového organismu až o 75 % a zvýšením LD50 cca dvojnásobně 

v závislosti na době od času ozáření. Dávku redukující faktor (rov. 12) DRF je roven 

dvěma a je srovnatelný s DRF pro  amifostin. 

2. Byl potvrzen potenciál připraveného DF využitelný k ochraně osob před 

deterministickými účinky ionizujícího záření. Zároveň byl překonán problém 

s nízkou rozpustností fullerenu ve fyziologických mediích, což prakticky zvyšuje 

možnosti dalšího testování na vyšších organismech a to i za účelem léčby 

stochastických účinků ionizujícího záření (rakovinotvorných). 

3. K tomu účelu byl připraven ve vodě rozpustný derivát fullerenu (DF) s neutrálním 

pH za laboratorní teploty s minimálně dvojnásobou výslednou rozpustností, než je 

uváděno v dosud publikovaných postupech pro podobné účely, kdy nízká rozpustnost 

nepostačovala pro účely organoprotekce. Příprava je reprodukovatelná, bez vzniku 

toxických vedlejších produktů. Výsledný produkt byl charakterizován pomocí FTIR 

spektra. Dílčí závěry: 

Saturovaný roztok: 443,2 mg/l DF, metastabilní, částice v něm po určité době 

podléhají agregaci a vzájemným interakcím. Akutně toxický pro modelový 

organismus Danio rerio. 

Ředěný roztok: 147 mg/l DF, časově stabilní, bez pozorování tvorby agregátů, avšak 

polydispersní, netoxický pro Danio rerio. Významná toxicita in vitro pro volné 

(neadherované) buňky, 35 % toxicita pro adherované buňky při aplikaci 20 µl DF, 

což odpovídá koncentraci DF v živném mediu 14,7 mg/l; projevena závislost toxicity 

na aplikovaném množství se změnou koncentrace větší než cca 5 mg/l. 

Filtrovaný roztok 0,1 µm filtrem: 109 mg/l DF, časově stabilní, homogeně 

monodispersní s částicemi do 60 nm, bez tvorby agregátů, netoxický pro Danio rerio. 

Snížena toxicita in vitro pro volné (neadherované) buňky o 45% a pro adherované 

buňky o 31 % při aplikovaném množství 20 µl DF, což odpovídá koncentraci DF 

v živném mediu 10,9 mg/l; projevena závislost toxicity na aplikovaném množství se 

změnou koncentrace cca o 5 mg/l. 
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Toxicita DF je závislá na velikosti nanočástic v roztoku; při velikosti pod 60 nm je 

velmi nízká a to i na buněčné úrovni (jednotky procent). 

4.  Obecně byla potvrzena schopnost připraveného nanomateriálu účinně vychytávat 

volné radikály, což se projevilo i v pilotním pokusu s retardací hoření a potlačením 

exoefektu připravených nanovláken s DF jako nanokompozitem. Testování 

připraveného derivátu fullerenu obecně otevírá mnoho dalších perspektiv pro výzkum 

a využití DF při ochraně osob a bezpečnosti související s fyzikálně-chemickými 

procesy, kde je nežádoucí tvorba, působení a chemická agresivita reaktivních 

radikálových forem.  
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