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Abstract 

The study of fullerenes shows a clear potential 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.  

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 homogenity. It had to be minimized the tendency to 

form toxic clusters and agregates, what is the main disadvantage of fulleren nanoparticles. 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.  

The radioprotective ability of prepared DF against ionizing radiation has been demonstrated 

on a model organism Danio rerio at the nontoxic concentration of DF (147 mg DF/l of water).  

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 effectively eliminate free 

radicals and oxidants resulting from radiolysis of water in biological system. This property of 

prepared derivative is also applicable in another systems and materials for the person 

protection (e.g. as the fire retarder, as the nanocomposit in nanofibres impacting their thermal 

properties etc.) as it has been demontrated in this work. 

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

population 
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Předmluva 

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. 

V oblasti určení bezpečnostních aspektů vzniká potřeba získat informace jednak o přínosném 

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

na zdraví lidí a životní prostředí. 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. Každá ze sloučenin nanočástic vyžaduje cíleně 

zaměřené studium, jehož výsledky nelze zobecnit pro všechny nanočástice. 

Specifickým zaměřením této práce je studium využití jednoho z pozitivních bezpečnostních 

aspektů nanočástic fullerenu, tj. jeho využití k ochraně osob před účinky ionizujícího záření. 

Fulleren je vhodným kandidátem pro svou popsanou schopnost vychytávat volné radikály a 

nanorozměr umožňující průnik do těsné blízkosti buněčné struktury, kterou má chránit před 

účinky záření. 

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 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 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: nevolnost, zvracení, hypotenze, zpomalení srdeční frekvence. 
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Druhý směr, kde lze radioprotektivum využít, je ochrana osob 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 nežádoucím radiologickým událostem, zpravidla v důsledku selhání lidského 

faktoru nebo systému. 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 

fullerenu disponují - jednak pro své cytotoxické účinky, jednak pro svou schopnost vychytávat 

volné radikály vzniklé radiolýzou vody v organismu a tak 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 

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

zařízení o nano-rozměrech, se nazývá nanotechnologie. Při rozvoji nanotechnologií je nutné si 

položit i otázku, zda a jaká potenciální rizika nanomateriály představují. 

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 [1]. 

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 k obalování částic, vnitrobuněčné absorpci a biokatalytickým procesům, 

které následně mohou mít kladný či záporný efekt z pohledu toxicity. 

Zvláštní riziko představují nanočástice ve formě aerosolu. Zvláštní riziko představují 

nanočástice ve formě aerosolu, tedy ty, které jsou suspendovány ve vzduchu. Vdechováním 

aerosolu nanočástic vede k jejich depozici v dýchacím ústrojí člověka a lze předpokládat, že 

v závislosti na průměru, ploše, povrchu apod. nanočástic dojde k jejich transportu do dalších 

koncových orgánů. 

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

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

prosazuje princip zásad „předběžné opatrnosti“ (neblahé zkušenosti s DDT, dioxiny, freony, 

PCB apod.) [2]. Přijímají se doporučení k regulaci, evidence, stanovení metod hodnocení rizik 

a monitorování nanosloučenin.  

V oblasti řízení rizik [3, 4] při produkci nanočástic (nanosloučenin) lze přijmout tato 

doporučení: 

• 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   
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• 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. 

Jaká bude mobilita nanočástic 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 fullerenu budou mít různé vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví. 

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 nanotrubic, ačkoli se z chemického pohledu jedná stále o uhlík). 

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, schopnost aglomerace 

• čistota 

• biorezistence 

Otázka všech bezpečnostních aspektů není dosud dořešena ani na mezinárodní úrovni. EU, 

OECD, WHO i OSN jí věnují značnou pozornost a vypisují grandy na řešení této 

problematiky. „Integrovaný, bezpečný a zodpovědný přístup“ se stal hlavním prvkem politiky 

EU v oblasti nanotechnologií. The Code of Conduct for responsible nanosciences and 

nanotechnologies research 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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2 Fullereny 

Fullereny jsou kondenzované polycyklické klecové struktury (sudý počet uhlíkových atomů), 

poskládané přednostně z pěti- a šestiúhelníků. Nejdokonalejší kulovitý tvar má fulleren C60, 

mnohostěn též nazývaný komolý ikosaedr. Pětiúhelníky jsou tvořeny kovalentními 

jednoduchými vazbami, šestiúhelníky jednoduchými a dvojnými vazbami. Nederivované 

fullereny jsou hydrofobní částice, prakticky nerozpustné ve vodných roztocích a při kontaktu 

s vodou se formují do toxických koloidních agregátů nC60 [5]. Poměrně dobře se rozpouští v 

nepolárních organických rozpouštědlech, jako je benzen, toluen, THF (tetrahydrofuran), 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. 

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. Kyselé 

protony se mohou účastnit přitahujících vodíkových vazeb způsobujících interakci s ostatními 

molekulami C60, což vede k formaci klastrů. Klastry tvoří rozsáhlé těsně propojené, amorfní 

agregáty ve vodě. 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 [5]. 

Adice OH skupin probíhá z chemického pohledu velmi úspěšně. Stejně tak se na fulleren aduje 

široké množství radikálů za vzniku diamagnetických nebo paramagnetických aduktů. Fulleren 

se chová jako „radikálový vychytávač“. Velmi podstatná je vysoká schopnost derivátů C60 

vychytávat superoxidové nebo hydroxylové radikály, což je zvažováno např. při využití 

neurodegenerativních onemocnění [6]. 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. 

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, např. C60(OH)n (n=12-26) reagovat s  radikálovými 

formami kyslíku se odvíjí jeho protektivní aktivita. Je tak redukováno poškození organismu 
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volnými radikály  [7, 8]. Na radikálových reakcích fullerenu 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.  

V práci [9] je ověřena antioxidační vlastnost C60(OH)24, nazývaného FRL – fullerenol, 

připraveného metodou syntézy C60Br24  a  kompletní substitucí atomů bromu hydroxylovými 

skupinami. Obdobná schopnost byla prokázána i u dentrimeru DF-1(derivát fullerenu C60 

obsahující 18 karboxylových skupin adovaných na vnější povrch fullerenového skeletu) [10]. 

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-1při neutrálním 

pH. Tato koncentrace je pro další testy v organoprotekci nepostačující, jak je uvedeno např. v 

práci [11, 12, 13].  

Klíčovým úkolem při využití fullerenu pro studium a aplikaci jeho antioxidačních vlastností za 

účelem ochrany či bezpečnosti osob je tedy nalezení vhodného způsobu derivatizace, 

překonání jeho nízké rozpustnosti ve vodě; zároveň však musí být splněna vlastnost 

homogenity vodného roztoku s minimální tendencí k agregaci nanočástic a tvorbě toxických 

klastrů. Derivát musí být v aplikovaných dávkách netoxický pro chráněný živý organismus a 

musí být zajištěna možnost reprodukovatelné přípravy bez přítomnosti vedlejších chemických 

produktů, při zachování potenciálu k vychytávání volných reaktivních radikálů.    
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3 Cíl práce 

Specifickou oblastí ochrany obyvatelstva, ale také bezpečnosti práce, je ochrana před účinky 

ionizujícího záření, 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. Na základě znalostí o fullerenu stručně uvedených v předchozí 

kapitole je definován i 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;  

2)  Příprava vhodného derivátu fullerenu C60 s dostatečnou rozpustností pro dosažení účinné 

koncentrace;   

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; 
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4 Použité materiály, metody a přístroje 

4.1 Derivatizace fullerenu 

Jako první pokusy byly realizovány některé publikované reakce, které však vedly k produktu 

obsahujícímu zbytkové množství solí nebo meziproduktů, rovněž rozpustnost nebyla 

uspokojující. Byl navržen dosud nepublikovaný postup, jehož klíčovou reakcí je oxidace 

fullerenu kyselinou peroctovou a následná hydrolýza ve vodném roztoku. 

4.2 Analýza získaných derivátů fullerenu 

Byla prováděna analýza FTIR spektrometrií na spektrometru Brucker Alpha/FT-IR, ATR 

krystal (ozn. platinum Diamond 1 Refl), software OPUS 6.5, zdroj IČ SiC Globar. Parametry 

měření: počet scanů spektra 24, rozlišení 4 cm-1, rozsah spektra 375 – 4000 cm-1. Měření bylo 

prováděno na vzorcích v pevném práškovitém stavu pokrytím ATR krystalu opticky tenkou 

vrstvou. 

Elektronovou mikroskopií TEM a SEM (150 kV a 300 kV) byl získán první pohled na 

agregáty, distribuci a velikost nanočástic derivátu fullerenu získaného reakcí s kyselinou 

peroctovou (dále nazýván DF). V rámci kompletnosti elektronové mikroskopie byla provedena 

i elektronová difrakce na černém pozadí.   

Později byla použita Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) provedená zařízením NanoSight 

LM10HSB. Získána byla vizualizace nanočástic, modální průměry nanočástic, koncentrace a 

jejich distribuce v zásobním roztoku DF. 

4.3 Testovací organismy 

Jako modelový organismus pro testy in vivo byly zvoleny ryby Danio rerio v juvenilním věku 

(bez rozlišení pohlaví), které umožňují poměrně komplexní 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 a to: primokultura buněk morčecích ledvin (dále PML) a  melanomové buňky B16-

F10. 

4.4 Testy toxicity derivátu fullerenu DF 

Na modelovém organismu Danio rerio byla provedena orientační zkouška toxicity při nejvyšší 

dosažené koncentraci DF ve vodě (443,2 mg/l ) a dále prolongované testy (30 dnů a více) pro 
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nalezení koncentrace neovlivňující životaschopnost organismu. Testy byly prováděny 

v souladu s EN ISO 7346-2:1997, která má statut ČTN. 

Experimenty vedoucí k hodnocení toxicity in vitro byly prováděny na adherovaných buňkách 

přichycených v biofilmu na dně jamky testovací destičky a na volně plovoucích 

(neadherovaných) buňkách, při 24 hodinové inkubaci s DF. 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 do 200 µl živného media RPMI 1640 s 10% FCS). 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 na buněčné 

úrovni, resp. objasnění hypotézy, že toxicita na buněčné úrovni může souviset s velikostí 

agregátů v roztoku. 

4.5 Podmínky ozařování modelového organismu a testy radioprotektivity 

Aplikace ionizujícího záření byla provedena lineárním urychlovačem Clinac 2100 CD, 6X, 

příkon 600 MU/min, dávky 10 až 70 Gy. Účinek DF byl sledován u jedinců Danio rerio 

vystavených po dobu pěti dnů před ozářením roztoku DF, jako chovné medium. Samotné 

ozařování probíhalo v Petriho miskách o průměru 15 cm a výšce 1,8 cm, naplněných vodou, 

kam bylo umístěno vždy 10 ryb. Po ozáření byly ryby přemístěny do vodného chovného 

prostředí a sledována doba přežití. V následujících 35 dnech byly zaznamenávány úhyny 

organismů v souborech v závislosti na době uplynuté od ozáření. Z grafického znázornění byla 

určena doba přežití LT50 pro jednotlivé aplikované dávky záření. 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. 

Buněčné kultury byly ozařovány dávkami 40 a 80 Gy (zvoleny po orientačních zkouškách) a 

to na kultivačních destičkách po 24 hodinové kultivaci s DF. Aplikováno bylo 20 µl roztoku 

DF do 200 µl živného media RPMI 1640 s 10 % FCS (optimální množství plynoucí z testů 

toxicity pro obě buněčné kultury). Po ozáření a 24 hod kultivaci byl počítán počet živých 

buněk a porovnán s kontrolní skupinou bez DF. 
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5 Výsledky 

5.1 Fyzikální vlastnosti derivátu fullerenu, toxicita 

Reakcí s kyselinou peroctovou byl připraven ve vodě rozpustný derivát fullerenu (neutrálním 

pH při laboratorní teplotě) s následujícími vlastnostmi:  

Saturovaný roztok: koncentrace DF 443,2 mg/l, metastabilní, částice v něm po určité době 

podléhají agregaci a vzájemným interakcím. Akutně toxický pro modelový organismus Danio 

rerio. 

Ředěný roztok: koncentrace DF 147 mg/l, časově stabilní, bez pozorování tvorby agregátů, 

avšak polydispersní, netoxický pro Danio rerio. Byla pozorována 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 DF větší než cca o 5 mg/l. 

Filtrovaný roztok 0,1 µm filtrem: koncentrace DF 108,8 mg/l, časově stabilní, homogenně 

monodispersní s částicemi 42 + 53 nm, bez další agregace; netoxický pro Danio rerio. Snížena 

toxicita in vitro pro volné (neadherované) buňky o 45% a pro adherované buňky o 31 % při 

aplikaci 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. 

Toxicita je závislá na velikosti nanočástic v roztoku; při velikosti menší než 60 nm je relativně 

velmi nízká pro zdravé buněčné kultury (jednotky procent) a vysoká pro rakovinové buňky (až 

99%).  

5.2 Radioprotektivní účinky derivátu fullerenu 

Byly prokázány radioprotektivní účinky roztoku DF při netoxické koncentraci 147 mg/l 

zvýšením doby přežití LT50 modelového organismu Danio rerio (obr. 1). Nejvyšší protektivní 

účinky DF byly prokázány při dávkách záření 30 Gy a 70 Gy. Zvýšení hodnot LT50 ve 

srovnání s hodnotami LT50 ryb bez předchozího působení DF je o 71,4 % a 77,5 % resp. Při 

dávce 50 Gy bylo dosaženo u ryb chovných v DF zvýšení hodnot LT50 o 46,5 %. Pro ryby 

chované v DF je hodnota LT50 při dávkách 50 i 70 Gy téměř stejná v rámci chyby pozorování 

(max. ±1 den). 
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Obr. 1 Porovnání LT50 pro Danio rerio chované po dobu 5 dnů před ozářením v roztoku DF a 

bez předchozího vlivu DF 

 

Probitovou analýzou, byly vypočteny letální dávky záření LD50 pro pětidenní intervaly přežití 

po provedeném ozařování. Srovnány byly hodnoty LD50 pro organismy chované ve vodě a 

v roztoku DF, jak je patrno z obr. 2. Radioprotektivní účinek DF je nepochybný, neboť 

v téměř všech případech dochází po aplikaci DF ke zvětšení hodnot LD50. U jediné výjimky, a 

to jsou 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 

redukující faktor DRF je roven v průměru dvěma. 

 

Obr. 2 Vypočtené hodnoty LD50 pro Danio rerio chované ve vodě a v roztoku DF, pětidenní 

intervaly od doby ozařování. 
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Na buněčné úrovni v testech in vitro byl zřejmý radioprotektivní efekt u primokultury 

morčecích ledvin a to až při vysoké dávce záření 80 Gy.  V případě melanomových buněk 

B16-F10 nebyl pozorován žádný radiprotektivní efekt. Z výsledků je zřejmé, že primokultura 

morčecích ledvin je více rezistentní vůči ionizujícímu záření než melanomové buňky B16-

F10. 

5.3 Další aplikace využívající schopnost DF vychytávat volné radikály 

Derivát fullerenu DF jako retardér hoření 

Schopnost nanočástic DF vázat volné radikály byla motivací k prověření, 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. V experimentu  byla sledována  intenzita a časový průběh hašení 

hořícího heptanu a porovnáváno použití srovnávacích tablet z palivové slože výrobku FIRE 

JACK BR-1 o složení: dusičnan draselný, dikyandiamid, kyselina ftalová, formaldehydová 

pryskyřice (1 ks. tablety = 2 g) a tablet obsahujících DF. Byla prokázána schopnost DF působit 

jako retardér hoření a to zvýšenou hasící aktivitou aerosolu generovaného z náplně (slože) 

obsahující jednotková procenta DF (1% - 5%). 

Tepelné vlastnosti nanovláken s nanokompozitem DF  

Byla studována možnost přípravy polymerních nanovláken s C60 a DF jako nanokompozity. 

Tepelné vlastnosti těchto nanovláken byly 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. Hlavní exoefekt 

charakterizující tepelný rozklad samotného PVA byl přidáním DF potlačen, rovněž tak 

počátek tepelného rozkladu se posunul až o 90 ºC. Výsledný efekt (tepelná odolnost) 

připravených nanovláken závisí i na způsobu přípravy materiálu před zvlákněním, což 

potvrzují  výsledky pro nanovlákna na bázi PUR (polyuretan). U různě připravených 

nanovláken je při jejich termo-oxidační degradaci prokázán inhibiční efekt fullerenu či DF a to 

pravděpodobně interakcí s radikály vznikajícími rozkladem polymeru.  
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6 Diskuse 

Hledání organo-protektorů, specificky radioprotektorů, je součástí hledání metod, jak řešit 

ochranu a bezpečnost osob v případě mimořádných událostí, havárií, nehod a útoků spojených 

s uvolněním nepřípustného množství radioaktivních látek. 

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 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 nazývaný DF). 

Byl obdržen ve vodě rozpustný derivát fullerenu DF s cca dvojnásobnou až čtyř násobnou 

rozpustností (v závislosti na modální velikosti částic), než je uváděno v  publikovaných 

postupech rozpouštění fullerenu. Autor v práci [14] uvádí, že rozpustnost fullerolu obdrženého 

z polybromovaného C60  (44 mg/l) není uspokojivá a představuje hlavní stinnou stránku 

v aplikaci jako organo-protektor. 

Prokázaný radioprotektivní účinek připraveného derivátu je spojen se schopností fullerenů 

eliminovat volné radikály, oxidanty vzniklé radiolýzou vody v organismu a se schopností 

pronikat do extra- a intracelulárního prostoru, kde radikály vznikají a kde probíhají následné 

radikálové reakce a poškozují DNA. Dosažená hodnota protektivního indexu DF je rovna 

dvěma. Trajkovic a kol. (2005) [15] uvádí pro aplikaci fullerolu 10 mg/kg i.p. protektivní 

index 0,93 a pro množství 100 mg/kg i.p. hodnotu 1,18. Protektivní index amifostinu je pro 

aplikované množství 2 mg/kg roven až 2,3 [16], ovšem při výrazných akutních toxických 

projevech. Takový nežádoucí toxický efekt nebyl u citlivého modelového organismu Danio 

rerio pozorován. Jako další pozitivní efekt byla prokázána selektivita radioprotektivních 

účinků vůči zdravým buňkám, zatímco pro melanomové buňky nebyl pozorován žádný 

protektivní efekt, „pouze“ toxický. To otevírá možnost využití DF i k léčbě stochastických 

účinků ionizujícího záření, tj. souvisejících s rakovinou.  

Specifické zaměření práce na využití fullerenu při ochraně osob před ionizujícím zářením 

vedlo k přípravě materiálu, který pro svou intenzivní schopnost vychytávat volné radikály 

inspiroval k pokusům s retardací hoření, což je ve své podstatě radikálový proces.  Prokázání 



 
 

17 

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 v požární bezpečnosti a při ochraně osob související s  působením a chemickou 

agresivitou reaktivních radikálových forem.  

Rovněž testování možnosti využití DF jako nanokompozitu v nanovláknech polymerů 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 rovněž v oblasti 

požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, či vybraných osob. Podrobný výzkum uvedených 

jevů je však nad rámec specifického zaměření jedné práce.  
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7 Závěr 

1. Byly prokázány radioprotektivní účinky 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 letální dávky záření LD50 cca dvojnásobně 

v závislosti na době od času ozáření. Dávku redukující faktor DRF je roven v průměru 

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 dvojnásobnou výslednou rozpustností, než je uváděno 

v dosud publikovaných postupech pro podobné cíle, kdy nízká rozpustnost 

nepostačovala pro testování organoprotekce. Příprava DF je reprodukovatelná, bez 

vedlejších toxických produktů. Výsledný produkt je charakterizován pomocí FTIR 

spektra. 

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 nanokompozit. Testování připraveného DF obecně 

otevírá mnoho dalších perspektiv pro výzkum a jeho využití při ochraně osob, v požární 

bezpečnosti  a bezpečnosti související s fyzikálně-chemickými procesy, kde je nežádoucí 

tvorba, působení a chemická agresivita reaktivních radikálových forem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

8 Soupis bibliografických citací 

[1] KLOUDA, K.; KUBÁTOVÁ, H.; VEČERKOVÁ, J. Záměrně vyráběné 

nanomateriály: Návrh metodiky řízení rizik při produkci a manipulaci s nimi. Ochrana 

obyvatelstva 2010. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 

ISBN 978-80-7385-080-7, ISSN 1803-7372. 

[2] MONTEIRO – REVIERE, N. A.; INMAN, A. O. Carbon 4. 2006, s. 1070-1078. 

[3] GİRNER, P. Riziko u nových technologií – nanotechnologií, téma týdne [on-line], [cit. 

2009-06-22], dostupné z WWW.bozpinfo.cz 

[4] RADVANSKÁ, A. Rizika při práci s nanotechnologiemi a možnosti jejich eliminace, 

Bezpečná práce č. 5, 2008, s. 3-7. 

[5] BRANT, J.A., et al. Fullerol cluster formation in aqueous solution: Implications for 

environmental release. J. Colloid. Interface.Sci. 2007, 314, 281-288. 

[6] DUGAN, L. L.; GABRIELSEN, J. K.; YU, S. P. et al. Buckminsterfullerenol free 

radical scavengers reduce excitotoxic and apoptotic death of cultured cortical neurons. 

Neurobiol Dis. 1996, 3, s. 129–135 

[7] JUN-JUE YIN et al. The scavenging of reactive oxygen species and the potential for 

cell protection by functionalized fullerene materials, Biomaterials 30, 2009, s. 611-

621. 

[8] CHIANG, L. Y.; LU, F. J.; LIN, J. T. Free Radical Scavenging Activity of Water-

soluble Fullerenols, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1995, s. 1283 – 1286. 

[9] DJORDJEVIČ, A. Antioxidant properties and hypothetic radical mechanism of 

fullerenol C60(OH)24. Oxidation Communications 27. 2004, 4, s. 806-812. 

[10] DAROCZI, B., et al. In vivo Radioprotection by the Fullerene Nanoparticle DF-1 as 

Assessed in a Zebrafish Model. Clin Cancer Res. 2006, 12(23), s. 7086-7091. 

[11] USENKO, C. Y; HARPER, S. L.; TANGUAY, R. L. In vivo evaluation of carbon 

fullerene toxicity using embrionic zebrafish. Carbon. 2007, 45(9), s. 1891-1898. 

[12] Da ROS, T.; PRATO, M. Medicinal chemistry with fullerenes and fullerene 

derivatives. Chem. Commun. 1999, 8, s. 663-669. 

[13] BRETTREICH, M.; HIRSCH, A. A Highly Water-Soluble Dendro[60]fullerene. 

Tetrahedron Lett. 1998, 39, s. 2731-2734. 

[14] INJAC, R. et al. Bioapplication and activity of fullerenol C60(OH)24, African Journal 

of Biotechnology. 2008, 7 (25), s. 4940-4050. 

[15] TRAJKOVIC, S. et al. Radioprotective Efficiency of Fullerenol in Irradiated Mice. 

Materials Science Forum. 2005, 494, s. 549-554. 

[16] OSTERREEICHER, J., VÁVROVÁ, J. Přednášky z radiobiologie: Manus, 2003. 112 

s. ISBN 80-86571-01-7. 

 



 
 

20 

 9 Seznam vlastních prací vztahujících se k disertaci 

1. BERANOVÁ (ZEMANOVÁ), E.; KLOUDA, K. C60 fullerene derivative: Preparation of 

water-soluble  fullerene derivative in reaction with peracetic acid, Conference Proceedings 

NANOCON 2009, ISBN 978-80-87294-13-0, Tanger Ltd., Ostrava, CZ, Web of Science of 

Thomson Reuters, UT ISI 000277025600021. 

2. KLOUDA, K.; BERANOVÁ (ZEMANOVÁ), E.  & CAFOUREK, S. Role fullerenu při 

aerosolovém způsobu hašení - poster, Sborník konference Nanocon 2009, ISBN 978-80-

87294-12-3, Tanger s.r.o., Ostrava, CZ. 

3. KLOUDA, K.; BERANOVÁ (ZEMANOVÁ), E. & CAFOUREK, S. Role fullerenu při 

aerosolovém způsobu hašení, Požární ochrana 2009, Ostrava, Sborník str. 260-264, ISBN: 

978-80-7385-067-8, ISSN: 1803-1803. 

4. BERANOVÁ (ZEMANOVÁ), E.; KLOUDA, K.; VÁVRA, L.; ZEMAN, K.; 

MÁCHOVÁ, J.; ŽENKA, J.; DANIHELKA, P. Radioprotective properties and toxicity 

test of C60 fullerene derivative in vivo & in vitro, Conference Proceedings NANOCON 

2010, ISBN 978-80-87294-19-2, Tanger Ltd., Ostrava, CZ, Web of Science of Thomson 

Reuters. 

5. KLOUDA, K.; KUBÁTOVÁ, H.; BERANOVÁ (ZEMANOVÁ), E.; VEČERKOVÁ, J. 

Jaká nebezpečí mohou hrozit od nanomateriálů, Spectrum, roč. 10, č. 2/2010, ISSN: 1211-

6920.   

6. ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K.; ZEMAN, K. Fulleren C60 derivative by peracetic acid 

has radioprotective and nontoxic properties in vivo – poster, High-level Symposium of 

NanoSafety, Prague 2010.   

7. ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K. Hydroxylovaný fulleren C60 kyselinou peroctovou a jeho 

radioprotektivní účinky testované in vivo, Bezpečnost jaderné energie 19(57), 2011 č. ½, 

ISSN 1210-7085. 

8. ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K.; ZEMAN, K. C60 Fullerene Derivative: Influence of 

nanoparticle size on toxicity and radioprotectivity of  water soluble fullerene derivative, 

Conference Proceedings NANOCON 2011, Web of Science of Thomson Reuters. 

9. KOŠŤÁKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K. Fullerene C60 and its derivatives as 

nanocomposites in polymer nanofibres – poster, Conference Proceedings NANOCON 

2011, Web of Science of Thomson Reuters. 

10. KLOUDA, K.; KUBÁTOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, E. Nanomaterials: Pros and Contras. 

Communications. 2/11, vol. 13, s. 1-13. 



 
 

21 

11. ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K., ZEMAN, K. C60 Fullerene Derivative: Influence of 

Nanoparticles Size on Toxicity and Radioprotectivity of Water Soluble Fullerene 

Derivative, Journal of Materials Science and Engineering A1,USA 2011, ISSN 1934-

8959, 1(7), s. 948-956.  

12. ZEMANOVÁ, E.; KLOUDA, K. Preparation of Water – Soluble Fulleren Derivative by 

Reaction with Peracetic Acid and its Nanoparticle Size Distribution. Journal of Materials 

Science and Engineering A2 (1),USA 2012, ISSN 1934-8959, 2 (1), s. 86-97. 

13. ZEMANOVÁ, E.; DANIHELKA, P.; KLOUDA, K.; ZEMAN, K. C60 Fullerene 

Derivative: Radioprotective Properties and Toxicity test in vivo & in vitro, Journal of 

Materials Science and Engineering A2 (3), USA 2012, ISSN 1934-8959, 2 (3), s. 302-312. 

 

(Pozn.: autor Beranová, provdaná Zemanová) 

 

 

 


