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Proč uplatnění magnetických nanočástic 
v medicíně?

● nanočástice (1-100nm) < buňka (10-100 μm), virus (20-450 nm), protein (5-50 nm),  gen (2nm 

široký/100nm dlouhý)

● obalení nanočástic biologickými molekulami      interakce nebo navázání na buňky v těle        

adresování(doručování) do cílené oblasti

● magnetické nanočástice splňují Coulombův zákon        můžeme s nimi manipulovat (navádět 

je) pomocí vnějšího magnetického pole

Aplikace v biomedicíněAplikace v biomedicíně

▫ Imobilizace (ukotvení) biologicky aktivních látek na magnetické nanočástice a transport do cílené 

oblasti doručení zásilky  (protirakovinotvorné látky) do oblasti nádoru

▫ přenos energie (tepla) z vnějšího magnetického pole na mg. nanočástici       hypertermie (tepelná 

destrukce nádorových buňek)

▫ zvýšení kontrastu v metodě MRI (magnetic resonance imaging)

a jiné……..



Obsah přednášky

 vlastnosti magnetických nanočástic (složení, fyzikální 
a chemické vlastnosti, farmakokinetika a metabolismus)

 in vitro a in vivo aplikace magnetických nanočástic 
(základní principy + výsledky z vlastního výzkumu)

 nanotoxikologie (nanočástice versus člověk)



Struktura, požadavky a vlastnosti magnetických nanočástic

v medicíně

Core/shell- magnetické jádro/ slupka
N – Nanoparticle

(magnetický nosič)

C – Coating layer

(funkcionalizující slupka)

B – Bioactive substance

(bioaktivní látka)

Obecně platí : - vhodné fyzikální, chemické a farmakologické vlastnosti (chemické složení, 

uniformita, krystalová struktura, magnetické chování, povrchové vlastnosti, adsorbční vlastnosti, 

rozpustnost, nízká toxicita!)

Konkrétněji : a) velikost částice (co nejmenší, pro dosažení tkáňové difuse, pro dlouhý poločas 

působení-zamezení rozpoznání buňkami imunitního systému, vysoká efektivní plocha povrchu-

čím menší objem,tím větší plocha, tím víc požadovaných ligandů) 
b) povrchové vlastnosti (snadné obalení biokompatibilní látkou-chrání mag. jádro 

před degradací a zvyšuje biokompatibilitu- snižuje toxicitu

c) Dobrá magnetická odezva na vnější magnetické pole

 Nanokompozitní materiály- magnetické 

nanočástice zabudované v chemicky

odlišné matrici



1) Magnetické Jádro1) Magnetické Jádro : Fe3O4 (magnetit), -Fe2O3 (maghemit)

▫ inverzní spinel kubické symetrie se dvěma podmřížkami        

(ferimagnetické látky: udílí vzorkům velkou susceptibilitu)

▫ jednodoménovost, superparamagnetismus

▫ vhodné magnetické a povrchové vlastnosti         velký 
aplikační potenciál

Ideální syntetický postup: možnost řídit velikost a morfologii částic (plochu povrchu, magnetické 

vlastnosti) volbou reakčních podmínek při zachování monodispersního charakteru (úzké 

velikostní distribuce)

Nejčastější metody syntézy: koprecipitace, teplotní dekompozice, mikroemulsní techniky, 

hydrotermální syntézy, sonochemické s.

FeT[Fe5/3(vac)1/3]
OO4

SPIO-SuperParamagnetic Iron oxides



TEM snímky nanočástic magnetitu připravené koprecipitací (C), dekompozicí železoobsahujícího

organického prekurzoru v roztoku (O) nebo laserovou pyrolysou (L).

Magnetotaktické bakterie magnetosomy
Feb12@PlaPeg



2) 2) FunkcionalizujícíFunkcionalizující slupkaslupka:

 Důvody obalení: pro aplikaci v medicíně nezbytně nutné!

  zabránění reakce nanočástic oxidů železa s krevní plazmou

  zabránění agregace magnetických nanočástic a tudíž lepší dispergace v dané tkáni (lepší 
kontrast v MRI)

  navázání ligandu na povrch obalené magnetické nanočástice (např. cytotoxická látka v 
terapii nádorových onemocnění)

Příklady funkcionalizujících biokompatibilních látek:Příklady funkcionalizujících biokompatibilních látek:

- Syntetické polymery: polyethylenglykol (PEG), polyvinylalkohol (PVA), polyvinyl pyrrolidon (PVP)

- Přírodní polymery: dextran, chitosan, želatina

- Mastné kyseliny: kyselina palmitová, stearová, olejová, listová, citronová

Charakter interakce jádroCharakter interakce jádro--slupka:slupka: nevazebná fyzikální (sorpční) interakce

kovalentní interakce
•Chitosan

•Dextran



Povrchová funkcionalizace (polymery, monomery)

- techniky pro studium povrchů (podstata a typ síly vazebné interakce)
 Hydrogen, pseudo-covalent, ionic bond

- predikce stability (proti shlukování v různých mediích): voda, sůl, media s buněčnými kulturami, bilogická média --
- působením elektrostatických, sterických nebo elektrosterických odpudivých sil

- studium povrchových vlastností předurčuje farmakokinetiku a distribuci nanočástic

(Zeta potenciál-elektroforetická mobilita)

- potřeba nových technik ke zjištění povrchového složení, náboje na povrchu, hydrofility/hydrofobity

- specifické vychytávání buňkami imunitního systému : Endocytóza (pinocytóza, nespecifická endocytóza, receptorem-
mediovaná endocytóza a fagocytóza)

Farmakokinetika a biodistribuce

- nanočástice jsou pohlceny makrofágy obsažených především v játrech (Küpfferovy buňky), slezině a kostní dřeni

- poločas života nanočástic v těle (1-36hod) (menší-delší poločas, ionické-kratší čas)

je závislý na dávce

je vyšší u lidí než u zvířat

- transportní cesta nanočástic do tkání makrofágů není plně objasněna

Metabolismus

-Vnitrobuněčný metabolismus SPIO je závislý na chemickém složení  (ferumoxtran je kompletně degradován v lysosymu 

makrofágů během 7 dní)

- Dextran degraduje půsbením vnitrobuněčných enzymů „dextranásy“ a je eliminován močí (89% v 56 dnech) díky malé 

molekulové hmotnosti 

- železo obsažené ve ferumoxtranu je zainkorporováno do „body‘s iron store“ a nalezeno v červených krvinkách 

(hemoglobin), nebo je železo metabolizováno na feritin či transferin

Biodegradabilita, netoxicita!



- platí: nikdy nelze predikovat farmakokinetiku, metabolický profil nebo subcellulární distribuci pro daný typ SPIO na

základě jiných SPIO (díky variacím v obalovém složení, individualita člověka-váha, věk, zdravotní stav)

Biokompatibilita

- Obecně, SPIO a USPIO jsou biokompatibilní a jejich odběr makrofágy není spojen s aktivací buněk (oxidativní stres)
- SPIO: satisfactory safety profile according to standard toxicological tests

Relaxivita SPIO

Existují různé teoretické modely popisující dipolární interakci mezi okolními protony a superspiny SPIO částic odvozené od 
klasické (outer theory), kde dipolární interakce fluktuují díky translačnímu difúznímu času molekul vody a Néelovým 
relaxačním procesem. 



Důležité vlastnosti magnetických částic

 Selektivní separace (odstranění) 

magnetických částic ze systému

 Směrování magnetických částic do
cílové oblasti pomocí 
magnetického pole

 Udržení magnetických
částic v cílové oblasti 
pomocí magnetického 
pole

 Tvorba tepla ve 
střídavém magnetickém 
poli

 Kontrast v MRI

http://photos2.flickr.com/2175412_f0e2f9ee7f.jpg


Magnetické vlastnosti v nanosvětěMagnetické vlastnosti v nanosvětě

- zmenšujeme rozměr materiálů → mění se chemické a fyzikální (optické, mechanické,

elektrické, magnetické) vlastnosti.

magnetické vlastnosti nanomateriálu

Povrchové jevy Jevy spojené s konečným 

rozměrem částic 

Zvýšení počtu atomů na povrchu 

nanočástice→zvýšení povrchové 

anisotropie, spinové neuspořádání, 

zeslabení výměnných interakcí

jednodoménovost

superparamagnetismus

Pozn. Magnetické chování je ovlivněno také porositou, defekty, vakancemi ve struktuře a 

silou mezičásticové interkace



JednoJedno--doménové nanočásticedoménové nanočástice

Domény: skupiny magnetických momentů, které jsou uvnitř domény orientovány ve 

stejném směru a které spolu v doméně kooperují. Domény jsou odděleny doménovými 

stěnami, které mají určitou charakteristickou šířku a energii, jež je potřebná k jejich 

vytvoření a existenci

- velikost částic klesá, počet domén ubývá, kritický rozměr částic Dc, kdy utváření domén 

již není energeticky výhodné (tj. jejich tvorba nezmenší celkovou magnetickou energii 

systému), a částice vykazuje jedno-doménový charakter

jednojedno--doménová částicedoménová částice
●magnetické momenty všech atomů míří v jednom směru (snadný směr určený 

magnetickou anisotropií) a kooperují spolu skrz celou částici (tj. magnetický moment 

atomu ležícího na jednom konci částice ví vše o chování magnetického momentu atomu 

ležícího na druhém konci částice).

●Taková částice pak navenek vykazuje ohromný magnetický moment, jehož velikost se 

pohybuje v tisících až deseti tisících Bohrových magnetonů, což ji předurčuje ve využití v 

NMR jako vynikající kontrastní látka



SuperparamagnetismusSuperparamagnetismus

● magnetický jev, který je spojen s konečným rozměrem částic! 

● teplotní energie stačí na změnu směru magnetizace krystalu. Výsledná fluktuace ve směru 

magnetizace způsobí, že magnetické pole je v průměru nulové. 

● tyto částice stále vykazují velmi silné magnetické vlastnosti s velkou hodnotou susceptibility 

Pozn. Magnetický materiál – nositel magnetického momentu – vektor magnetizace, který 

fluktuuje mezi dvěma význačnými směry s dobou relaxace τ











Tk

KV

b

exp0
Fero.. Superpara.. τ0- konstanta materiálu, K – anisotropní 

konstanta, kb – Boltzmanova konstanta

- Doba relaxace závisí na teplotě a velikosti (objemu) částic

- Při kritickém rozměru částic (10-30 nm) nastává: τ  τm

- systém se nachází v SP stavu – vykazuje velmi rychlou odezvu 
na vnější magnetické pole

- možnost dosažení více magnetických skenů za jednotku času 

Pojem superparamagnetismus používáme k charakterizaci chování nanočástice, jejíž 

magnetický moment je schopný překlopit se do jiného snadného směru během času 

pozorování!!!



Síly působící na mg. částice ve vodě

M-H curves – hysteresis means
energy transfer

• Magnetic field – gradient
means forces and action at a
Distance

B = μo (H + M)

M = χ H

Fm = (m · ∇) B

Fm = Vm Δχ ∇ (1/2 B · H)



Lékařské využití magnetických nanočástic

In vitro In vivo

 Separace kmenových buněk

 Separace nádorových buněk

 Detekce mikrobiálních pathogenů

 Imunomagnetické stanovení významných 
analytů

 Magnetické značení buněk

● Hypertermie

● Cílený transport léčiv  

(magnetické nosiče léčiv, 

radionuklidů a genů)

● Kontrastní látky v MRI



In vitro
Biomagnetické separaceBiomagnetické separace

- separace biologické části z nativního prostředí za využití magnetického pole

Dvoukrokový proces : 1) označení požadované biologické oblasti magnetickými

nanočásticemi

2) separace mg. označené oblasti pomocí magnetického

separačního zařízení 
Magnetické nanočástice - povrchová slupka (biokompatibilní molekuly) - na ty jsou navázány 
(protilátky, makromolekuly, hormony)- ty se vážou na daný antigen biologické oblasti- vysoce 
přesný proces označení buněk

- Takto magneticky označený materiál je odseparován z nativního prostředí pomocí gradientu 
vnějšího magnetického pole  

ImunomagneticImunomagnetickáká stanovenístanovení (magnetické částice jsou použity pro separaci cílového analytu)

MagnetoimunoMagnetoimunostanovenístanovení (magnetické částice slouží jako detekovatelné značky- náhrada 

enzymů, radioizotopů)
Komerční magnetický separátor

CliniMACS (Miltenyi Biotec, Germany)

Příklady využití :
Selekce vzácných nádorových krevních buněk, separace malého množství 

označených buněk, detekce parasitů malárie v krvi, zesílení a identifikace DNA



Značení buněk 
(cell labeling)



Značení buněk – vlastní výzkum

 Buňky z kostní dřeně králíka (mesenchymální)

 značení buněk mag. Nanočásticemi (inkubace)- resovist, FeNV a Mag@PlaPeg

 zobrazení na MRI 





In vivoIn vivo

Cílený transport léčivCílený transport léčiv

! hlavním důvodem: vedlejší účinky při standardní léčbě chemoterapie, protizánětlivých a 

jiných léků

Magnetický nosič označí a doručí lék pouze na postižené místo!!!!!!!!!

Redukce distribuce cytotoxických látek v systému     redukce vedlejších účinků  

Redukce potřebné dávky léku a lokalizace cíle působení léku

Mechanismus: komplex (lék/mag.nosič) injekčně vpraven do krevního řečiště, aplikace 

vnějšího mag. pole  s velkým gradientem           doručení a koncentrace na specifickém 

místě, zde se uvolní lék z magnetické částice (enzymaticky, změnou fyziologických 

podmínek- pH, teplota, osmolalita) a je specifickými ligandy odebrán nádorovou buňkou



Lokální chemoterapie s magnetickými 
nanočásticemi

Magnetické 
nanočástice jako nosič 

pro transport 
chemoterapeutik 

selektivně do místa 
nádoru.

Nanočástice byly 
podány intraarteriálně 
blízko vaskulárního 

systému

Section for Experimental Oncology and Nanomedicine
(Else Kröner-Fresenius-Foundation-Professorship)
University Hospital Erlangen

Dynabeads®, MiltenyiBiotech®



Intervenční zařízení pro magneticky cílenou terapii

Shrnutí • lokální 
chemoterapie: účinný-
žádný negativní vedlejší 
efekt

• Lze diagnostikovat 

pomocí konvenčních 

zobrazovacích technik 

• Translační výzkum 

rakoviny

• Preklinické studie 

nutné k zahájení účinné 

a bezpečné klinické 

studie

• Vysoký lékařský a 

ekonomický potenciálAlexiou et al., IEEE T Appl Supercon 2006

Ve spolupráci s 



Hypertermie

(Magnetická fluidní hypertermie)
1. fáze klinických testů 2005, v současnosti 2. fáze testování 

u karcinomů prostaty a maligních nádorů na mozku
mechanismus: magnetické nanočástice o přesných parametrech (velikost, plocha povrchu, tvar, charakter 

opláštění) jsou vpraveny do cílené oblasti (gradient vnějšího magnetického pole) a poté se aplikuje střídavé 

magnetické pole o dané intenzitě a frekvenci, což způsobí zahřátí částic-produkce tepla (díky hysterézním 

ztrátám, Neelově a Brownově relaxaci)

Pozn.: nádorové buňky jsou více citlivé na teplo než okolní zdravé buňky- nad 42 °C po dobu 30 minut 

opakovaně, dochází ke zničení karcinomu !!

- nanočástice absorbují vysokoenergetické oscilující magn. pole

- díky velké ploše povrchu jsou schopny vytvořit velký počet vazebných míst s nádorovými buňkami

- mohou proniknout hluboko do nádorem postižené tkáně

- nanočástice s odpovídajícím adaptibilním chemickým povlakem:

(a) nejsou po dostatečně dlouhou dobu identifikovány jako cizí tělesa imunitním systémem 

(b) jsou absorbovány nádorovými buňkami v dostatečném množství

Prof. Jordan, MagForce Nanotechnologies AG



Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance

Magnetic resonance imaging je neinvazivní diagnostická metoda pro velice přesné zobrazení tkání v 

organismu i jejich funkčnosti a na rozdíl od ostatních metod nevyužívá škodlivé rentgenové či jiné 

ionizující záření, ale k zobrazení tkání využívá magnetické pole.

Pro lékařské zobrazování má největší význam vodík 1H, který tvoří téměř dvě třetiny všech atomů 

lidského těla . Od této chvíle budeme vodíková jádra (protony) užívat k dalšímu popisu.

1 H – jádro vodíku má jeden proton, tento 

proton je kladně nabitý a díky pohybu má 

svůj magnetický moment nazvaný jaderný 

spin, jeho hodnota je 1/2

Jeden proton, jeden magnetický 

moment orientovaný v daném čase v 

daném směru

Více protonů mající celkový součet 

všech směrů magnetických momentů v 

daném čase roven nule (náhodné 

chaotické uspořádání)



Základní fyzikální principy jaderné 
magnetické rezonance

1) Aplikace Bo1) Aplikace Bo

Na danou skupinu protonů aplikujeme 

magnetické pole o velikosti Bo (T) Bo

- podélný (longitudinální)

směr (osa z)

Magnetické momenty-spiny se sklopí 

téměř paralelně (kvantový původ) se 

směrem magnetického pole a precedují 

(rotují) kolem osy Bo s charakteristickou 

Larmorovou frekvencí  ωL

ωL= γ.Bo γ - konstanta úměrnosti (gyro-magnetický 

poměr), je vlastností daného jádra (prvku)

frekvence je přímo úměrná magnetickému poli Bo !
Pozn: - Spiny vodíkových jader vykonají ~ 42 milionů otáček za vteřinu v magnetickém poli 1 T

- Většina přístrojů MRI     1,5 T,ale i 3T (lepší rozlišení,ale víc artefaktů v signálu)



Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance

2) 2) Aplikace radiofrekvenčního pulsu o velikosti BAplikace radiofrekvenčního pulsu o velikosti B11(MHz) ve směru kolmém k Bo(MHz) ve směru kolmém k Bo o o 

frekvenci frekvenci ωωLL

Protony nejsou schopny absorbovat energii z celého spektra elmag. záření. Aby došlo k předání 

energie elektromagnetického impulsu precedujícímu protonu, musí být Larmorova frekvence 

(úhlová frekvence precedujícího protonu) a frekvence elektromagnetického impulsu stejná. 

Precedující protony tak s elektromagnetickým impulsem na dané frekvenci rezonují (odtud 

název „magnetická rezonance“).

Bo

B1

- Příčný (transversální) směr (osa x resp. y)



Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance

3) Relaxace magnetického momentu do rovnovážného energeticky 3) Relaxace magnetického momentu do rovnovážného energeticky 

výhodného stavu (zpět do směru Bo).výhodného stavu (zpět do směru Bo).

- Po vypnutí radiofrekvenčního pulsu         relaxace (návrat do původní polohy)

Rychlost relaxace závisí na fyzikálních vlastnostech tkáně



Základní fyzikální principy jaderné magnetické rezonance

4) Vznik signálu na základě relaxace magnetického momentu4) Vznik signálu na základě relaxace magnetického momentu

-- T1 a T2 relaxační časyT1 a T2 relaxační časy

T2 mapa:

hodnota relaxační 

konst. T2

T1 mapa:

hodnota relaxační 

konst. T1 

SI= N(1− e –TR/T1).e –TE/T2
N…hustota protonů

TR…repetition time

TE…spin echo time

T1T1…podélná(longitudinální) relaxační doba: ztráta 

energie(tepla) ze systému do okolní mřížky (pozitivní-

hyperintensivní signál)

T2T2… příčná (transversální) relaxační doba: relaxace 

v rovině xy je relativně rychlá a je řízena ztrátou 

fázové koherence precesních protonů při jejich 

vzájemné interakci. Nezfázování může být 

způsobeno lokálními nehomogenitami v 

aplikovaném poli, což vede k výměně T2 za kratší 

relaxační čas T2*(negativní-hypointensivní signál)

V praxi se používají
T1 a T2 vážené obrazy



Co vše tedy ovlivňuje MR signál …

 Protonová hustota    (hustota jaderných spinů)

 T1 relaxace               (biochemické vazby tkáně)

 T2 relaxace              (biochemické vazby tkáně + vliv nativ. param. látek)

 Proudění spinů         (krev v cévách)

 Difuze spinů             (Brownův pohyb hlavně v extra-celulárním prostoru)

 Perfuze spinů           (mikrocirkulace v kapilárách)

K získání obrazů tkání, které se liší svými relaxačními časy či protonovou hustotou se užívají tzv. 

sekvence (sled elmag. impulzů a následných měření elmag. signálu vydávaného relaxující tkání).

Příklady sekvencí: Spinové Echo(SE),Fast(Turbo) Spin Echo(FSE),Inversion 

Recovery(IR),Gradient Echo(GE)…
Fourierova transformace je 

vyjádření časově závislého 

signálu pomocí harmonických 

signálů, tj. funkcí sin a cos, 

obecně tedy funkce komplexní 

exponenciály. Slouží pro převod 

signálů z časové oblasti do 

oblasti frekvenční.

Pozn.

… matice všech naměřených signálů, kterou Fourierovou transformací (FT) změníme pomocí 

výkonného počítače v obraz



Kontrastní látky v MRI

Kontrastní látky jsou látky, které jsou vpraveny do zobrazované oblasti (orgán, tkáň či krevní 

řečiště, kde zvýší rozdíl (kontrast) mezi zdravou a patologickou oblastí nebo dvěma různými 

tkáněmi.

Existují kontrastní látky dvojího typu dle T1 a T2 vážených sekvencí:Existují kontrastní látky dvojího typu dle T1 a T2 vážených sekvencí:

1) Pozitivní - způsobující zkrácení T1 relaxační doby (zvýší se intenzita signálu v T1) vážených 

sekvencích, zesvětlují danou tkáň, většinou jsou to nízkomolekulární látky obsahující aktivní 

prvek Gadolinium,Mangan nebo Železo,všechny tyto prvky mají nespárované elektronové 

spiny.

2) Negativní - zkracují relaxační dobu T1 i T2(především),ztmavují  tkáň, jsou to SPIO 

(SuperParamagnetic Iron Oxides)                 nebo

T1W nativní kontrast

-Fe2O3 Fe3O4

Pro vyhodnocení signálu se použije 

tzv „ T2 vážené sekvence“ : 

TR>>T1, TE>>T2 ⇒ e-TE/TR         0



Kontrast

ní

Látka

Obecný

název

Prodejní

název

Velikos

t

Částic

(nm)

Koncentrace Cílový orgán

Způsob

podání

Vyvinuto

společností
Status

AMI-121 Ferumoxsil

Lumirem

300 
1,5-3,9 mmol-1l Fe 

400-600 ml
GI trakt Perorál

Guebert

schválenoGastromar

k

AdvancedMag
netics

AMI-25 Ferumoxides

Endorem

80-150 15 mmol Fe/kg Játra/slezina Intravn

Guebert

schválenoFeridex 

IV.
BerlexLabora

tories

SHU555A Resovist 60 

8 mmol Fe/kg Játra/slezina

Intravn. Schering

Výzkum

na pacientech

4-16mmol Fe/kg Perfuzní MR

10 mmol Fe/kg Angiografie

AMI-227 Ferumoxtran

Sinerem

20-40 

30-45 mmol Fe/kg
Lymfatické

uzliny
Intravn. Guebert Výzkum

Na pacientechCombidex 14-30 mmol Fe/kg Angiografie Intravn.
AdvancedMag

netics

NC100150 Clariscan 20 

7 mmol Fe/kg Perfuzní MR

Intravn. Nycomed

Výzkum

na pacientech
50-100 mmol 

Fe/kg
Angiografie

-Dextran-coated

-coated with carboxydextran

-PEG

-silicone-coated

Přehled kontrastních látek na bázi SPIO



SPIO negativní perorální kontrastní látka pro 
zobrazení tenkého střeva-vlastní výzkum

 Příprava a charakterizace biokompatibilního kompozitu (maghemit/bentonit)

 Fantomové experimenty, optimalizace z pohledu velikosti částic maghemitu, 
koncetrace částic maghemitu a bentonitu 

 Klinické testy (souhlas etické komise) 

patent: negativní kontrastní činidlo

XRD, RTMS, TEM, SEM, SQUID

 Ze statistických výsledků : Vyšetření MRCP s 
použitím k.l. maghemit/bentonit má vynikající 
diagnostickou hodnotu



MRCPMRCP Cor T2 SSFSE (800mg)Cor T2 SSFSE (800mg)

67r. žena, cholecysto + 67r. žena, cholecysto + 

choledocholitiaza mnohopočetnácholedocholitiaza mnohopočetná

43r. Muž, Ci heparu + ascites, 43r. Muž, Ci heparu + ascites, 

pred Tx heparupred Tx heparu

- Lepší znázornění edému střevních kliček

Vlastní výzkum-obrázky





Nanotoxikologie –
interakce nanomateriálů s živými organismy



Hodnocení rizik nanomateriálů



Osud nanomateriálu v prostředí



Inhalační expozice
Nanočástice – snadno suspendovatelné

Inhalace - nejčastější druh expozice.

Rozdělení velikostí částic

 Inhalovatelná frakce (< 100 μm)
částice schopné vstoupit do dých. traktu 

(vdechnuty nosem, ústy)

 Thorakální frakce (< 10 μm) → do plic

 Respirabilní frakce (< 5 μm) 

transport až do plic. sklípku

Účinnost odchytu částic řasinkovým epitelem

Průměr [μm] Záchyt [%]

10 100

5 50

3.5 25

2 10

Částice (<100 nm) – po inhalaci:- do 60 s 

→ alveoly- do 60 min → jaterní tkáň

Chronická inhalace nanočástic 
(< 100 nm) testy toxicity

Testovací organismus – potkan 
(extrémně citlivý na vznik zánětlivých 

procesů po expozici částicím)

Materiál – nanočástice TiO2 
SEM snímek depozice inhalovaných částic v alveolární části.



 Dozimetrie – jak vyjadřovat dávku (např. hmotnost, velikost, povrch, 
počet částic) ?    

 Jak zjistit zda je daný materiál vpraven do detekčního organismu v 
požadované formě?

 Je problematické detekovat a kvantifikovat nanomateriály v buňkách a 
tkáních.

 Potřeba charakterizovat nanomateriály ve všech fázích 
toxikologického hodnocení.

 Jaké jsou nejvhodnější sledované parametry v testech toxicity 
(biochemické, genetické nebo morfologické změny) ?

 Je možná extrapolace výsledků testů na zvířatech z hlediska vlivu na 
zdraví člověka ?

Problémy nanotoxikologie



 Fyzikální-chemická charakterizace nanočástic 
(velikost, povrch, morfologie, mg.vlastnosti, 
reaktivita)

 In-vitro: toxicita (buněčná, tkáňová, orgánová)

 In-vivo: Metabolismus, farmakokinetika, Imunitní 
odpověď

Aplikace (diagnostika, terapie, kosmetika, 
farmaceutický průmysl, životní prostředí)

Závěr



Děkuji za pozornost….


