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1. Úvod 
 

V současné době vzrůstá produkce a využití nanočás-
tic (NČ) prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti včet-
ně potravinářství, pesticidů, kosmetiky či dekontaminace 
životního prostředí1. Nanomateriály, ať již přírodního či 
antropogenního původu, se tak postupně stávají běžnou 
součástí našeho životního prostředí. Chemické látky ve 
formě NČ mají často odlišné toxikologické vlastnosti než 

jejich makroskopická forma. S tím souvisí nutnost zavede-
ní nového postupu při hodnocení jejich zdravotních rizik. 
Účinek NČ na organismus se odvíjí od místa vstupu, veli-
kosti NČ, druhu zvoleného materiálu, kontaminace po-
vrchu, ale i např. pH v jednotlivých orgánech a tkáních 
lidského těla. 

Působení NČ pak může ovlivnit např. funkci centrál-
ního nervového nebo kardiovaskulárního systému. Důraz 
je kladen také na hodnocení genotoxicity, kdy standardní 
testy neposkytují zcela relevantní informace. Z tohoto 
důvodu jsou vyvíjeny nové testy, které by umožnily správ-
ně zhodnotit potenciální zdravotní rizika. Současně se 
tvoří legislativa, která má za cíl postihnout odlišnosti NČ 
od makroskopické formy látky. Tento článek shrnuje nej-
významnější trendy v toxikologii nanočástic. 

 
 

2. Definice nanomateriálu 
 
Vymezení pojmu „nanomateriál“ je podstatné pro 

legislativu upravující zacházení s nanomateriály. Meziná-
rodní organizace pro normalizaci (International Organi-
zation for Standardization, ISO) definuje „nanomateriál“ 
jako „materiál s jakýmikoliv vnějšími rozměry velikosti 
v řádu nanometrů nebo s vnitřní strukturou nebo povrcho-
vou strukturou v řádu nanometrů“, přesněji 1–100 nm 
(cit.2). 

Dle doporučení Evropské komise ze dne 18. října 
2011 se „nanomateriálem“ rozumí přírodní materiál, mate-
riál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený 
obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát 
či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve veli-
kostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů 
v rozmezí velikosti 1–100 nm (cit.3). Evropská komise 
připouští i některé výjimky, co se týče nižšího (1–50 %) 
obsahu částic v tomto rozmezí. Mezi nanomateriály jsou 
též zahrnuty fullereny, grafenové vločky a jednostěnné 
uhlíkové nanotrubice s jedním nebo více rozměry pod 
1 nm.  

Z pohledu definice se „částicí“ rozumí malá část 
hmoty s definovanými fyzikálními hranicemi, 
„agregátem“ pak částice složená z pevně vázaných nebo 
sloučených částic. „Aglomerát“ je shlukem slabě vázaných 
částic nebo agregátů, jejichž výsledný vnější povrch je 
podobný součtu povrchů jednotlivých složek3.  

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí 
(United States Environmental Protection Agency, 
US EPA) definuje nanomateriály  jako materiály, které 
mají alespoň jeden rozměr menší než 100 nm. Mezi nano-
materiály řadí US EPA i NČ, které mají nejméně dva roz-
měry mezi 1 a 100 nm (cit.4).  

Zatím neexistuje jednotná všeobecně uznávaná defi-
nice nanomateriálu či nanočástic5. 
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3. Původ nanočástic 
 
Nanočástice mohou vznikat vlivem přírodních proce-

sů nebo jako důsledek řízené či neřízené lidské činnosti. 
Přírodní NČ jsou velmi rozmanité. Vznikají sopečnou 
činností, jsou přítomny v prachu i jemném mořském aero-
solu, písku a půdních koloidech. Mezi přírodní NČ se řadí 
také viry, DNA, proteiny, pyl, apod6.  

  NČ produkované řízenou lidskou činností jsou 
mnohem lépe definované a více uniformní. Jejich základní 
rozdělení je uvedeno v tab. I (převzato z cit.7). Oproti tomu 
antropogenní NČ, vznikající náhodným procesem, jsou ve 
své struktuře i velikosti velmi variabilní. Nejběžnějšími 
nekontrolovanými procesy vzniku NČ jsou spalování 
v dieselových motorech, důlní činnost, svařování, apod8. 
Významným zdrojem antropogenních NČ je tedy automo-
bilová doprava8,9.  NČ jsou generovány nejen mechanic-
kou destrukcí větších částic, ale též nukleačními, koagu-
lačními či kondenzačními procesy prakticky od atomární 
úrovně10.  

 
 

4. Toxický účinek NČ 
 
4.1. Interakce NČ na buněčné úrovni 

 
Významnou roli při interakcích s buněčnými mem-

bránami či tkáněmi hraje povrch NČ. Interakce NČ 
s buněčnou membránou může vyústit až v její mechanické 
či chemické poškození, např. oxidací. U biologicky aktiv-
ních látek může vést interakce s NČ ke změně konformace 
a tím i ovlivnění jejich funkce11. U proteinů či enzymů 
dochází k inhibici jejich aktivity, v případě DNA může mít 
interakce s NČ genotoxický či mutagenní účinek12. 

4.2. Farmakodynamika NČ 
 
4.2.1. Absorpce 

Míra absorpce orální cestou a gastrointestinálním 
traktem je závislá na velikosti NČ. Například absorpce 
kovových NČ může být vyšší v případě menších a nabi-
tých NČ13. U NČ zlata o velikosti 2–100 nm bylo maxi-
mální absorpce dosaženo pro nanočástice o velikosti 
50 nm (cit.14).  

V případě absorpce plícemi je rovněž důležitá veli-
kost částic. Plícemi je absorbován tzv. respirabilní podíl. 
Částice se po kontaktu se stěnami ukládají v dýchacích 
cestách. Pro NČ velikosti nad 500 nm je hlavním mecha-
nismem sedimentace, která je řízena gravitací, nebo tzv. 
inertní zásah. Ten nastává v případě, když v plicích dochá-
zí ke změně proudění vzduchu, avšak částice si udržuje 
původní směr a narazí proto na sliznici. Pro částice menší 
než 500 nm je depozice řízena difuzí. Závisí tedy na tvaru 
molekuly resp. na jejím difuzním koeficientu. U nabitých 
velmi jemných částic usnadňuje sorpci elektrostatická 
interakce. Díky silným van der Waalsovým silám se mo-
hou deponovat ve formě agregátů více, než by tomu bylo 
v případě jednotlivých částic. Například inhalované částice 
o rozměru 50–100 nm mohou tvořit agregáty 5–10 částic 
a mít vlastnosti částice o velikosti 200–1000 nm. Při kon-
taktu s povrchem plic mohou tyto aglomeráty disociovat15. 
V případě vláken jsou dle Světové zdravotnické organiza-
ce respirabilními vlákny částice o poměru rozměrů nejmé-
ně 3:1, delší než 5 m a s průměrem menším než 3 m 
(cit.16). 

Význam dermální cesty absorpce je relativně nízký. 
Ženy obecně mají pokožku tenčí než muži, což lépe usnad-
ňuje prostup NČ. Kůže je lepší bariérou vůči absorpci NČ 
v porovnání s plícemi či trávicím traktem. Vzhledem 
k tomu, že je kůže pokryta a chráněna tenkým filmem tu-
ku, je možné absorpci NČ zvýšit pomocí organických roz-
pouštědel. Příkladem dermální absorpce je aplikace  NČ 

Typ nanočástice Popis 

Uhlíková čerň Čistá forma uhlíku. Velmi jemný černý prášek. Částice menší než 100 nm. 

Kovy, oxidy kovů, keramika Množství kompaktních forem NČ včetně nano oxidu titaničitého a křemene. Často  
v agregované podobě. Kompozity obsahují např. kovové jádro a povrch z oxidu kovu 
či slitiny. 

Fullereny Sférické molekuly složené z atomů uhlíku. 

Uhlíkové nanotrubice Allotropní forma uhlíku s cylindrickou strukturou. Mohou být jednostěnné  
(single-walled) či vícestěnné (multi-walled). 

Nanodrátky Vodivé či polovodivé nanodrátky o velikosti desítek nm, např. Co, Au, Cu, Si. 

Kvantové tečky Malé (2-10 nm) útvary polovodičového materiálu s elektronickými, optickými nebo  
katalytickými vlastnostmi. 

Dendrimery Polymery s rozvětvenou strukturou, často symetrické okolo jádra. Možnost  
funkcionalizace periferních funkčních skupin. 

Nanojíly Keramické nanočástice, např. bentonit, kaolinit aj. 

Tabulka I 
Rozdělení cíleně produkovaných nanočástic7 
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TiO2 o velikosti 4 nm, kdy bylo zjištěno pronikání NČ až 
do bazálních buněk epidermu. Při dlouhodobé expozici 
(60 dnů) NČ TiO2 o velikosti 10–60 nm došlo k projevům 
systémové absorpce17. Aplikace nanoformy ZnO, který je 
běžnou součástí opalovacích krémů, vedla k jejich pozděj-
ší detekci v moči i krvi. V případě NČ stříbra lépe penetru-
jí menší částice (15 nm) v porovnání s částicemi větších 
rozměrů (102 či 198 nm). Obdobně je tomu i u NČ zlata17.  

Co se týká tvaru NČ, lépe kůží pronikají sférické NČ 
a to bez ohledu na náboj. Testy s vepřovou kůží prokázaly, 
že elipsoidní kationické či neutrální NČ pronikly do epi-
dermu rychleji než anionické. Jedním z vysvětlení tohoto 
jevu je negativní náboj povrchu vepřové kůže. Průnik kůží 
je dále ovlivněn hydrofobicitou, látkami sorbovanými na 
povrchu NČ, agregací NČ, rozpouštědlem NČ, koncentrací 
NČ, integritou kůže, UV zářením, apod. UV záření zvyšu-
je penetraci TiO2 a ZnO. V neposlední řadě penetraci zvy-
šuje hypertermie, iontoforéza (u hydrofilních a nabitých 
NČ), dermaportace pulzním elektrickým polem, sonoforé-
za ultrazvukem, abraze pokožky, napnutí pokožky 
(masáž), balistické bombardování a chemické přípravky17. 

 
4.2.2. Osud NČ v organismu 

Osud NČ závisí především na velikosti a chemické 
povaze povrchu. Menší částice pronikají mnohem snadněji 
a ve větším počtu do tkání a mohou tak vyvolávat toxický 
efekt ve větší vzdálenosti od místa vstupu do organismu. 
Vylučují se však mnohem lépe než částice větších rozmě-
rů18. V porovnání s makroskopickou formou disponují NČ 
velkým povrchem. Ten bývá často modifikován sorpcí 
různých atomů, molekul, klastrů atomů, apod.  

V organismu jsou na povrchu NČ adsorbovány nej-
častěji proteiny a bílkoviny. Tyto látky mohou významně 
pozměnit reaktivitu, chemické a fyzikální vlastnosti a ná-
sledně i průchodnost NČ membránami buněk a do tkání 
organismu. U NČ může dojít také k opsonizaci, kdy se na 
povrch NČ naváží tzv. opsoniny a následně vyvolají jejich 
fagocytózu imunitními buňkami. Další možností je obalení 
NČ proteiny a jejich následné rozeznání dalšími buňkami a 
zpracování. Druh interagujícího proteinu může záviset na 
velikosti a tvaru NČ. U nerozpustných NČ může dojít při 
vhodném pH k jejich rozpuštění19. 

Modifikace povrchu mění toxicitu i způsob vylučová-
ní původních NČ. Například malé NČ s povrchem modifi-
kovaným glutationem jsou zpravidla z organismu vylouče-
ny močí13. V této souvislosti nelze opomenout také mož-
nost agregace NČ, kdy vznikají částice mnohem větších 
rozměrů avšak odlišných vlastností než původní NČ. Vý-
znamným faktorem je náboj NČ. Má vliv na jejich agrega-
ci, adsorpci nabitých částic včetně biologických slouče-
nin20 a v důsledku i na průchod buněčnými membránami13.  

 
4.2.3. Vyloučení z organismu 

Nejčastější cestou exkrece je moč21. Hlavním mecha-
nismem vylučování je renální glomerulární filtrace, kdy 
jsou vyloučeny globulární proteiny a částice menší než 
6 nm. Při testech s hlodavci bylo zjištěno, že v průběhu 
4 hodin po nitrožilním podání bylo vyloučeno močí 40 % 

kvantových teček o velikosti 5,5 nm a 80 % kvantových 
teček o velikosti 4,4 nm (cit.22). Naopak méně jak 0,5 % 
NČ Ce o velikosti 30 nm bylo eliminováno močí a stolicí 
v průběhu 2 týdnů. Částice byly deponovány v buňkách 
imunitního systému (makrofágy, retikuloendogenní sys-
tém) ve formě aglomerátů18.  

 
4.3. Vybrané interakce NČ 
 
4.3.1. Interakce NČ a centrálního nervového systému 

Významnou ochrannou funkci před průnikem NČ do 
mozku plní hematoencefalická bariéra. Její překonání NČ  
je dosti obtížné, což mimo jiné znesnadňuje jejich far-
maceutické využití. Při experimentech s NČ o velikos-
tech 1,3–100 nm nebyl prokázán prostup skrze tuto barié-
ru. Kovové NČ větší než 100 nm mohou na svůj povrch 
sorbovat neuroproteiny a přecházet tak přes hematoencefa-
lickou bariéru13. Mechanismem, který lze využít pro prů-
nik NČ, je např. transcytóza přes vrstvu endotelních bu-
něk23. 

Méně běžnou cestou NČ do mozku je absorpce nosní 
sliznicí. Skrze axony čichového nervu mohou přecházet 
některé nanočástice (Ag 50 nm, Mn 30 nm, železo 280 nm, 
apod.) přímo do mozkové tkáně24. Jednou z takových látek 
mohou být NČ TiO2, které působí fotokatalyticky a podíle-
jí se na tvorbě reaktivních kyslíkových sloučenin, hydro-
xylových a superoxidových radikálů. 

 
4.3.2. Interakce NČ a oběhového systému 

Nejčastější cestou vstupu do oběhového systému jsou 
dýchací cesty. Ačkoliv není zcela znám přesný mechanis-
mus působení NČ na oběhový systém, jejich negativní 
působení bylo již zdokumentováno25. Existuje silná korela-
ce mezi množstvím prachu a úmrtností na selhání srdce6. 
Významný je také výskyt aterosklerózy, kdy některé studie 
navíc potvrzují, že může být spojena s poškozením DNA. 
Byla zaznamenána i dysfunkce endotelní výstelky cév. 
Hlavním mechanismem je pravděpodobně oxidační stres. 
Ten je vyvolán již zánětlivou reakcí v plicích a usnadňuje 
vznik aterotrombózy. Dále zde hraje roli transmigrace 
vdechnutých částic do vaskulatury a následné přímé půso-
bení na buňky endotelu25. 

 
4.3.3. NČ na bázi kovů a oxidů kovů 

Při inhalační absorpci je poločas života původních 
NČ velmi krátký. Drtivá většina podléhá aglomeraci. Po 
přechodu do systémové cirkulace dochází ke kumulaci 
v orgánech, zejména ledvinách a slezině. Je známo, že NČ 
zlata o velikost 25 nm a titanu o velikostech 22; 25 
a 80 nm vstupují do červených krvinek a jsou schopny 
projít i buněčnou membránou krvinek26.  

Částečně rozpustné NČ se mohou v kyselém prostředí 
lysozymu rozpustit a přejít do buňky jako „Trojský kůň“. 
U některých NČ se zvyšuje rozpustnost se snižující se 
velikostí. Zvyšuje se tím biodostupnost pro částice, které 
jsou ve větším měřítku nerozpustné. Například kovové 
stříbro je nerozpustné, zatímco nanostříbro velmi snadno 
tvoří volné stříbrné ionty. Je nutné tak uvažovat toxicitu 
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obou forem – rozpuštěné (roztok) a nerozpuštěné (částice). 
U částečně rozpustných NČ je iontová forma více nebez-
pečná, ale toxicky působí obě formy – iontová i části-
cová27. Z kovových NČ mohou být pro člověka genotoxic-
ké a karcinogenní například Ni, Co, Cu28. Přesný mecha-
nismus účinku však není dosud znám.  

Nelze opomenout možnost vzniku kovových NP pří-
mo v těle u jedinců s kovovými implantáty vyrobených 
zejména ze slitiny chromu, kobaltu, někdy i molybdenu29. 
V některých případech mohou tyto materiály vyvolat 
i vznik pseudonádoru. V případě potíží bývá kov nahrazo-
ván keramikou30. Diskuse ohledně NČ vzniklých při oděru 
kovových protéz či jiných implantátů v organismu stále 
probíhají. Přehledové články na toto téma jsou publiková-
ny například v časopise Nanomedicine31,32. 

 
5. Hodnocení rizika 

 
Každé hodnocení rizika sestává ze 4 klíčových kroků. 

Těmito kroky jsou: výzkum, identifikace míry nebezpečí, 
charakterizace rizika a nastavení regulačních mechanismů 
k ochraně zdraví33. Stejně jako v toxikologii chemických 
látek, je míra rizika dána součinem nebezpečnosti NČ 
a délky expozice. Vzhledem k nejednotné uniformitě roz-
dělení velikosti NČ, u kterých je jejich chování ovlivněno 
i velikostí, je využití standardních metod pro hodnocení 
vztahu mezi dávkou a odezvou velmi omezené. 
V některých případech je však takové hodnocení možné34. 

 
5.1. Genotoxicita 

 
Genetická informace může být ovlivněna přímým či 

nepřímým působením NČ. Primární přímé poškození ge-
netické informace nastává interakcí NČ s DNA. Primární 
nepřímá genotoxicita je vyvolána interakcí DNA 
s reaktivními sloučeninami kyslíku (reactive oxygen spe-
cies, ROS) a reaktivních sloučenin dusíku (reactive nitro-

gen species, RNS). NČ mohou zvýšit produkci ROS 
a RNS nebo zpomalit jejich likvidaci interakcí 
s antioxidačním systémem. Sekundární nepřímý toxický 
účinek je vyvolán stimulací zánětlivé reakce NČ, kdy do-
chází k produkci ROS a následně poškození DNA12,27. 
Těmito mechanismy působí např. vlákna azbestu či NČ 
vláknitého charakteru, jako jsou např. uhlíkové nanotrubi-
ce. Protože hlavním mechanismem genotoxicity nanočás-
tic je zánětlivá reakce a následná produkce ROS, jsou stan-
dardní testy jako např. Amesův test mutagenity nevhod-
né35,36. V tab. II jsou porovnány výsledky standardních 
testů při testování NČ. 

Expozice a toxické účinky uhlíkových nanotrubic 
závisí na tvaru částice, tedy i na výrobním procesu. Vlák-
nité částice se chovají obdobně jako azbest. Jednostěnné 
uhlíkové nanotrubice mají tendenci tvořit spíše kulové 
agregáty, zatímco vícestěnné tvoří vláknité agregáty. Tato 
vlastnost je významná zejména u plicní expozice aerosolů. 
Genotoxicita uhlíkových nanotrubic, obdobně jako je tomu 
u azbestových vláken, závisí na délce vlákna, jeho průmě-
ru, rigiditě, velikosti povrchu, hustotě, tvaru, kontaminu-
jících kovech, apod7. Vláknité rigidní uhlíkové nanotru-
bice s poměrem délky a tloušťky větším než 3:1 a délkou 
5–20 m mohou způsobovat rakovinu plic. Také u uhlíko-
vých nanotrubic se velikost částic a tím i toxicita může 
měnit s jejich agregací či disociací agregátů.  

 
5.2. Koncept BED 

 
Nanočástice se v organismu nechovají stejně jako 

molekuly nebo částice.  Proto byla pro hodnocení toxicity 
NČ navržena tzv. biologicky účinná dávka (biologically 
effectice dose, BED)37. Koncept vychází z předpokladu, že 
toxicita NČ je řízena především jejich velikostí. Toxický 
účinek nerozpustných NČ je dán velikostí, tvarem a che-
mickou podstatou povrchové vrstvy. Pro kompaktní málo 
toxické a málo rozpustné částice je hodnota BED dána 

a 0 – negativní test; b X – pozitivní test, c SWCNT – jednostěnné uhlíkové nanotrubice (single-walled carbon nanotubes), 
d MWCNT – vícestěnné uhlíkové nanotrubic (multi-walled carbon nanotubes) 

Nanočástice Amesův test a Chromozomové 
aberace a,b 

Mikronukleus 
test a,b 

Kometový test b In vivo  
genotoxicita a,b 

SWCNT c 0 X X X X 

MWCNT d 0 0 X X X 

TiO2 0 0 X X 0 

ZnO2 0 X 0 X 0 

Ag 0 X X X X 

SiO2 0 X X X X 

Al2O3 0 X X X X 

Fe2O3 0 X X X X 

Tabulka II 
Srovnání výsledků běžných genotoxických testů nanočástic30  
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velikostí povrchu. Pro sklo, nerozpustné, ale velmi reaktiv-
ní částice, zahrnuje BED velikost povrchu a příslušnou 
reaktivitu. Pro azbest charakterizovaný dlouhými bioper-
zistentními vlákny a pro částice menších než 10 m (tzv. 
frakce PM10) koncept BED uvažuje povrch částic a na něm 
adsorbované či vázané kovy a organické látky. 

Vláknité materiály, jako jsou např. uhlíkové nanotru-
bice, se mohou vyskytovat jednotlivě nebo ve formě agre-
gátů. Mohou tvořit samostatná vlákna nebo svazky, které 
drží pohromadě pomocí van der Waalsových sil. Krátká 
vlákna jsou účinně fagocytována a vyloučena z organismu.  

Na základě znalostí toxicity azbestu (vláknitá paradig-
ma) jsou perzistentní vlákna, která jsou delší než 15–20 m 
a průměrem menším než 3 m považována jako nebezpeč-
ná pro lidské zdraví16,38. Paradigma vláknové toxicity se 
tedy zaměřuje na dlouhá vlákna. Zdůrazňuje, že neperzis-
tentní dlouhá vlákna se rozpouštějí, lámou a zkracují, což 
vede k efektivnímu vylučování z organismu. Jednovrstvé 
uhlíkové nanotrubice se díky možné přítomnosti struktur-
ních poruch mnohem lépe lámou, fragmentují a mohou se 
i rozpouštět. Proto jsou mnohem méně bioperzistentní než 
vícevrstvé. U vláknitých uhlíkových nanotrubic závisí 
intenzita zánětlivých účinků a fibrogenicita na délce vlák-
na. Mechanismus zahrnuje transport vláken z plic do pro-
storu pohrudnice. Vlákna jsou často delší než buňka, proto 
nedochází k úplné fagocytóze, ale pouze k částečné, tzv. 
„frustrované“ fagocytóze. Makrofágy jsou pak v silně akti-
vovaném a prozánětlivém stavu. U vláknitých uhlíkových 
nanotrubic zatím nebyla prokázána závislost genotoxicity 
na délce vlákna.  

Reaktivita vláknitých NP může být ovlivněna látkami 
či ionty, které se mohou uvolňovat z povrchu vláken. 
V případě azbestu se jedná především o ionty železa, které 

katalyzují vznik volných radikálů. Uhlíkové nanotrubice 
mohou obsahovat nejen Fe, ale i Ni či Co. Koncept BED 
pro nanovlákna je znázorněn na obr. 1 a podrobně shrnut 
v literatuře39. 

 
6. Regulace nanočástic 

 
V porovnání s rychlostí rozvoje nanotechnologického 

průmyslu, jsou poznatky o působení NČ na životní prostře-
dí či zdraví člověka velmi omezené. Z tohoto důvodu exis-
tuje v oblasti NČ spíše obecný právní předpis a mnoho 
konkrétních ustanovení stále chybí. 

Rolí Evropské unie je zajistit integrovaný, bezpečný 
a odpovědný přístup k dané problematice, revidovat právní 
předpisy, sledovat vliv na veřejné zdraví i životní prostředí 
a v případě potřeby zprostředkovat dialog mezi výrobcem, 
národními autoritami a spotřebitelem. Obdobně, jako 
v případě chemikálií, podléhá uvádění nanomateriálů na 
trh zemí Evropské unie legislativě REACH40. Samotné 
nařízení REACH nemá žádnou speciální úpravu pro nano-
materiály. Na stránkách Evropské chemické agentury 
(ECHA) jsou zveřejněny přílohy, které aktualizují kapitoly 
R7a, R7b a R7c v Průvodci o informačních požadavcích 
a chemické bezpečnosti ve smyslu registrace nanomateriálů. 

 V roce 2012 byla agenturou ECHA zřízena pracovní 
skupina pro nanomateriály (ECHA – Nanomaterial 
Working Group, ECHA-NMWG). Jedná se o neformální 
poradní skupinu složenou z odborníků z členských států, 
Evropské komise, agentury ECHA a akreditovaných part-
nerských organizací s pověřením „poskytovat neformální 
poradenství k jakýmkoli vědeckým a technickým otázkám 
týkajícím se uplatňování právních předpisů REACH 
a Klasifikace, označování a balení (Classification, La-

Obr. 1. Koncept biologické efektivní dávky pro vláknité nanočástice34  

Kontakt s vláknitými materiály 

depozice 

krátká vlákna dlouhá vlákna 

efektivní fagocytóza 
a vyloučení makrofágy 

vyloučení 

neperzistentní bioperzistentní 

rozpad neúplná fagocytóza, 
aktivace buněk, 

porucha vyloučení 

rozlomení rozpuštění zánět, rakovina, fibróza 
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belling, Packaging, CLP) ve vztahu k nanomateriálům“. 
Pracovní skupina ECHA-NMWG si rovněž klade za cíl 
diskutovat s průmyslovými subjekty o jejich zkušenostech 
získaných při dokumentování vnitřních vlastností nanofo-
rem pomocí nejnovějších metod a o jejich povinnostech 
týkajících se plnění požadavků nařízení REACH41. 

Tento poslední cíl je těsně spjat s prací, kterou agen-
tura ECHA vykonala prostřednictvím skupiny hodnotící 
již registrované nanomateriály (GAARN). Úkolem skupi-
ny GAARN, kterou v lednu 2012 ustavilo GŘ pro životní 
prostředí Evropské komise a kterou vede agentura ECHA, 
je dojít v neformálním prostředí ke konsensu ohledně 
osvědčených postupů hodnocení a řízení bezpečnosti na-
nomateriálů podle nařízení REACH a tak zvýšit jistotu 
a vzájemné porozumění mezi partnery, aby mohly být 
nanomateriály trvale vyvíjeny. Závěry a nejlepší postupy, 
k nimž skupina GAARN dospěje, se sdělí skupině ECHA-
NMWG a jsou sdíleny s partnery41. 

Charakterizaci NČ a hodnocení jejich toxikologic-
kých vlastností se věnuje také dokument OECD č. ENV/
JM/MONO(2012)40 (cit.42). 

Od roku 2006 sleduje a komentuje dění v oblasti na-
nočástic, zejména jejich využití v potravinách a krmivech, 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food 
Safety Autority, EFSA) a jeho pracovní skupina pro potra-
viny nového typu a nanotechnologie. Na jejich stránkách 
(http://www.efsa.europa.eu/) je dostupná aktuální legislati-
va pro nanočástice nejen v potravinách, ale i v chemikáli-
ích, biocidech, kosmetice aj.  

V České republice je platnou legislativou zákon 
č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických smě-
sích a o změně některých zákonů a s ním související pro-
váděcí předpisy. Rámcová směrnice 89/391/EHS stanoví 
pro zaměstnavatele řadu povinností spočívající v přijetí 
opatření nezbytných pro bezpečnost a ochranu zdraví pra-
covníků. 

Nanomateriálů se také úzce dotýká nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví 
při práci a určuje mimo jiné přípustné expoziční limity 
prachu. 

Zájemcům o další informace nejen z oblasti toxikolo-
gie nanočástic lze doporučit například Sekci nanotechnolo-
gie a nanomateriálů při České společnosti pro nové tech-
nologie a materiály (http://www.csnmt.cz/nanosekce/). 

 
7. Závěr 

 
Toxické působení NČ na organismus závisí na jejich 

chemické podstatě, tvaru a velikosti. Předpokládá se, že 
vyšší toxicita u NČ než u makroskopické formy je působe-
na větším povrchem. Velký povrch NP v kombinaci 
s povrchovou reaktivitou zvyšuje riziko např. oxidačního 
stresu. U účinků toxicity velmi záleží na schopnosti NČ 
agregovat či disociovat. Zpravidla platí, že čím jsou části-
ce menší, tím mají větší povrch, vyšší toxicitu a vyšší 
schopnost přejít přes biologické bariéry. Menší částice 
jsou schopny pronikat do buněk a ovlivňovat procesy uv-
nitř buněk. V organismu jsou často na NČ adsorbovány 

proteiny, čímž může dojít ke změně jejich reaktivity, dis-
tribuce i vylučování. Dlouhé rigidní vláknité struktury 
vykazují karcinogenní účinky podobně jako azbest. Pro 
hodnocení genotoxicity NČ nejsou obecné testy vždy 
vhodné. Pro hodnocení toxicity NČ byl vyvinut koncept 
biologicky efektivní dávky. 

 
Tento článek byl podpořen z prostředků projektu Pre-

seed strojírenství, individuální aktivita 4, ČVUT- Inova-
centrum, číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0305.  
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of Science, J. E. Purkynje University, Ústí nad Labem): 
Toxicity of Nanoparticles and Its Evaluation  

 
Chemicals in nanoparticles (NP) often have different 

toxicological properties  in comparison with their macro-
scopic forms. Therefore it is necessary to introduce a new 
procedure for the health risk assessments. The effect of NP 
on the human body depends on the NP entry location, NP  
size and also on pH inside organs and tissues. NP may 
have a negative effect, e.g. on for the central nervous or 
cardiovascular system. function. When evaluating toxicity, 
emphasis is aimed on the genotoxicity evaluation if stan-
dard tests do not provide complete relevant information. 
For this reason, new tests have been developed to allow 
evaluation of the potential risks properly. Currently the 
forms a legislative are created which seek to describe dif-
ferences between NPs and substances occurring in macro-
scopic form. This review summarizes most important 
topics in toxicology of NP.   
 


