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Abstrakt
Tato práce se zabývá aplikací a optimalizací ekotoxikologických testů pro nanomateriály na
bázi nulamocného nanoželeza (nZVI), které se využívají v sanačních technologiích. Po in situ
aplikacích nZVI byl pozorován výrazný pokles toxicity kontaminovaného prostředí, avšak
potenciálně negativní účinek nZVI na životní prostředí nebyl doposud dostatečně
prozkoumán. Standardně používané testy se ukázaly jako nepoužitelné pro stanovení toxicity
železných nanomateriálů. Charakteristické vlastnosti nZVI jako je vysoká nespecifická
reaktivita a sorpce komplikují stanovení toxicity běžnými testy. Pro co nejlepší přiblížení
toxického

účinku

nanomateriálů

na

životní

prostředí

byly

testovány

reálné

koncentrace používané při sanacích (0,1 - 10 g/l). Tyto koncentrace však interferují se
standardními testy. V této práci byla optimalizována nová metoda pro in vitro testování
toxicity nZVI a odvozených nanomateriálů na zástupcích bakterií. Pomocí tohoto testu lze
monitorovat hlavní toxický efekt nanomateriálů – oxidativní stres (OS). Při nerovnováze
tvorby a odbourávání reaktivních forem kyslíku (i.e. OS) dochází k ireverzibilním změnám v
biomolekulách organismů a tvorbě nežádoucích produktů. Malondialdehyd vzniklý
peroxidací lipidů je jeden z markerů buněčného poškození vlivem OS. Právě tento toxický a
mutagenní produkt byl stanovován v této práci pomocí HPLC – FLD a touto metodou
následně detekován a porovnán toxický účinek několika železných nanomateriálů.

Klíčová slova
Nulamocné nanoželezo, nZVI, toxicita, malondialdehyd, nanomateriály, oxidativní stres

Abstract

This thesis deals with optimization and application of assays for determination of ecotoxicity
of nanomaterials based on nanoscale zero-valent iron (nZVI), which are used in remedial
technologies. After in situ application of nZVI, a significant decrease in toxicity of polluted
environment was detected; however, a potential negative effect of nanoparticles has not been
sufficiently investigated yet. Standard used tests were found to be incompatible with nZVI for
toxicity determination. Specific characteristics of nZVI, such as high reactivity and sorption,
complicate determining the toxicity by routinely used ecotoxicity tests. Concentration ranging
from 0,1 to 10 g/l that are used in practise for decontamination were tested. These
concentrations resulted in formation of turbidity, which prevented the use of standard tests. In
this work, a new method has been optimized for in vitro toxicity testing of nZVI and derived
nanomaterials using bacteria. The principle of this assay is determination of oxidative stress
(OS). The disbalance between formation and degradation of reactive oxygen species (i.e. OS)
leads to irreversible changes in biomolecules of organisms and formation of undesirable
products. A toxic and mutagenic product - malondialdehyde (MDA) is formed during lipid
peroxidation and it is a marker of the cell damage due to OS. MDA was determined in this
work with HPLC - FLD method and then the toxic effect of several iron nanomaterials was
compared and evaluated.
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Seznam zkratek
nZVI

nulamocné nanoželezo

RNIP

reactive nanoscale iron particles

OECD

Organisation for economic co-operation and developement

ISO

international organisation for standartisation

TEM

elektronová transmisní mikroskopie

XRD

X-ray difrakce

ENM

engeneered nanomaterials

OS

oxidativní stres

UV

ultrafialové záření

ROS

reaktivní formy kyslíku

O2

·-

superoxidový radikál

O2·2-

peroxidový radikál

·OH

hydroxylový radikál

OH-

hydroxylový ion

PUFA

polynenasycená mastná kyselina

MDA

malondialdehyd

HNE

4-hydroxy-2-nonenal

LDH

laktát dehydrogenáza

GSH

glutathion monomer

GSSG

glutathion dimer

HPLC

vysokoúčinný kapalinový chromatograf

FLD

fluorescenční detektor

GC – MS

plynový chromatograf s hmotnostní detekcí

TBA-MDA

komplex malondialdehydu s thiobarbiturovou kyselinou

TBA

thiobarbiturová kyselina

PBS

phosphate buffer saline

RPM

otáčky za minutu

CCM

Česká sbírka mikroorganismů

DTT

dithiotreitol

OPA

o-phaldehyd

TCA

trichloroctová kyselina

TMP

1,1,3,3-tetramethoxypropan
9

qPCR

kvatitatiní polymerázová řetězová reakce

AU

absorbance unit

R2

determinační koeficient

LOD

limit detekce

EDTA

ethylendiamintetraoctová kyselina

MQ-voda

milli-Q (milipore), ultračistá voda

p.a.

pro analýzu

N/A

nedostupné
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1. Teoretický úvod
1.1. Úvod
V posledních několika letech se čím dál více dostává do popředí technický obor
nanotechnologie. Tento relativně nově vzniklý obor se zabývá vývojem a využitím potenciálu
nanočástic. Za nanočástici je označována taková částice, která má podle definice alespoň
jeden rozměr v rozmezí 1-100 nm. S velikostí na úrovni protilátek či virů se pojí i nové a
jedinečné vlastnosti. V podstatě se jedná o jednoduchý princip, kdy v řádech makročástic a
nanočástic platí: čím menší částice, tím větší reaktivní povrch.
Jedinečné vlastnosti nanočástic vedou k jejich podrobnějšímu studiu, vývoji nových materiálů
pro speciální použití a následně i k průmyslové výrobě a jejich aplikacím v širším měřítku.
Uměle vyrobené nanočástice, ať už cíleně vyvinuté, nebo vzniklé jako vedlejší produkt jiné
výroby, se označují jako nanomateriály [1].
Nanočástice se na zemi vyskytují po celou dobu její existence. Od počátku této planety
vznikají například při vulkanické činnosti, erozi, či lesních požárech. Nemalou částí ke vzniku
nanočástic přispívají i některé biologické procesy, jako je například mikrobiální aktivita.
První známky člověkem vyrobeného či použitého nanomateriálu pocházejí z období kolem
roku 400 n. l. ze starověkého Říma. Ve skleněném Lycurgusuvě poháru byly nalezeny stopy
nanostříbra a nanozlata Další známka o použití nanomateriálů člověkem pochází z okolí roku
500 n. l. z Damašku. Po celém světě svými výjimečnými vlastnostmi dobře známá damašská
ocel obsahovala vícestěnné uhlíkové nanotrubičky (multi-walled carbon nanotubes) [2] [3].
První vědecký důkaz o výrobě nanomateriálů pochází však až z 19. století, kdy Michael
Faraday syntetizoval koloidní zlato. Za zakladatele moderní nanotechnologie je považován
americký fyzik Richard Feynman, který v roce 1959 upozornil na veliký potenciál ve výrobě
nových nanomateriálů přednáškou „There's Plenty of Room at the Bottom“ [4].
Za posledních 20 let se vývoj a produkce nanomateriálů zmnohonásobila. Tuto skutečnost
dokazuje i významný nárůst patentů, jenž se za tuto dobu zvýšil až 50x, a stejně tak i
několikanásobné zvětšení kapitálu směřujícího na výzkum a vývoj nových materiálů [5].
Nejmenšími konstrukčními prvky nanomateriálů jsou samotné atomy, což vytváří veliký
prostor pro tvorbu nových nanočástic specializovaných pro určité aplikace.
Nárůst produkce nanomaterialů za poslední dvě dekády vede k jejich vstupu a začleňování do
životního prostředí. Potenciálně toxický vliv nanočástic není zcela prozkoumán a pro většinu
materiálů jsou toxikologická data neúplná a neucelená. Proto, před vytvořením
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komplexnějších studií zahrnujících dlouhodobý ekotoxikologický vliv, by bylo s ohledem na
jejich potenciální environmentální dopad vhodné nanomateriály používat s vysokou
obezřetností [6] [7].
Pole působnosti a využití nanomaterialů je velmi různorodé. Jejich jedinečné vlastnosti
nacházejí uplatnění ve většině oborů od zdravotnictví, stavebnictví a strojírenství po
elektrotechnický, chemický, optický či textilní průmysl. V neposlední řadě nachází využití i v
kosmickém nebo vojenském průmyslu a v sanačních technologiích [3] [8] [9] [10]. Právě pro
sanační technologie bylo vyvinuto nulamocné nanoželezo (nanoscale Zero-Valent Iron;
nZVI). Experimenty in situ, tedy sanační injektáže různých forem nZVI, vykazují nadějné
remediační výsledky při dekontaminaci anorganických i organických polutantů [11] [12].
Cílem této práce bylo aplikovat a optimalizovat testy toxicity na železné nanočástice typu
NANOFER vyvinuté v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Výsledky testu budou sloužit pro srovnání akutní toxicity
používaných železných nanomaterialů, popřípadě i materiálů nově vyvinutých.

1.2. Nulamocné nanoželezo (nZVI)
1.2.1. Výroba
Potenciální využití specifických vlastností různých nanomateriálů vedlo ke zvýšení
investičních zájmů a následné popularizaci nanotechnologie. V současné době se mnoho
výzkumných týmů zabývá vývojem nových výrobních procesů pro syntézu nanočástic.
Hlavními cíli optimalizace výroby je především dosažení reprodukovatelné syntézy
stávajících nanomateriálů a jejich efektivní výroba. V neposlední řadě se začínají i objevovat
první patenty na ekologické způsoby výroby [13] [14].
Obecně se nanomateriály dají vyrobit dvěma způsoby (Obr. 1). Buď „shora dolu“ (top-down),
anebo „zdola nahoru“ (bottom-up) [15].
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Obrázek 1: Metody syntézy nanomateriálů. Upraveno podle [15]

Částice nZVI lze úspěšně syntetizovat oběma výše uvedenými způsoby. Syntéza
nanomateriálů „shora dolu“ je metoda fyzikální, při které dochází k mechanickému dělení
částic o větší velikosti (granule a mikročástice) za použití drcení, frézování, leptání a jiných
postupů. Nevýhoda této metody je, že produkuje částice o nereprodukovatelné velikosti [16]
[17].
Poprvé byla syntéza provedena metodou „bottom-up“ redukcí chloridu železitého boranem
sodným podle rovnice:
Fe3+ + 3BH4– + 9H2O → 4Fe0 + 12H+ + 6H2O
Této poměrně snadné přípravy nanoželeza využívá mnoho laboratoří k syntéze nZVI pro
vlastní pokusy [18]. Dalšími příklady „bottom-up“ syntéz, kterými je možné připravit nZVI
jsou například dekompozice pentakarbonylu železa (Fe(CO)5) a kondenzace plynu za účasti
vakua nebo v atmosféře inertního plynu [19]. V neposlední řadě mezi „bottom-up“ způsoby
přípravy nZVI patří i dále zmiňovaná suchá redukční cesta, kterou jsou připravovány
nanomateriály studované v této práci. Největší výhodou přípravy nanočástic touto metodou je
poměrně snadno regulovatelná velikost vznikajících částic pomocí regulace reakčních
podmínek [20].
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1.2.2. Povrchové modifikace
1.2.2.1.

Core-shell struktura

Elementární nanoželezo nZVI je samo o sobě velice reaktivní. Mezi jeho nevýhody patří to,
že je ve vodě a na vzduchu nestabilní (reaguje se vzdušným či ve vodě rozpuštěným
kyslíkem). Z těchto důvodů musí být nZVI uchováváno buď pod dusíkovou atmosférou, nebo
ve vodné suspenzi, ve které dochází ke zmíněné oxidaci přítomným kyslíkem. Jednou z
možností stabilizace nanočástice je vytvoření ochranné vrstvy – slupky (shell). V tomto
případě je při výrobě nanočástic vytvořena tato slupka kolem jádra (core) z reaktivního
elementárního nanoželeza, která chrání jádro před předčasnou oxidací, ale také může
zlepšovat mobilitu a jiné vlastnosti. Takováto forma nanomateriálu se označuje jako „coreshell“ částice (Obr. 2-3). Core-shell částice se podle složení slupky dají rozdělit na částice
bimetalické a na částice s oxidickou (hydroxidickou) slupkou [21].

Obrázek 2: Snímek nZVI s oxidickou slupkou pořízen pomocí transmisního elektronového mikroskopu
[22]

Obrázek 3: Schematické složení „core-shell“ nanočástice nZVI a jeho základní mechanismy účinku.
Upraveno podle [23]
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Obrázek 4: Vysoká reaktivita nZVI při styku s vzdušným kyslíkem [24]

Bimetalické nanočástice byly vytvořeny pro zefektivnění transformace polutantu, kde při
redukčních reakcích nZVI fungují jako katalyzátor (Obr. 5) [25].

Obrázek 5: Schéma bimetalické nanočástice nZVI a základní mechanismy jeho účinku. Upraveno podle
[26]

Z obrázku je patrný mechanismus vzniku metalické slupky, a to oxidací povrchových atomů
železa a redukcí kovového iontu ze soli, které vyústí ve vytvoření obalu. Syntéza spočívá v
reakci čerstvě připravených částic nulamocného železa s 1% roztokem soli daného kovu
15

v ethanolu. Touto metodou bylo již syntetizováno mnoho bimetalických částic nanoželeza
jako například Fe/Pt, Fe/Ag, Fe/Ni, Fe/Co [27].
Druhou skupinou core-shell částic jsou částice s oxidickou (hydroxidickou) slupkou. Obecně
je lze rozřadit do 3 tříd: RNIP, FeBH , NANOFER [28].
Částice RNIP ( Reactive Nanoscale Iron Particles) jsou nanočástice s jádrem z α- Fe0 a
slupkou z magnetitu (Fe3O4). Další typ částic je FeBH .Tento typ lze poměrně snadno připravit
redukcí

železnatých

nebo

železitých

solí

ve

vodném

prostředí

za

přítomnosti

tetrahydroboritanu sodného.
Dalším typem core-shell nanomateriálů jsou nanočástice NANOFER. Výzkumem tohoto typu
nanomateriálů a vývojem podobných částic na stejné bázi se zabývá Regionální centrum
pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tyto nanomateriály
jsou syntetizovány suchou redukční cestou z ferhydritu (Fe2O3 .nH2O), který se nachází volně
v přírodě. Touto metodou lze železné nanočástice připravit i z oxidu železitého [28] [24].
Na českém trhu jsou NANOFER materiály vyráběné a prodávané firmou NANOIRON s.r.o.
ve formě prášku NANOFER STAR, NANOFER 25S a ve formě vodné suspenze NANOFER
25P a NANOFER 25. NANOFER STAR jsou na vzduchu stálé nanočástice core-shell tvořené
jádrem z Fe0 a stabilizační povrchovou modifikací. NANOFER 25S je čisté pyroforické
železo ve formě prášku bez povrchové modifikace (Obr. 4). NANOFER 25 P je dodáván jako
vodná suspenze nanočástic Fe0 stabilizovaná degradovatelným organickým či anorganickým
modifikátorem. NANOFER 25 se oproti NANOFER 25P liší absencí organického
modifikátoru [24].

1.2.2.2.

Ostatní modifikace

Samotné železné nanočástice Fe0 nejsou zcela optimální pro sanační účely a to díky některým
svým vlastnostem. Vysoká reaktivita (snadná oxidace) vede ke zvýšení agregace. Takto
vzniklé agregáty mají nižší mobilitu při dispergaci v místě injektáže. Vlivem snížené mobility
nedochází k dostatečnému kontaktu nZVI s polutanty, což má za následek celkově nižší
efektivitu sanace. Aby byly redukční vlastnosti nZVI využity co nejvíce, jsou v posledních
letech vyvíjeny metody modifikace nZVI pro docílení co nejlepší dispergace částic a zvýšení
mobility nanoželeza. Úspěšně již byly použity syntézy produkující nanoželezo s povrchovou
modifikací například z chitosanu, různých biopolymerů, kyseliny humínové, kyseliny
akrylové a spousty jiných olejnatých mikroemulzí [29] [30] [31].
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1.2.3. Aplikace nZVI a jeho začleňovaní do životního prostředí
Nanoželezo bylo vyvinuto pro sanační použití díky své schopnosti redukovat značné množství
polutantů životního prostředí. Reaktivita nanoželeza spočívá v jednoduché reakci, kdy železo
vstupuje do reakce jako donor elektronů a oxidovaná látka (polutant) jako akceptor. Při této
oxidační reakci zpravidla dochází ke snižování výchozí toxicity, či k tvorbě prakticky
netoxického produktu. nZVI se přeměňuje na FeII+, popřípadě FeIII+, které jsou v přírodě
hojně zastoupeny [32] [33] [34] [35].
V současnosti probíhá optimalizace částic nZVI pro minimalizování vlastností komplikujících
aplikaci avšak se zachováním reaktivity. Z výsledků testů mobility a reaktivity u
modifikovaných částic nZVI je patrný pozitivní vliv modifikací na mobilitu, tedy i na
efektivitu nZVI, ale potenciální toxický účinek těchto modifikací, především u částic
NANOFER, doposud studován nebyl [36] [37] [38].
Pro in situ remediace kontaminovaných zemin pomocí nanoželeza byly vyvinuty různé
způsoby injektáže v závislosti na propustnosti zeminy jako například metoda „direct push“ a
otevřený vrt. Pro dekontaminaci podzemní vody se například používají metody polopropustné
reaktivní membrány (Obr. 7) anebo jiné patentované systémy (Obr. 6) [12] [39].

Obrázek 6: Způsob injektáže nZVI [40]
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Obrázek 7: Metoda polopropustné reaktivní membrány. Upraveno podle [41]

Železné nanočástice na bázi nZVI se již hojně aplikují k sanačním účelům v severní Americe,
Evropě i Asii. I v České republice bylo od roku 2002 provedeno několik injektáží například
ve společnosti Kara Turnov. Z výsledků všech sanací byl vidět razantní pokles kontaminantů
již po několika týdenní expozici [11] [12].

1.3. Toxicita nZVI a ostatních nanomateriálů
Nanotechnologie představují jeden z nejrychleji se rozvíjejících soborů současnosti. I když se
do popředí zájmu dostává teprve v poslední době, nanomateriály se v různých odvětvích
průmyslu vyrábí již několik desetiletí. S nárůstem produkce nanomateriálů dochází i k jejich
zvýšenému výskytu a usazování ve složkách životního prostředí. Do jaké míry bude mít
používání nanomateriálů dopad na životní prostředí, organismy a v širším měřítku i na
člověka a ekosystém zůstává stále otázkou.
1.3.1. Obecné předpoklady
Přechodem od makrostruktur k nanostrukturám se kromě fyzikálně-chemických vlastností
mění i klasický pohled na hodnocení toxicity. Přechod od klasické toxikologie
k nanotoxikologii je dán změnou klíčových parametrů pro hodnocení toxicity. Klasická
toxikologie vyjadřuje dávku v závislosti na hmotnosti a koncentraci, kdežto v nanotoxikologii
hraje roli kromě těchto faktorů i mnoho dalších jako velikost částice, specifický povrch,
struktura, povrchové modifikace, povrchový náboj a jiné. Tyto standardně používané
parametry pro charakterizaci nanočástic spolu se specifickým složením jsou zodpovědné za
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samotnou toxicitu a jejich osud v živém organizmu [42].
Jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastnosti nanočástice je její velikost. S klesající
velikosti roste plocha povrchu (Obr. 8).

Obrázek 8: Graf závislosti velikosti částice na její ploše povrchu. Upraveno podle [43]

S klesající velikosti, tedy s rostoucím povrchem roste i počet interagujících atomů nanočástice
které korelují s reaktivitou.
Další toxikologicky relevantní vlastnost nanočástice je její morfologie a fyzikální forma například již zmiňovaná rychlá tvorba agregátu z nanočástic. Chemické složení povrchu,
celistvost, zbytky z výrobních procesů, stabilizátory a různé povrchové modifikace opět
ovlivňují toxicitu. Pro správnou interpretaci nanotoxikologických dat je nutné zohlednit
všechny zmíněné parametry. Z hlediska toxikokinetiky je nutné počítat s fyzikální a
chemickou charakteristikou, druhem exponovaného organismu, dávkou a mnoha dalšími
parametry [42]. V dnešní době existuje mnoho způsobů a metod pro určení fyzikálních
vlastností nanomateriálů. Metody použité pro charakterizaci nanomateriálu studovaných
v této práci jsou elektronová transmisní mikroskopie (TEM), metoda určení specifické
povrchové plochy BET a X-ray difrakce (XRD). Mikroskopy TEM dosahují rozlišení až 0,1
nm a s jejich pomocí lze sledovat morfologii nanočástic v reálném čase. Metoda BET využívá
změny tlaku plynu při adsorpci (desorpci) na (z) povrchu testovaného materiálu. Z těchto
změn lze posléze stanovit specificky povrch určitého množství nanomateriálu. Pomocí XRD
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je možné získat jak kvantitativní, tak kvalitativní informace o látce (Např. procentuální
zastoupení jednotlivých prvku či distribuci nanočástic o nehomogenní velikosti)
Nanomateriály se po toxikologické stránce rozdělují na primární a sekundární. Sekundární
nanomateriály vznikají při mnoha výrobních a spalovacích procesech. Nejběžnější zástupce
nalezneme ve výfukových plynech a v tabákovém kouři. Primární částice někdy také
označovány jako ENM (engeneered nanomaterials) jsou cíleně vyrobené a s uniformním
tvarem i rozměrem, jako je například nZVI [42].
Prakticky neomezené možnosti ve výrobě nanočástic jsou těsně spjaty s jejich jedinečnými
vlastnostmi. Vývoj jednotného standardizovaného testu, nebo série testů pro posouzení
toxicity je tak velice komplikovaný. Hodnocení ecotoxicity dále znesnadňuje komplikovanost
přírodních matric a synergie přírodních vlivů [44] [45] [46].
Nejčastěji zmiňovaný mechanismus působení nanomateriálů na živé organismy je oxidativní
stres (OS) a změny vyvolané tímto efektem (změna v transportu elektronů, poškození
membrány, oxidace/narušení struktury proteinů a genotoxicita). Tomuto procesu je věnovaná
celá následující kapitola.
1.3.2. Testování toxicity nanomateriálů
Toxikologické a ekotoxikologické testy doposud aplikované na nanomateriály jsou založeny
na různých, do jisté míry velmi odlišných, principech. K hodnocení toxicity nanomateriálů
byly doposud nejčastěji používány standardizované toxikologické testy (podle norem OECD a
ISO), testy cytotoxicity, nebo testy na určení hladiny markerů OS [45] [47].

1.3.2.1.

Obecné trendy v testování nanomateriálů

Ekotoxikologické testy aplikované na nanomateriály lze rozdělit na základě prostředí testu zda se jedná o toxicitu v půdním či vodném prostředí. Dále jsou děleny podle délky expozice
na testy chronické nebo akutní toxicity.
Testy akutní toxicity ve vodném prostředí se nejčastěji provádí na řasách, korýších, rybách,
luminiscenčních a jiných bakteriích [48] [49] [50] [51]. Test akutní toxicity na řasách (podle
normy OECD 201) spočívá ve sledování inhibice růstu přesně definované směsi několika
druhů řas po dobu 72 hod [49]. Akutní toxicita je na korýších nejčastěji testovaná podle
normy (EN ISO 6341) [50]. Jedná se o sledování imobilizace hrotnatek, zástupce malých
korýšů rodu Daphnia. Tento test se provádí bez výměny media či vzduchování za dobu trvání
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48h. Test akutní toxicity na rybách se většinou provádí na zástupcích čeledi lososovití (podle
normy OECD 203). Mortalita ryb je měřena po 24, 48 a 76 hod[51]. V některých publikacích
případně na zástupci čeledi kaprovití – Danio rerio, nebo na zástupci čeledi medakovití Oryzias latipes. Test inhibice bioluminiscence bakteriích Vibrio fischeri je dalším testem
aplikovaným na nanomateriály [46]. Na některé nanočástice byly aplikovány i testy inhibice
růstu okřehku Lemna minor (podle normy EOCD 221) [52] [53] [54].
Pro stanovení ekotoxicity v půdě způsobené různou koncentrací nanomateriálů byly doposud
nejčastěji používány testy na rostlinách, žížalách a hlísticích [45] [46] [47] [58]. Test na
rostlinách podle normy OECD 208 je založen na sledování klíčivosti a následného růstu
vyšších rostlin po dobu tří týdnů [55]. Testy na žížalách Eisenia foetida podle normy OECD
207 jsou vyhodnocovány na základě mortality po 7 a 14 dnech [56]. Na žížalách lze testovat i
dlouhodobou toxicitu podle normy OECD 222 kdy je sledována reprodukce po 56 dnech
expozice [57].
V současnosti

existuje

mnoho

různých

ekotoxikologických

studií

zaměřených

na

nanomateriály, především na uhlíkové nanotrubičky, fullereny, stříbrné a zlaté nanočástice,
nanočástice TiO2, ZnO a CuO. Tyto studie prokázaly jejich různě vysokou toxicitu pro
standardně požívané organismy, jako jsou bakterie, ryby, korýši, řasy, nálevníci, hlísti a
kvasinky. Toto porovnání nejběžnějších nanočástic bylo velmi dobře popsáno v publikaci
„From ecotoxicology to nanoecotoxicology“ [47].

1.3.2.2.

Toxicita nZVI

Nanomateriály na bázi nanoželeza patří k převažující skupině, u které jsou toxikologická data
nedostatečná. Existuje přibližně 40 publikací na téma toxicity, případně ecotoxicity
nanoželeza. Nejvíce prozkoumaný účinek nZVI je u bakterií, které studuje polovina
výzkumných týmu, a následně u vodních organismů (řasy, ryby) [59]. Byly provedeny i
některé testy na půdních bezobratlých.
Testy jsou nejčastěji prováděny na bakteriích Escherichia coli, na různých druzích rodu
Bacillus a na luminiscenčních bakteriích [60] [61] [62] [63]. Méně často pak na jiných
bakteriích jako jsou např. více specifické bakterie kmenu

odstraňujícího chlor

Dehalococcoides [64], nebo kmenu Paracoccus [65] patřícího mezi denitrifikační
mikroorganismy. Při některých testech byla zkoumána i celá populace půdních či vodních
bakterií a její změna v čase [60] [61] [11]. Výsledky dalšího testu, při kterém byly
exponovány dva bakteriální druhy nanočásticím , vykazují různě vysokou toxicitu u
grampozitivních a gramnegativních bakterií, což poukazuje na vysokou určitou specifitu
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toxicity nanoželeza [60].
I když se vodní organismy nedostávají přímo do kontaktu s nanoželezem při jeho aplikaci,
může dojít vlivem odtoku podzemní vody k jejich druhotné expozici. Mezi nejvíce zkoumané
vodní organismy v kontextu toxicity nZVI patří ryba medaka japonská (O. latipes) [66] [67]
[68] [69]. Při testech na rybách byla testována různá vývojová stádia O. latipes a výsledky
vykazovaly akutní letální toxicitu, nevyvinuté některé orgány a zvýšenou odpověď na
oxidativní stress [67] [68] [69]. Další testovaný vodní organismus byli bezobratlí, jako jsou
již zmiňovaní zástupci malých korýšů hrotnatky Dapnia. U dvou různých autorů byla
zaznamenána toxicita způsobená částicemi NANOFER a stanovena EC50 [48] [70]. V
neposlední řadě existuje několik studií zabývající se vlivem nZVI na různé druhy řas, při
kterých je pozorována inhibice růstu závislá na dávce nZVI [71] [72] [73].
V místě aplikace a následné migrace přichází do styku s nZVI pudní organismy. Nejvíce
publikací bylo věnováno ekotoxikologickým testům na žížalách, rostlinách a půdních
bezobratlých. U žížal E. fetida byla pozorovaná úmrtnost nebo výrazná ztráta hmotnosti při
dávce/expozici/aplikaci 500 mg/kg a ovlivnění reprodukce již při 100 mg/kg [59]. Naopak u
hlístů Caenorhabditis elegans nebyl pozorován žádný účinek [74]. Testy na rostlinách
vykazovaly zajímavé výsledky. Při testech na rostlinách, především na orobinci širokolistém
Typha latifolia, docházelo v nižších koncentracích nZVI k vybuzení růstu, ale při vyšších
koncentracích k silnému toxickému účinku [75]. U zástupců testovaných půdních
bezobratlých lasturnatky Heterocypris incongruens a chvostoskoka Folsomnia candida bylo
pozorováno několik toxických účinků a stanoveny toxikologické parametry EC50 a LD50 [76].

1.4. Oxidativní stres
1.4.1. Obecná charakterizace oxidativního stresu
Mnoho studii se zabývá OS vyvolaným různými cizorodými faktory (např. průmyslové
znečištění životního prostředí, kouření, UV záření a jiné) či xenobiotiky jako jsou pesticidy,
řada léčiv či organická rozpouštědla. V poslední době vzniká i velký počet publikací na téma
toxicita nanomateriálů, v níž se jako mechanismus toxického účinku uvádí OS. Některé
nanočástice mají schopnost vyvolávat reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species;
ROS), které pak následně reagují s exponovaným organismem [77] [78] [79].
ROS, jako jsou například O2˙-, O2˙2-, ·OH a OH-, vznikají v každé buňce organismu při
fyziologických procesech. Tvoří se v mitochondriích jako vedlejší produkt dýchacího řetězce,
v peroxyzomech, ve fagocytozomech a při různých pochodech endogenního metabolizmu
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[80] [81].
Aby nedocházelo k reakcím takto vzniklých ROS s buněčnými organelami i samotnou
buňkou, existuje v buňce obranný systém antioxidantů, které udržují rovnováhu organismu.
Nejklasičtějšími zástupci z jejich řad jsou například vitamíny C, E a glutathion. Při
nedostatečné funkci, popřípadě nedostatečném množství těchto látek dochází k porušení
rovnováhy mezi tvorbou a odstraňováním ROS, které se obecně nazývá OS. K patogenním
stavům dochází i v případě exogenního zdroje ROS, na jehož odbourávání nestačí
antioxidační systém buňky [82].

Obrázek 9: Potenciální mechanismy působení OS na bakterie. Upraveno podle [83]

Kyslíkové radikály mohou na buňku působit různými mechanismy. Způsoby interakcí ROS a
buňky jsou patrné z ilustrace (Obr. 9). Při porušení rovnováhy v odbourávání ROS dochází
k jejich

interakci

s buněčnou

membránou

a

jinými

organelami,

což

vede

k

výraznému poškození buňky a celého organismu. Další příklad mechanismu negativních
účinků ROS je poměrně snadná interakce s biologickými molekulami, a to k peroxidaci lipidů
a oxidaci proteinů. V neposlední řadě dochází vlivem ROS ke změnám v genetickém
materiálu buňky, tedy k indukci genotoxicity.
Oxidativní stress začíná být poslední dobou spojován i s různými, již dlouho známými,
chorobami (Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, aterosklerózou, diabetem, rakovinou a
jaterními chorobami). Také proto by bylo vhodné věnovat větší pozornost cizorodým látkám,
případně nanočásticím, jež mají schopnost tento stres vyvolávat [82] [84].
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1.4.2. Nulamocné nanoželezo a oxidativní stres
Podstata reaktivity nZVI spočívá ve schopnosti oxidace železa za současné redukce
elektronového akceptoru podle rovnic:
2Fe0 + O2 + 2H2O → 2Fe2+ + 4OH–
4Fe2+ + 4H+ + O2 → Fe3+ + 2H2O
V nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku může ve vodném prostředí nZVI podléhat oxidaci
samotnou molekulou vody podle rovnice:
Fe0 + 2 H2O → Fe2+ + H2 + 2OH–
K těmto reakcím dochází v místech injektáže a v důsledku vícero možností vstupu
nanočástice do buňky i uvnitř samotného mikroorganismu. Mimo této cesty může ke vzniku
ROS docházet i díky zvýšeného počtu Fentonových reakcí u mikroorganismů.
Za pomoci fagocytózy a pinocytózy dochází ke vstupu nanočástice železa do nitra buňky a
následné oxidaci. Oxidované železo Fe2+ poté reaguje s peroxidem vodíku ve Fentonově
reakci podle rovnice:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH–
Vzniklé trojmocné železo Fe3+ může následně reagovat opět s H2O2 za vzniku
superoxidového radikálu podle rovnice:
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + OOH· + H+ → Fe2+ + 2H+ + O2–·
Tyto výše zmíněné reakce popisují možné cesty vzniku ROS zapříčiněného nZVI. I když
přesný mechanismus, jakým tyto železné nanočástice indukují OS, není doposud důkladně
prozkoumán, některé studie poukazují na schopnost nanoželeza tento toxický jev indukovat
[85].
1.4.3. Poškození buněčných membrán – peroxidace lipidů
Hlavním cílem ROS při peroxidaci lipidů jsou polynenasycené mastné kyseliny obsažené ve
fosfolipidové membráně. Peroxidací, tj. degradací těchto mastných kyselin, dochází
ke zvýšení fluidity a permeability v buněčné membráně a v některých případech i k
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jejímu rozrušení.
Mechanismus peroxidace lipidu je popsán v několika krocích. V prvním dochází k reakci
ROS (X˙) s polynenasycenými mastnými kyseliny (PUFAs z anglického Polyunsatured Fatty
Acids) za vzniku peroxy radikálu těchto kyselin podle rovnic:
PUFA – H + X˙ → PUFA˙ + X – H
PUFA˙ + O2 → PUFA – OO˙
Tento vysoce reaktivní radikál je poté schopný iniciovat řetězovou reakci za vniku PUFA –
OOH podle rovnice:
PUFA – OO˙ + PUFA – OO˙ → PUFA – OOH + PUFA˙
Takto peroxidovaná mastná kyselina snadno podléhá rozkladu za vzniku různě reaktivních
produktů. Mezi významné produkty těchto rozkladů patří aldehydy, jako například
malondialdehyd (MDA) (Obr.10), 4-hydroxy-2-nonenal (HNE) (Obr.10), nebo akrolein a
alkany, alkoholy, lipidové alkoxy radikály a epoxidy [86].

CH2
O

O

O

Obrázek 10: Malondialdehyd (v levo) a akrolein (v pravo)

CH3
O

OH
Obrázek 11: 4-hydroxy-2-nonenal
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1.4.4. Oxidace proteinů
K nejvýraznějšímu ovlivnění proteinů vlivem ROS patří karbonylace aminokyselin ve
struktuře proteinu. Karbonylace proteinů může nastat buď přímou reakcí s ROS
s aminokyselinami za vzniků chemicky stabilní produktů, anebo nepřímou cestou.
H3C

COR 2
NH
O

O
COR 2

O

N

R1HN
COR 2

CONHR 1

Obrázek 12: Příklady přímé karbonylace aminokyselin: oxidovaný arginin (vlevo), oxidovaný prolin
(uprostřed) a oxidovaný threonin (vpravo)

Nepřímou cestou dochází ke tvorbě aduktů s reaktivními α,β - aldehydy (MDA a HNE), které
vznikají jako produkt peroxidace lipidu. Mezi příklady těchto aduktů patří například produkty
Michaelovi reakce - HNE a některých esenciálních aminokyselin. Mezi další modifikace patří
nitrosylace a tvorba disulfidických můstků [87].
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Obrázek 13: Příklady aduktů 4-hydroxy-2-nonenalu s cysteinem (vlevo) a s histidinem (vpravo)
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Obrázek 14: Adukt 4-Hydroxy-2-nonenalu s lysinem

Tyto modifikace mění aktivitu proteinu, jeho elektrický náboj, náchylnost k proteolýze a jiné
jeho vlastnosti. Jsou popsány i případy kdy dochází i k úplné inaktivaci enzymu vlivem OS.
V neposlední řadě může dojít i k tvorbě fragmentů z peptidického řetězce vlivem ROS.
Z hlediska citlivosti proteinů k modifikacím zapříčiněných ROS jsou senzibilnější ty proteiny,
které obsahují větší počet aminokyselin s atomem síry (sulfhydrylovou skupinou).
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V některých případech dochází i k narušení aminokyselin s dvojnou vazbou [88].

1.4.5. Genotoxicita
Jak již bylo výše zmíněno, ROS dokáží interagovat s DNA a tím vyvolávat genotoxicitu.
Nejvíce v literatuře zmiňované mechanismy účinku ROS na DNA jsou primárně oxidace bází
v molekule DNA a strukturní poškození (zlom) v dvouvláknové struktuře. Primární oxidací
bází v DNA vznikají mutagenní látky. Mezi tyto látky patří například 8-oxo-deoxyguanosin,
5-hydroyuracil, uracil glykol a tymin glykol [89].
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Obrázek 15: Příklady oxidovaných bází v molekule nukleových kyselin

Existují i studie, ve kterých je genotoxicita způsobena stejným mechanismem jako u proteinů
- addukcí reaktivních produktů peroxidace lipidů, avšak v tomto případě ne na aminokyselinu
v proteinu, ale na bázi v DNA. MDA reaguje s deoxyguaninem, deoxyadeninem a
deoxycytosinem za tvorby následujících aduktů [90].
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Obrázek 16: Adukty malondialdehydu s bázemi v molekule nuklevých kyselin

Pokud reaguje HNE s bázemi v DNA, vznikají takzvané etheno adukty. Tyto exocyklické
DNA adukty mají rovněž mutagenní potenciál. Nejvíce popsané byly doposud ethenodeoxadenin, etheno-deoxicytosin a N2,3-etheno-deoxiguanin [90].
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Obrázek 17: Adukty 4-hydroxy-2-nonenalu s bázemi v molekule nukleových kyselin

Pokud k primárnímu účinku ROS dojde v oblasti DNA, která kóduje určitý protein, často
dojde i k jeho strukturním poškozením. Toto poškození, může vyústit špatnou funkcí až
úplnou inaktivací výsledného proteinu [88].

1.5. Markery oxidativního stresu
Pro stanovení míry OS v exponovaném organismu se používají takzvané markery OS. Tyto
markery jsou většinou produkty OS, nebo se stanovuje samotná koncentrace volných
kyslíkových radikálů. Některé studie uvádějí i vyčerpání antioxidantů jako jeden z markerů
OS. Porušení buněčné membrány vlivem oxidativního stresu mohou indikovat i některé
enzymy uvolněné při lyzi buňky [91] [92].
Standardně (a komerčně) používané markery se dají rozdělit na 5 skupin [93] [94] [95]. První
skupina jsou produkty peroxidace lipidů. Nejčastějšími zástupci jsou reaktivní aldehydy
MDA, HNE a akrolein. Druhá skupina jsou produkty reakcí ROS s proteiny. Nejvýznamnější
stanovení proteinů z hlediska markeru OS je stanovení karbonylovaných proteinů. Dalším
zástupcem markeru oxidace proteinů je tyrosin. Respektive stanovení jeho dimeru dityrosinu, který vzniká podle následujícího schématu za účasti ROS (viz kapitola oxidace
proteinů). Třetí skupina jsou produkty poškození DNA, oxidované báze a adukty s produkty
peroxidace lipidů. Nejčastěji stanovovaným markerem je 8-oxo-deoxyguanozin. Čtvrtou
skupinu tvoří antioxidany, jejichž koncentrace vypovídá o stavu antioxidační obrany buňky a
tedy stabilitu vůči OS. Mezi nejpoužívanější zástupce z řad markerů vyčerpání antioxidantů
lze

zařadit

například

glutathion,

či

enzymy

superoxiddismutázu,

katalázu

a

gluthationtranferázu. Poslední, pátou skupinu tvoří markery poškození membrány. Mezi tyto
nespecifické markery buněčného poškození vlivem OS patří stanovení enzymu laktát
dehydrogenázy (LDH) uvolňovaného při rozpadu buňky [91].
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1.5.1. Laktát dehydrogenáza
LDH je enzym, který se skládá ze 4 podjednotek a katalyzuje reverzibilní přeměnu laktátu na
pyruvát. Při této reakci se spotřebovává, nebo naopak tvoří kofaktor NADH.
Enzym LDH byl nalezen jak v prokaryotických organismech, tak i v tělech vyšších živočichů
i rostlin. LDH je přítomný uvnitř buňky a při jejím porušení se dostává do extracelulárního
prostoru. Při peroxidaci lipidů ve fosfolipidové dvojvrstvě dojde k porušení membrány a
následnému úniku LDH. Na základě této skutečnosti lze snadno otestovat schopnost látky
vyvolávat oxidativní stress. Existují komerčně dostupné, snadno proveditelné testy pro
spektrometrické stanovení LDH. Tyto metody využívají výše popsané reakce přeměny laktátu
na pyruvát a následné barevné reakce se specifickým barvivem [96]. Komerční testy využívá
většina autorů zabývajících se stanovováním LDH při testech toxicity nanomateriálů [97].

Obrázek 18: Mechanismus stanovení laktát dehydrogenázy. Upraveno podle [95]

1.5.2. Glutation
Tento marker oxidativního stresu patří mezi antioxidanty. V organismu mimo antioxidační
funkce plní i funkci detoxikační přesněji konjugační nebo slouží jako prekurzor cysteinu. Po
chemické stránce je glutathion tripeptid složený z kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu (γglutamylcysteinylglycin) [98].
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Obrázek 19: Glutathion - redukovaná forma

V buňce je nejvíce obsažen v cytosolu a v mitochondriích, kde zajišťuje antioxidační obranu.
Jedním mechanismem účinku, kterým zajišťuje antioxidační funkci je tvorba dimeru GSSG
z monomeru GSH za současného odstraňování ROS. Tímto mechanismem dokáže zabraňovat
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peroxidaci lipidů odstraněním radikálu peroxomastných kyselin [99].
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Obrázek 20: Glutathion - oxidovaná forma (dimer)

Další antioxidační vlastnosti GSH je schopnost obnovovat jeden z nejsilnějších antioxidantů
askrobát (vitamin C). Mechanismem této regenerace askrobátu je askrobát-gluthationový
cyklus.
Míra OS se stanovuje ve většině publikací poměrem oxidovaného dimeru GSSG a
redukovaného monomeru GSH. Tento poměř, vyjadřuje míru vyčerpání zásob tohoto
antioxidantu a tedy i funkčnost antioxidační obrany proti OS [100] [101] [102].

1.5.3. Malondialdehyd
MDA patří k nejvýznamnějším a nejvíce zkoumaným produktům peroxidace lipidů.
Mechanismus vzniku MDA z polynenasycených mastných kyselin byl popsán Estebauerem
již v roce 1993 [103]. V této publikaci byly navrhnuty dva mechanismy možného vzniku
MDA (Obr. 21).
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Obrázek 21: Dva možné mechanismy vzniku malondialdehydu navrhnul Estebauer a kol. (1993).
Uporaveno podle [103]

Produkty peroxidace lipidů, mimo jiné i MDA, svou schopností tvořit adukty
s biomolekulami patří mezi cytotoxické toxické. Mnoho autorů poukazovalo na riziko spojené
s tímto produktem peroxidace lipidů [104] [105] [106] [107] [108] a v mnoha studiích již byla
prokázána toxicita, genotoxicita případně mutagenita MDA u zkoumaných organismů, či
tkánových kultur [109].
Nejběžnější způsob stanovení MDA je měření jeho komplexu s thiobarbiturovou kyselinou
(TBA). Tuto reakci navrhnul v roce 1989 Schmedes a následně toto stanovení MDA
v komplexu TBA-MDA optimalizovalo mnoho dalších autorů [110] [111] [112]. V dnešní
době je známo mnoho metod detekce tohoto barevného komplexu. Mezi nejpoužívanější patří
HPLC-UV/VIS nebo HPLC s fluorimetrickou detekcí (komplex TBA-MDA vykazuje
vysokou fluorescenci při exitaci při 532 nm a emisi při 552 nm) [112] [113] [114].
V některých publikacích se měří tento komplex i kolorimetricky na spektrofotometru při
vlnové délce 532 nm [115].
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Obrázek 22: Reakce malondialdehydu s thiobarbiturovou kyselinou

Mezi další způsoby stanovení MDA patří derivatizace a následná separace a detekce na
plynovém chromatografu s hmotnostní detekcí (GC-MS). Mezi nejpoužívanější derivatizační
činidla patří 2,4 dinitrofenylhydrazin a pentafluorofenylhydrazin. I když je tato metoda
citlivější, v případě HPLC-UV/VIS až několikrát, je méně využívaná, a to z důvodu
mnohonásobně delších analýz [116] [117] [118]. V několika případech byla měřena hladina
MDA jako markeru oxidativního stresu indukovaného nanočásticemi. V těchto publikacích
bylo nejvíce využíváno stanovení MDA za pomoci komerčních testů a kolorimetrického
stanovení na spektrometru [119] [120]. Nanočástice na bázi nZVI se touto cestou, stanovením
MDA jako markeru OS a peroxidace lipidů, doposud netestovaly.
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2. Přístroje a materiály
2.1. Přístroje
Tabulka 1: přístroje

přístroj
kapalinový chromatograf
UV/VIS detektor
fluorescenční detektor
kolona

výrobce
Waters
Waters
Waters
Waters

horizontalní třepačka
ultrazvuk
vortex
termobox
vodní lázeň

Sklárny Kavaliér
Kraintek
IKA
Memmert
Grant
Jubalo
Labio
Theta 90
JZD Obránců
míru
Canon
Hettich
Labnet
JP Selecta
Tecan
Sanoclav
BMT
BD Biosciences
Kern
Mettler
Labnet
Memmert

pH metr
pH elektroda
luminometr
fotoaparát
centrifuga

spektrofotometr
autokláv
průtokový cytometr
předvážky
analytické váhy
termoblok
inkubátor
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typ
země původu
Alliance Waters 2695
USA
Waters 2996
USA
Waters 2475
USA
Nova Pak® C18 4µm
USA
cartridge 3.9 x 150 mm
LT 2
CZE
K12
CZE
MS 3
CHN
B 200
DEU
GD120
GBR
UC/5
DEU
pH 03
CZE
HC 103
CZE
LUMINO M90a
G9
MIKRO 120
SPECTRAFUGE 24 D
MEDIFRIGER BL
INFINITE M 200 PRO
WOLF CAS 201
UNISTERI HP
BD LSRII
EG 220-3NM
AE 240
ACCUBLOCK D1100
SLM 500

CZE
JPN
DEU
USA
ESP
CHE
DEU
CZE
USA
DEU
USA
USA
DEU

2.2. Materiály
Tabulka 2: Materiály

Steinbergovo médium
KNO3 p.a., Lachema, CZE
KH2PO4 p.a., Lachema, CZE
K2HPO4 p.a., Lachema, CZE

luc minimální médium
D-glukóza ≥99%, Fluka, CHE
nitrogen base, Difco laboratories, USA
L-histidin ≥99%, Fluka, CHE
adenin hemisulfát ≥99%, Sigma-Aldrich,
DEU
L-leucin ≥98,5%, Roth, DEU
tryptofan ≥98%, Sigma-Aldrich, DEU

MgSO4 · 7H2O p.a., HiChem, CZE
Ca(NO3) · 2H2O p.a., Lachema, CZE
H3BO3 p.a., Lachema, CZE
ZnSO4 · 7H2O p.a., Lachema, CZE
Na2MoO4 · 2H2O p.a., Lachema, CZE
MnCl2 · 4H2O p.a., Lachema, CZE
FeCl3 · 6H2O p.a., HiChem, CZE
EDTA p.a., Lachema, CZE
Standardy
GSH ≥98%, Fluka, CHE
GSSG ≥98%, Fluka, CHE
1,1,3,3-Tetramethoxypropan ≥99%, SigmaAldrich, DEU
LDH z hovězího srdce 1000 U/ml, SigmaAldrich, DEU
chemikálie pro přípravu pufrů
H3BO3 p.a., HiChem, CZE
Na2B4O7· 10 H2O ≥99,5%, Sigma-Aldrich,
DEU
Na2HPO4 ∙ 12 H2O ≥98,3%, Lachner, CZE
KCl p.a., HiChem, CZE
NaH2PO4 ∙ 2 H2O ≥99%,Lachner, CZE
Na2CO3 p.a., Lachema, CZE
NaHCO3 p.a., Lachema, CZE
C6H8O7 p.a., Lachema, CZE

rozpouštědla
n-butanol ≥99,7%, Sigma-Aldrich, DEU
methanol pro HLPC, WVR chemicals, USA
ethanol 96%, Fagron, CZE
další chemikálie a materiál
Nutrient agar NO.2, Himedia, IND
Nutrient broth 1% peptone, Himedia, IND
Hoechst 33258 ≥98%, Sigma-Aldrich, DEU
CountBright, Life-technologies, USA
LDH kit TOX-7, Sigma-Aldrich, DEU
HCl 35%, Lachner, CZE
O-phtaldehyd ≥99%, Sigma-Aldrich, DEU
dithiotreitol ≥99 %, Sigma-Aldrich, DEU
trichloroctová kyselina ≥99%, SigmaAldrich, DEU
thiobarbiturová kyselina ≥98,5%, SigmaAldrich, DEU
NaCl ≥95%, Sigma-Aldrich, DEU
luciferin N/A, Sigma-Aldrich, DEU

Na3C6H5O7 N/A, Sigma-Aldrich, DEU
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2.3. Nanomateriály
Všechny nanočástice studované v této práci, byly charakterizovány v Regionálním centru
pokročilých technologií a materiálů v Olomouci.
Tabulka 3: Charakterizace železných nanomateriálů

XRD
Vzorek
Fáze (hm%)
OPL 32_1
Fe0(92)
Fe3O4(8)
OPL 45
Fe0(84)
Fe3O4(16)
OPL 44
Fe0(68)
Fe3O4(26)
α-Fe2O3(6)
NF STAR č.š 197
Fe0(97)
Fe3O4(3)
LAC 41 (magnetit) Fe3O4
BAY 110 (hematit) α-Fe2O3
Fe 4, č.š. 3 67 (nZVI) Fe0

TEM
Tloušťka slupky (nm)
4,30±0,53

BET
Plocha povrchu [m2/g]
17

8,95±2,30

16

16,14±3,67

15

4,00 ± 0,50

12,6

0

23
18
8

Všechny nanomateriály s obsahem Fe0 měly velmi podobnou velikost ± 80 nm.
OPL_32_1, OPL 45 a OPL 44 jsou částice nZVI stabilizované různě tlustou oxidickou
slupkou.
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Obrázek 23: Snímky nZVI s různě tlustou oxidickou slupkou. Pořízeno pomocí TEM v Regionálním
centru pokročilých technologií a materiálů

NANOFER STAR č.š. 197 je komerční forma nZVI dostupná na českém trhu.
LAC 41 (magnetit) je meziprodukt při výrobě nZVI.
BAY 110 (hematit) je prekurzor pro výrobu nZVI.
Fe 4, č.š. 367 je pyroforické nulamocné nanoželezo vyrobené suchou redukční cestou
z hematitu (dále jen nZVI).
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3. Metody
3.1. Příprava pufrů
Tabulka 4: Příprava pufrů použitých v této práci

Pufry použité jako mobilní fáze pro stanovení MDA a glutathionu pomocí HPLC-FLD
fosfátový pufr 10 mM pH 7,0
fosfátový pufr 20 mM pH 7,0
chemikálie
navážka do 1 litru [g]
chemikálie
navážka do 1 litru [g]
Na2HPO4 · 12H2O
2,19
Na2HPO4 · 12H2O
2,73
NaH2PO4 · 2H2O
0,60
NaH2PO4 · 2H2O
1,93
Pufry použité při derivatizaci GSH
Borátový pufr 100 mM pH 9,0
Borátový pufr 100 mM pH 8,5
chemikálie
navážka do 1 litru [g]
chemikálie
navážka do 1 litru [g]
H3BO3
3,90
H3BO3
5,23
Na2B4O7 · 10 H2O
13,90
Na2B4O7 · 10 H2O
5,87
Pufry požité při testech s bakteriemi a kvasinkami
uhličitanový pufr 2 mM pH 8,0
citrátový pufr 200 mM pH 5,2
navážka do 1 litru
chemikálie
[mg]
chemikálie
navážka do 100 ml [g]
Na2CO3
1,05
C6H8O7
1,35
NaHCO3
167,16
C6H5Na3O7
3,35
PBS pufr 150 mM pH 7,2
chemikálie
navážka do 1 litru [g]
NaCl
8,01
KCl
0,20
Na2HPO4 · 2H2O
1,78
KH2PO4
0,27
Pufry použité v této práci byly přefiltrovány přes 0,2 μm filtr.

3.2. Test inhibice biolumincence bakterie Vibrio fischeri
Pro stanovení inhibice bioluminiscence byl použit standardizovaný test s bakterií Vibrio
fischeri. Tento test odpovídá normě EN ISO 11348-3 (2008) [121] a je určen pro stanovení
toxicity ve vodním prostředí. Pro zbarvené a zakalené vzorky půd a sedimentů se používá
metoda zvaná Flash test [122]. Gramnegativní bakterie V. fischeri patří mezi zástupce
mořských bakterií rodiny Vibrionaceae. V přírodě se nachází buď volně žijící, či, mnohem
častěji, v symbiotickém vztahu s různými mořskými živočichy. Mezi hlavní specifické
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vlastnosti této bakterie patří schopnost emitovat světelné záření vznikající při endogenní
reakci. Světelné záření o vlnové délce 490 nm vzniká při chemické reakci
FMNH2+O2+R-CHO →FMN + R-COOH + H2O + hν (490nm),
která je katalyzována enzymem ze skupiny oxidoreduktáz - luciferázou. Podstata tohoto testu
spočívá v měření úbytku luminiscence. Emise světelného záření se měří před přidáním
testované látky a po expozici. Na základě tohoto měření, a vhodně zvolené koncentrační řady
testované látky, lze stanovit její základní toxikologické parametry.
3.2.1. Příprava vzorku
Nanomateriály byly připraveny ve formě suspenze s 2% chloridem sodným o koncentracích
0,1; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 8,0; 10,0 g/l. Jako kontrolní vzorek pro Flash test byla použita suspenze
jílu v roztoku 2% chloridu (1 g jílu + 5 ml roztoku NaCl) a pro standardní test pouze roztok
2% NaCl.
3.2.2. Příprava bakteriální suspenze
Bakterie použité pro testy inhibice bioluminiscence V. fischeri byly dodány firmou Hach
Lange (Německo) v lyofilizované formě. Společně s bakteriemi byl touto firmou dodán i
oživovací roztok. Lyofilizované bakterie byly ve zkumavkách uchovávané při -20 °C a
oživovací médium při teplotě +4 °C. Před začátkem testu byly bakterie oživeny přidáním 5 ml
oživovacího roztoku. Následně byla suspenze inkubována při laboratorní teplotě 15 minut. Po
inkubaci byla suspenze mírně promíchána a použita pro test.
3.2.3. Pracovní postup - standardní operační postup
Do zkumavky pro měření luminiscence bylo převedeno 500 μl oživené bakteriální suspenze a
byla změřena její luminiscence L0 na přístroji LUMINO M90a (JZD Dolní Újezd, Česká
republika). Následně bylo k bakteriální suspenzi přidáno 500 μl vzorku. Zkumavka byla
důkladně uzavřena a vložena na vertikální třepačku. Takto připravený vzorek byl exponován
30 minut při laboratorní teplotě a kontinuálním třepání (300 RPM). Po 30 minutách byla opět
změřená luminiscence L30.
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3.2.4. Pracovní postup - operační postup Flash test
Flash test byl prováděn na přístroji LUMINO M90a s externím mícháním. 500 μl vzorku bylo
převedeno do zkumavky v přístroji a ihned (během 2 vteřin) bylo přidáno 500 μl suspenze
oživených bakterií. Následně byla za kontinuálního míchání měřena luminiscence během
prvních 60 vteřin.
3.2.5. Vyhodnocení testu
Nejprve byl stanoven korekční faktor f podle vztahu

f=Lk30/Lk0,
kde f je korekční faktor, Lk30 luminiscence kontrolního vzorku po 30 minutách, Lk0
luminiscence kontrolního vzorku na začátku expozice v čase 0 minut.
Poté byla vypočítaná inhibice bioluminiscence podle vztahu

Ix = 100-(L30)/ (L0*f)*100,
kde Ix je inhibice bioluminiscence při koncentraci x g/l, Lx30 intenzita bioluminiscence po 30
minutách při koncentraci x g/l, Lx0 intenzita bioluminiscence v čase 0 minut při koncentraci x
g/l a f je korekční faktor. Hodnota inhibice je pak vyjádřena v jednotkách %.

3.3. Test inhibice růstu rostliny Lemna minor
Dalším ze standardizovaných testů pro stanovení toxicity ve vodném prostředí je inhibice
růstu okřehku menšího (Lemna minor). Pomocí tohoto testu (dle normy OECD 221) [54] lze
určit semichronický, případně chronický toxický účinek roztoků a suspenzí polutantů na
zástupci vyšších rostlin. Okřehek menší je typický zástupce z čeledi Lemnaceae. Tělo
okřehku je tvořeno jedním až pěti oválnými listy a jediným volně visícím kořenem. Podstata
tohoto testu spočívá ve sledování růstu a jeho inhibice po dobu 7 dnů ve Steinbergovu médiu.
Vyhodnocování se zaměřuje na míru odumřené tkáně tzv. nekrózu a ztrátu zeleného zbarvení
listů tzv. chlorózu. Jednou z možností hodnocení inhibice je změna počtu listů rostliny, kdy je
porovnána fotografie ze začátku experimentu s fotografií z jeho konce.
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3.3.1. Příprava Steinbergova média
Koncentrovaný zásobní roztok Steinbergova média byl připraven z roztoků podle tabulky 5.
Před samotnou expozicí bylo médium ředěno v poměru 1:1 s deionizovanou vodou.
Tabulka 5: Složení 2x koncentrovaného Steinbergova roztoku

Číslo
roztoku
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chemikálie
KNO3
KH2PO4
K2HPO4
MgSO · 7H2O
Ca(NO3) · 2H2O
H3BO3
ZnSO4 · 7H2O
Na2MoO4 ·
2H2O
MnCl2 · 4H2O
FeCl3 · 6H2O
EDTA
Destilovaná
voda

Koncentrace
[g/l]
17,5
4,5
0,63
5
14,75
0,12
0,18

Objem roztoku pro přípravu 1 litru 2x
koncentrovaného Steinbergova média
[ml]
40

0,044
0,18
0,76
1,5

40
40
2
2
2
2
2
2
868

3.3.2. Pěstování rostliny
Okřehek menší byl pěstován v 250 ml kádince, ve které bylo 150 ml Steinbergova média při
teplotě 25 °C a osvětlení 4000-10000 lux. Každých 14 dní byl odebrán, promyt a přesazen do
nové kádinky s čerstvým médiem.
3.3.3. Pracovní postup - Test inhibice růstu
Při tomto testu inhibice růstu okřehku menšího bylo k navážce nanomateriálů v kádince
přidáno 40 ml Steinbergova média. Po sedimentaci nanomateriálů bylo do každého vzorku
přeneseno několik rostlin (3-4), avšak výsledný počet listů nepřesáhnul 12. Takto připravené
vzorky byly následně vyfotografovány a umístěny do temperované vodní lázně pod světelný
zdroj. Po uplynutí doby expozice (168 hod) byly vzorky opět vyfotografovány.
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3.3.4. Vyhodnocení
Nejprve byla vypočítána specifická růstová rychlost μx pro vzorky i netoxické kontroly podle
vztahu
μx = (ln Nn-ln N0)/tn,
kde μx je specifická růstová rychlost pro danou koncentraci x, či netoxický kontrolní vzorek,
Nn je počet (plocha) listů na konci testu v čase 168 hod, N0 je počet (plocha) listů na začátku
testu v čase 0 hod a tn pak doba trvání experimentu (168 hod).
Následně byla za pomoci specifické růstové rychlosti vzorků s nanočásticemi a netoxických
kontrol vypočítána inhibice růstu okřehku menšího Ix podle vztahu
Ix = ((μk- μvz)/ μk)*100,
kde μk je specifická růstová rychlost pro netoxický kontrolní vzorek a μvz je specifická růstová
rychlost pro danou koncentraci x ve vzorku. Hodnota specifické růstové rychlosti pak byla
uvedena v jednotce %.

3.4. Test inhibice bioluminiscence kvasinek kmene BMA64luc
Pro druhý test inhibice bioluminiscence byl zvolen jako testovací organismus luminiscenční
kmen kvasinek pivních BMA64luc sloužící jako kontrolní vzorek cytotoxicity při testech
androgenní a estrogenní aktivity. Pro tento experiment byla použita metoda podle Leskinen
(2005) [123].
3.4.1. Příprava růstového média - Luc minimální médium
Pro kvasinkové kultury bylo připraveno kultivační médium, jehož složení je uvedeno
v tabulce 6 [123]. Použité zásobní roztoky aminokyselin byly sterilizovány filtrací (0,2 μm).
Roztoky glukózy a dusíkatých bází byly sterilizovány v autoklávu.
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Tabulka 6: Složení kultivačního média pro kvasinkové kultury BMA64luc

zásobní roztok
glukóza
dusíkaté báze
L-histidin
adenin
hemisulfát
L-leucin
tryptofan

koncentrace zásobního
roztoku [g/l]
400
7,36
2

objem roztoku do 1 litru kultivačního
média [ml]
50
910
10

5
10
2

10
10
10

Kromě tohoto kultivačního média podle tabulky 6 byl připraven i roztok luciferinu o
koncentraci 2 mM v citrátovém pufru pH 5,2. Takto připravený roztok luciferinu o
koncentraci 0,2 mM byl skladován při -20 °C a před samotným měřením zředěn na
požadovanou koncentraci 0,1 mM.
3.4.2. Kultivace kvasinkové kultury
Pro samotný test inhibice bioluminiscence byly do sterilní zkumavky přidány 4 ml
kultivačního média. Následně bylo toto médium očkováno přenesením jedné kolonie kvasinek
z Petriho misky a inkubováno při 30 °C přes noc. Druhý den bylo odměřeno 30 ml sterilního
kultivačního média do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml. Obsah zkumavky inkubované
přes noc byl kvantitativně převeden do této baňky. U takto připravené kultury byla měřena
absorbance při 600 nm a výsledná absorbance kultur byla upravena ředěním pomocí média na
hodnotu 0,4 AU. Následně byla kvasinková kultura v Erlenmayerově baňce kultivována 2 2,5 hodiny. Po této době dosáhla absorbance 0,6 AU a byla použita pro expozici.
3.4.3. Pracovní postup – test inhibice bioluminiscence
Expozice probíhala ve sterilních zkumavkách pro luminometr. Do těchto zkumavek byla
přidána suspenze testované látky o požadované koncentraci a kvasinkové kultury v poměru
1:10 (10 µl suspenze a 100 µl kvasinkové kultury). Následně byly zkumavky uzavřeny,
promíchány a inkubovány 2,5 hodiny při 30 °C. Po inkubaci byl přidán stejný objem 0,1 M
roztoku luciferinu jako kvasinkové kultury. Zkumavky byly opět promíchány a na
luminometru (LUMINO M90a) byla změřená luminiscence vyvolaná reakcí luciferinu
katalyzovanou luciferázou.
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3.5. Bakteriální kultury pro testy biomarkerů oxidativního stresu
Pro testy cytotoxicity, životaschopnosti a následné stanovování markerů oxidativního stresu
byly použity následující bakterie. Dva zástupci grampozitivních bakterií (Bacillus subtilis
CCM 1999 a Pseudomonas aeruginosa CCM 1960) a Dva zástupci gramnegativních bakterií
(Escherichia coli CCM 3988 a Citrobacter koseri CCM 2535).
3.5.1. Udržování a konzervace
Všechny bakteriální kultury byly udržovány pomocí přeočkovávání jednou za 30 dní na nové
sterilní misky s agarovým médiem (nutritient agar N. 2, Himedia), vždy ve 2 paralelách a
uchovávány při 4 °C. Každý kmen byl pro případnou kontaminaci uchováván v paralelách i
při -20°C. Při zamrazování bakterií bylo 400 µl bakteriální kultury o koncentraci
107 bakterii/ml přidáno do sterilní mikrotitrační zkumavky o objemu 1,5 ml. Poté bylo přidáno
600 µl sterilního glycerolu a důkladně promícháno. Takto připravená suspenze bakterií byla
následně zamrazena a uchovávána v - 20°C.

3.5.2. Kultivace
Kultivace bakterií pro toxikologické testy stanovující markery oxidativního stresu byla
prováděna v několika krocích. Nejdříve byla očkována Petriho miska se sterilním agarovým
médiem bakteriální kulturou tak, aby po 24 hodin růstu při 37 °C byly viditelné jednotlivé
kolonie. Následně byla za sterilních podmínek přenesena jedna bakteriální kolonie z Petriho
misky do 500 ml Erlenmayerovy baňky s 50 ml média od firmy Himedia. Takto připravené
baňky byly inkubovány při 37 °C po dobu 18 hodin.
3.5.3. Příprava zásobní suspenze pro expozici
Po 18 hodinách kultivace se bakteriální kultura nacházela v exponenciální fázi růstu. Pro
ověření exponenciální fáze byla měřena optická denzita při vlnové délce λ=600 nm. Následně
byla bakteriální suspenze centrifugována (MEDIFRIGER BL, 5000 RPM) při 20 °C po dobu
10 minut. Peleta, vzniklá centrifugací 50 ml suspenze bakterií, byla resuspendována v 5 ml
2 mM uhličitanového pufru,(pH 8), čímž byla bakteriální suspenze 10 x zakoncentrována a
následně použita pro test makrerů oxidativního stresu.
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3.5.4. Měření koncentrace suspenze
Před každým testem byl počet bakterií v připravené bakteriální suspenzi stanoven pomocí
průtokové cytometrie, aby byla koncentrace bakterií pro test co nejpřesnější. Pro měření počtu
bakterií ve vzorku byla nutná jejich fixace. Fixování bylo provedeno pro gramnegativní
bakterie 96% ethanolem (v poměru 1:1s MQ-vodou) a pro grampozitivní bakterie HPLC-gade
methanolem (opět v poměru 1:1 s MQ-vodou). Tato směs bakterií byla po 15 minut ustálení
důkladně promíchána a poté ředěna 100 x PBS pufrem o pH 7,2. 180 µl takto zředěného
vzorku bylo obarveno 20 µl DNA barvivem Hoechst 33258 a ponecháno 30 min reagovat.
Posledním krokem před změřením pomocí průtokového cytometru BD LRS 2 bylo přidání
referenčních kalibračních kuliček CountBright. Změření počtu buněk v zásobním roztoku
probíhalo ve Středisku cytometrie a mikroskopie, MBÚ, AV ČR.
3.5.5. Úmrtnost bakterií po expozici s nanočásticemi
Při některých testech byla zkoumána i úmrtnost bakterií po expozici nanočástic. Tato
životaschopnost byla stanovovaná klasickou mikrobiologickou metodou kultivačního
stanovení počtu buněk na Petriho miskách. Nejprve byla vytvořena ředící řada
z fyziologického roztoku, kterou byl následně naředěn vzorek po expozici. Fyziologický
roztok byl po 900 µl přenesen do 12 zkumavek. Následně bylo do první z nich přeneseno 100
μl vzorku po expozici. Tato zkumavka byla promíchána a 100 μl jejího obsahu přeneseno do
druhé. Tímto způsobem se vzorek ředil vždy 10x. Finální ředění vzorku bylo ve 12. zkumavce
1012 x. 100 μl z každého ředění bylo převedeno na sterilní Petriho misku. Čisté sterilní
médium o teplotě 55-60 °C bylo nalito na misky s různě zředěným vzorkem. Následně byly
misky inkubovány při 37 °C po dobu 24 hodin. Počet buněk byl stanoven z misek, ve kterých
bylo 30-300 jednotlivých kolonií, tedy po spočítání buněk v misce byl tento počet vynásoben
ředěním a tím získána přibližná koncentrace bakterií ve vzorku po expozici. Porovnáním
počtu buněk v kontrolním netoxickém vzorku a ve vzorku s různou koncentrací nanomateriálů
byla stanovena přibližná mortalita bakterií. Celý proces počítání buněk po expozici byl
prováděn ve sterilních podmínkách.
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3.6. Stanovení enzymu laktát dehydrogenáza
Stanovení enzymu laktát dehydrogenáza (LDH) je jedna z alternativních metod měření
toxického účinku neznámých látek. V tomto případě byla koncentrace LDH stanovována
pomocí jednoduchého komerčního kitu TOX 7 (Sigma-aldrich). Za pomoci tohoto kitu je
možné určit množství uvolněné LDH jakožto markeru poškození buněčné membrány (postup
1), nebo celkové LDH z lyzovaných buněk a tím určit cytotoxicitu (postup 2). Princip tohoto
stanovení je reakce, při které vzniká kolorimetrický produkt [96]. Komerční kit pro stanovení
LDH byl složen ze čtyř roztoků uvedených v tabulce 7:
Tabulka 7: Složení kitu TOX 7

číslo roztoku
1
2
3
4

název
Substrat solution
Cofactor preparation
Dye solution
Lysis solution

objem [ml]
25
25
25
10

3.6.1. Pracovní postup - množství uvolněného/extracelulárního LDH
Pro stanovení míry poškození buněčné membrány (postup 1) byla suspenze bakterií, nebo
roztok standardu po expozici, centrifugován (250x g) pro usazení živých bakterií. Následně
byl supernatant použit pro enzymatickou analýzu.
3.6.2. Pracovní postup – celkové LDH
Pro stanovení celkového LDH (postup 2) bylo k 300 µl vzorku po expozici přidáno 30 µl
roztoku č. 4. Následovala inkubace 45 min při laboratorní teplotě. Po inkubaci byl vzorek
centrifugován (250x g) a supernatant odebrán pro enzymatickou analýzu.
Enzymatická analýza byla pro oba tyto postupy stejná. Odebrané množství supernatantu (66
µl) bylo převedeno do jednotlivých jamek v mikrotitrační destičce. Roztoky 1, 2 a 3 byly před
analýzou smíchány v poměru 1:1:1 v zásobní suspenzi. Do jednotlivých jamek obsahujících
vzorek bylo následně přidáno 133 µl této zásobní suspenze. Poté byly vzorky inkubovány
v temnu po dobu 30 minut. Pro ukončení probíhající reakce bylo do každé jamky přidáno 20
µl 1 M HCl. Vzniklý barevný produkt byl měřen na spektrometru INFINITE M 200 PRO při
vlnové délce 490 nm a pozadí mikrotitračních destiček při 690 nm. Absorbance tohoto pozadí
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se podle návodu (dodaného výrobcem v kitu TOX 7) použila jako slepý vzorek pro každé
stanovení [124].

3.7. Stanovení glutationu
Stanovení oxidovaného dimeru glutationu GSSG a redukovaného monomeru GSH bylo
provedeno podle publikace od M. Gawlika (2013) [125] s menšími úpravami protokolu.
Podstatou stanovení GSH byla předkolonová derivatizace pomocí O-phtaldehydu (OPA).
Stanovení celkového glutationu probíhalo ve 2 krocích. Prvním krokem byla redukce dimeru
GSSG a následné uvolnění monomeru pomocí dithiotreitolu (DTT). Druhý krok byla opět
derivatizace celkového GSH činidlem OPA. Koncentrace GSSG byla následně vypočítána
odečtem volného od celkového GSH.
3.7.1. Příprava vzorku
K 500 μl vzorku/standardu v 2 mM uhličitanovém pufru o pH 8 bylo přidáno 1000 μl 10%
trichloroctové kyseliny (TCA). Poté byla suspenze centrifugovaná při 11000 RPM po dobu 40
minut. Dalším krokem bylo ředění 150 mM borátovým pufrem. 200 μl vzorku po centrifugaci
s TCA bylo převedeno do 1800 μl borátového pufru o pH 9. Takto připravený vzorek byl
následně použit pro stanovení volného GSH či celkového GSH.
3.7.2. Pracovní postup - stanovení volného GSH
Do HPLC vialy s insertem bylo převedeno 120 μl vzorku či standardu. Následně bylo
k tomuto objemu přidáno 20 μl MQ-vody, 40 μl 150 mM borátového pufru (pH 9) a 20 μl
roztoku OPA. Celý obsah vialy byl důkladně promíchán a inkubován při 25 °C po dobu 40
minut ve tmě. Derivatizovaný vzorek GSH byl poté kvantifikován pomocí HPLC-FLD.
3.7.3. Pracovní postup - stanovení celkového GSH
120 μl vzorku či standardu bylo napipetováno do HPLC vialy a následně bylo přidáno 40 μl
150 mM borátového pufru (pH 9), 20 μl roztoku OPA a 20 μl DTT. Následně byl vzorek
promíchán na vortexu a inkubace při 25 °C po dobu 40 minut ve tmě. Takto připravený
vzorek byl měřen pomocí HPLC - FLD stejnou metodou jako při měření volného GSH.
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3.7.4. Instrumentace stanovení - HPLC - FLD
Ke stanovení derivatizovaného GSH byl použita HPLC - FLD. Deriváty GSH byly
separovány na koloně od firmy Waters Nova Pak® C18 (4 µm, cartridge 3,9 x 150 mm)
s předkolonou C18. Pro tuto kolonu byla vytvořena a optimalizovaná HPLC - FLD metoda o
následujících parametrech (tabulka 8).
Tabulka 8: Parametry metody pro stanovení GSH

Parametry metody pro stanovení GSH
typ separace
gradientová
průtok
0,8 ml
mobilní fáze A
methanol
mobilní fáze B
20mM fosfátový pufr
nástřik
20-60 µl
teplota kolony
30 °C
počáteční tlak
1700 psi (≈ 11,7 MPa)
vlnová délka
ex. 350 nm/em. 420nm
délka metody
15 minut

Mobilní fáze A [%]

Gradient separace byl vytvořen následovně (Obr. 24):
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Obrázek 24: Gradient HPLC - FLD metody pro stanovení GSH
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8

3.8. Stanovení malondialdehydu
Nejprve bylo stanovení MDA z bakteriální suspenze prováděno spetrometricky [97] a
posléze, pro vyšší citlivost byla optimalizována HPLC - FLD metoda [126] [127].
3.8.1. Expozice bakterií s nanočásticemi
Expozice bakterií s nanočásticemi probíhala podle protokolu Kumar a kol. (2011) s malými
modifikacemi [97]. Nejprve bylo do uzavíratelných mikrozkumavek (objem 1,5 ml) přidáno
100 μl zásobní suspenze nanočástic s desetinásobnou koncentrací, případně pro slepý vzorek a
biotickou kontrolu 100 μl MQ vody. Následně bylo do mikrozkumavky přidáno 900 μl 10 x
zkoncentrované bakteriální suspenze. Takto připravený vzorek byl třepán v horizontální
poloze na třepačce po dobu 180 minut při teplotě 37 °C.
3.8.2. Příprava analytického standardu
Pro kvantifikaci MDA byl použit standard vyrobený z 1,1,3,3-tetramethoxypropanu (TMP)
[156]. Nejprve byl připravený zásobní roztok 30 mM MDA a to tak, že do 100 ml odměrné
banky bylo přidáno 500 µl TMP, 100 µl 0,1% HCl a 90 ml destilované vody. Poté byl zásobní
roztok doplněn na objem 100 ml destilovanou a temperovaný na 50 °C ve vodní lázni po dobu
60 minut. Po ochlazení byl uchovávaný při +4 °C pro následné použití jako standardní roztok
MDA. Před použitím bylo nutné tento roztok vytemperovat minimálně na laboratorní teplotu.
3.8.3. Pracovní postup - reakce s thiobarbiturovou kyselinou
Pro stanovení MDA bylo ze vzorku po 3 hod expozici odebráno 500 μl do mikrozkumavky
(objem 1,5ml). Pro lýzu buněk a vysrážení proteinů bylo k tomuto vzorku přidáno 1000 μl
10% roztoku TCA. Vzápětí byl vzorek důkladně promíchán a inkubován po dobu 10 min při
laboratorní teplotě. Poté byl vzorek centrifugován pro odstranění nanočástic a vysrážených
proteinů po dobu 40 minut při 11000 RPM (centrifuga MIKRO 120 a SPECTRAFUGE 24
D). Po usazení nanočástic a zbytku buněk bylo 1000 μl supernatantu převedeno do skleněné
vialy, která obsahovala 2000 μl roztoku 0,67% TBA rozpuštěné v 0,1 M HCl. Reakční směs
TBA a vzorku byla následně inkubována ve vodní lázni při teplotě 90 °C po dobu 30 minut.
Pro zastavení reakce byla viala ochlazena vodou s ledem o teplotě 0 °C. Barevný produkt
reakce TBA s MDA byl následně extrahován (2 minuty, horizontální třepačka) z vodné fáze
do stejného objemu n-butanolu a analyzován.
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3.8.4. Spektrofotometrická detekce
200 μl barevného komplexu MDA-TBA v butanolové fázi bylo přeneseno do jamek
v mikrotitrační destičce. Následně byla měřená absorbance na spektrometru INFINITE M 200
PRO při vlnové délce 532 nm.
3.8.5. Fluorescenční detekce
Po extrakci komplexu MDA-TBA do n-butanolu bylo odebráno 500 μl butanolové fáze do
HPLC vialy. K tomuto objemu bylo přidáno 500 μl methanolu. Viala byla následně
promíchána a takto připravený vzorek byl měřen pomocí HPLC Alliance Waters 2695
s fluorescenční detekcí Waters 2475.
3.8.6. Instrumentace stanovení - HPLC-FLD
Komplex MDA - TBA byl separován od matrice na koloně od firmy Waters Nova Pak® C18
(4 µm, cartridge 3.9 x 150 mm) s předkolonou C18 a následně detekován fluorescenční
detekcí. K separaci tohoto komplexu byla vytvořena metoda, jejíž parametry jsou uvedeny
v tabulce 9.
Tabulka 9: Parametry metody pro stanovení komplexu MDA-TBA

Parametry metody pro stanovení komplexu
MDA-TBA
typ separace
izokratická
průtok
1 ml/min
složení mobilní fáze
20% A a 80% B
mobilní fáze A
methanol
mobilní fáze B
10 mM fosfátový pufr
nástřik
60 µl
teplota kolony
30 °C
počáteční tlak
2295 psi (15,8 MPa)
vlnová délka
ex. 532 nm em. 553 nm
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4. Výsledky a diskuze
4.1. Inhibice bioluminiscence bakterie Vibrio fischeri
4.1.1. Flash test
Pro dostatečnou homogenizaci vzorku a co nejlepší kontakt nanočástice s bakterii při expozici
byl použit luminometr LUMINO M90a s externím míchacím zařízením. Pro testované
koncentrace (především vyšší než 1 g/l) nZVI bylo toto míchání nedostatečné a docházelo
k agregaci a sedimentaci železných nanočástic již během prvních 60 vteřin testu a vedlo
k falešně negativním výsledkům. Rychlá agregace a s ní úzce spjatá sedimentace nZVI, byla
popsána v publikaci Phenrat a kol. (2007). [129]
Pro

stanovení

toxicity

nanomateriálů

se

v mnoha

publikacích

využívá

tohoto

standardizovaného testu, avšak koncentrace testovaných nanočástic se pohybují v řádech
desítek až stovek miligramů. [130] [131] Testované reálné koncentrace nanoželeza (0,1 – 10
g/l) vytváří výrazný zákal v roztoku, který výrazně snižuje citlivost měření luminiscence a tím
tvoří další komplikaci při stanovování toxicity. V publikaci Mortimer a kol. (2008) byl také
zaznamenán výrazně větší rozdíl ve stínění bioluminiscence materiálů v nanoformě oproti
jejich „bulk“ formě. [130]
Kombinace sedimentace nanočástic a nízké citlivosti měření vlivem vysokého zákalu
vyloučily stanovení toxicity pomocí tohoto testu.
4.1.2. Standardní test pro nezakalené vzorky
Pro odstranění problému s rychlou sedimentací byly vzorky nanomateriálů měřeny metodou
pro stanovení inhibice bioluminiscence bezbarvých vzorků na přístroji LUMINO M90a (na
přístroji bez externího míchání). V této metodě sj luminiscence měřena před přidáním vzorku
a po 30 minutách expozice. V počátku testování byly vzorky měřené bez odstranění zákalu,
avšak docházelo opět ke značnému stínění bioluminiscence a falešně pozitivním výsledkům.
Výsledné grafické zobrazení výsledků provedeno pomocí programu GraphPad Prism 6.
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Obrázek 25: Graf inhibice bioluminiscence – BAY – 110
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Obrázek 26: Graf inhibice bioluminiscence – NANOFER STAR 197

Ve vzorku nereaktivního nanomateriálu BAY 110 (Obr. 25) i ve vzorku NANOFER STAR
197 (Obr. 26) byla zaznamenána inhibice bioluminiscence. Tato inhibice bioluminiscence
v koncentracích vyšších než 1 g/l (NANOFER STAR 197 100% a BAY 110 35-100%) byla
však zapříčiněná již zmíněným stíněním vlivem vysoké koncentrace nanomateriálu.
Pro docílení měření luminiscence v nezakaleném vzorku a tím i odstranění problémů se
stíněním luminiscence byly vzorky železných nanomateriálu staženy na dno zkumavky
magnetem. Výsledky ukázaly velký rozptyl v paralelách (až 69,3 %). Při testování reaktivní
suspenze nZVI byla vizuálně zaznamenána výrazná koagulace nanočástic v koncentracích 0,1
- 1 g/l. Koagulace nanočástic se projevovala shlukováním nanočástic, kdy po 30 minutové
expozici se ze zakaleného roztoku stal roztok s několika sraženými krystaly nanočástic. Tato
koagulace nanoželeza byla nejspíše zapříčiněna salinitou 2% roztoku NaCl, tedy prostředím
celého testu. Závislost koagulace železných nanočástic na složení prostředí je popsána v
mnoha publikacích. [131] Koagulace - shlukování nanoželeza do větších útvarů, výrazně
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ovlivňuje kontaktní plochu nanočástice s bakterií a tedy i toxicitu což mohlo zapříčinit
zmíněný rozptyl výsledků.
Aplikace testu inhibice bioluminiscence bakterie V. fischeri, při stanovení toxicity
nanomateriálů na bázi nZVI nemá z důvodu tvorby zákalu a agregace nanočástic vypovídací
hodnotu.

4.2. Inhibice bioluminiscence kvasinek
Silná agregace nanočástic v prostředí 2% NaCl a další vlastnosti železných nanočástic
znemožňovaly použití standardizovaných testu s V. fischeri. Pro snížení možnosti koagulace
vlivem salinity byly jako další testovaný organismus použity kvasinky pivní kmene
BMA64luc. Kultivace kvasinkové kultury probíhá v médiu a případně by bylo možné
kvasinky poměrně snadno převést do PBS či jiného pufru, ve kterém by probíhala expozice.
Tato možnost převedení exponovaného organismu do jiného než kultivačního média by
mohla vést k odstranění problémů s koagulací a snížit rozptyl v paralelních stanoveních.
Při prvním testu byla po hodinové expozici kvasinek v růstovém médiu s nanočásticemi
NANOFER STAR 197 zaznamenána 100% inhibice ve všech testovaných koncentracích ( 0,1
- 10 g/l). Při snížení expozičního času na 30 minut byla inhibice opět 100% v testovaném
koncentračním rozmezí. Tento test byl následně proveden s 1 minutovou expozicí a nejnižší
testovanou koncentrací 0,1 g/l. Po přidání luciferinu a následném stažení nanočástic
magnetem, byl zaznamenán pokles luminiscence přibližně o 50 % oproti kontrolnímu vzorku
bez nanomateriálů.
Pokles luminiscence vzorku přibližně o 50 % během krátké doby (60 vteřin) ukazuje na
interakci nanoželeza s luciferinem, nebo jinou látkou účastnící se bioluminiscenční reakce,
nikoliv na inhibici kvasinek. Případně na kombinaci reaktivity nanoželeza a zakalení vzorku.
Tento předpoklad však není doposud ověřen.
Z důvodu výrazného úbytku bioluminiscence, již v nejnižší testované koncentraci, není
aplikace tohoto testu na reálné koncentrace železných nanomateriálů možná.
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4.3. Inhibice růstu okřehku menšího
Zákal způsobený vysokými testovanými koncentracemi železných nanočástic znemožňoval
stanovení toxicity pomocí luminiscenčních metod testovaných v této práci. Z tohoto důvodu
byl jako další test zvolen test inhibice růstu rostliny Lemna minor, jehož průběh ani
vyhodnocení není spojeno se spektrometrickými metodami. V tomto experimentu bylo
testováno 5 koncentrací (1; 2,5; 5, 8 a 10 g/l) železných nanomateriálů NANOFER STAR 197
a BAY 110.
V případě nanočástice NANOFER STAR 197 v nejvyšších testovaných koncentracích 10 a 8
g/l byla pozorována 100% inhibice růstu. V těchto koncentracích byla také pozorovaná
nekróza a chloróza listenů. V nižších koncentracích byla zaznamenaná inhibice růstu
v rozmezí 14-35%. Dále bylo v průběhu pokusu měřeno pH kultivačního média a to ihned po
založení, v čase 0 hodin a následně v časech 24 a 168 hodin. V čase 0 hodin bylo ve všech
vzorcích výchozí pH, tedy 5,5. Po 24 hodinách, v koncentracích 10 a 8 g/l vzrostlo pH o 2 2,5 jednoty a v koncentraci 5 g/l vzrostlo o 1 - 1,5 jednotky. V nižších koncentracích 2,5 a 1
g/l, změna pH zaznamenána nebyla. Po 168 hodinách bylo pH stejné jako po 24 hodinách.
Nanočástice BAY 110 použité jako nereaktivní kontrolní vzorek železných nanomateriálů
nejevil známky inhibice v žádné z testovaných koncentrací. Při měření pH nebyla
zaznamenaná změna v čase, pH po 24 i 168 hodinách expozice vykazovalo hodnotu 5,5.
Inhibice růstu okřehku menšího doprovázená změnou pH, ale spíše poukazuje na nepřímou
toxicitu železných nanomateriálů způsobenou interakcí nanomateriálů s médiem, nikoli se
samotným okřehkem. Schopnost nanoželeza působit jako redukční činidlo a tím ovlivňovat
oxidačně redukční potenciál roztoku je dobře známá. Vliv reaktivity na pH roztoku byl
podrobně popsán J.Šaldou v práci „Interakce částic nulamocného nanoželeza s vodným a
sedimentárním prostředím“ [132]
Z důvodu změny pH (1 - 2,5 jednotky) pozorované a to i v paralelních opakováních jsou
výsledky tohoto ekotoxikologického testu neprůkazné.

4.4. Stanovení laktátdehydrogenázy
4.4.1. Standardní vyhodnocování
Při stanovení míry oxidativního stresu pomocí markeru LDH byly jako testovaný organismus
zvoleny dvě bakterie: E. coli a B. subtilis. Z počátku byl testován jen standard LDH o
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koncentraci 0,01 - 0,2 U/ml. Následně byla sledována koncentrace LDH v čisté bakteriální
kultuře pro případné pozadí. Oba použité bakteriální kmeny (E.coli tak B.subtilis)
produkovaly v čisté kultuře LDH v rozmezí od 0,01 do 0,05 U/ml.
V další fázi testů byla stanovována koncentrace enzymu LDH uvolněného po hodinové
expozici E. coli s NANOFER STAR 197 a NZVI. Testovány byly 3 koncentrace 0,1; 0,5 a 1
g/l. Jako pozitivní kontrola byl použit vzorek bakteriální suspenze s lyzačním roztokem
dodávaným v komerčním kitu TOX 7. Paralelně s tímto stanovením byla pro porovnání
měřena koncentrace LDH i v čisté bakteriální kultuře.
Dále, pro kontrolu reaktivity nanoželeza, byl proveden i test případné interakce nanočástice
s enzymem. V tomto testu byl enzym LDH o koncentraci 0,5 U/ml exponován s nZVI o
výsledné koncentraci 0,1 g/l. Jako kontrolní vzorek v tomto testu reaktivity byla za stejných
podmínek exponována stejná koncentrace LDH v uhličitanovém pufru o pH 8. Pro vyloučení
možné degradace LDH během expozice, byla také měřena jeho koncentrace v čase 0 minut.
Výsledky těchto experimentů jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka 10).
Tabulka 10: Výsledky stanovení LDH - standardní vyhodnocování

Koncentrace LDH po hodinové expozici při 37°C [mU/ml]
paralela paralela paralela
Průměr
A
B
C
nZVI 0,1 g/l
33,7
32,5
32,9
33
nZVI 0,5 g/l
9,5
9,7
8,9
9,4
nZVI 1,0 g/l
9,4
10,0
11,9
10,4
NANOFER STAR 197 0,1 g/l
36,5
37,8
38,7
37,6
NANOFER STAR 197 0,5 g/l
3,0
3,3
3,7
3,3
NANOFER STAR 197 1,0 g/l
2,1
2,9
3,1
2,7
Pozadí bakteriální kultury
34,1
35
34,3
34,5
Pozitivní kontrola
195,3
183,6
188,2
189
Pouze uhličitanový pufr
3,0
2,9
3,6
3,2
H2O2 50 mM
26,8
29,1
27,6
27,8
LDH v uhličitanovém pufru
501,8
503,8
504,9
503,5
LDH + nZVI 0,1 g/l
89,6
109,3
118,6
105,8
LDH 0 h expozice
504,1
509,5
506,5
506,7

RSD
[%]
1,9
4,2
12,7
2,9
9,6
19,0
1,3
3,1
11,3
4,2
0,3
14,0
0,5

V tomto testu byl předpokládaný nárůst v koncentraci LDH se zvyšující se koncentrací
železných nanočástic, jako u jiných železných nanomateriálů (nanoforem oxidů železa)
zmiňovaných v literatuře. [133] Z výsledků stanovení LDH v bakteriálním vzorku po
hodinové expozici s železnými nanočásticemi byl patrný úbytek v koncentraci laktát
dehydrogenázy oproti předpokládanému nárůstu. Výsledky expozice standardu LDH (0,5
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U/ml) se suspenzí nZVI (0,1 g/l) prokázaly úbytek ve stanovované koncentraci tohoto
enzymu. Úbytek může být způsobený změnou konformace, degradace proteinové struktury či
jinou inaktivací tohoto enzymu.
Ve zmíněné publikaci při testech toxicity nanočástic oxidů železa byl stanovován enzym LDH
uvolněný do kultivačního média. V této studii byl zaznamenán statisticky prokazatelný nárůst
v koncentraci LDH po 24 i 48 hodinové expozici nanočásticím v koncentracích 30-120
mg/ml, avšak interakce nanočástic s enzymem nejsou v této práci zahrnuty. [133]
Interakce nanočástice s proteinem a jejich potenciálně negativní i pozitivní účinek na
konformaci je zmíněn v práci Lynch a kol. (2008) [134]. V další publikaci byl popsán vliv
nanočástic oxidů železa na konformaci lidského transferinu. [135] Z literatury je patrné, že
některé nanočástice mají vliv na strukturu i funkci proteinů, avšak inaktivace enzymu LDH
nanočásticemi na bázi nZVI doposud popsána nebyla.
4.4.2. Metoda reverzního vyhodnocování
Z důvodu vysoké inaktivace LDH vlivem železných nanočástic byla testována metoda
takzvaného „reverzního vyhodnocování“. Po expozici bylo nanoželezo staženo na dno
mikrozkumavky magnetem a supernatant bez nanočástic byl převeden do jiné. Tímto krokem
by byla minimalizována interakce nanočástic s uvolněným enzymem a předešlo by se jeho
inaktivaci/degradaci. Následně byla stanovena koncentrace celkového LDH postupem č. 2.
Tabulka 11: Výsledky stanovení LDH - standardní vyhodnocování

Metoda „reverzního vyhodnocování“
koncentrace NANOFER
paralela A paralela B paralela C
STAR 197 [g/l]
[mU/ml]
[mU/ml]
[mU/ml]
1,0
98,7
81,5
73,6
0,5
98,3
108,4
100,1
0,1
132,0
136,1
119,9
Kontrolní vzorek
196,8

Průměr
[mU/ml]
84,6
102,3
129,3
196,8

RSD[%]
15,2
5,3
6,5

Výsledkem měl být počet přeživších buněk po expozici s nanoželezem, avšak ihned po
centrifugaci byl pozorován pokles v množství sedimentu oproti kontrolnímu vzorku
exponovaného bez nanočástic. Tento úbytek byl nejspíše způsoben sorpcí nanočástic na
bakterie, které byly následně s nanoželezem odděleny od vzorku. Z výsledků je patrný úbytek
LDH s vzrůstající koncentrací nanočástice, což podporuje teorii o sorpci buněk.
Pomocí techniky qPCR, v publikaci od Chen a kol. (2012) byla pozorována sorpce nZVI na
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bakterie a jejich následná separace od vzorku magnetem. [136] Tato studie podporuje teorii
adsorpce nanočástic na bakterie při reverzním vyhodnocování.
Úbytek v koncentraci enzymu LDH brání i v použití tohoto testu pro stanovení toxicity
nanomateriálů na bázi nZVI.

4.5. Stanovení glutathionu
Prvním krokem ve stanovení glutationu, jakožto markeru oxidativního stresu, byla
optimalizace derivatizačních podmínek. Pro následující experimenty se standardními roztoky
i případné stanovení GSH a GSSG v bakteriálním vzorku byla optimalizována inkubační
doba, vliv míchání a v neposlední řadě i pH pufru. Z testovaných časů inhibice 15, 30 a 40
minut vykazoval nejlepší výsledky čas 40 minut. Dále byl sledován i vliv míchání (v čase
inkubace) na výsledek derivatizace a vliv pH pufru.
Výsledek derivatizace nebyl ovlivněn mícháním. Při testech s vodnými roztoky byl
dostačující borátový pufr o pH 8,5, avšak při stanovení GSH (případně GSSG) z lyzátu buněk
po přídavku 10% TCA neprobíhala derivatizace kvantitativně. Předpokládané stanovení GSH
z lyzátu bakterií (po expozici nanočásticemi) bylo důvodem, proč se všechny testy na
standardních vzorcích prováděly za použití borátového pufru o pH 9. V původní publikaci
[125] byl glutathion stanovován v homogenizátu z myšího mozku, nebyl tedy důvod použít
borátový pufr o vyšším pH.
Z výsledků předchozích testů aplikovaných na železné nanočástice je patrná vysoká reaktivita
nZVI. V předchozím testu, stanovení LDH, bylo nemožné určit míru oxidativního stresu
z důvodu interakce markeru s nanočásticí. Pro vyloučení interakce železných nanočástic
s GSH byl proveden test reaktivity následujícím způsobem. Standardní roztoky GSH a GSSG
o koncentracích 9 μM byly exponovány nanočásticí NANOFER STAR 197 (výsledná
koncentrace ve vzorku 1 g/l) po dobu 10 a 30 minut. Dále byly exponovány jen vzorky se
standardy GSH a GSSG bez nanočástic, které sloužily jako kontrolní stanovení. Po expozici
byly vzorky derivatizovány (jak metodou pro celkový GSSG, tak i volný GSH) a změřeny
pomocí HPLC-FLD.
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Tabulka 12: Výsledky stanovení GSH - Volný GSH

Vzorek - doba
expozice
GSH - 10 min
GSH - 20 min

Metoda pro stanovení volného GSH
Plocha píku s 1 g/L Plocha píku s 0 g/l
NANOFER STAR NANOFER STAR
197
197
136600
343923188
754065
369169933

poměr ploch
[%]
0,0
0,0

Tabulka 13: Výsledky stanovení GSH - Celkový GSH

Vzorek - doba
expozice
GSH - 10 min
GSH - 20 min
GSSG - 10 min
GSSG - 20 min

Metoda pro stanovení celkového GSH
plocha píku s 1 g/L Plocha píku s 0 g/l
NANOFER STAR NANOFER STAR
197
197
259826948
413043891
255481855
416014341
714620181
765098238
739260990
739670103

poměr ploch
[%]
62,9
61,4
93,4
99,9

Z výsledků stanovení celkového glutationu (tabulka 13), kde bylo stanoveno jak GSH, tak
GSSG byla patrná přeměna redukované formy GSG na oxidovanou formu GSSG. Tato
přeměna není kvantitativní, avšak probíhala z 61,4 - 62,9 %. Zbylých 27,1 - 29,6 % bylo
přeměněno na neznámé produkty.
Přeměna GSH na GSSG byla pravděpodobně zapříčiněná reakcí s hydroxylovými ionty (OH -)
vznikajícími při redukcí vody nanoželezem (tabulka 12, tabulka 13). Zbylé produkty vznikly
nejspíše při přímé redukci GSH. Tento proces redukce GSH nanoželezem není doposud
v literatuře popsán. V publikaci Li a kol. byl zaznamenách úbytek GSH v mozku O. latipes po
jednodenní expozici nZVI o koncentracích 0,5 a 50 mg/l ale reaktivita nZVI s GSH zde
testována nebyla. Tedy za určitých podmínek, na vhodně zvoleném testovacím organismu, lze
tento test aplikovat i na nZVI o nízkých koncentracích [68]. Stanovení poměru GSH a GSSG
je vhodný marker oxidativního stresu [137], používaný při stanovování míry oxidativního
stresu různých nanomateriálů [97] [138], avšak kvantitativní přeměna GSH, jeho deplece ve
vzorku exponovaného reálnými koncentracemi nanoželeza, činí tento test nepoužitelným pro
stanovení míry oxidativního stresu vyvolaného nanočásticemi nZVI
koncentracích.
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v reálných

4.6. Stanovení malondialdehydu
Stanovení MDA, jako markeru buněčného poškození, bylo posledním toxikologickým testem
aplikovaným na železné nanočástice v této práci.

4.6.1. Optimalizace stanovení MDA
V první sérii testů tohoto markeru byl výsledný komplex MDA-TBA detekován
spektrofotometricky podle výše zmíněného protokolu s mírnými modifikacemi [97]. Shodně
se stanovením GSH byla nejprve testována reaktivita nanoželeza se standardem MDA. Po
expozici vzorků s nanoželezem bylo pozorováno poškození mikrotitrační destičky
(absorbance neměřena), a proto byl do původního protokolu přidán mezikrok zahrnujíci
jednokrokovou extrakci vzorků do n-butanolu.
Při extrakci do n-butanolu byl nejprve proveden pokus s jednokrokovou extrakcí s poměrem
vzorek:rozpouštědlo 2:1 (pro možnost zakoncentrování vzorku) a paraelně s poměřem 1:1.
Extrakce probíhala 2 minuty na horizontalní třepačce. Výsledné n-butanolové fáze obou
extrakcí byly měřeny opět spektrofotometricky při λ= 532 nm. V poměru 2:1
vzorek:rozpouštědlo extrakce neprobíhala kvantitativně (data neprezentována). Pro výsledné
stanovené byl použit poměr 1:1, u kterého byla zaznamenaná kvantitativní extrakce. Po
odstranění leptání mikrotitračních destiček byl experiment s ověřením reaktivity nanoželeza
s MDA opakován a to následujícím způsobem. Test reaktivity byl proveden s 5
koncentracemi standardu MDA (0,03 – 3 mM), které byly exponovány materiálem
NANOFER STAR 197 o koncentraci 1 g/l (po dobu jedné hodiny, při 37 °C za horizontálního
míchání) a to tak, že do 15 ml kónické zkumavky bylo převedeno 8 ml uhličitanového pufru
(2 mM, pH 8), 1 ml standardu a 1 ml suspenze nanočástic. Ke každé koncentraci standardu
byl přidán kontrolní vzorek, ve kterém místo suspenze nanoželeza byl stejný objem MQvody.
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Tabulka 14: Výsledky testu reaktivity NANOFER STAR 197 se standardem MDA

koncentrace
standardu MDA
[mmol/l]
3
1,5
0,3
0,15
0,03

MDA + NANOFER
STAR 197 0,1 g/l
[AU]
2,267
1,179
0,220
0,111
0,019

RSD
[%]
6,4
5,1
1,2
9,0
33,7

MDA RSD
[AU] [%]
2,242 3,9
1,157 2,7
0,220 4,6
0,109 25,9
0,020 42,7

Výtěžnost po 60
min expozice [%]
105,3
103,7
96,7
84,5
67,3

Spektrofotometrickým měřením nebyl detekován pokles koncentrace standardu vlivem
přítomnosti nanočástic a použitého pufru. Následně byl tento experiment opakován, avšak
místo uhličitanového pufru byla použita nezakoncentrovaná bakteriální suspenze (E. coli).
Tento test měl ověřit sorpci MDA na bakterie, či jiné interakce s bakteriálním vzorkem. Ani
tento test neprokázal ztrátu ve výtěžnosti MDA.
Tabulka 15: Výsledky testu sorpce MDA na bakterie

koncentrace
standardu MDA
[mmol/l]
3
1,5
0,3
0,15
0,03

MDA + NANOFER
STAR 197 0,1 g/l RSD
[AU]
[%]
2,587
1,3
1,495
3,2
0,302
13,9
0,167
2,6
0,026
34,2

MDA RSD Výtěžnost po 60
[AU] [%] min expozice [%]
2,619 1,8
98,8
1,465 1,3
102,0
0,307 3,3
98,4
0,152 7,9
110,1
0,033 40,0
80,6

Další test byl zaměřený na stanovení MDA, jehož produkce je vyvolaná oxidativním stresem
ve vzorcích s bakteriální suspenzí. Nejprve byl test proveden na nezkoncentrované suspenzi
E. coli v uhličitanového pufru (2 mM, pH 8). V tomto experimentu byl k 9 ml bakteriální
suspenze v 15 ml kónické zkumavce přidán 1 ml „stresoru“ (50 mM H202, suspenze
nanočástic NANOFER STAR 197 nebo BAY 110 o koncentraci 1 g/l ). V kontrolním vzorku
byla místo 1 ml „stresoru“ MQ – voda. Expozice probíhala za stejných podmínek jako
v předchozím experimentu. V tomto testu nebyl zaznamenán nárůst v absorbanci oproti
kontrolnímu vzorku, a tedy nebyl detekován MDA ve vzorku s nanomateriálem. Následně byl
ten samý experiment opakován s nezakoncentrovanou bakteriální suspenzí B. subtilis. Při
tomto experimentu byl také proveden test úmrtnosti bakterií. Rozdíl v úmrtnosti bakterií byl
oproti kontrolnímu vzorku minimální (tabulka 16).
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Tabulka 16: Úmrtnost bakterií po expozici nanočásticemi

Počet bakteríí po 1h expozici
bakteriální kontrola
50 mM H2O2
BAY 110 1 g/l
NANOFER STAR 197 1 g/l

1011
109
1010
1010

Při expozici nanočásticemi NANOFER STAR 197, BAY 110 i v pozitivní kontrole (50 mM
H2O2) byl zaznamenám mírný nárůst v absorbanci oproti kontrolnímu vzorku (tabulka 17).
Tabulka 17: Výsledky stanovení MDA v bakteriálních vzorcí po hodinové expozici nanočásticemi

NANOFER STAR 197
BAY 110
50 mM H202
Bakteriální kontrola
Slepý vzorek
LOD

E. coli
B. subtilis
absorbance [AU] RSD [%] absorbance [AU]
RSD[%]
0,195
16,4
0,223
1,6
0,192
15,6
0,221
5,5
0,201
20,3
0,233
7,8
0,181
0,175
0,182
4,3
0,205

Naměřené odezvy z vzorků s různými stresory překročily stanovenou mez detekce (LOD) a
byla tedy prokázána produkce stresového markeru - MDA v těchto vzorcích.
Následně byla pro snížení meze detekce optimalizována metoda HPLC-FLD a proměřena
kalibrační závislost v koncentračním rozmezí 5-500 nmol/l. Determinační koeficient křivky
R2 byl 0,9999. Dalším krokem byl výběr nejvhodnějších adeptů pro stanovení toxicity touto
metodou tedy zástupce bakterií s nejlepší odezvou. Pro zvýšení odezvy byly bakterie 10x
zakoncentrovány a doba expozice byla prodloužena o 2 hodiny. Zbylé experimentální
podmínky zůstaly stejné (tj. doba expozice 3 hod., kontinuální třepání, 37 °C). Během
experimentu byly exponovány 4 druhy bakterií: 2 gramnegativní (E. coli a S. marcescens) a 2
grampozitivní (B. subtilis a P. auruginosa) vůči 2 koncentracím NANOFER STAR 197 (0,5 a
1 g/l). Na základě výsledků byly vybrané 2 bakteriální druhy, které měly nejlepší odezvu
(nejvíce vytvořeného MDA za stejných podmínek). Z tabulky 18 byl vybrán jeden zástupce
grampozitivních (B. subtilis) a jeden zástupce gramnegativních bakterií (E.coli). Dále, pro
další testy, byly používány jen tyto bakterie.
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Tabulka 18: Výsledky testu pro výběr nejvhodnější, tedy nejcitlivější bakterie

koncentrace MDA ve vzorku po 3h expozici s nanočásticí NANOFER STAR 197 [nmol/l]
bakterie
B. subtilis
C. koseri
E. coli
P. aeruginosa
RSD
RSD
RSD
RSD
průměr [%] průměr [%] průměr [%] průměr [%]
1 g/l NANOFER STAR
50,9
3,6
14,8
0,3
35,8
0,8
41,2
1,2
0,5 g/l NANOFER STAR 68,2
0,4
12,7
2,5
27,5
1,7
35,3
1,0
bakteriální kontrola
9,4
2,6
8,6
3,2
13,5
0,5
11,5
0,8
LOD
3,8

V dalším kroku byla testována reprodukovatelnost stanovení NANOFER STAR 197 na
kmenech E. coli a B.subtilis v koncentracích 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 a 10,0 g/l. Nezávisle ve 4 dnech
byly provedeny 4 stejné experimenty, jejichž výsledky ale vykazovaly velký rozptyl ve
stanovení mezi sebou. Při testech na bakteriích B. subtilis byla opakování zatížena chybou
26,8 - 63,8 % a při testech s E. coli 54,1 - 59,4%. Z výsledků je patrné, že toto stanovení je
nereprodukovatelné. V některých publikacích je zmiňován vliv ultrazvuku na vznik ROS.
Pokročilé oxidační procesy jako je „sono-fenton“ proces ovlivňují reaktivitu nZVI [139]
[140]. Další možnost ovlivnění výsledků testu ultrazvukem, je poškození ochranné oxidické
slupky nanočástic – takzvaná aktivace.
Pro ověření vlivu sonikace na produkci MDA byl v dalším kroku proveden experiment, kde
byla suspenze B. subtilis exponována 5-ti koncentracím (0,1; 1,0; 5,0; 10,0 a 20,0 g/l)
NANOFER STAR 197. Byly použity dva typy homogenizace zásobního roztoku nanočástic jedna série byla 10 min. důkladně míchána na vortexu a druhá byla ponechána 10 min
v ultrazvukové lázni. V tomto experimentu, při ověřování vlivu ultrazvuku na toxicitu
železných

nanočástic,

byl

zaznamenán

nárůst

v koncentracích

MDA

ve

vzorku

s dispergovanými nanočásticemi o 37,8 – 78,3 %.
Ovlivnění produkce MDA ve vzorku s dispergovanými nanočásticemi ultrazvukem může být
chybou způsobující nereprodukovatelnost výsledku. Na druhou stranu dispergace nanočástic
ultrazvukem snižuje chybu v paralelních stanoveních. Přestože sonikace snižuje chybu
v paralelních stanoveních jednoho vzorku, má vliv na produkci MDA, a tedy na toxicitu. Pro
co nejlepší přiblížení reálným podmínkám a omezení falešně pozitivních výsledků vlivem
zvýšené produkce ROS, byla pro další stanovení vynechána dispergace v ultrazvukové lázni.,
Pro další experimenty byly naváženy přesné navážky nanočástic do expozičních
mikrozkumavek, čímž se docílilo přesné koncentrace v každém vzorku.
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4.6.2. Aplikace optimalizovaného testu na železné nanomateriály
Z důvodů různorodosti železných nanomateriálů byl u každého studovaného vzorku proveden
test reaktivity. Tento experiment měl vyloučit adsorpci MDA na testované materiály, či jiné
interakce vedoucí k ovlivnění výsledků. V tomto testu bylo exponováno 5 koncentrací
standardu (5, 50, 100, 250 a 500 nmol/l) se 3 koncentracemi nanomateriálů. Výsledky testu
reaktivity jsou uvedené v tabulce 19 ve formě výtěžnosti MDA po 3 hodinové expozici
s nanomateriály. Pozorovaný pokles v koncentraci MDA ve vzorcích s nanoželezem
v rozmezí 0,0 - 22,3 % (tabulka 19), který byl zapříčiněný nejspíše sorpcí, byl následně
zahrnut jako korekční faktor při stanovení toxicity. Tento faktor sloužil pro korekci stanovení
nanomateriálů, způsobenou nižší výtěžností standardu MDA při testech reaktivity.
Tabulka 19: Výsledky testu reaktivity (výtěžnost) a korekční koeficienty jednotlivých nanomateriálů

výtěžnost ve 3 koncentracích různých nanočástic [%]
0,1 g/L 1 g/L 10 g/L průměr RSD [%]
korekční faktor
OPL 45
100,0 94,0 100,0
98,0
3,5
1,02
OPL 44
100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
1,00
OPL 32_1
76,0 75,0 85,0
78,7
5,5
1,18
Fe4 č.š. 367
100,0 85,0 89,0
91,3
7,8
1,12
NANOFER STAR 197 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
1,00
LAC 41
100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
1,00
BAY 110
100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
1,00

Následující testy na nanomateriálech OPL 32_1, OPL 44, OPL 45 a NANOFER STAR 197
byly provedeny pouze na B. subtilis. V tomto a následujících experimentech byla koncentrace
MDA vztažená na konkrétní počet bakterií získaných z výsledků průtokové cytometrie.
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závislost toxicity nZVI na jeho oxidické slupky
B.subtilis

množství MDA na 1000 bakterií [nmol/l]
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Obrázek 27: Graf závislosti toxicity nZVI na tloušťce jeho oxidické vrstvy – B. subtilis

V programu OriginePro 8.5 byly stanoveny přibližné parametry EC50 a teoretické maximum
MDA pro nanomateriály OPL 32_1, OPL 44 a OPL 45.
Tabulka 20: Teoretické parametry stanovené pomocí programu OriginePro 8.5 pro OPL32_1, OPL 45,
OPL 44

OPL 32_1 OPL 45 OPL 44

EC 50 [g/l]
Teoretické maximum [nmol/l]
Regresní koeficient křivky

1,29
77,3
0,999

1,29
63,3
0,997

2,48
45,6
0,992

Z výsledů tohoto testu je patrná závislost toxicity nZVI na tloušťce jeho oxidické slupky.
Se vzrůstající tloušťkou této vrstvy klesá toxicita. Tloušťka oxidické slupky se odráží i ve
složení, s rostoucí slupkou klesá zastoupení reaktivního Fe0 (oxiduje se na hematit a
magnetit). Z těchto poznatků lze usuzovat, že akutní toxicita nanomateriálů s oxidickou
slupkou na bázi nZVI je do jisté míry závislá na obsahu Fe0, tedy na reaktivitě nanočástice.
Tento test byl také aplikován na kontrolní nanočástice LAC 41 a BAY 110. Výsledky
prokázaly, že kontrolní částice neovlivňují koncentraci MDA oproti bakteriální kontrole, což
podporuje teorii závislosti toxicity na obsahu Fe0. Dále byl otestován i komerční NANOFER
STAR 197 jehož EC50 byla 1,17 g/l a teoretické maximum 71,2 nmol/l.
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V poslední fázi testování byla změřena akutní toxicita nZVI. Oproti vzorkům s oxidickou
slupkou, tento jediný vzorek nanomateriálu nebyl předem rozvážen do mikrozkumavek, a to
z důvodu jeho reaktivity se vzdušným kyslíkem. Vzorky nZVI byly naváženy (v boxu
s dusíkovou atmosférou) do 20 mililitrových skleněných vial se septem tak, aby po jejich
resuspendování ve 20 ml MQ-vody byla v každém zásobním roztoku koncentrace 10x vyšší
než testovaná. Výsledné testované koncentrace v tomto testu byly (0,1; 0,5; 1,0; 5,0 a 10,0
g/l). Resuspendace nanočástic nZVI ve vodě probíhala tak, že se injekční stříkačkou přidalo
přes septum 20 ml MQ-vody. Tento test byl proveden na bakteriích E. coli a B. subtilis.

množství MDA na 1000 bakterií [nmol/l]

Specificita toxicity nZVI - 2 druhy bakterií
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Obrázek 28: Graf toxicity nZVI - E. coli a B. subtilis

Z výsledků tohoto testu lze určit pouze předběžné, teoretické hodnoty maxima, a to z důvodu
nedostatečného proměření koncentračního rozmezí, avšak při porovnání se vzorky
s oxidickou slupkou má toto čisté nZVI (Obr. 28) 3-4 x větší teoretické maximum MDA, a
tedy i větší akutní toxicitu (pro B. subtilis) než testované látky OPL 32_1, OPL 44 a OPL45.
Z důvodu komplikované manipulace s pyroforickým nanoželezem (vážení v boxu s inertní
atmosférou), další koncentrace v okolí bodu inflexe v této práci změřeny nebyly a není možné
stanovit EC50. Při porovnávání toxicity nZVI na jednotlivé bakterie byla pozorována odlišnost
v průběhu toxického účinku v závislosti na koncentraci nanomateriálu. U bakterie B. subtilis
byl zaznamenaný znatelný nárůst v koncentraci MDA již při 1 g/l nZVI, avšak u E. coli až
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v koncentraci 5 g/l. Při porovnání množství MDA ve vzorcí s koncentrací maximální
testovanou koncentrací nanomateriálu (10 g/l), dosahovala produkce MDA u B. subtilis
dvojnásobné hodnoty, než produkce MDA u E. coli.
Ze získaných výsledků nelze stanovit EC50, ale pozorovaná nižší odezva MDA u
gramnegativní bakterie E. coli vypovídá o vyšší odolnosti vůči oxidativnímu stresu
vyvolanému nanoželezem. V literatuře byl také pozorován efekt, kdy při testech na půdních
mikroorganismech vykazovalo nZVI určitou specifitu toxicity vůči grampozitivním a
gramnegativním bakteriím [60].
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5. Závěr
Fyzikální i chemické vlastnosti železných nanočástic na bázi nZVI znemožňují stanovení
toxicity standardně používanými testy. Při aplikaci těchto testů byly zaznamenány
komplikace bráníci jejich použití na železné nanomateriály. Především stínění vlivem
vysokých koncentrací a fyzikální povahou nZVI vylučuje použití spektrofotometrických
či luminiscenčních metod, jako je inhibice bioluminiscence bakterie V. fischeri ke
stanovení toxicity železných nanomateriálů. Dále pak vysoká a nespecifická reaktivita
nZVI interferující se standardními kultivačními médii (inhibice růstu okřehku menšho), či
jinými složkami standardních stanovení (inhibice bioluminiscence kvasinek pivních
kmene BMA64luc), tvoří nemalou komplikaci při použití zavedených testů. Při applikaci
hojně používaných testů pro stanovení markerů OS byly zaznamenány i interakce nZVI
s proteiny. Inaktivace, změna konformace enzymu LDH maskuje potenciální toxicitu, a
tedy vylučuje použití tohoto stanovení. Vysoké koncentrace v kombinaci s transformací
případnou degradací některých biomolekul (GSH) vylučují jejich stanovení jakožto
markeru OS, a tedy toxického účinku. Ze všech aplikovaných testů toxicity v této práci, je
stanovení MDA jedinné s pozitivními výsledky. Vysoká stabilita MDA vůči reaktivitě
nZVI, relativně jednoduchá expozice v kombinaci optimalizovaným stanovení a HPLCFLD metodou tvoří test toxicity aplikovatelný na železné nanočástice na bázi nZVI.
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