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Nanotechnológia z hľadiska zdravia
-

Je manipulácia s materiálmi so štruktúrou vo veľkosti blízkej oblasti atómov

-

Vedecké úsilie v záujme nových štruktúr, materiálov, prostriedkov.

-

Táto technológia je prísľubom pre medicínu, kozmetiku, spotrebiteľské
produkty, výrobky apod.

-

Veľkosť častíc je v rozsahu 1- 100 nanometrov, i.e., 10−9 m

-

Zmenou veľkosti častíc sa menia aj fyzikálne, chemické, biologické vlastnosti

- Zmenou vlastností sa menia aj možnosti aplikácie
- Menia sa možnosti vnútornej záťaže exponovaných ľudí a zdravotných účinkov
- Nedostatok údajov z toxikologických štúdií častíc nano rozmerov

Zmena fyzikálnych vlastností
pri nanorozmeroch


Farba
zlaté častice zmenia farbu na modrú, červenú s poklesom veľkosti častíc
do nanorozmerov



Oxid titaničnatý – pigment – častice väščinou vo veľkosti 300–400 nm
bielej farby stávajú sa bezfarebnými pri poklese veľkosti na 50 nm



Vodivé vlastnosti
Niektoré materiály, ktoré sa používali ako tepelné izolanty sa pri poklese
zloženia nčastíc na nanorozmery stávajú vodivými



Rozpustnoť
Niektoré nerozpustné materiály sa stávajú viac rozpustné pri zmenšení
štruktúry častíc pod 100 nm

Porovnanie k atómom, bunkám,
vírusom






1 nm znamená šírku približne
10 atómov vodíka
Erytrocyt – červená krvinka má priemer približne 7 μm t.j. 7000 nmnajmenšia bunka
iné ľudské bb - do 40 μm,
fertilné vajíčko 120 μm

Veľkosť baktérií je
0,2-3 μm





Niektoré vírusy merajú 10–300 nm

Ultrajemné vs.nano
V literatúre sa často uvádzajú ultrajemné
častice ak ide napr.o produkty horenia,
zvárania,
emisie naftových motorov
– heterogénne



Vyrábané nanočastice
sú cielene vyrábané ako
homogénne podľa účelu aplikácie


Dôvody na štúdium zdravotných
účinkov nanomateriálov


Zmena vlastností pri poklese veľkosti častíc - iné vlastnosti ako väčšie
častice – predpoklad iných zdravotných účinkov



Potenciálne zdravotné riziká

- preto potrebné

- toxikologický výskum
podľa veľkosti častíc ( REACH – nové požiadavky na testovanie )
- hodnotenie expozície –- meranie expozície, odberové zariadenia, metódy
odberu
- hodnotenie zdravotných rizík – z relevantných údajov- napr. inhalačné
štúdie s nano materiálmi


Problém:
málo údajov - podmienky v laboratóriách nanovýskumu
Pozitívne - JRC, Ispra ; ECHA;
NIOSH, USA – cielený nano výskum - riziká pri práci

Prvé štúdie pľúcnych účinkov




Polovica 1990tych rokov, niekoľko pľúcnych toxikologických štúdií s
ultrajemnými časticami - model na potkanovi
Preukázali, že expozícia pľúc ultrajemným alebo nanočasticiam
spôsobuje
väčšie škodlivé zápalové a fibrotické reakcie
v porovnaní k väčším časticiam podobného zloženia pri
ekvivalentnej dávke – hmotnostnej koncentrácii



Pokusy boli na potkanoch, vysoká expozícia

Čo sa pozorovalo


Účinky boli vysoko špecifické -

či išlo o inhalačnú depozíciu monodisperzných častíc alebo agregovaných
častíc
 Zistilo sa, že




inhalované nanočastice deponované v monodisperzii môžu
uniknúť normálnej alveolárnej makrofágovej „ očiste“- záchytu
– a dostať sa tak do iných častí dýchacieho systému vrátane
pľúcneho interstícia a obehového systému.



Výsledky z týchto ojedinelých štúdií posilnili vnímanie, že všetky
nanočastice sú viac toxické ako veľké častice




(Oberdorster, 2000; Donaldson, Stone, Clouter, Renwick, & MacNee,
2001).



K týmto účinkom prispieva depozícia vysokého počtu nanočastíc

Posudzovanie zdravotne dôležitých
aspektov
1) význam študovania charakterizácie
častíc
 2) štúdium nebezpečných vlastností
 3) štúdie mechanizmu pľúcnej toxicity
 4) štúdie s nanokryštálmi
 5) in vitro štúdie pľúcnej toxicity
 6) bezpečná manipulácia v laboratóriu s
nanomateriálmi


Poznanie fyzikálnochemických
vlastností
Údaje z niektorých štúdii pľúcnej toxicity u potkanov preukázali,
že expozícia nanočasticiam >100 v jednom rozmere
môže vyvolať zvýšľenú toxicitu v porovnaní k hrubším časticiiam obdobného
chemického zloženia
(Donaldsonet al., 2001; Oberdorster, 2000).


Veľkoť častíc , veľkosť povrchu , ich počet sa považovali za hlavné a
dôležité fakty pri ovplyvňovaní vývoja zvýšenej pľúcnej toxicity.



Závery boli , že rozdiely účinku medzi ultrajemnými , nanočasticami a
väčšími časticami boli vo veľkosti častíc-



Ďalšie analýzy týchto štúdií indikovali, že ďalšie fyzikálnochemické
vlastnosti vrátane kryštalickej štruktúry, agregačného potenciálu a pokrytia
povrchu častíc boli v týchto štúdiách rozdielne

Novšie poznatky




Toxicita nanočastíc môže súvisieť s reaktivitou
povrchovej časti , čo ovplyvňuje zápalovú a
cytotoxickú odpoveď v pľúcach

(Warheit, Webb, Colvin, Reed, & Sayes, 2007a;
Warheit, Webb, Reed,
 Frerichs, & Sayes, 2007b).

Novšie poznatky


U nanomateriálov sú povrchy a kontaktné plochy častíc
osobitne významné



S poklesom veľkosti častíc proporcia atómov zistená na
povrchu sa relatívne zväčšuje oproti proporcii vo vnútri
častice.
To má za následok vyššiu reaktivitu.



Pre potenciálne zdravotné účinky to znamená, že
reaktívne skupiny na povrchu častíc tiež ovplyvňujú
biologické a toxické účinky v porovnaní k
nereaktívnym povrchom

Novšie poznatky


Modifikácia chemizmu povrchu na jadre častice je dôležitá a
relevantná pre zdravotný účinok .



Pokrytie povrchu sa môže uplatniť pri zmene vlastností na
predchádzanie agregácie s rozdielnymi typmi častíc a slúži na
utlmemie účinkov reaktívnych oxidantov navodených napr. ÚV
žiarením



Pokrytie povrchu na zníženie agregácie častíc umožňuje
aj prienik z pľúc ďalej do organizmu a tak zvyšovať distribúciu a
expozíciu po celom tele.

(Oberdorster et al., 2005; Borm et al.,
 2006).

NIOSH závery


Pracovné zdravotné riziká z výroby a používania
nanomateriálov nie sú ešte celkom rozpoznané



Štúdie indikujú, že nízka rozpustnosť nanočastíc je viac
toxická ako u väčších častíc pri rovnakej hmotnosti.

Veľkosť povrchu častíc a chemické vlastnosti povrchu sú
zodpovedné za pozorované rekcie v bunkových
kultúrach a na testovaných zvieratách.

NIOSH závery
 Javí

sa tiež, že nanočastice môžu ľahšie
prenikať pokožkou alebo sa dostávať z
dýchacieho systému ďalej do organizmu

 Výskum

pokračuje

Pre skúmanie zdravotného rizika
je podstatné







Popis materiálu a použitia
Profil životného cyklu nanomateriálu
Vlastnosti nanomateriálu
Nebezpečné vlastnosti nanomateriálu
Expozície nanomateriálu
Zhodnotenie, charakterizácia rizík





Zhodnotenie manažmentu rizika
Rozhodnutie
Kontrola a prijatie záverov

Typy štúdií
 Potrebné

sú všetky predpísané štúdie ale podĺa veľkosti a charakteristík častíc
podľa relevantnej možnej expozície

 T.

zn vrátane akútnej pľúcnej, orálnej
štúdie toxicity, kožnej dráždivosti,
senzibilizácie, očnej dráždivosti, štúdií
genotoxicity, systémových účinkov,
karcinogenity ..pre nanomateriály.

Zdravotné účinky


Nanomateriály majú veľký potenciál vstupovať
do ľudského organizmu dýchacím systémom ak
sa vyskytnú v ovzduší a sú respirabilné
(nanočastice).



Môžu sa dostať do tela cez pokožku, požitím.



Môžu byť vdýchnuté, môžu sa deponovať v
dýchacom systéme, môžu sa dostaž do krvného
obehu a tak do ďalších orgánov.

Zdravotné účinky






Nerozpustné náhodne vdýchnuté nanočastice majú
váščí potenciál ako väčšie častice podobného zloženia
spôsobovať zápalové reakcie a pľúcne nádory.( Na
zvieratách)
Chemické zloženie, kryštálová štruktúra a veľkosť častíc
môžu ovplyvniť generovanie oxidačných vlastností a
cytotoxicitu. ( potvrdené na bunkových kultúrach)
Štúdie robotníkov exponovaných aerosolu s
nanočasticami preukázali negatívne účinky na pľúca,
pokles pľúcnych funkcií a vznik obštrukčných a
fibrotických ochorení. Účinky vyrábaných nanočastíc zo
štúpdií u ľudí nie sú zatiaľ známe.

Zdravotné účinky
Malé nanočastice (35–37-nm median diameter) ,
ktoré sa ukladajú v nosových dutinách môžu
prenikať ceu čuchový nerv do mozgu, ako bolo
pozorované na zvieratách - potkany
[Oberdörster et al. 2004; Oberdörster et al.
2005a; Elder et al. 2006].
 Transport nerozpustných častíc do mozgu (20–
500 nm) pozdĺž nervových vláken ( čuchový nerv
a trigeminus) boli tiež pozorované na zvieratách.


Zdravotné účinky
 Štúdie

robotníkov exponovaných aerosolu
s nanočasticami preukázali negatívne
účinky na pľúca, pokles pľúcnych funkcií a
vznik obštrukčných a fibrotických
ochorení.

 Účinky

vyrábaných nanočastíc zo štúdií u
ľudí nie sú zatiaľ známe.

Ochrana zdravia zamestnancov



Prísne bezpečnostné opatrenia
Pred začatím – hodnotenie rizika –
od hodnotenia nebezpečnosti a hodnotenia expozície



Vo všeobecnosti – všetky nové nanomateriály považovať
za potencionálne nebezpečné



Definovať - druh, veľkosť a pravdepodobnosť rizika pri
uvažovanom použití



Manažment rizika

Hodnotiť
F- CH vlastnosti – tekutina, prašnosť
 Cesty vstupu do organizmu – inhalačne, kožou,
požitím ..
 Opatrenia – eliminovať, nahradiť, uzavrieť,
technická kontrola, technická ochrana pred
expozíciou, kontrola procesov, OOPP, HEPA
filtre, ochrana dýchacích ciest,očí, rúk,
ochranné odevy,
V posudku o riziku – celý životný cyklus
nanomateriálu
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 Ďakujem

za pozornosť!

