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Abstrakt
Nanočástice jsou částice o velikosti 1-100 nm. V posledních letech jsou stále častěji
využívány pro své výjimečné fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Nanočástice
stříbra mají vynikající antibakteriální vlastnosti. Nanočástice zlata mohou být
v budoucnu použity pro cílený transport léčiv. O tom jaký vliv mají nanočástice na
buňky lidského organismu se zatím ale mnoho neví. Tato práce se snaží objasnit vliv
nanočástic na vybrané mechanismy nespecifické imunity. Konkrétně jsem zjišťovali vliv
nanočástic stříbra a zlata na míru oxidativního vzplanutí neutrofilů v plné krvi, na
baktericidní působení čistého lysozymu a hemolymfy a na morfologii krevních buněk.
Výsledky našich pokusů ukazují, že nanočástice stříbra ve vysokých koncentracích
(25 µg/ml reakční směsi) snižují chemiluminiscenční (CL) signál aktivované CL.
Naopak při spontánní CL došlo ke zvýšení CL signálu, což může souviset se zvyšující se
tvorbou hydroxylových radikálů potvrzenou pomocí chemických systému pro tvorbu
ROS. V těchto systémech ovšem stříbro zároveň snižovalo tvorbu superoxidového
radikálu. Nanostříbro (5 µg/ml reakční směsi; 25 µg/ml reakční směsi) také snižovalo
baktericidní aktivitu čistého lysozymu i hemolymfy. Nanočástice zlata (s nejvyšší
použitou koncentrací 15 µg/ml reakční směsi) nemělo v našich pokusech vliv ani na
spontánní ani na aktivovanou CL. Zároveň také nedocházelo k ovlivnění baktericidní
aktivity čistého lysozymu ani hemolymfy. Po působení nanostříbra i nanozlata byly
pozorovány vakuolizace v buňkách neutrofilů.

Abstrakt
Nanoparticles are particles of the size 1-100 nm. In recent years, they are
increasingly used for their unique physical, chemical and biological qualities. The
nanoparticles of silver have excellent antibacterial qualities. The nanoparticles of gold
can be used for a targeted drug transportation in the future. But it is not yet very much
known about the influence of nanoparticles on cells of human organisms. The aim of this
work is to explain the influence of nanoparticles on selected mechanisms of non-specific
immunity. Specifically, it was being found out the effect of silver and gold nanoparticles
on oxidative burst of neutrophils in whole blood, on bactericidal activity of pure
lysozyme and hemolymph and on morphology of blood cells. The results of our
experiments demonstrate that the silver nanoparticles at high concentration (25 µg/ml
reactive mixture.) reduce chemiluminescent (CL) signal of activated CL. On the other
hand, during spontaneous CL the CL signal was increased which may be related with the
increasing production of hydroxyl radicals which is proved by a chemical system for the
production of ROS. But in these systems silver reduced the superoxid radical production,
as well. Nanosilver (5 µg/ml reactive mixture; 25 µg/ml reactive mixture) also decreased
bactericidal activity of pure lysozyme and hymolymph. In our experiments, the gold
nanoparticles (with the highest concentration of 15 µg/ml reactive mixture) did not have
any influence on spontaneous nor activated CL. Bactericidal activity of pure lysozyme
and hemolymph was not influenced, either. After the nanosilver and nanogold impact
vacuolation in neutrophil cells were observed.
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1. Úvod
Nanočástice jsou dnes již dobře známým termínem. Jejich výjimečné vlastnosti
a jejich vysoká možnost variability, díky různým velikostem a tvarům, je v dnešní době
postavily do popředí zájmu. Často jsou používány nebo testovány v oblasti lékařství.
Nanočástice stříbra jsou díky svým velmi dobře známým antibakteriálním vlastnostem,
které jsou známy již z dob antického Řecka, přidávány do textilu nebo kosmetických
přípravků. Nanočástice zlata jsou uvažovány pro cílený transport léčiv v těle pacienta.
Přesto se o jejich možném toxickém působení zatím mnoho neví.
V úvodních kapitolách jsou popsány možnosti syntézy nanočástic a jejich
momentální možnosti využití. Vysvětleny jsou také vybrané mechanismy nespecifické
imunity, kterými se tato práce zabývá.
Experimentální část práce se snaží objasnit, zda mohou mít nanočástice stříbra nebo
nanočástice zlata vliv na nespecifickou imunitu. Především se zabývá jejich vlivem na
míru oxidativního vzplanutí v buňkách neutrofilů a také na morfologii krevních buněk.
Dalším studovaným imunitním mechanismem je interakce nanočástic s lysozymem
a možného ovlivnění aktivity tohoto enzymu.
Tato práce by měla přispět k poznání možného vlivu nanočástic na buňky lidského
organismu.
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2. Nanočástice
Jako koloidní jsou označovány částice o velikosi mezi 1 nm a 1000 nm. Za
nanočástice jsou považovány částice od 1 nm do 100 nm. Zájem o částice s touto velikostí
přišel s poznáním, že mají odlišné fyzikální, chemické a biologické vlastnosti než částice
s velikostí nad 100 nm, a to díky odlišnému poměru plochy a objemu. Poprvé byl termín
nanotechnologie použit v roce 1959 Richardem Feynmanem v přednášce s názvem: „There
is plenty of room at the bottom“ (Sahoo a kol., 2007).
Vlastnosti nanočástic neovlivňuje pouze jejich velikost, ale také jejich tvar.
Nanočástice zlata mohou mít například tvar nanotyčky, duté koule, nanokostky, nanopásku
a další (Nguyen a kol., 2011).

3. Nanostříbro
Stříbro, jeho chemické a antibakteriální vlastnosti, ale hlavně jeho vliv na
eukaryotické buňky, byly popsány v mé bakalářské práci (Kavanová, 2010). V této
kapitole budou proto uvedeny nové poznatky o nanočásticích stříbra nebo zopakovány
důležité informace, které se stříbra týkají.

3.1. Syntéza nanočástic stříbra
Nanočástice stříbra mohou být syntetizovány mnoha různými technikami, díky
kterým vznikají nanočástice různých tvarů a velikostí, s různou stabilitou a různým
množstvím nečistot. Každá z těchto technik má své přednosti a omezení. Lze je rozdělit do
dvou základních kategorií a můžeme je obecně popsat jako top-down (shora-dolů)
a bottom-up (zdola-nahoru). Častěji je využívána bottom-up technika (Tolaymat a kol.,
2010).
Top-down techniky jsou založeny na mechanické redukci velikosti kovového stříbra
pomocí specializovaných metod, jakou jsou litografie nebo laserová ablace, při které
mohou vzniknout i částice o velikosti 2-5 nm. Princip této techniky spočívá v zamíření
laseru na povrch stříbrného terče o tloušťce 1 mm umístěného v reaktoru s čistou vodou
(Pyatenko a kol., 2004).
Bottom-up techniky spočívají v rozpuštění stříbrné soli v rozpouštědle s následným
přidáním redukčního činidla. Častým doplňkem jsou stabilizátory, jako jsou například
sodium dodecyl sulfát, citrát nebo ligandy a polymery s funkční skupinou obsahující thiol,
kyanovou skupinu, karboxylovou skupinu nebo aminoskupinu, které mají zabránit
12

aglomeraci nanočástic (Olenin a kol., 2008). Všechny tyto látky, které jsou součástí
přípravy nanočástic stříbra, mohou ovlivňovat jejich fyzikální a morfologické vlastnosti.
Například použitím citrátu sodného jako redukčního činidla vznikají negativně nabité
stříbrné nanočástice, které se chovají jinak než kladně nabité částice vznikající použitím
branched polyethyleneiminu (BPEI) (Tolaymat a kol., 2010).
Konverze iontů stříbra na stříbrné nanočástice není vždy 100%. Elementární
nanočástice stříbra mohou být také zásobárnou iontů stříbra, které vznikají po reakci
nanostříbra s kyslíkem rozpuštěným ve vodě.
Nejčastěji syntetizovanými nanočásticemi stříbra jsou částice o velikosti 20 nm
a sférického tvaru. Při syntéze je nejčastěji používán AgNO3 rozpuštěný ve vodě
s přídavkem NaBH4 nebo citrátem, což jsou redukční činidla, díky kterým vznikají částice
se záporným povrchovým nábojem (Tolaymat a kol., 2010).

3.1.1. Green synthesis
Často zmiňovanými metodami jsou metody v angličtině označované jako green
synthesis („zelená“ syntéza). Musí být dodrženy tři základní předpoklady: výběr pro okolí
neškodného rozpouštědla a redukčního činidla a výběr netoxického stabilizačního činidla.
Mezi tyto metody patří polysacharidová metoda, Tollensova metoda, metoda ozařování,
biologická metoda a polyoxometalátové metody (Sharma a kol., 2009).
Polysacharidová metoda používá ekologicky neškodné rozpouštědlo vodu a jako
redukční

faktory

slouží

polysacharidy

(škrob).

Vazby

mezi

polysacharidem

a nanočásticemi stříbra jsou slabé a při vyšších teplotách reverzibilní, což umožňuje
oddělení syntetizovaných částic.
Tollens metoda spočívá v redukci Tollensova činidla (Ag(NH3)2+ (aq)) aldehydem.
Ag(NH3)2+ (aq) + RCHO (aq) → Ag(s) + RCOOH(aq)
(Yin a kol., 2002).
Ozařováním vodných roztoků stříbrných solí lze také získat nanostříbro. Při této
metodě nejsou potřeba žádná redukční činidla (Abid a kol., 2002). Nanočástice lze vytvořit
také pomocí mikrovlnného záření. To působí na roztok karboxymethylcelulózy sodné
a nitrátů stříbra. Nanočástice vytvořené touto metodou jsou stabilní i dva měsíce při
pokojové teplotě (Chen a kol., 2008).
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Extrakty z bio-organismů, jako jsou enzymy, aminokyseliny, polysacharidy
a vitamíny, mohou také sloužit jako redukční a stabilizační činidla. Použitý byl například
výtažek z jednobuněčné zelené řasy Chlorella vulgaris (Xie a kol., 2007).
Polyoxometaláty (POMs) jsou rozpustné ve vodě a mají schopnost procházet
redoxními reakcemi, aniž by došlo k narušení jejich struktury. Díky těmto vlastnostem
mohou být použity při syntéze nanostříbra. V této reakci slouží POMs jako redukční
činidlo i jako stabilizátor (Troupis a kol., 2002).
Mnoho studií se také zabývá biosyntézou nanočástic stříbra. K tomuto účelu se
používají různé druhy bakterií a hub. Jako mikrobiální substrát je zde použit také AgNO3
a jako redukční činidlo slouží hydrochinony. Nevýhodou této technologie je nutnost očistit
vzorek od patogenních bakterií a to hlavně při lékařských aplikacích takto vyrobeného
nanostříbra (Chaloupka a kol., 2010).

3.2. Stříbro a jeho ukládání do orgánů a buněk
O toxicitě stříbra toho zatím mnoho nevíme, přestože stříbro již našlo v lékařství své
uplatnění. I proto se stále častěji provádí výzkumy studující distribuci nanočástic tohoto
kovu v organismu. Tyto studie sledují distribuci nanostříbra u myší, potkanů, prasat,
v lidských buňkách imunitního systému aj.. Nejčastějším způsobem aplikace je
intravenózní injikace, ale objevuje se i aplikace vdechnutím, požitím nebo přes kůži
(Krystek, 2012).
Podle studie Lankvelda a kol. se zdá, že stříbrné nanočástice se po intravenózní
injikaci ukládají v závislosti na velikosti. Byly použity nanočástice stříbra o velikosti 20,
80 a 110 nm. Rychlý pokles obsahu nanostříbra v krvi, měřený 10 min po injikaci,
naznačuje, že se stříbrné nanočástice velmi rychle dostávají do tkání.
Distribuce nanočástic o velikosti 20 nm byla odlišná v porovnání s většími částicemi.
Největší množství těchto nanočástic bylo v játrech, dále v ledvinách a slezině. Koncentrace
nalezená ve všech těchto orgánech byla ale výrazně nižší než v případě nanočástic s větší
velikostí. Pozorované bylo i nahromadění stříbra po opakované expozici (Lankveld a kol.,
2010).
Důležitým faktem je také zjištění přítomnosti nanostříbra v mozku, což potvrzuje
možnost jeho průchodu přes krevně mozkovou bariéru. V chování myší nebyly pozorovány
žádné změny, které by poukazovaly na neurotoxické působení. Dochází ale ke zvýšení
množství glutamin syntetázy, která je důležitá pro neurotransmisi (Kiruba a kol., 2010).
14

Jsou známy dvě cesty, kterými se nanostříbro dostává do buněk. Jednou z nich je na
clathrinu závislá endocytóza, což je vysoce regulovaná endocytická dráha pozorovaná
u všech savčích buněk a je spojena se základními buněčnými mechanismy. Druhou cestou,
kterou se stříbrné nanočástice dostávají do buněk, je makropinocytóza (Greulich a kol.,
2011).
Distribuce nanostříbra v buňce je také závislá na velikosti částic. Do jádra se
dostanou částice kolem velikosti 5 nm, což zřejmě souvisí s velikostí jaderných pórů.
Částice větší než 30 nm zůstávají v cytoplazmě (Fröhlich a kol., 2009). Zde jsou uzavřeny
pomocí buněčné membrány do membránových vesikulů zvaných časné endosomy.
Z těchto

váčků může část nanočástic uniknout. Tyto částice se potom mohou dostat

k dalším intracelulárním organelám (Hu a kol., 2009).

3.3. Stříbro a jeho aplikace v lékařství

Obr. 1:

Na pravé straně je použití stříbra a na levé straně je použití nanočástic stříbra v lékařství
(Chaloupka a kol., 2010)

Dusičnan stříbrný je běžně užívaný v klinické praxi (Obr.1). Používá se například při
zástavě krvácení z nosu nebo kauterizaci (zástava krvácení). V rozvojových zemích se také
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stále používá 1% dusičnan sodný jako prevence před novorozeneckým zánětem spojivek
(Chaloupka a kol., 2010). Krém obsahující sulfadiazin stříbrný zase napomáhá regeneraci
tkáně při léčbě popálenin (Ahuja a kol., 2009).
Do popředí zájmu se v poslední době dostaly v lékařské praxi i nanočástice stříbra.
Ty už dnes mnohdy nahrazují antibiotika a používají se například jako součást obvazů
a kostního cementu (Alt a kol., 2004) nebo jako antibakteriální povlak na katetrech
(Samuel a Guggenbichler, 2004). Nanostříbro je také často obsaženo v desifekčních gelech
(Jain a kol., 2009).
Byly prováděny studie na zvířatech se silikonovými srdečními chlopněmi,
potaženými elementárním stříbrem, s cílem předejít endokarditidě, což je zánět vnitřní
výstelky srdce a z endokardu tvořených srdečních chlopní. Následně byla zahájena klinická
studie se 4400 pacienty. Tato studie byla po 4 letech zastavena, protože se začaly
objevovat paravalvulární netěsnosti, které byly zřejmě způsobeny inhibicí normální funkce
fibroblastů a přecitlivělostí (Grunkemeier a kol., 2006).
V současné době je v preklinické fázi

mnoho potenciálních lékařských aplikací

s použitím nanočástic stříbra. Není to jen díky vynikajícím antibakteriálním vlastnostem
nanostříbra, ale i díky protizánětlivé a antivirové aktivitě (Chaloupka a kol., 2010).

3.3.1. Antibakteriální působení iontů stříbra a nanostříbra
Mechanismy antibakteriálního působení nejsou ještě stále zcela objasněny. Více je
známo o působení iontů stříbra. Předpokládá se, že jsou ionty stříbra schopny reagovat
s peptidoglukany buněčné stěny a plazmatické membrány bakterií (Yamanaka a kol.,
2005), s DNA (Feng a kol., 2000) a s bakteriálními bílkovinami, především s enzymy
důležitými pro vitální funkce buňky, jako je elektronový transport (Yamanaka a kol., 2005)
(Obr. 2).
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Obr. 2:

Mechanismus antibakteriální aktivity iontů stříbra (Chaloupka a kol., 2010)

Antibakteriální působení nanostříbra je zřejmě založeno na podobých mechanismech
(Obr. 3). Stejně jako u iontů stříbra je to adheze na povrch membrán. Zde dochází
k degradaci lipopolysacharidových molekul. Dochází také k ukládání uvnitř membrány,
vytváření pórů a tím zvyšování její permeability. Stejně tak dochází k degradaci DNA.
Navíc může docházet ke tvorbě iontů stříbra a tím posílení účinků. Dochází zřejmě také
k uvolňování reaktivních metabolitů kyslíku, které potom mohou oxidovat proteiny (Li
a kol., 2008).
Podle srovnávací studie Choie a kol. je antibakteriální účinek nanočástic stříbra větší
než při působení dusičnanu sodného nebo chloridu sodného (Choi a kol., 2008).

Obr. 3:

Mechanismy působení nanočástic (Li a kol., 2008)
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3.3.2. Nanostříbro a viry
O antibakteriální účincích stříbra je toho známo poměrně hodně. Existují ovšem
i studie zaměřené na jeho antivirové působení.
Podle studie Elechiguerry a kol. je schopnost NS blokovat virus HIV-1 závislá na
velikosti nanočástic. Nanočástice se vážou na virus a to výhradně ve velikostním rozmezí
1-10 nm. Navíc místa interakce s virem nejsou náhodná. NS se preferenčně váže na
glykoprotein gp120 (Obr. 4), který je velmi důležitý pro interakci s molekulou CD4.
Vzdálenost glykoproteinů je asi 28 nm a to je také zřejmě důvod, proč se nemohou
navázat částice o větší velikosti.

Obr. 4: Na obrázku a) je HIV-1 virus vystavený působení nanostříbra, b) HIV virus bez nanočástic stříbra,
c) EDS analýza obrazu, která potvrzuje přítomnost nanočástic stríbra, d) kompozitní rozdělení velikostí
nanočástic stříbra vázaných na HIV-1 viru (Elechiguerra a kol., 2005)

Na obrázku 4a a 4b jsou snímky z High angle annular dark field (HAADF)
skenovacího transmisního elektronového mikroskopu. Na obrázku 4a je virus v přítomnosti
nanostříbra a na obrázku 4b je virus bez nanostříbra. Přítomnost nanočástic stříbra je
potvzena EDS analýzou obrazu na obrázku 4c. Na obrázku 4d je velikostní rozložení částic
schopných navázat se na virus (Elechiguerra a kol., 2005).
Antivirové účinky nanostříbra byly potvrzeny také proti viru chřipky H1N1. U této
studie však nebyly zjištěny mechanismy působení (Xiang a kol., 2011a).
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4. Nanozlato
4.1. Syntéza nanozlata
Stejně jako u stříbra existují při přípravě zlatých nanočástic dva základní přístupy: topdown a bottom-up (Nguyen a kol., 2011).
Jako příklad top-down technik lze uvést iontové ozáření tenkých Au filmů (62 nm) ve
vzduchu (Birtcher a kol., 2004). Tyto metody mají ovšem své nevýhody. Obtížné je
zejména vytvořit částice o požadovaném tvaru a velikosti (Nguyen a kol., 2011).
Bottom-up techniky využívají chemických procesů, mezi které patří zejména redukce
solí Au a rozklad organokovových sloučenin, a nebo jsou využívány elektrochemické
cesty.
Metoda chemické redukce je jednoduchá a lze při ní dobře kontrolovat velikost a tvar
syntetizovaných částic (Obr. 5). Samotný proces lze rozdělit na dva kroky: 1) nukleace
a 2) následující nárůst (successive growth). K nukleaci dochází díky redukční reakci
a kolizi mezi ionty, atomy a klastry. Požadové velikosti a tvary jsou získávány v závislosti
na chemické koncentraci, sufraktantu, pH, teplotě atd. (Nguyen a kol., 2011).
Často používanou redukční reakcí je redukce HAuCl4 citrátem. Při této reakci lze
získat kulaté částice o velikosi 10-150 nm. Citrát zde působí jako redukční i jako
stabilizační činidlo a jeho koncentrace ovlivňuje rychlost a ukončení stabilizačního
procesu. To umožňuje syntetizovat částice o různých velikostech. Čím vyšší koncentrace,
tím rychlejší stabilizace a menší velikost částic (Kimling a kol., 2006).
Různé tvary částic jsou připravovány s pomocí přidaných sufraktantů, jako jsou
celytrimethylammonium bromid (CTAB) (Kwon a kol. 2007), dodecylsulfonát sodný
(SDS) (Kuo a kol., 2004) a poly(vinylpyrrolidon) (PVP) (Kan a kol., 2010).
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Obr. 5: Mechanismus vzniku nanočástic zlata různých velikostí a tvarů metodou chemické redukce (Nguyen
a kol., 2011).
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4.1.1. Green synthesis
Stejně jako u stříbra i při výrobě zlatých nanočástic existují technologie šetřící
životní prostředí.
Iontové kapaliny stálé za pokojové teploty si získávají stále větší zájem v oblastech
chemie a průmyslu. Je to díky jejich potenciálu recyklovatelné alternativy organických
rozpouštědel. Proto byly použity jako stabilizační činidlo při přípravě anorganických
nanočástic. Navíc mohou zlepšovat některé vlastnosti nanočástic kovů (Guo a Wang,
2007).
Stále více jsou v této oblasti využívány polysacharidy, jako jsou chitosan (Wang
a kol., 2006) a sacharóza (Qi a kol., 2004).

4.2. Nanozlato a jeho aplikace
Samotné nanočástice zlata jsou velmi nestabilní a za normálních podmínek okamžitě
tvoří velké agregáty, které jsou rychle vylučovány z těla. Pokud je však připojen ligand,
vykazují nanočástice zlata dobrou stabilitu i disperzi. Ligandy jsou nejčastěji připojeny
pomocí thiolových skupin, se kterými tvoří Au-S kovalentní vazby (Nguyen a kol., 2011).
Ligandy potom mohou být

například peptidy a polypetidy (Ma a Han, 2008) nebo

nukleotidy modifikované sulfidy (Hurst a kol., 2006).
Takto syntetizované látky potom mohou být použity v mnoha aplikacích
v diagnostice a léčbě. Mohou být připraveny biokompatibilní polymery, ve kterých jsou
ligandy obvykle monoklonální protilátky, sekvence DNA nebo CPP (cell - penetrating
peptide). Samotné nanočástice zlata jsou také kontrastní látky (Nguyen a kol., 2011).
Často používaná je colometrická metoda detekce nukleových kyselin pomocí
nanočástic zlata. Principem této metody je komplementární vazba ss-DNA próby,
označené nanočásticemi zlata, na cílovou ss-DNA. Dochází k agregaci částic a tedy
k barevné změně koloidního roztoku. Po zahřátí se nanočástice uvolní a objeví se původní
barva. Zjistilo se, že čím více je nespárovaných bází, tím vyšší je teplota tání, při které se
nanočástice zlata uvolňují (Sharma a kol., 2006).
Možná je také detekce proteinů (Sánchez-Martínez a kol., 2009), detekce
a vizualizace rakovinných buněk (Liu a kol., 2009) nebo sledování enzymatické aktivity
(Xiao a kol., 2004).
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Nanočástice zlata jsou také používány pro doručování léčiv do míst určení. Jejich
výhodou je vysoká stabilita a možnost selektivně ovlivňovat intracelulární uvolňování
přenášených léčiv a také možnost přepravovat nejen malé molekulární léky, ale i velké
biomolekuly (Ghosh a kol., 2008).
Nanozlato může také přispět k léčení nádorů použitím fototermální terapie. Díky
molekulárním próbám na povrchu nanočástic lze zajistit, že se budou selektivně vázat na
nádorové buňky. Díky následnému ozáření laserem dojde k fototermálnímu efektu, který
způsobí destrukci nádorových buněk (Wang a kol., 2010).

4.3. Toxické působení nanozlata
Podobně jako nanočástice stříbra se i nanočástice zlata ukládají v orgánech například
v játrech. Pouze částice do velikosti 5 nm se dostávají z těla močí (Hirn a kol., 2011).
Stejně jako u nanočástic stříbra byla prokázána schopnost nanozlata procházet krevně
mozkovou bariérou a dochází také k akumulaci těchto částic v neurální tkáni (LasagnaReeves a kol., 2010). V krevním oběhu mohou být částice přítomny až 30 hodin (Cho
a kol., 2009).
O toxickém působení nanočástic zlata toho zatím mnoho nevíme. Podle studie Chena
a kol. existuje závislost mezi velikostí částic a jejich toxicitou. Velikosti, které vedly
k letalitě myší, se pohybovaly mezi 8 a 37 nm. U menších a větších částic nebyl v této
studii zaznamenán žádný výrazný efekt. Autoři si to vysvětlují tak, že částice této velikosti
prostupují do orgánů a způsobují organotoxicitu. Menší částice vyvolávají imunitní
odpověď, která částice inaktivuje a větší částice se nedostanou přes buněčné bariéry (Chen
a kol., 2009).
Nebyl prokázán žádný vliv na proliferaci a zrání buněk kostní dřeně a toxické
působení nebylo pozorováno ani v plicích (studováno na myších). Za cílové orgány však
mohou být považovány játra a slezina, protože právě zde dochází k nejvýraznějšímu
ukládání nanozlata (Schulz a kol., 2011). Toxicita nanozlata byla prokázána v játrech myší.
Velikost použitých nanočástic byla 13 nm a byly potaženy PEG (poly-ethylen glykol).
Došlo k indukci akutního zánětu a influxu neutrofilů. Pozorována byla také na koncentraci
závislá apoptóza, ke které docházelo i po 7 dnech (aplikována byla jedna injekce
s nanočásticemi zlata do ocasní žíly myší) (Cho a kol., 2009).
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5. Vybrané mechanismy nespecifické imunity
5.1. Fagocytóza
Pojmem fagocytóza se označuje děj, při kterém buňky pohlcují pevné částice
z okolního prostředí. Tento proces byl objeven v roce 1883 Iljou Iljičem Mečnikovem.
Mechanismus je evolučně velmi starý a původně sloužil k pohlcování potravních částic. To
můžeme pozorovat například u kořenonožců nebo měňavek. U většiny mnohobuněčných
musí být částice potravy extracelulárně rozloženy na molekuly, aby mohly být přijaty
absorpčními buňkami střeva. Velké částice je schopno účinně trávit jen málo buněk
(Alberts a kol., 2005).
Schopnost fagocytózy mají v organismu člověka všechny jaderné buňky. Využívána
je ovšem pouze výjimečně a to zejména v patologických situacích. V mnohobuněčných
organismech se ale vyvinula i skupina buněk, jejichž hlavní úlohou je zabezpečení
obranyschopnosti organismu, a proto jsou tyto buňky nazývány profesionální fagocyty.
Všechny profesionální fagocyty jsou řazeny mezi bílé krvinky. Z granulocytů mezi ně patří
zejména neutrofilní granulocyty a eosinofilní granulocyty. Z agranulocytů jsou to
monocyty a jejich tkáňová forma – makrofágy (Hořejší, Bartůňková, 2009). Fagocytovat
však mohou také dendritické buňky (Alberts a kol., 2005) a z neprofesionálních fagocytů
různé fibroblasty (Lee a McCulloch, 1997), epiteliální, mesenchymální, endoteliální buňky
a jiné (Cotran, 1965).
Tyto buňky dále můžeme rozdělit na antigen prezentující buňky (APC) a buňky,
které antigen neprezentují. Hlavní rozdíl je v expresi MHC proteinů II. třídy, která je
typická pro buňky prezentující antigen. Mezi tyto buňky patří: monocyty, makrofágy,
dendritické buňky, B lymfocyty. Hlavní funkcí MHC II je vázat a vystavovat na povrchu
buňky peptidové fragmenty, které jsou připraveny naštěpením antigenů pohlcených
buňkou (Ferenčík a kol., 2005).

5.1.1. Fagocytující buňky – přehled
5.1.1.1. Neutrofilní granulocyty
Neutrofilní granulocyty (Obr. 6) jsou buňky, které tvoří u člověka až 70% bílých
krvinek. Jsou tedy nejčastěji se vyskytujícími leukocyty v krvi.
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Jejich velikost se pohybuje mezi 10 až 12 µm. Životnost neutrofilů je 6-12 hodin
(poločas v krvi) a 4-5 dní ve tkáni, řadí se tedy mezi krátce žijící buňky (Rosypal a kol.,
2003; Trojan, 2003; Toman a kol, 2009).

Obr. 6: Neutrofil - krevní roztěr (URL1)

Vývoj granulocytů (tedy neutrofilů, eosinofilů a basofilů) je započat v kostní dřeni
a to hemopoetickou kmenovou buňkou (Obr. 7) (Toman a kol., 2009).
Jedním z hlavních charakteristických znaků neutrofilů je jejich jádro, které je velmi
dobře rozpoznatelné díky četným segmentacím. Jádro nezralého neutrofilního granulocytu
je ve tvaru tyčky. Čím je neutrofil starší, tím větší počet segmentů je v jádře obsaženo (až
pět), proto se také často nazývají polymorfonukleární leukocyty (PMN) (Rosypal a kol.,
2003). Pro vznik segmentovaného jádra jsou důležité receptory pro lamin B (LBR), ale
i jiné šložky jaderného obalu (Olins a kol., 2008).
Neutrofily získaly svůj název díky svým granulím, která se nebarví výrazně ani
kyselými ani zásaditými barvivy, oba typy barviv však slabě přijímají. V těchto buňkách se
vyskytují tři typy granul (Obr. 8) (Rovenský a kol., 2006). Azurofilní granula jsou také
někdy označována jako primární granula. Jsou podobná lysozomům a obsahují lyzozym,
myeloperoxidázu, defenziny, kationické proteiny, proteázy a hydrolázy. Specifická
granula, někdy také označována jako sekundární granula, se objevují ve stádiu myelocytu
a obsahují lysozym, laktoferin a kolagenázu. V pozdních stádiích diferenciace se objevují
i terciální granula, která obsahují gelatinázu a aktivátor plazminogenu (Toman a kol.,
2009).
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Obr. 7:

Hematopoéza a faktory, které ji ovlivňují (URL2)

Obr. 8: A) receptory neutrofilů, B) granula neutrofilů (URL3)

Hlavní význam neutrofilů je obrana proti bakteriálním infekcím, hlavně
stafylokokům, pseudomonádám a plísním, jako jsou kandida a aspergilus (Bartůňková,
Paulík, 2011). Jsou totiž nejčastěji fagocytujícími leukocyty a jsou považovány za
nejdůležitější součást nespecifické imunity. Buňky jsou tedy schopny ameboidního pohybu

25

a diapedézy, což je schopnost vstupovat do přilehlých tkání cévní stěnou kapilár.
K diapedéze dochází ve chvíli, kdy neutrofil obdrží příslušné chemotaktické signály
(Obr. 9) (Moraes a Downey, 2003). Ve tkáních se již vyskytují zralé neutrofily a pohybují
se v mezibuněčných prostorách. Vysoký počet neutrofilů v krvi může být klinickým
indikátorem infekce. Projevem akutního zánětu je hromadění nezralých forem
neutrofilních granulocytů, nazývaných také tyčky, tzv. posun doleva. Naopak při
dřeňových útlumech dochází k tzv. posunu doprava, což znamená, že převažují
segmentované neutrofily. To nastává například při nedostatku vitamínu B12 nebo kysliny
listové (Kittnar a kol., 2011, Dylevský; 2009, Trojan, 2003).
Důležitou složkou buněčných signalizací neutrofilů je PI3K, která ovlivňuje mnoho
funkcí neutrofilu, hlavně chemotaxi (Moraes a Downey, 2003).
Cytokiny, které neutrofil vylučuje, jsou součástí zánětlivého procesu. Ovlivňují
v místě zánětu např. permeabilitu a průsvit cév, bolest aj.. Mohou také působit zpětně na
neutrofily a vyvolávat chemotaxi, adhezivitu, agregaci a uvolňování granul (Trojan, 2003;
Bartůňková a kol., 2007). Mohou ovlivňovat jiné imunokompetentní buňky (Bartůňková,
Paulík, 2011). Často jsou vylučovány i působky typu prostaglandinů, vznikajících
působením

cyklooxygenázy,

leukotrienů

a

tromboxanů,

vznikajících

působením

lipoxygenázy. Jsou odvozeny z kyseliny arachidonové, která se odštěpuje z vnitřní strany
fosfolipidové membrány po aktivaci membránové fosfolipázy A2. Neutrofily produkují
mnohem menší množství cytokinů než monocyty a makrofágy, což ale v místě zánětu
nahrazují svým počtem (Bartůňková a kol. 2007).

Obr. 9:

Chemotaktické signály, na které odpovídají neutrofilní granulocyty (Toman a kol., 2009)
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5.1.1.2. Eosinofilní granulocyty
Eosinofilních granulocytů (Obr. 10) je v porovnání s neutrofilními granulocyty
o mnoho méně. Tvoří asi jen 1-3 % krevních leukocytů.
Jejich velikost je asi 14-18 µm, jsou tedy větší než neutrofilní granulocyty. V krvi
vydrží podobně jako neutrofily 6-12 hodin a ve tkáních až 4-10 dní.

Obr. 10:

Srovnání neutrofilu s eosinofilem (URL4)

Granula eosinofilu jsou poměrně velká, mají specifickou strukturu a jsou
ohraničena vlastní membránou. Mají centrální krystaloid, který se barví eosinem červeně.
Obsahují peroxidázu, histaminázu a lysozomální enzymy. Ty jsou vylučovány po
přichycení na parazita, čímž dochází k jeho lýzi (Toman a kol, 2009; Dylevský, 2009).
U pacientů s chronickými záněty nebo s alegrickým onemocněním můžeme při zmnožení
eosinofilů pozorovat Charcot-Leydenovy krystaly (Obr. 11), které jsou tvořeny hlavně
lyzofosfolipázou (Dyer a Rosenberg, 1996).

Obr. 11:

Charcot-Leydenovy krystaly (URL5)
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Hlavním úkolem eosinofilů je obrana organismu proti mnohobuněčným parazitům
(Toman a kol., 2009). Hromadí se v místech pronikání parazitů, jako jsou plíce a trávicí
ústrojí (Trojan, 2003). Hlavním mechanismem obrany je fagocytóza. Fagocytovány jsou
komplexy antigen-protilátky a následná likvidace probíhá za pomoci kyslíkových
metabolitů nebo toxických produktů eosinofilů, které se ale mohou také podílet na
zánětech plic u astmatu (Aldridge a kol., 2002).
Produkty eosinofilních granulocytů jsou leukotrieny a faktor aktivující destičky
(PAF), řada interleukinů, TNF-α, TNF-β (Toman a kol., 2009).
Eosinofily se také účastní alergických reakcí. Histaminázy v jejich granulích
zmírňují zánětlivé reakce alergického původu (Reece, 2011).
Při stresových reakcích dochází k vylučování kortisolu, který snižuje počet
eosinofilů v krvi tím, že podporuje diapedezi do tkání a brání jejich uvolňování z kostní
dřeně (Reece, 2011).

5.1.1.3. Monocyty, Makrofágy
Monocyty a makrofágy se řadí mezi agranulocyty. Jsou součástí mononukleárního
fagocytárního systému (MFS). Buňky tohoto systému lze podrobněji rozdělit na
prekurzory monocytů, monocyty, tkáňové mobilní makrofágy a tkáňové fixované
makrofágy.
Monocyty (Obr. 12) jsou největší krvinky člověka a mají mnohem delší poločas
v krvi než neutrofilní granulocyty. Tvoří asi 5% ze všech bílých krvinek. Typické pro
monocyty je jejich jádro, které má ledvinovitý tvar.

Obr. 12:

Monocyt – krevní roztěr (URL6)
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Monocyty stejně jako ostatní krevní buňky vznikají v kostní dřeni z kmenové
hemopoetické buňky (Obr. 7). Cytokiny ovlivňující tento proces jsou IL-3, GM-CSF
a M-CSF (Toman a kol., 2009).
Krevní monocyty nejsou tvořeny pouze jednou populací buněk. Tyto populace od
sebe můžeme rozlišit na základě různé exprese povrchových molekul. Monocyty spojené
s aterosklerózou exprimují větší množství povrchových molekul CD16. Povrchové
markery monocytů spojené s kardiovaskulárními chorobami jsou CD18, CD11b, CXCR1,
CD 36 a STAB1. To je využíváno při diagnostice a léčbě těchto onemocnění (Gratchev
a kol., 2012)
Monocyty se po přechodu z krve do tkání, ve kterých probíhá zánět, mění na
makrofágy. Při této přeměně se značně zvětšuje jejich objem a mění se i jejich obsah.
Přibývá organel jako jsou lysosomy a mitochondrie, receptory pro Fc fragment IgG
a receptory pro C3 složku komplementu. Makrofágy jsou v ohnisku zánětu řídící složkou
a vydrží zde déle než neutrofilní granulocyty (Trojan, 2003; Toman a kol. 2009).
Makrofágy také mohou ovlivňovat své okolí vylučováním biochemicky aktivních
látek. Jsou to často cytokiny, chemokiny, diferenciační faktory, NO aj (Trojan, 2003). Tyto
látky mohou ovlivňovat jak okolní imunitní a tkáňové buňky, tak i celý organismus (např.
zvýšení teploty, proteiny akutní fáze), který je tímto upozorněn na přítomnost škodliviny.
Jsou to především IL-1, IL-6 a TNF. Zpětně mohou být zase aktivovány INF-γ, který jsou
vylučovány

T-lymfocyty

(ovlivněnými

IL-12),

nebo

také

přímo

bakteriálním

lipopolysacharidem (LPS). Aktivované makrofágy ničí pohlcené částice nebo buňky
zejména produkovaným oxidem dusnatým (Bartůňková, Paulík, 2011; Toman a kol.,
2009).
Monocyty, které nepřejdou do tkání a zůstávají v krvi, časem maturují a diferencují
na „rezidentní“ monocyty. Ty se po přechodu do různých tkání mění v tkáňové
„rezidentní“ makrofágy (možná i dendritické buňky) a slouží zde jako imunitní dozor.
Podle typu tkáně vykazují makrofágy značnou heterogenitu. Mezi tyto patří:
•

Langerhansovy buňky kůže

•

Kupfferovy buňky jater

•

alveolární makrofágy plic

•

peritoneální makrofágy břišní dutiny

•

histiocyty pojiv

•

osteoklasty kostí
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•

mezangliální buňky

•

makrofágy marginální zóny sleziny a germinálních center

•

peritoneální a pleurální makrofágy

•

makrofágy žilných splavů, červené pulpy sleziny a thymu

(Bartůňková, Paulík, 2011; Toman a kol., 2009). Makrofágy mohou ve tkáních žít měsíce
a dokonce i roky. Jsou zde ovlivňovány okolními faktory a tím dochází
k jejich specializaci. I specializované makrofágy však mají jako hlavní funkci fagocytózu,
prezentaci antigenu a ovlivňování dalších buněk imunitního systému (Bartůňková a kol.,
2007).
Fagocytovány nemusí být jen bakterie a větší částice, ale mohou to být i buňky.
Buňky určené k fagocytóze jsou většinou apoptotické nebo nekrotické. Částice určené
k fagocytóze jsou rozpoznávány mnoha receptory, které jsou na povrchu makrofágu. Mezi
receptory rozpoznávající apoptotické buňky patří LDL receptor-related protein-1 (Gardai
a kol., 2005) nebo receptor pro fosfatidylserin, který se u apoptotických buněk přetáčí
z vnitřní strany plasmatické membrány na vnější (Fadoc a kol., 2000). Pohlcené antigeny
nebo buňky jsou dále likvidovány enzymy obsaženými v lysozomech. Enzymy ale mohou
být vylučovány i z cytoplazmy nebo plasmatické membrány (Bartůňková, Paulík, 2011).
Důležitou funkcí těchto buněk je prezentace antigenu. Monocyty/makrofágy jsou
pak nazývány antigen prezentující buňky (APC) nebo akcesorní buňky. Předložení atigenu
je předpokladem k vyvolání specifické imunitní reakce (Toman a kol., 2009).
Fagocytóza a prezentace antigenu však nejsou zdaleka jedinými funkcemi
makrofágů. Podílejí se například na řízení hemopoézy, hojení ran, odstraňování mrtvých
buněk z organismu, cytotoxické reakce, regulace odpovědi T-lymfocytů aj. (Bartůňková,
Paulík, 2011; Toman a kol., 2009).

5.1.1.4 Dendritické buňky
Dendritické buňky (DC) (Obr. 13) se vyskytují hlavně ve tkáních, které jsou
vystaveny kontaktu s vnějším prostředím. Mezi tyto tkáně řadíme zejména kůži, dýchací
a trávicí trakt (ve sliznicích). Zde mohou dendritické buňky tvořit 1-2 % celkového počtu
buněk. V malém množství jsou však téměř ve orgánech a tkáních. Jejich velikost je
přibližně 7 µm (Hořejší, Bartůňková, 2009).
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DC je možno rozdělit na myeloidní a lymfoidní populace. Původ myeloidních DC
je podobně jako u monocytů v monocytové vývojové linii. DC tedy vznikají v kostní dřeni
z prekurzorů této linie. Mohou ale snad vznikat i z krevních monocytů (Obr.7). Vývoj
lymfoidních DC zatím není zcela objasněn (Toman a kol., 2009).

Obr. 13: Dendritická buňka a lymfocyty, SEM (URL7)

Hlavní funkcí dendritických buněk je prezentace antigenu. Propojují se tak složky
antigenně nespecifického a antigenně specifického imunitního systému (Banchereau
a Steinman, 1998).
Schopnost dendritických buněk pronikat panožkami mezi epiteliálními buňkami
sliznic jim umožňuje pohlcovat částečky antigenů, které se sem mohou dostat vdechnutím
či s potravou. Podle povahy pohlcených částic můžeme dendritické buňky rozdělit na
nezralé a zralé dendritické buňky (Toman a kol., 2009).
Pokud organismus není napaden patogenem, pohlcují nezralé dendritické buňky
různé molekuly z mezibuněčného prostoru, které zde mohou být okolními buňkami
vylučovány jako odpad, ale také odumřelé buňky zdravých tkání. Ty jsou po pohlcení
zpracovány a jejich fragmenty jsou vystaveny na povrchu v komplexu s MHC proteiny. Po
kontaktu T-lymfocytů těmito nezralými DC nedochází k jejich aktivaci, ale naopak jsou
tlumeny nebo vznikají regulační T-lymfocyty, které mají schopnost potlačovat aktivitu
jiných efektorových T-lymfocytů. Tento mechanismus tedy může zabránit vzniku
nebezpečných autoimunitních onemocnění (Banchereau a Steinman, 1998; Hořejší,
Bartůňková, 2009).
Pokud přijdou nezralé DC do kontaktu s antigeny svědčícími o přítomnosti infekce
v organismu (mohou to být i vlastní nekrotické buňky), dochází k jejich aktivaci a stávají
se z nich zralé dendritické buňky (Banchereau a Steinman, 1998). Tyto antigeny jsou
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rozpoznávány četnými receptory přítomnými na DC. V rané fázi jsou to hlavně receptory
pro manózu, scavengerové receptory a toll-like receptory. Trochu později se objevují
receptory rozpoznávající opsonizovaný antigen jako jsou Fc-receptory a receptory pro
komplement (Bajtay a kol., 2006). Po aktivaci dendritických buněk dochází ke změně
jejich tvaru, fenotypu i funkce. Tato změna je ireverzibilní. Proces zrání trvá asi 48 hodin
a napomáhají mu lipopolysacharid (LPS), TNF-α, IFN-γ a IL-1. DC přicházejí o schopnost
fagocytovat, zvyšují expresi MHC proteinů, adhezivních molekul, receptorů pro cytokiny
a chemokiny, Fc-receptorů a cytokinů stimulujících diferenciaci T-lymfocytů (IL-1, IL-12,
TNF-α). Dochází také ke změně jejich lokalizace. Postupně se již jako závojové buňky
(veiled cells) přesunují z tkání do lymfatických uzlin a jiných sekundárních lymfatických
orgánů, kde se mění na interdigitující DC a aktivují naivní T-lymfocyty. Zralé DC mají
životnost asi 2-3 dny (Toman a kol., 2009; Hořejší, Bartůňková, 2009 ).
Kromě toho jsou známy také plazmacytoidní DC, které jsou morfologicky
i funkčně odlišné od myeloidních. Po jejich kontaktu s virem dochází k produkci velkého
množství IFN-α, díky kterému se mimo jiné aktivují NK-buňky (Hořejší, Bartůňková,
2009).
Počet subpopulací DC a jejich vývojové vztahy nejsou však dosud zcela objasněné
(Toman a kol., 2009). Například jako Langerhansovy buňky je často označována populace
dendritických buněk, která nenáleží pod tkáňové makrofágy (Penka a kol., 2009).

5.1.2. Chemotaxe
Chemotaxe je děj předcházející fagocytóze. Fagocytující buňky cirkulující v krvi
reagují na látky uvolňované z místa zánětu do krevního oběhu. Tyto látky se nazývají
chemoatraktanty, chemokiny, chemotaxiny nebo chemotaktické faktory a tvoří tzv.
chemotaktický gradient.
Chemoatraktantem neutrofilů je IL-8. Monocyty a eosinofily ovlivňuje MIP-1α a β,
MCP-1, RANTES a TGF-β. Společnými chemotaktickými faktory jsou složky
komplementu C3a a C5a, leukotrien B4, faktor aktivující destičky (PAF), GM-CSF
a formylpeptidy bakterií.
Tyto látky neslouží pouze jako aktraktanty, ale zajišťují také expresi adhezinů,
průchod fagocytů stěnou cévy, další postup těchto buněk ve tkáni a aktivaci samotné
fagocytózy ( Hořejší, Bartůňková, 2009; Toman a kol., 2009).
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Monocyty, lymfocyty a NK buňky jsou schopny prostupovat cévami i spontánně
(Trojan, 2003).

5.1.3. Průnik fagocytů z krevního řečiště do tkání
Fagocyty ovlivněné chemoatraktanty mají schopnost zachytit se na povrchu
endoteliálních buněk cév a následně prostoupit mezi buňkami postkapilárních venul
(Obr. 14). Tento děj je postupný a účastní se ho adhezivní molekuly na buňkách fagocytů
ale i na buňkách endotelu. Adhezivní molekuly v prvním kroku musí odklonit a zpomalit
leukocyty unášené krevním proudem. Tyto molekuly jsou exprimovány díky působení
zánětlivých cytokinů (Hořejší, Bartůňková, 2009).
Jako první proteiny zajišťující interakci fagocytů s endotelem jsou exprimovány
selektiny. Ty jsou schopny interagovat se sacharidovými strukturami, které jsou přítomny
ve velkém množství na povrchu neutrofilů (McEver, 1994). Tento proces se nazývá
rolování („rolling“ - kutálení), je reverzibilní a dochází při něm ke zpomalení cirkulující
buňky (Hořejší, Bartůňková, 2009).

Obr. 14:

Výstup fagocytu z krevního řečiště (Trojan, 2003)

V případě, že je v okolí infekce a buňky jsou ovlivněny zánětlivým signálem (IL-8,
TNF nebo IL-1), začnou se fagocyty hromadit, dochází k jejich aktivaci a následně
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adherují k endotelu. To je zajištěno interakcí adhezivních molekul - ICAM-1 (intercellular
adhesion molesule-1) endoteliálních buněk s intergriny, což jsou povrchové molekuly
neutrofilů, které pod vlivem zánětlivých cytokinů mění svojí konformaci a tím umožňují
tuto vazbu (Lawrence a Springer, 1991). Tato vazba je již ireverzibilní. Následuje
vcestování fagocytů do tkání mezi endoteliálními buňkami. Často používané termíny jsou
také diapedéza nebo extravazace (Trojan, 2003).
Ve tkáních se buňky také aktivně pohybují. Postup je zajišťován hydrolytickými
enzymy, které štěpí extracelulární hmotu, a dalšími adhezivními molekulami reagujícími
s molekulami mezibuněčné hmoty (Bartůňková a kol., 2007).

5.1.4. Receptory fagocytů
Aby nedocházelo k odstraňování nepoškozených organismu vlastních buněk, musí
být fagocytující buňky vybaveny receptory schopnými rozpoznat struktury, které jsou
typické pro nepřátelské buňky (částice), nebo které tyto buňky opsonizují (Toman a kol.,
2009).
Mnoho mikroorganismů má na svém povrchu struktury, které jsou evolučně velmi
konzervované a jsou důležité pro jejich přežití. Mezi takové patří peptidoglykany
G+ bakterií, lipopolysacharidy G- bakterií, glukany a mannany kvasinek. Společný název
pro tyto antigeny je PAMP (pathogen associated molecular patterns). Pokud jde o buňky
vlastní poškozené tkáně, nazývají se tyto molekuly DAMP (danger associated molecular
patterns). Příkladem může být fosfatidylserin, který se u normálních buněk nachází na
vnitřní straně membrány, ale u apoptotické buňky se dostává na její vnější stranu (Fadoc
a kol., 2000). Receptory rozpoznávající tyto struktury se nazývají PRR (pathogen
recognition receptors). Některé z nich jsou exprimovány až poté, co se buňka dostane do
kontaktu s příslušnými podněty (Hořejší, Bartůňková, 2009).
Fagocyty také často využívají své receptory pro složky komplementu, především
pro složku C3b, která má schopnost patogena opsonizovat. Tuto schopnost mají i protilátky
typu IgG. Receptor, který dokáže rozpoznat jejich Fc fragment, se nazývá
Fc-receptor. Jejich aktivace vede okamžitému otevření iontových kanálů, které propouštějí
do buňky sodíkové ionty, což spustí kaskádu dalších reakcí. Dalšími opsoniny mohou být
různé sérové proteiny jako je fibronektin, fibrinogen a C-reaktivní protein a patří sem
i lektiny vázající manózu (Toman a kol., 2009).
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Evolučně velmi konzervovaným receptorem je Toll-like receptor. Jeho název je
odvozen od Toll receptoru Drosophily, u které byl poprvé objeven. Tento receptor má
schopnost rozpoznávat mnohé struktury, například nukleové kyseliny, lipoproteiny
a lipopolysacharidy a jiné. Toll-like receptory jsou uloženy nejen na povrchu fagocytů, ale
i uvnitř, kde přicházejí do styku s fragmenty pohlcených buněk (Barton a kol., 2006).
Polyanionické struktury nebo fosfolipidy typické pro apoptotické buňky jsou
rozpoznávány tzv. scavengerovými receptory (Hořejší, Bartůňková, 2009)

5.1.5. Pohlcení rozpoznané částice
Částice rozpoznaná receptory fagocytující buňky je následně pohlcena. Jiné
označení pro tento proces je ingesce. Tento děj je umožněn díky činnosti kontraktilních
proteinů (mikrofilamentový a mikrotubulární systém). Fagocyty vytvoří panožky
(pseudopodia), kterými postupně částici obklopí. To je řízeno v závislosti na receptorech
a jejich vzájemných kooperacích.
Plazmatická membrána se nad částicí zcela uzavře a vytvoří se fagocytární vakuola,
fagozom (Hořejší, Bartůňková, 2009; Trojan, 2003).

5.1.6. Usmrcení pohlceného organismu
Existuje řada likvidačních mechanismů, které jsou fagocytem využívány. Po
uzavření mikroorganismu uvnitř fagocytující buňky dojde k přiblížení lysozomů
(u fagocytů jsou označovány jako azurofilní granula (tab. 1) a k jejich následné fúzi
s fagozomem za vzniku fagolysozomu. Proces, při kterém následně probíhá enzymatické
trávení pohlcených částic, se nazývá digesce. Enzymy obsaženými v lysozomech jsou
například kathepsiny nebo lysozym, které štěpí sacharidy, proteiny, lipidy i nukleové
kyseliny. Jsou zde však i různé baktericidní látky a díky přítomnosti kyseliny mléčné
a vodíkových iontů (tvořených během oxidativního vzplanutí) je ve fagolysozomu nízké
pH (4-5) (Hořejší, Bartůňková, 2009).
Dochází také k aktivaci membránového enzymu NADPH-oxidázy. Následující
procesy se označují jako respirační (oxidační) vzplanutí z důvodu obrovské spotřeby
kyslíku a vzniku reaktivních metabolitů kyslíku (ROS, reactive oxygen species). Dochází
tedy k produkci superoxidu (O2●-), který se velmi rychle mění na peroxid vodíku (H2O2)
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díky katalytické aktivitě superoxiddismutázy, ale i redukcí molekulárního kyslíku
oxidázami.
O2 + e- → O2●O2●- + e- + 2H+ → H2O2
Díky nízkému pH se také uvolňují ionty železa, které se následně mohou zúčastnit
tvz. Fentonovy reakce, při které vzniká hydroxylový radikál (HO●). Ten působí jako velmi
silné oxidační činidlo.
H2O2 + Fe2+ → HO● + OH- + Fe3+
Trojmocné železo je po této reakci superoxidem zpět redukováno na dvojmocné.
Tímto je připraveno do další reakce s peroxidem vodíku (Štípek a kol., 2000). Pokud je
železo vázáno v bezpečných depozitních formách jako transferin a feritin, stává se
inaktivním a nemůže se zúčastnit reakcí vedoucích ke vzniku reaktivních metabolitů
kyslíku (ROS) (Hořejší, Bartůňková, 2009).
Do systémů může následně vstoupit i myeloperoxidáza, která napomáhá tvorbě
kyseliny chlorné (HClO) z peroxidu vodíku a chlorného iontu. Tato kyselina může být až
tisíckrát toxičtější než peroxid vodíku.
H2O2 + Cl- + H+ → HClO + H2O
Kyselina chlorná může také dát vzniknout hydroxylovému radikálu. K tomu
dochází po reakci se superoxidem.
HClO + O2●- → HO● + Cl- + O2
Nedochází ovšem pouze k tvorbě ROS, ale také ke vzniku NO a jeho metabolitů,
které jsou označovány jako RNS (reactive nitrogen species). Zvyšuje se množství enzymu
syntázy oxidu dusnatého ve fagocytujících buňkách (NOS II nebo také inducibilní NO
syntáza, iNOS), jehož aktivní podjednotkou je kalmodulin a není proto závislý na Ca2+.
(Štípek a kol., 2000). Tento enzym se aktivuje hlavně vlivem cytokinů IFN-γ a TNF,
sekretovaných Th1-lymfocyty nebo po stimulaci bakteriálním lipopolysacharidem.
36

Dochází tak ke katalýze reakce, při které dochází k redukci argininu na NO a citrulin.
Zdrojem elektronů, potřebných pro tuto redukci, je NADPH.
Samotný NO. reaguje in vivo velmi pomalu. Jeho metabolity jsou však velmi
reaktivní. Při reakci NO. se superoxidem vzniká toxický peroxynitrit.
NO● + O2●- → OONOTato látka je velmi silným oxidačním činidlem a může difundovat v tkáni, kde ničí
biomolekuly v okruhu 10µm od produkující buňky, což může způsobit mikroskopické
nekrózy v napadených orgánech (Hořejší, Bartůňková, 2009; Štípek a kol., 2000; Toman
a kol., 2009).
Složka
Antimikrobiální
proteiny

Neutrální proteinázy

Kyselé hydrolázy

Granuly
specifické

azurofilní
Myeloperoxidáza
Lysozym
Defensiny
BPI
Elastáza
Katepsin G
Proteináza 3
Katepsin B
Katepsin D
β-D-glukuronidáza
α-mannosidáza
Fosfolipáza A2

Lysozym
Laktoferin
Kolagenáza
Komplementový
aktivátor

Želatináza
Plazminogenový
aktivátor

Fosfolipáza A2

Katepsin B
Katepsin D
β-D-glukuronidáza
α-mannosidáza

CR3, CR4
FMLP receptor
Lamininové
receptory
Cytochrom b558
Chemotaktický
faktor pro monocyty
Histamináza
Protein vážící
vitamin B12

Zásobní
membránové
receptory

Ostatní

malé zásobní

Chondroitin-4-sulfát

Cytochrom b558

Tab 1. : Složení granulí neutrofilních leukocytů (převzato z knihy Základy imunologie, 2009, Hořejší,
Bartůňková)

5.1.7. Sekreční produkty fagocytů
Význam fagocytů nespočívá pouze v pohlcování a usmrcování nebezpečných
patogenů či cizorodých částic, ale mají také velmi důležitou sekreční funkci. Jejich
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produkty mohou ovlivňovat diferenciaci, hematopoézu nebo další děje odehrávající se
v organismu během zánětu, jako je amplifikace zánětlivé reakce a systémová odpověď na
zánět.
Monocyty produkují větší množství cytokinů než neutrofilní granulocyty, ty jsou
však v místech zánětu přítomny v mnohem vyšších množstvích. Mezi cytokiny
produkované monocyty, makrofágy a DC patří IL-1, IL-3, IL-6, IL-8, IL-12, TNF
a GM-CSF (Hořejší, Bartůňková, 2009).
Eosinofilní granulocyty produkují IL-5, ECP (eosinofilní kationický protein),
TGF-α a TGF-β.
Zásadní roli mají i metabolity kyseliny arachidonové, které také patří mezi sekreční
produkty fagocytů a zároveň působí jako signalizační molekuly uvnitř buňky (Bartůňková
a kol., 2007).

5.1.8. Poškození vlastních tkání ROS
ROS hraje zásadní roli v likvidaci částic pohlcených fagocyty. Při nadměrné
produkci kyslíkových radikálů nebo nedostatečné funkci antioxidačního ochranného
systému však může dojít poškození buněk a tkání.
Zvýšení množství ROS může zahájit proces zvaný apoptóza, tedy programovanou
buněčnou smrt. Nejvíce reaktivních kyslíkových radikálů se vytváří v respiračním řetězci,
což je zřejmě důvod, proč jsou hlavní spouštěcí faktory apoptózy umístěny
v mitochondriích (Štípek a kol., 2000).
Toxicita ROS je způsobena jejich schopností reagovat se všemi složkami molekuly
DNA, tedy s purinovými i pyrimidinovými bázemi stejně jako s deoxyribózovou kostrou.
Poškození DNA zahrnuje modifikaci bází nebo deoxyribózy, ale také zastavení nebo
naopak indukci transkripce, chyby v replikaci a nestabilitu genomu, což je spojeno
s karcinogenezí (Halliwell, 2009). ROS ale může poškozovat i další části buňky, jako jsou
fosfolipidy. V neuronech dochází k oxidaci DHA (dokosahexaenové kyseliny), která je
hlavní složkou buněčných membrán neuronů. Poškozovány jsou také bílkoviny. Postranní
řetězce aminokyselin jsou náchylné k oxidačnímu působení ROS, zejména to platí
u cysteinu a methioninu (Buonocore a kol., 2010).
Za určitých okolní může ROS pozastavit buněčnou smrt. Při vysoké koncentraci
nebo při dlouhodobém oxidačním stresu dochází k trvalé aktivaci mitogenem aktivované
protein kinázy, což vede k buněčné smrti spojené s rozsáhlým poškození buňky (Pourova
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a kol., 2010). Naopak přechodné působení ROS aktivuje transkripční faktor NF-кB, který
inhibuje JNK (faktor podporující nástup buněčné smrti) a spouští přepis mnoha genů
důležitých pro přežití buňky. Dochází také k tvorbě antioxidantů jako jsou kataláza, SOD,
glutathion reduktáza a glutathion peroxidáza (Lakhan a kol., 2009).

5.2. Lysozym
Lysozym (Obr. 15) byl objeven Alexandrem Flemingem v roce 1922. Svůj název
nese díky své enzymové povaze (zyme) a díky schopnosti štěpit bakterie (lyso) (Merlini
a Bellotti, 2005). Tento enzym hraje klíčovou roli ve vrozené imunitě obratlovců
i bezobratlých a je součástí jedné z prvních obranných linií při bakteriální infekci.
V živočišné říši byly identifikovány 3 typy lysozymů: typ chicken (kuře) C, typ
goose (husa) G a typ invertebrate (bezobratlý) I (Leysen a kol., 2011).
Lidský lysozym je složen ze 130 aminokyselin (Thompson, 1954) a patří do C třídy
lysozymů. Je kódován genem, který se nachází na 12 chromozomu a je složen ze 4 exonů
a 3 intronů (Peters a kol., 1989). Ve vysoké koncentraci se nachází v různých tkání
a tekutinách (játra, kloubní chrupavky, slzy, sliny, mléko atd.). Objevuje se také v krevních
buňkách jako jsou granulocyty, monocyty a makrofágy. Obsahuje 4 disulfidické můstky
a 6 tryptofanových (Trp) zbytků, tři z nich se nachází v místě vazby lysozymu se
substrátem (Chandra a kol., 2010)
Je to enzym, který má schopnost hydrolyzovat β-1,4-glykosidické vazby mezi
N-acetylmuramovou kyselinou a N-acetylglukosaminem. Tyto vazby se vyskytují
v peptidoglukanových strukturách buněčných stěn některých mikroorganismů. Zaměřen je
tedy přednostně proti G+ bakteriím (Merlini, Bellotti, 2005).
Bakterie ale dokázaly vyvinout mechanismy, díky kterým se staly vůči lysozymu
resistentní.

Jednou

z obranných

strategií

je

modifikace

peptidoglykanu.

Tento

mechanismus využívají G-pozitivní i G-negativní bakterie (Davis a kol., 2008). Jiným
typem rezistence je tvorba bílkovinných inhibitorů lysozymu. Tento mechanismus byl
zatím potvrzen pouze u G-negativních bakterií (Deckers a kol., 2004) . V současné době
byly popsány 4 různé rodiny inhibitorů lysozymu (Leysen a kol., 2011).
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Obr. 15: Lysozym (URL8)

Lysozym nemá pouze antibakteriální funkce, ale podílí se například na inaktivaci
některých virů, zvyšuje fagocytární aktivitu leukocytů a stimuluje proliferaci
a protinádorové působení monocytů (Ibrahim a kol., 2001).
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6. Cíle
Cílem mé diplomové práce bylo určit, jaký vliv mohou mít nanočástice stříbra a zlata
na některé mechanismy nespecifické imunity.


Stanovit vliv nanočástic stříbra na produkci reaktivních metabolitů kyslíku
v plné heparinizované krvi.



Stanovit vliv nanočástic zlata na produkci reaktivních metabolitů kyslíku
v plné heparinizované krvi.



Stanovit vliv nanočástic stříbra na aktivitu lysozymu metodou radiální difúze.



Stanovit vliv nanočástic zlata na aktivitu lysozymu metodou radiální difúze.

 Stanovit, zda mohou nanočástice stříbra ovlivňovat tvorbu některých reaktivních
metabolitů kyslíku vytvořených pomocí chemických systémů.
 Určit, zda mohou nanočástice stříbra a zlata ovlivnit morfologii krevních buněk.
 Porovnat působení nanočástic stříbra a nanočástic zlata na vybrané mechanismy
nespecifické imunity.
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7. Materiál a metody
7.1. Nanočástice stříbra
Nanočástice stříbra byly vyráběny v laboratoři na Masarykově univerzitě,
Přírodovědecké fakultě, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů.

7.1.1. Přístroje a laboratorní vybavení
 Ionic-pulser
 Filtry (3 mittel)

7.1.2. Reagencie
 Borát-fosfátový pufr (PBS)
12,99 g H3BO3

1,02 g KH2PO4

1,2 g NaOH

do 500 ml dH2O

(Sklad chemikálií PřF)
Následně upravuje pH na 7,4 přidáním 1M HCl nebo 0,1 M NaOH.
 H2O

7.1.3. Postup přípravy nanočástic
Nanočástice stříbra byly vyráběny metodou elektrolýzy (převzato - Murray a kol.,
2005)
Do skleněné nádoby se nalije destilovaná voda. Zahřeje se na co nejvyšší teplotu, vloží
se stříbrné elektrody, ke kterým se následně připojí krokosvorky a zapojí se zdroj do síťové
zásuvky (230V~). Během výroby se koloid promíchává nekovovým nástrojem (keramická
lžička). Podle požadované koncentrace je zvolen čas průběhu elektrolýzy. Po dokončení
elektrolýzy byl roztok nanostříbra přefiltrován. Koncentrace vyráběného nanostříbra byla
50 mg/l. Další koncentrace se získávaly ředěním. Použité koncentrace byly :
50 mg/l

30 mg/l

10 mg/l

2,5 mg /l
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0,31 mg/l

0,019 mg/l

Výsledné koncentrace v jamkách byly poloviční (celkový objem jamky byl vždy
200 µl, z toho roztok stříbra 100 µl) :
25 µg/ml reakční směsi; 15 µg/ml reakční směsi; 5 µg/ml reakční směsi;
1,25 µg/ml reakční směsi; 0,16 µg/ml reakční směsi; 0,001 µg/ml reakční směsi
Při stanovení vlivu nanočástic na chemiluminiscenci a na aktivitu lysozymu se
k ředění nanočástic používal borát-fosfátový pufr (PBS).
Při stanovení stanovení vlivu nanočástic na chemické systémy byla k ředění použita
deionizovaná voda.

7.2. Nanočástice zlata
Nanočástice zlata byly vyráběny ve spoluprácí s laboratoří MU

Přírodovědecké

fakulty, Ústavu fyzikální elektroniky, fyzikální sekce.
Nanočástice zlata byly vyráběny z HAuCl4 (kyselina tetrachlorozlatitá) a jako redukční
činidlo byla použita kyselina gallová.
Použité koncentrace nanozlata byly :
30 mg/l

15 mg/l

10 mg/l

2,5 mg/l

0,019 mg/l

Výsledné koncentrace v jamkách byly poloviční (celkový objem jamky byl vždy
200 µl, z toho roztok stříbra 100 µl):
15 µg/ml reakční směsi; 7,5 µg/ml reakční směsi; 5 µg/ml reakční směsi;
1,25 µg/ml reakční směsi; 0,16 µg/ml reakční směsi; 0,001 µg/ml reakční směsi
Při stanovení vlivu nanočástic na chemiluminiscenci a na aktivitu lysozymu se
k ředění nanočástic používal borát-fosfátový pufr (PBS).

7.3. Biologický materiál


Lidská kapilární krev
Odběr byl prováděn z bříška prstu zdravých dobrovolných dárců. Pokožka se před

odběrem lehce otřela dezinfekčním prostředkem. Kožní vpich se prováděl sterilním
kopíčkem. První kapka krve byla setřena sterilním tampónkem. Krev se poté odebírala do
heparinizovaných kapilár. Následně se nechala volně stéct do eppendorfek.
Lidská

kapilární

krev

byla

použita

při

stanovení

vlivu

nanočástic

chemiluminiscenci a při stanovení vlivu nanočástic na morfologii krevních buněk.
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na



Hemolymfa (Bombyx mori)
Hemolymfa byla odebrána od housenek samců Bombyx mori běžně chovaných

v laboratoři OFIŽ (Oddělení fyziologie a imunologie živočichů) a poté zamražena při
teplotě -18 °C.
Hemolymfa byla použita při stanovení vlivu nanočástic na působení lysozymu.

7.4. Chemiluminiscence v plné krvi
Metodou chemiluminiscence byl stanoven vliv nanočástic stříbra a zlata na vznik
a tvorbu reaktivních metabolitů kyslíku a tedy na míru oxidativního vzplanutí fagocytů.

7.4.1. Reagencie


HBSS

Hanks ballanced salt sollution
Níže uvedené reagencie (sklad chemikálií PřF) se naváží a smíchají. Následně se upravuje
pH pomocí 1 M HCl a 0,1 M NaOH na 7,4.



0,2 g KCl

0,03 g KH2PO4

4 g NaCl

0,1 g MgSO4 x 7 H2O

0,5 g C6H12O6

0,07 g CaCl2

0,175 g NaHCO3

0,06 g Na2HPO4 x 12 H2O

500 ml dH2O

Luminol (0,02 M) (Invitrogen)
Naváží se 0,1772 g luminolu (5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion), smíchá se

s 100 ml borátového pufru (pH 9,0).
Po důkladném promíchání se rozděluje do eppendorfek za neustálého míchání. Teplota
uskladnění je nejméně -18°C.


Neopsonizovaný zymozan (20 mg/ml) (Sigma)
Ve vodní lázni se po dobu 20 minut povaří 300 mg zymozanu s 15 ml HBSS. Po

stanovené době třikrát promyjeme v HBSS. Následuje centrifugace 250 G po dobu 10 min.
Po posledním promytí se resuspenduje v 15 ml HBSS.
Teplota uskladnění je -18°C. Před použitím se rozředí 1:2 HBSS.


Nanočástice stříbra



Nanočástice zlata
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7.4.2. Přístroje a laboratorní vybavení
 Luminometr LMT 01 (Immunotech, ČR)
 Šablony a neprůhledné stripy (Thermo Electron Corporation)
 Běžné laboratorní vybavení

7.4.3. Popis metody
Chemiluminiscence (CL) je metoda využívající chemické reakce, při které dochází
k excitaci elektronů. Při jejich návratu na základní hladinu je uvolňována energie ve formě
fotonů, které jsou následně detekovány pomocí luminometru.
Aby došlo k excitaci elektronů, musí vznikat hodně energie. Reakce proto musí být
exotermní, často je to oxidace.
Metodou chemiluminiscence je možné sledovat vznik reaktivních metabolitů
kyslíku (ROS) (Obr. 16). Tyto vznikají ve fagocytech redukcí molekulárního kyslíku na
superoxidový anion pomocí NADPH-oxidázy. Z něj jsou odvozeny další ROS :
• Peroxid vodíku H2O2
přeměnou superoxidového radikálu pomocí superoxid dismutázy (SOD)
• Kyselina chlorná
peroxidací chloridových iontů v přítomnosti myeloperoxidázy (MPO)
• Singletový kyslík
• Hydroxylový radikál
Tento proces se nazývá oxidativní vzplanutí a je známý jako jeden
z baktericidních mechanismů fagocytů.
NADPH + 2O2 → NADP+ + H+ + 2O2●2O2●- + 2H+ → H2O2 + O2
H2O2 + Cl- + H+ → HOCl + H2O
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Obr. 16:

Neutrofil – oxidativní vzplanutí (URL9)

Excitované molekuly buď uvolňují svoji energii ve formě fotonů (obvykle se to
projevuje jako krátké záblesky světla), nebo ji převádějí na fluoreskující sloučeniny
(dlouhodobá světelná emise, minuty). Přirozená chemiluminiscence je velmi slabá, a proto
je zesilována luminofory. Činidlem vyvolávajícím vznik světelného záření může být
například námi použitý luminol. Ten je oxidován reaktivními metabolity kyslíku (ROS)
vznikajícími při oxidativním vzplanutí fagocytů (Obr. 17), jako jsou například peroxid
vodíku, superoxidový radikál a singletový kyslík. Dalšími často používanými luminofory
jsou izoluminol, lucigenin a pholasin.
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Obr. 17:

Interakce peroxidu vodíku s luminolem (URL10)

Rozlišujeme spontánní a aktivovanou chemiluminiscenci. Při spontánní CL se
zaznamenává aktivita buněk (fagocytů) v klidovém stavu. Buňky však lze i aktivovat tzv.
aktivátory (stimulačními látkami). Jako příklad lze uvést:
Neopsonizovaný zymozan: váže se spíše pomocí nespecifického
rozpoznávání
Opsonizovaný

zymozan:

váže

se

na

povrch

buňky

pomocí

komplementových receptorů CR3 a IgFc receptorů
Po jejich navázání dochází k fagocytóze a následné aktivaci NADPH oxidázy.
Metoda byla převzata a modifikována podle diplomové práce Slámová, 2008.

7.4.4. Postup
Optimalizace metody
Cílem bylo stanovit vhodné množství krve pipetované do reakčních jamek.
Testované objemy krve byly: 10 µl, 5 µl, 3 µl, 2 µl a 1 µl. Do jamek se dále pipetovalo
25 µl luminolu a u aktivované chemiluminiscence se přidávalo 25 µl zymozanu. Do
výsledného objemu 200 µl se jamky doplnily HBSS.
Spontánní chemiluminiscence
Do reakčních jamek na stripech se pipetovalo 72 µl HBSS, 25µl luminolu, 100 µl
nanočástic (Ag/Au), 3 µl krve.
Aktivovaná chemiluminiscence
Do reakčních jamek na stripech se pipetovalo 47 µl HBSS, 25 µl luminolu, 100 µl
nanočástic (Ag/Au), 3 µl krve, 25 µl zymozanu, v tomto pořadí.

Celkový objem v jamce byl 200 µl. Vzorky u optimalizace byly měřeny na plné
krvi 3 lidí a v duplikátech. Vzorky u stanovení vlivu nanočástic na CL byly měřeny na plné
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krvi 8 lidí a v triplikátech (ve třech jamkách byl vždy stejný vzorek). V kontrolních
vzorcích byly nanočástice nahrazeny stejným objemem HBSS. Měřilo se na luminometru
po dobu 1 hodiny a při teplotě 37 °C.

Vyhodnocení
Byl stanovován pík a integrál chemiluminiscenční křivky, který vyjadřuje celkovou
produkci ROS během doby měření. Chemiluminicenční signál byl přepočítáván pro 10 000
leukocytů.
Statistické hodnocení bylo prováděno pomocí programu STATISTIKA 10. Data pro
statistickou analýzu byla logaritmicky transformována. K výpočtu byla použita jednocestná
ANOVA; LSD (Least Square Difference) test (p<0,05).
Ze statistického zpracování byly vyloučeny vzorky se zjevnou chybou měření.
V příloze 1 a 2 jsou uvedeny popisné statistiky primárních dat použitých pro statistickou
analýzu vlivu různých objemů krve na spontánní a aktivovanou CL. V příloze jsou
uvedeny popisné statistiky primárních dat použitých pro statistickou analýzu vlivu
nanočástic stříbra (příloha 3) a zlata (příloha 4) na spontánní a aktivovanou CL.

7.5. Stanovení počtu leukocytů v Bürkerově komůrce
Ve všech použitých vzorcích krve byl stanoven počet leukocytů.

7.5.1. Reagencie


Türkův roztok
1ml ledové kyseliny octové
1 ml 1% roztoku gentiánové violeti
100 ml dH2O

7.5.2. Postup
10 µl krve odebrané z prstu zdravého dobrovolného dárce bylo napipetováno do
190 µl Türkova roztoku (ředění 1:20) a důkladně promícháno pro získání stejnoměrné
suspenze bílých krvinek. Krycí sklíčko na Bürkerově komůrce musí pevně přiléhat na
postraní nosné plochy, aby mezi ním a podložním sklem vznikla štěrbina o dané velikosti
(0,1 mm). Pipetou se Bürkerova komůrka naplní zředěnou krví tak, aby se dokonale
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rovnoměrně a bez vzduchových bublin překrylo celé počítací pole. Systematicky byl
počítán počet leukocytů v 50 velkých čtvercích (1/25 mm2).

Vyhodnocení
Celkový počet leukocytů v 50 čtvercích dělíme 50, tak získáme průměrný počet
leukocytů v objemu 1/250 mm3. Převedeme na objem 1 mm3 a vynásobíme ředěním.

Počet leukocytů v 1 µl krve =

p×č ×h× z
y

p…..počet napočítaných buněk,
č…..reciproká hodnota plochy políčka (č = 25),
h…..reciproká hodnota výšky komůrky (h = 10 mm),
z…..ředění (20),
y…..počet políček, ve kterých jsme počítali (50)

7.6. Chemické systémy pro produkci ROS
Pomocí chemických systémů byl zjištěn vliv nanočástic stříbra na produkci
kyslíkových radikálů O2●- , HO● a H2O2.

7.6.1. Reagencie


Luminol (0,02 M) (Invitrogen)



Hypoxantin (HX) (Sigma)
0,0072 g HX bylo rozpuštěno ve 2 ml H2O. Výsledná koncentrace hypoxantinu

v jamce byla 5 mmol/l.


Xantinoxidáza (XO) (Sigma)
0,0022 g xantinoxidázy (0,65 U/mg) bylo rozpuštěno v 5 ml H2O. Výsledná

koncentrace xantinoxidázy v jamce byla 53 mU/ml.


Peroxid vodíku (Sigma)
Požadová koncentrace peroxidu vodíku byla dosažena smícháním 24 µl 30% H2O2

s 10 ml H2O. Výsledná koncentrace v jamce v systému H2O2 byla 2 mmol/l. Výsledná
koncentrace v jamce v systému H2O2-FeSO4 byla 1,5 mmol/l.


Síran železnatý (FeSO4 x 7H2O) (Sklad PřF)
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0,0044 g FeSO4 x 7 H2O bylo rozpuštěno v 10 ml H2O. Výsledná koncentrace byla
0,1 mmol/l.


Nanočástice stříbra

7.6.2. Přístroje a laboratorní vybavení
 Luminometr LMT 01 (Immunotech, ČR)
 Šablony a neprůhledné stripy (Thermo Electron Corporation)
 Běžné laboratorní vybavení

7.6.3. Popis metody
Pomocí chemických systémů byly uměle syntetizovány reaktivní kyslíkové radikály
(ROS). Použitými systémy byly hypoxantin-xantioxidáza systém (HX-XO), peroxid
vodíku-síran železnatý systém a peroxid vodíku systém. Kyslíkové radikály tvořené těmito
systémy byly O2●- , HO● a H2O2.
Hypoxantin-xantinoxidáza systém sloužil pro generování O2●- radikálu. V malé
míře se ovšem produkuje i HO● a H2O2.
V systému peroxidu vodíku byly produkovány radikály H2O2 a HO●.
V systému peroxid vodíku-síran železnatý se tvořil HO● radikál.
Metoda byla převzata a modifikována podle Komrsková a kol., 2006.

7.6.4. Postup
Hypoxantin-xantinoxidáza systém
Do reakčních jamek na stripech se pipetovalo 100 µl Ag, 25 µl luminolu, 37,5 µl
hypoxantinu a 37,5 µl xantinoxidázy.
H2O2 systém
Do reakčních jamek na stripech se pipetovalo 100 µl Ag, 25 µl luminolu, 50µl H2O2
a 25 µl H2O.
H2O2-FeSO4 systém
Do reakčních jamek na stripech se pipetovalo 100 µl Ag, 25 µl luminolu, 37,5 µl
H2O2 a 37,5 µl FeSO4.
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Celkový objem v jamce byl 200 µl. Vzorky byly měřeny v triplikátech pro každou
ze zvolených koncentrací nanočástic. Měřilo se na luminometru po dobu 15 minut při
laboratorní teplotě. V kontrolních vzorcích byly nanočástice nahrazeny stejným objemem
HBSS.

Vyhodnocení
Byl stanovován pík a integrál chemiluminiscenční křivky, který vyjadřuje celkovou
produkci ROS během doby měření.
Statistické hodnocení bylo prováděno pomocí programu STATISTIKA 10. Data pro
statistickou analýzu byla logaritmicky transformována. K výpočtu byla použita jednocestná
ANOVA; LSD test (p<0,05).
Ze statistického zpracování byly vyloučeny vzorky se zjevnou chybou měření.

7.7. Stanovení vlivu nanočástic Ag/Au na lysozym metodou
radiální difúze v agaróze
Metodou radiální difúze v agaróze byl stanoven vliv nanočástic stříbra a zlata na
antimikrobiální působení lysozymu obsaženém v hemolymfě Bource morušového (Bombyx
mori) a na působení samotného lysozymu (Sigma, USA).

7.7.1. Biologický materiál


Hemolymfa (Bombyx mori)

7.7.2. Reagencie


Micrococcus luteus (CCM 169)



Borát-fosfátový pufr (pH 7,4)



Agaróza (Lachema, ČR)



Lysozym (Sigma)
Lysozym byl připraven navážením 10 mg lysozymu (47 000 units/mg) a jeho

následným rozpuštěním ve fyziologickém roztoku.


Fyziologický roztok
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Nutrient agar (HiMedia Laboratories Limited, Indie)



Nanočástice stříbra



Nanočástice zlata

7.7.3. Přístroje a laboratorní vybavení
 Víčka mikrotitračních destiček (Gama group a. s., ČR)
 Termostat (Melag Brutschrank Incubat, Německo)
 Běžné laboratorní vybavení

7.7.4. Popis metody
Při této metodě je jedna ze složek (bakterie Micrococcus luteus) rozsuspendována
v agarózovém gelu. Druhá složka (vzorek; resp. čistý lysozym pro kalibraci) je potom
napipetována do jamky, ze které radiálně difunduje do okolního gelu.
Lysozym je protein schopný enzymaticky štěpit polysacharid murein obsažený
v buněčných stěnách gram-pozitivních bakterií, což způsobuje lyzi bakteriálních buněk
a tím dochází k vyčeření gelu v oblasti působení lysozymu.

7.7.5. Postup
Příprava agarózového gelu s Micrococcus luteus
Micrococcus luteus byl kultivován na Petriho miskách na Nutrient agaru po dobu
3-4 dní a poté byl uchováván ve temnu při teplotě 4°C.
Agarózový gel se připravoval smícháním borát-fosfátového pufru (105 ml)
s agarózou (1,25 g) a Micrococcus luteus (cca 50 mg). Zakalená směs se několik minut
vařila ve vodní lázni. 25 ml horkého gelu se pomocí předem nahřáté pipety nalévalo na
víčko mikrotitrační destičky. Po ztuhnutí bylo do gelu pomocí korkovrtu a vývěvy
vysekáno 30 jamek (6x5).

Stanovení vlivu nanočástic Ag/Au na působení lysozymu
Celkový objem reagencií pipetovaný do jamky byl 14 µl. Na každé víčko byla
pipetována kalibrační řada. Na kalibraci byl použit čistý lysozym.
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Pro ředění lysozymu i hemolymfy byl použit borát-fosfátový pufr.
Koncentrace lysozymu (47 000 units/ml) v kalibračních řadách byly 5 mg/ml;
2,5 mg/ml; 1,25 mg/ml; 0,625 mg/ml; 0,31 mg/ml; 0,16 mg/ml.
Byly použity 3 koncentrace Ag : 0,02; 10; 50 mg/l.
Byly použity 3 koncentrace Au : 0,02; 10; 30 mg/l.
Pro stanovení vlivu nanočástic Ag/Au na samotný lysozym byl použit lysozym
o koncentraci 0,625 mg/ml.
Hemolymfa byla po rozmražení byla zředěna 8x. Následně se smíchala
v eppendorfkách s roztokem nanočástic Ag/Au v příslušné koncentraci v poměru 1:1 (7µl
Ag/Au + 7µl hemolymfy/lysozymu).

Vyhodnocení
Po 24 hodinách inkubace ve vlhké komůrce při teplotě 37°C se odečítal průměr
difúzní zóny pomocí měřítka IDP-SEVAC. Průměr difúzní zóny se pomocí kalibrační
křivky přepočítával na jednotky aktivity lysozymu (units/mg).
Statistické hodnocení bylo prováděno pomocí programu STATISTIKA 10. Data pro
statistickou analýzu byla logaritmicky transformována. K výpočtu byla použita jednocestná
ANOVA; LSD test (p<0,05).
Do statistické analýzy nemohly být zařazeny hodnoty z jamek, které nebylo možné
odečíst z důvodu chybného technického provedení (nesymetricky vyseknutá jamka způsobí
vznik oválného tvaru precipitačního prstence, který nelze odečíst). V příloze 5 jsou
uvedeny popisné statistiky primárních dat použitých pro statistickou analýzu vlivu
nanočástic stříbra a zlata na hemolymfu.

7.8. Stanovení vlivu nanočástic stříbra a zlata na morfologii
krevních buněk pomocí světelného mikroskopu
Touto metodou byly sledovány morfologické změny krevních buněk po působení
nanočástic stříbra a zlata. Snahou bylo zjistit, jak reagují leukocyty na působení vysokých
koncentrací nanočástic stříbra a zlata.
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7.8.1. Biologický materiál


Lidská kapilární krev

7.8.2. Reagencie


Barvící souprava Leukodif (Biolatest)



Nanočástice stříbra



Nanočástice zlata

7.8.3. Přístroje a laboratorní vybavení
 Světelný mikroskop (Olympus BX 40)
 Běžné laboratorní vybavení

7.8.4. Popis metody
Díky morfologickým změnám může být sledován fyziologický stav buněk, v našem
případě leukocytů.
Koncentrace krve použité v roztěrech neodpovídaly koncentracím krve použité při
chemiluminiscenčním stanovení vlivu nanočástic na respirační vzplanutí neutrofilů.
Důvodem je příliš malé množství krve v jamkách, kvůli kterému nebylo možné provést
roztěry.

7.8.5. Postup
Nanočástice stříbra s plnou krví
Do ependorfek se napipetovalo 20 µl nanostříbra o koncentraci 50 mg/l a 20 µl plné
heparinizované krve. Tato směs se nechala inkubovat v termostatu při teplotě 37 °C po
dobu 60 min. Poté se odebrala kapka na podložní sklíčko a udělal se roztěr. Ten se po
zaschnutí nabarvil barvící soupravou Leukodif.
Nanočástice zlata s plnou krví
Do ependorfek se napipetovalo 20 µl nanozlata o koncentraci 30 mg/l a 20 µl plné
heparinizované krve. Tato směs se nechala inkubovat v termostatu při teplotě 37 °C po
dobu 60 min. Poté se odebrala kapka na podložní sklíčko a udělal se roztěr. Ten se po
zaschnutí nabarvil barvící soupravou Leukodif.
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Vyhodnocení
Pomocí světelného mikroskopu byl pozorován vliv nanočástic Ag/Au na morfologii
leukocytů. Roztěry byly sledovány pod imerzí při zvětšení 1000x a byla pořízena
fotodokumentace. Pozorované změny nebyly nijak kvantifikovány.

55

8. Výsledky
Byl hodnocen vliv nanostříbra a vliv nanozlata na vybrané mechanismy
nespecifické imunity a na tvorbu kyslíkových radikálů vytvořených chemickými systémy.

8.1. Optimalizace metody chemiluminiscence
Tato optimalizace byla prováděna s cílem zjistit jaké množství krve lze použít
v pokusech stanovujících vliv nanočástic na spontánní a aktivovanou chemilumiscenci
(CL).

8.1.1. Spontánní chemiluminiscence
Graf 1 znázorňuje intergrál spontánní chemiluminiscence. Hodnoty nejsou
přepočítané na stejné množství leukocytů. Graf neukazuje výrazné rozdíly mezi použitými
objemy krve. To potvrzuje i LSD test (tab. 2) nepřepočítaných hodnot, kde nebyly
prokázány statisticky významné rozdíly. V tabulce 2 jsou uvedeny i popisné statistiky.
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Graf 1 :

Vliv různých objemů krve (1-10 µl) na spontánní CL – integrál spontánní CL křivky. Sloupce

označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly spolehlivosti, n=3, resp. 2 (viz. tab. 2).
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Množství
krve

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

10 ul

2

a

4,684856

0,127589

3,063678

6,306033

5 ul

3

a

4,880741

0,167839

4,158590

5,602892

3 ul

3

a

4,784669

0,192089

3,958177

5,611161

2 ul

3

a

4,764622

0,184802

3,969484

5,559759

1 ul

3

a

5,026074

0,180553

4,249217

5,802931

Tab 2. : LSD test (p<0,05) a popisné statistiky - spontánní chemiluminiscence porovnávající použitá
množství krve u hodnot nepřepočítaných pro stejné množství leukocytů. (Data byla pro statistické
hodnocení logaritmicky transformována).

Graf 2 znázorňuje intergrál spontánní chemiluminiscence přepočítané pro 10 000
leukocytů. Ukazuje rozdíly mezi použitými objemy krve. To potvrzuje i LSD test (tab. 3)
přepočítaných hodnot. Při objemu 1µl došlo k výraznému zvýšení hodnot RLU/s. Nejnižší
produkce ROS byla zaznamenána při objemu krve 10 µl. V tabulce 3 jsou uvedeny
i popisné statistiky.
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Graf 2 :

Vliv různých objemů krve (1-10 µl) na spontánní CL – integrál spontánní CL křivky

(přepočítané pro 10000 leukocytů). Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=2.
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Množství
krve

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

10 ul

2

a

3,657626

0,117393

2,166008

5,149244

5 ul

2

ab

4,031108

0,186786

1,657764

6,404452

3 ul

2

b

4,088330

0,000592

4,080813

4,095847

2 ul

2

b

4,252623

0,024082

3,946637

4,558608

1 ul

2

c

4,830122

0,101144

3,544961

6,115283

Tab 3. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky - spontánní chemiluminiscence porovnávající použitá
množství krve u hodnot přepočítaných pro 10 000 leukocytů. (Data byla pro statistické hodnocení
logaritmicky transformována).

8.1.2. Aktivovaná chemiluminiscence
Na grafu 3 je znázorněn intergrál aktivované chemiluminiscence. Hodnoty nejsou
přepočítány pro stejné množství leukocytů. LSD test (tab. 4) ukazuje, že nejsou rozdíly
mezi použitými objemy krve při nepřepočítaných hodnotách pro stejné množství
leukocytů. V tabulce 4 jsou uvedeny i popisné statistiky.
1600

1400

CL (RLU/s * 103)

1200

1000

800

600

400

200

0
10 ul

5 ul

3 ul

2 ul

1 ul

Množství krve
Graf 3 :

Vliv různých objemů krve (1-10 µl) na aktivovanou CL – integrál aktivované CL křivky

(nepřepočítané pro 10000 leukocytů). Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95
intervaly, n=3.
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Množství
krve

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

10 ul

3

a

5,748419

0,118190

5,239888

6,256951

5 ul

3

a

5,913274

0,090996

5,521751

6,304796

3 ul

3

a

5,953004

0,078305

5,616083

6,289926

2 ul

3

a

5,997659

0,065248

5,716920

6,278399

1 ul

3

a

6,005961

0,081334

5,656011

6,355912

Tab 4. : LSD test (p<0,05) a popisné statistiky - aktivovaná chemiluminiscence porovnávající použitá
množství krve u hodnot nepřepočítaných pro 10 000 leukocytů. (Data byla pro statistické hodnocení
logaritmicky transformována).

Graf 4 znázorňuje integrál aktivované CL, přepočítané pro 10 000 leukocytů.
Ukazuje rozdíly mezi použitými objemy krve. To potvrzuje i LSD test (tab. 5)
přepočítaných hodnot. Při objemu 1µl došlo k výraznému zvýšení hodnot RLU/s. Nejnižší
svítivost byla zaznamenána při objemu krve 10 µl. Mezi objemy 2µl a 3 µl nebyl
zaznamenán statisticky významný rozdíl. V tabulce 5 jsou uvedeny i popisné statistiky.
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Graf 4 :

Vliv různých objemů krve (1-10 µl) na aktivovanou CL – integrál aktivované CL křivky

(přepočítané pro 10000 leukocytů). Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=3.
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Množství
krve

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

10 ul

3

a

4,716469

0,111509

4,236685

5,196252

5 ul

3

b

5,182353

0,084027

4,820814

5,543892

3 ul

3

c

5,443932

0,071089

5,138059

5,749806

2 ul

3

c

5,664678

0,057747

5,416212

5,913145

1 ul

3

d

5,974011

0,074276

5,654426

6,293595

Tab 5. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky aktivované chemiluminiscence porovnávající použitá
množství krve u hodnot přepočítaných pro 10 000 leukocytů. (Data byla pro statistické hodnocení
logaritmicky transformována).

8.2. Vliv nanočástic na spontánní a aktivovanou CL
8.2.1. Vliv nanostříbra na spontánní chemiluminiscenci
Ve všech grafech jsou použity hodnoty RLU přepočítány pro 10 000 leukocytů. Graf
5 znázorňuje integrál spontánní CL.
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Graf 5 :

Vliv nanostříbra na spontánní CL – integrál spontánní CL křivky. Hodnoty intergrálu RLU jsou

přepočítané pro 10 000 leukocytů. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=8.
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LSD test (tab. 6) ukazuje na statisticky významné rozdíly mezi použitými
koncentracemi. Při použití koncentrace nanostříbra 30 mg/l došlo ke zvýšení
chemiluminiscenčního signálu oproti kontrole neovlivněné nanostříbrem. V tabulce 6 jsou
uvedeny i popisné statistiky.

Koncentrace
nanostříbra

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

0

8

a

3,834306

0,118007

3,555265

4,113347

0,019 mg/l

8

a

3,781741

0,110017

3,521591

4,041891

2,5 mg/l

8

a

3,732473

0,110901

3,470234

3,994712

10 mg/l

8

a

3,856723

0,112749

3,590114

4,123332

30 mg/l

8

b

4,193248

0,140927

3,860010

4,526487

50 mg/l

8

ab

4,019618

0,094049

3,797227

4,242008

Tab 6. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanostříbra na spontánní
chemiluminiscenci. (Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).

8.2.2. Vliv nanostříbra na aktivovanou chemiluminiscenci
Ve všech grafech jsou použity hodnoty RLU přepočítáné pro 10 000 leukocytů. Graf
6 znázorňuje integrál aktivované CL. LSD test (tab. 7) ukazuje u koncentrace 50 mg/l
velmi výrazné snížení. U ostatních koncentrací nebyl prokázaný statisticky významný
rozdíl. V tabulce 7 jsou uvedeny i popisné statistiky.
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Graf 6 :

Stanovení vlivu nanostříbra na aktivovanou chemiluminiscenci. Hodnoty intergrálu RLU jsou

přepočítané pro 10 000 leukocytů. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=8.

Koncentrace
nanostříbra
0

8

LSD test
(log)
a

průměr
(log)
5,529971

0,052034

Interval spolehlivosti
(log)
5,406929
5,653013

0,019 mg/l

8

a

5,446592

0,052231

5,323086

5,570097

2,5 mg/l

8

a

5,427910

0,050482

5,308540

5,547280

10 mg/l

8

a

5,514490

0,051146

5,393549

5,635431

30 mg/l

8

a

5,458878

0,054397

5,330249

5,587507

50 mg/l

8

b

5,024803

0,078878

4,838285

5,211321

n

SE (log)

Tab 7. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanostříbra na aktivovanou
chemiluminiscenci. (Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).

8.2.3. Vliv nanozlata na spontánní chemilumincenci
Ve všech grafech jsou použity hodnoty RLU přepočítáné pro 10 000 leukocytů. Graf
7 znázorňuje integrál spontánní CL. LSD test (tab. 8) ukazuje, že mezi zvolenými
koncentracemi nejsou statisticky významné rozdíly. V tabulce 8 jsou uvedeny i popisné
statistiky.
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Graf 7 :

Stanovení vlivu nanozlata na spontánní chemiluminiscenci. Hodnoty intergrálu RLU jsou

přepočítané pro 10 000 leukocytů. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=8.

Koncentrace
nanozlata

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

0

8

a

4,079149

0,102808

3,836046

4,322253

0,019 mg/l

8

a

4,146195

0,108061

3,890671

4,401719

2,5 mg/l

8

a

4,121237

0,109508

3,862291

4,380183

10 mg/l

8

a

4,113061

0,102724

3,870157

4,355966

15 mg/l

8

a

4,187530

0,077193

4,004997

4,370062

30 mg/l

8

a

4,170634

0,083117

3,974095

4,367173

Tab 8. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanozlata na spontánní chemiluminiscenci.
(Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).

8.2.4. Vliv nanozlata na aktivovanou chemiluminiscenci
Ve všech grafech jsou použity hodnoty RLU přepočítáné pro 10 000 leukocytů. Graf
8 znázorňuje integrál aktivované CL. LSD test (tab. 9) ukazuje, že mezi zvolenými
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koncentracemi nejsou statisticky významné rozdíly. V tabulce 9 jsou uvedeny i popisné
statistiky.
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Graf 8 :

Stanovení vlivu nanozlata na aktivovanou chemiluminiscenci. Hodnoty intergrálu RLU jsou

přepočítané pro 10 000 leukocytů. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly,
n=8.

Koncentrace
nanozlata
0

8

LSD test
(log)
a

průměr
(log)
5,689276

0,078126

Interval spolehlivosti
(log)
5,504537
5,874015

0,019 mg/l

8

a

5,617151

0,091946

5,399734

5,834569

2,5 mg/l

8

a

5,613045

0,090418

5,399241

5,826849

10 mg/l

8

a

5,645489

0,074618

5,469045

5,821934

15 mg/l

8

a

5,642798

0,071662

5,473344

5,812253

30 mg/l

8

a

5,484519

0,135932

5,163091

5,805947

n

SE (log)

Tab 9. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanozlata na aktivovanou
chemiluminiscenci. (Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).
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8.3. Vliv nanočástic stříbra na chemické systémy
Pomocí těchto systémů byl sledován vliv nanostříbra na tvorbu některých reaktivních
metabolitů kyslíku.

8.3.1. H2O2 systém
Na grafu 9 je vidět nárůst reaktivních metabolitů kyslíku závislý na zvyšujících se
koncentracích nanostříbra, znázorněn integrálem CL křivky. LSD test potvrdil statisticky
významné rozdíly (tab. 10). V tabulce 10 jsou zaznamenány i popisné statistiky.
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Graf 9 :

Vliv nanostříbra na tvorbu kyslíkových radikálů vytvořených H2O2 systémem. Sloupce označují

průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly, n=3.
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3

LSD test
(log)
a

průměr
(log)
5,420419

0,006148

Interval spolehlivosti
(log)
5,393967
5,446872

0,019 mg/l

3

b

5,331268

0,003241

5,317324

5,345212

0,31 mg/l

3

c

5,277394

0,009655

5,235852

5,318935

2,5 mg/l

3

d

5,299616

0,010476

5,254540

5,344691

10 mg/l

3

e

6,307827

0,003320

6,293544

6,322111

30 mg/l

3

f

7,155001

0,003663

7,139243

7,170760

50 mg/l

3

g

7,448364

0,007714

7,415172

7,481555

Koncentrace

n

0

SE (log)

Tab 10. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanostříbra na produkci reaktivních
metabolitů kyslíku vytvořených H2O2 systémem. (Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky
transformována).

8.3.2. H2O2 + FeSO4 systém
Podobně jako u předchozího H2O2 systému můžeme pozorovat také u H2O2 +
FeSO4 nárůst reaktivních metabolitů kyslíku zavislý na zvyšujících se koncentracích
nanostříbra (graf 10), znározněn integrálem CL křivky.
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Graf 10 :

Vliv nanostříbra na tvorbu kyslíkových radikálů vytvořených H2O2 + FeSO4 systémem. Sloupce

označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly, n=3.
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V tabulce 11 jsou zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi použitými
koncentracemi (LSD test). V tabulce 11 jsou uvedeny i popisné statistiky.

3

LSD test
(log)
a

průměr
(log)
6,794853

0,038784

Interval spolehlivosti
(log)
6,627979
6,961726

0,019 mg/l

3

b

6,701927

0,026974

6,585867

6,817987

0,31 mg/l

3

a

6,804814

0,013785

6,745501

6,864127

2,5 mg/l

3

c

7,015010

0,022274

6,919171

7,110849

10 mg/l

3

d

7,461754

0,023715

7,359714

7,563793

30 mg/l

3

e

8,058800

0,010558

8,013373

8,104226

50 mg/l

3

f

8,191388

0,005216

8,168947

8,213829

Koncentrace

n

0

SE (log)

Tab 11. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanostříbra na produkci reaktivních
metabolitů kyslíku vytvořených H2O2 + FeSO4 systémem. (Data byla pro statistické hodnocení
logaritmicky transformována).

8.3.3. Hypoxantin-xantinoxidáza systém
Na grafu 11 je vidět pokles chemiluminiscenčního signálu, znázorněn integrálem
CL křivky, který je závislý na zvyšující se koncentraci nanostříbra. Tento pokles značí
snižující se produkci superoxidového radikálu. LSD test v tabulce 12 ukazuje statisticky
významné rozdíly. V tabulce 12 jsou i popisné statistiky.
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Graf 11 :

Vliv nanostříbra na tvorbu kyslíkových radikálů vytvořených HX-XO systémem. Sloupce

označují průměr. Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly, n=3, resp. 2 (viz. tab. 12).

3

LSD test
(log)
a

průměr
(log)
6,376297

0,077428

Interval spolehlivosti
(log)
6,043151
6,709443

0,019 mg/l

3

a

6,364526

0,050645

6,146619

6,582433

0,31 mg/l

2

b

5,474733

0,017608

5,250998

5,698468

2,5 mg/l

3

c

4,221851

0,047950

4,015537

4,428164

10 mg/l

2

cd

4,070222

0,047381

3,468188

4,672255

30 mg/l

2

de

3,886867

0,018929

3,646356

4,127378

50 mg/l

3

e

3,814780

0,030811

3,682209

3,947351

Koncentrace

n

0

SE (log)

Tab 12. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vlivu nanostříbra na produkci reaktivních
metabolitů kyslíku vytvořených HX-XO systémem. (Data byla pro statistické hodnocení logaritmicky
transformována).
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8.4. Vliv nanočástic na působení lysozymu
Pomocí metody radiální difúze agarózovým gelem byl sledován vliv nanočástic na
aktivitu lysozymu.

8.4.1. Vliv nanostříbra na působení čistého lysozymu
Na grafu 12 je zaznamenán vliv nanočástic stříbra na působení čistého lysozymu.
Koncentrace 10 mg/l a koncentrace 50 mg/l snižovaly baktericidní aktivitu lysozymu.
V tabulce 13 jsou výsledky LSD testu, které potvrzují statisticky významné rozdíly,
a popisné statistiky.
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Graf 12 :

Vliv nanostříbra na aktivitu lysozymu. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují

0,95 intervaly, n=3, resp. 2 (viz. tab. 13).

Koncentrace

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

0

3

a

3,522174

0,010113

3,478662

3,565685

0,019 mg/l

2

a

3,584962

0,013583

3,412371

3,757554

10 mg/l

3

b

3,306242

0,016356

3,235866

3,376618

50 mg/l

3

b

3,349273

0,039672

3,178577

3,519969

Tab 13. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vliv nanostříbra na působení lysozymu. (Data
byla pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).
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8.4.2. Vliv nanostříbra na hemolymfu
Na grafu 13 je vidět vliv nanostříbra na baktericidní působení hemolymfy. Snížení
baktericidní aktivity hemolymfy bylo zaznamenáno při koncentracích nanostříbra 50 mg/l
a 10 mg/l, což potvrzuje LSD test v tabulce 14, kde jsou uvedeny i popisné statistiky.
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Graf 13 :

Vliv nanostříbra na aktivitu lysozymu obsaženého v hemolymfě. Sloupce označují průměr.

Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly, n=3, resp. 2 (viz. tab. 14).

Koncentrace

n

LSD test
(log)

průměr
(log)

SE (log)

Interval spolehlivosti
(log)

0

2

a

3,416397

0,016501

3,206734

3,626060

0,019 mg/l

3

ab

3,326325

0,068169

3,033017

3,619634

10 mg/l

3

b

3,238218

0,005765

3,213412

3,263025

50 mg/l

3

c

2,988565

0,038468

2,823050

3,154080

Tab 14. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vliv nanostříbra na hemolymfu. (Data byla pro
statistické hodnocení logaritmicky transformována).
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8.4.3. Vliv nanozlata na působení čistého lysozymu
Grafu 14 znázorňuje vliv nanozlata na působení čistého lysozymu. LSD test (tab. 15)
nepotvrdil žádné statisticky významné rozdíly. V tabulce 15 jsou uvedeny i popisné
statistiky.

7000
6500

Aktivita lysozymu (units/mg)

6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
0

0,019 mg/l

10 mg/l

30 mg/l

Koncentrace nanozlata
Graf 14 :

Vliv nanostříbra na aktivitu lysozymu. Sloupce označují průměr. Vertikální úsečky označují

0,95 intervaly, n=3.
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(log)
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(log)
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a

3,624788

0,055640

3,385388

3,864189

Tab 15. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vliv nanozlata na působení lysozymu. (Data byla
pro statistické hodnocení logaritmicky transformována).

71

8.4.4. Vliv nanozlata na hemolymfu
Graf 15 znázorňuje vliv nanozlata na baktericidní působení hemolymfy. LSD test
v tabulce 16 nepotvrzuje žádné statisticky významné rozdíly. V tabulce 16 jsou uvedeny
i popisné statistiky.
5000

Aktivita lysozymu (units/mg)

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500
0

0,019 mg/l

10 mg/l

30 mg/l

Koncentrace nanozlata
Graf 15 :

Vliv nanozlata na aktivitu lysozymu obsaženého v hemolymfě. Sloupce označují průměr.

Vertikální úsečky označují 0,95 intervaly, n=3.
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3

a

3,515940

0,082844

3,159491

3,872390

Tab 16. LSD test (p<0,05) a popisné statistiky – stanovení vliv nanozlata na hemolymfu. (Data byla pro
statistické hodnocení logaritmicky transformována).
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8.5. Stanovení vlivu nanostříbra na morfologii krevních buněk
pomocí světelného mikroskopu
Pomocí světelného mikroskopu se sledoval vliv nanočástic na morfologii buněk.
Buňky byly inkubovány s nanočásticemi stříbra 1 hodinu při teplotě 37 °C. Na obrázku 22
a obrázku 23 je vidět neutrofilní granulocyt a na obrázku 24 eosinofilní granulocyt, který
byl inkubován spolu s nanostříbrem (50 mg/l) po dobu 60 min. U obou neutrofilů jsou
patrné četné vakuolizace, které naznačují toxické působení nanostříbra na tyto leukocyty.

Obr. 18: Neutrofilní granulocyt po 60 min. působení nanostříbra (zvětšení 1000x).

Obr. 19: Neutrofilní granulocyt po 60 min. působení nanostříbra (zvětšení 1000x).
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Obr. 20: Eosinofilní granulocyt po 60 min. působení nanostříbra (zvětšení 1000x).

Na obrázku 20 lze také pozorovat zbytky jader nebo obarvené zbytky cytoplazmy.

8.6. Stanovení vlivu nanozlata na morfologii krevních buněk
pomocí světelného mikroskopu
Buňky byly inkubovány s nanočásticemi zlata 1 hodinu při teplotě 37 °C. Na
obrázcích 25 a 26 jsou vidět neutrofilní granulocyty, které byly inkubovány spolu
s nanozlatem (30 mg/l) po dobu 60 min. U neutrofilů jsou také patrné vakuolizace, které
naznačují toxické působení nanozlata na tyto leukocyty.
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Obr. 21: Neutrofilní granulocyty po 60 minutách posobení nanozlata (zvětšení 1000x).

Obr. 22: Neutrofilní granulocyty po 60 minutách působení nanozlata (zvětšení 1000x).
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9. Diskuze
Stříbro je již dlouho hojně využíváno pro své antibakteriální vlastnosti. Už
v antickém Řecku lidé uchovávali vodu ve stříbrných nádobách, protože bylo známo, že
zůstane déle čerstvá (Russell a Hugo, 1994). Později se stříbro začalo využívat
i v medicíně, například jako oční kapky či při léčení popálenin (Klasen, 2000). Také
nanočástice stříbra jsou v dnešní době využívané v oblasti medicíny (Alt a kol., 2004;
Samuel a Guggenbichler, 2004; Jain a kol., 2009), ale jsou také obsaženy v běžně dostupné
kosmetice nebo přidávány do textilií pro jejich vynikající antibakteriální vlastnosti (Li
a kol., 2008). Přesto se o jejich vlivu na buňky lidského organismu zatím mnoho neví.
Nanočástice zlata nevykazují tak silné antibakteriální vlastnosti jako nanočástice
stříbra (Williams a kol., 2006). Jejich využití v oblasti medicíny je proto odlišné od
nanočástic stříbra. Uvažuje se například o možném uplatnění při transportu léčiv do míst
určení (Ghosh a kol., 2008).
Tato diplomová práce se snaží objasnit, zda mohou mít nanočástice stříbra nebo
nanočástice zlata vliv na něktré mechanismy nespecifické imunity. Konkrétně se studoval
vliv na produkci reaktivních metabolitů kyslíku, které se tvoří ve fagocytujících buňkách.
Sledována byla spontánní i aktivovaná chemiluminiscence. Také se sledoval vliv na
aktivitu lysozymu, který má schopnost rozkládat buněčné stěny bakterií. K tomuto pokusu
byla použita hemolymfa bource morušového (Bombyx mori). Dále jsme pomocí světelného
mikroskopu stanovili, jak vypadají krevní buňky po inkubaci s jednotlivými nanočásticemi.
Používali jsme jiné koncentrace nanočástic stříbra a nanočástic zlata. Důvodem byl
odlišný výrobní postup. Nanočástice zlata byly vyráběny chemicky a při vysokých
koncentracích zlata byl roztok s nanočásticemi příliš kyselý, což by ovlivňovalo buňky.
Při chemiluminiscenci byla použita plná krev. Existují metodiky používající
izolované PMNL, které ovšem nelze získat z malých objemů krve a při jejich izolaci může
docházet k nežádoucí aktivaci buněk. Metody stanovení oxidativního vzplanutí na plné
krvi mají také své nevýhody, například inhibice CL signálu vlivem velkého množství
erytrocytů (Kopprasch a kol., 1996). Proto před samotným pokusem, který měl stanovit
vliv nanočástic na produkci reaktivních metabolitů kyslíku, musela být metoda
optimalizována. Zjišťovali jsme ideální objem použité krve v reakční směsi. Největší
chemiluminiscenční signál byl zaznamenán při použití nejmenšího námi testovaného
objemu 1 µl v reakční směsi při celkovém objemu 200 µl. Při vyšších objemech docházelo
k poklesu chemiluminiscenčního signálu. Důvodem je zhášecí účinek erytrocytů na CL,
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který je způsoben hemoglobinem a enzymy erytrocytů (SOD, glutathion peroxidáza,
kataláza) (Hand a King-Thompson, 1983). Jako optimální se nám jevil objem 3µl. Tento
objem neměl žádný vliv na kinetiku reakce a velikost chemiluminiscenčního signálu byla
dostatečná. S tímto vyšším objemem byla také minimalizována chyba, která by mohla být
způsobena pipetováním. Objem 3 µl byl používán ve všech dalších pokusech stanovujících
vliv nanočástic na produkci ROS neutrofily.
Byl zaznamenán silný pokles chemiluminiscence při použití nejvyšší koncentrace
nanočástic stříbra (50mg/l) u aktivované chemiluminiscence. Pokles chemiluminiscence
může souviset s cytotoxickým působením těchto nanočástic. Cytotoxické působení
nanočástic stříbra často souvisí se zvýšenou produkcí ROS, díky které dochází jednak
k aktivaci mitochondriální dráhy apoptózy, ale i k poškození DNA (Hackenberg a kol.,
2011). Spuštění apoptózy touto dráhou ovšem může trvat i několik hodin a proto je
zkoumán hlavně na dlouhožijících buňkách jako jsou fibroblasty (Hsin a kol., 2008). Proto
si myslíme, že pokles chemiluminiscenčního signálu při měření aktivované CL byl
způsoben poklesem tvorby ROS. Nanočástice stříbra zřejmě interagují s aktivační
kaskádou, která se spouší po kontaktu s aktivátorem (v našem případě neopsonizovaným
zymozanem). Mohou ale také působit na membrány neutrofilů, což vede k urychlení jejich
lyze.
Koncentrace 30 mg/l nanostříbra zvyšovala chemiluminiscenční signál spontánní
chemiluminiscence. To by mohlo naznačovat, že nanostříbro má pozitivní vliv na
spontánní produkci ROS, což bylo částečně potvzeno díky chemickým systémům
produkujícím některé reaktivní metabolity kyslíku. Nanostříbro podporovalo tvorbu
hydroxylového radikálu jak v H2O2 systému, tak i v systému H2O2 + FeSO4. Na druhou
stranu docházelo k inhibici tvorby superoxidového radikálu v HX-XO systému. Tyto
reakce byly koncentračně závislé a jak podpora tvorby hydroxylového radikálu, tak
inhibice superoxidového radikálu byla velmi výrazná. Při tvorbě ROS v neutrofilech se
tvoří superoxidový radikál jako první a následně je přeměňován na hydroxylový radikál.
To je zřejmě důvod proč se zvyšení spontánní CL neprojevilo výrazněji. Vliv nanostříbra
na tvorbu reaktivních metabolitů kyslíku byl zaznamenán v mnoha studiích zabývajících se
vlivem nanočástic na různé eukaryotní buňky. Oxidační stres vedoucí k poškození DNA
a apoptóze po působení nanočástic stříbra byl zaznamenán na jaterní tkáni Dania
pruhovaného (Danio rerio) (Choi a kol., 2010). Ve studii Hsina a kol. byl studován vliv
nanočástic stříbra na myší fibroblasty (NIH3T3). V této studii byla prokázána cytotoxicita
nanostříbra (při koncentraci 50 µg/ml), které podporovalo produkci ROS (detekované na
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flow cytometru), tím aktivovalo JNK a p53 a tedy mitochondriální dráhu apoptózy (Hsin
a kol., 2008). Spuštení apoptózy stříbrnými nanočásticemi díky produkci ROS bylo
prokázálo i na jiných systémech (například u jaterních nádorových buněk) (Simbula a kol.,
2007).
Také nanočástice zlata mohou indukovat apoptózu přes mitochondriální dráhu díky
zvýšené produkci ROS. To bylo studováno na lidských jaterních buňkách, ve kterých měly
nanočástice zlata vliv na pokles množství glutathionu, díky kterému docházelo
k hromadění ROS a spuštění apoptózy (Gao a kol., 2011). V naší studii nebyl prokázán
vliv nanozlata na spontánní ani aktivovanou CL. Existují ovšem studie, ve kterých byl vliv
nanočástic zlata na produkci ROS potvrzen. Li a kol. studovali vliv nanočástic zlata na
lidské plicní fibroblasty. Ve své studii prokázali, že indukují autofagii současně
s oxidačním stresem (Li a kol., 2010).

Toxické působení vyšších koncentrací nanočástic bylo možno sledovat pomocí
světelného mikroskopu také na krevních roztěrech. Při pokusech sledujících vliv
nanočástic na morfologii krevních buněk nebyl použit stejný poměr „nanočástice : krev“
jako při pokusech studujících vliv nanočástic na chemiluminiscenci v plné krvi. Důvodem
bylo velmi malé množství krve použité při chemiluminiscenčním stanovení, které
znemožňovalo udělat krevní roztěr tak, aby krevní buňky zůstaly přichyceny na podložním
sklíčku. Doba působení nanočástic na krevní buňky při zjišťování změny jejich
morfologie, zůstala stejná, jako doba určená pro stanovení vlivu nanočástic na
chemiluminiscenci (1 hod). Poměr zvolený pro stanovení vlivu nanočástic na morfologii
krevních buněk

byl 1:1 (nanočástice : krev). U neutrofilů docházelo k četným

vakuolizacím jak při působení nanočástic stříbra, tak i při působení nanočástic zlata.
Vakuolizace byly častěji pozorovány u buněk vystavených působení nanostříbra. Důvodem
může být vyšší koncentrace nanostříbra, která byla 50 mg/l. Výsledky však nebyly
kvantifikovány.
Nanočástice stříbra nezpůsobují pouze vaukolizace. Docházelo zřejmě také k rozpadu
buněk, což lze vidět na obrázku 20. Můžeme zde pozorovat pozůstatky jádra nebo
obarvené cytoplazmy.
Morfologie jiných krevních buněk než neutrofilů nebyla viditelně pozměněna.
Nanostříbro má nemá vliv pouze na morfologii neutrofilů. Změna morfologie byla
zaznamenána u primárních myšších fibroblastů a jaterních buněk (Arora a kol., 2009), ale
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také u lidských plicních fibroblastů a buněk glioblastomu, kde bylo zároveň stanoveno
snížení množství filaminu (Asharani a kol., 2009).

Interakce nanostříbra s proteiny je známa díky antibakteriální aktivitě nanočástic
stříbra, která je spojena s vazbou na thiolové skupiny v bakteriálních proteinech (Morones
a kol., 2005). Nanostříbro zřejmě může interagovat i s mnoha jinými proteiny, jako je
například fibrin. Shrivastava a kol. uvedli, že nanočástice stříbra mohou zpomalovat
polymeraci fibrinu a tím brzdit tvorbu trombu (Shrivastava a kol., 2011). Bylo prokázáno,
že koloidní stříbro interaguje také s lysozymem díky svým disulfidickým můstkům a díky
Trp zbytkům (Chandra a kol., 2010). Také naše studie potvrdila, že má nanostříbro vliv na
působení lysozymu. V našich pokusech inhibovaly vyšší koncentrace nanostříbra (10 mg/l
a 50 mg/l) aktivitu čistého lysozymu. Inhibice těmito koncentracemi nanostříbra byla
potvrzena i u pokusů s hemolymfou, kde měla koncentrace 50 mg/l prokazatelně vyšší
účinek než koncentrace 10 mg/l. V hemolymfě jsou tedy zřejmě i jiné baktericidí látky, na
které mohlo mít nanostříbro při tomto pokusu vliv. Vazby lysozymu s nanostříbrem přes
disulfidické můstky a přes Trp zbytky tedy mohou zřejmě negativně ovlivňovat jeho
aktivitu. Vazby nanostříbra na proteiny také mohou způsobovat deaktivaci glutathionu
a thioredoxinu (antioxidanty), díky které dochází k hromadění ROS (Chen, X.,
a Schluesener, 2008).
Také nanočástice zlata moho interagovat s proteiny. Bylo zaznamenáno, že lysozym
se váže na zlaté nanočástice (velikosti 20 nm). Tato interakce je slabá a nedestruktivní
(Xiang a kol., 2011b). Byla provedena studie o konformaci a aktivitě lysozymu
navázaného na dva typy zlatých nanotyček. V této studii byla po působení nanozlata u
lysozymu zaznamenána zvýšená enzymatická afinita a stabilita při vysokých teplotách,
přičemž enzymatická aktivita zůstává stejná (Moghadam a kol., 2012). Nanozlato narozdíl
od nanostříbra neměnilo aktivitu lysozymu obsaženého v hemolymfě. Tyto výsledky byly
potvrzeny i při pokusech s čistým lysozymem.
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10. Závěr
V této práci byl studován vliv nanočástic stříbra a zlata na vybrané mechanismy
nespecifické imunity.
Bylo zjištěno, že vysoké koncentrace nanočástic stříbra (50 mg/l – 25 µg/ml reakční
směsi) mohou inhibovat chemiluminiscenční signál u aktivované CL. To může souviset
s jejich toxickým působením, které bylo pozorováno pomocí světelného mikroskopu na
roztěrech krve, jako vakoulizace a rozpad buněk. Nanostříbro také prokazatelně zvyšovalo
spontánní CL při koncentraci 30 mg/l – 15 µg/ml reakční směsi.
Vysoké koncentrace nanostříbra (50 mg/l – 25 µg/ml reakční směsi; 10 mg/l
– 5 µg/ml reakční směsi) snižovaly baktericidní působení lysozymu, což bylo sledovano
metodou radiální difúze v agaróze.
Byl zaznamenán rozdíl mezi působení nanočástic stříbra a nanočástic zlata na
vybrané mechanismy nespecifické imunity. Nanočástice zlata narozdíl do nanočástic
stříbra nezvyšovaly produkci ROS při spontánní CL. Nanozlato také neovlivňovalo
baktericidní působení čistého lysozymu ani hemolymfy. Díky odlišným použitým
koncentracím ovšem nelze pousoudit rozdíl mezi působením nanostříbra a nanozlata na
aktivovanou CL.
Z námi dosažených výsledků tedy lze usoudit, že nanočástice zlata, u kterých byly
pozorovány pouze vakuolizace neutrofilů po hodinové inkubaci, nemají tak silný vliv na
námi vybrané mechanismy nespecifické imunity jako nanočástice stříbra.
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11. Přílohy

Vzorek

krev 1

krev 2

krev 3

Objem krve
10 ul
5 ul
3 ul
2 ul
1 ul
10 ul
5 ul
3 ul
2 ul
1 ul
10 ul
5 ul
3 ul
2 ul
1 ul

Optimalizace spont (nepřepočítané)
n
průměr
SE
*
*
*
2
134 155
47 245
2
147 450
17 150
2
135 550
43 650
2
230 950
38 650
2
64 930
4 340
2
90 010
2 920
2
40 130
2 000
2
41 225
8 185
2
93 045
33 155
2
36 080
3 850
2
36 335
4 455
2
38 185
635
2
35 205
4 545
2
55 720
10 130

Optimalizace aktiv (nepřepočítané)
n
průměr
SE
2
626 800
78 300
2
926 350
55 550
2
1 030 500
33 500
2
1 170 500
44 500
2
1 145 000
23 000
2
840 200
103 500
2
1 089 350
164 650
2
1 117 500
26 500
2
1 141 000
44 000
2
1 296 500
139 500
2
334 000
81 500
2
544 350
21 050
2
627 650
24 950
2
736 750
2 550
2
701 950
173 450

Příloha 1 (Vliv různých objemů krve (1µl-10µl) na CL – hodnoty nepřepočítané pro 10 000
leukocytů)

krev 1

krev 2

krev 3

Optimalizace spont (přepočítané)
Objem krve n
průměr
SE
2
5 957
398
10 ul
2
16 516
536
5 ul
2
12 272
612
3 ul
2
18 911
3 755
2 ul
2
209 955
35 136
1 ul
2
3
469
370
10 ul
2
6 988
857
5 ul
2
12 239
204
3 ul
2
16 925
2 185
2 ul
2
53 577
9 740
1 ul
*
*
*
10 ul
*
*
*
5 ul
*
*
*
3 ul
*
*
*
2 ul
*
*
*
1 ul

Optimalizace aktiv (přepočítané)
n
průměr
SE
2
56 982
7 118
2
168 427
10 100
2
312 273
10 152
2
532 045
20 227
2
1 040 909
20 909
2
77 083
9 495
2
199 881
30 211
2
341 743
8 104
2
523 394
20 183
2
1 189 450
127 982
2
32 115
7 837
2
104 683
4 048
2
201 170
7 997
2
354 207
1 226
2
674 952
166 779

Příloha 2 (Vliv různých objemů krve (1µl-10µl) na CL – hodnoty přepočítané pro 10 000
leukocytů)
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Vzorek

krev 1

Krev 2

Krev 3

Krev 4

krev 5

krev 6

krev 7

krev 8

Koncentrace
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
50 mg/l
0

n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Spontánní CL + nanostříbro
průměr
SE
7 468,95
811,53
6 655,23
24,73
8 602,94
561,32
13 500,00
1 984,01
10 001,63
1 060,28
9 424,84
90,27
7 951,91
283,81
6 477,61
411,50
6 771,14
576,41
15 036,48
3 308,84
12 961,86
1 687,68
6 917,08
207,48
17 401,56
1 858,67
14 500,97
807,44
18 099,42
2 696,16
23 814,81
752,26
19 604,29
758,31
19 908,38
2 955,28
12 652,78
1 341,68
13 552,08
932,89
17 010,42
1 609,81
53 744,79
15 894,55
27 611,11
2 535,93
18 046,88
396,62
2 188,48
389,30
1 868,56
136,72
1 744,31
365,85
2 795,12
359,22
3 876,69
696,59
2 188,08
290,39
2 721,20
427,96
3 634,53
325,55
6 032,31
1 103,13
11 916,24
1 153,42
9 420,51
902,87
3 388,46
854,10
4 208,93
819,40
4 515,48
377,57
7 307,47
1 414,53
9 919,85
750,69
8 291,44
1 685,39
5 594,35
913,07
5 474,54
2 108,28
2 787,04
189,68
5 178,70
390,43
40 952,16
31 283,03
6 754,63
419,14
4 864,04
248,84

Příloha 3 (Vliv nanostříbra na CL)
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Aktivovaná CL + nanostříbro
n
průměr
SE
3 178 235,29
14 171,36
3 207 467,32
34 235,02
3 289 003,27
9 169,52
3 293 153,59
15 538,55
3
68 333,33
6 960,15
3 309 264,71
17 749,32
3 306 334,99
28 493,90
3 257 180,76
33 001,90
3 354 543,95
20 912,28
3 353 880,60
5 942,38
3 126 368,16
20 175,77
3 330 082,92
58 774,46
3 388 460,04
25 331,14
3 402 124,76
27 150,51
3 379 902,53
17 046,03
3 238 674,46
32 971,50
3 131 812,87
10 297,93
3 458 479,53
14 778,13
3 228 263,89
28 740,60
3 206 215,28
4 760,08
3 269 114,58
11 020,89
3 289 357,64
11 784,59
3 138 385,42
24 949,66
3 387 031,25
12 167,49
3 515 989,16
9 139,06
3 494 579,95
33 103,12
3 684 146,34
31 149,99
3 616 395,66
16 826,74
3 276 747,97
19 110,19
3 598 373,98
24 824,50
3 243 641,03
35 219,10
3 215 367,52
8 948,45
3 245 179,49
10 708,29
3 221 350,43
19 876,37
3
93 350,43
13 813,58
3 194 752,14
16 250,62
3 221 056,47
18 729,10
3 228 287,80
22 777,65
3 276 411,66
6 282,67
3 226 375,23
10 216,99
3
59 987,25
7 905,14
3 284 389,80
16 236,05
3 277 885,80
27 251,09
3 246 327,16
12 859,33
3 268 873,46
7 457,70
3 211 867,28
7 906,34
3
64 691,36
1 964,43
3 289 320,99
3 145,69

Vzorek

krev 1

Krev 2

Krev 3

Krev 4

krev 5

krev 6

krev 7

krev 8

Koncentrace
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0
0,019 mg/l
2,5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
30 mg/l
0

n
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Spontánní CL + nanozlato
průměr
SE
25 401,36
1 107,82
24 094,10
848,66
24 092,97
503,78
21 642,86
911,83
22 746,03
800,10
20 053,29
462,89
32 398,37
2 597,67
30 540,65
6 654,47
30 177,51
1 466,22
28 456,64
1 335,73
30 004,07
2 638,41
24 859,08
1 268,53
17 057,41
2 335,93
16 048,15
3 686,79
11 318,52
104,26
13 894,44
2 910,76
12 103,70
1 536,75
9 462,96
1 778,93
5 241,88
926,32
5 631,05
242,22
5 390,31
326,81
5 729,34
473,11
6 373,22
297,57
4 236,18
63,62
14 838,66
520,65
14 989,35
901,48
15 084,47
477,17
15 421,61
296,65
15 474,89
288,02
14 987,82
491,12
27 386,47
2 156,00
26 098,23
958,10
24 748,79
592,86
24 777,78
2 828,84
26 376,81
2 373,22
26 452,50
3 655,20
6 863,36
913,33
6 115,62
27,83
7 905,41
631,73
12 405,41
2 232,89
9 190,69
1 193,28
8 660,66
101,59
7 199,70
314,71
5 864,86
456,31
6 130,63
639,17
13 614,11
3 669,15
11 735,74
1 871,45
6 262,76
230,07

Příloha 4 (Vliv nanozlata na CL)
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n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Aktivovaná CL + nanozlato
průměr
SE
405 365,85
11 159,95
420 907,86
17 018,63
352 845,53
17 464,92
354 444,44
20 121,55
341 205,96
8 851,76
455 555,56
14 418,64
701 700,68
21 509,40
661 337,87
102 556,21
716 893,42
24 794,44
612 018,14
28 528,43
605 782,31
17 444,48
777 777,78
43 725,38
450 455,84
19 752,37
423 176,64
45 707,43
440 299,15
13 464,07
487 464,39
6 776,50
471 225,07
15 791,42
559 116,81
13 755,85
965 555,56
33 593,12
960 555,56
7 563,18
919 444,44
53 549,91
966 111,11
55 614,78
785 740,74
37 685,53
1 034 629,63
24 928,57
640 740,74
31 855,17
679 871,18
21 615,92
659 581,32
24 668,18
612 560,39
19 186,31
573 268,92
28 224,49
694 685,99
34 419,51
240 319,63
6 337,39
234 946,73
18 529,14
253 302,89
9 944,29
256 971,08
7 763,11
238 538,81
6 577,88
270 182,65
8 607,80
163 783,78
13 022,33
190 645,65
31 459,21
265 570,57
8 426,05
269 384,38
14 278,67
62 792,79
6 395,81
284 189,19
16 310,18
277 357,36
25 798,54
232 852,85
29 880,09
321 006,01
18 934,09
320 405,41
5 380,26
114 414,41
18 267,25
298 858,86
53 214,71

Vzorky

Koncentrace
0
0,019
Hemolymfa 1
10
50
0
0,019
Hemolymfa 2
10
50
0
0,019
Hemolymfa 3
10
50

n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hemolymfa + nanostříbro
průměr
SE
2 709,55
76,63
1 663,42
381,23
1 732,92
195,01
1 077,09
71,29
1 287,38
137,61
2 013,78
140,89
1 690,30
213,42
816,35
134,33
2 511,28
288,33
2 844,22
168,36
1 769,75
140,89
1 050,92
135,98

n
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

Hemolymfa + nanozlato
průměr
SE
2 913,13
89,10
3 996,06
243,52
3 139,31
130,23
3 543,69
541,47
2 379,25
341,50
3 175,45
203,45
3 087,54
655,36
2 283,80
426,70
3 788,29
272,46
3 996,76
274,83
4 202,72
180,54
4 362,21
470,94

Příloha 5 (Vliv nanočástic na baktericidní působení hemolymfy)
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12. Seznam použitých zkratek
APC - antigen-presenting cell, antigen prezentující buňky
ANOVA - ANalysis Of VAriance
BPEI - branched polyethyleneimine
CD - cluster of differentiation
CL – chemiluminiscence
CPP - cell- penetrating peptide
CR3 – cell receptor 3
CTAB - celytrimethylammonium bromid
DAMP - danger associated molecular patterns
DC - Dendritic cells, dendritické buňky
DHA - dokosahexaenová kyselina
DNA - Deoxyribonucleic acid, Deoxyribonukleová kyselina
ECP - eosinofilní kationický protein
EDS - Energy-dispersive X-ray spectroscopy
Fc - fragment crystallizable
GM-CSF - granulocyte-monocyte colony stimulating factor
gp – glykoprotein
H1N1 - H - Hemaglutinin; N – Neuraminidáza
HAADF - High angle annular dark field
HBSS - Hanks ballanced salt sollution
HIV - Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti
HX – hypoxantin
ICAM - intercellular adhesion molesule
Ig - imunoglobulin
IL – interleukin
INF – interferon
iNOS – inducibilní syntáza oxidu dusnatého
JNK - c-Jun NH2-terminal kinase
KIR - killer inhibitor receptors
LBR – receptor pro lamin B
LDL - Low-density lipoprotein
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LPS – lipopolysacharid
LSD – Least Square Difference
MCP - Monocytární chemoatraktantní protein
M-CSF - makrophage colony stimulating factor CSF, růstový hormon pro makrofágy
MFS - mononukleární fagocytární systém
MHC - Major histocompatibility complex
MPO – myeloperoxidáza
NADPH - nikotinamid adenin dinukleotid fosfát
NF-кB - nukleární faktor kappa B
PAF - faktor aktivující destičky
PAMP - pathogen associated molecular patterns
PBS – borát-fosfátový purf
PEG - poly-ethylen glykol
PI3K - Phosphoinositide 3-kinase
PMN - polymorfonukleární leukocyty
POMs – polyoxometaláty
PRR - pathogen recognition receptors
RANTES - regulated on activation T-cell expressed and secreted
RLU - Relative Light Unit
ROS - reactive oxygen species, reaktivní metabolity kyslíku
SOD - superoxid dismutáza
ss-DNA - single-stranded DNA, jednovláknová DNA
TGF - transforming growth factor, transformující růstový faktor
TNF - tumor necrosis factor, faktor nádorové nekrózy
Trp - tryptofan
XO – xantinoxidáza
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