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Ar

nanotechnologijos padės išspręsti
aplinkosaugos problemas?

Galimybių

XXI

amžiaus

ir keliamos rizikos apžvalga

Apie

ką kalbama šiuose leidiniuose?

Nanotechnologijos – tai mokslo ir pramonės sritis,
kur medžiaga yra valdoma atomo lygmeniu. Gaminiai,
pagaminti pasitelkus nanotechnologijas, šiuo metu
jau plačiai naudojami kasdieniame gyvenime (pvz.,
kosmetika, audiniai, sporto prekės, dažai, pakuotės,
maistas ir t.t.). Didėjant nanotechnologijų taikymo
galimybėms, daugelis šios srities šalininkų teigia,
kad nanotechnologijos yra neatskiriama „žalesnės“,
darnesnės ateities dalis. Ar yra pagrindo taip teigti?
Gal įdiegę nanotechnologijas tik sukursime dar
toksiškesnes medžiagas, paskatinsime daugiau gaminti
ir vartoti bei sumažinsime galimybes pasirinkti, kaip
kurti savo gyvenimą ir gyventi?
Labai svarbu, kad nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos (NVO) išsamiai susipažintų su įvairiais šių
naujų technologijų vystymosi aspektais ir vykstančiomis diskusijomis dėl jų valdymo bei reglamentavimo.
Ypač reikšmingas kritiškas aplinkosaugos NVO požiūris į nanotechnologijų svarbą galimo jų panaudojimo
„žaliosioms technologijoms“ (pvz., atsinaujinančios
energijos gamybai, vandens valymui) požiūriu. Taip
pat svarbu, kad NVO suvoktų savo svarbą svarstant
nanotechnologijų ir jas taikant sukurtų produktų reglamentavimą ir aktyviai dalyvautų skatindamos visuomenės diskusijas dėl tolimesnio nanotechnologijų
vystymo ir jų galimo panaudojimo. Kadangi nanotechnologijos žengia į „žaliąjį sektorių“, svarbu, kad
aplinkosaugos NVO išreikštų savo reikalavimus formuojant politiką ir aktyviai dalyvautų diskusijose dėl
atsakingos ir darnios nanotechnologijų plėtros.
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Šie leidiniai turėtų stiprinti NVO gebėjimus
atstovauti ir skatinti atsakingą ir darnią
nanotechnologijų ir nanomedžiagų plėtrą, jų
valdymą ir panaudojimą. 2009 m. balandžio –
liepos mėn. bus išleisti 4 leidiniai, kuriuose bus
kalbama apie šiuos aspektus:
1. „Žaliosios“ nanotechnologijos. Iššūkiai ir
galimybės
2. Aplinkos apsauga, sveikata ir sauga. Ar
nanotechnologijos ir nanomedžiagos tikrai yra palankesnės aplinkai ir žmogui?
3. Nanomedžiagų teisinis reglamentavimas
ir iniciatyvos Europoje ir pasaulyje
4. Rekomendacijos NVO dėl nanotechnologijų ir nanomedžiagų palankumo aplinkai ir
žmogui įvertinimo

Leidinius lietuvių kalba galite rasti adresu:
www.bef.lt/nanotech/,
anglų kalba http://eeb.org/publication/general.html

Nanomedžiagos.

Sveikata

ir aplinka

Nanomedžiagos jau naudojamos daugelyje produktų
Pagrindinė nanotechnologijų kryptis – naujų medžiagų kūrimas. Šios medžiagos (žinomos kaip nanomedžiagos) yra kuriamos nano lygmeniu (t.y. atomų lygmeniu), siekiant išgauti naujas, kitokias negu
įprastinės, medžiagos savybes. Tipinis pavyzdys yra anglis, kuri grafito formos plačiai naudojama
pieštukuose. Ją pavertus anglies nanovamzdeliu, ji tampa 100 kartų tvirtesnė už plieną, bet jos svoris sumažėja šešis kartus.

naudojimas, pritaikymas ir rizika
“Bendrijos aplinkos politika turėtų siekti aukšto apsaugos lygio, atsižvelgdama į situacijos skirtinguose
Bendrijos regionuose įvairovę. Ji turėtų remtis atsargumo principu ir tokiais principais kaip taršos prevencija, žalos aplinkai atlyginimas ir „teršėjas moka“. ES Sutarties konsoliduota versija, 191 straipsnis dėl
aplinkos apsaugos.

Vyriausybės ir pramonė tebepristato nanomedžiagas kaip tolesnį didelį technologinį šuolį. Tvirtinama, kad
jos išspręs daugelį labiausiai žmoniją slegiančių problemų, o tuo pačiu taps ir neatskiriama „žalios“ bei
darnios ateities dalimi.
Antrojo serijos apie nanotechnologijas leidinio tikslas – apžvelgti kylančias abejones ir nežinomybę dėl
galimo nanomedžiagų poveikio aplinkai ir sveikatai. Atsakant į šiuos klausimus, šiame leidinyje pristatomos
plačiausiai naudojamos nanomedžiagos ir apžvelgiama galima rizika, kylanti dėl šių medžiagų naudojimo
vartotojams skirtuose gaminiuose.
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Nanomedžiagos jau dabar yra naudojamos daugelyje kasdienių dalykų, pavyzdžiui, langų dangose, kremuose nuo
saulės ir kitoje kosmetikoje, tekstilėje, dažuose, pjaustymo lentose, kojinėse ir t.t. Nanomedžiagų galima rasti
ir žmogaus klubo sąnaryje, organiniuose šviesos dioduose
(OLED), naudojamuose vaizduokliuose, ausies implantuose
ir kt. Labiausiai paplitusios nanomedžiagos, naudojamos
vartotojams skirtuose produktuose, yra nanosidabras (ypač
mažų sidabro dalelių forma), anglies nanovamzdeliai (anglies pluoštas, „susuktas“ į ypač tvirtus vamzdelius), nano
dydžio metalų oksidai (titano dioksidas, cinko oksidas), silicis ir auksas (žr. 1 lentelę). Vartotojams ir pramonei skirtuose gaminiuose, medicinos produktuose taip pat naudojamos ir kitos žmogaus sukurtos nanomedžiagos, pvz., kitos
nanoanglies formos, cerio oksidas, nikelis, aliuminio oksidas, vario oksidas, geležies oksidas ir kvantiniai taškai [1].
2009 m. birželio mėn. pirmoje viešai internete prieinamoje duomenų bazėje* apie rinkoje esančius
nanotechnologijomis paremtus vartotojams skirtus produktus buvo išvardyti 807 produktai iš viso
pasaulio, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų [2]. Šešiasdešimt procentų išvardytų nanoproduktų patenka į sveikatos ir asmeninės priežiūros gaminių kategoriją, kuriai priskiriami ir tokie gaminiai kaip
kosmetika, kremai nuo saulės, drabužiai, higienos priemonės ir vandens filtravimas.
* Nanomedžiagų duomenų bazė yra sukurta projekto apie naujas nanotechnologijas metu (Project on Emerging Nanotechnologies), bendradarbiaujant Woodrow Wilson International Centre for Scholars ir Pew Charitable Trusts.
Projektu siekiama padėti užtikrinti, kad vystantis nanotechnologijoms jų keliama rizika būtų kuo mažesnė, kad
visuomenė ir vartotojai aktyviai dalyvautų šiame procese ir kad būtų realizuota potenciali šių naujų technologijų
nauda.
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Nanomedžiagų naudojimas tampa vis labiau įprastas

Rizikai vis dar neskiriamas tinkamas dėmesys

Pramonės analitikai pradeda kalbėti apie nanomedžiagas kaip apie bręstančią pramonės šaką. Produktų,
kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, vertė pasaulio rinkoje 2007 m. siekė 83 milijardus JAV dolerių. Prognozuojama, kad 2012 m. ji pasieks 263 milijardus JAV dolerių. Iki šiol nanomedžiagų gamybos srityje dominavo chemijos pramonė, bet iki 2012 m. nanotechnologijų pritaikymas sveikatos priežiūros bei farmacijos
pramonėje ir nanomedžiagų turinčių produktų gamyba taps vis svarbesnė ir labiau paplitusi [3]. Deja,
šiandien informacijos apie konkrečių nanomedžiagų gamybos apimtis yra labai nedaug, nepaisant to,
kad ši informacija yra labai svarbi užtikrinant teisės aktų, reglamentuojančių esamų cheminių medžiagų
naudojimą, įgyvendinimą bent jau ES**. Pavyzdžiui, pramonės analitikai vertina, kad pasaulinė metinė
anglies nanovamzdelių ir pluošto gamyba 2005 m. buvo 65 tonos, kai tuo tarpu kitų nanomedžiagų, tokių
kaip nanometalai ar medžiagos su nanostruktūriniu paviršiumi, metinės gamybos apimtys dabartiniu metu
visiškai nežinomos [4].

Nanotoksikologai pradeda sutikti, kad nanodalelių gamybos bei naudojimo metu keliama rizika sveikatai ir
aplinkai yra reali. Didžiausią rūpestį kelia šie dalykai:
• besitęsiantis viešos informacijos trūkumas apie nanomedžiagų toksiškumą, ekotoksiškumą bei poveikį;
• didėjanti poveikio žmonėms bei aplinkai tikimybė, nes vis daugiau nanomedžiagų turinčių produktų
atsiranda rinkoje;
• žinių apie konkrečių nanomedžiagų keliamus pavojus bei jų išvengimo būdus trūkumas;
• esamų teisės aktų nepakankamumas, siekiant užtikrinti saugų nanomedžiagų vystymą ir naudojimą
komerciniuose produktuose, taip pat ir gamintojų nenoras pateikti visą esamą informaciją apie galimus pavojus [1].
1 lentelė: Dažniausiai vartotojams skirtuose produktuose naudojamos nanomedžiagos.
Nanomedžiaga
Nanosidabras
Anglis (įskaitant fulereną)

Titano dioksidas

Cinko oksidas
Silicis (silicio dioksidas)

Auksas

** REACH – naujasis 2007 m. patvirtintas ES reglamentas, reguliuojantis cheminių medžiagų prekybą ir naudojimą. Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai privalo užregistruoti medžiagas Europos cheminių medžiagų
agentūroje, pagrįsdami, kad medžiagos gali būti naudojamos saugiai. Šis reikalavimas taikomas medžiagoms, kai
jų pagaminama ar importuojama daugiau kaip 1 tona per metus.
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Produktų pasaulyje skaičius
235
71

Pavyzdžiai
Kojinės, plaukų šepečiai, pleistrai,
maisto pakuotės, maisto priedai
Sporto prekės, filtravimo ir
saugojimo prietaisai, organiniai
šviesos diodai (OLED),
kompiuterių RAM, kosmetika,
kompiuterių techninė įranga

38

Dažai, kremai nuo saulės,
antibakterinės dangos, valymo
priemonės

29

Kremai nuo saulės

31

Dažai, valymo priemonės, kosmetika, maisto priedai, sporto prekės

16

Kosmetika, asmeninės priežiūros
priemonės, kuro katalizatoriai,
maisto priedai

Šaltinis: projekto apie nanotechnologijas (Project on Emerging Nanotechnologies) produktų duomenų bazė, 2008 m.
rugpjūčio mėn. [2]
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Nauja apžvalga [1] apie atliekamus arba jau užbaigtus nanomedžiagų tyrimus aplinkos, sveikatos bei saugos
aspektais privertė sunerimti bent dėl trijų jau minėtų medžiagų: anglies nanovamzdelių, nanosidabro ir
nanotitano dioksido. Yra įrodymų, kad anglies nanovamzdeliai gali turėti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, o sidabro bei titano dioksido nanodalelės kenkia aplinkai. Apžvalgoje teigiama, kad yra būtini tolesni
šių trijų medžiagų tyrimai, o tuo tarpu turėtų būti taikomas atsargumo principas. Žinoma, tai yra vienas iš
fundamentalių ES teisės principų: jei nėra duomenų, įrodančių produkto saugumą, tai jis neturėtų patekti
į rinką.
Nanocinko oksido atveju įrodymai nėra tokie akivaizdūs. Tačiau yra nerimą keliančių ženklų, kad ši medžiaga taip pat gali būti nesaugi. Šiame leidinyje detaliau apžvelgsime anglies nanovamzdelius, nanosidabrą, cinko oksidą ir nanotitano dioksidą. Šių keturių nanomedžiagų yra gaminama daugiausia, todėl tikėtina,
kad jų keliamas pavojus šiuo metu yra didžiausias, nes dideli jų kiekiai yra naudojami šiandien rinkoje
esančiuose vartotojams skirtuose produktuose.
Yra daug kitų metalų, metalų oksidų, anglies struktūrų ir kitų medžiagų, kurių nanoformos pradedamos
naudoti. Deja, nedaug žinoma apie jų galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ar aplinkai, ir šiame dokumente nebus apie juos kalbama.

Kas

yra nanomedžiagos ir kodėl reikėtų dėl jų nerimauti?

Nanotechnologijos paprastai apibūdinamos kaip tikslinė medžiagos gamyba 1-100 nm skalėje. Tačiau mokslo ir politikos atstovai vis labiau ima suprasti ir sutikti, kad dimensijomis besiremiantis apibrėžimas nėra
pakankamas, nes daugybė kitų veiksnių sąlygoja ne tik naujas medžiagų savybes, bet ir jų gebėjimą sukelti
žalą. Nanomedžiagų elgseną gali lemti šios fizikinės ir cheminės savybės: dalelių forma, paviršiaus krūvis,
masė, paviršiaus plotas, kraštinių santykis (objekto pločio ir aukščio santykis), kristalinė struktūra, stabilumas ir dalelių dispersijos pasiskirstymus pagal dydį bei laipsnį [5].
Nanomedžiagos galėtų būti skirstomos į metalus (pvz., geležis, auksas, sidabras, platina), metalų oksidus
(cinko oksidas, titano dioksidas, aliuminio oksidas), anglies pagrindo nanomedžiagas (fulerenas, anglies
nanovamzdeliai) ir hibridines struktūras, tokias kaip kvantiniai taškai, funkcinės medžiagos, kurios padeda
dirbtinai sujungti nanomedžiagas į sudėtingas struktūras siekiant atskleisti konkrečias jų savybes [6]. Šios
žmogaus sukurtos struktūros dar labiau sunkina galimo jų toksiškumo aspektų vertinimą, neskaitant problemų, kylančių dėl pačių nanomedžiagų vertinimo aspektų.

8

9

Pavyzdžiui, kvantiniai taškai iš tikrųjų yra
puslaidininkinės nanodalelės. Jų esminė savybė –
liuminescencija. Jų unikalios savybės išgaunamos
derinant jų pagrindinę struktūrą ar sudėtį, dydį
ir dangą. Taigi kvantinių taškų toksiškumas priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., fizikinių ir
cheminių savybių bei aplinkos, į kurią patenka,
sąlygų [7].
Toksikologiniais sumetimais nanomedžiagas galima toliau skirstyti pagal tai, kur ta medžiaga
lokalizuota arba kokios formos ji yra naudojama
produkte, pvz., dujinė, surišta su paviršiumi,
suspenduota skysčiuose ar kietuose kūnuose ar
surišta su nanostruktūriniu paviršiumi [8].

Toks medžiagų skirstymas aiškiai parodo ne tik tai,
kad ta pati medžiaga gali pasitaikyti įvairiose vietose ir formose, bet taip pat iliustruoja svarbius
niuansus vertinant medžiagos toksiškumą skirtinguose produkto būvio ciklo etapuose. Pavyzdžiui,
tikėtina, kad su paviršiumi surištos medžiagos bus
mažiau toksiškos (bent jau jų numatyto naudojimo
metu) negu dujinės būsenos dalelės, kurios gali
būti lengvai įkvėptos. Tačiau kai kurių vartotojams
skirtuose produktuose naudojamų nanomedžiagų
toksiškumas kis naudojimo metu.

Iš kur mes žinome, ar nanomedžiaga yra toksiška arba ekotoksiška?

Nanodalelės dažuose (tokios kaip titano dioksidas)
paprastai yra suspenduotos skystyje, bet tampa
kietos, kai dažai išdžiūsta. Taigi dažams išdžiūvus,
tikėtinas mažas poveikis vartotojui. Tačiau dažai
neišvengiamai dėvisi, taigi nanomedžiagos bus
išplaunamos į aplinką ir gali atsirasti nauja papildoma poveikio žmogui ir aplinkai rizika.

Labai nedaug tyrimų vertino nanodalelių toksiškumą žinduoliams bei ekotoksiškumą. Mokslininkams
išnagrinėjus 428 tyrimų rezultatus buvo pastebėta, kad didžioji dauguma tyrimų nustatė tam tikro laipsnio
neigiamą poveikį tirtiems gyvūnams ar ląstelėms.

Taikant minėtą skirstymo schemą produktams,
išvardytiems duomenų bazėje, buvo prieita
išvados, kad apie 45% sąrašo produktų gali daryti
poveikį vartotojui. Labiausiai tikėtina, kad cinko
oksido, aukso ir titano dioksido nanodalelės pasieks
vartotoją. Be to, yra labai daug vartotojams skirtų
produktų, kuriuose naudojamos nanomedžiagos
nepateikiant informacijos apie jų pobūdį. Tai kelia
rūpestį dėl potencialaus šių medžiagų poveikio ir
pavojaus, kurį jos gali sukelti žmogui ir aplinkai
[8].
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Deja, esamas nanomedžiagų poveikio įvertinimas yra sudėtingas ir ribotas dėl nepakankamos informacijos. Dar daug reikia nuveikti siekiant nustatyti pavojus. Norint parengti išsamų kiekvienos konkrečios
nanomedžiagos poveikio vertinimą, reikia sujungti tyrimo institucijų pastangas ir parengti bei įgyvendinti
bendrą tyrimų strategiją. Žinoma, kad kai kurios nanodalelės gali prasiskverbti į ląsteles ir sutrikdyti ar
nutraukti ląstelėje vykstančius molekulinius procesus. Ekotoksinis poveikis aplinkai taip pat buvo nustatytas. Dažniausiai nėra žinoma, kurios savybės nulemia nanodalelių toksiškumą, bet turėtų būti vertinamos
tokios fizikinės ir cheminės savybės kaip dalelės dydis, dydžių pasiskirstymas, koncentracija, aglomeracijos
laipsnis (t.y. kiek dalelės yra sukibusios tarpusavyje į vieną vienetą), forma, kristalinė struktūra, cheminė
sudėtis, paviršiaus plotas, sukibimas su paviršiumi, paviršiaus krūvis, poringumas bei sintezės būdas [4].

Poveikio keliai žmogui

Keliai į aplinką

Išsamus nanomedžiagų poveikio pasekmių
vertinimas reikalauja gilių žinių apie gamybos sąlygas, produkcijos apimtis, taikymą
pramonėje, naudojimą, vartotojams skirtus
produktus, elgseną, likimą ir pasiskirstymą
aplinkoje. Kol kas tokios informacijos nėra
nė apie vieną nanomedžiagą, o tai reiškia,
kad faktiškai įvertinti poveikio lygį yra
neįmanoma.

Yra daugybė kelių, kaip nanomedžiagos gali patekti į
aplinką. Jos gali išsiskirti gamybos metu ar avarijos atveju, bet paprastai patekimą į aplinką labiausiai nulemia
galutinis jų naudojimas. Paimkime, pavyzdžiui, kremą
nuo saulės, kurio sudėtyje yra nanomedžiagų. Toks preparatas gali nusiplauti prausiantis ar plaukiojant ir patekti į nuotekų sistemą ar paviršiaus vandenis. Nesunaudotas
kremas nuo saulės bus išmestas ir atsidurs buitinėse atliekose, po to bus arba sudegintas, arba pateks į sąvartyną.
Nanodalelės, naudojamos degaluose kaip katalizatoriai,
tikėtina, pateks į orą [12]. 2 lentelėje pateikiami labiausiai tikėtini dažniausiai naudojamų nanomedžiagų keliai
į aplinką priklausomai nuo gaminio tipo ir naudojamos
medžiagos.

Susidurti su nanomedžiaga galima bet kurioje medžiagos ir (ar) produkto būvio ciklo
stadijoje. Išoriniai poveikio keliai žmogui
gali būti inhaliacija (t.y. kaip aerozolis ar
gamybos metu), absorbcija per odą ir akis
ir per virškinamąjį traktą. Patekus į kūną
ima veikti vidiniai poveikio mechanizmai:
tolimesnė absorbciją, pasiskirstymas ir metabolizmas. Poveikis negimusiam vaikui per
placentą taip pat yra įmanomas [9, 10].
Be to, net jeigu pati nanomedžiaga yra
santykinai saugi, ji gali veikti kaip Trojos
arklys, t.y. toksiškesnė medžiaga gali prisijungti prie nanomedžiagos ir tokiu būdu
patekti į kūną, organus ar ląsteles [11].

Mažai yra žinoma apie nanomedžiagų likimą būvio ciklo
pabaigoje. Nanomedžiagos gali būti tiesiogiai išmetamos į
aplinką iš sąvartynų, deginant atliekas ar valant nuotekas.
Pavyzdžiui, iki 95% nanodalelių, naudojamų kosmetikoje,
dažuose ir dangose galiausiai patenka į nuotekas, arba jų
tiesioginio naudojimo metu, arba po truputį gaminiui dylant, nusidėvint [13]. Tikėtina, kad tokios medžiagos kaip
anglies nanovamzdeliai, naudojami plastikuose, sporto
įrangoje ir elektronikoje, išliks gaminyje iki patekimo į
sąvartyną ar deginimo įmonę, iš kur jau gali būti išplautos
į aplinką ar būti metamos į orą. Pakartotinis panaudojimas gali būti ilgalaikis tikslas, bet dabartiniu metu labai
mažai žinoma, ar tai įmanoma.

Patekusių į aplinką nanomedžiagų poveikis gali būti kitoks, negu tada, kai jos yra naudojamos pagal paskirtį,
t.y. jos gali jungtis tarpusavyje, „prisirišti“ prie kitų dirvos teršalų, absorbuotis į kietas daleles, bioakumuliuotis ar pasireikšti biomagnifikacija (koncentracijos didėjimas mitybos grandinėje). Nors ir pasirodo
pranešimų apie nanomedžiagų ekotoksikologinį poveikį vandens ir dirvos organizmams, daugelis dalykų vis
dar yra nežinomi.

2 lentelė. Pagrindiniai nanomedžiagų patekimo į aplinką keliai (paimta iš Boxhall ir kt. [12])
Produkto tipas

Paprastai naudojama nanomedžiaga

Kosmetika ir higienos
priemonės

Titano dioksidas, cinko oksidas, fulerenai,
auksas

Katalizatoriai ir alyvos

Cerio oksidas, platina, molibdeno
trioksidas

Dažai ir dangos

Titano dioksidas, auksas, kvantiniai
taškai

Aplinkos ir vandens valymas

Geležis, poliuretanas, anglies
nanovamzdeliai

Žemės ūkyje naudojamos
medžiagos

Silicis kaip pagalbinė medžiaga

Maisto pakuotė

Auksas, titano dioksidas, sidabras

Farmacija ir vaistai

Nanovaistai ir pagalbinės medžiagos

Pastaba: tušti laukeliai reiškia mažiau tikėtiną kelią į aplinką.
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Oras

Paviršinis
vanduo

Nuotekos

Dirva

Anglies

nanovamzdeliai

Anglies nanovamzdeliai (ANV) – tai vamzdeliai, susukti iš grafeno lakštų, kurių storis tėra vienas anglies atomas, o patys anglies atomai išdėstyti taip, kad sudaro permatomą korio formos tinklelį. ANV paprastai yra
ilgi ir ploni ir gali būti sudaryti iš vieno sluoksnio (vienasieniai nanovamzdeliai (VSANV)) arba kelių sluoksnių
(daugiasieniai nanovamzdeliai (DSANV)). Jų neįprastas ilgio ir skersmens santykis (1:1000 000) suteikia jiems
neįprastas fizikines ir chemines savybes, įskaitant aukštą tempimo stiprumo ribą ir kietumą (kietesni už
deimantus). Be to, jie yra lankstūs, lengvi, atsparūs karščiui ir turi aukštą elektrinį laidumą. Jų neįprasta
tuščiavidurė vieno nanometro struktūra leidžia juos plačiai taikyti biologijoje, pvz., vaistams į atitinkamą
organizmo vietą pristatyti ir organizmui stebėti per vaizduoklius medicinos tikslais [14].
Neapdoroti ANV yra netirpūs vandenyje ir biologiškai neskyla (nėra biodegraduojantys), yra biologiškai
patvarūs ir lipofiliški (t.y. gali lengvai patekti į riebalinio audinio ląsteles per sienelę). Priklausomai nuo to,
kaip ANV yra pagaminti ir apdoroti, jų tirpumas vandenyje, transportavimas, specifinis toksiškumas gali keistis.

Galimi pavojai
ANV citotoksiškumą lemia vamzdelio ilgis, metalo priemaišos, dispersija, agregacijos būsena, padengimas
ir daug kitų, gal dar net nežinomų, veiksnių. Nanodalelės padengimas gali būti ypač svarbus, nes nepadengtos dalelės gali būti daugiau ar mažiau toksiškos, turėti skirtingą krūvį ar judrumą.
ANV citotoksiškumas buvo stebėtas tiriant poveikį skirtingiems organams ar specifinio organo ląstelių linijoms, įskaitant ir žmogaus epidermio ląsteles, žmogaus odos fibroblastus, žmogaus embriono inkstų ląsteles
ir žmogaus bronchų ląsteles. Poveikis buvo įvairus: toksiškumas ląstelei (žr. išnašą) [16, 17, 18], žala DNR
[19], plaučių ligos, pelių mirtis [20] ir poveikis kvėpavimo takams [21].

Vien vienasienių anglies nanovamzdelių gali būti 20 skirtingų struktūrų, o jų vidutinis ilgis 5–300 nm. Egzistuoja keturi skirtingi jų gamybos procesai, penki išgryninimo būdai ir dešimt skirtingų paviršiaus padengimo
būdų. Taigi gali būti 50 000 įmanomų vienasienių ANV kombinacijų ir kiekviena iš jų gali turėti skirtingas
chemines, fizikines ir biologines savybes, kurios nulemia jų pavojingumą [4]. Taip pat yra daugybė skirtingų
daugiasienių ANV kombinacijų.
Neseniai DSANV buvo ypač susirūpinta, kai buvo patvirtintos ilgai trukusios mokslininkų abejonės, kad kai kurie DSANV ne tik primena asbesto pluoštą (ilgos ir plonos skaidulos), bet gali kelti ir panašų pavojų sveikatai
(žr. „Galimi pavojai“).

Paplitę produktai

Dviračių detalės, teniso raketės, golfo lazdos, vaizduokliai, saulės baterijos, kompiuterių techninė įranga.

Kiek kasmet pagaminama Europoje?
Tikslių skaičių apie ANV gamybą nėra, bet
didžiausias gamintojas Europoje „Bayer AG“
neseniai Vokietijoje atidarė gamyklą, kuri
pajėgi per metus pagaminti 30 tonų ANV. O vieni
didžiausių „Bayer AG“ konkurentų Prancūzijos
kompanija „Arkema“ gali per metus pagaminti
nuo 10 iki 30 tonų ANV [15]. Įvertinta, kad 2007–
2008 metais pasaulyje buvo pagaminta apie 350
tonų ANV [13].

CITOTOKSIŠKUMAS – tai toksinis poveikis
ląstelei. Toksinis poveikis gali sukelti ląstelių
nekrozę, kai ląstelės sienelė praranda vientisumą
ir greitai numiršta ar nustoja aktyviai augti ir
dalintis.

Kaip jau buvo minėta, vis daugėja įrodymų, kad kai kurių ANV poveikis panašus į asbesto pluošto poveikį.
Buvo atliekami tyrimai, kurių metu pelės buvo veikiamos 50 mg keturių skirtingų DSANV (įvairios cheminės
sudėties, ilgio, formos, skersmens) iki 7 dienų. Buvo pastebėta, kad tai „priklausomai nuo ilgio sukėlė
kvėpavimo takų uždegimą ..., kuris kiekybiškai ir kokybiškai panašus į svetimkūnio – ilgojo pluošto asbesto
– sukeltą uždegiminę reakciją“ [22]. Tai buvo pirmasis tyrimas, aiškiai parodęs, kad ilgi ploni anglies nanovamzdeliai teoriškai gali turėti tokį patį poveikį kaip asbestas ir sukelti plaučių pažeidimus, kurie jau gali
lemti kancerogeninių darinių formavimąsi, vėžį. Preliminarūs mokslinių tyrimų rezultatai, paskelbti NIOSH
(Nacionalinis institutas profesinei sveikatai ir saugai, JAV) 2009 m. kovą, patvirtino šias išvadas [23].
Kitas naujas tyrimas parodė, kad pelėms, kurios jau sirgo astma ir kvėpavo DSANV, tikimybė susirgti
kvėpavimo takų fibroze yra didesnė. Tai leidžia manyti, kad „individai, jau turintys alerginį kvėpavimo takų
uždegimą, gali būti ypač jautrūs panašiam poveikiui“ [24]. Žr. 3 lentelę, kurioje apibendrinami pagrindiniai
rezultatai.
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Toksiškumas aplinkai
VSANV taip pat gali daryti ir ekotoksinį poveikį. Pavyzdžiui, tiriant jaunus
vaivorykštinius upėtakius buvo pastebėtas didesnis kvėpavimo dažnis, priklausantis nuo dozės, žiaunų ligos bei gleivių sekrecija [25]. Kitos indikacinės
rūšies (zebražuvių) inkubacinis periodas buvo ilgesnis. Pastebėtas didesnis upės
žiočių vėžiagyvių mirtingumas [26].
Neseniai buvo ištirta, kad ir augalai neigiamai reaguoja į DSANV ir fulerenus.
Ryžiai, paveikti fulerenų, perdavė nanomedžiagas sekančiai generacijai. Be to,
dėl fulerenų ir anglies nanovamzdelių poveikio, ryžiai ėmė žydėti bent vienu
mėnesiu vėliau, o jų derlius gerokai sumažėjo. Žinant, kad daugiau kaip pusei
žemės gyventojų ryžiai yra pagrindinis maisto produktas, šių tyrimų dėl poveikio aplinkai ir maisto saugai rezultatai gali būti triuškinantys [27].

3 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie nanovamzdelių poveikį.
Anglies vamzdelio tipas

Ląstelės tipas ar rūšis

Poveikis

VSANV

Žmogaus embriono inkstai, veikiami
0,78–200 µg/mL iki 5 dienų

Nuo dozės ir laiko priklausantis ląstelių dauginimosi slopinimas, sumažėjusios ląstelės adhesinės
savybės

VSANV (nevalyti, 30% geležies)

Žmogaus odos ląstelės, veikiamos 0,60,24 mg/mL nuo 2 iki 18 valandų

Oksidacinis stresas, būdingas daugeliui ligų, tokių
kaip aterosklerozė, Parkinsono liga, sutrikusi

Poveikis
Kai

ir padariniai

kurių anglies nanovamzdelių fizikinės ir cheminės savybės ir biologinis

patvarumas

yra

panašūs

į

pavojingo

panašias uždegimines reakcijas.

Neaišku, ar
terpės, bet
ciklo etapu

asbesto

VSANV

Pelės, veikiamos 0–0,5 mg koncentracijomis 7 ir 90 dienų

Granuloma ir audinių uždegimas priklausomai nuo dozės

DSANV

Pelės veikiamos per trachėją vienetinėmis

Plaučių pakenkimai, vėliau mirtis

Nuomonė
Su ANV

reikėtų elgtis labai atsargiai, ypač gamybos metu ir visose jų

naudojimo stadijose

(gamybos,

naudojimo ir utilizavimo).

pakankamai įrodymų teigti, kad

ANV

gali kenkti žmogaus sveikatai,

todėl jų naudojimas vartotojams skirtose prekėse turėtų būti uždraustas,

1, 2.5, arba 5 mg/kg dozėmis

Įvairaus skersmens, ilgio,
formos ir cheminės sudėties
DSANV

Tiesiai į pelių plaučius įšvirkščiama 50
mg DSANV 24 valandoms ar 7 dienoms

DSANV

Astma sergančios ir nesergančios pelės, Astma sergančios ir nesergančios pelės,
veikiamos 6 valandas DSANV aerozoliu veikiamos 6 valandas DSANV aerozoliu (100
(100 mg/m3)
mg/m3)

16

sukelti

[28].

kol nebus moksliškai patvirtintas jų saugumas.

Citotoksiškumas, priklausantis nuo veikiamo
paviršiaus tankio

gali

akivaizdu, kad tai neišvengiamai įvyksta kažkuriuo jų būvio

Yra

Žmogaus odos ląstelės

Jie

anglies nanovamzdeliai išsiskiria į aplinką iš juos surišančios

širdies veikla, Alzheimerio liga

VSANV (įvairūs)

pluošto.

Stipriai padidėjęs uždegimų skaičius

17

Sidabro

nanodalelės

Sidabro turintys biocidai yra naudojami daugelyje produktų, įskaitant vandens valymą, tekstilę, skalbykles, dažus ir lakus, polimerus, medicinines priemones, kriaukles ir sanitarinės paskirties keramiką,
taip pat įvairius vartotojams skirtus produktus (dezinfekcijos priemones, kosmetiką, valymo priemones,
kūdikių buteliukus ir kt.)
Vartotojams ir pramonei skirtuose produktuose sidabro nanoforma naudojama vis daugiau. Nanosidabras
yra bene dažniausiai vartotojams skirtuose produktuose naudojama nanomedžiaga, daugiausia kaip baktericidas. Tyrimas, kurio metu buvo tiriamas sidabro nanodalelių, naudojamų tekstilėje ir plastikuose, pavojus gėlo vandens ekosistemoms, prognozuoja, kad ateityje 15% viso sidabro, patenkančio į ES vandenis,
bus iš biocidinių plastikų ir tekstilės [29]. Manoma, kad didžioji nanosidabro dalis pasiliks nuotekų dumble,
kurio bent dalis gali būti panaudota žemės ūkio laukuose.

BIOCIDAS –
galinti

tai cheminė medžiaga,

nužudyti

gyvus

organizmus.

Biocidai paprastai naudojami medicinoje, žemės ūkyje, miškininkystėje
ir pramonėje, kur jie apsaugo nuo
nepageidaujamų organizmų.

Paplitę produktai
Su maistu besiliečiančios medžiagos (pvz., puodukai, dubenys ir pjaustymo lentos), kosmetika ir asmens
higienos produktai, apranga, vaikų žaislai, naujagimių produktai, dažai ir paviršiaus dangos, medicinos prietaisai, žaizdų pleistrai.

Kiek kasmet pagaminama Europoje?
Sidabro turinčių biocidinių produktų Europos rinka 2010 m. planuoja siekti 110–230 tonų sidabro kasmet,
nanosidabras sudarys reikšmingą šio kiekio dalį [29].
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Galimi pavojai

Toksiškumas aplinkai

Sidabro nanodalelių toksiškumas gali būti
didesnis už labiausiai toksišką standartinės formos sidabro junginį [30, 31], o jų antibakterinės
savybės gali būti gerokai stipresnės, nes jos
pajėgia sunaikinti bakterijas ilgesniam laikui
negu paprastas sidabras [32]. Iš tikrųjų tyrimai atskleidė, kad nanosidabras gali būti net
toksiškesnis už sunkiuosius metalus [33]. Be to,
skirtingo dydžio ir formos sidabro nanodalelių
toksiškumas skiriasi. Sidabro nanodalelės,
mažesnės negu 10 nanometrų, gali prasiskverbti
per ląstelės sienelę [34]. Dažniausiai nanosidaro
toksiškumo tyrimai atliekami su bakterijomis,
rečiau – su aukštesnėmis gyvūnų rūšimis, tokiomis
kaip žuvys, žiurkės, pelės ir putpelės. Tyrimas su
liuminescuojančiomis bakterijomis parodė, kad
nanosidabro dalelės gali suardyti ląstelių membranas ir sukelti toksinį poveikį ląstelei ar ją deformuoti [35]. Nemažai mokslininkų ištyrė, kad
nanosidabro dalelės gali pažeisti bakterijų DNR
gebėjimą replikuotis arba pakenkti DNR [36].

Vis daugėja įrodymų, kad mažos sidabro nanodalelių koncentracijos pakenks vandens bestuburiams ir žuvims.
Sidabro nanodalelės, suleistos in vivo zebražuvės embrionui, padidino deformacijų skaičių ir galų gale baigėsi
mirtimi. Atskiros nanosidabro dalelės buvo aptiktos embrionuose kiekvienu jų vystymosi etapu [41]. Tai vienas iš
keleto in vivo tyrimų, kurių metu pasyviai buvo stebima
nanodalelių sklaida ir kuris atskleidžia galimas skaudžias
didelių sidabro nanodalelių kiekių išmetimų į aplinką
pasekmes, jeigu pasiekusios vandenis nanodalelės nepakinta.

Sidabro nanodalelės ne tik yra efektyvūs baktericidai, bet taip pat toksiškos žinduolių ląstelių
kultūroms, tokioms kaip žiurkių kepenų ląstelės
[37], auginamoms neuroendokrininių ląstelių
linijoms, kurios yra žmogaus smegenų ląstelių
modelis [38], žiurkių ląstelėms, naudojamoms
toksiškumui žmonėms per kvėpavimo takus nustatyti [39]. Reikšmingas sidabro nanodalelių
toksiškumas žinduolių kamieninėms ląstelėms
rodo, kad jos gali paveikti vyrų reprodukcijos
sistemą. Taip pat yra įrodymų, kad nanosidabras
gali būti žalingas žmogaus sveikatai jį prarijus ar
naudojant medicininėje įrangoje [40].

Neseniai atlikti tyrimai su zebražuvėmis atskleidė, kad
nanosidabro dalelės gali taip pat iššaukti fiziologinius
pakitimus, įskaitant kūno dalių degeneraciją, padidėjusį
mirtingumą ir užsitęsusį inkubacinį periodą [42]. Nanosidabro dalelės taip pat trikdo kai kurių nematodų augimą
bei reprodukciją [43]. Ankstesniuose tyrimuose buvo teigiama, kad mikroorganizmai ir augalai gali modifikuoti
bei koncentruoti nanodaleles, kurios toliau gali bioakumuliuotis (ar net pasireikšti biomagnifikacija) maisto
grandinėje [44].
BIOLOGINIS PATVARUMAS – tai medžiagos 		
gebėjimas išlikti organe, nepaisant to or-			
gano fiziologinių šalinimo mechanizmų.
BIOAKUMULIACIJA –

tai bendras terminas kenksmingos

medžiagos akumuliacijai organizme ar jo dalyje apibūdinti.

BIOMAGNIFIKACIJA – tai daugelio procesų, vykstančių
ekosistemoje, pasekmė, kai medžiagos koncentracija organizme tampa didesnė negu jo maiste, t.y. ji padidėja medžiagai
praėjus keletą mitybos grandinės lygių; kuo aukščiau organizmas yra mitybos grandinėje, tuo labiau tikėtina, kad jis
savyje sukaups kenksmingas medžiagas.
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4 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie nanosidabro poveikį.
Ląstelės tipas ar rūšis

Poveikis

Žiurkių kepenų ląstelės, veikiamos nanosidabro dalelėmis

Pažeistos mitochondrijų funkcijos
Ląstelės žūtis ir sutrikusi ląstelės medžiagų apykaita

Neuroendokrininių ląstelių linijos (in vitro modelis
smegenų ląstelėms)

Sumažėjęs mitochondrijų aktyvumas
Ląstelių dydžio sumažėjimas ir formų netaisyklingumas

Kamieninės žinduolių ląstelės, veikiamos metalų oksidais

Sidabro nanodalelės buvo toksiškesnės nei kitų metalų
oksidai
Stipriai pažeistos mitochondrijų funkcijos ir sutrikusi
ląstelės medžiagų apykaita
Galimas poveikis vyrų reprodukcijos sistemai

Žiurkių ląstelės (modelis medžiagos toksiškumui žmogui
nustatyti įkvėpus), 24 valandas veikiamos anglimi padengtomis sidabro dalelėmis

Toksiškumas priklauso nuo dydžio

Poveikis

ir padariniai

• Nanosidabras
•
•

yra vienas plačiausiai naudojamų nanomedžiagų įvairiausiuose vartotojams
skirtuose produktuose. Yra pakankamai įrodymų, kad dalis nanosidabro pateks į nuotekas.
Į aplinką patekęs nanosidabras gali pakenkti dirvos, vandens ir sausumos organizmams.
Rekomenduojama, kad nevalytų sidabro nanodalelių turinčių atliekų išmetimas į aplinką
būtų kontroliuojamas (apribotas).

Nuomonė

• Kadangi
•

yra pakankamų įrodymų teigti, kad nanosidabras gali būti žalingas įvairiems organizmams ir ekosistemoms, jo išleidimas į aplinką neturėtų būti ir toliau leidžiamas.
Produktų su nanosidabru sauga turi būti įvertinta atsižvelgiant į visą jų būvio ciklą,
įskaitant ir poveikį juos utilizavus.
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Titano

dioksidas

5 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie nano TiO2 poveikį.

Toksiškumas aplinkai

Įprastos formos titano dioksidas (TiO2) yra plačiausiai naudojamas baltas pigmentas dėl savo ryškumo ir
aukšto atspindėjimo laipsnio. Jis būna trijų kristalinių formų. Priklausomai nuo kristalinės struktūros, TiO2
gali turėti ganėtinai skirtingas fizikines ir chemines savybes.
Titano dioksidas buvo dažnai naudojamas kremuose nuo saulės, bet suteikdavo odai baltą ar pieno atspalvį.
Nanoformos TiO2 jau nėra „nepermatomas“, todėl yra kur kas labiau pageidaujamas „skaidriuose“ kremuose nuo saulės. Tam tikroms nanotitano dioksido formoms yra būdingos fotokatalizatoriaus savybės, t.y.
jos geba absorbuoti šviesą ir ją naudodamos keisti savo cheminį aktyvumą.
Didelė žala naujiems metaliniams stogams Australijoje yra susijusi būtent su nano TiO2 , kaip fotokatalizatoriaus, savybe. Nano TiO2 pateko ant stogo iš kremo nuo saulės, kuriuo stogdengiai tepėsi rankas [45].
Dėl jo poveikio stogo dangos dėvisi kur kas greičiau.
Paplitę produktai
Kosmetika, kremai nuo saulės, maisto pakuotė, dažai, sienų dangos, purvą
atstumiančios dangos langams, automobilių dangos, kaip katalizatorius naudojamas organinių teršalų vandenyje ir nuotekose skaidymui.
Kiek kasmet pagaminama ir sunaudojama Europoje?
TiO2 nanodalelių sunaudoja daugiau kaip 1000 kg/kompanija/metus [1].
Galimas poveikis
Nors paprastai tradicinės formos titano dioksidas laikomas saugiu, kai kurie tyrimai parodė, kad įkvepiamų
TiO2 nanodalelių ilgalaikis poveikis yra neigiamas.
Nano TiO2 poveikis žiurkių plaučiams buvo įvairus,
pvz., sukėlė uždegimus, fibrozę, pažeidė plaučius,
paskatino plaučių auglių formavimąsi [1]. In vitro eksperimentai parodė, kad nano TiO2 gali pažeisti DNR,
sutrikdyti ląstelių funkcionavimą ir imuninių ląstelių
gynybinę veiklą [46, 47, 48]. Jis taip pat gali sukelti uždegimą absorbuodamas bakterijų fragmentus ir
pernešdamas juos per virškinamąjį traktą [11], dėl
ko galbūt daugėja susirgimų autoimuninėmis ligomis,
pvz., dirgliosios žarnos sindromas ir Krono liga [49].
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2009 m. atliktas tyrimas su pelėmis parodė, kad
motina gali perduoti nano TiO2 daleles vaikui.
Nanodalelės buvo aptiktos palikuonių smegenyse
ir sėklidėse, ir, pavyzdžiui, tapo sumažėjusios
spermos koncentracijos priežastimi [50].
TiO2 toksiškumą lemia daug dalykų: kristalinė
struktūra, forma ir poveikio keliai, paviršiaus
plotas ir dalelių padengimas. Ultravioletinė šviesa
taip pat didina titano dioksido citotoksiškumą.
Kelių tyrimų metu buvo pastebėtas padidėjęs
ląstelių mirtingumas po UV šviesos poveikio,
ypač jei TiO2 buvo jautresnės šviesai kristalinės
formos [4]. Šie rezultatai yra labai svarbūs
nusprendžiant, kuri nano TiO2 forma turėtų būti
naudojama kremuose nuo saulės. Žr. 5 lentelę,
kurioje yra apibendrinti pagrindiniai rezultatai.

Būdamos labai mažos, didelio paviršiaus ir
pasižyminčios stipria elektrostatine trauka,
TiO2 nanodalelės gali absorbuoti kitas metalų
daleles. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad kadmis, kuris yra ypač toksiškas ir gali bioakumuliuotis organizmuose ir ekosistemose, yra
lengvai absorbuojamas nano TiO2, pernešamas
ir akumuliuojamas karpiuose. Šie rezultatai
verčia manyti, kad nano TiO2 skatina kadmio biomagnifikaciją [51]. Taip pat buvo nustatyta, kad nano TiO2 didina įvairių bakterijų
mirtingumą [52] ir turi antibakterinių savybių,
įskaitant ir kai kurias žmogui naudingas bakterijas (pvz., biologiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose).

Ląstelių linija
ar rūšis
Pelių smegenys

Poveikis
•

Sutrikdoma energijos gamyba
mitochondrijose

Pelių patelės

•

Pažeidžiamos kepenys ir inkstai

•

TiO2 kaupiasi kepenų, blužnies,
inkstų ir plaučių audiniuose

Žmogaus imuninės •
ląstelės

Pasikeitusios apsauginės funk-

Nėščios pelės

Nanodalelės aptiktos palikuonių

•

cijos

smegenyse ir sėklidėse

Į vandenį patenkantis nano TiO2 gali paveikti visos ekosistemos būklę, ypač jei koncentracijos
yra pakankamos sukelti neigiamą poveikį organizmams, ir įvertinant tai, kad jis lengvai kaupiasi geriamame vandenyje [1].

Poveikis

Nano TiO2

ir padariniai
yra labai plačiai naudojamas įvairiausiuose vartotojams ir pramonei skir-

tuose produktuose. Neišvengiamai dideli šios medžiagos kiekiai atsidurs aplinkoje.
TiO2 nanodalelių koncentracija aplinkoje gali siekti tokią, kuri neigiamai veikia
organizmus.
Vis daugėja ženklų, kad nanotitano dioksidas gali būti kenksmingas žmogui, tačiau
reikalingi tolimesni tyrimai tą patvirtinti.

Nuomonė

Atsižvelgiant

į tai, kad titano dioksido galimas toksiškumas nėra visiškai ištirtas,
jo tolimesnis naudojimas vartotojams skirtuose gaminiuose turėtų būti uždraustas, kol
nebus moksliškai įrodyta, kad jis nepavojingas.
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Cinko

oksidas

(ZnO)

6 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie nanocinko oksido poveikį.

Įprastinės formos cinko oksidas laikomas santykinai saugiu. Nanocinko oksidas yra plačiai naudojamas
kaip pigmentas dažuose bei kosmetikoje, taip pat kaip puslaidininkis. Jis pasižymi antibakterinėmis
savybėmis.

Paplitę produktai
Kosmetika, kremas nuo saulės, maisto pakuotė, maisto priedai, dažai, sienų dangos.

Kiek per metus pagaminama ir sunaudojama Europoje?

Ląstelių linija ar rūšis
Suaugusios pelės

Mieguistumas, vėmimas ir viduriavimas
Inkstų pakenkimai ir anemija

Suaugusios pelės

Kepenų, širdies ir blužnies pakenkimai
20 nm dalelės pakenkė kepenims, blužniai ir kasai

Žmogaus odos ląstelės

Gali pažeisti DNR
Sukelia oksidacinį stresą ląstelėse

Cinko oksido sunaudojama daugiau kaip 1000kg/kompanija/metus [1].

Poveikis
Galimas pavojus

Nanocinko oksidas yra toksiškas žmogaus ir
žiurkių ląstelėms net ir labai mažomis koncentracijomis [54]. Bandymo metu pelėms
pasireiškė stiprūs mieguistumo, vėmimo bei
viduriavimo simptomai. Pelės stipriai reagavo į poveikį nanocinko oksidu nuo stipraus
inkstų pažeidimo, anemijos iki kepenų funkcijų
sutrikimo [55]. Kito eksperimento su pelėmis
rezultatai – žala kepenims, širdžiai, blužniai ir
kasai [56].
Neseniai buvo nustatyta, kad nanocinko oksidas
gali pažeisti genetinę sistemą, jeigu juo veikiama oda [57]. Tyrime stebėtas citotoksiškumas,
oksidacinis stresas ir DNR pažeidimai. Žr. 6
lentelę, kurioje apibendrinti pagrindiniai rezultatai.

Toksiškumas aplinkai

Kai kurių tyrimų metu buvo nustatyta, kad nanocinko
oksidas yra toksiškas bakterijoms bei stuburiniams [58,
59]. Jis taip pat gali stabdyti sėklų dygimą ir augalų
šaknų augimą [60]. Cinko oksidas taip pat yra toksiškas
kai kurioms apvaliosioms kirmėlėms ir gali slopinti jų
augimą bei reprodukcines savybes [61].
Kaip ir kiti metalų oksidai, cinko oksidas yra linkęs
agreguoti ir nusėsti, taigi didžioji jo dalis gali būti
aptinkama sedimentuose. Vieno tyrimo rezultatai
parodė, kad tokie nanocinko oksido junginiai yra
toksiški zebražuvės embrionams ir lervoms bei sukelia nenormalų kardiovaskuliarinės sistemos vystymąsi,
stabdo embrionų vystymąsi ir sukelia jų mirtį.
Mokslininkai paskatino iš naujo peržiūrėti esamus
teisinius reikalavimus tirpiems nanometalų jonams
[62].
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Poveikis

ir padariniai

Nanocinko oksidas yra plačiai naudojamas daugelyje produktų.
Vis daugėja faktų, kad tam tikromis aplinkybėmis jis gali
būti žalingas žmogui ir aplinkai.

Nuomonė
Reikalingi

tolesni tyrimai, kadangi nepakankamai žinoma apie
nanocinko oksido poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai. Kol
nebus įrodytas saugumas žmogaus sveikatai ir aplinkai, šios
medžiagos naudojimas vartotojams skirtose prekėse turėtų
būti uždraustas.
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Išvados
Nors nanomedžiagų naudojimas ir žada suteikti vartotojų prekėms naujų bei galbūt naudingų
savybių, tyrimų rezultatai pradeda atskleisti galimą
šių medžiagų keliamą riziką sveikatai.

Įvertinti poveikį visuomenei šiuo metu yra praktiškai
neįmanoma, nes trūksta informacijos apie rinkoje
esančius produktus, įskaitant ir tuos, kuriuose yra
nanomedžiagų, bei apie jų tikslią nano sudėtį. Taigi
neįmanoma nustatyti net galimo poveikio visuomenei
lygio.

Vienas didžiausių ateinančių metų uždavinių
– tinkamai įvertinti potencialią nanomedžiagų
keliamą riziką, kol rinkoje nepasirodė žymiai
daugiau produktų su šiomis medžiagomis. Jau da-

Žmonės kol kas net negali apsispręsti nepirkti
produktų su nanomedžiagomis, nes gamintojai ir
importuotojai neprivalo informuoti apie sudėtyje
esančias nanomedžiagas. Tačiau neseniai ES lygiu

Nanomedžiagų naudojimas ir iššūkiai

bar akivaizdu, kad in vitro bandymų gali nepakakti
nanomedžiagų keliamiems pavojams nustatyti, bet kol
kas yra atlikta tik keletas in vivo tyrimų ir juos pakartoti yra labai sudėtinga.
Dar nėra nustatyta, ar egzistuoja daugelio
nanomedžiagų saugios ribinės koncentracijos arba
kokios jos galėtų būti. Detalios informacijos apie
nanomedžiagų saugumo įvertinimą gamybos ir platinimo metu bei naudojimą vartotojams skirtuose
produktuose yra labai nedaug arba išvis nėra, todėl išsamus poveikio vertinimas kol kas negali būti
atliktas. Nanomedžiagas sunku įvertinti ir stebėti,
nes dažnai norint nustatyti jų poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai, reikalingi nauji tyrimo metodai.
Tai nebūtinai reiškia, kad reikalingi tik nauji tyrimo
metodai, tačiau yra būtina įvertinti jau egzistuojančius metodus, siekiant užtikrinti, kad jie yra tinkami
ir veiksmingi nano lygiu. Daugelio nanomedžiagų poveikio aplinkai ir gyviems organizmams keliai vis dar
nėra žinomi, nes nebuvo tirti.

priimtas sprendimas dėl Kosmetikos ir Naujų maisto produktų reglamentų, reikalaujantis pateikti šią
informaciją produkto sudėties aprašyme. ES cheminių
medžiagų reglamentas reikalauja, kad registracijos metu būtų pateikti duomenys apie saugą, nors tai
nereiškia, kad ši informacija bus prieinama visuomenei.
Kol kas trūksta informacijos apie nanomedžiagų poveikį, todėl racionaliausia būtų taikyti atsargumo
principą bet kokiems nanomedžiagų turintiems vartotojams skirtiems produktams. Tai reikštų, kad prekyba vartotojams skirtais produktais su nanomedžiagomis turi būti uždrausta, kol nebus tinkamų duomenų
tų produktų saugai įvertinti. Rinkoje jau esantys produktai turėtų būti pašalinti, kol nebus duomenų apie
jų saugą.
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Kitame

šios serijos leidinyje bus nagrinėjamas nanotechnologijų valdymas plačiąja prasme,

įskaitant reguliavimo iniciatyvas ir atgarsius, savanoriškus veiklos kodeksus ir praktikas,
taip

pat

tarptautines

reikalavimą.

koordinuojant

nanotechnologijų

reguliavimą

ir

visuomenės

Europoje. Jame bus apžvelgiami NVO atsiliepimai ir iniciatyvos dėl
reguliavimo, ypač akcentuojant atsargumo principo ir išankstinės registracijos

dalyvavimo iniciatyvas
nanotechnologijų

pastangas
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