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Abstract: Nanonickel in terrestrial environment 

Nowadays, society always comes into contact with new materials. Nanomaterials 
which belong to these materials are extensively used in all sectors of human 
activity.We used nickel in powdery form and nanoform for testing. We also used 
comparison with real samples which were taken from industrial and agricultural 
area in Pribram. The contamination by nickel was found out there. Toxicity of two 
forms of nickel was studied in three organisms in terrestrial systems:worms 
(Enchytraeus crypticus), springtails (Folsomia candida) and lettuce seeds 
(Lactuca sativa). The main aim is the comparison of the impacts of the metal in a 
different form with different particle composition and thus with some different 
features.This study should lead to reflection whether it is possible to approach 
nanomaterials by the same way as their macroscopic equivalents or whether it is 
appropriate to pay more attention to these chemicals substances not only in 
ecotoxicology and environmental impacts. 
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ÚVOD 

V současné době dochází k vývoji nových materiálů různých struktur a 
vlastností. Tyto materiály jsou zaváděny do praxe a jsou běžně využívány ve 
všech odvětvích lidské činnosti. Stávají se tak běžnou součástí života 
společnosti. Takovým příkladem jsou právě nanomateriály. Z hlediska toxicity 
se k nanomateriálům prozatím přistupuje jako k materiálům, jejichž struktura 
odpovídá běžné formě dané suroviny. Pro jejich emisi do životního prostředí 
jsou používány limity látek se stejnou chemickou podstatou. Zanedbává se tedy 
jejich odlišná vnitřní struktura a velikost částic. Tyto ukazatele mohou mít 
významný vliv na modifikaci jejich vlastností.  

K podrobnému prozkoumání vlivu daného rezidua na životní prostředí se 
používají ekotoxikologické testy. Tyto testy využívají pro komplexní posouzení 
vlivu zkoumané látky na životní prostředí více druhů organismů s odlišnou 
citlivostí a metabolismem. Zároveň je důležité zvolit druhy, které jsou relevantní 
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pro prostředí, do kterého je testovaná chemická látka emitována (SVECEVIČIUS 
2010). 

V této studii jsme se zaměřili na kovové nanomateriály, přímo na nanonikl. 
Nikl je označován jako středně toxický těžký kov. Ve stopovém množství se 
pravděpodobně chová jako esenciální prvek (GRIFFITT et al. 2007). Ve vyšších 
než stopových koncentracích působí nepřímo toxicky. Mechanismy nepřímé 
toxicity niklu jsou dvojího druhu. V prvním případě může ovlivňovat syntézu 
důležitých biokatalyzátorů, metaloenzymů (CHEN et al. 2009). V druhém případě 
může vyvolat oxidační stres v buňkách (KAFKA & PUNČOCHÁŘOVÁ 2002). 
Vzhledem k tomu, že nikl je běžně používán v mnoha průmyslových odvětvích a 
emitován do prostředí v nezanedbatelných množstvích, je proto vhodné ověřit 
jeho toxicitu. 

Cílem studie je srovnání a ověření toxicity práškového niklu (zrnitost  
< 10 µm) s nanoniklem (velikost částic 10,9 nm), obě formy byly uměle 
zaváděny do standardní půdy. Zároveň účinky těchto dvou forem niklu 
porovnáme s reálnými vzorky z průmyslové a zemědělské oblasti. Možnost 
porovnání kontaminace standardní půdy s přírodními vzorky nám umožňuje 
přiblížení reálným podmínkám. V přírodních podmínkách má na toxicitu vliv 
přirozené stárnutí půdy, biotické faktory půdního prostředí, tedy přítomné půdní 
organismy, biochemický koloběh látek a interakce mezi edafonem a 
obsaženými chemickými látkami (WENG et al. 2004). Tyto procesy nelze v 
laboratorní praxi realizovat. Právě pro postihnutí rozdílů toxicity v přírodní a 
umělé půdě byly do studie zahrnuty výše zmíněné vzorky. 

Současně by tato práce měla směřovat k zamyšlení, jestli lze nanomateriály 
dále považovat za látky shodné s jejich makroskopickými ekvivalenty, nebo je 
nezbytné k nim přistupovat jako k odlišným chemickým elementům s rozdílným i 
dopady na životní prostředí.  
 
 

METODIKA 

Tato studie je zaměřena na srovnání toxicity dvou odlišných forem kovu. Jak již 
bylo výše zmíněno, srovnání bylo realizováno na niklu práškovém (zrnitost  
< 10 µm, výrobce Merk Darmstadt), jeho nanoformě (velikost částic 10,9 nm, 
výrobce Ústav chemické technologie, VŠCHT Praha) a niklu obsaženém v 
reálném vzorku, který byl odebrán z průmyslové a zemědělské oblasti z okolí 
Příbramska. K podrobnému testování toxicity v terestrickém prostředí byly 
využity testy s roupicemi Enchytraeus crypticus dle ISO 16387 a s 
chvostoskoky Folsomia candida dle ČSN ISO 11267 za zástupce živočichů. Za 
zástupce vyšších rostlin byl použit salát Lactuca sativa dle ISO 11269-1a. 

Standardní testování toxicity obou forem niklu probíhalo v uměle připravené 
půdě. Chemické látky čerstvě vpravené do artificiální půdy obvykle vykazují 
vyšší toxicitu v důsledku stárnutí půdy, než jejich stejná množství v reálných 
podmínkách. Pro větší přiblížení realitě by bylo vhodné podrobit standardní 
půdu podobnému procesu stárnutí, jaký probíhá v přirozeném prostředí (KOČÍ & 

MOCOVÁ 2009). Z tohoto důvodu byly pro srovnání použity vzorky reálné z 
oblastí, kde se nikl objevuje ve vyšších než stopových koncentracích. V tomto 
případě byla standardní půda využita jako ředící médium. Parametry standardní 
půdy jsou blíže popsány v následující kapitole.  
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Koncentrační řada práškového niklu a nanoniklu byla volena dle 
předběžných testů. Do standardní zeminy o slabě kyselém pH byl zaváděn nikl 
v kovové formě, nikoliv sůl niklu, z tohoto důvodu byla zvolena poměrně široká 
koncentrační řada. Pro roupice a chvostoskoky byl vybrán koncentrační rozsah 
0, 250, 500, 1000, 1500, 2000 mg.kg

-1
. Vzhledem k tomu, že dosavadní 

výzkumy ukazují, nižší citlivost vyšších rostlin na obsah těžkých kovů oproti 
ostatním organismům (WANG 1987), byla v případě salátu zvolena koncentrační 
řada v širším rozsahu 0, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 mg.kg

-1
. Roztoky 

kontaminantu o výše uvedených koncentracích byly těsně před zavedením do 
standardní půdy sonifikovány po dobu 15 minut pro lepší rozptýlení a 
homogenizování niklu v roztoku. pH jednotlivých roztoků nebylo dále 
upravováno. 

Vzorky z průmyslové a zemědělské oblasti byly podrobeny sekvenční 
extrakci. Metoda sekvenční extrakce napomáhá odhadnout biodostupné podíly 
kovů pro organismy. V tomto případě byla použita standardizovaná metodika 
sekvenční extrakce BCR. Jedná se o extrakci, která probíhá ve třech krocích 
různě silnými extrakčními činidly (FILGUEIRAS et al. 2002). Jako analytická 
koncovka byla zvolena metoda emisní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-OES), která byla provedena v laboratoři Kovohutě Příbram 
nástupnická, a.s. 

Na reálných vzorcích byla provedena stejná baterie kontaktních testů jako u 
vzorků uměle kontaminovaných. 

Výstupem z testů toxicity jsou hodnoty EC50 s příslušným intervalem 
spolehlivosti. Hodnota EC50 byla zjištěna využitím nelineární regrese v 
programu GraphPad Prism 5 (verze 5.01). Pro podrobnější porovnání uměle 
kontaminovaných vzorků byly odvozeny hodnoty NOEC a LOEC, které byly 
získány zpracováním dat pomocí standardní metody ANOVA následované 
Dunnettovým testem pomocí programu GraphPad InStat (verze 3.06). Rozdíly 

byly statisticky významné, když p  0,05. 
 
 

VÝSLEDKY 

Dvě strukturně odlišné formy niklu byly zaváděny do standardní půdy, která byla 
připravena v laboratoři dle OECD 207 a ISO 11268-2. Vzorky reálných půd byly 
odebírány ze dvou odlišných oblastí v Příbrami. Parametry jednotlivých půd 
včetně standardní půdy jsou uvedeny v tab. 1. Vzorky zemědělské a 
průmyslové půdy byly podrobeny sekvenční extrakci, která byla prováděna 
podle upravené metodiky BCR SES (FILGUEIRAS et al. 2002). Výsledky extrakce 
jsou uvedeny v tab. 2. Přehled výsledků kontaktních testů je uveden v tab. 3. 

Průběh závislosti inhibice reprodukce roupic a chvostoskoků na dekadickém 
logaritmu koncentrace toxikantu je znázorněn na obr. 1 a obr. 2. Průběh 
závislosti inhibice růstu kořene na dekadickém logaritmu koncentrace toxikantu 
je zobrazen na obr. 3. 
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Tab. 1:  Parametry jednotlivých druhů půdy 

Označení půdy 
Vodní kapacita půdy 

[%] 
pH 

Celkový organický 
uhlík [%] 

Standardní půda 41,0 6,4 6,2 

Průmyslová půda 46,0 4,7 10,4 

Zemědělská půda 64,0 6,2 11,7 

 

Tab. 2:  Obsahy kovů v jednotlivých půdách zjištěné sekvenční extrakcí s ICP-OES  

v mg.kg
-1

 

Frakce BCR 
Druhy půd 

Standardní Průmyslová půda Zemědělská 

frakce rozpustná 
kyselinami 

15,2 162 72,9 

redukovatelná frakce 26,0 68,0 83,5 

oxidovatelná frakce 24,5 114 48,1 

 

Tab. 3:  Přehled výsledků terestrických testů 

Organismus Vzorek 
EC50 

[mg·kg
-1

] 

Interval 
spolehlivosti 

95 % 

LOEC 
[mg·kg

-1
] 

NOEC 
[mg·kg

-1
] 

Enchytraeus 
crypticus 

Nikl > 2000 – 2000 1500 

Nanonikl > 2000 – > 2000 > 2000 

Prům. půda 56,7 31,9-100 – – 

Zem. půda Nejvyšší zjištěná stimulace 64 % 

Folsomia 
candida 

Nikl 477 386-633 250 < 250 

Nanonikl 771 501-1186 500 250 

Prům. půda 97,1 74,7-126 – – 

Zem. půda Nejvyšší zjištěná stimulace >100 % 

Lactuca 
sativa 

Nikl > 4000 – 2000 1000 

Nanonikl > 4000 – 3000 2000 

Prům. půda Inhibice < 50 % – – 

Zem. půda Nejvyšší zjištěná stimulace 9 % 
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Obr. 1: Křivka dávka-odpověď testu  Obr. 2:  Křivka dávka-odpověď testu 
toxicity na Enchytraeus crypticus   toxicity na Folsomia candida 
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Obr. 3: Křivka dávka-odpověď testu toxicity na Lactuca sativa 

 
 

DISKUZE 

Dle tab. 3 je patrné, že v případě roupic a salátu nebylo možné pro práškový 
nikl a nanonikl s dostatečnou spolehlivostí určit hodnoty EC50. Pro možnost 
srovnání toxicity byly stanoveny hodnoty NOEC a LOEC. Z obr. 1 a obr. 2 je 
možné pozorovat mírně vyšší toxické působení práškového niklu (bNi – bulk 
forma) na reprodukci roupic a chvostoskoků. Rozdíl toxicity práškového niklu a 
nanoniklu (nNi – nano forma) však není statisticky významný. Vzhledem k 
rozdílu velikosti částic může být nanonikl absorbován do struktury kaolinu nebo 
jílu a nebo může být navázán na organickou hmotu (rašelina). Z tohoto důvodu 
může být snížena biodostupnost nanoniklu pro organismy (BABICH & STOTZKY 
1983). U roupic jsou patrné rozdíly hlavně ve vyšších koncentracích. Tyto 
rozdíly pravděpodobně souvisí s uspořádáním a samotným provedením testu. 
Toxikant byl do standardní půdy vmíchán společně s vlhkostí, mohlo však dojít 
k nerovnoměrnému rozptýlení kontaminace. V případě chvostoskoků byly 
pozorovány mírné rozdíly inhibic v nižších koncentracích. Zjištěná hodnota 
EC50 práškového niklu však odpovídá hodnotě uváděné v literatuře (476 
mg.kg

-1
(347-671)) (LOCK & JANSSEN 2002).  

Vzhledem k tomu, že čeleď Asteraceae patří mezi rostliny schopné ve větší 
míře akumulovat nikl bez negativního vlivu na růst a vývoj, byl použit pro testy 
širší koncentrační rozsah (CHEN et al. 2009). I přes použití širokého 
koncentračního rozsahu nedošlo k překročení 50 % inhibice. Přítomnost niklu v 
koncentraci 4000 mg.kg

-1
 nezpůsobovala ani 30 % inhibici a nanonikl vyvolával 

stimulaci viz. obr. 3.  

Pro přiblížení realitě byly otestovány i vzorky z průmyslové oblasti a 
zemědělské oblasti. Vzorek průmyslové půdy obsahoval celkově 344 mg.kg

-1
 

viz. Tab. 2. Toto množství je menší než v literatuře zjištěná hodnota EC50 pro 
nikl. Přesto byla experimentálně zjištěná hodnota EC50 pro reprodukci roupic a 
chvostoskoků výrazně nižší pro tuto půdu. Pokles hodnoty EC50 může být 
způsoben snížením pH viz. tab. 1. Zvýšení kyselosti půdy může vést ke 
zvýšené mobilitě niklu v půdě a zároveň i ke změně jeho chemické podstaty 
(IPCS, Nickel, 1991). Nikl může být pak v půdě přítomen v různých modifikacích 
a ty mohou být pro organismy biodostupnější něž v případě kovového niklu. 
Zároveň se zde mohou nacházet i další chemická rezidua, která mohou 
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iniciovat vyšší toxické působení na organismy. V případě zemědělské půdy 
nedošlo k překročení inhibice 50 %. Množství niklu zjištěné sekvenční extrakcí 
bylo 204,5 mg.kg

-1
 viz. tab. 2, pH tohoto vzorku bylo totožné s pH standardní 

půdy viz. tab. 1. Ovšem množství celkového organického uhlíku bylo téměř 
jednou tak vysoké. Projevená stimulace byla v případě salátu nejmenší, ovšem 
v případě roupic a chvostoskoků překračovala 50 %. Takto vysokou stimulaci 
lze již považovat za nežádoucí účinek. 
 
 

ZÁVĚR 

Z provedených testů bylo zjištěno, že nikl a jeho nanoforma mohou způsobovat 
odlišné toxické účinky a přes shodnou chemickou podstatu je nelze považovat 
za zcela totožná chemická individua. Nižší toxicitu mohlo pravděpodobně 
způsobit pevnější navázání nanoniklu na organickou složku půdy nebo 
shlukování nanočástic do větších celků. Terestrické organismy odolávaly 
vysokým koncentracím niklu dobře. U roupic a salátu nebyla dosažena 50 % 
inhibice ani v nejvyšších testovaných koncentracích. Nejcitlivěji z půdních 
organismů reagoval chvostoskok Folsomia candida, rozdíl toxicity obou forem 
niklu však nebyl statisticky významný. Zjištěné skutečnosti naznačují, že pro 
půdní prostředí jsou limity pro emisi niklu do životního prostředí relevantní i pro 
jeho nanoformu. 
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