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Moderný výskum nanotechnológií a ich aplikácií v medicíne nesie so sebou prísľub prekonania 
nešpecifických a neželaných vedľajších účinkov tradičnej terapie. Nanotechnologické postupy 
v onkologickej praxi zahŕňajú už dnes viac ako 40 produktov, tzv. „nanoliečiv“ a mnoho ďalších je v I. 
alebo II. fáze klinických testov (1). Výskum novej generácie nanomateriálov ako nosičov liečiv sa 
zameriava na špecifický transport nanočastíc do nádoru a uvoľnenie liečiva iba v nádorových bunkách. 
Umožňuje ho stále dokonalejšie pochopenie nano:bio interakcií a objasnenie mechanizmov transportu 
nanočastíc cez cytoplazmatickú membránu buniek (2). Cielené doručovanie nanoliečiv má veľký 
potenciál tak v diagnostike, ako aj v liečbe rozličných ochorení. Okrem tradičnej formy liečiv sa 
v súčasnosti testujú rôzne platformy pre efektívne využitie nanomateriálov v medicíne. Napríklad na 
presnejšie rozlíšenie nádorového a normálneho tkaniva v chirurgii by sa dala využiť takzvaná image-
guided surgery (obrazom navigovaná chirurgia), ktorá by využívala nanomateriály s fluoroforom 
a navigačným systémom špecifickým pre solídne nádory a bolo by možné ju použiť namiesto málo 
špecifickej autofluorescencie (Intuitive Firefly Autofluorescence system) (3). Iným príkladom by bolo 
použitie multifunkčného obväzového materiálu na zakrytie rán, ktorý by napríklad vo forme nanogélu 
okrem ochrannej funkcie pred bakteriálnou infekciou vytváral vďaka aktívnym terapeutickým 
molekulám zároveň aj liečivé prostredie a urýchľoval hojenie rán (4).  Avšak možná a v mnohých 
prípadoch potvrdená toxicita nanomateriálov akumulovaných v organizme zostáva hlavnou prekážkou 
pre aplikáciu do klinickej praxe. Nanočastice prítomné v ľudskom organizme môžu indukovať 
rozmanité reakcie buniek a tkanív, a tak predstavujú nezanedbateľné zdravotné riziko. In vivo a in vitro 
štúdie s použitím rôznych typov buniek, ktoré poskytujú základné informácie o  biologických účinkoch 
nanočastíc a ich cieľových miestach sa tak stávajú nevyhnutnou súčasťou nanotoxikologického 
výskumu. Lebo len biokompatibilné terapeutické nanomateriály môžu byť zárukou výrazného 
liečebného prínosu. 
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