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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením výskytu kovů v jednotlivých složkách životního 

prostředí. Dále jsou posuzovány vlastnosti mikro- a nanometrických částic kovů a jejich 

sloučenin podílejících se na jejich toxickém účinku včetně nastínění možných mechanismů 

interakce s organismy se zaměřením na člověka. Byla věnována pozornost transportní dráze 

přenosu částic z matky na plod prostřednictvím plodové vody. Získané vzorky plodových vod 

byly analyzovány metodou skenovací elektronové mikroskopie s rentgenovou difrakční 

analýzou. Touto metodou byla zjištěna přítomnost kovových částic ve většině studovaných 

vzorků.  

 

Anotation 

The bachelor work  deals with evaluation of occurence of selected metals in every single 

part of environment. Properties of micro- and nanometric particles of metals and their 

substances, which take part on toxical effect including outline possible mechanism of 

interactions with living organisms, especially humans are also judged. Mainly, the attention 

was paid to exposure routes and transfer of particles from mother to fetus via amniotic fluid. 

Obtained amniotic fluid samples were analysed by scanning electron microscopy with X-ray 

diffraction analysis. The method detected presence of metallic particles in majority of 

analysed samples. 
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1. Úvod 

S rozvojem novodobé společnosti velmi rychle roste spotřeba a recyklace kovů. Platí to 

nejen pro železo, ale také pro neželezné kovy, z nichž některé byly donedávna produkovány 

v nesrovnatelně menších množstvích. Rovněž roste produkce klasických barevných kovů, 

které postupně nacházejí i nové druhy uplatnění. Kovy se uplatňují zejména v průmyslu 

strojírenském, automobilovém, stavebním, farmaceutickém a lékařství – stomatologie, 

ortopedie, aj. V případě nanotechnologické produkce je většina materiálů založena na kovech 

a jejich sloučeninách. Obecně lze říci, že ze všech odvětví průmyslu mohou být ať  už ve fázi 

výroby nebo používání produktu a v konečné fázi také skládkování uvolňovány kovy 

ve formě iontů nebo ve formě nerozpustných sloučenin tvořících prachové částice 

do jednotlivých složek životního prostředí. V případě kovů ve formě iontů jsou již přesně 

známy jejich účinky na jednotlivé organismy včetně jejich interakcí ve směsích. Účinky 

mikrometrických částic kovů jsou v jisté míře již známy avšak údaje o interakcích 

nanometrických částic s živými organismy jsou stále neúplné. Doposud není přesně známo, 

zda daný nanomateriál je schopen u člověka a ostatních organismů vyvolávat nežádoucí 

změny ať  již morfologické, fyziologické, biochemické či genetické a to zejména po chronické 

expozici.    

Cílem bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše hodnotící výskyt, vlastnosti, 

toxikologické parametry částic kovů a jejich možné interakce s živými organismy se 

zaměřením na placentární bariéru a lidský plod. Dalším cílem bylo navržení metod přípravy 

vzorků plodových vod, analýzy se zaměřením na detekci kovových částic v získaných 

vzorcích a nalezení dalších metod umožňujících přesnější charakterizaci částic kovů. 
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2. Teoretická část 

2.1 Kovy v životním prostředí 

V přírodě se kovy mohou vyskytovat ryzí, což platí pro kovy ušlechtilé jako je například 

zlato, stříbro, platinové kovy. Neušlechtilé kovy (např. železo, zinek, olovo, kadmium a další) 

se v přírodě vyskytují ve formě sloučenin nejčastěji jako sulfidy a oxidy. Kovy a jejich 

sloučeniny jsou přirozenou součástí životního prostředí. Většina neušlechtilých kovů se 

vyskytuje ve formě rud v litosféře. Avšak vlivem antropogenních činností se tyto kovy 

ve větší míře dostávají do složek životního prostředí (voda, půda, vzduch). Z hlediska 

environmentální chemie jsou kovy unikátní svou nedegradovatelností. Nedochází k jejich 

rozkladu, pouze vlivem pozměněných podmínek dochází ke změně jejich chemické formy. 

Jsou-li tedy kovy vytěženy ze svých přírodních ložisek a vlivem antropogenních činností 

uvolněny do prostředí dojde k jejich začlenění do biogeochemických cyklů a následně 

do potravního řetězce. 

2.1.1 Zdroje emitující částice kovů 

Kovy se získávají nejčastěji z rud pomocí pyrometalurgických postupů, jejichž riziko 

spočívá primárně ve znečištění ovzduší, následně také půd a vod. Výrobu kovů však často 

komplikuje skutečnost, že jejich obsah v rudách je relativně nízký. při zpracování odpadních 

produktů těchto rud za účelem získání dalších kovů se často používá mokrých procesů 

loužení, hydrometalurgických postupů atd. Tyto postupy představují primární riziko 

kontaminace odpadních vod jako dalšího transportního média, kterým kovy penetrují 

do životního prostředí. Činnost vodních a půdních bakterií a plísní způsobuje, že organické 

látky kontaminující životní prostředí podléhají dříve nebo později chemickému rozkladu 

na rozdíl od kovů, nepodléhajících chemické degradaci a hromadících se v povrchových 

vrstvách půdy. Půdní mikroorganismy i vodní mikroflóra dokonce způsobují, že část 

toxických kovů vstupuje do vazby s organickými látkami, čímž se v řadě případů znásobuje 

nebo významně mění jejich toxicita. Ke klíčovým problémům patří také znečišť ování 

povrchových toků odpadními vodami obsahujícími zvýšené množství toxických kovů. Jsou to 

zejména některé důlní vody, vody kontaminované průsakem hlušinovými haldami, odpadní 

vody z některých složišť  popílku, odpadní vody strojírenských závodů, koželužen, aj. Jsou-li 

tyto odpadní vody čištěny, vzniká další problém likvidace vznikajících kalů. Při nevhodném 
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nebo nadměrném používání jako hnojiva mohou zvýšit riziko penetrace toxických kovů 

do potravinového řetězce. Znečišť ování prostředí kovy v souvislosti s automobilovým 

provozem má na rozdíl od bodového znečišť ování prostředí v okolí hutí mnohem difúznější 

charakter [1]. 

2.1.2 Toxikologicky významné parametry částic kovů 

Identifikace a charakterizace chemických látek a materiálů je důležitým prvním krokem 

k rozeznání rizik s nimi spojených. Porozumění fyzikálním a chemickým vlastnostem je 

nezbytné ke stanovení nebezpečí (jak toxického, tak i ekologického) a možné expozici 

inhalací, požitím, dermálním kontaktem. Vlastnosti, které jsou důležité pro rozlišení 

jednotlivých chemických látek, jsou chemické složení, struktura, molekulová hmotnost, bod 

tání, bod varu, rozpustnost ve vodě, reaktivita a stabilita. Navíc jsou důležité informace 

o výrobě a stanovování látky pro objasnění čistoty, nestálosti produktu, provedení a použití 

[2]. 

Pojem ultra-jemné je často používán v kontextu pro částice s poloměrem <100 nm, které 

nebyly vyrobeny cíleně, ale nahodile v procesech zahrnujících hoření, svařování, nebo 

dieselové motory. Pojem nanočástice je často užíván se zřetelí na částice demonstrující 

závislost fyzikálně-chemických vlastností na velikosti, obzvláště z perspektivy materiálového 

inženýrství. Cíleně připravené nanočástice („engineered nanoparticles“) jsou vytvořeny 

s určitými vlastnostmi nebo stavbou (např. velikost, tvar, povrchové vlastnosti a chemizmus). 

Tyto dva pojmy jsou někdy používány k odlišení cíleně připravených nanočástic 

od nanometrických částic vzniklých jako vedlejší produkt (ultrajemné částice) 

nanostrukturovaných částic. Zároveň není jasné, zda definice založená na zdroji částic je 

oprávněna z bezpečnostního a zdravotního hlediska. Jde zejména o případ, kdy data 

ultrajemných nanometrických částic jsou v přímé souvislosti s dopadem cíleně 

připravených/vyrobených nanočástic. Toto nezbytně neimplikuje určité rozdíly 

ve vlastnostech těchto částic ve vztahu ke stanovení rizika, měření nebo kontrolování 

ohrožení, což zůstává aktivní oblastí výzkumu [3]. 

Různorodost a složitost nanomateriálů činí chemickou identifikaci a charakterizaci nejen 

důležitou, ale také složitou. Široké spektrum vlastností je potřebné k dostatečné charakterizaci 

daného nanomateriálu za účelem hodnocení a stanovení rizik. Chemické vlastnosti zmíněné 

výše mohou být důležité pro některé nanomateriály, ale očekává se, že také některé jiné 

vlastnosti (např. velikost částic, velikost rozmístění, povrch/ procenta objemu, tvar, elektrické 
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vlastnosti, povrchové charakteristiky, skupenství disperze/aglomerace a vodivost) mohou být 

důležité pro většinu nanočástic. Daný materiál může být vyroben v mnoha různých stavech 

několika různými procesy, které přináší různé deriváty stejných materiálů [2]. 

2.1.3 Transportní a expoziční dráhy 

Nejčastější průnik látky z prostředí do organismu je vdechnutím (inhalací). Depozice 

jednotlivých nanočástic v dýchacím traktu je dána aerodynamickým průměrem částic (tj. tvar 

a velikost). Aglomeráty nanočástic se posuzují podle velikosti aglomerátů, ne jednotlivých 

částic. Jednotlivé nanočástice jsou usazeny v plicích ve větším rozsahu než větší dýchatelné 

částice, přičemž depozice narůstá při rychlejším dýchání a mění se při přechodu z nosního 

na ústní dýchání a také mezi lidmi s onemocněním dýchacích cest. Jednotlivé nanočástice se 

mohou dostat z plic do krevního řečiště a prostupovat do jiných orgánů [3]. 

Některé studie naznačují, že by mohly nanomateriály pronikat do těla kůží. Tinkle a kol. 

[4] uvádí, že částice s průměrem menším než 1 µm mohly prostoupit mechanicky ohnutou 

kůží. Novější studie ukazuje, že nanočástice s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

byly schopny projít neporušenou prasečí kůží. Tyto částice se mezi sebou lišily různou 

velikostí, tvarem a povrchovou vrstvou. Bylo prokázáno, že částice pronikají kůží pasivní 

difúzí [1]. Tato expozice hraje roli v případě používání např. opalovacích krémů s obsahem 

nanočástic oxidu zinečnatého a titaničitého. 

Vstup nanočástic přes zažívací trakt může být způsoben nevědomým přenosem částic 

z rukou do úst. Bylo prokázáno, že se toto děje s běžnými materiály, a proto je vědecky 

přijatelné předpokládat, že se toho děje i při práci s nanomateriály. v případě průniku částic 

může zažívání také spolupracovat s dýchacím traktem, protože částice, které uvízly 

v řasinkovém epitelu a následně byly vyplaveny, mohou být spolknuty [3]. 

Vstřebávání je definováno jako vstup kovu nebo jeho sloučenin do organismu průnikem 

přes membrány. Sloučeniny kovů mohou být zadrženy v místě vstřebávání po dlouhou dobu 

nebo pronikají do krve a jsou transportovány na jiná místa v organismu [1]. Z obrázku 1 je 

patrné propojení všech expozičních drah s krví, která funguje jako transportní médium 

pro živiny a metabolity, ale v tomto případě se podílí také na transportu částic, které prošly 

do krevního řečiště k cílovým orgánům/tkáním. 

Další významnou transportní drahou může být průnik částic placentární bariérou 

z organismu matky do plodu. Mezidruhové rozdíly ve struktuře placenty a v implantaci plodu 

mohou významně ovlivnit průnik kovu placentou i jeho zachycení v placentě. Vazba kovů 
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na biomolekuly tkáně placenty a jejich průnik placentou je ovlivněn stadiem těhotenství a 

chemickou formou kovu v mateřské krvi. Lze předpokládat, že „difuzibilní“ frakce kovu 

v plazmě matky snadno prochází placentou, nelze vyloučit ani omezený průnik 

vysokomolekulárních komplexů kovů. Je-li průnik kovu placentou významný, musíme 

považovat expozici plodu za limitující faktor pro stanovení nejvyšších přípustných 

koncentrací [1].  

 

 

 

Obr. 1: Možné transportní dráhy kovů v organismu [5]. 
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2.2 Interakce kovových částic s živými organismy 

Interakce kovových částic s živými organismy, ať  už na úrovni orgánové, tkáňové, 

buněčné nebo molekulární je určena jednak fyzikálně-chemickými parametry popsanými 

v kapitole 2.1.2, ale také aktuálním stavem a vnímavostí daného organismu. Odezva 

organismu na působení daného toxikantu je dána jednak mezidruhovými rozdíly, druhem 

expozice a hlavně dávkou (tzv. dose-response relationship).  

2.2.1 Mechanismus účinku  

Reakce škodliviny s endogenní molekulou může způsobit disfunkci nebo zničení cílové 

molekuly; v případě proteinů mohou vytvářet antigeny pro imunitní systém. Některé 

škodliviny aktivují proteiny cílových molekul aktivující endogenní ligandy, například 

morfium aktivuje opiátové receptory; častěji ale škodliviny inhibují funkci cílové molekuly. 

Některé škodliviny blokují iontové transportéry, jiné inhibují mitochondriální elektronové 

transportní komplexy, a mnohé inhibují enzymy. Funkce proteinů je zhoršená, když struktura 

nebo konformace je pozměněna díky interakcí se škodlivinami. Škodliviny také mohou 

zasahovat do schopnosti přepisu DNA. Kovalentní vazby škodliviny s DNA způsobují 

nespárování nukleotidů během přepisu DNA. Zatímco xenobiotika (strychnin, atropin, atd.) 

nebo jejich metabolity jsou s ohledem na funkci imunitního systému bezvýznamné, 

v některých případech tyto změněné proteiny vyvolají imunitní odezvu. Některé chemické 

látky mohou být dostatečně reaktivní pro spontánní vytvoření vazby s proteiny, u jiných může 

převládat autooxidace chinonem nebo enzymatickou biotransformací [6]. Tyto interakce 

mohou mít za následek oxidativní stres, který může vést až ke kancerogenezi. 

2.2.2 Vybrané kovy a jejich účinky 

Damek-Poprawa a kol. [7] studovali histopatologické změny tkání jater, ledvin a varlat 

u jedinců hlodavce Norníka rudého chronicky exponovaných in situ (na původním místě) 

olovu, kadmiu, zinku a železu emitovaným z ocelárny a huti na pyrometalurgické zpracování 

zinku v Polsku. U těchto kovů byly stanoveny koncentrace v uvedených orgánech a stanovena 

depozice olova a kadmia v ledvinách. Zatímco koncentrace zinku a železa byly 

na fyziologické úrovni. Histologické změny byly pozorovány u tkáně jater a ledvin. Z této 

studie však není patrné, jaký byl příspěvek prachových částic emitovaných do ovzduší 

z těchto zdrojů a jaký byl přísun daných kovů potravou. Inhalační expozice kovům má 
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za následek několik typů odezvy respiračního traktu. Riley a kol. [8] hodnotil účinek zinku, 

mědi, niklu, vanadu a železa ve formě rozpustných solí na kulturu plicních epiteliálních buněk 

potkanů z hlediska narušení metabolických drah, sekrece markerů zánětu a buněčné smrti. 

Pozorovaná toxicita byla v tomto pořadí iontů V >Zn > Cu > N i>Fe. Nejvyšší toxicitu 

vykazovaly ionty vanadu. 

2.2.2.1. Bismut 

V přírodě se bismut vyskytuje ryzí i ve sloučeninách. Nejběžnější a nejstabilnější 

sloučeniny bismutu jsou odvozeny od oxidačního stavu BiIII. Kovový bismut se používá 

k výrobě nízkotavících pájek a tavitelných slitin. Některé sloučeniny bismutu jsou vyráběny 

pro použití ve farmaceutickém průmyslu [9]. 

Bismut a jeho soli mohou způsobit poškození ledvin, avšak poškození ledvin je většinou 

mírné. Velké dávky mohou být nebezpečné. Bismut je v průmyslu považován jako jeden 

z nejméně toxických těžkých kovů. Vážné a občas i fatální otravy mohou být způsobeny 

velkými dávkami podávanými injekčně do žíly. Ostatní toxické následky mohou být např. 

nejasný pocit tělesného nepohodlí, přítomnost albuminu nebo jiných proteinů v moči, průjem 

a kožní projevy [9]. 

2.2.2.2. Hliník 

Hliník je třetím nejrozšířenějším prvkem a vůbec nejrozšířenějším kovem v zemské kůře. 

Profesionální expozice v současném moderním průmyslu je častá, nicméně údaje o toxickém 

působení hliníku při profesionální expozici jsou jen ojedinělé. Světová produkce hliníku se 

stále významně zvyšuje. Hliník má v průmyslu velmi široké využití, často se používají i jeho 

slitiny. v lékařství se hliník a jeho sloučeniny používají k prevenci hyperfosfatemie 

při selhávání ledvin, dále jako antacidum, adjuvans pro vakcíny a antiperspirant. 

Experimentálně byl testován účinek hliníku k prevenci rozvoje silikózy [1]. 

Údajů o vstřebávání hliníku do organismu je velmi málo. Při neprofesionální expozici je 

hlavní branou vstupu trávicí ústrojí, cesta inhalační má význam při profesionální expozici. 

Vstup hliníku kůží se zdá být nevýznamný, ale údajů potvrzujících nebo vyvracejících tento 

předpoklad je málo. U člověka byla přítomnost hliníku prokázána ve všech orgánech, 

při inhalační expozici byly nejvyšší koncentrace zjištěny v plicích. Obsah hliníku v jiných 

orgánech je průměrně nižší než jedna desetina obsahu v plicích. Koncentrace hliníku v plicích 
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roste s věkem. při perorálním příjmu hliníku z potravy a vody byl nejvyšší obsah tohoto kovu 

nalezen v játrech, mozku, varlatech a krvi. u profesionálně exponovaných hliníku a jeho 

sloučeninám je nejčastěji uváděna horečka z kovu, i když velmi často není jednotný názor, 

zda příčinou těchto změn je skutečně toxický účinek hliníku a jeho sloučenin. V posledních 

deseti až patnácti letech se u pacientů dlouhodobě dialyzovaných nebo dostávajících 

parentální výživu dává do souvislosti zjištěná vyšší koncentrace hliníku ve specifických 

tkáních s výskytem encefalopatie a osteomalacie rezistentní na vitamín D. Další onemocnění, 

které je spojeno s toxicitou hliníku, je Alzheimerova choroba. V poslední době bylo 

upozorněno na výskyt mikrocytární anémie u dialyzovaných osob při vyšších koncentracích 

hliníku v dialyzační tekutině. Zatímco toxický účinek hliníku u pacientů s poškozenou funkcí 

ledvin je v současné době prokázaný, účast hliníku při vzniku jiných neurologických postižení 

u osob s normální funkcí ledvin je dosud nejistá. Například u Alzheimerovy choroby existuje 

i jiné alternativní vysvětlení hromadění hliníku v mozkové tkáni. Předpokládá se, že 

hromadění hliníku v mozku je sekundární a představuje nespecifické ukládání hliníku 

do degenerovaných neuronů [1]. 

2.2.2.3. Chrom 

Volný chrom byl nalezen pouze v meteoritech, jinak se v přírodě vyskytuje výhradně 

ve sloučeninách. V trojmocné formě je biogenním prvkem, který se významným způsobem 

podílí na metabolismu cukrů. Toxické vlastnosti, zejména alergenní a karcinogenní, jsou 

přičítány především jeho šestimocné formě [1].  

Nejvýznamnější rudou je z hlediska produkce chromu chromit (FeOCrO3). Nejkvalitnější 

rudy obsahují oxid chromitý v množství kolem poloviny hmotnostního podílu. Kovový chrom 

je produkován buď elektrolyticky, nebo redukcí chromitých solí. Ferochrom se vyrábí přímou 

redukcí chromitu. Zatímco trojmocný chrom je biogenní prvek a hraje významnou úlohu 

v metabolismu inzulinu a pravděpodobně i v různých enzymatických reakcích, ve formě 

šestimocné je účinným oxidačním činidlem odpovědným za rozhodující část toxických účinků 

tohoto prvku [1].  

Při pokusné inhalační aplikaci prachu rozpustných solí CrVI se ukázalo, že ve vodě 

rozpustné soli jsou vstřebávány z plic do krve, kde chrom penetruje převážně do erytrocytů, 

dříve než dojde k jeho redukci na trojmocnou formu. Bylo přitom zjištěno, že i při inhalační 

aplikaci se za těchto podmínek většina podaného chromu vyloučí močí. Pokusy prokázat 

karcinogenní účinky chromu na zvířatech byly úspěšné jen částečně a některé z nich přinesly 
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problematické výsledky. Chrom se nachází ve tkáních lidských plodů i novorozenců. 

od narození jeho obsah klesá s přibývajícím věkem ve všech orgánech s výjimkou plic, 

ve kterých od desátého roku života je zaznamenáván mírný vzestup, který je zřejmě 

důsledkem depozice inhalovaného chromu [1].  

Lokálně působí především chrom šestimocný způsobující toxický zánět kůže vyúsť ující 

v tzv. chromové vředy. Další formou lokálního postižení je akutní imitativní dermatitida, jejíž 

projevy se zpravidla při opakovaném kontaktu zmírňují. K charakteristickým poškozením 

při expozici solí chromu patří perforace nosní přepážky v místě, kde nosní sliznice nasedá 

přímo na chrupavčitou část přepážky. na plicích exponovaných osob byly popsány nevýrazné 

nebo jemně modulární změny. Výjimečně byly popsány změny připomínající na rtg obrazu 

miliární tuberkulózu. Protože chrom zvláště ve formě CrVI je velmi účinným alergenem, není 

překvapivé, že u exponovaných osob byl zaznamenán zvýšený výskyt průduškového astmatu. 

Zdá se, že k senzibilaci dochází postupně a prvním příznakem je zvýšený výskyt dráždivého 

kašle [1]. 

Mezi zdravotně nejzávažnější účinky chromu patří jeho účinky karcinogenní. Řada 

epidemiologických studií prokázala, že u dlouhodobě exponovaných pracovníků 

v podmínkách relativně vysokých koncentrací (které však ve většině případů byly pouze 

odhadovány, jak je to u retrospektivních studií obvyklé) byl výskyt zhoubných nádorů plic 

pětkrát až čtyřicetkrát vyšší ve srovnání s normální populací. Byl zaznamenán vyšší výskyt 

zhoubných nádorů i v jiných orgánech [1]. 

2.2.2.4 Měď  

Měď patří mezi prvky, které jsou pro člověka na jedné straně nezbytné (esenciální), 

na druhé straně potenciálně toxické. Kovová měď, sloučeniny mědi nebo slitiny obsahující 

měď byly používány člověkem již v prehistorické době. Měď se v přírodě vyskytuje 

v jednomocném a dvojmocném stavu. Hlavními rudami, které obsahují měď, jsou kuprit, 

malachit, azurit, chalkosin, chalkopyrit a bornit. V přírodě se může vyskytovat též jako čistý 

kov. v krystalické formě je načervenalým kovem [1]. 

Biologické účinky mědi u zvířat jsou různé, vzhledem k tomu, že měď je nejen esenciální 

prvek, ale může působit i toxicky. Koncentrace mědi v různých tkáních zvířat se liší 

v širokém rozmezí. do určité míry tyto koncentrace odpovídají hladině mědi v dietě. 

při vysokých nebo nízkých koncentracích mědi v dietě může docházet k vážným změnám 

v homeostáze organismu. Hlavním příznakem deficitu mědi u prasat a jiných zvířat je těžká 
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anémie podobného typu, jaká je i při deficitu železa. Navíc zvířata krmená dietou s deficitem 

mědi mají snížené vstřebání železa. Z dalších příznaků deficitu mědi u zvířat je třeba 

jmenovat potlačení růstu, poruchy reprodukční funkce, poškození kardiovaskulárního i 

gastrointestinálního systému [1]. 

Průmyslová expozice člověka parám mědi nebo prašným aerosolům obsahujícím měď je 

relativně častá, četná sledování zdravotního stavu pracovníků však neodkryla známky 

chronického poškození organismu. Soli mědi působí dráždivě na neporušenou kůži. Jejich 

účinek se projevuje svěděním a zánětem kůže. U dětí exponovaných mědi v potravinách a 

nápojích připravených z pitné vody s vysokým obsahem mědi došlo k průjmům s výrazným 

poklesem tělesné hmotnosti. Koncentrace mědi v krvi byla zvýšena, jaterní testy vykazovaly 

patologické odchylky, po přerušení expozice došlo k rychlé úpravě zdravotního stavu a 

biopsie jater provedená později neprokázala patologické změny v jaterní tkáni. Zvýšená 

incidence plicních karcinomů u pracovníků exponovaných mědi v hutích není pravděpodobně 

způsobena mědí, ale expozicí arzenu, který je součástí prachu a dýmů vznikajících 

při metalurgickém procesu. Deficit mědi u člověka je velmi vzácný. Přestože obsah mědi 

u novorozenců v játrech je dostatečný pro pokrytí případného sníženého příjmu mědi 

po narození, byly popsány případy výskytu anémie a demineralizace kostí u novorozenců a 

nedonošených dětí, které byly spojovány s deficitem mědi [1]. 

2.2.2.5 Nikl 

Kovový nikl se nachází v železných meteoritech, jinak pouze ve vazbě se sírou, arzenem, 

antimonem nebo vázaný na kyselinu křemičitou. Pro rostliny a některé živočichy je 

nezbytným esenciálním prvkem, je součástí některých enzymů a podílí se na krvetvorbě. 

Z biologických účinků jsou nejzávažnější jeho alergenní a karcinogenní účinky [1]. 

Nikl je biogenním, esenciálním prvkem. Jeho deficit v potravě kuřat, potkanů, vepřů a 

koz je potvrzen řadou autorů, kteří zjistili u postižených zvířat zpomalení růstu, anémii a 

snížení aktivity některých enzymů. Případy esenciální povahy niklu byly zjištěny u savců, 

na rozdíl od divokých kachen, u nichž není přítomnost niklu nezbytná a u nichž byla současně 

zjištěna i jeho relativně nízká toxicita. Nadměrná expozice niklu má za následek záněty 

nosních dutin a známky dráždění plic po expozici prachu kovového niklu, jeho sulfidu i 

oxidu. Z hlediska toxikologického představuje karbon niklu zvláštní okruh problémů zejména 

v souvislosti s profesionální expozicí. Nikl je vstřebáván z plic, trávicího ústrojí i kůží. 

Rozsah vstřebávání těmito cestami je však různý. Nejzávažnějším následkem zpravidla 
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dlouhodobé profesionální expozice niklu u člověka je výskyt rakoviny plic, nosních dutin a 

poněkud vzácněji hrtanu. Na rozdíl od nízké toxicity anorganických sloučenin je karbonyl 

niklu mimořádně jedovatý, nebezpečný hlavně latencí mezi příznaky akutní expozice a 

rozvojem vážného poškození plic, mozku i dalších orgánů, které může vést ke smrti. 

Počáteční příznaky jsou mírné, jako bolesti hlavy, dýchací obtíže a bolesti na hrudi a mohou 

velice rychle pominout. Po latenci 12 hodin až 5 dnů se však mohou objevit příznaky 

poškození plic – kašel a dušnost. Rekonvalescence takto postižených míst je pomalá. Přes 

řadu případů akutních otrav nejsou dosud spolehlivé údaje o koncentracích, jimž byli 

postiženi exponováni. Na závažnost otravy lze usuzovat z obsahu niklu v moči během prvního 

dne po expozici [1]. 

2.2.2.6 Zinek 

Zinek je jeden z nejběžnějších prvků na zemském povrchu. Nachází se ve vzduchu, 

půdách a vodě a je přítomen ve všech potravinách [10]. Zinek je nezbytný pro funkci různých 

savčích enzymů. Bylo již identifikováno mnoho metaloenzymů obsahujících zinek nebo 

enzymových systémů závislých na zinku. Informací o biochemickém významu zinku 

na základě studií in vitro je poměrně hodně, totéž však nelze říci o působení zinku in vivo. 

Údaje o vstřebávání zinku v plicích u experimentálních zvířat i u člověka doposud chybějí. 

Vstřebávání v trávicím ústrojí je pravděpodobně regulováno, podobně jako je tomu u železa, 

buňkami střevní sliznice. v krvi je zinek ze 75 % vázán v plazmě (především na bílkovinách), 

z 22% na erytrocytech a ze 3 % na leukocytech. Po intravenózním podání zinek rychle mizí 

z krve a objevuje se ve vysoké koncentraci v pankreatu, játrech, slezině, ledvinách a pouze 

v nízkých koncentracích ve svalech a v mozku. Hlavní vylučovací cestou zinku z organismu 

je stolice, je tomu tak u člověka i u experimentálních zvířat. Zinek je normální složkou 

pankreatické šť ávy. Vylučování zinku pankreatickou šť ávou je v úzkém vztahu k vylučování 

bílkovin touto cestou. Denní vylučování zinku u zdravých lidí představuje asi 1% 

ze vstřebaného perorálně podaného radioaktivního zinku. Asi tři čtvrtiny zinku jsou 

vylučovány trávicím ústrojím a zbytek močí [1]. 

Po inhalaci par nebo velmi jemného prachu kovového zinku a oxidu zinečnatého dochází 

k horečce slévačů (horečka z kovů). Obyčejně ke konci pracovní doby se dostaví pocity 

malátnosti, bolesti hlavy, sucho v ústech s pocitem kovové chuti, škrábání v krku, bolesti 

na prsou a dráždivý kašel. Klinicky lze na plicích nalézt astmoidní nález. Patogeneze tohoto 

onemocnění není jasná, předpokládá se tvorba komplexů zinku s bílkovinami v plicních 



 Bakalářská práce  

- 12 - 

 

alveolách nebo v plazmě. Tyto komplexy mohou působit senzibilizačně, podobně jako 

cizorodá bílkovina. Zatím chybějí dostatečné údaje o koncentracích ZnO ve vzduchu, které 

toto onemocnění vyvolávají. Chronická otrava zinkem u člověka nebyla popsána. Někteří 

autoři přisuzují zinku určitou úlohu v karcinogenezi. Svá tvrzení dokládají nižší hladinou 

zinku v plazmě u pacientů s maligními tumory, snížením koncentrace zinku v leukocytech 

u pacientů s nádory či chronickou leukémií. Rychlost růstu hematomu indukovaného 

u potkanů byla snížena u potkanů krmených dietou s nízkým obsahem zinku. Zinek je 

podezříván s karcinogenního působení. I když je prokázáno, že i u profesionálně 

exponovaných osob je možno nalézt zvýšený obsah zinku v krvi i moči, nijak zvláště se 

používání tohoto expozičního textu nerozšířilo, pravděpodobně pro malou klinickou 

závažnost expozice zinku. Kvantitativní změny nálezu vyšších koncentrací zinku v moči i krvi 

vzhledem k velikosti expozice a ke klinickému nálezu nejsou prozkoumány [1]. 

2.2.2.7 Železo 

Železo je v litosféře zastoupeno asi pěti procenty a to v mnoha minerálech. Častý výskyt 

železa v meteoritech naznačuje i jeho zastoupení ve vesmíru. Železo je také součástí několika 

metaloproteinů a hraje rozhodující roli v životně důležitých biochemických procesech, jako 

např. vnímání a přenos kyslíku a transfer elektronů.  Biologické funkce železa jsou založeny 

na jeho chemických vlastnostech (např. schopnost tvořit množství koordinačních komplexů 

s organickými ligandy nebo jeho příznivý potenciál na přechod mezi Fe(II) a Fe(III) [11]. 

Železo je nezbytná živina s omezenou biokompatibilitou. Je-li v nadbytku, představuje 

železo hrozbu pro buňky a tkáně, a proto je homeostáza železa přísně kontrolována. Toxicita 

železa je z větší části založena na jeho schopnosti katalyzovat tvorbu radikálů, které napadají 

a poškozují buněčné makromolekuly a podporují buněčnou smrt a zranění tkání. Toto je 

přehledně ukázáno na nemocech způsobených přebytkem železa jako je dědičná pigmentová 

cirhóza, nebo transfuzní sideróza, kde se přílišné hromadění železa projevuje poškozením 

tkání a selháním orgánů. Patologické hromadění železa v játrech bylo také spojeno 

s rakovinou jaterních buněk [11]. 

Na rozdíl od jiných kovů (jako arzen, chrom nebo nikl), nemá železo karcinogenní 

vlastnosti samo o sobě; nicméně nadbytek železa je jasně spojován s vysokým rizikem 

karcinogeneze. Mechanismus neoplastické transformace indukované železem jsou špatně 

popsané. Je jasné, že přebytek železa naruší redoxní rovnováhu buněk a tvoří oxidativní stres, 

který upravuje signalizační sítě příbuzné maligním transformacím. Má se za to, že oxidativní 



 Bakalářská práce  

- 13 - 

 

stres časem vede k mutacím v genech opravujících DNA. Potenciál železa jako 

karcinogenního činitele se zdá být spojen s jeho schopností působit oxidativní stres [11]. 

2.2.3 Placentární bariéra 

2.2.3.1 Placentární funkce 

Prostřednictvím placenty získává plod z krve matky výživu a kyslík. Placenta také 

umožňuje plodu zbavit se oxidu uhličitého a jiných zplodin metabolismu. Zároveň je placenta 

i bariérou proti infekčním agens, i když některé viry se mohou na plod přenést. V placentě se 

tvoří velké množství hormonů a enzymů, které jsou nezbytné pro normální průběh těhotenství 

[12]. 

2.2.3.2. Placentární transport 

Transport přes placentární membránu je určován velikostí molekuly, rozpustností a 

elektrickým nábojem přenášené látky. Malé molekuly procházejí placentou difúzí, kdy 

rychlost pasáže je určena hlavně gradientem koncentrací na obou stranách placenty. Látky 

rozpustné v tucích a látky nedisociované přecházejí placentou nejsnáze. Látky s molekulární 

hmotností větší než 1000 g/mol placentu prakticky neprostupují. Některé látky, např. glukóza, 

prostupují placentu podstatně rychleji, než jak by odpovídalo jednoduché difúzi. Toto lze 

vysvětlit tím, že pro určité látky existuje specifický transportní systém usnadňující difúzi. 

Glukóza je transportována placentou proteinovou molekulou, s níž vytváří komplex rozpustný 

v tucích [12]. 

Esenciální aminokyseliny a vitaminy rozpustné ve vodě se přenášejí přes placentární 

membránu aktivním transportem, specifickými enzymy vyžadujícími energii. Látky o vysoké 

molekulární hmotnosti (globuliny, fosfolipidy, lipoproteiny) jsou přenášeny pinocytózou, 

při které se mikroskopické kapky dostávají z krve matky do cytoplazmy trofoblastu a odtud 

jsou pak uvolňovány do krevního oběhu plodu. Tento způsob transportu má význam 

pro imunologicky aktivní látky. Přestup velkého množství krevních buněk nastává pouze 

při mechanickém poškození placentární bariéry [12]. 

Voda přestupuje placentu volně difůzí, vlivem hydrostatického a osmotického tlaku. 

Pasáž natria je pravděpodobně aktivně enzymaticky regulována, a to vysvětluje, že je 

ve venózní plazmě plodu vyšší koncentrace natria než v plodu matky. Kalium a kalcium jsou 

také aktivně transportovány. Aminové kyseliny jsou v krvi plodu ve vyšší koncentraci než 
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u matky, což svědčí pro aktivní transport proti gradientu. Proteiny nepřecházejí od matky 

k plodu, plod syntetizuje vlastní sérové proteiny. Výjimkou jsou imonuglobuliny (IgG), které 

jsou transportovány pinocytózou a poskytují plodu pasivní imunitu proti řadě infekčních 

nemocí v prvních měsících po narození. Volné mastné kyseliny přestupují placentu v malém 

množství. Většina fetálních tukům syntetizována plodem [12]. 

Transport krevních plynů se děje difůzí. Přenos oxidu uhličitého, který je snadno 

rozpustný, probíhá velmi snadno. Transport kyslíku přes placentární membránu je ve srovnání 

s oxidem uhličitým obtížnější, ale je usnadněn gradientem parciálního napětí kyslíku mezi 

matkou a plodem. V krvi plodu je napětí kyslíku přibližně o 20 mm Hg nižší než v krvi 

matky. Gradient se trvale udržuje díky rozdílu ve vlastnostech fetálního a dospělého 

hemoglobinu. Fetální hemoglobin má podstatně větší afinitu ke kyslíku a koncentrace 

hemoglobinu je také vyšší než u dospělých, což umožní rychlé sycení kyslíkem i při nízkém 

napětí kyslíku v krvi [12]. 

Léky, které matka užívá během těhotenství, prakticky vždy placentu přestupují. Rychlost 

pasáže závisí na rozpustnosti ionizovaných molekul v tuku a tloušť ce trofoblastu. V druhé 

polovině těhotenství se trofoblast ztenčuje a zároveň se celková plocha placentární membrány 

zvětšuje. Proto s postupujícím těhotenstvím přestupují léky placentu rychleji [12]. 

2.2.3.3. Imunologická funkce placenty 

Placenta musí zajišť ovat dostatečně neprostupnou bariéru vůči imunitním reakcím matky 

proti antigenně odlišnému plodu. Její druhou imunologickou funkcí je aktivní transfer 

protilátek mechanismem receptory zprostředkované endocytózy. Placentární bariéra není 

absolutně neprostupná. Selhává tam, kde nastává izoimunizace (protilátky proti erytrocytům 

plodu vznikající v těle matky; základní příčinou bývá neshoda krevních skupin) a kde dochází 

k fetomaternální transfúzi, tj. přenosu z matky na plod [12]. 

V tabulce 1 je z dostupných literárních zdrojů uveden výčet bakteriálních kmenů a virů 

včetně jejich rozměrů, jejichž buňky a virové částice (viriony) jsou schopny průniku 

placentární bariérou. 



 Bakalářská práce  

- 15 - 

 

 
Tabulka 1: Výčet a rozměry bakteriálních buněk a virionů procházejících placentární 

bariérou 

Onemocnění Název Rozměry 

Syfilis [14] Treponema pallidum 6 – 20 µm, Ø 18 – 20 µm [17] 

Neštovice plané a pásový opar [15] Virus varicella a herpes Ø 150-200 nm [18] 

Neštovice pravé[15] Variola 100x200 nm, Ø 300nm [19] 

Chřipka [15] Myxovirus influenzae Ø 60-300 nm [20] 

Akutní respirační onemocnění [14] Adenoviry Ø 90–100 nm [21] 

Zarděnky (rubeola) [14] Viry z čeledi togavirů Ø 65-70 nm [22] 

Parvoviry [14] Parvovirus B19 Ø 18-26 nm [23] 

Listerióza [14] Listeria monocytogenes 0.4-0.5µm,Ø 0.5-2.0µm [24] 

Kampylobakterové infekce [15] Campylobacter 0,2-0,8 µm, Ø 0,5-6,0 µm [25] 

Genitální herpes [14] Herpes simplex virus Ø120 - 220 nm [26] 

 

Z tabulky je evidentní, že infekční agens (původce, činitel) schopné průniku placentou 

dosahují rozměrů od několika mikronů až po desítky nanometrů. Z tohoto důvodu by mohly 

hypoteticky být schopny tohoto transportu také částice kovů o srovnatelné velikosti jako dané 

bakteriální buňky, virové částice nebo zmíněné biomolekuly. 

2.2.4  Plodová voda  

Plodová voda chrání plod před nárazy a tlakem zvenčí. Při porodu přispívá plodová voda 

k šetrné dilataci porodních cest. Množství plodové vody se během těhotenství zvětšuje a 

dosahuje maxima kolem 38. týdnu, poté se její množství zmenšuje a po 42 týdnech nalézáme 

pouze cca 300ml, čímž se ale nekoncentrují přítomné složky. V první polovině těhotenství je 

plodové vody v poměru k velikosti plodu hodně a to plodu umožňuje volně se pohybovat a 

měnit polohu [13]. 
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V časných stádiích vývoje embrya je amniová (amnion – plodový obal) tekutina tvořena 

primitivními buňkami obklopující embryo. Později plodová voda prostupuje kůži plodu a 

obalem pupečníku. Když se v druhém trimestru kůže plodu stává nepropustnou pro vodu, 

začíná plod přispívat k tvorbě plodové vody močí a sekretem z dýchacích cest. Nastává 

cirkulace plodové vody – plod ji polyká, vstřebává z trávicího ústrojí a vylučuje ledvinami. 

Koncem těhotenství je celková výměna plodové vody přibližně 500 ml/24hod. Plodová voda 

má heterogenní složení, obsahuje buňky, buněčný detritus (drť, materiál z rozrušené buněčné 

tkáně) a nerozpustné látky suspendované v tekutině. V plodové vodě jsou také epitelové 

buňkyplodu [13]. 

Koncentrace urey, kreatininu a kyseliny močové v plodové vodě stoupají s postupujícím 

těhotenstvím a odrážejí vyvíjející se funkci ledvin plodu. Aminové kyseliny jsou v plodové 

vodě ve stejné koncentraci jako v plazmě matky. Bílkoviny přibývají do 30. týdne těhotenství, 

pak jich opět ubývá. Albumin a globuliny jsou v plodové vodě v poměru 6:4, α-fetoprotein se 

nachází v plodové vodě v časném těhotenství v koncentracích 10x nižších než v krvi plodu. 

Lipidy v plodové vodě přibývají během těhotenství a u donošeného plodu je jejich 

koncentrace 400 mg/l, z poloviny jsou lipidy tvořeny volnými mastnými kyselinami.  Lecitin, 

vylučovaný plícemi plodu, se nachází v plodové vodě v malém množství; jeho analýzy je 

možno použít pro posouzení zralosti plic plodu. Uhlovodíky jsou v plodové vodě 

v koncentracích odpovídajících polovině koncentrací mateřské plazmy a elektrolyty 

ve stejných koncentracích jako v mateřské extracelulární tekutině. Sodík a chloridy 

nacházíme tedy v poměrně vysoké koncentraci, draslík, vápník, fosfor a hořčík naopak 

v nízké koncentraci. pH plodové vody je mírně kyselé (pH < 7,0), čehož lze využít 

při diagnostice předčasného odtoku plodové vody. Plodová voda má určitý antibakteriální 

efekt, pravděpodobně díky vlivu nízkého pH a působení enzymů obsažených v plodové vodě 

[13]. 
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3. Experimentální část 

3.1 Studované vzorky 

Byly analyzovány vzorky plodové vody, které byly odebrány ve Fakultní nemocnici 

Ostrava pro potřeby genetické a biochemické analýzy. Vzorky byly za účelem chemických 

analýz upraveny následujícími způsoby: i) nakápnutím plodové vody na čisté podložní 

sklíčko a následným vysušením v sušárně při 37°C, ii) centrifugací odebraných vzorků 

plodové vody, po odstranění supernatantu byl sediment rozetřen na podložní sklíčko a 

vysušen v sušárně při 37°C. 

3.1.1 Specifikace vzorků 

Tabulka 2: Anamnéza matek 

Číslo 

vzorku 
Věk Bydliště Zaměstnání Anamnéza Gravidita 

1 30 Štramberk Učitelka alergie 2. 

2 19 Ostrava Pomocná dělnice zdravá 1. 

3 20 Ostrava Nezaměstnaná alergie 1. 

4 31 Ostrava Nezaměstnaná 
revma, anemie, 

alergie 
3. 

5 26 Ženklava Dělnice rozštěp rtu 1. 

6 36 Loučka Dělnice alergie 2. 

7 Data nebyla dodána 

8 Data nebyla dodána 

9 Data nebyla dodána 
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Pro porovnání složení vzorků plodových vod byly analyzovány 2 vzorky krčních mandlí 

mrtvě rozených dětí (vzorky ref-15 a M1), získané z Ústavu patologie Fakultní nemocnice 

Ostrava. Ani v případě těchto dvou vzorků nebyly dodány data ohledně jejich původu. Vzorky 

byly pro potřeby SEM-EDX analýzy odvodněny roztoky etanolu o vzestupné koncentraci. 

Z takto upravených vzorků byly připraveny řezy použitím keramického nože, které byly 

hodnoceny z hlediska přítomnosti kovových částic. 

 

3.2 Použité metody  

Vysušené vzorky byly analyzovány v Centru nanotechnologií VŠB – TU Ostrava 

použitím metody skenovací elektronové mikroskopie s rentgenovou difrakční analýzou 

(SEM-EDX, PHILIPS XL30) umožňující detekci pevných částic ve studovaných vzorcích. 

Pro stanovení morfologie a chemického složení pevných částic v plodové vodě byly pořízeny 

snímky v režimu odražených elektronů (back-scattered electrons - BSE), který umožňuje 

detekovat částice odlišného chemického složení (zejména kovů) od složek převažujících 

ve vzorcích plodové vody. Pro potřeby SEM-EDX analýzy byly před měřením vzorky 

naprášeny zlatem a palladiem ve vakuové naprašovačce. 
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4. Výsledky a diskuze 

Přirozené složení plodové vody je demonstrováno na obrázku 2 (a, b) u vzorku 3, 

ve kterém byla pomocí SEM-EDX stanovena přítomnost kovů jako Na, K, Ca, Mg a Al a 

chlóru. Lze tedy předpokládat, že se jedná o chloridy výše uvedených kovů. Přítomnost 

těžkých kovů nebyla stanovena. Křemík zastoupený v EDX spektru nejintenzivnějším píkem 

pochází z křemene – majoritní složky podložního sklíčka, na kterém byly vzorky vysušeny. 

Částice kovů nebyly rovněž detekovány ve vzorku 9. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: SEM snímek přirozeného složení plodové vody – vzorek 3 (a) s EDX 

záznamem (b) 

 

Ve vzorcích 1 a 2 byla stanovena přítomnost zinku (Obr. 3 a 4) v částicích o velikosti 

kolem 10 µm. Vzhledem ke skutečnosti, že Zn patří mezi biogenní prvky, nelze odhadovat, 

jaký může být původ těchto částic. Zda byly přijaty potravou, např. ve formě doplňků stravy 

nebo byly přijaty inhalací ve formě inhalovatelných prachových částic. Zn je znám jako 

součást suspendovaných částic z pyrometalurgie [8]. Pík Au ve spektru na obrázku 4a pochází 

z částic, které spadly na povrch vzorku při jeho naprašování zlatem a paladiem. 

a) b) 
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Obr. 3: SEM snímek částice nalezené ve vzorku 1 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: SEM snímek částice ve vzorku 2 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 
 

Ve vzorcích 2, 4, 6 a 8 byla detekována přítomnost částic s významným zastoupením 

železa (Obr. 5 – 10). Ve všech případech šlo o částice/shluky částic o velikosti kolem 5 µm. 

ve vzorcích 2 (Obr. 5), 6 (Obr. 9), 8 (Obr. 10) bylo ze sledovaných kovů přítomno pouze 

železo. ve vzorku 2 (Obr. 6) bylo železo přítomno společně s chromem a niklem. Je otázkou, 

zda tato částice pochází z nerezové oceli, která jako druhou složku podle množství obsahuje 

chrom a méně niklu. Tomuto pořadí odpovídá i intenzita píků železa, chromu a niklu 

v příslušném EDX spektru (Obr. 6b). Ve vzorku 4 (Obr. 7b) byla navíc kromě železa 

stanovena přítomnost mědi a zinku. Tyto kovy se podílejí na znečištění ovzduší dopravou, 

konkrétně se uvolňují při brzdění automobilů ve formě mikro- ale i nano-metrických částic 

[16]. Avšak tyto kovy jsou rovněž součástí některých doplňků potravy. Z tohoto důvodu lze 

těžko usoudit na původ těchto částic. 

b) a) 

X 

b) 

X 

a) 
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Obr. 5: SEM snímek částice ve vzorku 2 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: SEM snímek částice vzorku 2 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: SEM snímek částice ve vzorku 4 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

b) a) 

X 

b) a) 

X 

a) 

X 

b) 
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Ve vzorku 6 byla detekována přítomnost shluku částic (Obr. 8) s obsahem železa a mědi. 

Z příslušného SEM snímku (8a) je patrné, že daný shluk je tvořen sub-mikronovými 

částicemi. Použitím vybrané techniky nebylo možné určit přesnější velikost sub-mikronových 

částic tvořících shluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: SEM snímek shluku částic ve vzorku 6 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: SEM snímek částice ve vzorku 6 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: SEM snímek částice ve vzorku 8 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

a) 

X 

b) 

a) 

X 

b) 

a) 

X 

b) 
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Ve vzorku 4 byly kromě prvků běžné přítomných v plodové vodě, nalezeny částice 

obsahující pouze bismut (Obr. 11). Tento prvek nebývá často mezi prvky podílejícími se 

na znečištění životního prostředí. Proto lze předpokládat, že se do organismu mohl dostat jako 

součást léčiv nebo kosmetických přípravků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: SEM snímek částice ve vzorku 4 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

 

Vzorek 5 kromě vykrystalizovaných halogenidů obsahoval částice, které se v BSE 

režimu barevně lišily a v EDX spektru byl dominantním pík křemíku (Obr. 12). Je možné, 

že se jedná o krystalky oxidu křemičitého. 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

Obr. 12: SEM snímek částic ve vzorku 5 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

b) a) 

X 

a) 

X 

b) 
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Významné bylo také zastoupení mědi ve shluku částic nelezeném ve vzorku 7 

(Obr. 13). V tomto shluku byla ze sledovaných kovů detekována pouze přítomnost mědi. 

Z příslušného SEM snímku je patrné, že shluk dosahuje rozměrů okolo 5 µm, avšak je 

tvořen mnohem menšími částicemi, které se mohou blížit nano-rozměrům. Z hlediska 

transportu těchto částic nelze přesně odhadnout, zda placentární bariérou prošel celý shluk, 

nebo jednotlivé ultrajemné částice, které následně vytvořily tento mikrometrický shluk. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: SEM snímek shluku částic ve vzorku 7(a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

Na základě složení další částice nalezené ve vzorku 7 (Obr. 14) lze usoudit na odlišný 

původ částic, vzhledem k přítomnosti zinku a mědi. Avšak částice zinku se mohly nasorbovat 

na povrch dané částice až po prostupu placentární bariérou. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: SEM snímek částice ve vzorku 7 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 

b) a) 
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V důsledku skutečnosti, že plod v prenatálním období polyká plodovou vodu a jeho horní 

cesty dýchací jsou exponovány částicím přítomným v plodové vodě, byly analyzovány 2 

získané vzorky krčních mandlí mrtvě rozených dětí pro porovnání složení s plodovou vodou. 

Na obr. 15 je uvedena struktura tkáně krční mandle v oblasti, kde nebyly nalezeny žádné 

kovové částice. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: SEM snímek vzorku krčních mandlí mrtvě rozeného dítěte (a) 

 

 

V obou analyzovaných vzorcích byly nalezeny částice na bázi sloučenin železa. 

V prvním vzorku byly nalezeny špony s obsahem Fe, Cr a Ni (Obr. 16). V druhém vzorku 

(M1) byla nalezena ložiska tvořená pouze železem (Obr. 17). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: SEM snímek částic ve vzorku ref.-15 krční mandle mrtvě rozeného dítěte (a) 

s příslušným EDX záznamem (b) 

a) 

b) a) 
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Obr. 17: SEM snímek ložiska kovových částic ve vzorku krční mandle M1 (a) 

s příslušným EDX  záznamem 

 

Použitím SEM-EDX byla stanovena poměrně přesná velikost mikrometrických částic, 

ale v případě submikronových částic tyto informace nebylo možné získat, stejně jako přesné 

chemické složení. Tyto informace budou v rámci řešení diplomové práce získány pomocí 

metod transmisní elektronové mikroskopie, která poskytne bližší informace o skutečné 

velikosti jednotlivých částic tvořících nanoatrukturované shluky a Ramanovy mikroskopie, 

jež bude schopna určit přesné chemické formy sloučenin kovů nalezených v daných 

částicích. 

b) 

X 

a) 
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5. Závěr 

V bakalářské práci byl na základě literární rešerše hodnocen výskyt kovů v jednotlivých 

složkách životního prostředí, vlastnosti mikro- a nanometrických částic kovů a jejich 

sloučenin podílejících se na jejich toxickém účinku včetně nastínění možných mechanismů 

interakce s organismy se zaměřením na člověka. Byla věnována pozornost transportní dráze 

přenosu částic z matky na plod prostřednictvím plodové vody. Získané vzorky plodových vod 

byly analyzovány metodou skenovací elektronové mikroskopie s rtg difrakční analýzou.  

Částice dosahovaly maximální velikosti okolo desíti mikrometrů. Nejmenší částice, které 

byly touto metodou detekovány, dosahovaly rozměrů jednoho mikrometru. V případě vzorků 

6 a 7 byly přítomny mikrometrické shluky tvořené pravděpodobně submikronovými 

částicemi. Z hlediska elementárního složení částic byla stanovena přítomnost železa, mědi, 

chromu, niklu, hliníku, bismutu, zinku. Nejčastější výskyt byl pozorován u železa. Z důvodu 

výskytu kovů v plodových vodách a skutečnosti, že v prenatálním období plod polyká 

plodovou vodu a jeho krční mandle jsou exponovány přítomným částicím, byly analyzovány 

získané vzorky krčních mandlí mrtvě rozených dětí. V těchto vzorcích byla nalezena 

přítomnost ložiska železa a částice tvořené železem, chromem a niklem.  

Závěrem lze konstatovat, že ve studovaných vzorcích byla nalezena přítomnost prvků, 

které pravděpodobně nejsou přirozenou složkou plodové vody. Je otázkou jak může 

přítomnost těchto částic ovlivnit zdravý vývoj plodu, popř. zda se mohou podílet na potratech 

z lékařsky nejasné příčiny. 

Z důvodu neúplných informací o přesné velikosti submikronových částic a jejich 

chemickém složení (ne pouze elementárním) budou vzorky plodových vod analyzovány 

použitím dalších mikroskopických technik.  
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