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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá studiem morfologie, chemického a fázového sloţení 

kamenů slinných ţláz – sialolitů. Ke studiu byl pouţitý skenovací elektronový mikroskop 

(SEM), infračervená spektroskopie, diferenciální termická analýza a rentgenová difrakční 

analýza. Bylo zjištěno, ţe celý soubor vzorků má obdobné chemické sloţení obsahující C, 

O, Ca, P, S. Všechny vzorky obsahovaly karbonát apatit. Navíc u 75 % vzorků byl dokázán 

obsah cizorodých prvků jako např. Al, Pb, V, Ni, Pt, Ti, Ag.  

 

 

Klíčová slova: slinné kameny, slinné ţlázy, sialolitiáza, IČ spektroskopie, SEM, 

termální analýza, rentgenová difrakce 

 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the study of morphology, chemical and phase composition 

of salivary gland stones - sialoliths. During the research scanning electron microscope 

(SEM), infrared spectroscopy, differential thermal analysis and X-ray diffraction analysis 

were used. It was found that the studied samples have a similar chemical composition 

containing C, O, Ca, P, S. All samples contained carbonate apatite. Moreover, there was 

proved a presence of foreign elements such as Al, Pb, Ni, Pt, Ti, Ag in 75% of the samples. 
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1.  Úvod 

Onemocnění slinné ţlázy zvané sialolitiáza vede často ke vzniku slinných kamenů. 

Kameny slinných ţláz jsou označovány jako slinné kameny nebo sialolity. Jejich vznik 

způsobuje pacientům váţné zdravotní problémy a mohou se vyskytovat u pacientů všech 

věkových skupin. Jejich přítomnost způsobuje mj. bolesti, které se mohou postupně 

zvětšovat a proto je nezbytně nutné kámen chirurgicky odstranit. V současnosti se v terapii 

začínají prosazovat tzv. miniinvazivní techniky reprezentované zejména sialendoskopií. 

Předkládaná práce je zaměřena na charakterizaci slinných kamenů z hlediska jejich 

morfologie povrchu a sloţení. Díky spolupráci s Otorinolaryngologickým oddělením 

Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě se získal soubor vzorků. Tyto vzorky byly 

studovány rastrovacím elektronovým mikroskopem doplněným rentgenovou fluorescenční 

analýzou, infračervenou spektroskopií, diferenciální termickou analýzou a práškovou 

rentgenovou difrakcí. 

Cílem této práce je ověřit moţnost aplikace a dalšího vyuţití vhodných 

analytických metod a postupů, které objasní sloţení slinných kamenů a zohlední při výběru 

metody hmotnost kamenu. Tento krok je nezbytný k zavedení rutinního postupu, kterým 

by bylo moţné sledovat sloţení velkého souboru sialolitů a tak přispět k objasnění jejich 

vzniku a moţné prevenci. 
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2.  Teoretická část 

2.1.  Význam a současný stav studia kamenů slinných žláz  

Kameny slinných ţláz jsou označovány jako slinné kameny nebo sialolity. Jejich 

zrod nastává ve vývodovém systému velkých slinných ţláz a způsobuje jeho obstrukci. 

Nejčastější příčinou benigní obstrukční choroby velkých slinných ţláz je nemoc, 

nazývající se sialolitiáza [1].  

Četnost výskytu sialolitiázy je u dospělé populace 1,2 %, s mírnou převahou 

u muţů [2]. Ţlázy, které sialolitiáza postihuje nejčastěji, jsou podčelistní ţlázy (83-94 %), 

méně často postihuje příušní ţlázu (4-10 %) a podjazykovou ţlázu (1-7 %) [3]. Věk mezi 

25 a 50 lety je pro postiţení touto nemocí typický, ale můţe se vyskytnout i u starších 

pacientů a výjimečně u dětí [4]. 

Počáteční impuls ke vzniku slinných kamenů není zcela jasně objasněn a vysvětluje 

ho několik teorií (mechanická, zánětlivá, chemická, neurogenní, přítomnost cizího tělesa). 

Je nejspíše kombinací několika vyjmenovaných faktorů [5]. 

Příznaky sialolitiázy jsou pro většinu pacientů typické. Hromadění slin během jídla 

nebo těsně po jídle můţe vyvolat u pacientů pocit napětí aţ bolest, která je způsobena 

vznikem otoků (způsobeny vyšší produkcí slin během jídla – sliny nemohou odtéci a ţláza 

zduřuje).  

Bolesti se mohou postupně zvětšovat a proto je nezbytně nutné kámen chirurgicky 

odstranit. V dnešní době se v terapii začínají prosazovat tzv. miniinvazivní ţlázu šetřící 

techniky reprezentované zejména sialendoskopií (endoskopická diagnostika a léčba 

vývodového systému slinných ţláz). 

Velikost slinných kamenů se pohybuje od 1 mm do 1 cm a málokdy se můţe 

vyskytnout kámen o velikosti větší, neţ 1,5 cm [2]. Vzácně nalézané obří kameny mohou 

dosahovat velikosti od 3,5 do 7 cm [2]. 

Slinné kameny bývají často analyzovány z důvodu zjištění jejich povrchové 

struktury a jejich sloţení, aby bylo moţné popsat mechanismus vzniku, popř. navrhnout 

moţnou prevenci uvedeného onemocnění. Nejčastěji bývají sloţeny z vápníku, fosforu 

a uhlíku. Přítomnost vápníku však není způsobena poruchou hladiny vápníku v těle [6].  



5 

 

Před samotnou analýzou je důleţité, aby byl kámen po vyjmutí důkladně očištěn 

a uskladněn. 

2.2.  Fyzikálně chemická charakteristika infračervené spektroskopie 

Infračervená spektroskopie patří mezi spektrální analytické metody a je zaloţena 

na vzájemné interakci elektromagnetického záření s hmotou. Tato interakce můţe být 

obecně trojího druhu: absorpce, emise a fluorescence. Při absorbanci dochází k pohlcování 

záření vzorkem; při emisi vzorek záření vyzařuje a fluorescence je kombinace absorpce 

a emise. Záření můţe být absorbované nebo emitované pouze o určitých vlnových délkách. 

Při absorpci přejde molekula z niţší energetické hladiny na vyšší energetickou hladinu 

a při emisi je to přechod opačný, čili z vyšší energetické hladiny na niţší [7]. 

Frekvence absorbovaného či emitovaného záření je závislá na rozdílu energií 

příslušných energetických hladin a platí pro ni vztah: [7] 

 hEEE 12                   (1) 

kde h je Planckova konstanta a ν je frekvence záření. 

V infračervené spektroskopii se více neţ frekvence pouţívá vlnočet (~ ). Vztah 

mezi vlnočtem a vlnovou délkou (λ) je: 




1~                       (2) 

Infračervená oblast je v rozmezí 12 500 aţ 10 cm
-1

. Tato oblast se ještě dělí 

na blízkou, střední a vzdálenou. Nejpouţívanější oblastí je střední, ale poslední dobou 

je stále častěji pouţívaná i blízká infračervená oblast. Následující tabulka (Tab. 1) 

charakterizuje všechny oblasti infračervené spektroskopie [7]. 

Tab. 1:  Rozdělení infračervené spektroskopie [7] 

Název spektrální oblasti Vlnová délka [nm] Vlnočet [cm
-1

] 

Blízká infračervená (NIR) 800 aţ 25 000 12 000 aţ 4 000 

Střední infračervená 

(MIR) 

25 000 aţ 250 000 4 000 aţ 400 

Vzdálená infračervená 

(FIR) 

250 000 aţ 1 000 000 400 aţ 10 
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Absorpcí elektromagnetického záření s menším vlnočtem neţ 100 cm
-1

 dochází 

ke změnám v rotaci organické molekuly. Tato absorpce je kvantována a získané 

molekulární rotační spektrum je tvořeno z řady diskrétních čar [8]. 

Záření v oblasti přibliţně 10 000 - 100 cm
-1

 je téţ molekulou absorbováno 

a vyvolává změny molekulární vibrace. Tato absorpce je téţ kvantována. Jelikoţ změna 

vibrační energie nastává současně se změnami rotační energie, vibračně rotační spektra 

se projevují absorpčními pásy. Vlnočet nebo vlnová délka absorpce závisí na relativních 

hmotnostech atomů, na silových konstantách vazeb a na geometrii molekuly [8]. 

2.2.1.  Vibrace dvouatomových molekul 

Vibrace velké molekuly je relativně sloţitá. Pro dvouatomovou molekulu je moţný 

pouze jeden typ vibračního pohybu. Vibraci dvouatomové molekuly si můţeme znázornit 

jako vibraci dvou kuliček o hmotnostech m1 a m2, které jsou spojené ideální pruţinou 

a vzdálenost je r. Pokud se pruţina natáhne a následně pustí, nastane harmonická vibrace 

kuliček kolem rovnováţné polohy.  

Potom je vlnočet vibrace dán rovnicí [8]: 

r

F

c

l




2

~                                            (3)            

kde ṽ je vlnočet vibrace (cm
-1

), c je rychlost světla (ms
-1

), F je silová konstanta, nebo 

vracející síla na jednotku posunu (Newton) a pro jednoduché vazby má přibliţnou hodnotu 

0,05 Nm
-1

, pro dvojné a trojné vazby je dvoj- aţ trojnásobná, μr je redukovaná hmotnost, 

tj. harmonický střed jednotlivých hmot [8]. 

21

21

mm

mm
r




   nebo 

21

111

mmr




 .                (4) 

Na Obr. 1 je schematické znázornění vibrace dvouatomové molekuly. 

 

Obr. 1.:  Schematické znázornění vibrace dvouatomové molekuly [8] 
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Potenciální energii harmonického oscilátoru v závislou na mezijaderné vzdálenosti 

vyjadřuje potenciálová křivka (Obr. 2). Vibrační energie molekuly můţe nabývat pouze 

určité diskrétní hodnoty, molekula můţe být jen v určitých energetických stavech 

definovaných vibračním kvantovým číslem (υ).  

Pro vibrační energii harmonického oscilátoru ve stavu daném vibračním kvantovým 

číslem υ platí [9]: 











2

1
 hE  (5) 

kde vibrační kvantové číslo můţe nabývat pouze celé, nezáporné hodnoty (0, 1, 2, 3,…). 

Kvantová mechanika dokázala, ţe platí-li harmonická aproximace, je vibrační 

přechod, spojený s absorpcí nebo emisí energie, moţný pouze mezi sousedními 

energetickými hladinami (je podmíněný změnou vibračního kvantového čísla o ± 1). 

    

 

Obr. 2.:  Potenciálová křivka harmonického oscilátoru [9], E - potenciální energie, 

   υ - vibrační kvantové číslo, r - mezijaderná vzdálenost  
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Obr. 3.:  Potenciálová křivka anharmonického oscilátoru [9], D - disociační energie 

 

Reálná molekula se však jako harmonický oscilátor nechová. Mezijadernou 

vzdálenost u dvouatomové molekuly nelze zvětšovat donekonečna, jak je znázorněno 

na potenciálové křivce harmonického oscilátoru (Obr. 2). Po získání určité tzv. disociační 

energie, dojde k přetrţení vazby (Obr. 3).  Potenciálová křivka na rozdíl od harmonického 

oscilátoru nemá vyváţený tvar a jsou viditelné zmenšující se rozdíly mezi jednotlivými 

vibračními stavy. 

U anharmonického oscilátoru mohou s menší pravděpodobností probíhat i přechody 

energeticky náročnější, přes více energetických hladin, které jsou provázené změnou 

vibračního kvantového čísla o více neţ jedničku. Tyto přechody označujeme jako vyšší 

harmonické (svrchní) frekvence. Jejich pravděpodobnost klesá se zvyšující se hodnotou 

energetického kvanta nutného k přechodu, v experimentálním spektru se projeví jako 

středně, popř. málo intenzivní absorpční pásy [9]. 

Pravděpodobnost základních frekvencí (přechodů) je relativně největší 

a v experimentálním spektru se projeví jako intenzivní absorpční pásy. 

Důleţitá podmínka v infračervené spektroskopii - ke změně (zvýšení) vibračního 

stavu molekuly můţe dojít pouze tehdy, změní-li se zároveň její dipólový moment. 

Intenzita infračervených absorpčních linií (pásů) je úměrná velikosti změny dipólového 

momentu. Touto podmínkou je definována aktivita vibrace v infračerveném spektru. Platí 

pro všechny druhy molekul a není vázána aproximací. Molekuly, které mají ve všech 

vibračních stavech nulový dipólový moment (dvouatomové homonukleární), neabsorbují 

infračervené záření (N2, O2) [9]. 
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2.2.2.  Vibrace polyatomových molekul 

Vibrace polyatomových molekul se vysvětluje pomocí klasické mechaniky. 

Polyatomová molekula je tvořena soustavou N - hmotných bodů (atomů), které jsou 

vázané mezi sebou určitými silami (vazbami). Polohu hmotného bodu lze popsat 

souřadnicemi vztaţenými ke třem prostorovým osám (x, y, z). Z toho vyplývá, ţe kaţdý 

z těchto hmotných bodů má tři stupně volnosti. Systém N hmotných bodů (polyatomová 

molekula) bude mít proto 3N stupňů volnosti. 

Pohyb atomů v molekule se popisuje jako soubor vibrací jednotlivých oscilátorů 

skládajících molekulu. Pohyb polyatomové molekuly je potom vyjádřen jako součet 

normálních vibrací. Pro počet vibrací platí pro lineární molekulu vztah 3N - 5 

a pro nelineární molekulu 3N - 6. 

Jak uţ bylo napsáno, důleţitá je změna dipólového momentu, která úzce souvisí 

se symetrií molekuly. Symetrii molekuly popisujeme operacemi symetrie, tj. ději, které 

převedou molekulu do tvaru, který nelze od původního rozeznat, např. otočení molekuly 

o určitý úhel kolem molekulární osy, zrcadlení molekuly ve dvou na sebe kolmých 

rovinách apod. (Obr. 4). Molekuly mohou mít tyto prvky symetrie: zrcadlovou rovinu 

symetrie, osy symetrie a centrum symetrie. Souhrn prvků symetrie tvoří grupu symetrie, 

která popisuje symetrii molekuly v rovnováţném stavu, a označuje se určitým symbolem 

[9]. 

 

 

Obr. 4.:  Příklady operací symetrie [9], a - otočení molekuly o 180°C,  

              b, c - zrcadlení molekuly ve dvou na sebe kolmých rovinách 
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Vibrace polyatomových molekul můţeme rozdělit na vibrace: 

1. Valenční vibrace (ν) - atomy spojené vazbou vibrují podél této vazby a mění 

se pouze její délka. 

2. Deformační vibrace (δ) - je charakterizována změnou vazebného úhlu 

při nezměněné délce vazby. 

Pokud dochází k vibracím více neţ dvou atomů vzhledem k atomu centrálnímu, 

můţeme vibrace dále rozdělit na [7]: 

1. Symetrické - vibrující atomy vykonávají vibrační pohyb symetricky; délky 

všech vazeb se současně zkracují či prodluţují. 

2. Asymetrické - vibrační pohyby se odehrávají v protifázi neboli asymetricky. 

 

Obr. 5:  Ukázky základních typů vibrací [7] 

a) symetrická valenční, b) asymetrická valenční, c) symetrická deformační rovinná 

(nůţková), d) asymetrická deformační rovinná (kývavá), e) symetrická deformační 

mimorovinná (vějířová), f) asymetrická deformační mimorovinná (torzní). Znaménko + 

znázorňuje vibrace nad rovinu, znaménko - označuje vibrace pod rovinu 

 

Například u tříatomové lineární molekuly oxidu uhličitého připadají na vibrační 

pohyby čtyři stupně volnosti, proto můţeme molekulu určit čtyřmi fundamentálními 

frekvencemi, čili ţe molekula koná čtyři základní vibrační pohyby. Dvě z těchto vibrací 

jsou valenční a zbývající dvě jsou vibrace deformační. 

Pokud mají dvě fundamentální vibrace stejnou vibrační energii a tedy i frekvenci 

vibrace, tak v infračerveném spektru se to projeví jediným absorpčním pásem, 

ale s dvojnásobnou intenzitou (stejná pravděpodobnost obou vibrací) [9]. Tyto vibrace 
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se označují jako degenerované. Pokud jde o dvojici vibrací, poté mluvíme o dvakrát 

degenerovaných vibracích (u molekul s nejméně trojčetnou osou symetrie) a vyskytují 

se i třikrát degenerované vibrace (u molekul s kubickou symetrií) [9]. 

2.2.3.  Rotace dvouatomových molekul 

U dvouatomové molekuly dochází k rotaci pouze kolem osy procházející jejím 

těţištěm. Rotační pohyby molekuly popisují momenty setrvačnosti (I). 

Zde platí opět výběrové pravidlo a to, ţe jsou dovoleny pouze přechody mezi 

sousedními energetickými hladinami provázené změnou rotačního kvantového čísla o ± 1 

a všechny ostatní přechody jsou zakázány. Rozdíl mezi vibračními a rotačními stavy 

je podstatný a to, ţe u anharmonického oscilátoru se stoupající energií rozdíly mezi 

jednotlivými vibračními stavy klesaly, u rotačních stavů naopak stoupají [9]. 

Molekuly, nacházející se v reálném systému jsou většinou v základním vibračním 

stavu. Jelikoţ energetické rozdíly rotačních stavů jsou malé, je jejich obsazení přibliţně 

stejně pravděpodobné a jednotlivé molekuly mohou být v různých rotačních stavech 

základního vibračního stavu [9]. V naměřeném spektru se to projeví (např. u plynných 

molekul) řadou rotačních čar (pásů) tak, ţe vznikne jemná rotační struktura vibračního 

pásu (Obr. 6).  

 

Obr. 6:  Rotačně-vibrační pás molekuly plynného amoniaku [9] 

 

Pro rotační přechody platí také podmínka, ţe musí dojít ke změně dipólového 

momentu molekuly, abychom daný rotační přechod zaregistrovali. 
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2.2.4.  Instrumentace  

 Kaţdý infračervený spektrometr se skládá ze zdroje infračerveného záření, 

monochromátoru, detektoru infračerveného záření a registračního zařízení. 

Zdrojem infračerveného záření mohou být tuhé zářiče z polovodičových materiálů. 

Pouţívají se „hořáky“ ve tvaru tyčinek z karbidu křemíku (tzv. globary). 

Jako disperzní prvek monochromátoru se nejčastěji pouţívá odrazová mříţka, 

jelikoţ není závislá na vlnové délce záření. Nevýhoda mříţky spočívá v interferenci 

rozloţeného záření (celková energie se dělí do jednotlivých řádů spektra) a tím zeslabování 

intenzity spektra v řádu pouţitém pro měření. Tuto nevýhodu lze řešit změnou konstrukce 

mříţky. 

Dalším typem je spektrometr na principu interferometru. Získaný interferogram 

se počítačově pomocí Fourierové transformace převede na tvar normálního absorpčního 

spektra. Tyto spektrometry mají lepší rozlišovací schopnost a mnohem menší ztráty 

energie oproti mříţkovým spektrometrům. 

Kvalita infračervených spektrometrů se posuzuje podle rozsahu vlnočtů, v němţ 

pracují. Běţné přístroje mají rozsah 5 000 aţ 700 cm
-1

, kdeţto kvalitnější aţ do 200, 

eventuálně 180 cm
-1

 [9]. 

Jako detektor můţe slouţit termoelektrický článek, eventuálně termoelektrický 

sloup. Pouţívá se i pneumatický detektor, tzv. Golayův, kde se na základě tepelného 

účinku mění tlak plynu v malé cele. Golayův detektor je citlivý především v oblasti 

nízkých vlnočtů. V blízké IČ oblasti je moţno pouţití fotoelektrického detektoru.  

Vzorky, které se na infračerveném spektru proměřují, mohou mít skupenství 

plynné, kapalné i tuhé. Mohou být čisté, ve směsích, v roztoku. Původ mohou mít jak 

organický, tak anorganický i biologický. Závaţnou podmínkou pro cenný záznam spektra 

je pečlivá úprava vzorku. 

2.3.  Teoretické základy elektronové mikroskopie 

Elektronová mikroskopie se vyuţívá ke studiu mikrostruktury zkoumaných 

preparátů. Zkoumání je prováděno ve vakuu pomocí elektronového svazku, který vzniká 

emisí elektronů z katody, jeţ jsou dále urychlovány k anodě. Svazek elektronů se vhodně 
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upravuje elektrickým, magnetickým či elektromagnetickým polem, aby se dosáhlo daného 

zvětšení. Podle tvorby obrazu existují dva typy elektronového mikroskopu: 

1. prozařovací (transmisní) elektronový mikroskop – TEM, 

2. rastrovací (řádkovací, skenovací) elektronový mikroskop – SEM. 

Elektrony ztrácejí při sráţkách část své energie. Při nárazu elektronu na atom můţe 

dojít k těmto případům [10]: 

1. Odklonění elektronu do jiného směru bez ztráty své původní rychlosti (energie) 

tzv. pruţný rozptyl. 

2. Předání části energie s následným zmenšením kinetické energie tzv. nepruţný 

rozptyl. 

Elektrony, které vzorek opustí, se nazývají odraţené. Kromě odraţených elektronů 

se objevuje také skupina elektronů s energií v jednotkách aţ desítkách eV a jsou 

označovány jako sekundární. Vznikají při prostupování primárních elektronů hmotou jako 

výsledek nepruţných sráţek. 

Elektronový mikroskop má mnohonásobně lepší rozlišení, neţ mikroskop optický. 

U elektronového mikroskopu je důleţitá tzv. rozlišovací schopnost. Pokud jsou dva body 

vedle sebe vzdálené méně neţ 0,2 mm, lidské oko vnímá pouze jeden bod, jelikoţ 

vzdálenost je tak malá, ţe dva body splynou v jeden. Elektronový mikroskop pouţívá 

čočky nebo soustavu čoček a zprostředkuje tak oku rozlišit body bliţší, neţ 0,2 mm. 

Rozlišovací schopnost mikroskopu vymezuje jeho maximální zvětšení. Aby bylo moţné 

pozorovat všechny detaily pozorovaného předmětu, stačí zvýšit rozlišovací schopnost 

na 0,2 mm, coţ je rozlišovací schopnost lidského oka [11]. 

2.3.1.  Spojení elektronového mikroskopu s rentgenovou  fluorescenční   

           spektroskopií 

Rentgenové záření vzniká tím, ţe rychlé elektrony dopadající na hmotu 

jsou rozptylovány a brzděny v poli jader a elektronových obalů atomů. Rychlé elektrony 

jsou odkláněny od původního směru svého pohybu a je to způsobeno nárazy na náhodně 

rozloţené atomy.  

 

 



14 

 

Úbytek proudu elektronů je dán vztahem po integraci [10]: 

xNeII  0
                    (6)  

kde I0 je intenzita dopadajícího svazku elektronů, σ účinný průřez pro rozptyl, 

součin Nσ  makroskopický účinný průřez (součet účinných průřezů v jednotce objemu) 

a x dráha.  

Vhodné spojení elektronového mikroskopu s rentgenovou fluorescenční 

spektroskopií (XRFS) umoţňuje získat kvantitativní analýzu jednoho bodu, na který míří 

elektronový svazek nebo analýzu celé vymezené plochy. Detektor rtg musí být chlazen 

kapalným dusíkem.  

2.3.2.  Transmisní elektronový mikroskop  

S transmisním elektronovým mikroskopem je moţné pozorovat objekty do tloušťky 

100 nm při vysokém zvětšení a s velkou rozlišovací schopností.  

TEM je oproti světelnému mikroskopu vybaven tzv. elektronovým dělem, jeţ 

je zdrojem elektronů, elektromagnetickými čočkami a fluorescenčním stínítkem. Prostor 

od elektronového děla aţ po stínítko je ve vakuu. Vakuum zajišťuje, aby nedošlo 

k absorbování elektronu ve vzduchu a aby nedošlo ke kontaminaci tubusu a vzorku. 

Základní části TEM jsou: 

1. tubus s elektronovou optikou, 

2. vakuový systém, 

3. elektronika, 

4. software. 
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Obr. 7:  Konstrukce TEM, [12] 

 

Elektromagnetické čočky se skládají z prstenců z velmi čistého ţeleza, které jsou 

zasazené v cívkách napájených stejnosměrným napětím [12]. Elektronové dělo je sloţeno 

z katody, tzv. Wehneltova válce a anody. Osvětlovací soustava TEM je tvořena 

elektronovou tryskou zároveň s kondenzačními tryskami. Zobrazovací soustavu tvoří drţák 

preparátu, objektiv, mezičočky, projektivy a fluorescenční stínítko [12]. Záznam obrazu 

je moţný na fotografický film nebo přímo na obrazovku počítače. 

 

 

Obr. 8:  Schematický průřez elektronovou tryskou elektronového mikroskopu, [11] 



16 

 

2.3.3.  Řádkovací elektronový mikroskop  

SEM tvoří obvykle se všemi částmi jeden celek, jak je viditelné na Obr. 9. Vpravo 

je obvykle umístěn tubus s elektronovou optikou, který je přichycen na horní části komory 

pro preparát. Vakuový systém bývá většinou ve skříni pod nimi. Další část přístroje tvoří 

monitor, klávesnice a myš pro ovládání mikroskopu a kamery.  

 

Obr. 9:  Schematický obrázek SEM a způsob vytváření obrazu na monitoru, [11] 

 

Elektronová tryska je stejná jako u TEM. Vysílá svazek elektronů, který vytváří 

malou plošku na povrchu vzorku o průměru menším neţ 4 nm. Řádkovací je odvozeno 

od schopnosti paprsku přejíţdět po vzorku řádek po řádku. Dopad paprsku na vzorek 

způsobuje emisi sekundárních elektronů, které jsou registrovány speciálním detektorem. 

Tvar vzorku potom ovlivňuje amplitudu signálu sekundárních elektronů, jelikoţ je časově 

závislá. Signál po zesílení udává jas elektronového paprsku v trubici fotomonitoru. 

Paprsky v mikroskopu a fotomonitoru řádkují synchronně a proto obraz vytvářející 

se na obrazovce bod po bodu odpovídá pohybu paprsku po vzorku. Velikost obrazu 

na monitoru k velikosti snímané plochy na vzorku se nazývá zvětšení. Čím je velikost 
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snímané plošky na vzorku menší, tím je hodnota zvětšení větší. Záznam analýzy vzorku 

můţe být fotografie obrazovky monitoru, videozáznam nebo uloţení digitálního obrazu 

do paměti počítače.  

Při řádkovací elektronové mikroskopii se vyuţívají následující děje: 

1. vznik sekundárních elektronů, 

2. vznik odraţených elektronů, 

3. absorpce elektronů vzorkem, 

4. vznik rentgenového záření, 

5. katodoluminiscence. 

Vznik těchto dějů závisí nejen na chemickém stavu vzorku, jeho atomovém čísle, 

ale také na tvaru povrchu. Pro zobrazení povrchu vzorku se vyuţívají první tři jevy. 

Pro detekci odraţených a sekundárních elektronů v SEM se pouţívají scintilační 

nebo polovodičové detektory. U scintilačního detektoru dopadají elektrony 

na fluorescenční stínítko, které následkem toho emituje světlo. Pomocí fotonásobiče 

je tento signál zesílen a převeden na elektrický. U polovodičového detektoru se zesiluje 

slabý signál vytvořený elektrony dopadajícími na polovodičovou součástku.  

Jestliţe je vzorek uzemněn přes rezistor, elektrony, které se neodrazily, vytvářejí 

na rezistoru napětí. Tyto změny napětí mohou být zesíleny a výsledný signál můţe být 

pouţit pro vytvoření třetího typu obrazu na monitoru [11].  

Výsledné zvětšení u SEM je plně určeno elektronickými obvody, které zajišťují 

řádkování elektronového paprsku po povrchu preparátu. Můţe nabývat hodnoty 300 000x. 

Teoreticky je rozlišení závislé na průměru elektronového paprsku, který dopadá na povrch 

vzorku. V praxi je rozlišení závislé na vlastnostech vzorku, technice přípravy 

a na instrumentálních parametrech jako intenzita paprsku, urychlovací napětí, rychlost 

řádkování, vzdálenost vzorku od poslední čočky a úhel, jeţ svírá povrch vzorku vzhledem 

k detektoru [11]. 

Vyuţití řádkovací elektronové mikroskopie je mnohostranné. Pouţívá se hlavně 

tam, kde je potřeba znát informace o povrchu vzorku a jeho sloţení.  

Vzorky musí být před samotnou analýzou upraveny. Musí snést vakuum a působení 

dopadajícího elektronového svazku a nesmí obsahovat vodu a nečistoty. Vzorky, které 
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nejsou vodivé, se při bombardování elektrony nabíjejí, a proto se na ně musí nanést vodivá 

vrstva.  

Takzvané naprašování se provádí zlatem nebo palladiem. Oba těţké kovy vykazují 

dobrou sekundární emisi. 

Zásadní rozdíly mezi TEM a SEM jsou následující: 

1. Pohyblivost paprsku u SEM vychylováním pomocí rastrovacích cívek, u TEM 

je paprsek statický. 

2. Urychlovací napětí mnohem menší (200 aţ 30 000 V) neţ v TEM, jelikoţ 

elektrony nepronikají vzorkem. 

3. Odpadá sloţitá úprava vzorků. 

 

2.4.  Termická analýza 

Energetické změny provázejí kaţdou chemickou reakci a jakýkoliv energetický 

zásah do soustavy směřuje ke změnám sloţení, struktury a skupenství látek. Vlastnosti 

látek, které se takto mění, se sledují v rámci termické analýzy a proto je termická analýza 

rozdělena do několika metod. 

Podle nomenklatury ICTA (International Commitee for Thermal Analysis), 

je termická analýza soubor metod, které jsou zaloţené na změně nějaké vlastnosti 

při změně teploty [13]. 

Nejčastěji jsou měřené změny hmotnosti, energie a tepelné efekty v látce. Shrnutí 

nejdůleţitějších metod a jejich označení je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2:  Nejdůleţitější metody termické analýzy [13] 

Název metody Označení 

Termogravimetrie TG 

Derivační termogravimetrie DTG 

Diferenční termická analýza DTA 

Diferenční skenovací kalorimetrie DSC 

Voluminometrie, Dilatometrie (Termomechanická 

analýza) 

 

Entalpiometrická analýza EA 
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2.4.1.  Termogravimetrie a derivační termogravimetrie  

Termogravimetrie (TG) je zaloţená na diskontinuálním nebo kontinuálním 

zaznamenávání změny hmotnosti při postupné změně teploty.  

Vzorek se umístí na rameno vah a je elektricky zahříván s programově nastavenou 

lineárně rostoucí teplotou, která se zaznamenává. S rostoucí teplotou se plynule sleduje 

hmotnost vzorků. Analýzou se získá termogravimetrická křivka (TG), která znázorňuje 

změnu hmotnosti a také derivační termogravimetrická křivka (DTG), představující derivaci 

TG křivky. DTG křivka má větší rozlišovací schopnost experimentu a je důleţitá, pokud 

probíhají současně reakce, které by byly na TG křivce překryty. 

Mnoţství vzorku, povaha vzorku, ale také experimentální podmínky ovlivní teplotu 

rozkladu a úbytek hmotnosti. Experimentální podmínky lze omezit zmenšením naváţky 

a zrnitosti vzorku, ale také pouţitím inertní atmosféry. 

Z výsledné TG křivky lze odečíst procentuální úbytek hmotnosti vzorku a teploty 

rozkladu. Podle teplot rozkladu lze usoudit chemické změny, které ve vzorku nastaly. 

2.4.2.  Diferenční termická analýza a diferenciální skenovací kalorimetrie  

V DTA se současně zahřívá nebo chladí vzorek a referenční materiál, který nesmí 

po dobu analýzy podléhat jakýmkoliv chemickým nebo fázovým přeměnám. Změny 

teploty s časem musí být lineární. Jako referenční látka se obvykle pouţívá Al2O3.  

Vzorek při zahříváni nebo chlazení můţe a nemusí podléhat chemickým 

a strukturním změnám. Pokud nepodléhá, je teplotní rozdíl mezi srovnávacím materiálem 

a vzorkem nulový. Pokud vzorek začne vykazovat změny táním, případně bude podléhat 

endotermickým změnám, jeho teplota bude niţší neţ standard a ΔT bude záporná. Totéţ 

platí v případě exotermických změn, ale ΔT bude mít kladnou hodnotu. Na Obr. 10 je 

znázorněna DTA křivka. Jedná se o závislost ΔT na čase, respektive na teplotě.  

Pokud vzorek nevykazuje ţádné změny, je ΔT nulová a čára je rovnoběţná 

s osou x. Exotermické změny jsou charakterizovány maximem a endotermické změny 

minimem, jak je vidět na Obr. 10. Píky, jeţ charakterizují jednotlivé DTA křivky, podávají 

informace o povaze vzorku. Obr. 11 popisuje schéma zařízení pro DTA. 
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Obr. 10:  Křivka DTA[13] 

 

Obr. 11:  Schéma zařízení pro DTA[13] 

1 - pec, 2 - vzorek, 3 - standard, 4 - měření teploty bloku, 

 5 - zařízení na měření rozdílu teplot vzorku a standardu 

 

U DSC probíhá zahřívání vzorku a standardu nezávisle, aby byl mezi vzorkem 

a standardem teplotní rozdíl ΔT roven 0 a po celou dobu se sleduje rozdíl v intenzitě 

elektrického proudu vyhřívacích zařízení. 

2.4.3.  Entalpiometrie 

Principem entalpiometrie je sledování tepelných změn při chemické reakci, které 

vedou k určení koncentrace sloţky. 

Entalpiometrická analýza se rozděluje do dvou skupin [13]: 

1. termometrické (kalorimetrické) titrace, 

2. injekční entalpiometrie. 
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2.4.4.  Dilatometrie 

Při dilatometrii se měří objem kapalné nebo tuhé soustavy v závislosti na teplotě. 

Na začátku je změna objemu při zahřívání velice malá a v okamţiku chemické reakce, 

případně změny modifikace tuhé látky je nárůst objemu větší. 

V této metodě se pouţívá speciální pyknometr se stupnicí. V případě měření pevné 

látky se pouţívá nereagující a neprchavá kapalina, do které je vzorek ponořen. 

Poté dochází k postupnému ohřívání (ochlazování) pyknometru a sleduje se poloha 

menisku na stupnici. 

2.5.  Teoretické základy rentgenové difrakce 

Rentgenové difrakční metody patří mezi nedestruktivní metody výzkumu tuhých 

látek. Dopadem rentgenového záření na krystalickou látku dochází mimo jiné k rozptylu 

záření na elektronech a při splnění určitých podmínek k interferenci rozptýleného záření 

[14]. Tento jev se nazývá difrakce. 

Aby došlo na krystalu k difrakci rentgenových paprsků je nutno vytvořit podmínky 

pro splnění Braggovy rovnice [15]: 

 sin2 hkldn                    (7) 

kde n je řád reflexe (celé číslo),  vlnová délka monochromatického záření, 

d je mezirovinná vzdálenost sledu rovin v krystalu a   Braggův úhel, pod nímţ dopadají 

paprsky na systém rovin (hkl). 

Difrakci lze pozorovat pomocí rentgenových difraktometrů, jeţ mají tři základní 

části: zdroj rentgenového záření, zařízení pro difrakci záření na vzorku a zařízení 

k registraci difraktovaného záření. 

Po aplikaci metody se získá rentgenogram, jehoţ skvrny svými tvary i rozměry 

závisejí na samotném krystalu a pouţité geometrii difrakčního experimentu. Indexování 

skvrn (reflexí) i stanovení jejich intenzit se stále častěji provádí automatickým 

zpracováním rentgenogramů pomocí elektronické výpočetní techniky [15]. 
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2.5.1.  Zdroje záření 

Rentgenové záření je záření o vlnové délce, která se nachází mezi ultrafialovým 

zářením a zářením gama. Nejdůleţitějšími zdroji rentgenového záření bývají rentgenové 

trubice, také nazývané rentgenové lampy či rentgenky [15]. Rentgenové trubice jsou 

konstruovány jako skleněné trubice obsahující dvě zatavené elektrody (katodu a anodu), 

mezi nimiţ je vysoké napětí. 

 Wolframové vlákno rozţhavené na vysokou teplotu slouţí jako katoda a produkuje 

elektrony, které s velkou energií dopadají na kovový terčík – anodu. Rentgenku je nutné 

chladit vodou, jelikoţ kinetická energie elektronů se při dopadu přeměňuje z větší části 

na teplo. Anodu lze měnit vzhledem ke zkoumanému materiálu. 

Rychle letící elektrony dopadají na atomy hmoty a tím vznikají rentgenové paprsky.  

Rentgenové záření je uvolňováno těmito procesy [15]: 

1. Ionizace atomů – uvolněním elektronů z vnitřních energetických hladin dojde 

k obsazení prázdného místa elektrony z hladin vyšších. Tyto přechody jsou 

doprovázeny vznikem kvanta rentgenového záření. 

2. Zabrţdění elektronů v elektrickém poli atomového jádra – elektron odevzdá 

část nebo celou svou energii ve formě záření o určité frekvenci. 

Spektra rentgenového záření tvoří dvě sloţky: spojité (brzdné) spektrum a spektrum 

čárové (charakteristické). Pro rentgenovou difrakci se vyuţívají charakteristická spektra, 

která jsou velmi jednouchá a klasifikují se v souhlase s hladinami, z nichţ byl elektron 

uvolněn, jako série K, L, M,… [15]. Odlišnost spekter prvků je dána vzrůstajícím 

protonovým číslem zářící látky, kdy se spektra posouvají směrem k větším energiím. 

2.5.2.  Detektory rentgenového záření 

Luminiscenční, ionizační nebo fotografické účinky rentgenového záření 

a schopnost zvyšovat elektrickou vodivost některých materiálů se vyuţívají k jeho detekci, 

měření a registraci intenzity.  
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Detektory rentgenových paprsků se podle těchto vlastností dělí do čtyř hlavních 

skupin [15]: 

1. fluorescenční stínítka, 

scintilační počítače, 

2. ionizační komora, 

proporcionální počítače, 

3. polovodičové detektory, 

4. fotografický film. 

Důleţité kritérium pro všechny typy detektorů je citlivost v oblasti vlnových délek 

(0,05 – 0,25) nm.  

Scintilační počítače patří mezi bodové detektory, které svou konstrukcí umoţňují 

postupné měření jednotlivých reflexí nebo difrakčních linií. K detektorům rentgenových 

paprsků patří také pozičně citlivý detektor, který je zaloţený na dvou principech [15]: 

1. Miniaturní detektory plošně nebo lineárně sestavené tzv. mozaikové detektory. 

2. Multielektrodový proporcionální pozičně citlivý detektor – tvoří ho tři paralelní 

soustavy tenkých rovnoběţných drátků vzdálených od sebe navzájem (1-2) mm. 
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3.  Experimentální část 

3.1.  Vzorková základna 

Vzorky pouţité v této diplomové práci byly získány v rámci spolupráce Centra 

nanotechnologií (CNT) VŠB-TUO s Otorinolaryngologickým oddělením (ORL) Fakultní 

nemocnice v Ostravě Porubě. Od listopadu r. 2008 bylo získáno 16 vzorků (viz. Tab. 3), 

které byly chirurgicky odstraněny pacientům různých věkových skupin a pohlaví. Získané 

vzorky byly průběţně dodávány v uzavíratelných nádobách a označeny pořadovým číslem. 

Po dodání na CNT byly zaevidovány do knihy příjmu vzorků a označeny v souladu 

s příručkou jakosti číslem vzorku CNT.  

U jednoho pacienta byly nalezeny současně dva sialolity. Jednalo se o vzorek č. 4, 

který byl rozdělen na část 4A vyjmutou z pravé podjazykové ţlázy a část 4B vyjmutou 

z levé podjazykové ţlázy.   

Získané vzorky, aţ na prvních pět, byly zváţeny a postupně podrobeny analýze 

skenovacím elektronovým mikroskopem a infračerveným spektrometrem na ústavu CNT, 

termické analýze na Katedře chemie VŠB-TUO a jako poslední metoda byla zvolena 

rentgenová difrakční analýza na ústavu CNT.  Metody byly vybrány a sestaveny 

na základě velikosti dodaných vzorků. Z důvodu získání fotografií povrchu všech vzorků 

byla jako první metoda zvolena skenovací elektronová mikroskopie, kdy bylo důleţité 

zachovat vzorek ve stavu kamínku. K dalším analýzám jiţ byly vzorky upraveny. 

Tab. 3:  Seznam pouţitých vzorků 

Vzorek 

č. 

Označení 

vzorku č. CNT 

Hmotnost 

[g] 

Vzorek 

č. 

Označení 

vzorku č. CNT 

Hmotnost 

[g] 

1 CNT 2708/08 - 9 CNT 821/09 0,0881 

2 CNT 2931/08 - 10 CNT 822/09 0,0175 

3 CNT 2932/08 - 11 CNT 823/09 0,1010 

4A CNT 3572/08 - 12 CNT 824/09 0,0015 

4B CNT 3573/08 - 13 CNT 2175/09 0,3358 

5 CNT 87/09 - 14 CNT 2176/09 0,0664 

6 CNT 818/09 0,1877 15 CNT 2177/09 0,0751 

7 CNT 819/09 1,8638 16 CNT 2178/09 0,0112 

8 CNT 820/09 0,2055    
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3.2.  Použité metody a postupy 

3.2.1.  Skenovací elektronová mikroskopie  

Hlavním důvodem pouţití techniky SEM bylo sledování povrchu vzorku, jeho 

morfologie a rozdílů ve sloţení jednotlivých míst odlišujících se svým vzhledem. SEM 

umoţňuje měřit vodivé vzorky, jak uţ bylo napsané v teoretické části. Vzorky sialolitů 

vodivé nejsou a proto se musely naprášit vodivým Au a Pd. Některé vzorky bylo nutné 

naprášit několikrát, jelikoţ jedna vrstva nestačila a vzorek se tzv. nabíjel. K měření 

se pouţíval detektor zpětně odraţených elektronů BSE, který je výhodnější pro sloţení 

vzorku a detektor sekundárních elektronů SE pro morfologii vzorku. Pro kvantitativní 

analýzu se pouţívala technika s XRFS. 

Vzorek byl přilepen k terčíku pomocí uhlíkové podloţky, která byla oboustranně 

lepící. Terčíky se vzorky se vloţily na stolec, jehoţ velikost umoţňovala pojmout sedm 

terčíků, který se vloţil do přístroje. Kaţdý terčík byl označen číslem 1 - 7, z důvodu 

identifikace vzorku a moţnosti zpětné kontroly, který vzorek je analyzován.  

Ke sledování povrchové struktury vzorků a k získání kvantitativní analýzy vzorků 

byl pouţitý řádkovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s rentgenovým 

spektrometrem EDAX. 

Na obrazovce se sledoval povrch vzorku při určitém zvětšení. Přístroj umoţňoval 

vyfotografovat sledovaná místa. Pokud byl celkový povrch vzorku pěkně viditelný 

při zvětšení 50x, pořídila se fotografie celého povrchu vzorku, jak je viditelné na Obr. 12.  

 

Obr. 12:  Ukázka fotografie pořízená SEM při zvětšení 50x 



26 

 

Následovalo zkoumání povrchu vzorku při větších zvětšeních. V závislosti na 

charakteru povrchu vzorku byly z vybraných míst pořízeny fotografie povrchu a následně 

byla provedena analýza celé plochy, plochy o určité velikosti, popř. byla provedena 

bodová analýza. Po provedení analýzy se získal diagram s údaji o analyzovaném bodě, 

či místě. Ukázka získaného diagramu je na Obr. 13. Zároveň byla kvalitativní analýza 

doplněna o kvantitativní, ve které obsahy jednotlivých prvků byly vyjádřeny 

v hmotnostních a atomových procentech. Příklad zpracovaných výsledků kvantitativní 

analýzy uvádí Tab. 4. 

U kaţdého vzorku bylo pořízeno několik fotografií a kvantitativních analýz bodů 

nebo ploch. 

 

 

Obr. 13:  Ukázka diagramu pořízená analýzou celkové plochy 
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Tab. 4:  Ukázka zpracovaných výsledků analýzy celkové plochy z diagramu 1_2cp 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

1_2cp 

C 60,10 

O 19,74 

Mg 0,49 

Si 0,66 

P 5,49 

S 1,78 

Cl 0,63 

K 0,54 

Ca 10,57 

 

3.2.2.  Analýza infračervenou spektroskopií 

Pro měření infračervenou spektroskopií se vzorky rozemlely v achátové misce 

na jemný prášek. Pro měření se brala naváţka vzorku 5 mg a dovaţovalo se KBr 

do 200 mg. Vzorek s KBr se důkladně promísil v achátové misce a po vloţení 

do mikronádobky a následném uloţení do části přístroje se spustila analýza. Po změření 

pozadí samotného KBr se postupně proměřily spektra všech vzorků. Pro určení sloţení 

vzorků byl pouţit infračervený spektrometr s Fourierovou transformací FTIR 2000 

PERKIN ELMER. Získaná spektra se upravila do výsledné podoby a popsaly se jednotlivé 

píky (Obr. 14). 
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Obr. 14:  Ukázka IČ spektra slinných kamenů 

 

Date: 26.1.2010

  820-09k.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen, 80/2000 

  818-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  821-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  819-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

4000,0 3000 2000 1500 1000 400,0

cm-1

%T 

1 2 2 4

3 2 8 5

1 6 5 6

1 5 5 4

1 4 5 8

1 4 1 9

1 0 4 1
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6 0 2

5 6 6
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3.2.3.  Diferenční termická analýza 

K termické analýze byly vybrány vzorky č. 7 a 8. Tyto vzorky byly vybrány 

na základě jejich velikosti, a jelikoţ nebyly zatíţené těţkými kovy, coţ nám dokázala 

jejich analýza metodou SEM. Měření bylo provedeno na Katedře chemie VŠB-TU 

Ostrava. 

K zjištění chování vzorků při různých teplotách byl pouţitý přístroj NETZSCH 

STA 409 EP. Naváţky vzorků byly řádově 10
2
 mg. Maximální teplota byla 1 000°C 

s rychlostí ohřevu 10 °C/min a vzorky byly zahřívány v kelímcích z -Al2O3 v dynamické 

inertní atmosféře argonu s průtokem 100 cm
3
/min. 

3.2.4.  Prášková rentgenová difrakce 

Prášková rentgenová difrakce byla zařazena mezi metody z důvodu potvrzení 

sloţení ze SEM a infračerveného spektrometru. K analýze byly vybrány vzorky č. 4, 6, 7 

a 13, jelikoţ byly dodány ve větším mnoţství. Měření probíhalo na ústavu CNT 

na rentgenovém práškovém difraktometru BRUKER D8 ADVANCE a vyhodnocení bylo 

provedeno programem EVA. 

  



30 

 

4.  Výsledky a diskuse 

4.1.  Morfologická a kvantitativní analýza  

Ze zaznamenaných fotografií povrchu jednotlivých vzorků pořízených skenovacím 

elektronovým mikroskopem, jsou dále prezentovány pouze vybrané, které nejvíce 

charakterizují daný vzorek. Následující fotografie a tabulky s hmotnostními procenty 

u kaţdého vzorku jsou reprezentativní a zvýrazňují jeho sloţení. 
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Morfologie vzorku č. 1 

Jak ukazuje Obr. 15, povrch vzorku č. 1 je velmi různorodý. Vyskytovaly 

se na něm jak hladké plochy, tak vyvýšená a hrudkovitá místa. Kvalitativní analýza, která 

je shrnutá v Tab. 5 odhalila přítomnost jak běţně se vyskytujících prvků, tak cizorodý 

hliník. 

  

A B 

Obr. 15:  Fotografie povrchu vzorku č. 1 z elektronového mikroskopu:  

A) Označení 1_1, zvětšení 50x 

B) Označení 1_3, zvětšení 200x 

 

Tab. 5:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 1_3 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

1_3b1 1_3b2 

C 72,60 70,80 

O 17,45 19,18 

Mg 0,12 - 

Al 0,25 0,21 

Si 0,21 0,34 

P 0,65 1,63 

S 6,35 4,36 

Cl 1,00 0,62 

K 0,39 0,25 

Ca 0,84 2,28 

I 0,13 0,35 
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Morfologie vzorku č. 2 

Vzorek č. 2 byl z větší části hladký, jak je viditelné na Obr. 16 B. Na určitých 

místech se vyskytovaly hrudkovité výběţky (Obr. 16 A). Kromě běţných prvků se zde 

nacházel cizorodý hliník, jak dokazuje Tab. 6. 

  

A B 

Obr. 16:  Fotografie povrchu vzorku č. 2 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 2_3, zvětšení 149x 

B) Označení 2_4, zvětšení 100x  

 

 

Tab. 6:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 2_4 

 

 

prvek obsah ve vzorku 

[wt, %] 

2_4b1 2_4b2 2_4b3 

C 71,73 40,38 70,26 

O 21,59 20,02 22,22 

Na  1,06 - 1,19 

Al - - 0,13 

Mg 0,26 - 0,08 

P 0,96 2,24 0,82 

S 3,15 1,51 3,55 

Cl 0,72 - 0,87 

Ca 0,55 35,86 0,90 
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Morfologie vzorku č. 3 

Jak ukazuje Obr. 17, vzorek č. 3 byl převáţně hladký s vyvýšenými povrchy. 

Kvalitativní analýza neprokázala přítomnost cizorodých prvků, viz. Tab. 7. 

  

A      B 

Obr. 17:  Fotografie povrchu vzorku č. 3 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 3_1, zvětšení 25x.   

B) Označení 3_7, zvětšení 20x.   

 

Tab. 7:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 3_7 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

3_7p1 

C 77,78 

O 19,51 

Na 1,28 

Si 0,36 

Cl 1,08 
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Morfologie vzorku č. 4A 

Vzorek č. 4A reprezentuje Obr. 18 (A, B). Jeho povrch byl různorodý a hladká 

místa se zde moc nevyskytovala. Jeho analýza identifikovala přítomnost cizorodého Pb, Fe 

a V, jak ukazuje Tab. 9 a 10. Fotografie 4A10 není přiloţena z důvodu špatné kvality. 

   

   A B 

Obr. 18:  Fotografie povrchu vzorku č. 4A z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 4A2, zvětšení 2000x. 

B) Označení 4A7, zvětšení 500x. 

 

Tab. 8:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 4A2 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

4A2_p1 4A2_p2 

C 59,89 13,96 

O 13,77 37,58 

Na - 1,32 

Mg - 0,38 

P 7,64 16,56 

S 1,89 30,21 

Ca 16,81 13,96 
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Tab. 9:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 4A7 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

4A7_b1 

C 4,39 

O 6,40 

P 1,37 

Ca 2,56 

Pb 85,28 

 

Tab. 10:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 4A10 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

4A10_b1 

C 7,31 

O 13,17 

Si 1,64 

P 11,92 

S 1,28 

Ca 20,17 

V 0,65 

Cr 2,02 

Fe 41,84 
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Morfologie vzorku č. 4B 

Na Obr. 19 A je viditelná hrudkovitá část vzorku č. 4B. Jeho analýza opět 

identifikovala přítomnost olova a ţeleza, jejichţ hmotnostní procenta jsou uvedena 

v Tab. 11 a 12.  

  

   A B 

Obr. 19:  Fotografie povrchu vzorku č. 4B z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 4B4, zvětšení 2500x, 

B) Označení 4B7, zvětšení 650x. 

 

 

 

Tab. 11:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 4B4 

 

 

 

prvek obsah ve vzorku 

[wt, %] 

4B4_b1 4B4_b2 4B4_b3 

C 45,47 51,47 31,96 

O 6,33 5,08 2,95 

Si - 0,83 1,23 

P 2,39 3,69 9,97 

S 6,48 4,61 10,25 

Ca 8,94 16,30 43,64 

Pb 30,39 18,02  
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Tab. 12:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 4B7 

prvek obsah ve vzorku 

[wt, %] 

4B7_b1 4B7_p1 

C - 18,13 

O 5,10 19,57 

P 11,62 19,21 

Ca 18,11 43,09 

Fe 65,17 - 
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Morfologie vzorku č. 5 

Obr. 20 reprezentuje vzorek č. 5. Jeho povrch byl převáţně hrudkovitý s často se 

vyskytujícími vyvýšeninami. Bylo zde nalezeno větší mnoţství mědi, zlata a také palladia, 

jak ukazuje Tab. 13. Zlato a palladium se mohly na vzorku vyskytnout z důvodu 

naprašování vzorku právě těmito prvky.  

   

A B 

Obr. 20:  Fotografie povrchu vzorku č. 5 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 5_4, zvětšení 500x. 

B) Označení 5_5, zvětšení 500x. 

 

Tab. 13:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 5_4 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

5_4b1 

C 8,21 

O 2,00 

Pd 2,53 

Ca 0,84 

Cu 44,90 

Au 41,52 
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Morfologie vzorku č. 6 

Vzorek č. 6 měl hladší charakter povrchu s častým vyvýšením, jak ukazuje Obr. 21. 

Z kvalitativního hlediska nebyl zatíţen cizorodými prvky (viz. Tab. 14) a jeho sloţení bylo 

na ostatních místech shodné.  

   

A B 

Obr. 21:  Fotografie povrchu vzorku č. 6 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 6_2p, zvětšení 800x. 

B) Označení 6_5, zvětšení 50x. 

 

Tab. 14:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 6_2p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

6_1b 

C 62,18 

O 6,79 

P 7,94 

S 5,41 

Ca 17,67 
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Morfologie vzorku č. 7 

Na Obr. 22 A je vidět členitý povrch vzorku č. 7. Zřídka se objevila usazenina, 

tvořená řadou aţ nanometrických kulovitých částic, jak je vidět v části B. Kvalitativní 

analýza neodhalila přítomnost cizorodých prvků, viz. Tab. 15. 

  

A B 

Obr. 22:  Fotografie povrchu vzorku č. 7 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 7_1, zvětšení 50x. 

B) Označení 7_5p, zvětšení 1000x. 

 

Tab. 15:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 7_5p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

7_4b 7_5b 

C 59,68 24,73 

O 23,69 16,93 

P 5,78 5,40 

S 1,38 - 

Ca 9,47 52,95 
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Morfologie vzorku č. 8 

Jak ukazuje Obr. 23, povrch vzorku č. 8 byl střídavě tvořen plochami oddělenými 

většími nebo menšími prasklinami. Místy je patrné, ţe povrch není rovinného charakteru. 

Analýza ploch neodhalila přítomnost cizorodého prvku, viz. Tab. 16. 

 

Obr. 23:  Fotografie povrchu vzorku č. 8 z elektronového mikroskopu (8_1p), zvětšení 

150x 

 

Tab. 16:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 8_1p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

8_1p 8_2p 

C 69,68 26,41 

O 20,27 27,81 

P 1,99 15,44 

S 3,36 0,99 

Ca 4,70 29,36 
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Morfologie vzorku č. 9 

Povrch vzorku č. 9 byl velice různorodý. Na Obr. 24 jsou vidět hladké plochy, které 

při větším zvětšení vytvářely hrudkovité usazeniny. Analýzy znázorněných bodů 

identifikovaly přítomnost cizorodého ţeleza, hliníku a niklu. Také se odhalila platina, jejíţ 

hmotnostní procenta jsou uvedena v Tab. 19. Fotografie 9_9P nebyla přiloţena z důvodu 

její špatné kvality. 

  

A B 

  

C D 

Obr. 24:  Fotografie povrchu vzorku č. 9 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 9_1, zvětšení 50x. 

B) Označení 9_2P, zvětšení 100x. 

C) Označení 9_7P, zvětšení 3500x. 

D) Označení 9_10P, zvětšení 1500x. 
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Tab. 17:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 9_2P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

9_1p 

C 61,81 

O 24,01 

Na 0,65 

P 3,02 

S 2,00 

Ca 8,52 

 

Tab. 18:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 9_7P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

9_4b 

C 11,70 

O 41,90 

P 8,66 

Ca 12,59 

Fe 25,14 

 

 Tab. 19:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 9_9P  

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

9_7b 

C 12,80 

O 10,70 

P 13,53 

Cl 0,64 

Ca 7,29 

Cr 0,95 

Fe 3,80 

Pt 50,30 
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Tab. 20:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 9_10P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

9_8b 9_9b 9_10b 

C 57,19 34,27 22,45 

O 13,35 33,03 18,91 

Na 0,88 1,55 - 

Mg 0,10 - - 

Al 0,17 - - 

Si 0,32 - - 

P 2,90 10,13 7,82 

Cl 0,28 0,77 - 

K 0,24 - - 

Ca 4,54 17,97 14,28 

Cr 3,45 - - 

Fe 14,52 - 35,84 

Ni 2,08 - - 

S - 2,28 0,70 
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Morfologie vzorku č. 10 

Jak ukazuje Obr. 25, povrch vzorku č. 10 byl členitý s vyvýšenými povrchy. Vedle 

útvarů o mikro aţ nano rozměrech kulovitého tvaru, lze na Obr. 26 B pozorovat útvar 

tvořený jehličkovými krystalky. Kvalitativní analýza identifikovala běţné prvky a cizorodé 

ţelezo a hliník, viz. Tab. 21 a 22.  

  

A B 

Obr. 25:  Fotografie povrchu vzorku č. 10 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 10_6P, zvětšení 2000x. 

B) Označení 10_7P, zvětšení 1200x. 

 

Tab. 21:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 10_6P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

10_4b 

C 14,38 

O 11,92 

Si 0,97 

P 3,78 

Ca 4,72 

Cr 6,89 

Fe 57,34 
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Tab. 22:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 10_7P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

10_5b 

C 59,73 

O 11,76 

Al 13,23 

K 0,63 

Ca 14,65 
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Morfologie vzorku č. 11 

Vzorek č. 11 se vyznačoval velice popraskaným povrchem, na jehoţ vyvýšeninách 

se objevovaly výrazné bílé skvrny. Detailnější zvětšení na Obr. 26 B ukazuje, ţe povrch 

ohraničený prasklinami je velmi hladký. Analýza celé plochy, která je znázorněna 

na Obr. 26 část A, odhalila velké mnoţství uhlíku a také cizorodý hliník, viz. Tab. 23.  

  

A B 

Obr. 26:  Fotografie povrchu vzorku č. 11 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 11_2, zvětšení 50x.   

B) Označení 11_4p, zvětšení 2500x.   

 

Tab. 23:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 11_2 

prvek  obsah ve vzorku 

[wt. %] 

11_2cp 

C 68,95 

O 21,75 

Na 0,51 

Al 0,19 

P 2,55 

S 1,70 

Cl 0,35 

Ca 3,99 
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Tab. 24:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 11_4p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

11_4b 

C 50,87 

O 23,88 

Na 0,82 

Si 0,33 

P 4,64 

S 11,09 

Cl 1,45 

Ca 6,92 
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Morfologie vzorku č. 12 

Povrch vzorku č. 12 se vyznačoval kulovitými usazeninkami o mikro aţ nano 

rozměrech, jak ukazuje Obr. 27 B. Bodovou analýzou vzorku byla na povrchu dokázána 

přítomnost mědi a zinku, viz. Tab. 25. 

   

A B 

Obr. 27:  Fotografie povrchu vzorku č. 12 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 12_2P, zvětšení 3500x. 

B) Označení 12_4, zvětšení 350x. 

 

Tab. 25:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 12_2P 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

12_1b 

C 65,36 

O 19,28 

P 1,70 

S 1,36 

Cl 0,57 

K 0,24 

Ca 2,58 

Cu 5,87 

Zn 3,04 
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Morfologie vzorku č. 13 

Jak je vidět na Obr. 28, povrch vzorku č. 13 byl velmi členitý. Vyskytovaly 

se na něm vyvýšeniny a hrudkovité usazeniny. Ani při výraznějším zvětšení nebyla 

nalezena jednoznačně hladká plocha, jako tomu bylo u předešlých vzorků. Povrch 

naznačuje přítomnost pórů. Jako cizorodé prvky zde kvalitativní analýza odhalila hliník, 

stříbro, titan a měď, viz. Tab. 26. 

  

A B 

Obr. 28:  Fotografie povrchu vzorku č. 13 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 13_1, zvětšení 50x. 

B) Označení 13_8p, zvětšení 1000x. 

 

Tab. 26:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 13_8p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

13_5b 

O 44,14 

Al 4,88 

P 6,48 

Cl 0,29 

Ag 27,96 

Ca 13,12 

Ti 1,09 

Cu 2,03 
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Morfologie vzorku č. 14 

Povrch vzorku č. 14 měl převáţně hladký charakter, jak dokazuje Obr. 29. Na jeho 

povrchu se vyskytovaly světlejší skvrny (část A) a také čistě bílé místa (část B, D). 

Analýza znázorněných bodů odhalila vedle běţných prvků také cizorodé ţelezo (Tab. 27). 

Dále se analýzou vzorku č. 14 identifikoval nikl a měď, viz. Tab. 28 a 29. 

  

A B 

 

C D 

Obr. 29:  Fotografie povrchu vzorku č. 14 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 14_1, zvětšení 50x. 

B) Označení 14_3p, zvětšení 2000x. 

C) Označení 14_5p, zvětšení 6500x.  

D) Označení 14_7p, zvětšení 1200x.  
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Tab. 27:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 14_3p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

14_2b 

C 55,04 

O 25,66 

Na 1,23 

P 4,76 

S 0,87 

Cl 0,67 

K 0,48 

Ca 7,46 

Fe 3,83 

 

Tab. 28:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 14_5p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

14_4b 

C 43,49 

O 29,88 

Na 4,22 

P 0,97 

S 3,26 

K 0,64 

Ca 1,18 

Cr 3,09 

Fe 10,91 

Ni 2,36 

 

Tab. 29:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 14_7p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

14_5b 

C 61,71 

O 19,68 

P 1,69 

S 1,61 

Cl 1,23 

K 0,31 

Ca 1,16 

Cu 12,61 
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Morfologie vzorku č. 15 

Analýza vzorku č. 15 metodou SEM byla provedena opakovaně, z důvodu 

výrazného nabíjení se vzorku po dopadu elektronového paprsku. Opakované naprášení 

povrchu vzorku tento jev odstranilo. Povrch vzorku je velice členitý, jak je vidět 

na Obr. 30 A. Opět jsou na povrchu patrné mikro a nano částice kulovitého charakteru. 

Kvalitativní analýza bodu identifikovala hliník a analýza plochy odhalila běţně 

se vyskytující prvky, viz. Tab. 30. 

  

A B 

Obr. 30:  Fotografie povrchu vzorku č. 15 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 15_3, zvětšení 65x. 

B) Označení 15_8p, zvětšení 1200x. 

Tab. 30:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 15_8p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

15_5b 15_6p 

C 72,21 62,69 

O 19,38 21,46 

Na 1,46 1,12 

Mg 0,38 - 

Al 0,17 - 

Si 0,20 - 

S 5,35 4,21 

Ca 0,85 6,85 

P - 3,42 

K - 0,26 
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Morfologie vzorku č. 16 

Jak ukazuje Obr. 31, povrch vzorku č. 16 měl hladší charakter a opět je rozdělen 

na menší plochy řadou prasklin, jak bylo vidět i na předcházejících vzorcích. Jeho analýza 

neprokázala přítomnost cizorodých prvků, ale jen prvky běţně se nacházející v sialolitech. 

  

A B 

Obr. 31:  Fotografie povrchu vzorku č. 16 z elektronového mikroskopu: 

A) Označení 16_1, zvětšení 52x. 

B) Označení 16_2p, zvětšení 350x. 

 

Tab. 31:  Výsledky analýzy záznamu z fotografie označené 16_2p 

prvek obsah ve vzorku 

[wt. %] 

16_1b 

C 78,96 

O 16,53 

P 1,55 

S 2,11 

K 0,36 

Ca 0,49 
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Závěrečné shrnutí morfologie vzorků 

Na vzorcích byly sledovány světlejší body, které mohly být způsobeny přítomností 

určitého kovu. Ve všech vzorcích, kromě vzorku č. 3, se nacházel vápník, který také 

způsoboval světlejší skvrny, a proto se musela analýza provádět pečlivě, aby se 

nepřehlédlo zajímavé úloţiště kovu. Shrnutý obsah prvků běţně se nacházejících 

v kamenech slinných ţláz a cizorodých prvků je uveden v Tab. 32.  

Jak je patrné z Tab. 32, vzorek č. 13 neobsahuje uhlík. Jelikoţ je ale uhlík obsaţen 

ve všech ostatních vzorcích, je velmi pravděpodobné, ţe i tento vzorek uhlík obsahuje. 

Kvalitativní analýza prvků ve vzorku je ovlivněna výběrem bodů a ploch určených 

k analýze. Taktéţ to platí pro vzorek č. 3, který neobsahuje vápník.   

Tab. 32:  Obsah prvků ve vzorcích 

Vzorek č. 
Označení 

vzorku č. CNT 

Prvky podílející se na výstavbě 

lidského organismu 

Cizorodé 

prvky 

1 CNT 2708/08 C,O,Ca,P,S,Cl, -- ,Si,K,Mg, --,I Al 

2 CNT 2931/08 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,-- ,--,Mg, --,-- Al 

3 CNT 2932/08 C,O,-- ,--,--,Cl,Na,Si,--,  -- , --,--  

4A CNT 3572/08 C,O,Ca,P,S, --,Na,Si,--,Mg,Cr,-- Fe, Pb, V 

4B CNT 3573/08 C,O,Ca,P,S, -- , --,Si,--, -- , -- ,-- Fe, Pb 

5 CNT 87/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,-- ,--, -- , -- ,-- Al, Cu, Au, Pd 

6 CNT 818/09 C,O,Ca,P,S, --, -- , --,--, -- , -- ,--  

7 CNT 819/09 C,O,Ca,P,S,Cl, -- ,Si,K, -- , -- ,--  

8 CNT 820/09 C,O,Ca,P,S, -- , --,--,-- ,-- ,  -- ,--  

9 CNT 821/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,Si,K,Mg,Cr,-- Al, Fe, Ni, Pt 

10 CNT 822/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,Si,K, --  ,Cr,-- Al, Fe 

11 CNT 823/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,Si,--,  -- , -- ,-- Al 

12 CNT 824/09 C,O,Ca,P,S,Cl, -- ,-- ,K, -- , -- ,-- Cu, Zn 

13 CNT 2175/09 --,O,Ca,P,--,Cl,Na,-- ,--, -- , -- ,-- Al, Cu, Ti, Ag 

14 CNT 2176/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,-- ,K, -- ,Cr ,-- Fe, Cu, Ni, 

15 CNT 2177/09 C,O,Ca,P,S,Cl,Na,Si,K,Mg, -- ,-- Al 

16 CNT 2178/09 C,O,Ca,P,S,-- , -- , --,K, -- ,  -- ,--  
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4.2.  Složení vzorků 

Získaná spektra z infračerveného spektrometru byla porovnána se spektry čistých 

minerálů. Po porovnání se zjistilo, ţe slinné kamínky jsou sloţeny z karbonátu apatitu 

Ca10(PO4)(CO3OH)6(OH)2 a blíţe nedefinovaného proteinu. Všechna naměřená spektra 

a spektra k porovnání jsou uvedena v příloze.  

4.3.  Využití diferenční termické analýzy 

Vzorek č. 7 

U vzorku č. 7 došlo k prvnímu hmotnostnímu úbytku do 220 °C. Na TG křivce byl 

zaznamenán úbytek 6 hm. % s teplotním minimem na DTG křivce 131 °C. Další 

hmotnostní úbytek byl 9 hm. % v rozmezí 220-600 °C a teplotním minimem na DTG 

křivce 327 °C. V rozmezí 600-830 °C byl zaznamenán hmotnostní úbytek 0,8 hm. % 

s teplotním minimem na DTG křivce 713 °C. 

Vzorek č. 8 

První hmotnostní úbytek 4,9 hm. % na TG křivce byl zaznamenán do 200 °C 

s teplotním minimem na DTG křivce 114 °C. V rozmezí teplot 200-650 °C došlo k úbytku 

37 hm. % s teplotním minimem na DTG křivce 321 °C a 529 °C. Nejniţší hmotnostní 

úbytek 0,7 hm. % byl zaznamenán u teplot 860-930 °C a teplotní minimum na DTG křivce 

bylo 903 °C. 

Na DTG křivce jsou lépe viditelné dva částečně se překrývající děje, které nastaly 

v teplotním rozmezí 200-650 °C. 

Celkové shrnutí 

U obou vzorků č. 7 a 8 byl pozorován srovnatelný obsah vlhkosti, jeţ se lišil 

v celkovém hmotnostním úbytku (č. 7 - cca 16 hm. %, č. 8 - cca 43 hm. %).  

Nejmenší hmotnostní úbytky u obou vzorků s největší pravděpodobností 

odpovídaly rozkladu uhličitanu (do 1 hm. %) s přihlédnutím k polohám na teplotních 

osách. U vzorku č. 7 byla změna pozorována okolo 700 °C, coţ by mohlo charakterizovat 

rozklad uhličitanu hořečnatého. U vzorku č. 8 by mohlo jít o uhličitan vápenatý, jehoţ 

rozklad bývá okolo teploty 900 °C.  
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4.4.  Analýza fázového složení 

Na difraktogramu, který je umístěn v příloze (Obr. 10) je vidět, ţe vzorky pouţité 

k rentgenové difrakci jsou stejného sloţení. Nejvýznamnějšími fázemi, které byly určeny 

pomocí databáze fází difraktometru BRUKER D8 ADVANCE, jsou: fosforečnan 

hořečnato-sodno-vápenatý, hydroxylapatit a hydroxid hydrogenfosforečnan vápenatý. 

Všechny vyjmenované sloučeniny se svým sloţením blíţí ke karbonátu apatitu. Pro bliţší 

identifikaci fází by bylo nutné zohlednit chemické sloţení, které by bylo provedeno 

z reprezentativního vzorku, coţ v tomto případě je celý daný slinný kámen. S ohledem 

na jejich hmotnost nelze zvolit metodu rentgenfluorescenční spektroskopie, ale musí se 

vyuţít analýzy metodami atomové absorpční spektroskopie (AAS) a atomové emisní 

spektroskopie s indukčně vázanou plazmou (ICP - AES),  po celkovém rozkladu materiálu 

kyselinami nebo tavením. Pouţití těchto metod by ovšem znamenalo ztrátu vzorku 

pro případné opakování vyuţitých metod nebo aplikace jiných nedestruktivních postupů.  
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5.  Závěr 

Diplomová práce se zabývá studiem morfologie, chemického a fázového sloţení 

kamenů slinných ţláz, které vznikají ve slinných ţlázách z doposud nedefinovaných příčin. 

Jejich označení – sialolity – vychází z názvu onemocnění, při kterém vznikají (sialolitiáza). 

Léčení tohoto onemocnění spočívá v jejich chirurgickém odstranění. K moţnému popisu 

mechanismu jejich vzniku je nezbytná znalost především chemického a fázového sloţení. 

Znalost uvedeného by mohla v budoucnu přispět k definici prevence onemocnění. 

Na základě spolupráce Centra nanotechnologií VŠB – TUO 

s Otorinolaryngologickým oddělením Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě se získal 

soubor 16 vzorků slinných kamenů o hmotnosti v intervalu 0,0015 g – 1,8638 g. Tyto 

vzorky byly studovány: 

 rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) doplněným rentgenovou 

fluorescenční analýzou, 

 infračervenou spektroskopií, 

 diferenciální termickou analýzou a 

 práškovou rentgenovou difrakcí. 

Z provedených experimentálních prací vyplývají následující závěry: 

 povrch převáţné většiny studovaných vzorků byl tvořen hladkými ploškami, 

vzájemně oddělenými prasklinami, u mnoha vzorků byly na povrchu 

pozorovány kulovité částice o velikosti mikro aţ nanometrů, o kterých se lze 

domnívat, ţe se na povrchu vytvářely postupně; 

 sialolity jsou sloţeny z hlavních prvků, kterými jsou: C, O, Ca, P, S; 

 v sialolitech se vyskytují prvky, které souvisejí s výstavbou lidského organismu 

jako např. Mg (31,25 %), Na (62,50 %), K (50 %); 

 75 % sialolitů obsahuje cizorodé prvky pro lidský organismus jako např. Al, Pb, 

V, Ni, Pt, Ti, Ag; 

 infračervenou spektroskopií bylo dokázáno, ţe všechny vzorky obsahují 

karbonát apatit  Ca10(PO4)(CO3OH)6(OH)2 a blíţe nedefinovaný protein, 

přítomnost uvedené látky byla dokázána rtg. difrakcí; 



59 

 

 diferenciální termickou analýzou vybraných vzorků bylo zjištěno, ţe sialolity 

také obsahují uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý. 

Získané informace naznačují, ţe vznik sialolitů můţe ovlivňovat pH slin pacienta. 

Přesnější objasnění mechanismu vzniku slinných kamenů přesahuje cíle předkládané práce 

a bude předmětem dalšího studia. 
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7.  Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 1:  IČ spektrum slinných kamínků č. 1, 4, 5 (CNT 2708/08, 3573/08, 87/09) 

 

Date: 26.1.2010

  87-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  2708-08.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  3573-08.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 
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Obr. 2:  IČ spektrum slinných kamínků č. 6, 7, 8, 9 (CNT 818/09, 819/09, 820/09, 821/09)

 

 

Date: 26.1.2010

  820-09k.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen, 80/2000 

  818-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  821-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

  819-09.002 - 27.10.2009 - d, slinný kámen 

4000,0 3000 2000 1500 1000 400,0

cm-1

%T 

1 2 2 4

3 2 8 5

1 6 5 6

1 5 5 4

1 4 5 8

1 4 1 9

1 0 4 1

9 6 1

8 7 9

6 0 2

5 6 6



 

 

Obr. 3:  IČ spektrum slinných kamínků č. 13, 14, 15, 16  

(CNT 2175/09, 2176/09, 2177/09, 2178/09) 

  

 

Date: 26.1.2010

  2177-09-op.002 - 27.11.2009 - d, slinny kamen 

  2176-09.002 - 27.11.2009 - d, slinny kamen 

  2175-09.002 - 27.11.2009 - d, slinny kamen 

  2178-09.002 - 27.11.2009 - d, slinny kamen 
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Obr. 4:  IČ spektrum čistého karbonátu apatitu 



 

 

Obr. 5:  IČ spektrum čistého proteinu 



 

 

Obr. 6:  Výsledek termické analýzy vzorku č. 7 



 

 

Obr. 7:  Výsledek termické analýzy vzorku č. 8 



 

 

Obr. 8:  TG křivky vzorků č. 7 a 8 (CNT 819/09, 820/09) 



 

 

Obr. 9:  DTG křivky vzorků č. 7 a 8 (CNT 819/09, 820/09) 



 

 

Obr. 10: Fázové sloţení vzorku č. 4, 6, 7 a 13 z rentgenové difrakce 


