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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posouzením p ítomnosti ástic kov  ve vzorcích 

lidských tkání z horních cest dýchacích se zam ením na kr ní mandle, s diagnózou 

chronické tonzilitidy, karcinomy, a nosní polypy. Vzorky t chto tkání byly hodnoceny 

použitím kombinace elektronové mikroskopie s Ramanovou mikrospektroskopií pro 

detekci ástic a stanovení jejich elementárního a fázového složení. P edpoklad, že 

ástice jistého složení a tvaru, jsou schopny pr niku membránami, byly zkoumány 

metodou po íta ového modelování na základ  tvorby teoretického modelu 

biomembrány. Na základ  tohoto modelu byl predikován pr nik n kterých ástic p es 

model biomembrány. Experimentálními technikami se poda ila detekovat p ítomnost 

mnoha ástic na bázi kov , ale také nekovových slou enin. Tyto ástice byly nalezeny 

ve všech zkoumaných vzorcích. V p ípad  polyp  byly nalezeny zapouzd ené shluky 

submikronových ástic pod povrchem sliznice, což ukazuje na schopnost jistých ástic 

pronikat hloub ji do organismu skrz membrány. Teoretický model ukázal na odlišnosti 

jednotlivých kov  ve schopnosti pronikat modelem biomembrány v závislosti na tvaru 

daného útvaru a orientaci v i membrán .  

Kllí ová slova: Kr ní mandle, nosní polypy, ástice kov , simulace pr niku ástic 

membránou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anotation 

This diploma work deals with assessment of presence of metal-based particles in  

human tissues samples from the upper respiratory tract, with focus on the tonsils, with 

diagnosis of chronic tonsillitis and cancer, and nasal polyps. These tissues were 

evaluated using a combination of electron microscopy and Raman microspectroscopy 

for particles detection and determination of their elemental and phase composition.  

The assumpion that, particles of certain composition and shape are capable of transport 

through membranes were investigated using computer modeling based on the 

theoretical model of biomembranes. Based on this model, the penetration of particles 

through biomembrane was predicted. The presence of particles of metal and non-metal 

composition were successfully detected by experimental techniques. These particles 

were detected in all evaluated samples. The encapsuled clusters of sub-micron particles 

were found under the surface of the mucous membrane of polyps, which demonstrates 

the ability of certain particles to penetrate deeper into the body through the membrane. 

The theoretical model revealed the differences in the individual ability of metals to 

penetrate through the model of biomembrane, which depends on the particle shape and 

orientation towards to the membrane. 

Key words: 

Tonsils, nasal polyps, metal-based particles, simulation of penetration of particle 

through membrane 
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Seznam zkratek a použitých symbol : 
 
Zkratka:  Název: 

 

ARDS    Adult respiratory distress syndrome  

BSE   Zp tn  odražené elektrony  

BioOx   Biologická oxidace 

BioRed  Biologická redukce 

CNS   Centrální nervová soustava 

R   eská republika 

DNA   Deoxirybonukleovákyselina 

DOPC    Dioleoylfosfatidylcholinové 

EDS, EDAX  Energiov  disperzní analýza 

Eh   Redoxní potenciál 

FRC   Funk ní residuální kapacita 

NOx   Oxidy dusíku 

NPs   Nanoparticles 

PM   Particulate matter 

POPC   1,2-palmitoyl-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholine  

POPS   1,2-palmitoyl-oleoyl-sn-glycero-3-fosfoserine 

ROS   reactive oxygen species 

SEM   Skenovací elektronová mikroskopie 

UFPs   Ultrafine particles 

TZL   Tuhé zne iš ující látky 

TEM   Transmisní elektronová mikroskopie 

US-EPA  US- Environmental Protection Agency 

UV   Ultraviolet 

UVA   Ultrafialové zá ení typu A  

VOC   T kavé organické slou eniny 
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1. Úvod 

V posledních letech se zvyšuje po et onemocn ní respira ního traktu, v etn  

chronických, bez známé p í iny vzniku, což m že mít souvislost s pr myslovou výrobou 

a nar stající hustotou dopravy. Navíc nar stá také využití nanotechnologií a jejich 

produkt  ve form  nanomateriál  tém  ve všech oblastech lidské innosti. Tento 

dynamicky rozvíjející se obor p edstavuje tém  neomezené možnosti vývoje r zných 

materiál , nicmén  se stále zkoumají jejich možné ú inky nejen na životní prost edí, ale 

p edevším na zdraví lov ka. Respira ní trakt lov ka je jednou z orgánových soustav, 

která p ichází jako první do kontaktu s cizorodými ásticemi z ovzduší emitovanými 

z výše uvedených zdroj . S nanometrickými ásticemi se živé organismy setkávaly již od 

nepam ti, kdy byly tyto ástice emitovány do ovzduší z p írodních zdroj . Ve srovnání 

s p írodními mohou být pr myslov  vyráb né nano ástice mnohem rizikov jší pro lidský 

organismus. Bylo provedeno mnoho studií zkoumajících možné negativní ú inky na živé 

organismy, avšak výsledky t chto studií se mnohdy rozcházejí. Co je však již nyní z ejmé, 

je skute nost, že je pot eba klást d raz na obez etnost p i aplikaci jakéhokoli 

nanomateriálu.  

Cílem této diplomové práce bylo: 

zpracování literární rešerše možných zdroj  emitujících ástice s obsahem kov  do 

prost edí, posouzení možných interakcí nano- a mikro-metrických ástic 

s biomembránami a následných toxických ú ink  na živé organismy,  

provedení analýzy vzork  tkání z horních cest dýchacích, tj. kr ních mandlí a 

nosních polyp  použitím vybraných experimentálních metod, 

modelování pr niku nej ast ji detekovaných ástic kov  p es po íta ový model 

biomembrány, 

zpracování experimentálních a teoretických dat a jejich diskuze. 
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2. Teoretická ást  

Pevné ástice se významn  podílejí na zne išt ní zejména ovzduší, ale následn  

vstupují do všech ostatních složek životního prost edí. Tyto ástice jsou anglicky 

ozna ovány jako tzv. „particulate matter“ (PM) neboli polétavý prach. Velikost této frakce 

je < 100 m, ímž se jedná o suspendovanou frakci (angl. „airborne particles“). 

V literatu e bývá takto rovn ž vymezována inhalovatelná frakce pevných ástic, zahrnující 

všechny ástice, které mohou být vdechnuty a vstoupit do horních cest dýchacích. Sou ástí 

frakcí pevných ástic jsou i nanometrické ástice, což je materiál, který má rozm r 

< 100 nm ve všech t ech rozm rech. Takovýto materiál se nazývá 3D nanomateriál [1]. 

Literatura dále tyto nanometrické ástice rozd luje na nano ástice (angl. „nanoparticles“ - 

NPs) neboli „engineered nanoparticles“ a na ultrajemné ástice (angl. „ultrafine particles“ - 

UFPs). Termín engineered nanoparticles ozna uje ástice, které jsou p ipravovány cílen  

a jejich velikost a složení jsou p esn  definovány. Tzv. UFPs jsou ástice, které nejsou 

cílen  p ipravovány, tudíž vznikají jako vedlejší produkty antropogenních a p írodních 

proces . Takto vzniklé ástice mají širokou škálu velikostí a to od n kolika nanometr  po 

stovky mikrometr , stejn  tak je i jejich složení velice heterogenní [2]. ástice mikro- 

a nano- velikostí jsou sou ástí životního prost edí, a to jak v ovzduší (prachové a pylové 

ástice), v p d  (kde jsou bu  volné, nebo vázané, nap . huminové kyseliny [3]), tak i ve 

vod  (povrchová, odpadní) a v biomase (což jsou rostlinná pletiva a živo išné tkán ). 

Nap íklad rostliny, které se nacházejí na podložích bohatých na lanthanidy, za le ují tyto 

ástice do svých pletiv [4]. U lov ka a živo ich  m že docházet k p íjmu pevných ástic 

a jejich následné depozici v organismu. 

2.1. PM10, PM2,5, PM0,1 

V ovzduší se vyskytují nebezpe né látky v podob  tuhého aerosolu (také 

ozna ováno jako prašnost). Tyto látky se obecn  ozna ují jako tuhé zne iš ující látky 

(TZL). Koncentrace TZL v ovzduší se stanovuje p íslušnou právní normou, p esn ji 

zákonem . 86/2002 Sb. v pozd jším zn ní, o ochran  ovzduší a na ízeními vlády eské 

republiky ( R) [5]. Imisní limity, pro ochranu zdraví populace, jsou upraveny pomocí 

t chto zákonných norem. Upravují limity pro oxid si i itý (SO2), oxid dusi itý, oxid 

uhelnatý, olovo, benzen a prachové ástice (anglicky PM), (viz Tabulka 1). Polétavý prach 

PMx je rozd lován podle velikosti na PM10 (10 = 10 m), PM2,5 (2,5 = 2,5 m) a PM0,1 (0,1 

= 0,1 m). Suspendovanými ásticemi PM10 se, dle zákona o ochran  ovzduší, rozumí 
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ástice, které projdou velikostn  selektivním vstupním filtrem, vykazujícím pro 

aerodynamický pr m r 10 m odlu ovací ú innost 50 %. astice, které jsou také 

emitovány do prost edí, jsou ozna ovány jako PM2,5. Tyto ástice pat í mezi jemné a 

suspendované, to znamená, že procházejí vstupním selektivním filtrem, který vykazuje 

odlu ovací ú innost 50% pro ástice o aerodynamickém pr m ru 2,5 m [5]. 

Tabulka 1. Imisní limity vybraných zne iš ujících látek a p ípustné etnosti jejich 

p ekro ení [6] 

Zne iš ující látka Doba pr m rování Imisní limit 

P ípustná etnost 

p ekro ení za kalendá ní 

rok 

Oxid si i itý 1 hodina 350 g.m-3 24 

Oxid si i itý 24 hodin 125 g.m-3 3 

Oxid uhelnatý maximální denní 10 mg.m-3 Osmihodinový pr m r 

PM10 24 hodin 50 g.m-3 35 

PM10 1 kalendá ní rok 40 g.m-3 - 

Olovo 1 kalendá ní rok 0,5 g.m-3 - 

 

Sou asná legislativa R pro ochranu ovzduší paradoxn  stanovuje imisní limity 

pouze pro velikostní frakci PM10. Menší velikostní frakce jsou opomíjeny, p estože je 

z ejmá souvislost mezi menší velikostí inhalovaných ástic a v tšími zdravotními 

dopady. Pro sledování kvality ovzduší v R nemají zne iš ující látky stanoveny 

p ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší ásticemi PM2,5 [6]. Nap íklad U. S - EPA 

(Agentura ochrany životního prost edí Spojených stát  Amerických) již limity této 

frakce legislativn  definuje [7]. 

Další sou ástí polétavého prachu jsou ultrajemné ástice (tzv. ultrafine particles) 

ozna ované PM0,1. ástice takto ozna ované lze rozd lit do dvou skupin: 

- ástice o velikosti 10 – 100 nm – do ovzduší se dostávají spalovacími procesy nebo 

tzv. homogenní nukleací p esycených par. Tyto ástice p evažují v m stském 

ovzduší. Pro svou velmi nízkou hmotnost je obtížné tyto ástice detekovat 

sou asnými metodami m ení, používanými rutinn  pro hodnocení kvality ovzduší. 

- ástice o velikosti 100 – 1 m – nazývají se také jako akumula ní mód. Tyto ástice 

vznikají koagulací ultrajemných ástic nebo kondenzací plyn  a par [6]. 

Pevné ástice mnohdy v literatu e bývají na základ  velikosti rovn ž d leny do 

následujících frakcí: hrubá, jemná a ultrajemná. Hrubá frakce je definována pro ástice 
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v tší než 2,5 m v pr m ru. Za jemné ástice se považuje frakce v rozmezí 2,5 – 0,1 m, 

za ultrajemné ástice o velikosti menší než 0,1 m. Obecn  platí, že ím jemn jší ástice, 

tím jsou pro lidské zdraví nebezpe n jší. Hlavní p vodce imisního zatížení m žeme 

rozd lit podle druhu vznikajících ástic, a to na procesy, kterými vznikají primární ástice 

(mechanické procesy, technologické procesy, spalovací procesy). Mezi mechanické 

procesy adíme ví ení usazeného prachu, odnos p dních ástic, ot r pneumatik, vozovek a 

brzdového obložení, apod. K technologickým proces m adíme výrobu kov , cementu, 

stavební innost a další. Druhou skupinou proces  jsou ty, jimiž vznikají sekundární 

ástice (chemické procesy v atmosfé e), prekurzory pro vznik t chto ástic jsou SO2, NOx 

(oxidy dusíku), NH3 (amoniak) a VOC (t kavé organické slou eniny) [8]. 

2.2. Výskyt pevných ástic v prost edí 

Znalost p ípadných zdroj  emitujících pevné ástice do prost edí, je jedním 

z d ležitých faktor , které mohou dopomoci k minimalizaci p ípadných dopad  na životní 

prost edí a lov ka. Dále bude v nována pozornost ásticím, které jsou emitovány do 

ovzduší, z d vod  zam ení této práce na tkán  v horních cestách dýchacích. Zdroje 

emitující mikro- a nano-metrické ástice do ovzduší lze podle p vodu rozd lit do dvou 

hlavních skupin: i) zdroje p írodní, ii) zdroje antropogenní.  

2.2.1. P írodní zdroje 

Mezi jedny z p írodních zdroj  adíme zdroje emitující do prost edí látky, které 

vystupují jako alergeny (tj. pylová zrna rostlin, spóry plísní, prachové ástice, proteiny 

z kožních a slinných žláz n kterých zví at). Z chemického hlediska jde p evážn  o proteiny 

a glykoproteiny. Velikost alergenu je závislá na jeho p vodu. Nap íklad analýza prachu 

z prost edí, který je obýván domácími zví aty, zjistila, že alergeny, zp sobující 

p ecitliv lost na psy mají pr m rnou velikost 5-7 m, naopak ko i í alergeny mají 

velikostní škálu daleko v tší, a to od 5 do 30 m. Alergeny ps  a ko ek jsou vlastn  

proteiny, které jsou vylu ovány t lními tekutinami a deriváty k že. Dalšími p vodci alergií 

jsou rozto i, jejichž alergeny mají pr m rnou velikost cca 28 m, ale mohou se vyskytovat 

i ve form  mnohem menších ástic. Rozto e, spóry plísní, pylová zrna a mnoho dalších 

adíme z hlediska velikosti mezi tzv. velké alergeny. Všechny tyto alergeny se nej ast ji 

vyskytují v sedimentovaném prachu. Rozví ením neboli resuspendováním tohoto 

sedimentu se tyto ástice dostávají do ovzduší. Naopak do skupiny tzv. malých alergen  
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adíme alergeny ps  a ko ek a také spóry n kterých plísní. M ení velikosti spór  plísní na 

domech, které plísn mi „netrpí“ ukázalo, že velikosti t chto spór  se pohybují v rozmezí 

3,3 – 4,7 m v lét  a 2,1 – 3,3 m v zim  [9], jedná se nap íklad o plísn  rodu Penicillium 

a Aspergillus [10]. Submikronová velikost a velmi malá hmotnost t chto ástic zp sobuje 

jejich velmi pomalou sedimentaci, což má za následek mnohem delší setrvání v ovzduší 

oproti v tším ásticím. 

Dalším významným p írodním zdrojem je sope ná innost. P íkladem m že být 

erupce sopky Etny, která je takto schopna v daném asovém úseku emitovat oxid si i itý 

(SO2) v daleko v tším množství než všechny pr myslové zdroje v Evrop  dohromady [11]. 

D kazem p ítomnosti nano-metrických ástic v sope ném popelu je transport prachových 

ástic na vzdálenosti v tší než 1000 km [12]. Sope ný popel m že p edstavovat 

potenciální hrozbu pro lidské zdraví. Ohroženy jsou p edevším osoby, které jsou citlivé na 

zne išt ní ovzduší (lidé s onemocn ním respira ního traktu a kardiovaskulárního systému). 

Sope ná innost m že mít také vliv na zm ny klimatu v atmosfé e, ímž m že ovlivnit i 

život na zemi. Daším problém, který p edstavuje sope ný prach pro lidstvo, je jeho vliv na 

leteckou dopravu. Velikost suspendovaných ástic sope ného popela v ovzduší se 

pohybuje ve velikostech okolo 100 nm. Samoz ejmn  se v t chto materiálech vyskytují 

ástice i ve v tších rozm rech, a to v milimetrech i centimetrech. Vlivem sedimentace se 

nejv tší ástice z atmosféry po erupci odstraní pom rn  rychle, menší ástice (polom r > 

50 m) sedimentují již b hem n kolika hodin. ástice, které setrvávají v ovzduší n kolik 

dní, až týdn  jsou nanometrických rozm r  (pod 100 nm). Tyto ástice mohou být 

transportovány na velké vzdálenosti od zdroje, ímž mohou kontaminovat rozsáhlou oblast 

a následn  zasáhnout více organism , nejen lov ka. Koagulace i jiné procesy mohou 

urychlit odstran ní t chto jemných ástic z ovzduší, ale naopak proud ní vzduchu udržuje 

tyto ástice suspendované v atmosfé e [13].  

Jedním z p ekvapivých zdroj , které emitují ástice do ovzduší jsou oceány. Z t ch 

se do ovzduší dostávají plyny a aerosoly s obsahem mo ských solí, které mohou obsahovat 

také ástice kov  (nap íklad antimon, kadmium, kobalt, mangan a olovo). P vodci 

plynných emisí jsou p evážn  biologické procesy probíhající v oceánech [11]. 

2.2.2. Pr myslové (Antropogenní) zdroje 

T žký pr mysl (pyrometalurgie, obráb ní kov , sva ování a další) a doprava 

(silni ní, letecká) pat í k hlavním antropogenním zdroj m. Mezi menší zdroje pat í 

spalování biomasy a fosilních paliv, a  již v tepelných elektrárnách, ve spalovacích 
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motorech nebo v domácnostech. Všechny tyto zdroje výrazn  p ispívají k emisím pevných 

ástic do ovzduší. Každý zdroj emituje ástice charakteristického složení. Díky složení 

a obsahu škodlivých p ím sí lze ástice rozd lit do skupin: 

• prachové ástice s obsahem toxických látek (nap . rizikových kov , persistentních 

organických látek, biologických toxin ),  

• prachové ástice neobsahující toxické látky:  

- ástice s fibrogenním ú inkem (nevratná ireverzibilní tvorba jizevnaté tkán  [14]) 

 (nap . azbestový prach, ernouhelný prach, grafit, mastek, slída, keramické jíly, 

živec, kaolin, šamot),  

- materiály bez fibrogenního ú inku s výrazným dráždivým ú inkem (nap . bavlna, len, 

konopí, juta, srst, pe í, edi ová a sklen ná vlákna, uhli itany alkálií, pálené vápno)  

- materiály bez fibrogenního a dráždivého ú inku (nap . hn douhelný prach, a dále jiné 

než výše jmenované pr myslové a nepr myslové prachy) [15].  

Mezi menší zdroje zne išt ní ovzduší jsou azeny domácnosti, které p ispívají emisemi 

ástic zejména na základ  spalování tuhých paliv. Z t chto zdroj  se do ovzduší mohou 

dostávat také mnohé kovy. P ehled t chto kov  je uveden v Tabulce 2. 

Tabulka 2. Emise kov  do ovzduší z domácností v roce 2006 [17] 

T žký kov kg/rok 

Kadmium 10,34 

Olovo 487,21 

M  163, 67 

Nikl 236,17 

Zinek 1 687,36 

 

2.2.2.1 Kou ení 

Jedním z  významných zdroj , který emituje ástice do prost edí je kou ení nejen 

cigaret, ale také dýmek. Takto se do ovzduší dostávají ástice mikro- a nano-metrických 

rozm r . K ozna ení kou ení p ipojujeme i tzv. š upání tabáku, které škodí pouze uživateli 

a neemituje tím ástice do prost edí. Zjistilo se, že látky obsažené v cigaretovém kou i 

neovliv uje typ ani druh tabáku [17]. Cigaretový kou  je tvo en p ibližn  z 5000 látek, 
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z toho u více než 60 byly zjišt ny karcinogenní ú inky [18]. Kou  obsahuje také toxické 

látky, jako je amoniak, nikotin, kyanid, fenol, akrolein, oxid uhelnatý, aldehydy, ketony, 

radioaktivní Ra, Pb a mnoho dalších. A koli je to p ekvapivé, cigaretový filtr zachytí 

v tšinu nebezpe ných látek z kou e. Ovšem „volné“ ho ení cigarety uvol uje do prost edí 

všechny nebezpe né látky, a tak je jim vystaven nejen samotný ku ák, ale i p ípadní 

neku áci, kte í se tím stávají tzv. pasivními ku áky. V popelu z cigaret byly objeveny kovy, 

které se tam dostaly z list  tabákovníku, který jej z p dy zabudoval do svých pletiv. Další 

možný p vod kov  m že být z pesticid  použitých b hem p stování tabákovníku. 

Detekovány byly kovy jako kadmium, olovo, bizmut, arzén, telur, selen, k emín a dále pak 

kationty Na
+
, K

+
, Mg

2+
 a Ca

2+
 a mnoho dalších [17]. 

Dalším ze zdroj , který adíme ke kou ení, jsou kadidla a vonné ty inky. Jejichž 

spalováním se do ovzduší emitují ástice. Používání kadidel a vonných ty inek se objevuje 

v mnoha kulturách dodnes. Ovšem jejich použití není omezeno jen na náboženské ú ely, 

používají se také pro aromaterapie, jako repelenty a osv žova e vzduchu. Epidemiologické 

studie provedené na jedincích, kte í jsou dlouhodob  vystaveni kou i z kadidel, prokázaly 

zvýšené riziko vzniku onemocn ní dýchacích cest [19]. Složení ástic emitovaných 

z t chto zdroj  je srovnatelné s t mi z cigaretového nebo dýmkového kou e. Velikostn  se 

pohybují v rozmezí od 5,6 nm do 560 nm [20].  

2.1.2.3. Doprava 

Jako další mobilní zdroj, který také emituje pevné ástice do ovzduší, je doprava. 

Z tohoto zdroje se emitují do atmosféry pevné ástice vznikající ve spalovacích motorech, 

a to jak motorových vozidel, tak letadel. ástice emitovány ve velké mí e hlavn  

vzn tovými (dieslovými) motory mají velikost ástic 5 – 50 nm [21]. Z benzínových 

motor  mají emitované ástice velikost 20 – 60 nm [22]. Tyto ástice jsou tvo eny 

p edevším elementárním uhlíkem, respektive sazemi [23]. Dalšími složkami emitovánými 

z výfukových plyn  jsou tuhé aeorosoly, olovo, polycyklické aromatické uhlovodíky, 

benzen, aldehydy, oxidy dusíku, oxid si i itý, oxid uhelnatý a další [24]. Nejv tší 

zne išt ní je v blízkosti velkých m st, zejména u rušných cest, a to p evážn  v místech 

s dopravními zácpami. Na t chto místech dochází k pomalé jízd  automobil  a v d sledku 

neustálých rozjed  se vzn tový motor dostate n  nezah eje a tím dochází k nedokonalému 

spalování nafty, ímž se do ovzduší emituje daleko více škodlivých ástic.  

Emise z dopravy nezahrnují jen ástice emitované spalovacími procesy, ale také ty 

emitované frik ními procesy, nap íklad p i bržd ní automobil . Velikost t chto ot rových 
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ástic je až 20 nm [25] [26]. Do prost edí se tedy uvol ují nejen nano- ale i mikro-metrické 

ástice PM10 a PM2,5. Literatura uvádí, že množství t chto ástic, které odpovídají tzv. 

inhalovatelné frakci (< 100 m) je 30 % - 50 %. Dále se zjistilo, že obsah m di 

v brzdových desti kách se zvýšil až na 40 hm. % v rámci celkové hmotnosti frik ního 

kompozitu. To má za následek v tší množství ot rových ástic m di v ovzduší, jejichž 

velikost byla < 5 m. Tyto ástice jsou po inhalaci schopny vstupovat hloub ji do 

dýchacích cest. ástice m di mají i negativní vliv na bezobratlé živo ichy a ryby, jelikož 

jsou „spláchnuty“ dešt m a tím se dostávají do povrchových vod [27] [28].  

2.3. Vstup ástic do organismu 

 Kovy a jejich slou eniny se mohou dostávat do organismu nej ast ji dýchacím 

a trávicím ústrojím, tj. inhalací nebo požitím. Další možností jak se tyto látky mohou 

dostat do organismu, je vst ebávání k ží i transport p es placentu, který m že následn  

ovlivnit vývoj plodu [29].  

 Dýcháním se do organismu dostávají ástice menší než 100 m, tzv. inhalovatelná 

frakce, která je definována jako všechny ástice schopné projít do dýchacích cest ústy nebo 

nosem. Jedním z hlavních parametr , ovliv ujících pr nik ástic až do t ch nejhlubších 

ástí respira ního traktu, je jejich velikost. Dýchací systém lze chápat jako systém, ve 

kterém se pomocí mechanického záchytu odstra ují ástice z t la pomocí asinkového 

epitelu. Tímto záchytem dochází k odstran ní ástic, které by jinak mnohem snadn ji 

pronikaly hloub ji do dýchacích cest a odtud pak do celého organismu. P estože v t le 

existuje takto d myslný systém, mohou se n které ástice dostat do respira ního traktu, 

kde mohou být mimo jiné transportovány do krve nebo nap íklad až do centrální nervové 

soustavy (CNS) [30].  

 Místo, rozsah a ú innost depozice ástic po vdechnutí jsou ovlivn ny t emi faktory: 

a) velikostí ástic, jejich hustotou, povrchovými vlastnostmi nebo jejich tvarem [31],  

b) anatomií horních a dolních cest dýchacích,  

c) ventila ními parametry (modely dechu – zadržení dechu, p ítomnost výdechového 

omezení pr toku; pr toková rychlost, dechový objem; stanovení rychlosti proud ní 

vzduchu a doba zadržení v dýchacích cestách) [32] [33] [34]. 

 Vedle morfologických charakteristik dýchacích cest a ventila ních parametr  je 

velmi d ležitá také velikost a geometrie ástic [33]. Jako velikost ástic se b žn  uvažuje 

jejich aerodynamický pr m r, který je variabiln  závislý na tvaru, hustot  a velikosti 

daného objektu. Pokud aerosoly nevykazují uniformní velikost, je velikost distribuce 
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obvykle charakterizována st edním (median) hmotnostním aerodynamickým pr m rem, 

který je obzvlášt  d ležitý k ur ení, zda bude ástice efektivn  deponována hluboko 

v alveolární oblasti plic [35] [36].  

Aby došlo k depozici hluboko v plicích, musí být ástice dostate n  malé, aby 

nedošlo d íve k jejich depozici v horních cestách dýchacích, ale zárove  musí být 

dostate n  velké, aby nemohly být vydechnuty nebo zachyceny asinkovým epitelem 

v horních cestách dýchacích [37] [38]. Protože ástice o velikosti cca 1 nm se nejvíce 

deponují v horních cestách dýchacích v etn  nosu, hltanu a hrtanu, je tato informace velmi 

d ležitá p edevším p i výzkumu lé iv s obsahem nano ástic ur ených pro respira ní trakt 

nebo pro vst ebávání v této oblasti (zejména plíce). Pro optimální depozici v oblasti 

pr dušnice a pr dušek je zapot ebí použití ástic o velikosti ~ 5 nm, ástice o velikosti ~ 

20 nm se dob e ukládají v hlubších alveolárních oblastech plic [39]. Aby došlo k ú inné 

depozici v plicích, musejí nano ástice nejprve p ekonat „ istící“ a obranné mechanismy 

respira ního traktu. ástice musí být schopny p ekonat asinkový epitel, ozna ovaný také 

jako tzv. mukociliární eskalátor v rámci horní tracheobronchiální oblasti s cílem dostat se 

k epitelovým bu kám [40].  

 Kinetika pr niku ástic, které vstupují do organismu dýcháním, je ovlivn na t emi 

procesy: depozicí, alveolárním samo išt ním a mukociliárním eskalátorem [29].  

2.3.1. Depozice v dýchacích cestách 

Depozici inhalovatelných ástic lze popsat t emi fyzikálními mechanismy, a to: 

i) impakcí (narážka, srážka, kolize [41]), 

ii) sedimentací vlivem gravita ního p sobení, 

iii) difúzí.  

i) Depozice ástic p evážn  v oblasti nosohltanu je zp sobena impakcí. Impakce je 

dána t ecími sílami. ástice jsou odstra ovány z proudu vzduchu impakcí na vlhkém 

povrchu sliznic dýchacích cest, v d sledku v tvení a ohyb  dýchacích cest, kde 

pohybující se ástice nemohou sledovat proud vzduchu. Ú innost impakce závisí na 

rychlosti a hloubce pr niku. ím v tší rychlost proudu vzduchu tím se impakce 

zvyšuje, ale naopak ím v tší hloubka vstupu do respira ního traktu, tím je impakce 

mén  intenzivní. Impakce je p evažujícím mechanismem pro depozici ástic o 

velikostech ádov  nad n kolik m [29].  
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ii) Gravita ní sedimentace odstra uje ástice z proudu vdechovaného/vydechovaného 

vzduchu v jemných dýchacích cestách a vzdušných prostorech. Ú innost 

sedimentace je vysoká v klidové fázi a zárove  vzr stá s hloubkou vstupu do 

dýchacích cest. Gravita ní sedimentace je závislá na hmotnosti ástic a na dob  

p ítomnosti ástic v plicích. Tento mechanismus je d ležitý pro ástice o velikostech 

od desetin do n kolika m [29]. 

iii) Difúzí se zachytávají velmi jemné ástice na st nách vzdušných cest a uvnit  

dýchacích prostor . Difúze je významná pouze pro ástice menší než 0,5 m [29].  

Depozice závisí na 3 hlavních faktorech: 

a) fyzikáln -chemické vlastnosti aerosolových ástic (velikost (Obr. 1), tvar, 

hmotnost, elektrický náboj ástice), 

b) parametry dýchání – dechový objem, frekvence dýchání, 

c) anatomické a fyziologické parametry - funk ní reziduální kapacita (zkr. FRC – 

množství vzduchu, které je obsaženo v plicích po klidném výdechu), struktura 

dýchacích cest [42] [29].  

 Další možné síly p sobící na ástice v respira ním traktu jsou setrva nost a 

Brown v pohyb. Setrva ností se usazují ástice za p edpokladu, že si díky své hmotnosti 

mohou udržovat sm r pohybu i ve chvíli, kdy se unášející proud vzduchu stá í jiným 

sm rem. Brownovým pohybem se mohou usazovat ástice menší než 0,3 m, jejichž 

pohyb je nahodilý. Pohyb t chto ástic je vyvolán nárazy molekul plynu, obsažených ve 

vzduchu. Tento zp sob depozice je nejvýznamn jší pro velmi jemné pr dušinky. Tyto 

pr dušinky se vyzna ují pom rn  velkým vnit ním povrchem v pom ru k jejich pr m ru 

[43]. 
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Obr. 1: Vliv velikosti ástic na míru depozice aerosolových ástic v dýchacích cestách lov ka. 
ástice byly pomalu vdechnuty, následovalo zadržení dechu po dobu 5s. V tší ástice se 

deponovaly v dýchacích cestách nebo v ústech a krku, zatímco menší ástice se deponují 
v alveolární oblasti. ástice menší než 1 m mohou být vydechnuty a tím snížit depozici hluboko 

v plicích. [upraveno dle 44] 

2.3.2. Samo istící mechanismy dýchacích cest 

 ástice deponované v dýchacích cestách (až po aleveolární oblast), jsou 

odstra ovány díky pohybu vrstvy hlenu. Tento hlen se nazývá mukózní tekutina 

a vyskytuje se na povrchu epitelových bun k, které pokrývají vnit ní povrch dýchacích 

cest. Hlen se skládá z vým šk  hlenových bun k, které se nachází ve st nách cest 

dýchacích a alveolární tekutin  [43].  

2.3.2.1. Alveolární samo istící mechanismus 

 Tímto mechanismem jsou odstra ovány ástice usazené v plicních alveolech. 

Obvykle jsou tyto ástice menší než 1 m. Mechanismus alveolárního išt ní lze popsat 

následovn : 

i) ástice, které se zachytí v alveolech, mohou bu  z stat jako volné ástice nebo 

jsou následn  makrofágy fagocytovány. Makrofág lze definovat jako bu ku, která 

je usazená v tkáni a specializuje se na pohlcování, tzv. fagocytózu cizorodých 

ástic, nap íklad odum elé nebo choroboplodné bu ky, prachové ástice a další 

cizorodé látky [45]. Na vrstv  pohybujícího se hlenu v alveolárních chodbi kách se 

mohou zachytávat jak makrofágové, kte í jsou napln ni fagocytovanými 

prachovými ásticemi, tak i volné ástice. Na vrstvu pohybujího se hlenu se dále 

„zachycuje“ i alveolární tekutina, což je tekutý film na vnit ním povrchu alveol.  

ii) ástice se dostanou do mezibun ného (intersticiálního) prostoru alveol a tak 

mohou být transportovány lymfou do mízních uzlin v oblasti plic.  
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iii) ástice, tvo ené rozpustnými chemickými slou eninami, mohou uvol ovat jejich 

rozpustné formy do mízy nebo krve ve form  roztoku. 

iv) Nefagocytované ástice i nerozpustné ástice mohou zp sobit reakci místní 

vazivové tkán . Tká  tyto ástice následn  zapouzd í. Jako p íklad lze uvést ástice 

prachové nebo azbestové, deponované v plicích (silikóza a azbeztóza) [43]. 

 Plicní samo išt ní má dv  fáze, rychlou a pomalou. Rychlá fáze trvá cca do 

8 hodin. Mohutnost této fáze je závislá na velikosti ástic. ím v tší ástice, tím se rychleji 

odstra ují, protože jsou deponovány blíže ústní dutiny [46]. Endocytóza (pohlcování ástic 

z okolí p estavbou plazmatické membrány [47]) alveolárních makrofág  je nejd ležit jší 

ástí alveolárního samo išt ní. Makrofágy jsou schopny aktivního transportu do 

lymfatických cév p es alveolární epitel. Fagocytované ástice se shromaž ují 

v lymfatických (tracheobronchiálních) uzlinách. Proto je fagocytóza makrofágy jednou 

z nejd ležit jších zp sob , zajiš ujících aby se zachycené ástice dostaly do 

mukociliárního eskalátoru a byly následn  odstran ny z respira ního traktu. Toxické kovy 

mohou významn  ovlivnit funkci t chto makrofág  a tím i ú innost tohoto obranného 

mechanismu [46]. Alveolární makrofágy jsou zodpov dné za odstran ní nano ástic 

z alveolární oblasti, kde chybí mukociliární samo išt ní. Odpov dí alveolárních makrofág  

na deponované nano ástice je jejich migrace k t mto ásticím a jejich fagocytóza p es 

chemotaxi, která zahrnuje opsonizaci. Opsonizace je proces, kterým se zvyšuje ú innost 

fagocytózy cizorodé ástice [48]. Literatura uvádí, že makrofágy jsou schopny odstranit 

ástice v alveolech za 6-12 hodin po depozici [29]. Tento obranný mechanismus išt ní od 

pevných ástic pomocí alveolárních makrofág  je pom rn  pomalý [50]. Fagocytóza ástic 

menších než 100 nm není p íliš efektivní [49], což m že být zp sobeno mén  efektivním 

rozpoznáváním nano ástic makrofágy [51] [52]. 

2.3.2.2. Mukociliární eskalátor 

 asinkový epitel v horních cestách dýchacích p edstavuje významný prvek 

obranných mechanism  respira ního traktu. P sobí v obrvených ástech dýchacích cest 

[53]. Každá bu ka obsahuje asi 200 asinek, které se pohybují v organizovaných vlnách, 

p i frekvenci 1000/min [54]. Každá asinka se skládá z 9 periferních ástí a 2 vnit ních 

longitudinálních fibril, rozmíst ných v cytoplasmatické matrix. Hlen, který obsahuje 

makrofágy, bun ný detritus, inhalované ástice a bakterie, je asinkami posunován 

sm rem k laryngu rychlostí 1,5 cm/min, [54] což je hlavní funkcí tohoto obranného 

mechanismu, ozna ovaného také jako tzv. mukociliární eskalátor (Obr. 2) [54]. Následn  
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po transportu proti proud ní vzduchu v respira ním traktu se pak hlen dostává do trávicího 

traktu, ímž dojde k odstran ní cizorodých ástic z dýchacích cest. Pr m rná transportní 

rychlost byla odhadnuta na 3-10 mm/min, avšak hodnota se mezi jednotlivci m že lišit 

[55].  

 

Obr. 2: Možné zp soby ur ující „osud“ (angl. fate) vdechnutých nano ástic [56] 

Daviskas a kol. pomocí techniky ukládání radioaktivn  zna ené koloidní síry, 

v centrální oblasti dýchacích cest zjistili, že u zdravých jedinc  je rychlost mukociliárního 

samo išt ní kolem 30% z celkové deponované dávky za hodinu [57] [58], 12% u pacient  

s oblastmi s abnormáln  rozší enými pr dušinkami (bronchiektázií) [59] [60], 10% u 

astmatik  [61] a 13-14% u pacient  s cystickou fibrózou [58] [62]. 

 Zatímco nerozpustné ástice o velikosti 6 m jsou prakticky zcela odstran ny 

z bronchiálních cest dýchacích mukociliárním samo išt ním za 24h, menší ástice jsou 

deponovány po delší dobu, což ukazuje na tém  inverzní vztah mezi 24h retencí 

v dýchacích cestách a geometrickou velikostí ástic [63]. Roth a kol. zjistili, že více než 

80% ástic oxidu inditého (In2O3) o velikosti 30 nm z stane deponováno ve zdravých 

plicích neku ák , z toho pak mén  než 30 % se odstraní za 10 dní [64]. 

 Nano ástice se zvýšenou pohyblivostí mohou proniknout p es hlen do perciliárního 

prostoru, kde mohou být pohlceny makrofágy a bronchiálními epiteliálními bu kami, což 

zp sobuje snížení mukociliárního samo išt ní maximáln  o 25 % [63] [65].   

Respira ní trakt se z funk ního hlediska d lí na dv  ásti – na dýchací cesty 

(pr dušnice, pr dušky, pr dušinky) a alveoly (oblast samostatné vým ny plyn ) [66] 

Sou ástí plic jsou i takzvané respira ní pr dušinky, což je kubický epitel s asinkami, který 

p echází v alveolární chodbi ky (Obr. 3). 
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Obr. 3. D lení respira ního traktu. A) dýchací cesty, B) alveoly – plicní sklípky [67] 

Všemi t mito mechanismy se dýchací systém snaží zbavit všech cizorodých látek, 

jako jsou bakterie, viry, kovy, prachové ástice, alergeny, a další. Tím, že se dráždivé látky 

odstra ují rychle z vdechovaného vzduchu, se plíce chrání p ed poškozením [43]. Proto je 

také d ležitá ú innost záchytu nejen pomocí asinkového epitelu (Tabulka 3), ale 

i mechanické depozice ástic v r zných místech dolních cest dýchacích (Tabulka 4). 

Nap íklad sedimentace ástic je závislá na zadržení dechu (breath-holding) [68] - [70]. 

Tabulka 3. Ú innost záchytu jednotlivých velikostí ástic asinkovým epitelem [71] 

Pr m r [ m] Záchyt [%] 

10 100 

5 50 

3,5 25 

2 10 
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Tabulka 4. Mechanismus aerosolové depozice [72] 

Místo 
Velikost deponovaných 

ástic [ m] 

Mechanismus 

depozice 
Poznámka 

Pr dušnice, 

pr dušky 

5-9 (pomalá inhalace) 

3-6 (rychlá inhalace) 
Impakce 

V tšina depozice 

v segmentálních dých. 

cestách 

Pr dušky, 

pr dušinky 
1-5 

Gravita ní 

sedimentace 

Zlepší se pomalým a 

hlubokým dýcháním 

Respira ní 

pr dušinky 
1-3 

Gravita ní 

sedimentace 

Zlepší se pomalým a 

hlubokým dýcháním 

Alveoly  0,5 Brown v pohyb Nejvíce vydechnuto 

 

ástice z hlediska jejich velikosti a s tím souvisejícím pr nikem do jednotlivých ástí 

dýchacích cest, lze rozd lit následovn : 

a) inhalovatelná frakce (< 100 m) – tyto ástice mohou vstoupit do dýchacího 

systému – nosem, ústy 

b) thorakální frakce (< 10 m) – transport do plic 

c) respirabilní frakce (< 5 m) – výskyt až v alveolech [71].  

Vzhledem k tomu, že se jisté velikostní frakce ástic dostávají až do alveolární ásti 

respira ního traktu, mohou interagovat s membránami v alveolech a pronikat skrz n . 

V d sledku pr niku skrz membrány alveol  se tyto ástice dostávají do krevního ob hu a 

mohou být dále transportovány k cílovým orgán m v organismu. Pro predikci možného 

pr niku r zných ástic kov  a jejich slou enin biomembránami je vhodnou metodou 

po íta ové modelování na základ  tvorby teoretického modelu interakce kov (jeho 

slou enina) vs. biomembrána.  

2.3.3. Teoretický model pr niku ástic do organismu p es biomembrány 

 Hlavní funkcí biomembrán je uzav ení vnit ích ástí bun k a n kterých virových 

ástic. Membrány se pojmenovávají rozdíln  u r zných typ  bun k a vir  (nap . 

plasmatická u živo išných bun k a bun k plísní, cytoplasmatická membrána u bakterií a 

rostlinných bun k) [73]. Biomembrány zajiš ují neomezenou vým nu molekul a iont  jak 

z vnit ního, tak z vn jšího prost edí. Membrány obsahují speciální struktury pro pasivní 

a/nebo aktivní transport požadovaných molekul/iont  [74]. Transportovanými látkami p es 
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membrány jsou zejména cukry, aminokyseliny, které jsou nezbytné pro metabolismus a 

produkci jiných makromolekul, a také jsou transportovány nap íklad specifické ionty (Na+, 

K+, H+). Membrány dále zajiš ují „komunikaci“ s vn jším prost edím, katalytické procesy 

a další procesy nezbytné pro p ežití bun k [73].  

Po íta ová simulace molekulární dynamiky m že poskytovat cenné informace, 

které dopl ují informace k experimentu o podrobnostech týkajících se interakcí mezi 

molekulami. Literatura uvádí velký po et po íta ových simulací lipidové dvojvrstvy, ale 

interakce nap íklad s anestetiky jsou velmi kusé. Nicmén  i v t chto studidích [75] [76] 

byly popsány simulace molekulární dynamiky hlavního anestetika halotanu v lipidové 

dvouvrstv . 

Lipidová dvojvrsva, která p edstavuje jádro všech biologických membrán, je samo-

sestavující struktura složená z r zných amfifilních lipid  a vody. Stabilita tohoto 

dynamického supramolekulárního agregátu je udržována vzájemným p sobením n kolika 

typ  slabých interakcí, zahrnující povrchové nap tí vycházející z hydrofóbního efektu, 

stérickou repulzi mezi alifatickými et zci, van der Waalsovy interakce, vodíkové vazby a 

koplexní elektrostatiky v oblasti hlavních skupin [77-79]. Fyzikální vlastnosti lipidové 

dvojvrstvy jsou snadno ovlivnitelné r znými faktory, jako je stupe  hydratace, složení 

lipid , membránov -p idružené (membrane-associated) proteiny a cukry, stejn  jako ionty 

rozpušt né v cytosolu a extracelulární tekutin . Vliv fyziologicky významných iont  (Na+, 

K+, Cl-, Ca2+ nebo Mg2+) na model lipidové membrány byl intenzivn  studován [80, 81]. 

Jiné ionty jako Li+, Cs+, NH4
+, Ba2+, La3+, F-, Br -, I-, NO3

- a SCN- byly také zkoumány 

[82, 83], aby objasnili faktory, které mají vliv na pozorované specifické efekty iont . Je 

známo, že tato specifi nost je výrazn jší pro anionty než pro kationty, a proto jsou 

výsledky studií kationt  rozptýlen jší [83-86]. Na rozdíl od toho jsou po íta ové simulace 

mén  asto fokusovány na anionty, protože správný popis ú ink  v tších aniont  vyžaduje 

poutavý zdroj (resource-consuming) polarizovaného silového pole [87], zatím co zna n  

specifické interakce kationt  s modelovými membránami jsou simulovány za použití 

nepolarizovaných potenciál  [88-91]. Nejsiln jší jsou ú inky multivalentních a 

monovalentích kationt  s velkou hustotou náboje, jako je Ca2+ nebo Li+, které jsou 

zkoumány v obou experimentech a simulacích [83, 92]. Tyto kationty se váží na neutrální 

(obojetný ion (zwitterionic)) lipidové dvouvrstvy [82, 93], zpevní je [94] a stabilizují jejich 

gelovou fázi [94-96]. Spojení v tších monovalentních kationt , jako Na+, K+, Rb+ a Cs+ 

s neutrální lipidovou dvojvrstvou je mnohem slabší, a proto je složité m it jakékoliv 

rozdíly mezi jejich ú inky [83, 86]. P edchozí fluorescen ní m ení pomocí solvata ní 

relaxa ní techniky (SR) ukázaly slabou dehydrataci a brán ní pohyblivosti na glycerové 
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úrovni dioleoylfosfatidylcholinové (DOPC) membrány po p idání 150 mM NaCl [90], ale 

podobné ú inky byly pozorovány i pro jiné soli (KCl, CsCl, a NH4Cl; nepublikované 

údaje). Simulace molekulární dynamiky ukazuje, že Na+ na rozdíl od K+ nebo Cs+, 

vykazuje afinitu k hlavním skupinám DOPC membrány a p itahuje Cl- z roztoku tak, že se 

vytvo í elektrická dvojvrstva [90, 97]. Jurkiewicz a kol. pozorovali silné specifické ú inky 

alkalických iont  na sm s POPC/POPS (1,2-palmitoyl-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholine 

(POPC) a 1,2-palmitoyl-oleoyl-sn-glycero-3-fosfoserine (POPS)) dvojvrstvy, kde rozsah 

adsorpce a tedy velikost vlivu na membránu závisí na typu kationtu. Vliv kationt  na 

membránu se zvyšuje v ad  Cs+ < K+ < Na+. Tato tendence se odráží ve všech 

vlastnostech dvojvrstvy, a to jak ve strukturních tak v dynamických. V istých neutrálních 

(zwitterionic) membránách jsou ú inky kationt  slabé (zejména v porovnání s anionty), 

nicmén  ve smíšeném systému POPC/POPS jsou tyto ú inky zasíleny p ítomností záporn  

nabitých lipid . P ítomnost monovalentních solí vede rovn ž k dehydrataci oblasti 

karbonyl  sm si POPC/POPS dvojvrstvy a zabra uje dynamice na úrovni glycerol , což 

bylo pozorováno jak po íta ovou simulací, tak SR m ením. To má za následek nižší 

polaritu a mobilitu této oblasti, ímž jsou ovlivn ny dynamické vlastnosti smíšení 

membrány. Je pozoruhodné, že podobné snížení lokální polarity nebylo pozorováno 

v istém systému POPC. Alkalické kationty (zejména sodík a v menší mí e také draslík 

a cesium) také tvo í mosty mezi lipidovými molekulami s preferencí k 3-lipidovým 

komplex m [98].  

2.4. Horní cesty dýchací 

 Z anatomického hlediska rozd lujeme respira ní trakt na 2 ásti, a to na horní a 

dolní cesty dýchací. Hranicí mezi horními a dolními cestami tvo í tzv. p ek ížení trávicí 

trubice v oblasti hltanu. Hlavní funkcí respira ního traktu je výmn na plyn , kterou 

zajiš uje soubor orgán  (horní a dolní dýchací cesty, pomocné dýchací svaly kr ní, 

mezižeberní svaly, bránice [99, 100].  

2.4.1. Dutina ústní 

 I když je dutina ústní považována za sou ást trávicího ustrojí, lze ji také p i adit 

k horním cestám dýchacím, jelikož i zde dochází k vým n  plyn  [100]. Vým nu plyn  

v dutin  ústní lze p i adit k tzv. vým n  vzduchu mezi vn jším prost edím a plícemi. Ústní 

dutinu lze definovat jako prostor, který je ohrani en rty, patrem a tvá emi. Jazyk, který je 
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svaly p ipojen k dolní elisti, tvo í spodinu dutiny ústní. Hlavní funkcí dutiny ústní je 

p íjem potravy [99].  

2.4.1.1. Kr ní mandle (Tonsilla palatina) 

 Kr ní mandle, stejn  jako n které další orgány v lidském t le, jsou sou ástí 

n kolika ústrojí a systém  (dýchací, trávicí, lymfatický) (Obr. 4). Kr ní mandle se 

nacházejí za ko enem jazyka ve výšce 2. – 4. kr ního obratle. Spojnicí s dutinou ústní je 

hltanová úžina. Zde mezi asami, tvo ícími arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus, 

je trojúhelníkový prostor, kde se nachází nakupenina lymfatické tkán  kr ních mandlí. 

Kr ní mandle mají charakteristický oválný tvar a na povrchu jsou opat eny jamkami 

fossuale tonsillares [101].  

 Mezi nejb žn jší onemocn ní pat í chronický zán t a rakovina. Chronický zán t 

neboli tonzilitida, je onemocn ní, které je p evážn  zp sobeno infekcí bakteriálního nebo 

virového p vodu. astými p vodci tohoto onemocn ní jsou ch ipkové a herpetické viry a 

bateriální kmeny (zejména Streptococcus pyogenes). Onemocn ní zvané chronická 

tonzilitida bývá zp sobeno opakovanými angínami, m že se však vyskytnout i po jednom 

prod lání angíny [100].  

 Onemocn ní, zp sobené nádorovými zm nami, nazýváme rakovina. Rakovina je 

charakteristická nekontrolovatelným r stem p i emž ni í okolní tká , dále zakládá 

metastáze a celkov  p sobí negativn  na organismus. Pror stání nádoru do okolí m že 

p ipomínat klepítka raka, což dalo název tomuto onemocn ní (v jiných jazycích: cancer, 

Krebs, karcinom). Nejedná se o jedno onemocn ní, protože závisí na typu nádoru a také na 

stupni jeho zhoubnosti, který se m že výrazn  lišit [102].  

 

 

Obr. 4. Kr ní mandle a jejich vzhled v normálním stavu a s onemocn ním [103] 
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2.4.2. Dutina nosní 

 Tuto dutinu lze považovat za „za átek“ horních cest dýchacích. Nosní p epážka 

rozd luje dutinu nosní na dv  poloviny. Další ástí dutiny nosní jsou tzv. vedlejší dutiny 

nosní, což je vlastn  její rozší ení [100]. Tyto nepravidelné dutiny v lebe ních kostech jsou 

vystlány tenkou sliznicí, podobn  jako nosní dutina. Tato sliznice snadno podléhá zán t m 

[99]. Zadní nosní otvory p edstavují p echod nosní dutiny do nosohltanu. Dále nosohltan 

p echází do hrtanu, který je již ale sou ástí dolních cest dýchacích [100]. Nosohltan se ve 

své st ední ásti otevírá do dutiny ústní (oropharynx) a dolní ást do hrtanu [99]. Jednou 

z komplikací v této oblasti je výskyt nosních polyp . 

   2.3.2.1. Nosní polypy 

 Nosní polypy jsou považovány za nep íjemný zdravotní problém. Jedná se 

o vychlípeniny, které vyr stají z nosní sliznice (Obr. 5). Polypy se však netvo í jen v nosní 

dutin , lze je nalézt také v d loze, st evech, žaludku a dalších vnit ních orgánech.  

 Nosní polypy „vyr stají“ z vedlejších nosních dutin, dále mohou vznikat v nosních 

dutinách, anebo do t chto pror stat. P í ina jejich vzniku není doposud p esn  objasn na. 

asto se vyskytují hlavn  u pacient  s alergickým zán tem, po dlouhodobém drážd ní 

sliznic, u chronického astmatu, u pacient  s cystickou fibrózou nebo poruchou 

pohyblivosti asinek a také u lidí s negativní reakcí na n která lé iva [104]. 

 P ítomnost nosních polyp  v nosních dutinách se, v závislosti na jejich velikosti, 

nemusí projevovat v bec (drobné polypy), nebo se mohou projevovat zhoršeným 

dýcháním nosem, protože velké polypy mohou zakrývat dýchací otvory a tudíž pacienta 

nutí dýchat ústy. Výskyt polyp  se také m že projevovat sekrecí z nosu, bolestí hlavy, 

poruchou ichu, chrápáním a vysycháním sliznice v dutin  ústní v d sledku dýchání ústy 

[104, 105].  

 

 

Obr. 5. Nosní polypy [106] 
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2.5. Toxické ú inky kov  a jejich slou enin 

 Velikost ú inku chemických látek zavisí na její schopnosti „dostat“ se na místo i 

místa ú inku, tj. transportu a distribuci a na její interakci s cílovým místem. Hlavním 

typem sil a interakcí, které jsou zodpov dné za velikost a kvalitu toxického ú inku, jsou 

slabé mezimolekulové interakce. Díky t mto interakcím mohou vznikat slabé 

mezimolekulové „komplexy“ (receptor - substrát). Tyto interakce nemají charakter 

chemické vazby, a proto se ozna ují jako slabé [107]. 

Charakter interakcí lze rozd lit do n kolika skupin [107]: 

1. ist  elektrostatické interakce – interakce dipól – dipól 

           – interakce dipól – indukovaný dipól 

           – van der Waalsovy interakce [107]  

2. elektrostatické interakce s p ísp vkem jiných sil 

– hydrofóbní interakce: jedná se o zvláštní typ slabých interakcí. Nemohou být 

vysv tleny jen elektrostatickými interakcemi i vodíkovými m stky. Ve vodném prost edí 

mají nepolární ásti molekul tendenci ke shlukování, jelikož se tím snaží zmenšit kontakt 

s molekulami vody, které jsou polární. Tyto interakce jsou významné p i stabilizaci 

uspo ádaných struktur biopolymer  ve vodném prost edí biologických systém , jako jsou 

biomembrány [107]. 

 – vazba s p enosem náboje: tato vazba již není „slabá“ a její energie se blíží 

energii vazby kovalentní. Vazba vzniká p edáním náboje jedné molekuly druhé. Tímto 

zp sobem vznikají komplexy donor-akceptorové. P edpokládaný význam je p i interakcích 

slou enin s porfyrinovým kruhem (kruhová struktura tvo ena ty mi pyrrolovými kruhy 

spojenými methinovými m stky – barvivo hemoglobinu [107, 108]. 

 – koordina ní vazba: koordina ní vazba také pat í mezi ty, jejichž energie se blíží 

kovalentní vazb , ale nedosahuje ji. Vzniká p i sdílení celého elektronového páru donoru 

(O2, N2, S, organické slou eniny) anorganickým kationtem (nap . vazba iont  železa 

s atomy dusíku porfyrinového kruhu). Touto vazbou se vážou anorganické ionty (nebo 

atomy prvk ) v komplexních slou eninách a chelátech, p esn ji se vážou na jejich 

organické ligandy [107]. 
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 – sterická repulse: p ispívá spolu s prostorovým uspo ádáním ke specifickým 

interakcím substrát – receptor (tzv. teorie zámek - klí ). Má vliv nap íklad na kompetitivní 

inhibici i náhradu substrátu analogem (smrt bu ky, zp sobenou tvo ením toxického 

metabolitu) [107]. 

2.5.1. Toxické ú inky vybaných kov , nekov  a jejich slou enin 

Mikro- a nanometrické ástice se používají v celé ad  aplikací, a to od pr myslu až 

po léka ství. Otázkou stále z stává jejich potenciální toxicita pro lov ka, zejména po 

chronické expozici. I když studie na zví atech ukazují, že jsou toxi t jší než jejich v tší 

prot jšky (myšleno ástice velikosti nad 100 nm), bylo provedeno pouze n koli studií 

zabývajících se toxicitou p ímo na lov ka. Jednou z nejzajímav jších „studií“ je p ípad 

popsaný v roce 1994, který byl dále p ezkoumán z hlediska patologie. Subjektem byl 

zdravý 38-letý muž, který p i naprašování niklu do turbínových ložisek kovovým 

obloukovým procesem, vdechoval nano ástice niklu. Tento muž zem el 13 dní po té, co 

byl vystaven t mto nano ásticím. P í inou smrti byl syndrom dechové tísn  dosp lých 

(adult respiratory distress syndrome (ARDS)). Náno ástice m ly pr m rnou velikost < 25 

nm a byly deponovány v makrofázích. Jejich p ítomnost byla zjišt na pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie. Dále byly zjišt ny vysoké koncentrace niklu v mo i. Ledviny 

vykazovaly akutní tubulární nekrózy [109]. V literatu e se uvadí pouze n kolik p íklad  

akutního poškození plic v d sledku inhalace slou enin nano ástic kov . Jedním z p íklad  

je p t voják , kte í byli zran ni po inhalaci dýmu chloridu zine natého. U dvou se rozvinul 

ARDS, zem eli 4 týdny po expozici [110]. Dalším p íkladem jsou nekovové, 

polyakrylátové ástice o pr m ru 30 nm, které byly vyrobeny pro tiska ský pr mysl. Tyto 

ástice byly p í inou pleurálního výpotku (pleural effusions), plicní fibrózy, granulom  

a hypoxemie (snížení obsahu kyslíku v arteriální krvi [111]) u pracovník  tiska ských 

závod  v ín  [112]. 

Množství výrobk , které obsahují nano ástice exponenciáln  roste, a i když 

nanotechnologie slibují množství výhod, mohou mít tyto technologie nep íznivé ú inky jak 

na životní prost edí tak p edevším na zdraví. Je pot eba se znepokojovat tím, že výzkum 

možných zdravotních ú ink  nano ástic nedrží krok s po tem produkt  obsahující 

nano ástice, které vstupují na trh [113, 114]. 
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2.5.1.1. Oxid titani itý 

 Oxid titani itý (TiO2) má 3 p írodní formy, ve kterých krystalizuje, anatas 

(tetragonální), brookit (orthorombická) a rutil (tetragonální) [115]. TiO2 má široké použití 

v r zných odv tvích pr myslu. Asi nejb žn jší použití je v pr myslu barviv, kde se 

používá pod názvem titanová b loba. Pod tímto názvem se používají dv  formy TiO2 – 

anatas (obchodní název KA 100) a rutil (R-F 9400). Anatasová b loba se používá k výrob  

interiérových nát r , základních a podlahových barev, k pln ní papíroviny a stavebních 

materiál , p i výrob  plastových hmot a podlahových krytin. Pro tato využití se anatasový 

pigment nemodifikuje ani povrchov  neupravuje. „Rutilová“ b loba se používá pro 

dekorativní barvy ( editelné vodou i rozpoušt dly), pr myslové barvy, základové 

a podkladové nát ry [116]. Dalším odv tvím, které významn  používá TiO2 je 

potraviná ství, kde je tato slou enina ozna ována jako barvivo E171. Toto barvivo je 

obsaženo v r zných druzích potravin, jako jsou nap . polevy, žvýka ky, sladkosti, jogurty, 

a mnoho dalších produkt  každodenní konzumace [117]. TiO2 je používán v mnoha 

dalších odv tvích pr myslu, a tak se s ním setkáváme ve sklená ství [118], v plastech i 

inkoustech, v syntetických vláknech, keramice, elektronice a v mnoha dalších. Pro své 

fotokatalytické vlastnosti se zkoumá jeho využití nap íklad pro samo istící skla, „ochrana“ 

proti mlžení skel, antibakteriální vlastnosti, samo istící vlastnosti, pro išt ní vzduchu a 

vod [119]. Také v kosmetickém pr myslu lze najít produkty s obsahem TiO2. Je to jedna 

z hlavních složek opalovacích krém , ve kterých je využita jeho schopnost absorbce UV 

(ultrafialového, angl. ultraviolet) zá ení, ímž chrání pokožku p ed škodlivými ú inky 

tohoto zá ení. V solárních bateriích se používá TiO2 ve form  tenkých film  a je také 

aplikován ve fotovoltaice [120].  Nejvíce jsou v pr myslu využívány formy anatas a rutil. 

Bu  se používají jako isté formy, anebo jako jejich sm s. Rutil je termodynamicky 

stabilní fáze, ale p i výrob  TiO2 v roztoku se více up ednost uje anatas. Na druhou stranu, 

je brookit velmi málo studován [121-125], protože se obtížn  získává jeho istá forma. 

Nicmén  se zjistilo, že nanokrystaly brookitu vykazují daleko vyšší fotokatalytickou 

aktivitu ve srovnání s rutilem a anatasem [126]. 

Z hlediska toxicity je velikostní frakce TiO2 nad 100 nm je klasifikovaná jako 

biologicky inertní jak pro zví ata, tak pro lov ka [127-131]. TiO2 absorbuje ultrafialové 

zá ení typu A (UVA), které katalyzuje tvorbu reaktivních forem kyslíku (tzv. ROS), jako 

jsou superoxidové aniontové radikály, peroxidy vodíku, volné hydroxylové radikály a 

singletový kyslík ve vodném prost edí [132, 133]. I když mohou být nano ástice toxi t jší 

než ástice v tší (nap . mikronové) [134], n kolik studií ukázalo, že cytotoxicita nano–
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TiO2 je velmi nízká nebo dokonce zanedbatelná ve srovnání s nano ásticemi jiného 

chemického složení [135-137] a velikost nebyla efektivním faktorem pro cytotoxicitu 

[136]. P i absenci UV zá ení bylo prokázáno, že ástice, které byly zavedeny 

intratracheáln , nemají vliv na zán tlivé procesy nebo genotoxicitu u potkan  [138] a 

nevyvolávají poškození DNA v lidských bu kách [139]. Na druhou stranu n kolik studií 

uvádí, že nano-TiO2 zp sobuje u potkan  chronický zán t plic [140]. Nano TiO2 má 

prozán tlivé (proinflammatory) ú inky v lidských endoteliálních bu kách [135]  i bez 

p ítomnosti UV zá ení. Plicní zán ty, vyvolané nano TiO2, vyžadují p ítomnost 

alveolárních makrofág  [140]. V alveolárních makrofázích lov ka a krys se množství 

kyslíkových radikál  zvýšilo po p sobení nano TiO2 [141], což m že p ispívat 

k oxidativnímu stresu a následé mutagenezi. 

2.5.1.2. Uhlík 

Uhlík se v p írod  vyskytuje bu  v elementární form , tedy saze, grafit nebo 

diamant, nebo je vázán ve slou eniních, jako jsou uhli itany (CO3)
2-, organické látky (uhlí, 

ropa, zemní plyn, aj.) nebo anorganické plyny (CO2, CO) [142]. V p írod  se vyskytuje ve 

dvou alotropických modifikacích a to grafit a diamant [143]. I když grafit není kov, má 

n které charakteristické vlastnosti kovu. Nap íklad je to dobrý vodi . Hlavní použití 

grafitového prášku je v pr myslu, kde je používán jako lubrikant. Použití grafitového 

mikro prachu je p edevším v pr myslu jako speciální nauhli ovadlo pro výrobu šedé i 

tvárné litiny a oceli [144]. Jelikož má grafit vysokou teplotu tání, je používán v za ízeních, 

která emitují velké množství tepla. Protože množství p írodního grafitu není dosta ující lze 

grafit vyráb t z reakce koksu a k emene p i vysoké teplot  [142]. 

Inhalace grafitového prachu m že zp sobovat respira ní onemocn ní. Grafitový 

prach m že poškozovat zdraví. Pokud se tento prach dostane do respira ního traktu, kde 

následn  m že dojít k podrážd ní, které se m že projevovat symptomy jako dušnost 

(dyspnea), bušení srdce (palpitation  tlak na hrudník a kašel. Na druhou stranu m že 

chronická inhalace vést ke snížení plicní funkce, plicní fibróze, zaprášení plic, bronchitid  

a k erným vým šk m z plic. Pokud se grafitový prach dostane do gastrointestiálního 

traktu m že zp sobovat symptomy jako pr jmy, zvracení a nevolnost. Grafitový prach se 

také m že dostat do kontaktu s o ima. Zde m že mít za následek z ervenání o í a lehké 

podrážd ní. Také k že m že p i kontaktu s grafitovým prachem být podrážd ná a 

z ervenat [145].  
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2.5.1.3. Nikl 

Nikl se v p írod  nachází jak v ryzí form , tak ve slou eninách. P írodní forma 

niklu je tvo ena 5 stabilními izotopy. Nejv tší procentuální zastoupení má izotop 58Ni. 

Nejv tší zásoby rud obsahujících nikl jsou v Austrálii, Brazílii, Nové Kaledonii, Rusku a 

na Kub  [146]. Nikl se používá v pr myslu p i výrob  ocelí a slitin, galvanickém 

pokovování, výrob  nikl-kadmiových baterií, pro výrobu elektronických komponent, jako 

jsou elektronky a transistory. Dále se používá p i výrob  kovových lánk  pro 

vyzbrojování, tovární ná adí, dentální pom cky a pot eby pro domácnost. Slitiny niklu se 

dále využívají nap íklad v mincovnictví, šperka ství, hodiná ství, p i výrob  brýlových 

ráme k , v textilním pr myslu na knoflíky a cvo ky, v ortodoncii, v ortopedických 

implantátech a mnoha dalších aplikacích [147]. 

Projevem expozice niklu a jeho slou enin je p edevším p emíra rakoviny 

respira ního traktu [148] a kontaktní dermatitida [149], pozd ji nastává bun ná 

p ecitliv lost. Literatura dále uvádí, že jsou mén  asté nenádorové procesy. Inhalace 

aerosol  obsahujících nikl bývá spojována s pracovním astmatem v d sledku 

hypersenzitivní (alergické) reakce [150]. V roce 1943 zp sobil dým z jemnozrnných ástic 

niklu onemocn ní a v jednom p ípad  dokonce i smrt pracovíka v niklových hutích ve 

Švédsku [151]. Studie inhalace a intratracheální expozice, používající nano ástice niklu, na 

myších prokázaly velké negativní ú inky na plíce, v etn  edému a proteniozy (akumulace 

bílkoviny v tkáních) [152, 153]. Studie na zví atech a in vitro ukázaly, že nano ástice niklu 

jsou toxi t jší než ástice velikosti > 3 m [154-156]. Jiná p ípadová studie ešila 

souvislost mezi pracovní expozicí niklu a závažnými zdravotními komplikacemi. Jednalo 

se o 38-letého zdravého neku áka, bez d ív jších respira ních onemocn ní. Pracoval 

s procesem kovového obloukového naprašování niklu, kdy nikl nast íkával na vložky do 

turbínových ložisek. Tento proces byl nový a pacient nem l s použitím této metody žádné 

d ív jší zkušenosti. P estože byl vybaven respirátorem, rozhodl se jej b hem práce 

nepoužívat. Naprašování trvalo po dobu ~ 90 minut. Ihned po skon ení práce si st žoval na 

nevolnost a odešel dom . Následující den si u svého praktického léka e st žoval na kašel, 

dušnost a tlak na hrudníku. Léka  neprovedl žádná vyšet ení a p edepsal antibiotika. 

Pacient z stal doma a 4 dny po expozici op t navštívil léka e. Byl p evezen do nemocnice 

na vyšet ení, protože m l zrychlený dech, hore ku a zmodrala mu k že a sliznice 

(cyanóza). Jeho stav se i nadále zhoršoval a i p es neustálou medikaci pacient 13 dní po 

expozici niklu zem el na respira ní selhání. P i vyšet ení mo i se zjistilo, že obsahuje 780 

g Ni/l. Normální množství niklu v mo i osob neexponovaných niklu je < 10 g Ni/l 
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[157]. Byla provedena rekonstrukce pracovní expozice a podmínek. Koncentrace ástic 

niklu byla v blízkosti operátora 382 mg/m3. V tšina ástic m la pr m r okolo 50 nm. 

Odhaduje se, že b hem naprašování pacient inhaloval ~ 1 g ástic niklu. I když byla 

v tšina ástic o velikosti okolo 50 nm, analýza TEM a RTG analýza ukázaly, že ástice 

v plicích, p esn ji v plicních makrofázích, byly o velikosti 25 nm nebo mén . Zdálo se, že 

jsou v lysozomech, ale nebyly objeveny v dalších bu kách [158]. Zbývající ástice musely 

být odstran ny (vy išt ny), tuto teorii potvrzuje p ítomnost niklu v mo i. To potvrzuje, že 

nano ástice jsou po inhalaci schopny „cestovat“ systémov  a ovliv ovat další orgány. 

V tomto p ípad  byly cílovým orgánem ledviny. Množství niklu u neexponovaných 

jedinc  je v rozmezí 0,25 a 5,0 g/l. U pacienta bylo množství niklu v mo i srovnatelné 

s pracovníky niklových rafinerií [157] a 60-200 krát vyšší než u svá e  v lod nicích 

[159]. Srdce bylo zv tšeno a vykazovalo akutní srde ní selhání. Ostatní orgány byly 

z makroskopického hlediska normální. Patologické zm ny srdce, jater, mozku a sleziny 

mohou také odrážet systémový ú inek nano ástic niklu. Studie, kardiovaskulárního efektu 

ástic v okolním vzduchu, provedené na zví atech ukázaly, že nikl a vanad se nejvíce 

podílejí na vytvo ení akutních srde ních zm n [160]. Pitevní studie 16-ti lidí, kte í zem eli 

následkem smogu v Londýn  v roce 1952, ukázaly, že tito lidé m li v plicích p ítomny 

submikronové ástice obsahující olovo, cín, zinek, antimon a mangan. Lze spekulovat, zda 

tyto ástice obsahující kovy vyvolaly dané onemocn ní nebo úmrtí [161]. 

2.5.1.4. Baryum 

Množství barya v zemské k e ja asi 0,1 hmot. %. Baryum se v p írod  nevyskytuje 

jako elementární prvek, pouze ve slou eninách. Nejznám jší je minerál baryt (Ba(SO4)), 

další známé minerály jsou witherit (BaCO3) a benitoid (BaTiSi3O) [162]. Baryum se 

používá p i výrob  slitin, skel, cementu, keramiky, elektroniky, rentgenografie, farmacii, 

vinylových stabilizátor , oh ostroj , jemných chemikálií, lubrika ních olejových aditiv, 

permanentních magnet  stejn  jako p i speciálním sva ování, rafinaci cukru, potahování 

papíru, na železnicích a jako pigment do inkoust  a barev (lipoton) [147]. 

Rozpustné formy baria jsou snadno absorbovány všemi ástmi respira ního traktu. 

Nosní vst ebání BaCl2 u k e k  se odhaduje na 60-80% dávky 4 hodiny po jejím podání 

[163] a alveolární absorpce m že mít podobné množství. Podle m ení stopových izotop  

se zjistilo, že dokonce BaSO4 je ostran n z plic s biologickým polo asem 8-9 dní p es 

absorpci do velkého ob hu s následným odstran ním mo í [164]. To indikuje áste nou 

rozpustnost BaSO4 v t lních tekutinách, možná v koloidní form . R zné slou eniny barya 
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byly odstran ny z plic v závislosti na jejich rozpustnosti. V p ípad  BaSO4 je rychlost 

odstran ní závislá na specifickém povrchu inhalovaných ástic a je nižší pro kalcinované 

ástice než pro nekalcinované ástice. Baryum rozpušt né v montmorilonitu se nejpomaleji 

odstra uje z plic. Odstran ní (vy išt ní) r zných forem baria po expozici bylo studováno 

Einbrodtem a kol. [165] a Cuddihyem a kol. [166]. 

Absorpce požitého barya je závislá na n kolika faktorech, jako je rozpustnost solí, 

hladov ní, v ku pokusných zví at a p ítomnost síranu v potrav . U k e k , kte í p ijímali 

BaCl2 nitrožalude ní intubací, byla absorpce podané dávky ve výši 11-32% [163]. Taylor a 

kol. [167] zjistili absorp ní schopnost chloridu barnatého u potkan  v rozmezí 7-85%, 

s nejv tší absorpcí u hladových (20%) a u mladých (85% u 14-18 dní starých) potkan . 

Sutton a kol. [168] a Sutton a Shepherd [169] objevili, že p idáním alginátu sodného do 

potravy se redukuje st evní absorpce barya u potkan  a lov ka na 42-75% (pr m rn  

64%) u kontrolních subjekt . Síran barnatý je používán jako konstrastní látka pro 

rentgenové vyšet ení gastrointestinálního traktu, protože b hem krátké doby projde 

zažívacím ústrojím a neabsorbuje se. Nicmén  McCauley a Washington [170] zjistili 

podobnou rychlost absorpce pro síran barnatý jako pro chlorid barnatý po gastrické 

(žalude ní) intubaci potkan  nízkou dávkou barya, 10 g/kg t lesné váhy. Evidentn , 

žalude ní kyselina chlorovodíková m že rozpustit malé množství síranu barnatého. 

Podobn , bylo statisticky významné zvyšení množství baria v krvi a mo i u lidí, kte í 

požili síran barnatý jako kontrastní materiál pro rtg vyšet ení [171]. 

Všechny kovy alkalických zemin mají tendenci k akumulaci v kostech a p ibližn  

91% t chto látek je v kostní d eni [172]. Pro ob h barya je stupe  absorpce do kostí 1-1,5 

krát vyšší než pro kalcium nebo stroncium. Ellsässer a kol. [173] objevili, že tato 

preference baria je zp sobena absorpcí na povrch kostí spíše než absorpcí pomocí difúze. 

U krys po inhalaci aerosolu BaSO4 o koncentraci 40 mg/m3, 5 hodin denn  po dobu 

2 m síc , byl lymfatický transport malý. Koncentrace barya v kostech byla 0,8-1,5 mg/g 

sušiny (tj. 10-100 krát vyšší než koncentrace v plicích). Skeletální absorpce se pon kud 

snížila s postupným stárnutím [165]. 

2.5.1.5. Hliník 

Hliník je všudyp ítomný v p írod . Jeho množství v zemské l e je kolem 8 % 

[147]. Hliník se v p írod  vyskytuje pouze ve slou eninách, nap íklad bauxit (AlO(OH)), 

kryolit (Na3 [AlF6]) a korund (Al2O3) [174]. istý hliník je dobrý tepelný i elektrický 

vodi . Snadno se sva uje. Tyto vlastnosti jej p edur ují pro pr myslové aplikace. Hliník 
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a jeho slitiny se používají pro výrobu letadel, vlak , nákladních i osobních aut. Dále pak ve 

stavebnictví, v potraviná ství (p i p íprav  jídel i p i jeho skladování) a medicín . 

Aluminiové prášky jsou používány v barvách, výbušninách a oh ostrojích. Soli hliníku se 

p idávájí do antiperspirant , do substancí zastavujících krvácení, v p ípravcích proti 

dermatitid , vyrážkám a opruzeninám, p i bodnutí hmyzem a mnoho dalších. Aluminium 

silikát se používá jako abrazivo, protispékací aditivum, plnidlo a v kosmetice. Soli hliníku 

se také b žn  používají p i úprav  pitné vody [147]. 

Vystavení se minerál m obsahujícím hliník, jako bauxit a korund, je asto 

doprovázeno oxidem k emi itým. Kombinovaná expozice m že vést k rozvoji plicní 

fibrózy a Shaverov  nemoci [175]. P ípady t žkých plicních fibróz zp sobených hliníkem 

byly zdokumentovány v N mecku b hem roku 1940 [176, 177], ve Švédsku [177, 178] a 

v Anglii [179-181]. N mecké, švédské a anglické studie ochrany zdraví p i práci ukázaly, 

že lisovaný aluminiový prášek, i bez p ítomnosti oxidu k emi itého, zp sobuje plicní 

fibrózu. Takovýto prášek se vyrábí drcením a mletím tvrdého netaveného hliníku. 

Hliníkové prášky se p evážn  používají p i výrob  pyrotechnických produkt , ale také pro 

výrobu n kterých aluminiových barev. 95% ástic v lisovaných aluminiových prášcích má 

velikost menší než 5 m. ástice t chto prášk  mají pom rn  velký povrch, protože mají 

vlo kovitý tvar. P i reakci vody a prášku dochází k vytvo ení vodíku a hydroxidu hlinitého 

[182]. Prvními p íznaky plicní fibrózy, zp sobené aluminiovými prášky, jsou respira ní 

problémy, p íležitostn  spojené s kašlem. Typickou komlikací je pneumotorax (vzduch 

v pohrudni ní dutin  [183]). Fibróza zp sobená hliníkem se asto nazývá aluminóza. Toto 

onemocn ní m že rychle postupovat a v t žkých p ípadech m že vést až k smrti b hem 

n kolika let po propuknutí [178, 184]. Nejnižší dávka, která vyvolává negativní ú inek na 

organismus, nebyla p esn  ur ena, protože se objevily p ípady fibrózy po expozici 4 – 50 

mg Al / m3 [185]. Dalším „zdrojem“ emitujícím ástice do prost edí jsou výpary hliníku 

b hem sva ování. Dlouhodobé vystavování se ásticím hliníku p i sva ování m že 

zp sobovat plicní granulomatózu [186], chronický intersticiální zán t plic (pneumonie) 

[187] a také plicní fibrózu [188]. Nicmén  Sjögren a Ulfvarson [189] uvád jí, že ve 

skupin  64 svá e  hliníku, kte í byli vystaveni t mto parám v rozmezí 1 - 24 let, nebyly 

zjišt ny žádné známky plicní fibrózy. Hliník obsahující vlákna byla detekována v plicním 

parenchymu a bronchiální alveolární laváži u pracovník  aluminiových vysokých pecí, 

i když poté nebyli tomuto kovu vystaveni n kolik let [190]. Expozice vysokého množství 

malých ástic aluminiových prášk  zp sobuje plicní fibrózu, neboli aluminiózu. Vystavení 

sm si prach , m že n kdy vysv tlit plicní fibrózu u pracovník , kte í jsou tomuto 

vystaveni. Je p edm tem dalšího výzkumu, zdali plicní fibrózu zp sobuje expozice t mto 
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parám nebo p ecitliv lost respira ního traktu na p ítomnost t chto ástic. Vlákna 

obsahující hliník byla detekována v plicích u pracovník  pecí, jak je zmín no výše, 

nicmén  není zcela objasn no, zda tato vlákna jsou p í inou vzniku plicní fibrózy. Hliník 

je dlouhodob  studován ve spojitosti s Alzheimerovým onemocn ním, nicmén  n které 

studie potvrzují souvislost mezi velkým množstvím aluminia v mozku, jiné toto vyvracejí 

[147]. 

2.5.1.6. Kobalt 

Kobalt je pom rn  vzácnou složkou zemské k ry. Jeho obsah je pod 0,01 hmot.% 

[191]. V esenciální form  je p ítomen také v organismu savc , ve form  kobalaminu 

(vitamin B12).  Nejd ležit jšími minerály jsou kobalit ((Co, Fe)AsS), smaltit (CoAs2) 

a erytrin (Co3(AsO4)2.8H2O). Kobalt se asto nachází ve spojení s niklovými, st íbrnými, 

olovnatými, m d nými a železnými rudami. Hlavním využitím kobaltu v dnešní dob  je p i 

výrob  oceli a slitin. Výhodou kobaltových slitin je vysoký bod tání, pevnost a odolnost 

v i oxidaci. Takzvané superslitiny jsou vyrobeny z kobaltu, chromu a dalších kov  

(wolfram, molybden, tantal, niob, zirkon, hafnium) a používají se k výrob  velmi tvrdých 

ezných nástroj  a povrch  vystavených velkým ot r m (nap íklad v turbínách nebo 

kosmických lodích). Takzvané tvrdé kovy nejsou jen isté kovy, ale kompozitní materiály 

vyrobené pomocí práškové metalurgie z karbidu wolframu (cca 90 %) a kobaltu (cca 

10 %). Tvrdé kovy mají neoby ejné vlastnosti, jako tvrdost blízkou diamantu, 

pozoruhodn  odolávají žáru a opot ebování a na rozdíl od ostatních kov  jejich tvrdost 

roste s teplotou [147]. Kobalt a oxidy kobaltu se také používají pro výrobu NiCd a Li-

iontových dobíjecích baterií. Dále se kobalt využívá v nanotechnologiích p i laboratorní 

výrob  nano ástic oxidu kobaltu [192]. Jiné použití kobaltových solí je v barvách, plastech 

a petrolejovém pr myslu. Kobalt se používá i v medicín  p i lé b  n kterých železu-

odolných anémií [193-195]. 

Je velmi málo stdudií zam ených na inhalaci kobaltu. Rychlost absorpce 

pravd podobn  závisí na rozpustnosti slou enin kobaltu v biologických tekutinách a na 

plicních makrofázích, ale známá jsou jen data pro oxidy kobaltu a kovové ástice kobaltu. 

Studie na k e cích ukázaly, že p ibližn  30 % inhalovaných ástic CoO ( ástice o velikosti 

1 - 2,5 m) se absorbuje [196]. Z inhalovaného množství se 60 % CoO dostává 

do gastrointestiálního traktu, které se sem mohly dostat také díky plicnímu samo išt ní 

a spolknutí p vodn  vdechnutých ástic. Studie na krysách ukázaly, že plicní absorpce 

stejné slou eniny (CoO) m že být zna n  menší než u k e k , protože intratracheáln  
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nakapané CoO (1,5 g) setrvávalo v plicích po pom rn  dlouhou dobu (polo as vylou ení 

p ibližn  15 dní), což indikuje, že plicní absorpce oxidu kobaltu je u tohoto druhu pomalá 

[197]. Kreyling a kol. [198] provedli studii ú innosti plicního samo išt ní, p i které krysy 

inhalovaly monodisperzní porézní ástice oxid kobaltu (1,4 a 2,7 m hmotnostní st ední 

pr m r (mass median diameter)). Z t chto ástic bylo p ibližn  35 % eliminováno výkaly 

pomocí mechanického samo išt ní za 3 dny. Polo as pro „zadržení“ v hrudníku byl mezi 

25 a 53 dny. Po 6 m sících, byl kobalt stále deponovaný v plicích (91-52 %), kostech 

a m kkých tkáních. Literatura uvádí jen n kolik studií absorpce inhalovaných ástic 

obsahujících kobalt u lov ka. Zvýšené vylu ování prvku v mo i pracovník  vystavených 

rozpustným ásticím obsahující kobalt (kobal, kobaltové soli, tvrdo-kovové ástice) bylo 

interpretováno jako nep ímá indikace rychlé absorpce v plicích. Naproti tomu, když byli 

pracovníci vystaveni mén  rozpustným ásticím oxidu kobaltu, byla také nižší koncentrace 

ástic v mo i, což ukazuje na nižší absorpci a pravd podobn  delší retenci v plicích [199].  

Experimentální studie ukázaly, že sm s kobaltu a ástic karbidu wolframu (WC), 

které tvo í prach tvrdokovu, zp sobuje unikátní plicní toxicitu ve srovnání se 

samostatnými ásticemi kobaltu. Toxicita m že být vysv tlena, alespo  z ásti, vytvá ením 

toxických forem kyslíku na povrchu ástic karbidu [200]. Je známo, že kobalt vyvolává 

alergické reakce k že, nicmén  není znám vztah mezi alergií a nemocí zp sobenou 

prachem tvrdokovu. Nicmén  se ob as objeví pacienti s kobaltovou dermatitidou 

a intersticiálním plicním onemocn ním [201]. 

2.5.1.7. M  

M  se v p írod  nalézá v minerálech, nicmén  vzácn  se objevuje i ryzí. Množství 

nerost , v nichž se m  nalézá, je pom rn  velké. Nachází se nap íklad v chalkopyritu 

(CuFeS2), chalkosinu (Cu2S), kupritu (Cu2O), malachitu (CuCO3.Cu(OH)2), enargitu 

(Cu3AsS4), atd [202]. M  je i velice d ležitou sou ástí n kterých enzym  (nap . 

feroxidáza, superoxid dismutáza, tyrosináza, a další). Nejvíce se využívají m d né dráty, 

a to z d vod  výborné vodivosti elektrické energie. Další použití, vyjma elektrického 

pr myslu, je ve vodovodech, v plavidlech, konteinerech a dále pak ve stavebnictví jako 

materiál pro st echy a obklady. Její slou eniny se používají jako konzeva ní prost edky na 

d evo, materiál proti plísním, dále jako pigment a protiplís ové inidlo v barvách, nutri ní 

p ísady pro dobytek a aditivum do hnojiv [147]. M  je d ležitý legovací prvek, nap íklad 

v mosazi (m  - zinek) a bronzu (m  - cín). M -nikl se používaá jako materiál pro 

ražbu mincí [203]. Další možné využití m di je v medicín , kde se p idává do slitin, 
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z nichž se vyrábí zubní korunky a m stky. Používá se i v nitrod ložních antikoncep ních 

ípcích [204]. 

Protože je m  vysoce reaktivní kov, je tím pádem škodlivá pro bu ky, je-li ve 

form  volných iont . Proto je množství m di v bu ce p ísn  kontrolováno množstvím 

základních transmembránových transportér , metalobuffer  a metalochaperon . M  se 

nachází ve všech orgánech, jak u dosp lých tak u novorozenc . Nejv tší koncentrace je 

v játrech a relativn  velké množství také v mozku. Absorpce m di závisí na p ijatém 

množství, chemické form  a p ítomnosti ostatních složek potravy, jako je nap íklad zinek. 

Množství m di v organismu je regulováno mechanismy v játrech a zvýšeným vylu ováním 

žlu ových štáv (toto nastává, je-li m  v p ebytku) [147]. Nejsou zatím dostupná 

kvantitativní data, která by popisovala rozsah zasažení dýchacích cest po inhalaci 

slou enin m di. Nicmén  u krys, kterým byl intratracheáln  zaveden síran m netý 

(CuSO4), byl plicní polo as odstran ní 7,5 hodiny [205]. Intratracheální zavedení ástic, o 

velikosti respira ní frakce, obsahující oxid m natý (CuO) samicím krys ukázalo, že plicní 

polo as byl 37 hodin [206]. To ukazuje na rychlé plicní samo išt ní více rozpustných 

slou enin m di oproti t m mén  rozpustným. V obou studiích byla zjišt na indukce 

syntézy metalothioneinu (proteinu, který váže ionty kov , p evážn  Cd, Cu, Zn [207]) 

v plicích.  

Takzvaná hore ka kovového dýmu (angl. metal fume fever) je syndrom podobný 

ch ipce. Projevuje se hore kou, svalovou bolestí, velkou potivostí, a dalšími p íznaky, 

které se objevují 3 – 10 hodin po silné expozici r zných kovových oxid . Symptomy 

obvykle odezní po 24 – 48 hodinách [208]. Toto onemocn ní se objevuje i p i vystavení 

lov ka dým m a jemnému prachu obsahujícím m . První zmínka o tom to onemocn ní 

se objevuje na za átku minulého století [209], kdy byla u 16 d lník  diagnostikována t žká 

„kovová“ hore ka po ezání trubek obsahujících 90% m di, 10% niklu a stopy zinku.  

2.5.4.1.1. Železo 

Železo je v p írod  tvrtým nejrozší en jším prvkem. V zemské k e se vyskytuje 

pouze ve form  slou enin. Mezi nejb žn jší rudy, ve kterých se Fe nachází, jsou magnetit 

(Fe3O4), hematit (Fe2O3), siderit (FeCO3) a pyrit (FeS2) [210]. Využití železa je hlavn  ve 

stavebnictví, dále pak ve farmacii, ale také v pr myslu barev, kde se používá jako pigment 

[147]. Železo pat í mezi významné biogenní prvky. Hlavní úloha železa je p edevším 

v transportu a aktivaci molekulárního kyslíku. Jeho dalšími funkcemi v organismu jsou 

redukce ribonulkeotid  a dinitrogen , aktivace a rozklad peroxid  a transport elektron  
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p es r znorodé nosi e, jejichž redoxní potenciál je 1 V [211]. V d sledku toho je železo 

nezbytné pro r st tém  všech živých bun k. Unikátní vlastnosti železa vycházejí také 

z i) rozpustnosti solí železa a ii) extrémní variability Fe3+/Fe2+ redoxního potenciálu, který 

m že být jemn  lad n vhodn  zvolenými ligandy. Železo je extrémn  citlivé na kyslík. To 

znamená, že dochází k reakci, jejíž produkty mohou být vysoce toxické pro živé 

organismy. Proto je nutné, aby se zabránilo následující reakci (Obr. 6), která produkuje 

reaktivní formy kyslíku [212].  

 

 

 

Obr. 6.: Iniciace Fentonovy reakce [212] 

 

Elektrony v tomto schématu jsou poskytovány r znými enzymatickými procesy 

nebo malými molekulami (cystein, askorbát, atd.). V takovém p ípad  lze tuto reakci 

vnímat jako dvojmocným železem katalyzovanou autooxidaci p íslušné biomolekuly 

[212]. Kyslíkové radikály a peroxid vodíku jsou pr b žn  tvo eny na základ  

nepatologických podmínek aerobních bun k. Nicmén  koncentrace t chto látek je 

udržována extrémn  nízká a jejich škodlivé ú inky jsou kontrolovány adou ochranných 

mechanism  (kataláza, glutathion peroxidáza, atd.). I tyto mechanismy však musí být 

selektovány, protože jsou procesy, které jsou aktivovány kyslíkem a jsou pro t lo p íznivé, 

nap íklad b hem fagocytózních a zán tlivých proces . Nicmén  toxicita kyslíku je 

založena p edevším na jeho p em n  ve vysoce reaktivní a toxický hydroxylový radikál. 

Tento radikál iniciuje peroxidaci lipid  a vytvá í vazbu s DNA, ímž vyvolává její 

poškození. Tohoto lze dosáhnout pouze prost ednictvím jedno-elektronové redukce 

peroxidu vodíku dvojmocným železem, tzv. Fentonovou reakcí [213].  

Fe2+ + H2O2  OH- + OH  + Fe3+ 

Inhalace železa, p edevším ve výparech oxid  železa, vede ke zm nám v plicích 

v d sledku depozice inhalovaných ástic. Deponovaný prach vytvá í stíny na 

rentgenologických snímcích, které jsou k nerozeznání od fibrotického „zaprášení plic“. 

Toto onemocn ní známe pod názvy sideróza, zaprášení plic železem, hematitové zaprášení 

plic, železem pigmentované plíce a plíce „obloukových svá e “, což poukazuje na fakt, že 
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se tato nemoc objevuje v mnoha profesích, kde jsou pracovníci vystaveni parám oxid  

železa, v etn  lešti  st íbra. V tšina odborník  považuje tyto zm ny na plicích jako 

benigní (nezhoubné) bez dalšího vlivu na funkci plic nebo iniciace fibrózy. Nicmén  další 

studie neprokázaly karcinogenitu oxid  železa pro zví ata i lov ka [214].  

  2.5.2. Vst ebávání kov  

 Vst ebávání kov  je proces, který lze definovat jako vstup kov  a jejich slou enin 

do organismu pr nikem p es membrány po daném druhu expozice. Vst ebané ástice kov  

i jejich slou enin jsou bu to zadržovány v míst , kde pronikly do organismu, anebo 

pronikají do krve a tím jsou transportovány dále do r zných cílových ástí v t le [29]. 

2.5.2.1. Vst ebání do bun k, krve a lymfy 

 Tento proces zahrnuje transcytózu ástic do epitelových bun k a/nebo p es epitel 

dýchacích cest do meziprostoru (interstitium) a pak do krve a lymfy [215]. P esun do 

lymfatického systému by m l být usnadn n „vychytáváním“ makrofágy. Kreyling a kol. 

[63] uvádí, že mén  než 5 % nano ástic v plicích jsou p emíst ny systémov . Transport 

m že být zprost edkován proteiny, vyžaduje vazbu n kterých bílkovin na povrch 

nano ástice, aby byla rozpoznatelná pro receptory [65]. Jakmile se nano ástice naváže 

nap íklad na n jaký protein, tzn. že se stane rozpoznatelná pro receptory, m že se navázat 

na mitochondrie a dokonce i na jadernou DNA [49, 56, 216]. Když se ástice p emístí do 

systémové cirkulace, mohou vyvolat nežádoucí ú inky v krvi (nap . hromad ní krevních 

desti ek) a také v jiných orgánech v t le [49]. Mezi další biologické ú inky lze adit zán t, 

oxidativní stres, cytotoxicitu, fibrózu a imunologické reakce [217, 218]. 

2.5.2.2. Zachycení neurony 

 Nano ástice, které se deponují v nosní dutin , se mohou zachytit na zakon eních 

ichového nervu (nervus olfactorius) v nosní sliznici a následn  být transportovány p es 

axony neuron  do centrální nervové soustavy (CNS) [219]. Taková cesta je možná pouze, 

jsou-li léky nebo ástice p ítomné ve vzduchu vdechovány nosem (tzv. olfaktoriální 

trasportní dráha). V poslední dob  je velký zájem o studium tohoto zp sobu dopravy lék  

do t la, respektive do CNS. Olfaktoriální dráha m že být d ležitá pro aplikaci analgetik, 

kde je d ležitý rychlý nástup ú inku, nebo pro lé iva CNS, kde se p edpokládá rychlejší 

transport do CNS a také p esn jší ú inek [220]. Dále se zkoumá možnost aplikace 
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o kování p es nosní dutinu, zejména proti respira ním infekcím [221, 222]. Pr nik le iv 

p es nosní sliznici, tak jako u všech biologických membrán, je umožn n dv ma zp soby. 

První možností je transcelulárn , ili p es bu ku a druhou možností je paracelulárn , tedy 

mezi bu kami [223, 224]. Rychlého nástupu ú inku po aplikaci látek nosní dutinou si 

m žeme všimnout nap íklad p i š upání kokainu. Kdy u sledovaných uv domn lých 

jedinc  docházelo k nástupu euforie velice rychle, do 3-5 minut. Což sv d í o tom, že na 

rozdíl od rychlé absorpce nosní dutinou, je d vodem pro okamžitý nástup ú inku, 

p ítomnost p ímé cesty z nosní dutiny do CNS a schopnost kokainu se koncentrovat 

v ur itých ástech mozku. [225, 226]. Je pot eba zd raznit, že pro v tšinu zkoumaných 

lék  je celkové množství, které se dostane do mozkové tkán  menší než 1% z aplikované 

dávky do dutiny nosní [220].  Nicmén , bylo prokázáno, že léky se do CNS dostávají 

z nosní dutiny díky transportu p es olfaktoriální oblast v pat e (loft) dutiny nosní. Je to 

totiž jediné místo v lidském t le, kde je nervový systém v p ímém kontaktu s okolním 

prost edím. Takže užívání lék  p es nosní dutinu m že být velice zajímavé pro p ípadnou 

lé bu nap íklad Parkinsonovy nemoci, Alzheimera nebo silných bolestí [227]. Nejen léky 

a jim podobné látky se mohou dostat do organismu pomocí olfaktoriální dráhy. Literatura 

uvádí také velké množství studií, provedených na zví atech, které zkoumají vliv 

jednotvivých kov , které byly aplikovany intranasáln  a ovliv ovaly organismus nejen 

v souvislosti s olfaktoriální dráhou. Dále bude v nována pozornost nejb žn ji se 

vyskytujícím kov m (železo, olovo, zinek, kadmium) a vzácným kov m (zlato, st íbro) 

v souvislosti s olfaktoriální dráhou a jejich ú inky. Byl prokázán zp tný transport železa 

v CNS. Železo-dextran byl vpíchnut do mozku potkan  (p esn ji do corpus striatum), poté 

byl zp tn  transportován do neuron  st edního mozku (p esn ji do substantia nigra), železo 

se v mozkových bu kách koncetrovalo do lysozóm  a mitochondrií [228]. Dalším kovem, 

jemuž byl prokázán zp tný transport, je olovo. Pamphlett a Bayliss [229] demonstrovali 

absorpci olova do axon  myší po intrasvalové injekci 5% roztoku dusi nanu olovnatého. 

30 minut po aplikaci se olovo objevilo v pochvách svalových vláken a membránách axon  

(axolemma) nervosvalového spojení. Také kadmium se transportuje axony ichových 

nerv  (studie byly provedeny na potkenech) [230, 231]. Po jednostranné intranasální 

aplikaci CdCl2 potkan m, bylo množství kadmia v ichovém nervu na exponované stran  

40 x v tší než na stran  druhé [232]. Naopak zinek lze najít v synaptických vá cích 

n kterých neuron  [233, 234]. Byl prokázán vznik sraženiny zinku a selenu v bu kách. 

Tato sraženina je následn  zp tn  transportována do t l nervových bun k, kde se z ejm  

akumuluje v lysozomech [233, 235].  



Diplomová práce 

 34  

2.5.2.3. Vst ebávání trávicím ústrojím 

 Kovy a jejich slou eniny se mohou dostat do trávicího ústrojí dv ma zp soby, a to 

požitím, nap íklad v potrav , anebo s mukociliárním hlenem z plic. Tím se ástice 

dostanou do žaludku, odkud se dostanou do st ev, kde probíhá vst ebávání sliznicí st eva, 

a tím mohou pronikat do krve. Ne vždy se však kovy ze st evní sliznice musí dostat 

z epitelových bun k st evní sliznice do krve. Vst ebání kovových iont  trávicím ústrojím 

je závislé na n kolika faktorech [236]: 

a) fyzikáln -chemické vlastnosti kovových iont , p ípadn  slou enin, 

b) pH v lumen trávicí soustavy, 

c) rychlost pasáže v trávicí soustav , 

d) biotransformace kovu i jeho slou enin st evní flórou, 

e) množství a složení potravy, 

f) p ítomnost komplexotvorných organických látek, 

g) interakce kov  s jinými kovy nebo jejich slou eninami b hem vst ebávání, 

h) biochemický mechanismus vst ebávání, 

i) fyziologický stav organismu [236]. 

 Pokud se posuzuje úloha st evní st ny p i vst ebávání kov , vychází se z toho, že 

epitel st evní sliznice má vlastnost lipoidní membrány s póry. Pr nik látky (kovy, léky, 

toxické látky) membránou je závislý na tom, zda je látka ionizovaná nebo neionizovaná. 

Látka m že projít membránou dv ma zp soby, a to p ímo lipoidní fází membrány nebo 

spole n  s tokem vody póry, které se nachází v membrán . Póry mají rozm r p ibližn  

0,4 nm, proto se p edpokládá, že jimi mohou projít látky rozpustné ve vod  o molekulové 

hmotnosti 200-400 g.mol-1. P edpokládá se, že existují také v tší póry (velikost až 50 nm), 

kterými mohou procházet látky s daleko v tší molekulovou hmotností. N které látky, 

vzhledem ke své velikosti, nemohou pronikat póry. Ale pokud se rozpoušt jí v tucích, 

mohou být také se rychle vst ebány [29].  

2.5.3. Interakce s biomembránami 

Pokud se škodlivé látky dostanou do organismu, mohou interagovat s membránami 

bun k. Tím mohou jejich funkci ovlivnit i dokonce danou bu ku zni it. Kovové kationty 

mohou redukovat negativní náboj na povrchu membrány, který vytvá í ionizované ásti 

fosfolipidových vazeb. Jednovazebné kovy mohou redukovat povrchový potenciál 
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membrány snížením tlouš ky difúzní dvojvrstvy (tzv. screening effect). Jsou-li dostate n  

silné povrchové náboje kompenzovány, m že se na povrchu objevit náboj opa ný. Tento 

jev nastává i p i interakci liposom  s n kterými antibiotiky, anestetiky, blokátory 

kalciových kanálk , atd [237]. Rozpad je jeden z problém  n kterých kovových 

nano ástic, jenž je zap í in n vlivem životního prost edí, tj. redukce, oxidace, atd. 

Nap íklad kvantové te ky CdSe se ve vn jším prost edí mohou „rozpadat“ na SeO2 a zbylé 

atomy Cd se redukují. V n kterých p ípadech lze oxidaci povrchu nano ástic na ionty 

zabránit nap íklad tím, že se nano ástice CdSe, které p i intracelulární oxidaci zp sobují 

disociaci na ionty Cd
+
, pokryjí r znými ligandy. Pokud kvantové te ky pokryjeme 

organickými molekulami, rozpad a toxicita vzniklých iont  je potla ena [238]. P i 

kontaktu s biomembránou se m že snížit redukce CeO2. Nano ástice CeO2 jsou velice 

pozoruhodné a stávají se st edem zájm  mnoha v dc  pro jejich zvláštní vlastnosti, a to 

absorbci UV zá ení, antioxida ní vlastnosti a rychlé valen ní vým ny mezi Ce
4+

 a Ce
3+

 

iont  v závislosti na skladování kyslíku. B žný potenciál charakteristického redoxního 

páru CeO2 ve vod  je EhCe4+/Ce3+= + 1,15 V, který je vyšší než Eh aktivního redoxního páru 

v biologických roztocích, ve kterých se up ednost uje reduk ní reakce: Ce
4+

 + BioRed = 

Ce
3+

 + BioOx. Tato reakce byla pozorována p i kontaktu nano ástic CeO2 a bakterálního 

kmene Escherichia coli nebo lidských kožních fibroblast  [239].  

Dalším problémem je produkce aktivního kyslíku. V bu kách v p ítomnosti kov  

(nap . železa) probíhá reakce, p i níž vznikají reaktivní kyslíkové radikály (angl. reactive 

oxygen species, ROS), které se podílejí na oxidativním stresu [240]: 

Fe3+ + O2
•-  Fe2+ + O2 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + OH- + OH• 

(Fentonova reakce) 

O2
•- + H2O2  O2 + OH- + OH• 

 Reaktivní formy kyslíku, které vytvá ejí p edevším nanomateriály jsou významným 

faktorem p i toxicit  nanostrukturovaných materiál . A nezáleží, zda je tato forma kyslíku 

vytvo ena uvnit  nebo vn  bu ky [241].  

Na obrázku (Obr. 7) je znározn na interakce ástic s bu kou. První p íklad (akce 1 

– ROS) nám ukazuje ástice menší než bu ka ( ervené ástice), které produkují reaktivní 

formy kyslíku, které mají vliv na kone nou stabilitu bun né membrány a tím pádem i na 

p ežití bu ky. Jsou-li tyto ástice bu kou p ijaty (internalizovány), produkuje se reaktivní 

kyslík (akce 2), dochází k rozpoušt ní DNA, membránových protein , bun né st ny 
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a dalších organel (akce 3). Dále dochází k poškození sub-bun ných jednotek (akce 4). 

Hlavní míra interakce mezi nano ásticemi a jejich okolím bude záviset na druhu funk ních 

skupin a povrchu nano ástic (akce 5 – kulová (K)). Významnou roli hraje také celková 

velikost ástic, protože velké ástice mohou potenciáln  zp sobit trvalé poškození bun né 

membrány, zatímco malé ástice mohou proniknout membránou dovnit  bu ky 

a poškozovat jí zevnit  (akce 6).  Naopak nekulovité ástice mohou mít zcela jinou 

biologickou odezvu ve srovnání s kulovými ásticemi (akce 7– nekulová NK). Další vliv 

na bu ku má také rozpustnost nano ástic (akce 8). Protože tím mohoe lépe interagovat 

s membránami nebo jimi také procházet [242]. 

 

 

Obr. 7.: Interakce ástice a bu ky [242] 

Výše uvedené interakce nano ástic s bu kou jsou popsány velmi zjednodušen , 

tyto d je jsou ve skute nosti velmi složité, což je zp sobeno rozdílem velikostí mezi 

molekulou, bílkovinou a nano ásticí [242]. Obecn  platí, že biosystémy jsou složitými 

systémy, u nichž je pozorována velká variabilita z hlediska odezvy na p sobení toxických, 

nebo jinak než toxicky p sobících, látek. Z tohoto d vodu existuje také velká variabilita 

nebezpe ných ú ink  materiál , které mohou p sobit na biosystémy na úrovni 

molekulové, bun né, tká ové a orgánové. V sou asnosti stále nejsou známy všechny 

možné ú inky nanomateriál  na t chto výše uvedených úrovních. 
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Pro detekci ástic kov  i jejich slou enin v lidských tkáních se b žn  využívá 

transmisní elektronová mikroskopie, p ípadn  elektrnonová mikroskopie. Ovšem tyto 

metody poskytují pouze prvkové složení daných ástic. Vhodn jší metodou je Ramanova 

spektroskopie, která poskytuje informace o fázovém složení dané ástice, což m že 

pomoct p i ur ování zdroj  emitující p íslušné ástice do prost edí. Literatura všem 

prozatím neuvádí studie zam ené na detekci kovových ástic v lidských tkáních pomocí 

Ramanovy spektroskopie. 
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3. Experimentální ást 

3.1. Studované vzorky 

Vzhledem k zam ení práce na horní cesty dýchací byly pro detekci ástic kov  

vybrány vzorky kr ních mandlí a nosních polyp , které byly odebrány na Klinice 

otorinolaryngologie FN Ostrava a zpracovány na Ústavu patologie FN Ostrava. U každého 

pacienta byl získán informovaný souhlas v etn  informací o v ku, bydlišti, kou ení a 

povolání, jednalo se tedy o retrospektivní studii. Výše uvedené údaje jsou shrnuty 

v tabulkách 5, 6. 

Tabulka 5. Popis vzork  kr ních madlí 

íslo 
vzorku 

Diagnóza V k 
Ku ák/neku á

k 
Bydlišt  Zam stnání  

1 Tozilitida 13 Neku ák 
Blízko rušné 
komunikace 

Student 

2 Tonzilitida 28 Neku ák 
Blízko rušné 
komunikace 

Policista 

3 Tonzilitida 17 Rodi e kou í 
Není blízko 

rušné 
komunikace 

Student 

4 Karcinom  71 Bývalý ku ák 
Blízko rušné 
komunikace 

D chodce 
(d íve stava ) 

5 Karcinom  48 Ku ák 
Blízko rušné 
komunikace 

idi  

6 Karcinom  63 Bývalý ku ák 
Blízko rušné 
komunikace 

D chodce 
(d íve hut ) 

 
Tabulka 6. Popis vzork  nosních polyp  

Vzorek Onemocn ní V k Ku ák/neku ák Bydlišt  Zam stnání 

7 Nosní polyp 36 Neku ák 
Blízko 
rušné 

komunikace 
Švadlena 

8 Nosní polyp 51 Neku ák 
Není blízko 

rušné 
komunikace 

Podnikatel 

9 Nosní polyp 46 Neku ák 
Není blízko 

rušné 
komunikace 

Podnikatel 

10 Nosní polyp 23 Neku ák 
Není blízko 

rušné 
komunikace 

Student 
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3.1.1 Odb r vzork  

Vzorky kr ních mandlí byly odebrány b hem chirurgického zákroku a p ed dalšími 

úpravami byly uloženy ve formalínu. Každý vzorek byl vysušen v termostatu p i teplot  

58° C po dobu 48 h a poté zalit do parafínu, pro histologické vyšet ení na Ústavu patologie 

byly zah ívány na teplotu 58°C a omyty 98 % roztokem xylenu a v acetonové lázni s cílem 

odstranit zbytek parafínu. Nakonec byly vzorky umíst ny do termostatu k vysušení p i 

teplot  58° C po dobu 24 h. Vzorky byly pro analýzy dodány v kusové podob  a p ed 

samotným m ením pomocí SEM-EDS z nich byly na ezány keramickým nožem. 

V druhé fázi byly dodány vzorky nosních polyp , které byly odebrány mukotomií 

(tj. áste ným odstran ním sliznice a podslizni ního vaziva dolní nosní sko epy) na ORL 

FNO. Odebraná tká  o minimální velikosti 0,5 x 0,5 cm byla p ipevn na na korkovou 

desti ku. Tká  byla orientována podslizni ní tkání sm rem k desti ce a sliznicí na povrch. 

Desti ka i s p ipevn ným vzorkem tkán  byla zavinuta do gázy navlh ené fyziologickým 

roztokem a byla odeslána k patologickému vyšet ení na pracovišt  Ústavu patologie FNO 

a byla rozd lena na n kolik ástí. ezy byly zpracovány klasickou histologickou technikou 

(fixace, odvodn ní, prosycení parafinem, zalití do parafinu, krájení). Takto získané tenké 

ezy o tlouš ce cca 0,5 µm byly odparafinovány a umíst ny na podložní sklí ko pro 

pot eby dalšího hodnocení metodami mikroskopické a fázové analýzy. Tenké ezy byly ze 

vzork  nosních polyp  p ipraveny z d vodu lepší manipulace se vzorkem a lepší možností 

dohledání dané ástice a její opakované analýzy oproti vysušeným vzork m kusových 

kr ních mandlí.  

3.2. Použité metody hodnocení pevných ástic v lidských tkáních 

Pro znázorn ní byly provedeny simulace interakcí elektroneutrálních ástic kov  

(Me0) s modelovou lipidovou dvojvrstvou. Byly vybrány kovy Fe, Ni, Cu, Sn (konfigurace 

léto a „zima“-ozna ená beta) a slou enina TiO2, vzhledem k jejich astému výskytu ve 

zkoumaných vzorcích tkání. Z kov  byly po íta ov  vytvo eny ástice ve tvaru koule, 

ty inka, obdelník. Ze slou eniny TiO2 pak koule a ty inka. Ty inky byly umíst ny ve dvou 

orientacích k dvojvrstv , a to vertikální a horizontální. Simulace byly provedeny 

v programu Accelrys Material Studio modul Forcite. Bylo použito silové pole Universal. 

Náboj na lipidové dvojvrstv  byl p evzat z práce s názvem Construction and molecular 

modeling of phospholipid surfaces [243]. 

Pro detekci a analýzu elementárního složení ástic p ítomných ve vzorcích tkání 

byla použita skenovací elektronová mikroskopie s energiov  disperzní analýzou (SEM-
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EDS) PHILIPS XL 30 a Quanta 450 FEG (Field Emission Gun, se studenou autoemisní 

katodou) s analyzátorem chemického složení EDAX Apollo X. Vzorky kr ních mandlí 

a nosních polyp  byly naprášeny zlatem a paladiem p ed samotnou analýzou. Snímky 

ze SEM byly po ízeny v režimu zp tn  odražených elektron  (angl. Back-scattered 

electrons - BSE), umož ující detekci ástic odlišného chemického složení oproti 

biologickému materiálu. Raman v konfokální mikroskop XploRA™ (HORIBA Jobin 

Yvon, France) byl použit pro fázovou analýzu ástic ve vzorcích studovaných tkání. 

Analýzy byly provedeny s použitím laseru o vlnové délce 532 nm a m ížkou 1200T. 

Získaná Ramanova spektra byla upravena pomocí software LabSpec.  
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4. Výsledky a diskuze 

Pomocí SEM-EDS byly ve vzorcích kr ních mandlí a nosních polyp  detekovány 

ástice p evážn  kov . Prvky stanovené v jednotlivých vzorcích kr ních mandlí jsou, 

spole n  s údaji o diagnóze, uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7. Kovy detekované SEM - EDS ve vzorcích kr ních mandlí 

Vzorek Diagnóza V k Detekované prvky Obrázek 

1 Tozilitida 13 Fe, Sn, Pb, Al 11,12,13 

2 Tonzilitida 28 Fe, Zr, Zn 14,15,16,17 

3 Tonzilitida 17 Fe, Cu, Zr 18,19,20,21 

4 Karcinom 71 Fe, Al, Cu, Ca 22,23,24,25 

5 Karcinom 48 Fe-Cr-Ni, Fe-Cr, Al, Zr 26,27,28,29 

6 Karcinom 63 Fe, Fe-Cr-Ni, Al, Co 30,31,32,33 

 

 Ve vzorku 1 (Obr. 8-9) s diagnózou chronická tonzilitida byly nalezeny ástice 

o r zných velikostech a heterogeního složení. Velikost ástic se pohybuje v mikrometrech, 

v mnoha p ípadech ástice tvo í shluky. Ve vzorku byly detekovány ástice složené 

z olova, cínu, železa a hliníku. Pacient je student a neku ák, nicmén  nález ástic o tomto 

složení by mohl mít souvislost s bydlišt m blízko rušné komunikace (tzn., že ástice na 

bázi Fe, Sn a Al mohou pocházet z dopravního zne išt ní).  

 

 
 

Obr. 8: SEM snímek mandlí vzorku 1 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
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Obr. 9: SEM snímek mandlí vzorku 1 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Na obrázku 10 je uvedena ástice nalezené ve vzorku 2. Jednalo se o 28letého 

pacienta, neku áka, pracujícího jako policista s bydlišt m poblíž rušné komunikace. Nález 

ástic složených ze železa, zinku a k emíku lze p isuzovat zam stnání pacienta a vlivu 

dopravy v míst  bydlišt . Velikost ástice dosahuje n kolika mikrometr , ale ve vzorku 

byly detekovány také submikronové ástice. Z hlediska morfologie je patrné, že ástice na 

Obr. 10 vznikla mechanicky, vzhledem k p ítomnosti ostrých hran. 

 

 
 

Obr. 10: SEM snímek mandlí vzorku 2 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Ve vzorku 3 (Obr. 11-13) byly v mandlích 17letého studenta, pasivního ku áka 

(rodi e ku áci), s diagnostikovanou tonzilitidou, detekovány ástice železa, fosforu, niklu 

a m di. Nález železa a m di by mohl mít souvislost s pasivním kou ením pacienta. Kvalita 

ovzduší v míst  bydlišt  pacienta by nem la být výrazn  ovlivn na p ítomností rušné 

komunikace. ástice jsou evidentn  mikronového složení, nicmén  se zde nacházejí také 

ástice submikronového složení.  
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Obr. 11: SEM snímek mandlí vzorku 3 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 12: SEM snímek mandlí vzorku 3 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 13: SEM snímek mandlí vzorku 3 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

V p ípad  vzorku 4 se jedná o karcinom tonzily 71letého pacienta, bývalého 

ku áka, zam stnaného d íve na stavb . Doty ný uvedl místo bydlišt  blízko rušné 

komunikace. ástice analyzované ve vzorku 4 (Obr. 14-15) byly mikronových, ale také 

submikronových velikostí a v tšina tvo í shluky. Bylo nelezeno velké množství vápníku 

a hliníku, což by mohlo souviset s bývalým zam stnáním ve stavebnictví. P ítomnost m di 

by mohla nazna ovat vliv dopravního zne išt ní z ot ru z brzd [25,26]. 
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Obr. 14: SEM snímek mandlí vzorku 4 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 15: SEM snímek mandlí vzorku 4 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Ve vzorku 5 (karcinomu) u 38letého ku áka, který je zam stnán jako idi , byly 

detekovány ástice Al, Fe, Cr, Zr a Ni (Obr. 16-18). P ítomnost t chto prvk  by mohla mít 

souvislost s bydlišt m v blízkosti rušné komunikace a zam stnáním pacienta. V p ípad  

p ítomnosti Zr je otázkou, jaký je p vod tohoto prvku. Je možné, že došlo p i krájení 

vzorku keramickým nožem k jeho kontaminaci ot rovými ásticemi. Je však rovn ž 

možné, že Zr pochází z dopravního zne išt ní vzhledem ke skute nosti, že se Zr ve form  

ZrSiO4 p idává do frik ních kompozit  pro brzdová obložení osobních automobil  [25,26]. 

V p ípad  výskytu ástic s obsahem železa a chromu je otázkou, zda nepocházejí 

z nerezových p edm t  (p íbory, nerezové nádobí), u nichž m že docházet k uvol ování 

ot rových ástic.  
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Obr. 16: SEM snímek mandlí vzorku 5 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 17: SEM snímek mandlí vzorku 5 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 18: SEM snímek mandlí vzorku 5 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Vzorek 6 pochází z karcinomu tonzily 63letého pacienta, který byl p ed odchodem 

do d chodu zam stnán jako pracovník v huti. Pacient je bývalý ku ák a bydlí blízkosti 

rušné komunikace. Ve vzorku byly detekovány ástice Si, Fe, Cr, Ni, Sn, Cu. Prvky 

detekované v tomto vzorku by mohly být emitovány dopravou, ale také mohou pocházet 

z emisí z pyrometalurgie. ástice na Obr. 19 o složení Fe, Cr, Ni je evidentn  ost e 

ohrani ena a lze teda p edpokládát její vznik mechanickým ot rem. Shluk ástic na obr. 21 

je pravd podobn  tvo en ásticemi o velikosti okolo 1 mikronu a ze snímku je patrná jistá 
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reakce tkán  na p ítomný shluk a její snaha o zapouzd ení shluku v rámci obranných reakcí 

na cizorodý objekt.  

 

 
 

Obr. 19: SEM snímek mandlí vzorku 6 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 20: SEM snímek mandlí vzorku 6 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 21: SEM snímek mandlí vzorku 6 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Vzorky kr ních mandlí nebyly hodnoceny metodou Ramanovy spektroskopie 

z d vodu dodání vzorku v kusové form , která se ukázala být nevhodná pro tuto metodu. 

Vzorky nosních polyp  dodaných v podob  tenkých ez  byly analyzovány kombinací 

metod SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie. V tabulce 8 jsou uvedeny prvky 

a slou eniny detekované SEM-EDS a Ramanovou spektroskopií. 
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Tabulka 8. Kovy detekované ve vzorcích nosních polyp  

Vzorek Diagnóza V k Detekce - Raman Detekce-SEM-EDS 

7 Nosní polyp 37 grafit 
Fe, Ca, K, Al, Ti, 

Mg, Ni, 

8 Nosní polyp 51 

grafit 
 kalcit 

dolomit 
anatas 

magnezit  
siderit  

C 
CaCO3 

CaMg(CO3)2 
TiO2 

MgCO3 
FeCO3 

Si, Ca, Mg, Na, Ba, 
Fe, Cr, Ag, S 

9 Nosní polyp 46 

grafit 
brookit 
anatas 
 rutil  
kalcit 
siderit  

C  
TiO2 

TiO2 

TiO2 
(CaCO3), 
 (FeCO3) 

Cu, Zn, Ba, Si, Fe, 
Ca, Ti, Mg 

10 Nosní polyp 23 

grafit 
anatas 
rutil 

dolomit 
kalcit   

C 
TiO2 

TiO2 

CaMg(CO3)2 

CaCO3 

Ca, Mg, Al, Fe, Na. 
Cl, Ba, S 

 
Vzorek 7 byl odebrán 38letému pacientovi, který byl neku ák a bydlí v blízkosti 

rušné komunikace. Ve vzorku byly detekovány ástice Si, Ca, Fe, Ti a dále grafit. Tyto 

látky mohou být emitovány z dopravy, protože pacient má bydlišt  v blízkosti rušné 

komunikace. V p ípad  grafitu je zde možná souvislost s emisemi z frik ních kompozit . 

Bylo prokázáno, že se z nich b hem t ení m že uvol ovat také grafit jako sou ást 

ot rových ástic [243]. Jednozna ný p vod t chto ástic však nelze prokázat.  

 
 

Obr. 22: SEM snímek nosních polyp  vzorku 7 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
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Obr. 23: SEM snímek nosních polyp  vzorku7 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 
 

Obr. 24: Spektrum grafitu (mod e) nam ené ve vzorku 7 v porovnání s referen ním 
spektrem z knihovny ( erven ). 

ástice vyobrazené na následujících obrázcích byly detekovány v polypu vzorku 8. 

Vzorek pochází od 51letého pacienta, neku áka. Detekovány byly ástice Si, Fe, Ba, Ca, C 

(grafit) a slou eniny kalcit, dolomit, anatas, magnezit a siderit, i p es to, že je pacient 

neku ák a nebydlí v blízkosti rušné komunikace. Na obr. 25 lze pozorovat zapouzd ený 

shluk prokazateln  submikronových ástic na bázi železa. Tento obrázek je dalším 

d kazem reakce tkán  na p ítomnost cizorodé ástice a snaha izolovat tento útvar od zbyle 

tkán . ástice na obr. 26 je pravd podobn  na bázi barytu vzhledem k p ítomnosti Ba 

a S v EDS spektru. P vod t chto ástic m že mít souvislost s emisemi z dopravy. Tato 

ástice je evidentn  taktéž obrostlá okolní tkání v rámci odezvy na p ítomnost této ástice. 
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Obr. 25: SEM snímek nosních polyp  vzorku 8 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 26: SEM snímek nosních polyp  vzorku 8 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 27: SEM snímek nosních polyp  vzorku 8 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Ve vzorku 8 bylo nalezeno taktéž ložisko (viz obr. 27) složeno p edevším z vápníku 

a lokalizováno ve zna né vzdálenosti pod povrchem nosní sliznice. Je pravd podobné, že 

toto ložisko není p irozenou sou ástí tkán  v nosní dutin . Dále se pomocí Ramanovy 

spektroskopie poda ilo ve vzorku 8 detekovat p ítomnost anatasu, kalcitu, sideritu a grafitu 
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(Obr. 28 ). Vzhledem k nar stajícímu použití oxidu titani itého ve všech oblastech lidské 

innosti, je velmi obtížné odhadnout p vod t chto ástic. 

 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 28: Spektrum anatasu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání 

s referen ním spektrem z knihovny ( erven ). 
 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 
 

Obr. 29: Spektrum kalcitu (CaCO3) (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání 
s referen ním spektrem z knihovny ( erven ). 
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 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 30: Spektrum sideritu (FeCO3) (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání 

s referen ním spektrem z knihovny ( erven ) 
 

 

 Ramanovo spektrum [cm-1] 
 

Obr. 31: Spektrum grafitu (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání s referen ním 
spektrem z knihovny ( erven ). 

Vzorek 9 byl odebrán 46letému pacientovi, který je neku ák a nebydlí v blízkosti 

rušné komunikace. ástice detekované v tomto vzorku byly následujícího složení: Cu, Ti, 

Fe, Ba a dále pak brookit, anatas, rutil, kalcit a siderit. 
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Obr. 32: SEM snímek nosních polyp  vzorku 9 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

 

Na obr. 33 je také patrné zapouzd ení ástice/shluku na bázi Ti. P ítomnost Si ve 

spektru m že být dána analýzou podložního skí ka, kterém je tenký ez umíst n. Shluk 

ástic na obr. 34, tvo ený prokazateln  submikronovými ásticemi na bázi Fe, byl 

detekován n kolik set mikrometr  pod povrchem sliznice. Shluk je op t obrostlý okolní 

tkání a vytvá í zapouzd ený útvar.  

 

 
 

Obr. 33: SEM snímek nosních polyp  vzorku 9 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 
 
 



Diplomová práce 

 53  

 
 

Obr. 34: SEM snímek nosních polyp  vzorku 9 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 35: SEM snímek nosních polyp  vzorku 9 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 36: Spektrum rutilu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 9 v porovnání s referen ním 

spektrem z knihovny ( erven ). 
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 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 37: Spektrum anatasu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 9 v porovnání 

s referen ním spektrem z knihovny ( erven ). 
 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 38: Spektrum brookitu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 9 v porovnání 

s referen ním spektrem z knihovny ( erven ). 

Z výše uvedených spekter na obr. 36, 37 a 38 je patrné, že se ve vzorku poda ilo 

detekovat p ítomnost t í r zných forem oxidu titani itého. Jaký je však p vod t chto ástic. 

je obtížné odhadnout vzhledem k širokému použití TiO2. 

Následující vzorek (10), byl odebrán 23letému pacientovi. Vzorek 10 obsahuje 

prvky Ca, Si, Fe, Ba, Ti, a dále ástice, ve kterých se poda ilo detekovat anatas, rutil, 

kalcit, dolomit. Pacient je studentem, neku ák a v blízkosti jeho bydlišt  se nenalézá 

frekventovaná komunikace. 
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Na Obr. 39 je ástice nalezená na sliznici. Tato ástice je složena z Fe a Ca. Velké 

množství Si v EDS analýze je zp sobeno tenkostí vzorku. Tato ástice má áste n  ostré 

okraje, tudíž by mohla být vytvo ena mechanickým ot rem. Na Obr. 40 je vyobrazena 

ástice podlouhlého tvaru, tvo ena p edevším Fe. Takováto ástice m že být nejen 

emitovaná z dopravy, ale také vzniknout mechanickým ot rem v pr b hu jiné 

antropogenní innosti. ástice kulového tvaru vyobrazená na Obr. 41 je složena z Ba a S, 

což lze p isoudit p ítomnosti barytu. Tato ástice je evidentn  umíst na kousek pod 

sliznicí.   

 

 
 

Obr. 39: SEM snímek nosních polyp  vzorku 10 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
 

 
 

Obr. 40: SEM snímek nosních polyp  vzorku 10 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
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Obr. 41: SEM snímek nosních polyp  vzorku 10 (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 

Obrázek 42 dokládá p ítomnost ástice tvo ené p evážn  titanem. ástice je 

umíst na „voln “ na povrchu vzorku, lze proto diskutovat, zdali se tam tato ástice dostala 

kontaminací z povrchu p i ezání vzorku i jde o novou ástici, kterou tká  ješt  

nezapouzd ila.  

 

 
 
Obr. 42: SEM snímek nosního polypu (vzorku 10) (a) s p íslušným EDX záznamem (b) 
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 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 43: Spektrum rutilu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání s referen ním 

spektrem z knihovny ( erven ). 
 

 

 
 Ramanovo spektrum [cm-1] 

 
Obr. 44: Spektrum anatasu (TiO2) (mod e) nam ené ve vzorku 8 v porovnání 

s referen ním spektrem z knihovny ( erven ). 
 

P ítomnost Ti se poda ilo detekovat ob ma použitými metodami, a to jak EDS 

analýzou vzorku 10 (Obr. 42), tak Ramanovou spektroskopií, kdy tato umožnila dále zjistit 

i fázové složení detekované ástice, a to rutil (Obr. 43) i anatas (Obr. 44). 

Vzhledem ke skute nosti, že v mnoha výše uvedených p ípadech byly v ezech 

z nosních polyp  nalezeny ástice pod povrchem sliznice, lze p edpokládat, že tyto ástice 

mohly sliznicí pronikat. To tedy nazna uje možný transport p es biomembrány. Pro 

teoretickou predikci pr niku membránami byla použita po íta ová simulace  
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Použitím po íta ového modelování byly provedeny predikce p iblížení a pr niku 

r zných útvar  (koule, ty inky, obdélník) vybraných kov /slou eniny k fosfolipidové 

dvojvrstv . Takto byly získány modely, které jsou graficky znázorn ny na obrázcích 45-

47. Na obrázcích lze pozorovat odlišnosti v p iblížení jednotlivých kov /slou enin 

v r zných prostorových uspo ádáních k modelu biomembrány. 

 

A B

 

C 

D 

 

E 

 

 

Obr. 45: Srovnání interakcí „koule“ s membránou pro jednotlivé prvky. A) Fe 

koule, B) Cu koule, C) Sn koule, D) Sn-beta koule, E) TiO2 koule 
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A  

 

B 

 

C 

 

D 

 

      E 

 

Obr. 46: Srovnání interakcí drátk  jednotlivých prvk . Orientace drátku na po átku 

simulace byla horizontáln  k dvojvrstv . A) Fe ty inka, B) Cu ty inka, C) Sn ty inka, D) 

Sn-beta ty inka a E) TiO2 ty inka 
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 A 

 

 B 

 

 C 

 

 D 

 

      E  

 

Obr. 47: Srovnání interakce drátk  prvk . Drátky byly na po átku simulace 

orientovány vertikáln . A) Fe ty inka, B) Cu ty inka, C) Sn ty inka, D) Sn-beta ty inka, 

E) TiO2 ty inka 
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Kovy, u nichž bylo pozorováno nejv tší p iblížení k membrán , byly Sn-beta, Sn, 

Fe a Cu. Ve všech p ípadech se jednalo o prostorové uspo ádání ty inky. Z pohledu míry 

p iblížení daného útvaru k membrán  hraje roli také prostorová orientace daného útvaru, 

což je viditelné na p íkladu ty inek Fe a Cu. V p ípad  horizontálního umíst ní ty inky 

došlo k dostate nému p iblížení k membrán , avšak bez zjevného náznaku pronikání (Obr. 

46 A, B). Pokud byly ty inky umíst ny vertikáln  k membrán , bylo pozorováno nejen 

jejich p iblížení, ale také áste né proniknutí ty inky membránou (Obr. 47 A, B). Útvary, 

u nichž nedošlo k evidentnímu p iblížení k membrán , byly Fe a Cu koule (Obr. 45 A, B) 

a ty inky TiO2 (Obr. 45 E a 47 E). V p ípad  koulí TiO2 došlo k p iblížení k membrán , 

ale z Obr. 8E lze pozorovat, že koule mohla zp sobit spíš deformaci membrány než pr nik 

skrz ni.  

Ze simulací interakcí model , byly dále ur eny hodnoty interak ní energie a u 

n kterých útvar  byla zjišt na rovina orientace k dvojvrstv . Tyto údaje jsou uvedeny 

v tabulce 9. 

Tabulka 9. Vybrané kovy, tvar a výsledná energie interakce 

Kov Tvar 

Rovina 

orientovaná 

k vrstv  

Výsledná energie 

[kcal/mol] 
Obrázek 

Koule ---- -0,05 Obr. 45 A 

Obdélník 1 0 0 -0,04 ---- 

Ty inka 1 ---- -0,12 Obr. 46 A 
Fe 

Ty inka 2 ---- -0,12 Obr. 47 A 

Koule ---- -0,06 Obr. 45 B 

Obdélník 1 0 0 -0,01 ---- 

Ty inka 1 ---- -0,03 Obr. 46 B 
Cu 

Ty inka 2 ---- -0,07 Obr. 47 B 

Koule ---- -0,54 Obr. 45 C 

Obdélník 1 0 0 -0,52 ---- 

Ty inka 1 ---- -0,67 Obr. 46 C 
Sn 

Ty inka 2 ---- -1,33 Obr. 47 C 
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Kov Tvar 

Rovina 

orientovaná 

k vrstv  

Výsledná energie 

[kcal/mol] 
Obrázek 

Koule ---- -1,32 Obr. 45 D 

Obdélník 0 0 1 -0,87 ---- 

Ty inka 1 ---- -1,27 Obr. 46 D 
Sn-beta 

Ty inka 2 ---- -1,16 Obr. 47 D 

Koule ---- -0,06 ---- 

Obdélník 1 1 0 -0,07 ---- 

Ty inka 1 ---- -0,10 ---- 
Ni 

Ty inka 2 ---- -0,02 ---- 

Koule 1 0 2 -125 Obr. 45 E 
TiO2 

Ty inka 1 0 2 9 Obr. 46 E 

 

Z tabulky 9 je patrné, že ve v tšin  p ípad  nabývá interak ní energie záporných 

hodnot (vyjma ty inek TiO2). Z toho vyplývá, že v tšina ástic je schopna p iblížení 

k fosfolipidové dvojvrstv , což lze považovat za první p edpoklad možné interakce 

s modelovou membránou. Nejnižších záporných hodnot interak ní energie bylo dosaženo 

v p ípad  koulí TiO2, u všech útvar  beta-Sn. Naopak v p ípad  Fe a Cu se hodnoty 

vypo tených interak ních energií blíží nule. Pouze pro ty inky TiO2 byla hodnota 

interak ní energie kladná.  

Byly znázorn ny pouze ástice kov /slou enin, jejichž ástice se alespo  áste n  

p iblížily k dvojvrstv . ástice niklu sice vykazují v tší interak ní energii než nap íklad 

železo nebo m , avšak žádná ástice niklu se nep iblížila k povchu natolik, aby jí bu to 

deformovala nebo membránou áste n  prošla.  

Vzhledem v podobnosti velikostí interak ních energií a podobnému „ú inku“ na 

dvojvrstvu kulových a odbélníkových ástic, byly uvedeny pouze ástice kulové. U 

kulových ástic a ty inek nebylo možné ur it rovinu orientace k dvojvrstv  vzhledem 

k obtížnosti vytvo ení modelu daného prvku v požadovaném tvaru. 
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5. Záv r 

Analýza výše uvedených vzork  prokázala p ítomnost mnoha r znorodých ástic 

ve vzorcích tkání z horních cest dýchacích. Tyto ástice byly odlišného složení a tvaru, ale 

také se lišily velikostí, která byla v rozmezí od n kolika mikrometr  po evidentn  

submikronové ástice, které by mohly být složeny z nanometrických ástic. Ve vzorcích 

bylo nalezeno velké množství kovových i nekovových ástic. Mezi nejb žn ji se 

vyskytující ástice pat il oxid titani itý, slou eniny železa, kalcit, dále také grafit, pro který 

nejsou v R stanoveny emisní limity (ústní zd lení z Ministerstva životního prost edí).  

Analyzované vzorky byly odebrány pom rn  širokému spektru lidí, a to jak d tem, 

které žijí v neku áckém prost edí, tak student m, pracujícím lidem a d chodc m. Tito lidé 

byli ku áci i neku áci i p ípadn  bývalí ku áci. Bydlišt  v tšiny pacient , v etn  d tí, byla 

u rušných komunikací, nicmén  i vzorky lidí bydlících „daleko“ od rušných komunikací 

obsahovaly adu r zných kov  a jejich slou enin.  

Dále se zjistilo, že n které ástice byly nalezeny pod sliznicí (v nosních polypech). 

P esn ji cca 1mm, 150 m a 2,25 m od okraje sliznice, tudíž lze p edpokládat, že ástice 

mohou pronikat hloub ji pod povrch sliznice. Proto byla provedena po íta ová simulace 

ástic s lipidovou dvouvrstvou, která ukázala, že ástice n kterých kov  jsou schopny 

alespo  áste n  pronikat touto membránou. Toto zjišt ní je velice d ležité pro další 

výzkum.  
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