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Anotace 

Cílem bakalářské práce byla analýza mikro a nanometrických částic kovů ve vzorcích 

lidských krčních mandlí. Práce se sestává z literární rešerše zdrojů emitujícím částice do 

prostředí, toxikologickým parametrem částic, vstupu do organismu a možné účinky na lidský 

organismus. Dále analýza bioptických a nekroptických vzorků krčních mandlí a návrh dalších 

metod pro detekci částic byly navrženy. 

Klíčová slova: krční mandle, částice kovů, zdroje emitující pevné částice 

Anotation 

 Main aim of the bachelor work was to analyze micro- and nano-sized matellic 

particles in the human tonsil tissue samples. The work is consist of literature review of 

sources emitting solid particles into the environment, toxicological parameters of  

particles, entry routes into living organisms and possible effects on human body. Further 

analysis of bioptic and necroptic tonsil samples and proposal of other methods for 

detection particles were discussed. 

Keywords: tonsils, metallic particles, sources emitting solid particles 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 

PM   Particulate matter 

NPs  Nanoparticles 

UFPs  Ultrafine particles 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

ČR   Česká republika 

SO2  Oxid siřičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

NH3  Amoniak 

VOC  Těkavé organické sloučeníny 

US-EPA  US-Environmental Protection Agency 

Ra   Radium 

Pb   Olovo 

Ca2+  Vápenaté kationty 

Mg2+  Hořečnaté kationty 

K+    Draselné kationty 

Na+  Sodné kationty 

ZnO  Oxid zinečnatý 

TiO2  Oxid titaničitý 

UVA   Ultrafialové záření typu A 

UVB  Ultrafialové záření typu B  

LD50  Letální dávka 

EC50  Efektivní koncentrace 

IC50  Inhibiční koncentrace 

O3   Ozón 

SEM  Skenovací elektronová mikroskopie   

BSE  Zpětně odražené elektrony 

 

 

 

 



 

 

 



Bakalářská práce 

1. Úvod 

Příčinou zvýšeného výskytu onemocnění dýchací soustavy, nebo imunitního systému, 

můžeme hledat například v průmyslu, který v dnešní době nevyrábí jen produkty 

makrometrické, ale v poslední době se velmi rozšířil vědní obor nanotechnologií. Toto 

„odvětví“ průmyslu má sice velkou budoucnost, ať už a automobilovém, počítačovém, 

chemickém průmyslu, v medicíně, v technologických procesech, ale potenciální rizika zatím 

nejsou spolehlivě prozkoumána. A to i přes to, že se již staly běžnou součástí životního 

prostředí, ať již v ovzduší, půdě nebo ve vodě.  A proto se musíme ptát, nemohou tyto částice 

způsobovat různá onemocnění lidského organismu a jsou kompatibilní ve vztahu k buňkám? 

Většina látek známých z běžného života jsou neškodné a dokonce i biokompatibilní, ale 

zároveň v nanovelikostech se mohou tyto látky stát nebezpečnými či dokonce toxickými 

nejen pro lidský organismus.  

Cílem této bakalářské práce je popsat zdroje, které mohou emitovat částice, jejich 

velikostní parametry. Jak vstupují do lidského organismu a jaké tam mohou mít účinky, 

zejména na respirační trakt. V rámci experimentální částic provést analýzu vzorků krčních 

mandlí pomocí skenovací elektronové mikroskopie a navrhnout další metody pro detekci 

částic ve vzorcích krčních mandlí. 
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2. Teoretická část 

Významnou složkou tuhých emisí, podílejících se na znečištění ovzduší, jsou prachové 

částice, označované také jako tuhé, znečišťující látky nebo tzv. „particulate matter“ (PM). 

Velikostně se jedná o frakci < 100 µm, která se také nazývá jako suspendovatelná frakce nebo 

tzv. „airborne particles“. V literatuře bývá takto rovněž vymezována inhalovatelná frakce 

prachových částic, zahrnující všechny částice, které mohou být vdechnuty a projít do horních 

cest dýchacích.  

Zvláštní skupinou v rámci všech frakcí prachových částic jsou nano-metrické částice. 

Jedná se o 3D nanomateriály, které dosahují ve všech třech rozměrech velikosti < 100 nm 

v průměru [1]. V případě nano-metrických částic se v literatuře již objevuje rozlišení na 

nanočástice (nanoparticles – NPs), bývají také označovány jako „engineered nanoparticles“ a 

ultrajemné částice („ultrafine particles“ – UFPs). NPs představují částice, které jsou cíleně 

vyráběny/připravovány a mají definovanou velikost a složení. Naopak za UFPs jsou 

považovány částice vznikající nezáměrně, většinou jako vedlejší produkty antropogenních 

činností nebo přírodních procesů. Tyto částice ve většině případů vykazují velikost od 

několika nanometrů po stovky mikrometrů a jsou mnohdy, co do složení, značně heterogenní 

[2]. Mikro- a nano-metrické částice představují všudypřítomnou složku životního prostředí. 

Vyskytují se v ovzduší (ve formě prachových a pylových částic), v půdě (volné nebo vázané 

na jednotlivé složky, např. huminové kyseliny [3], ve vodě (zejména povrchové a odpadní), 

ale také v biomase (rostlinná pletiva a živočišné tkáně). Příkladmo rostlinné organismy 

mohou přijímat prachové částice a začleňovat je do svých pletiv, například rostou-li na 

podložích bohatých na lanthanidy [4]. Je tedy otázkou, zda dochází k příjmu, biotransformaci 

a případné depozici těchto částic organismy živočichů, včetně člověka. Z hlediska 

minimalizace dopadů prachových částic na zdraví člověka, ale také ekosystémů, je třeba 

v prvotní fázi znát možné zdroje, emitující tyto částice do prostředí. Z důvodu zaměření této 

práce na vliv prachových částic na respirační trakt člověka bude v dalších částech řešena 

problematika pouze částic, emitovaných do ovzduší. 

2.1. Zdroje emitující prachové částice do ovzduší 

Zdroje, které emitují mikro- a nano-metrické částice do ovzduší je podle původu možné 

rozdělit do dvou hlavních skupin: i) zdroje přírodní, ii) zdroje antropogenní. 
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2.1.1. Přírodní zdroje 

Mezi přírodní zdroje mikro-metrických částic můžeme zařadit například alergeny. 

Z analýzy prachu, odebraného ze zvířaty obývaných prostor, mají psí alergeny velikost v 

průměru 5-7 µm, endotoxiny a kočičí alergeny mají velikost v širším rozmezí od 5 do 30 µm. 

Alergeny roztočů byly nalezeny v poměrně širokém spektru velikostí, a to například 

v průměru asi 28 µm, ale byly nalezeny i menší částice. Mezi velikostně „velké“ alergeny 

patří například roztoči, švábi, spóry plísní, pylová zrna a další. Nejčastější výskyt je 

v usazeném (sedimentovaném) prachu a do ovzduší se dostává rozvířením (resuspendováním) 

tohoto prachu. Mezi velikostně „malé“ alergeny řadíme alergeny koček a psů (jde o proteiny, 

vylučované tělními tekutinami a deriváty kůže), spóry některých druhů plísní, velikosti se 

pohybují kolem 3,3-4,7µm v létě a 2,1-3,3 µm v zimě (to však u domů, které nemají problémy 

s plísněmi) [5] např. Penicillium a Aspergillus [6]. Tyto částice, v důsledku svých 

submikronových rozměrů a nízké hmotnosti, sedimentují velmi pomalu a doba jejich setrvání 

v atmosféře je značně delší než u částic větších než 1 µm. 

Dalším významným přírodním zdrojem je sopečná činnost. Důkazem přítomnosti nano-

metrických částic je transport prachových částic na vzdálenosti větší než 1000 km [7]. 

Sopečný popel představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví, zejména pro osoby, 

vnímavé vůči znečištění ovzduší (onemocněním respiračního traktu a kardiovaskulárního 

systému), může mít vliv na klimatické změny v atmosféře a je děsivou hrozbou pro letecký 

průmysl. Částice sopečného popela, suspendované v ovzduší, mají velikost přibližně okolo 

100 nm, mohou však dosahovat velikostí v milimetrech či centimetrech. Největší částice se 

z atmosféry odstraní relativně rychle díky sedimentaci, částice o poloměru větším než 50 µm 

sedimentují během několika hodin. Nano-metrické částice (<100 nm) setrvávají v ovzduší po 

dobu několika dní až týdnů, v důsledku čehož mohou být transportovány na velké vzdálenosti 

od zdroje a mohou tak kontaminovat rozsáhlé oblasti. Některé procesy mohou zvýšit či snížit 

rychlost odstranění jemných částic z atmosféry. Například koagulace může odstranění 

urychlit, oproti tomu však proudění vzduchu může tyto částice udržovat po dlouhou dobu 

suspendované v atmosféře, a tím se podílet na jejich transportu od zdroje [8]. 

2.1.2. Antropogenní zdroje 

Mezi hlavní antropogenní zdroje, emitující mikro- a nano-metrické částice do ovzduší, 

řadíme těžký průmysl (pyrometalurgii, obrábění kovů, svařování aj.) a dopravu, ať již silniční 

nebo leteckou. Dále také spalování fosilních paliv nebo biomasy (např. v tepelných 
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elektrárnách, ve spalovacích motorech) se významně podílí na emisích prachových částic do 

ovzduší. Chemické složení částic se odvíjí od příslušného zdroje, ze kterého pocházejí. Podle 

složení a obsahu škodlivých příměsí můžeme rozdělit částice do několika skupin : 

• prachové částice s obsahem toxických látek (např. těžkých kovů, persistentních 

organických látek, biologických toxinů), 

• prachové částice neobsahující toxické látky : 

－ částice s fibrogenním (nevratná ireverzibilní tvorba jizevnaté tkáně [9]) účinkem (např. 

azbestový prach, černouhelný prach, grafit, mastek, slída, keramické jíly, živec, 

kaolin, šamot), 

－ prachy bez fibrogenního účinku s výrazným dráždivým účinkem (např. bavlna, len, 

konopí, juta, srst, peří, čedičová a skleněná vlákna, uhličitany alkálií, pálené vápno) 

－ prachy bez fibrogenního a dráždivého účinku (např. hnědouhelný prach, a dále jiné než 

výše jmenované průmyslové a neprůmyslové prachy) [10]. 

2.1.2.1. PM10, PM2,5, PM0,1

Nebezpečné látky, především tuhé znečišťující látky (TZL), se vyskytují v ovzduší 

v podobě tuhého aerosolu, polétavého prachu nebo obecně v podobě prašnosti. Koncentrace 

těchto látek je stanovena příslušnými právními normami, a to zákonem č. 86/2002 Sb. 

v pozdějším znění, o ochraně ovzduší a nařízeními vlády ČR [11]. Těmito zákonnými 

normami jsou upraveny imisní limity pro ochranu zdraví lidí, a jsou upraveny pro oxid 

siřičitý, částice prachové částice particulate matter  "PM 10", oxid dusičitý, olovo, oxid 

uhelnatý a benzen. 

Polétavý prach PMx je mimo jiné emitován průmyslovou činností či dopravou. Tento 

prach dělíme podle velikosti na suspendované částice PM10 (10 = 10 µm) 

a PM2,5 (2,5 = 2,5 µm). Velikostně je tedy menší PM2,5 a tím pádem je také mnohem 

nebezpečnější. Částice označované jako jemné, mají velikost  PM2,5 – PM1, ultrajemné částice 

jsou velikosti PM0,1. Samozřejmě platí, že čím jsou částice menší tím větší je potenciální 

riziko neblahého účinku na lidské zdraví.  

Hlavními původci imisního zatížení suspendovanými částicemi obecně jsou : 

- mechanické procesy (víření usazeného prachu, obrus pneumatik, vozovek, obkladů 

brzd, odnos půdních částic, apod.) dávající vznik primárním částicím; 

 4



Bakalářská práce 

- technologické procesy (výroba kovů, cementu, stavební činnost, apod.) dávající 

vznik primárním částicím; 

- spalovací procesy dávající vznik primárním částicím; 

- chemické procesy v atmosféře dávající vznik sekundárním částicím – 

prekurzory pro vznik sekundárních částic jsou SO2, NOx, NH3 a VOC [12]. 

Suspendovanými částicemi PM10 se, dle zákona o ochraně ovzduší, rozumí částice, 

které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem, vykazujícím pro aerodynamický 

průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 %. 

Tabulka 1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

[13] 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní   limit Přípustná četnost   
překročení za   kal. 

Rok 
Oxid   siřičitý 1   hodina 350   µg.m -3 24 

Oxid   siřičitý 24   hodin 125   µg.m -3 3 

Oxid   uhelnatý maximální   denní 10   mg.m -3 osmihodinový   

průměr 

PM 10 24   hodin 50   µg.m -3 35 

PM 10 1   kalendářní   rok 40   µg.m -3 - 

Olovo 1   kalendářní   rok 0,5   µg.m -3 - 

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem 

přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.  

 

Tabulka 2. Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle [13] 

  Znečišťující   látka Doba   průměrování Cílový   imisní   limit pro 

celkový obsah v PM 10 

Arsen 1   kalendářní   rok 6   ng.m –3 

Kadmium 1   kalendářní   rok 5   ng.m –3 

Nikl 1   kalendářní   rok 20   ng.m –3 

Benzo(a)pyren 1   kalendářní   rok 1   ng.m -3 
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Další částice, emitující se do prostředí, jsou částice PM2,5. Tyto částice jsou označovány 

jako jemné a suspendované. Jsou to částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 

filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % [11].  

Koncentrace jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního 

aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima 

z 24 hodinových průměrných hodnot. Při sledování kvality ovzduší v ČR nemají znečišťující 

látky stanoveny přípustné úrovně znečištění ovzduší částicemi PM2,5 [13]. Toto však lze 

považovat za legislativní nedostatek, který bude v brzku odstraněn, jelikož jiné státy již limity 

upraveny mají. (např.Agentura ochrany životního prostředí USA - U.S. EPA) 

Tabulka 3. Limity pro suspendované částice PM2,5 podle US-EPA [14] 

Limit Doba průměrování 

15,0 µm/m3 Roční (Aritmetický) 

průměr 
PM2,5

35 µm/m3 24 hodin 

 

Jednou z dalších komponent tzv. polétavého prachu jsou i částice, označované jako 

ultrafine particles neboli ultrajemné částice PM0,1. Tyto můžeme rozdělit podle velikosti do 

dvou skupin. První skupina obsahuje částice velikosti od 10 – 100 nm. Do ovzduší se 

dostávají spalovacími procesy nebo se vytvářejí homogenní nukleací přesycených par. 

Charakteristické pro tyto částice je jejich velký objem v ovzduší a početně převažují všechny 

částice v ovzduší ve městech. I když to mohou být stovky tisíc ultrajemných částic na 

centimetr krychlový, stále představují zanedbatelný zlomek z celkové hmotnostní 

koncentrace, proto nemohou být současné hmotnostní normy použity k měření množství 

ultrajemných částic. Druhou skupinou jsou částice o velikosti 100 nm -1 µm. Částice v této 

skupině jsou známy jako accumulation mode. Tyto částice vznikají koagulací ultrajemných 

částic a kondenzací plynů a par. Částice těchto velikostí jsou příliš malé na to aby se dostaly 

z atmosféry pomocí gravitace a příliš velké aby se mohly shlukovat do větších částic, takže 

jejich setrvání v atmosféře může trvat několik dní, ale mohou také v ovzduší setrvat i mnohem 

déle. Pro tyto částice zatím nejsou stanoveny limity, jelikož jejich množství nelze měřit v 

rámci klasických hmotnostních parametrů [15]. 
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2.1.2.2. Kouření 

Velmi významným zdrojem emitujícím mikro- a nano-metrické částice je kouření, jako je 

kouření dýmky, cigarety nebo i šňupání tabáku. Šňupání tabáků neemituje částice do 

prostředí, škodí však uživateli. Druh a typ tabáku neovlivňuje látky, obsažené v cigaretovém 

kouři, obsah těchto látek se téměř nemění [16]. 

Výzkum, zabývající se kouřením a obsahem škodlivých látek, se v posledních letech 

velmi rozšířil. Dnes již víme, že cigaretový kouř, kterému jsme vystavováni, obsahuje kolem 

5000 látek. Z tohoto množství je přes 60 látek, u nichž byly zjištěny karcinogenní účinky [17], 

a dále toxických látek jako amoniak, oxid uhelnatý, nikotin, kyanid, fenol, akrolein, prchavé 

N-nitrosaminy, sloučeniny síry, nitrily, alkoholy, aldehydy, ketony, radionuklidy (alfa zářič 

polonia, beta-záření z 40K), radioaktivní látky Ra, Pb. Složky kouře tedy přímo ovlivňují náš 

organismus. Aktivní kuřák je méně vystaven nebezpečným látkám při přímém vdechování 

kouře, jelikož velká část látek se zachytí na filtru cigaret a dýmek, avšak kouři, který je 

uvolňován do prostředí mezi dvěma „potáhnutími“, je vystaven stejně jako pasivní kuřák či 

kuřák, kouřící dýmku.Zajímavý je také obsah kovů, které jsou obsaženy jak v pevné fázi čili 

v popelu. Tyto se do tabákových výrobků dostávají z půdy, ve formě minerálů, či při použití 

pesticidů a různých hnojiv. Byly detekovány kovy jako olovo, kadmium, kationty Ca2+, Mg2+, 

K+ a Na+, bylo jich prokázáno kolem 80, včetně bizmutu, křemíku, arzénu, selenu a teluru. 

[16].  

Rovněž kouř z kadidel a vonných tyčinek obsahuje prachové částice, vznikající 

spalováním a destilací, které jsou následně emitovány do ovzduší. Kadidla a vonné tyčinky 

jsou nedílnou součástí mnoha kultur. Používají se nejen k náboženským účelům, ale také při 

aromaterapii, jako osvěžovače vzduchu nebo také jako repelenty. Ovšem epidemiologické 

studie ukázaly, že u jedinců, vystavených dlouhodobě kouři z kadidel, se zvyšuje riziko 

vzniku onemocnění respiračního ústrojí [18]. Ve skutečnosti by mohla být genotoxicita kouře 

z kadidel srovnatelná, ne-li vyšší, než u tabákového kouře. Škodlivé účinky lze přičítat 

látkám, obsaženým v tomto kouři, jako například oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, 

těkavé organické sloučeniny, pevné částice (PM) a adsorbované toxické látky (polycyklické 

aromatické uhlovodíky a těžké kovy). Částice emitované z těchto zdrojů mohou dosahovat 

velikosti v rozmezí 5,6 – 560 nm [19]. 
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2.1.2.3.  Doprava 

Dalším antropogenním mobilním zdrojem, emitujícím prachové částice do ovzduší, je 

doprava. Do ovzduší se dostávají prachové částice ze spalovacích motorů silničních vozidel či 

letadel. Ve velké míře jsou do ovzduší emitovány částice ze vznětových (dieselových) 

motorů. Tyto částice mají velikost 5-50nm [20], u benzínových motorů je to 20-60nm [21]. 

Jedná se o částice v průměru kolem 50 nm, které jsou tvořeny hlavně elementárním uhlíkem, 

resp. sazemi [22]. Junker a spol. zjistili, že v Evropě činí koncentrace částic, menších než 

100nm, v průměru 82-86% z celkového počtu emitovaných částic [23]. V nezanedbatelném 

rozsahu se také uvolňují částice z výfukových plynů, které obsahují například oxidy dusíku, 

oxid siřičitý a tuhé aerosoly, oxid uhelnatý, olovo, polycyklické aromatické uhlovodíky, 

benzen, aldehydy [24]. Tyto částice nemalou měrou přispívají ke zhoršené kvalitě ovzduší ve 

městech, zejména poblíž rušných cest, kde dochází k dopravním zácpám a v důsledku pomalé 

jízdy a neustálých rozjezdů se nestačí vznětový motor dostatečně zahřát tak, aby nedocházelo 

k nedokonalému spalování složek nafty. Z dopravy pochází rovněž částice, které nesouvisí se 

spalovacími procesy, ale s procesy frikčními. Jedná se o otěrové částice z brzdového obložení, 

které se uvolňují při brzdění automobilů a dosahují rozměrů už od 20 nm [25] [26].  Při 

procesech brzdění dochází rovněž k emisím mikrometrických částic do prostředí. Jedná se o 

částice PM10 a PM2,5. Garg a kol. zjistili, že až 35% částic je emitováno do ovzduší ve formě 

inhalovatelných částic (< 100 µm) [27], zatímco Sanders a kol. zjistili až 50% těchto 

částic [28]. Dále se zvýšil obsah mědi v brzdovém obložení až na 40%. Analýza mědi ve 

vzduchu z otěrových částic ukázala vyšší množství mědi, menší než 5 µm, které mohou 

penetrovat hlouběji do respiračního traktu. Sloučeniny mědi se mohou z brzdového obložení 

dostat s dešťovou vodou do povrchových vod, kde způsobují odumírání bezobratlých 

živočichů a řas a poškozují ryby. Rostoucí počet automobilů na světě a tím i větší počet částic 

z brzdového obložení může podstatně přispět ke znečišťování vody a ovzduší, to může mít 

vliv na lidské zdraví a může způsobovat infarkty a plicní onemocnění.  

2.2. Toxikologicky významné parametry částic 

Významným parametrem částic je sama velikost. Velká většina prvků a jejich sloučenin 

je známa jako inertní, nepodléhající oxidaci, redukci atp. Toto však platí jen do velikosti, 

měřené v µm. Pokud mají částice velikost několika nanometrů, může se měnit jejich 

reaktivita, inertnost atd. Asi nejlepším příkladem je zlato, to je však ušlechtilý kov, což 
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znamená, že nepodléhá oxidaci, atd. Avšak pokud má velikost několika nanometrů má 

chemicky velmi aktivní povrch [29]. 

Dalším parametrem je pravidelný tvar částic, který se může vyskytovat ve formách od 

dokonalé koule přes kapičky až po vlákna. Dalším, v poslední době uznávaným pravidelným 

tvarem, je tvar nanotrubiček s velmi malými poloměry okolo několika nanometrů a délce až 

několik milimetrů. Nepravidelné (non-spherical) tvary částic jsou popisovány poměrem mezi 

poloměrem a délkou. Tvar částic ovlivňuje aerodynamiku, stejně jako difúzi částic [30].  

Transport těchto částic v plynu je daný jejich aerodynamickým chováním, odvíjejícím se 

od velikosti a tvaru a je kvantifikován aerodynamickým průměrem. Tento průměr pouze 

definuje částice s aerodynamickým průměrem větším než 500nm. Částice menší se 

transportují dominantně pomocí difúze a jsou ovlivněny termodynamickými vlastnostmi 

plynné fáze [30].  

Chemické složení jednotlivých je závislé na velikosti částic. Jisté velikostní frakce 

budou tvořeny danými složkami, např. kovy s nízkou teplotou varu budou přítomny 

v nejjemnějších frakcích, naopak stabilní sloučeniny (např. zirkon) budou přítomny 

v mikronových velikostech. Nejen nanometrické částice jsou schopny pronikat hluboko do 

plic, stejně tak dochází k pronikání částic o velikosti několika µm, při nádechu vzduchu 

prostřednictvím dýchacího traktu, až do plicních periferií [30]. 

2.3. Vstup částic do lidského organismu  

Částice menší než 100 µm vstupují do lidského organismu nejčastěji inhalací, tedy přes 

respirační systém člověka. Na velikosti částic závisí to, které z částic se dostanou až do 

průdušinek, jelikož dýchací soustava je důmyslným systémem mechanismů záchytů, která co 

nejvíce zabraňuje vniknutí částic do organismu. Některé částice projdou tímto mechanismem 

záchytů a dostanou se hluboko do respiračního traktu, prostřednictvím kterého se následně 

mohou dostat do krve a dále až do mozku [31]. Mechanismy záchytů jsou „odstupňovány“ 

podle velikosti částic, které se na nich zachytávají a tím zabraňují v menší či větší míře jejich 

vstupu do organismu. 

Částice dále mohou do organismu vnikat kůží, neboli perkutánně. Kůže, jakožto největší 

lidský orgán, představující přibližně 7 % hmotnosti člověka, je velmi často opomíjena. Do 

kůže se mohou tyto látky dostávat proniknutím jako součást absorpce plynů („dýchání“ kůže). 

Tímto se dostanou přímo do krevního řečiště a poté dále do organismu. Částice pak mohou 

způsobovat různé ekzémy, vyrážky nebo rakoviny. Asi nejběžnějším zdrojem vstupu 
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nanočástic do těla kůží jsou bezesporu opalovací krémy nebo make-up. Do těchto 

kosmetických přípravků se přidávají nanočástice ZnO a TiO2. Použitím jejich různým forem 

se vyřešil také problém s tzv. bílým filmem, jsou méně viskózní a lépe se „vsakují“ do kůže. 

Před použitím nanočástic se krémy hůře „vsakovaly“ do kůže a vytvářely tzv. bílé filmy na 

pokožce a celkově byly „nepříjemné“. Nanočástice TiO2 a ZnO se začaly používat pro jejich 

schopnost absorbovat ultrafialové záření UVA i UVB [32].  

Trávicí soustava také umožňuje průnik částic do lidského organismu. Částice do 

organismu pronikají s potravou, na kterou se mohou exponovat z hnojiv, ovzduší, z půdy, 

z vody atd. Tak se tyto látky dostanou do organismu prostřednictvím žaludku a střev a 

následně mohou způsobovat velké množství onemocnění, ať již rakoviny, vředy, ledvinové 

kameny [33] či jiná onemocnění. Dalším možným zdrojem vnikání částic do organismu může 

být voda (kterou pijeme anebo se jí umýváme), do níž se takovéto látky mohou dostat 

z ovzduší (kyselé deště, kondenzace obecně) nebo z prostředí (např. hnojivy, odpadními 

vodami a mnoha dalšími). 

2.4. Toxické účinky mikro a nanometrických částic 

Toxikologie je vědní obor, zabývající se vlivem cizích látek na organismus, tzv. 

xenobiotik. Zkoumá jaké množství látky je pro tělo únosné. Toxický účinek se určuje 

standardními paramatry LD50 a EC50. Parametr LD50 představuje hodnotu tzv. letální dávky 

(lethal dorsis), která je vpravována přímo do organismu. Tato hodnota je využívána 

v legislativě pro dělení látek z hlediska jejich toxicity. Například látky tzv. silně toxické 

s označením T+ mají hodnotu LD50 < 25 mg·kg-1, látky tzv. toxické s označením T mají 

hodnotu LD50 25 – 200 mg·kg-1 a látky škodlivé s označením Xn mají hodnotu LD50 200 – 

2 000 mg·kg-1 [34].  

Parametr EC50 je efektivní koncentrace, dále určujeme letální koncentraci LC50 a 

inhibiční koncentraci IC50. Podstatou testů toxicity je zjištění střední účinné (efektivní) 

koncentrace EC50, popř. LC50 (letální koncentrace) či IC50 (inhibiční koncentrace), která 

představuje koncentraci zkoušené látky, mající za následek 50 % úhyn či 50 % snížení růstu 

nebo růstové rychlosti ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. Testem na chlorokokální řase je 

zjišťován vliv toxické látky na inhibici růstu (IC50), na korýších a akvarijních rybách vliv 

látky na úmrtnost (LC50, EC50), na semenech je zjišťována inhibice klíčivosti (IC50) [34]. 
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2.4.1. Přímé účinky jednotlivých látek na lidský organismus 

Látky jako oxidy dusíku (NOx), přízemní ozon (O3), oxidy síry a tuhé aerosoly, 

emitované silničním provozem, považujeme za látky s negativním vlivem zejména na dýchací 

soustavu. Tyto látky snižují obranyschopnost organismu a to snížením počtu bílých krvinek, 

což má za následek menší odolnost organismu a tedy větší nemocnost. Dále tyto látky 

způsobují dráždění očí, nevolnost, kašel, únavu malátnost [24], atp.  

Mezi látky toxické řadíme olovo a oxid uhelnatý. Ty způsobují problémy s krví 

(porucha srážlivosti krve, pokles krevního tlaku) či problémy s reprodukcí (zejména ovlivnění 

plodu) [24]. 

Látky, které mohou být potenciálně karcinogenní jsou benzen, polycyklické 

aromatické uhlovodíky, aldehydy, a další. Uvedené látky mohou způsobovat astma, kožní 

vyrážky, zvyšují riziko leukémie a rakoviny plic [25], mohou mít negativní vliv na imunitní 

systém a správnou funkci centrální nervové soustavy.  

Účinky polétavého prachu na lidský organismus můžeme rozdělit do dvou kategorií, a 

to na působení krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé působení na organismus se projevuje 

zvýšeným počtem zánětlivých onemocnění plic [35] a horních cest dýchacích. Dlouhodobé 

působení na lidský organismus se projevuje zvýšeným počtem onemocnění dolních cest 

dýchacích a zvýšení úmrtnosti. 

Další škodlivou složkou, která působí negativně na lidský organismus, je cigaretový 

kouř. Jako jedna z nejvýznamnějších a také nejznámějších složek cigaretového kouře a tabáku 

obecně je bezesporu nikotin. Důležitým faktorem ovlivňujícím jeho absorpci do organismu je 

jeho pH, které se pohybuje v rozmezí od 5-7. Tato absorpce začíná v dutině ústní. Zásaditý 

kouř z doutníků a dýmek organismus vstřebává převážně sliznicí dutiny ústní, naopak kyselý 

kouř z cigaret je absorbován převážně pícemi [17]. Nikotin tedy způsobuje hlavně 

kardiovaskulární choroby. Další látkou je oxid uhelnatý, který má velký vliv zejména na 

těhotné ženy, protože výzkumy prováděné na březích potkanech ukázaly, že mláďata těchto 

samic byla menší a hůře přibírala na hmotnosti, než mláďata samic, která nebyla vystavena 

vlivu oxidu uhelnatého [17]. 

2.4.1.1. Chrom  

Inhalace chromu a jeho sloučenin způsobuje podráždění orgánů dýchací soustavy. 

Projevy jsou kašel, dušnost, kýchání, výtok z nosu, dusivý pocit, závratě, bolesti hlavy, atd. 
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U citlivějších jedinců dochází k projevům astmatu a alergickým reakcím. U dvou z pěti 

pokusných zvířat například docházelo ke krvácení z nosních dírek [36]. 

2.4.1.2. Hliník  

U lidí, vystavených jemnému hliníkovému prachu, oxidu hliníku nebo bauxitu, byl 

velmi často zaznamenám výskyt plicní fibrózy. Dále může způsobovat astma. Plicní toxicita 

byla zjištěna u křečků, vystavených Al-chloru (propylen glykolový komplex z chlorhydrátu 

hliníku), který je běžnou součástí antiperspirantů. Po 3 denní expozici bylo zjištěno mírné 

zbytnění alveolárních stěn a malá ložiska na bronchioalveolární křižovatce - 

pravděpodobnému místu depozice částic [37].  

2.4.1.3. Měď  

Měď, je-li „vdechnuta“, způsobuje dráždění respiračního traktu. Vystavení měděnému 

prachu způsobuje podráždění dýchacích cest, kýchání, rýmu, bolest na hrudi, kašel. Studie 

zkoumající pracovníky, prosévající měď, odhalila pomocí RTG snímků lineární plicní fibrózu 

a v některých případech i vytvoření výrustků [38]. 

2.4.1.4. Nikl  

Smrt způsobená Syndromem dechové tísně (respiratory distress syndrome), byla 

prokázána pouze u jednoho dospělého člověka, který pracoval jako svářeč a nepoužíval 

ochranné pomůcky. Při svařování se uvolňovaly do ovzduší větší koncentrace niklu. Smrt 

nastala po 13 dnech od expozice, trvající 90 minut s koncentrací niklu 382 mg/m3 o velikosti 

částic menších než 1,4 µm. Histologické vyšetření odhalilo zničení stěn plicních sklípků 

(alveolů), edémy v alveolárních prostorech a byla zjištěna nekróza v ledvinách. 

Další studie uvádí, u lidí vystavených inhalaci niklu, vyšší výskyt úmrtí na rakovinu 

plic a rakovinu dutiny nosní. Také se objevily studie, poukazující na úmrtí z nenádorových 

respiračních onemocnění, tito lidé byli současně vystaveni i inhalaci jiných kovů, a proto 

nemůžeme uvedené zjištění brát jako přímé „zavinění“ expozicí niklem [39].  

2.4.1.5. Zinek  

Zinek, ale především jeho sloučenina s kyslíkem ZnO, má v dnešní době stále větší 

uplatnění. Nanočástice ZnO se používají například v zubních pastách, kosmetickém průmyslu, 
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opalovacích krémech [40], ale také v textilním průmyslu [41]. Zinek je biogenní prvek, ale ve 

velkých koncentracích způsobuje buněčnou smrt. 

2.4.1.6. Železo  

Železo a jeho sloučeniny jsou i jako nanočástice velice kompatibilní. Používají se 

například při magnetické rezonanci, hypertermii, při buněčných terapiích a v buněčné biologii 

či opravách tkání [42]. Přestože je železo považováno za biogenní prvek, může být pro lidské 

tělo také toxické. Železo za aerobních podmínek snadno katalyzuje reakce, což vede ke 

vzniku škodlivých radikálů. Toxicita železa z velké části záleží na Fenotově a Haber-

Weissově reakcích, kde dostatek železa způsobuje vznik hydroxylových radikálů ze 

superoxidu a peroxidu vodíku, které běžně známe jako „reaktivní meziprodukty kyslíku“ [43]. 

Na rozdíl od ostatních kovů jako je arsenik, chrom nebo nikl, nemá železo samo o sobě 

karcinogenní účinky. Ovšem přílišné množství železa v organismu zvyšuje riziko 

karcinogeneze[44]. Podle Benhara a kol. zvýšené množství železa v buňkách narušuje jejich 

redoxní rovnováhu a způsobuje oxidativní stres[45]. Oxidativní stres můžeme, podle Siese 

(1991), definovat jako narušení prooxidantní-antioxidantní rovnováhy, což vede 

k potenciálním poškozením [46]. V buňkách v přítomnosti kovů (např. železa) probíhá reakce, 

při níž vznikají reaktivní kyslíkové radikály, které se podílejí na oxidativním stresu [47]: 
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2.5. Dýchací soustava 

Dýchací soustava je soubor orgánů, která zajišťuje výměnu plynů, která se kříží 

s trávicí trubicí v oblasti hltanu. Tímto překřížením je respirační systém rozdělen na horní a 

dolní cesty dýchací [48]. 

2.5.1. Horní cesty dýchací 

Horní cesty dýchací „začínají“ dutinou nosní. Dutina nosní je rozdělena na dvě 

poloviny nosní přepážkou. Dále se rozšiřuje do vedlejších dutin nosních. Přes zadní nosní 
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otvory přechází do nosohltanu. Nosohltan přechází do hrtanu. Ten je již však součástí dolních 

cest dýchacích. Jako součást horních cest dýchacích považujeme i dutinu ústní. Dutina ústní je 

přímo „napojena“ na hltan [48]. 

2.5.2. Dolní cesty dýchací 

Začínají hrtanem, který je vyztužen chrupavkami a zevnitř je vystlán sliznicí. Nachází 

se v úrovni čtvrtého až šestého krčního obratle. Hrtan má tzv. hrtanovou příklopku, která 

uzavírá při polykání jeho vchod. Pokračováním hrtanu je průdušnice. Průdušnice se skládá 

z přibližně 18 neúplných chrupavkovitých prstenců [48]. Průdušnice přechází ve výšce 

4. až 5. hrudního obratle na dvě průdušky. Ty se dále rozvětvují v průdušinky, které se dále 

větví. Větvení je zakončeno malými dutinkami, tzv. plicními sklípky (alveoly) [49]. 

 

 
Obr. 1: Struktura dýchací soustavy (A) a depozice částic při normálním dýchacího procesu u 

dospělého člověka (B) [50] 

2.6. Krční mandle (Tonsilla palatina)  

Krční mandle jsou součástí dýchacího a trávicího ústrojí a dále lymfatického systému. 

Jsou součástí ústní části hltanu, který je pokračováním nosohltanu. Leží za kořenem jazyka ve 

výšce 2. - 4. krčního obratle (Obr. 2). Spojnicí s dutinou ústní je hltanová úžina, zde mezi 

řasami, tvořícími arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus, je trojúhelníkový 

prostor, kde se nachází nakupenina lymfatické tkáně krčních mandlí. Krční mandle 

mají charakteristický oválný tvar, na povrchu jsou opatřeny jamkami fossuale 

tonsillares [51]. 
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Obr.2.: Krční mandle [52] 

2.6.1. Onemocnění krčních mandlí 

Zřejmě mezi nejčastějšími onemocněními krčních mandlí jsou angína a 

rakovina.  

Angína (tonzilitida) je infekční onemocnění bakteriálního nebo virového 

původu. Je převážně způsobeno streptokokem nebo chřipkovými a herpetickými viry. 

Chronická tonzilitida bývá následkem jedné nebo více angín [48]. 

Rakovina je onemocnění, způsobené zhoubným nádorem, pro který je charakteristický 

nekontrolovaný růst, ničící okolní tkáně, zakládání metastáz a celkové působení na 

organismus. Prorůstání nádoru do okolí může připomínat klepítka raka, což dalo název této 

chorobě i v jiných jazycích cancer, karcinom, Krebs. U člověka je nejčastějším zhoubným 

nádorem karcinom a jeho různé druhy. Nejedná se o jedno onemocnění, protože závisí na 

druhu nádoru a navíc i na stupni jeho zhoubnosti, který nemusí být vždy stejný [53].  
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3. Experimentální část 

3.1. Odběr vzorků 

Vzorky byly odebrány na Otorhinolaryngologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava. 

Ke zkoumání možné přítomnosti jemných částic ve vzorcích krčních mandlí byly odebrány 

vzorky třem skupinám pacientů. První skupina vzorků byla tvořena z náhodně vybraných 

pravo- a levostranných mandlí dětí a mladistvých, které byly odebrány „studenou“ 

tonzilektomií při celkové endotracheální anestezii (indikace chronické tonzilitidy a/nebo 

peritonsilární absces). Druhá skupina vzorků krčních mandlí byla získána z mrtvě rozených 

dětí. Třetí skupina byla tvořena mandlemi s histologicky prokázaným spinocelulárním 

karcinomem. 

Mandle odstraněné během chirurgického zákroku byly před dalším zkoumáním 

uloženy ve formalínu. U pacientů se zjišťovalo místo bydliště, povolání a zdali jsou kuřáci. 

Tyto informace se získávaly od pacientů první a třetí skupiny. Informace o druhé skupině byly 

získány u matek mrtvě rozených dětí. Jelikož byla studie retrospektivní, bylo užito několika 

technik k přípravě vzorků k další analýze. Hned po odebrání byly vzorky mandlí dětí a mrtvě 

rozených dětí ošetřeny ve 4% roztoku formalínu po dobu 24h. Následně byl každý vzorek 

vysušen v termostatu při teplotě 58°C po dobu 48h a poté zality do parafínu, pro histologické 

vyšetření byly zahřívány na teplotu 58°C a omyty 98% roztokem xylenu a v acetonové lázni 

s cílem odstranit zbytek parafínu. Nakonec byly vzorky umístěny do termostatu k vysušení při 

teplotě 58°C po dobu 24h. 

3.2. Použité metody 

Pro stanovení morfologie a chemického složení detekovaných částic v krčních 

mandlích byla použita metoda skenovací elektronové mikroskopie s rtg difrakční analýzou 

(SEM-EDX) (PHILIPS XL30). SEM snímky byly pořízeny v režimu zpětně odražených 

elektronů (Back-scattered elektrons BSE), který umožňuje detekovat částice odlišného 

chemického složení od biologického materiálu. Vysušené vzorky byly umístěny na uhlíkatý 

nosič a dvakrát naprášeny zlatem. 
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3.3. Studované vzorky 

U každého pacienta byly zaznamenány údaje o roku narození, bydlišti, kouření, včetně 

pasivního. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4. Popis vzorků 

Skupina Číslo 
vzorku 

Onemocnění Rok 
narození 

Kuřák/nekuřák Bydliště 
 

Obrázek

1 Tonzilitida 1992 otec silný 
kuřák 

Není blízko rušné 
komunikace 

1,2 

2 Tonzilitida 2003 nekuřák Blízko rušné 
komunikace 

3,4 1 

3 Tonzilitida 1961 kuřák Blízko rušné 
komunikace 

5,6 

4 - - - - 7,8 

2 
5 - - - - 9,10 

6 Karcinom 1943 nekuřák Blízko rušné 
komunikace 

11,12 

7 Karcinom 1945 kuřák Blízko rušné 
komunikace 

13,14 3 

8 Karcinom 1955 Bývalý kuřák Není blízko rušné 
komunikace 

15,16,17
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4. Výsledky a diskuse 

Ve vzorcích krčních mandlí byly detekované částice kovů, které jsou uvedené 

v tabulce (Tab.5).  

Tabulka 5. Kovy detekované ve vzorcích krčních mandlí 

Skupina Číslo 
vzorku 

Onemocnění Rok 
narození 

Nález 

1 Tonzilitida 1992 Fe,Cu,Al,Ti,Ni,Zn 
2 Tonzilitida 2003 Fe,Cu,Sn,Pb,Al 1 
3 Tonzilitida 1961 Fe-Cr,Fe-Cr-Ni 
4 - - Ti,Ba,Fe,Al 2 5 - - Fe, Cr, Ni 
6 Karcinom 1943 Fe-Cr-Ni,W 
7 Karcinom 1945 Fe-Cr-Ni,Fe-

Cr,Al 3 

8 Karcinom 1955 Fe,Ni,Al,Co,apatit 
 
Ve vzorku 1 (Obr. 1 a 2) byly nalezeny shluky částic o evidentně heterogenním 

složení. Tyto shluky dosahují velikosti několika desítek mikrometrů až jednotek mikrometrů. 

Z SEM snímků (Obr 1a, 2a) je patrné, že jednotlivé částice tvořící shluky mohou mít sub-

mikronovou velikost. Největší zastoupení v obou vzorcích bylo stanoveno pro měď, což by 

bylo možné přisoudit  expozici cigaretovému kouři.  

 
 

Obr.1: SEM snímek mandlí vzorku 1 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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Obr.2: SEM snímek mandlí vzorku 1 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
 
Na obrázcích číslo 3 a 4 jsou znázorněny částice nalezené ve vzorcích nekuřáků. U vzorku 2 

(Obr.3) by se mohly nacházet nanočástice, ale vzhledem k velkému rozlišení se spíše jedná o 

částice mikro-velikostí. Vysoký obsah mědi, olova a cínu může být způsoben bydlištěm 

v blízkosti rušné komunikace.  

 
 

Obr.3: SEM snímek mandlí vzorku 2 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 
 

Obr.4: SEM snímek mandlí vzorku 2 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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Ve vzorku 3 (Obr.5 a 6) byl nalezen velký obsah železa, dále chromu a niklu. Detekce částic 

z takovýmto složením by mohlo být způsobeno aktivním kouřením pacienta a současně 

povoláním řidiče. Částice mají velikost několika desítek mikronů. 

 
 

Obr.5: SEM snímek mandlí vzorku 3 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 
 

Obr.6: SEM snímek mandlí vzorku 3 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

Další hodnocenou skupinou byly vzorky krčních mandlí mrtvě rozených dětí. Tyto vzorky 

byly hodnoceny z důvodu hledání referenčních vzorků a stanovení zda mandle těchto dětí 

obsahují částice kovů. 

Zkoumáním vzorku 4 (Obr.7 a 8) byly detekovány submikronové částice. Z toho částice na 

Obr.7 je evidentně heterogenního složení. Velikost částice dosahuje několika desítek 

mikrometrů, ale z SEM snímku (Obr.7a) je patrné, že by mohl být tvořen menšími shluky 

částic. Naopak z obrázku 8a je evidentní, že částice je „jednolitá“ o velikosti několika 

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

 
 

Obr.8: SEM snímek mandlí vzorku 4 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
 
 
U vzorku 5 (Obr. 9 a 10) byly detekovány částice o velikosti několika mikrometrů. Tyto 

částice obsahují velké množství železa, chromu a menší množství niklu.  

 

 
 

Obr.9: SEM snímek mandlí vzorku 5 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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Obr.10: SEM snímek mandlí vzorku 5 (a) s příslušným EDX záznamem (b)  
 
Na následujících vzorcích se nacházejí krční mandle pacientů, jenž mají histologicky 

prokázaný karcinom krčních mandlí. 

Ve vzorku číslo 6 (Obr. 11 a 12) jsou částice, které jsou složeny z železa a wolframu. Z SEM 

snímků (Obr.11) je částice „jednolité“ částice mikrometrové velikosti. Obsahuje železo, 

chrom a nikl. Toto složení může být způsobeno bydlištěm v blízkosti rušné komunikace. Na 

SEM snímku (Obr.12) jsou shluky částic evidentně submikronové velikosti. Tyto shluky jsou 

tvořeny wolframem. A to zřejmě z důvodů expozice pacienta wolframu na pracovišti. 

 
 

Obr.11: SEM snímek mandlí vzorku 6 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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Obr.12: SEM snímek mandlí vzorku 6 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
 
U vzorku 7 (Obr.13 a 14) je patrná velikost několik mikrometrů. Snímky z SEM (Obr. 13 

a 14) obsahují železo. Obsah železa ve vzorku může být ovlivněno kouřením pacienta a také 

bydliště v blízkosti rušné komunikace.  

 
 

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

 
 

Obr.14: SEM snímek mandlí vzorku 7 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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Vzorek číslo 8 (Obr. 15, 16, 17) je vzorkem bývalého kuřáka. Na obr. 15a je shluk částic o 

velikosti několika desítek mikrometrů. Snímky z SEM (Obr.16a, 17a) zobrazuje shluky částic, 

které by mohly mít submikronovou velikost. Shluky jsou velmi nemohogenní. Možným 

původem těchto shluků je expozice částic v pracovním prostředí (pacient je řidič), kouření 

(stop kuřák 2 měsíce) nebo bydliště v relativní blízkosti rušné komunikace.  

 
 

Obr.15: SEM snímek mandlí vzorku 8 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 
 

Obr.16: SEM snímek mandlí vzorku 8 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 

 
 

Obr.17: SEM snímek mandlí vzorku 8 (a) s příslušným EDX záznamem (b) 
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4.1. Další možné metody analýzy 

 Pro tuto bakalářskou práci byly vzorky analyzovány pomocí SEM. Jako další možnou 

metodou pro zkoumání těchto vzorků by mohla být Ramanova mikroskopie, která analyzuje 

vzorky na základě vibrace molekul a tím je možné získat krom prvkové analýzy také 

představu o vazbách mezi atomy. Další možnou metodou je transmisní elektronová 

mikroskopie, která umožňuje vysokou rozlišovací schopnost. 

 Při přípravě vzorků mohlo dojít k vymytí určitého množství shluků částic. Proto by se 

mohlo provést analyzování tohoto „odpadního“ materiálu. Popřípadě zkoumat vzorky 

odebrané přímo pacientům. 
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5. Závěr   

Životní styl, zaměstnání či lokalita bydliště může mít vliv na složení a expozici částic 

ve vzorcích krčních mandlí. Z výše uvedených výsledků je vidět nehomogenita a tudíž by tyto 

shluky mohly být složeny nejen z mikro, ale především nanočástic. Výskyt prvků často 

odpovídá životnímu stylu, či zaměstnání. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit shluky 

mikro a nanočástic. Z literární rešerše byly zjištěny částice, které mohou být emitovány do 

ovzduší ať již z přírodních nebo antropogenních zdrojů. Byly popsány způsoby jakými se 

částice mohou do těla dostat z prostředí. Byly popsány toxikologické účinky částic na lidský 

organismus se zaměřením na vybrané detekované prvky. 

Ze vzorků, které byly analyzovány elektronovým mikroskopem vyplývá, že některé 

částice byly evidentně shluky submikronových částic. Vzorky krčních mandlí mrtvě rozených 

dětí měly být referenčními, ale jak se později ukázalo i tyto mandle obsahovaly shluky částic 

kovů. Možným zdůvodněním intoxikace těchto mandlí je, že děti v placentě polykají 

plodovou vodu, do které se tyto částice mohly dostat z matky placentární bariérou.  

Pro přesné stanovení prvkové analýzy shluků částic ve vzorcích by bylo vhodné dále 

ještě použít analýzu pomocí Ramanovy mikroskopie. Tato metoda by mohla „osvětlit“ původ 

shluků částic ve vzorcích. Dále analýza odpadu z přípravy vzorků pro možný výskyt shluků, 

které se mohly vymýt. Další vhodnou analýzou je použité transmisní elektronové 

mikroskopie. 

Závěrem je možné polemizovat, zdali tyto částice mohou způsobovat onemocnění 

krčních mandlí nebo zda neusnadňují vznik těchto nemocí. 
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