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Summary 

Immunomodulatory effects of a real airborne particulate sample were assessed using 

four laboratory immunoassays, allowing the evaluation of parameters of both the specific 

and nonspecific immune response and the allergy response. Assays were done in whole 

blood cultures from three healthy volunteers. The test results did not prove an influence of 

short-term effects of airborne particulate matter on immune cells´ functions of healthy 

persons. The presence of the aqueous suspension of particulate matter did not have an 

allergizing potential in the basophil degranulation assay, did not increase the phagocytic 

activity in the chemiluminescence assay and did not stimulate T-lymphocyte proliferation 

in the lymphocyte blast transformation assay. Likewise the results of the evaluation of 

cytokine production by a multiplex technology ALBIA show that the tested sample of 

airborne particulate matter does not belong to potent inductors of the immune system 

functions. 

Keywords: PM2,5, immunomodulatory effects, allergy, phagocytosis, respiratory 

burst, cytokines, lymphocyte proliferation. 

 

Anotace 

K posouzení imunomodulačních účinků vzorku reálných suspendovaných částic 

v ovzduší byly vybrány čtyři laboratorní imunologické testy umožňující hodnocení 

parametrů jak specifické, tak nespecifické imunitní odpovědi a alergické reakce. Testy 

byly prováděny v kulturách plné krve zdravých dobrovolných dárců. Výsledky 

imunologických testů neprokázaly vliv krátkodobých účinků suspendovaných částic 

v ovzduší na funkce buněk imunitního systému zdravých jedinců. Aplikace suspenze 

polétavého prachu neměla alergizační potenciál v testu degranulace bazofilů, nezvyšovala 

fagocytární aktivitu buněk v chemiluminiscenčním testu a nestimulovala proliferaci 

T-lymfocytů v testu blastické transformace lymfocytů. Rovněž výsledky hodnocení 

produkce cytokinů multiplexovou metodou ALBIA ukazují, že testovaný vzorek 

polétavého prachu nepatří k silným induktorům funkcí imunitního systému.  

Klíčová slova: PM2,5, imunomodulační účinky, alergie, fagocytóza, respirační 

vzplanutí, cytokiny, proliferace lymfocytů.  
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CNG ................... Compressed Natural Gas – Stlačený zemní plyn 
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fMLP ..................  N-formyl-methionine-leucine-phenylalanine – N-formyl-metionin-leucine-fenylalanin  
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makrofágové kolonie 

CHOPN .............. Chronická obstrukční plicní nemoc 

ICAM 1 .............. Inter-Cellular Adhesion Molecule 1 – Mezibuněčná adhezivní molekula 1 

ICP-MS .............. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry – Hmotnostní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem 

IFN ..................... Interferon 

IgE ..................... Imunoglobulin E 

IgG ..................... Imunoglobulin G 

IL ....................... Interleukin 

IP-10 .................. IFN-γ-inducible protein 10 – Protein 10 indukovaný IFN-γ 

ISO  .................... International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro normalizaci  

IUGR ................. Intrauterine Growth Restriction – Nitroděložní růstová retardace 

LDL ................... Low Density Lipoproteins – Lipoproteiny o nízké hustotě 

LPS .................... Lipopolysacharid 

MAP kinázy ....... Mitogen-Activated Protein Kinases – Mitogenem aktivované proteinkinázy 

MCE................... Mixed Cellulose Esters – Směs esterů celulózy 

MCP ................... Monocyte Chemoatractant Protein – Monocytární chemoatraktantní protein 

MEM .................. Minimum Essential Medium – Minimální esenciální médium 

MIG ................... Monokine induced by IFN-γ – Monokin indukovaný IFN-γ 

MIP .................... Macrophage Inflammatory Protein – Makrofágový zánětlivý protein 

MŽP ................... Ministerstvo životního prostředí 

NAAQS ............. National Ambient Air Quality Standards – Národní standarty kvality ovzduší 

NADPH ............. Nikotin amid adenin nukleotid dihydrofosfát 

NF-κB ................ Nuclear Factor kappa B – Nukleární faktor kappa B 

NK buňky .......... Natural Killer buňky –„Přirození zabíječi“ 

NK ..................... Negativní kontrola 

Nrf2 .................... Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 
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1 Úvod 

Suspendované částice v ovzduší představují různorodou směs organických 

a anorganických částic kapalného a pevného skupenství. Navzájem se liší nejen svým 

chemickým složením, ale také fyzikálními vlastnostmi (tvarem, velikostí, elektrickým 

nábojem, povrchem částic a rozpustností), zdroji, mechanismem vzniku i odstraňování 

z atmosféry (SEINFELD et PANDIS, 1998). V současnosti je prašný aerosol považován 

za jednu z nejvýznamnějších znečišťujících příměsí v ovzduší, která zejména v průmyslem 

a dopravou silně zatížených oblastech může významně přispívat k úmrtnosti a nemocnosti 

obyvatel. Na rozdíl od plynných látek v ovzduší nemají suspendované částice specifické 

složení. Jsou tvořeny směsí širokého spektra látek s různými účinky na lidské zdraví. 

Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny (ATEM, 2002). 

Imunitní systém představuje pro organismus jednu z rozhodujících integrujících 

soustav. Prostřednictvím cytokinů a dalších mediátorů i přímým působením svých 

buněčných složek je schopen pozitivně i negativně zasahovat do fungování všech dalších 

tělních systémů (KREJSEK, 2007). Podle současných vědeckých poznatků mnohé 

negativní zdravotní účinky suspendovaných částic mají svůj původ právě v ovlivnění 

imunitního systému (GILMOUR et al., 2007). 

Imunitní systém musí reagovat na signály jak z vnitřního, tak zejména z vnějšího 

prostředí. V řadě klinických, epidemiologických a experimentálních studií bylo prokázáno, 

že inhalace vzduchu s vysokými koncentracemi prašného aerosolu ovlivňuje různé funkce 

imunitního systému. Narušení imunitních funkcí může vést k navození imunodeficitu či 

k rozvoji autoimunitní nebo alergické reakce (ŠUTA, 2010).  

Hlavní mechanismy, jejichž prostřednictvím dochází ke zhoršování průběhu již 

existujících onemocnění a vzniku nových poškození organismu po expozici ovzduší 

znečištěnému polétavým prachem, představují zánětlivé působení prachových částic 

v plicích a krevním oběhu a s ním související oxidativní stres (POPE et DOCKERY, 

2006). 

Z výše uvedených důvodů představují laboratorní imunologické testy, monitorující 

aktivaci jednotlivých složek a funkcí imunitního systému, vhodný nástroj pro screeningové 

posuzování škodlivého působení suspendovaných částic na zdraví člověka. V rámci 

předložené diplomové práce byly vybrány čtyři testy v klinické praxi běžně využívané 
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pro stanovení funkcí imunitního systému, jenž společně umožňují hodnocení parametrů 

specifické i nespecifické imunity a alergické reakce. Pro možnost komplexního posouzení 

účinků prachu byly vybrané testy prováděny v kulturách plné krve zdravých dárců. 

K testování byl použit vzorek reálných částic aplikovaný v koncentracích odpovídajících 

skutečným hodnotám, jimž jsou obyvatelé průmyslových oblastí exponováni.  

Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s Oddělením imunologie 

a alergologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jako součást pilotní studie, jejímž 

úkolem bylo, kromě samotného hodnocení účinků polétavého prachu na imunitní systém, 

ověřit funkčnost a použitelnost laboratorních imunologických testů při screeningovém 

hodnocení účinků částic polétavého prachu na imunitní systém. 

 

V rámci předložené diplomové práce byly stanoveny následující dílčí cíle: 

V teoretické části práce: 

 Charakterizovat suspendované částice v ovzduší se zaměřením na jejich vliv 

na imunitní systém člověka. 

V praktické části práce: 

 Seznámit se s metodikou vybraných laboratorních imunologických testů a ověřit 

jejich vhodnost pro hodnocení imunomodulačních vlastností suspendovaných částic. 

 Provést hodnocení účinků reálného vzorku suspendovaných částic v ovzduší 

na imunitní systém člověka pomocí vybraných imunologických testů.  
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2 Charakteristika suspendovaných částic v ovzduší 

V platné legislativě je pojem suspendované částice definován jako pevné nebo 

kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu 

v atmosféře (NV 350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Kromě uvedeného označení 

se setkáváme i s dalšími termíny, z nichž některé jsou používány spíše v souvislosti 

se způsobem vzorkování (např. tuhé znečišťující látky, pevný aerosol, prašný aerosol, 

černý kouř), jiné se vztahují k místu depozice v dýchacím ústrojí (inhalabilní, respirabilní 

částice aj.). Termín PMx (frakce částic s aerodynamickým průměrem do x µm), zahrnuje 

jak aspekty fyziologické, tak i způsob odběru vzorků (MŽP ČR, 1996). 

2.1 Zdroje a mechanismy vzniku suspendovaných částic v ovzduší 

Přírodní a antropogenní zdroje 

Do ovzduší se suspendované částice dostávají přirozenými procesy i jako důsledek 

lidských činností. Z přírodních zdrojů má největší význam vulkanická aktivita, mořský 

aerosol, kosmický spad a požáry. Podle odhadů je podíl přírodních zdrojů na celkovém 

množství částic přibližně 90 % (MAZNOVÁ et al., 2009). Přestože z globálního hlediska 

množství přirozeně se vyskytujících částic několikanásobně převažuje nad částicemi 

vzniklými v důsledku lidské činnosti, antropogenní zdroje ke koncentracím 

suspendovaných částic mohou, zejména v průmyslových a dopravou zatížených oblastech, 

výrazně přispívat.  

Antropogenně produkované a přírodní částice mají obvykle odlišné chemické 

složení, přičemž pro mnohé antropogenní zdroje je typický vysoký obsah potenciálně 

škodlivých látek. Antropogenní emise aerosolů obsahujících sulfáty, saze nebo organický 

uhlík v současnosti celosvětově převyšují přírodní produkci (JUNGWIRTH, 2003). Emise 

jemných částic (o velikosti menší než 2,5 μm) jsou ve vyspělých zemích z více než dvou 

třetin vázány na antropogenní zdroje (WHO, 2006). 

Z antropogenních aktivit, při nichž jsou do ovzduší uvolňovány tuhé znečišťující 

látky, dominují spalovací procesy, zahrnující zdroje stacionární (výroba tepla a elektřiny) 

a mobilní (doprava). Podíl emisí tuhých znečišťujících látek ze spalování paliv (elektrárny, 

teplárny, domácí topeniště, technologická výroba tepla apod.) tvoří přibližně 55 % všech 

emisí tuhých látek České republiky. Příspěvek dopravy je přibližně 13 %. K dalším 
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významným antropogenním zdrojům patří nejrůznější průmyslové procesy, stavební 

činnost a zemědělství (MAZNOVÁ et al., 2009). 

Primární částice 

Na základě mechanismu vzniku rozlišujeme částice primární a sekundární. Primární 

částice jsou přímo emitovány z přírodních a antropogenních zdrojů v kondenzované formě. 

Jejich chemické složení odpovídá chemickému složení, v němž byly emitovány. Primární 

jemné částice mohou vznikat také velmi rychlou kondenzací z plynné fáze, k níž dochází 

ihned po emisi par (SEINFELD et PANDIS, 1998).  

Hlavními zdroji jemných primárních částic jsou spalování biomasy a fosilních paliv 

a procesy tavení kovů. Primární hrubé částice vznikají zejména mechanickými procesy. 

Zahrnují především zvířený prach, silniční prach, biologický materiál a mořskou sůl. Mezi 

primární hrubé částice řadíme také částice větších rozměrů (nad 2,5 μm) vzniklé procesy 

spalování, popílek a saze (JUNGWIRTH, 2003). 

K celkovému obsahu suspendovaných částic (TSP) a frakce částic o velikosti menší 

než 10 μm (PM10) významně přispívá resuspenze prachových částic. Resuspenze 

přestavuje proces, při němž se prachové částice původně deponované na zemském či jiném 

povrchu (např. půdě, silnicích, střechách budov apod.) dostávají zpět do ovzduší vlivem 

turbulence, ke které dochází jak přirozeně, tak i v důsledku antropogenních aktivit. Výskyt 

zvířených částic v ovzduší je označován také jako sekundární prašnost (HUZLÍK et al., 

2011). 

Přirozený výskyt sekundární prašnosti je spojován především s působením větru 

na zemský povrch a nejintenzivnější je jeho vliv v oblastech s nedostatečným nebo žádným 

vegetačním krytem. Mezi hlavní antropogenní zdroje sekundární prašnosti patří doprava, 

stavební práce, povrchová těžba a manipulace se sypkými materiály (HUZLÍK et al., 

2011). 

Studie zabývající se hodnocením intenzity sekundárního prašnosti v Praze dospěla 

k závěrům, že na dopravou nejvíce zatížené komunikaci (ulici Jižní spojka) dosahuje 

množství zvířených částic frakce PM10 až 60 kg na 1 km silničního úseku denně. V téže 

práci byl hodnocen také vliv vegetačního pokryvu a vzdálenosti zdrojů sekundární 

prašnosti na koncentrace suspendovaných částic v ovzduší. Zatímco na lokalitách 
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s vysokým podílem zeleně nacházejících se ve větší vzdálenosti od hlavních zdrojů 

prašnosti, byl podíl sekundární prašnosti na celkové zátěži prostředí PM10 zanedbatelný  

(0–10 %), v blízkosti významných zdrojů sekundární prašnosti, např. v okolí dopravních 

komunikací, a v oblastech zcela bez vegetace se sekundární prašnost podílela na celkové 

zátěži prostředí PM10 až z 50 %. Jedním z účinných opatření proti resuspenzi je zkrápění 

nejrizikovějších oblastí v období déle trvajícího sucha (ATEM, 2002). 

Sekundární částice 

Sekundární částice vznikají fyzikálními a chemickými procesy v ovzduší, během 

nichž jsou přeměňovány polutanty již přítomné v atmosféře. Částice tak vykazují odlišné 

chemické složení, než ve kterém byly emitovány ze svých zdrojů. Ke vzniku sekundárních 

částic dochází nejčastěji konverzí plynů do částic nukleací, postupnou agregací velmi 

jemných částic, kondenzací par a chemickými reakcemi na povrchu již existujících částic. 

Jedna sekundární partikule tak může obsahovat příspěvek látek pocházejících z různých 

zdrojů (SEINFELD et PANDIS, 1998). 

Proces vzniku sekundárních částic závisí na mnoha faktorech, zejména 

na koncentraci plynných prekurzorů (kyslíku, vodní páry, oxidu siřičitého, oxidů dusíku), 

výskytu reaktivních plynných molekul (ozónu, hydroxylových a peroxylových radikálů, 

peroxidu vodíku) a atmosférických podmínkách (intenzitě slunečního záření, relativní 

vlhkosti vzduchu) (US EPA, 2004). 

Sekundární částice vznikající z plynných prekurzorů představují významnou složku 

celkové prašnosti v ovzduší (TSP). Omezováním emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého, 

amoniaku a těkavých organických látek, které jsou hlavními prekurzory tvorby 

sekundárního prašného aerosolu, je možné dosáhnout významného snížení koncentrací 

suspendovaných částic v ovzduší, zejména pak jemné frakce částic (US EPA, 2004).  

2.2 Přístupy ke klasifikaci částic 

Jedním z nevýznamnějších parametrů ovlivňujícím chování částic v atmosféře 

i jejich biologické účinky je velikost. Proto právě velikost patří k hlavním charakteristikám 

částic a je na ní založena většina klasifikačních systémů.  

K popisu velikosti částic se nejčastěji používá aerodynamický průměr, definovaný 

jako průměr koule o hustotě 1 g/cm
3
, která má stejnou rychlost usazování jako příslušná 
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částice (SULLIVAN et PRATHER, 2005). Velikost aerosolů se pohybuje řádově 

od nanometrů až po desítky mikrometrů. Částice s největší pravděpodobností výskytu 

v atmosféře mají velikost 0,3 μm (BRUNEKREEF et HOLGATE, 2002). 

Vzhledem k obrovskému počtu částic v ovzduší a k jejich různé velikosti by nebylo 

prakticky možné charakterizovat celý soubor výpisem vlastností jednotlivých částic, 

k popisu velikosti se proto využívá množství částic ve vybraných velikostních skupinách, 

na základě kterého je možné stanovit velikostní rozdělení částic v ovzduší. 

V literatuře je popsáno několik přístupů používaných ke klasifikaci částic 

podle jejich velikosti. 

Rozdělení do frakcí PMx  

 Z hlediska zdravotního působení aerosolů na člověka byly definovány velikostní 

skupiny prašného aerosolu označované jako PMx (z anglického particulate matter), kde x 

nahrazujeme číslem označujícím velikost v mikrometrech. Nejčastěji používanými 

hodnotami jsou 10; 2,5 a 1 µm. PMx pak představuje takový soubor, v němž částice 

o aerodynamickém průměru x μm jsou předřazeným separačním zařízením (impaktorem, 

cyklonem) separovány s účinností právě 50 % (tj. 50 % hmotnosti), přičemž částice menší 

jsou ve vzorku obsaženy téměř se 100% účinností a částice větších rozměrů než udává 

hodnota x jsou obsaženy s pravděpodobností blížící se nule (viz Obrázek 1) (HOLOUBEK, 

2005; NV 597/2006 Sb.). 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 1:  Zastoupení suspendovaných částic frakce PM10 v kolektoru (v %) po průchodu 

selektivním odlučovačem (SZÚ, 2005) 
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Legislativní limity imisních koncentrací suspendovaných částic jsou stanovovány 

právě ve formě PM10 a PM2,5.  

Klasifikace dle ČSN EN 481, ISO 7708 

Tento přístup ke klasifikaci částic podle jejich velikosti je založen na schopnosti 

částic proniknout do různých oblastí respiračního systému. Obecně platí, že čím menší 

je částice, tím hlouběji je schopna dýchacími cestami prostupovat. Podle norem 

ČSN EN 481 (definující konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí používaných 

pro hodnocení účinků polétavého prachu vdechovaného na pracovišti) a ISO 7708 

(definující velikostní frakce částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik) jsou 

rozlišovány inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce částic.  

Inhalabilní (vdechovatelné) částice zahrnují frakci částic, které mohou být vdechnuty 

nosem nebo ústy, a vstupovat tak do dýchacího ústrojí člověka. Thorakální frakce je 

tvořena částicemi, které se v dýchacím ústrojí člověka dostávají až za hrtan, tj. do dolních 

cest dýchacích. Respirabilní frakce představuje částice se schopností proniknout až 

do plicních sklípků, tedy do oblasti výměny dýchacích plynů. Podrobněji se problematice 

jednotlivých frakcí věnuje kapitola 2.5.1 popisující depozici částic v dýchacím sytému. 

Klasifikace založená na trimodální distribuci velikosti částic v ovzduší 

Další přístup ke klasifikaci částic vychází z idealizované velikostní distribuce částic 

v ovzduší, která byla poprvé popsána WHITBYM (1978) na základě analýzy rozložení 

velikosti částic více než tisíce vzorků z různých oblastí USA. WHITBY zaznamenal, 

že velikostní distribuce částic v ovzduší obsahuje tři maxima, tvořící tzv. módy, a křivka 

popisující velikostní rozložení částic se skládá ze tří lognormálních rozdělení, je tedy 

trimodální. 

Rozlišujeme módy nukleační a akumulační, dohromady tvořící frakci jemných částic, 

a samostatný mód hrubých částic. Každý mód je výsledkem specifických podmínek, 

za kterých došlo k emisím částic, a proběhlých atmosférických procesů. Částice 

zformované různými procesy se liší rovněž svými zdroji, transportem a osudem 

v atmosféře, mechanismy odstraňování, chemickým složením a velikostí. 
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Nukleační mód zahrnuje částice o velikosti menší než 0,1 μm. Maximum částic 

tohoto módu se nachází v rozmezí velikostí 0,015–0,04 μm, tedy v oblasti nanočástic. 

Částice nukleačního módu jsou přímo emitovány ze spalovacích procesů nebo vznikají 

kondenzací ochlazených par v řádu několika sekund po jejich emisi. Ke vzniku částic 

nukleačního módu mohou přispívat také fotochemické procesy v atmosféře. V ovzduší pak 

tyto partikule velmi rychle koagulují za vzniku částic větších velikostí, případně slouží 

jako kondenzační jádra pro vznik mraků a kapének mlhy. Jejich poločas života 

je v důsledku vysoké reaktivity obvykle kratší než jedna hodina. 

Akumulační mód tvoří částice o rozměrech 0,1–2,5 μm, s největší četností výskytu 

v rozmezí velikostí 0,15–0,5 μm. Tyto částice jsou výsledkem koagulace menších partikulí 

emitovaných ze spalovacích procesů, kondenzace těkavých látek a procesů konverze plynů 

na částice. Částice akumulačního módu tvoří převážnou část sumy povrchu a podstatnou 

část celkové hmotnosti atmosférických aerosolů. Označení „akumulační“ vychází 

ze skutečnosti, že částice této velikosti jsou odstraňovány z atmosféry méně efektivně 

než částice nukleačního módu nebo módu hrubých částic, a jsou tak akumulovány 

v ovzduší. Vzhledem k poměrně dlouhé době, po kterou setrvávají v atmosféře (dny 

až týdny), mohou být transportovány na vzdálenosti řádově stovek až tisíců kilometrů 

od zdroje (MAZNOVÁ et al., 2009).  

 Jemné částice jsou nejúčinněji odstraňovány z atmosféry tzv. mokrou depozicí, 

při níž jsou zachytávány padajícími kapkami nebo vytvářejí kondenzační jádra při vzniku 

oblačnosti (ATEM, 2002). 

V oblasti jemných částic byl v publikaci HOPPELA et FRICKA (1990) zaveden 

ještě tzv. mód Aitkenův. Nachází se mezi nukleačním a akumulačním módem, tedy 

v rozmezí velikostí 0,01–0,1 μm. Setkáváme se s ním především v oblastech zatížených 

dopravou. Vzniká jako důsledek růstu malých částic procesy jejich kondenzace 

a koagulace nebo nukleací při vysokých koncentracích plynných prekurzorů. 

Z frakce jemných částic jsou zvláště při hodnocení zdravotních účinků vyčleňovány 

ultrajemné částice o velikosti menší než 0,1 μm. Tato frakce zahrnuje nukleační mód 

a mód Aitkenův, nepřestavuje tedy samostatný mód. Odlišení ultrajemných částic 

od frakce jemných částic vychází ze skutečnosti, že při rozměrech pod 0,1 μm, tedy 

v oblasti nanočástic, se významně mění vlastnosti a chování hmoty (US EPA, 2004). 
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Částice s aerodynamickým průměrem větším než 2,5 μm náleží do módu hrubé 

frakce. Pík tohoto módu se nachází mezi 5–30 μm. Původ částic této velikosti je především 

geologický, neboť podstatný podíl vzniká obrušováním hornin. K významným 

antropogenním zdrojům patří různé mechanické procesy, zejména otěr pneumatik 

a povrchů dopravních komunikací, ale i mnohé další činnosti doprovázené drcením, 

mletím a otěrem povrchů. Dále zde řadíme biologický materiál, označovaný souhrnně jako 

bioaerosol.  

Bioaerosoly jsou tvořeny živými mikroorganismy (viry, bakteriemi, houbami), 

produkty organismů (sporami, pylem) a úlomky odumřelých rostlinných a živočišných 

tkání. Biologický materiál představuje průměrně 28 % z celkového množství hmoty 

aerosolů v ovzduší ve vnitrozemí a přibližně 10 % nad mořskou hladinou. (HOLOUBEK 

et al., 2005; US EPA, 2004). 

V přímořských oblastech je významnou složkou hrubé frakce částic mořská sůl. 

Mořský aerosol vzniká při lámání vln a následném uvolňování plynných bublinek 

z mořského povrchu. Aerosoly mořské soli převažují mezi atmosférickými částicemi 

nad oceánem a v přímořských oblastech. Vítr však může tyto částice přenášet 

až na vzdálenost tisíců kilometrů, a proto se s nimi v omezené míře můžeme setkat 

i ve vnitrozemských oblastech, včetně území ČR (JUNGWIRTH, 2003). 

Díky své větší velikosti a hmotnosti jsou částice hrubé frakce odstraňovány 

především sedimentací. Setrvávají v ovzduší po kratší dobu a jejich výskyt 

je za normálních meteorologických podmínek omezen pouze na blízké okolí zdroje. 

Při prašných bouřích však mohou být transportovány na vzdálenosti až tisíců km 

(HOLOUBEK et al., 2005; MAZNOVÁ et al., 2009). 

Idealizovaná velikostní distribuce, včetně mechanismů, jakým částice jednotlivých 

módů vznikají, je znázorněna na Obrázku 2. 
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Obrázek 2:  Idealizovaná velikostní distribuce částic v ovzduší a hlavní mechanismy jejich 

vzniku a růstu (upraveno podle US EPA, 2004) 

Rozdíly mezi jemnou a hrubou frakcí 

Výrazné rozdíly ve vlastnostech hrubých a jemných částic vyplývají z velmi 

omezené výměny hmoty mezi oběma frakcemi. Intenzita koagulačních procesů souvisí 

s počtem částic přítomných v atmosféře. Zatímco velmi početné ultrajemné částice 

postupnou koagulací přecházejí z módu menších velikostí do módu větších velikostí, 

koagulace částic akumulačního módu je příliš pomalá na to, aby částice dosáhly velikosti 

hrubé frakce. Chemické složení částic hrubé frakce tak není ovlivněno složením částic 

jemných. Z tohoto důvodu se od sebe částice jemné a hrubé frakce podstatně liší, a to nejen 

velikostí a složením, ale jak bylo popsáno výše i mechanismy vzniku, odstraňováním 

z atmosféry a svými účinky na živé organismy (US EPA, 2004). Z koncentrací jedné 

frakce nelze odvodit koncentrace frakce druhé, a proto WHO (2000) doporučuje 

vyhodnocovat, posuzovat a regulovat obě frakce odděleně. 
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Hranice mezi jemnými a hrubými částicemi leží mezi 1–3 μm, v oblasti nazývané 

intermodální. V rozmezí těchto velikostí se mohou nacházet jak jemné, tak i hrubé částice, 

případně se akumulační mód a mód hrubé frakce mohou překrývat (KEGLER et al., 2001). 

Významným faktorem ovlivňujícím velikost částic akumulačního módu a módu 

hrubých částic v této mezní oblasti je relativní vlhkost vzduchu. Při jejím zvýšení dochází 

k pohlcování molekul vody hygroskopickými částicemi akumulačního módu, což vede 

k růstu částic. Výsledky studií zabývajících se změnami ve velikosti částic akumulačního 

módu při změnách relativní vlhkosti vzduchu ukazují, že při relativní vlhkosti menší 

než 60 % jen velmi malý podíl částic akumulačního módu přesáhne velikost 1 μm, protože 

koagulační procesy jsou již málo účinné. Pokud hodnoty relativní vlhkosti jsou vyšší 

než 80 %, pak množství částic akumulačního módu větších než 1 μm je již podstatně větší 

(McMURRY et STOLZENBURG, 1989). Pokud částice akumulačního módu dosáhnou 

velikosti 1 μm, je jejich další zvětšování možné prakticky pouze pohlcováním okolní 

vlhkosti. Při 100% vlhkosti vzduchu, např. v mlze a oblacích, částice akumulačního módu 

mohou překročit i velikost 2,5 μm. V odebraných vzorcích frakce PM2,5 pak část jemných 

částic není obsažena. Naopak velmi nízká relativní vlhkost vzduchu vede k fragmentaci 

hrubých částic na menší partikule a vzorky PM2,5 v tomto případě obsahují i částice hrubé 

frakce (LUNDGREN et al., 1984). 

Pro praktické účely jsou hrubá a jemná frakce obvykle odděleny hodnotou 2,5 μm. 

Oficiálně byla tato hranice stanovena US EPA v roce 1997, kdy byly vydány 

Národní standardy kvality ovzduší (NAAQS) pro PM2,5. US EPA (1997) zvolila tuto mezní 

hodnotu na základě několika předpokladů. Epidemiologické studie, poukazující na zvýšená 

zdravotní rizika částic menších velikostí, byly založeny převáženě na hodnocení vlivu 

PM2,5. Snížení hodnoty hranice mezi frakcemi na 1 μm by sice vedlo k omezení množství 

hrubých částic v hodnocených vzorcích, na druhou by však znamenalo nezahrnutí 

podstatného podílu jemných částic, zejména v podmínkách vysoké relativní vlhkosti 

vzduchu. Z hlediska objektivního hodnocení zdravotních účinků jemných částic 

je vhodnější kompletně zahrnout všechny jemné částice s vědomím, že za určitých 

podmínek (velmi nízká relativní vlhkost vzduchu, vysoká rychlost větru) může být 

v odebraných vzorcích přítomný i méně významný podíl frakce hrubých částic. V takovém 

případě je vhodnější posunout hraniční hodnotu velikosti mezi oběma frakcemi na 1 μm 

(US EPA, 2004). 
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Kromě vlhkosti vzduchu mohou být výsledky měření koncentrací zkresleny také 

v podmínkách vysoké rychlosti větru. Měřením koncentrací suspendovaných částic během 

prachové bouře byl zjištěn signifikantní nárůst PM2,5 nikoli však PM1, z čehož autoři studie 

vyvozují, že částice hrubé frakce mohou být přítomny i ve frakci PM2,5 (CLAIBORN et al., 

2000). Příspěvek částic odnesených z povrchové vrstvy půdy v PM2,5 může být příčinou 

chybných závěrů epidemiologických studií zabývajících se důsledky expozice různým 

koncentracím jednotlivých velikostních frakcí částic na lidské zdraví (US EPA, 2004).  

Poměr PM2,5/PM10 se na pozaďových městských měřicích stanicích pohybuje 

v hodnotách od 0,4–0,5 naměřených na Kanárských ostrovech a jihu Španělska do 0,8 

zjištěných v Nizozemsku, Německu a oblastech středního Španělska. Poměry PM2,5 /PM10 

na dopravních městských měřicích stanicích jsou obvykle mezi 0,6–0,7. Nižší hodnoty 

(0,4) zaznamenané na některých dopravních městských měřicích stanicích ve Švédsku 

a Kanárských ostrovech poukazují na větší podíl silničních prachových emisí (obrušování 

silnic a pneumatik, posyp pískem a solení komunikací) a na příspěvek prachových částic 

z pouští Afriky (QUEROL et al., 2004).  

2.3 Koncentrace suspendovaných částic v ovzduší 

Množství suspendovaných částic může být stanovováno v jednotkách hmotnosti, 

objemu, jako počet částic nebo plocha povrchu částic obsažených v jednotce objemu 

vzduchu. V současné době je obvykle množství částic v ovzduší uváděno v hmotnostních 

jednotkách jako µg/m
3
. 

Průměrné roční pozaďové koncentrace pro PM10 se pohybují okolo 10 µg/m
3
. 

V případě PM2,5 jsou pozaďové hodnoty odhadovány na 3–5 µg/m
3
. Údaje US EPA (1997) 

udávají přirozené pozadí v rozmezích koncentrací 4–11 μg/m
3
 pro PM10 a 1–5 μg/m

3
 

pro PM2,5, přičemž vyšší hodnoty jsou přisuzovány východním oblastem USA, nižší 

naopak těm západním. Průměrné roční hodnoty v pozaďových lokalitách ČR byly 

stanoveny na 18,1 µg/m
3
 pro PM10 a 11–13 µg/m

3
 pro PM2,5.  

V Evropě a Severní Americe jsou průměrné roční koncentrace PM10 měřené 

v městských lokalitách průkazně nižší v porovnání s hodnotami z Latinské Ameriky 

a Asie. Vysoké pozaďové koncentrace PM10 v Asii, dané především častými požáry 

a větrnými bouřemi, které přinášejí písek z pouštních oblastí, jsou dále antropogenně 

zvyšovány v důsledku spalování nekvalitních paliv (WHO, 2006).  
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 Legislativní imisní limity pro frakce polétavého prachu PM10 a PM2,5 vyhlášené 

za účelem ochrany zdraví lidí, včetně přípustných četností jejich překročení, jsou uvedeny 

v následující Tabulce 1. 

Tabulka 1: Imisní limity pro PM10 a PM2,5 dle NV č. 597/2006 Sb. 

Znečišťující látka PM10 PM10 PM2,5 

Doba průměrování 1 kalendářní rok 24 hodin 1 kalendářní rok 

Imisní limit [μg/m
3
] 40 50 25 

Přípustná četnost překročení 
za kalendářní rok 

– 35 – 

Cílový imisní limit pro PM2,5 v městských pozaďových lokalitách je 20 μg/m
3
. Tento 

cíl byl stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní 

znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových 

lokalitách. 

Doporučené limity WHO (2006) pro PM10 a PM2,5 uvádí Tabulka 2.  

Tabulka 2:  Doporučené imisní limity pro PM10 a PM2,5 dle WHO Air Quality Guidelines (WHO, 

2006) 

Znečišťující látka PM10 PM10 PM2,5 PM2,5 

Doba průměrování 1 kalendářní rok 24 hodin 1 kalendářní rok 24 hodin 

Imisní limit [μg/m
3
] 20 50 10 25 

 

Při těchto koncentracích se s více než 95% mírou spolehlivosti nezvyšuje úmrtnost 

exponované populace. Nejedná se však o prahovou úroveň expozice a tento limit 

neznamená plnou ochranu veškeré populace před nepříznivými účinky suspendovaných 

částic v ovzduší. Podle studie WHO (2011) bylo v roce 2009 celých 82,8 % obyvatel EU 

vystaveno vyšším koncentracím PM10 než je uvedený doporučený limit. 

Autoři některých studií zabývajících se měřením koncentrací suspendovaných částic 

v ovzduší (WEHNER et WIEDENSOHLER, 2003; ŠEVČÍK et al., 2009) poukazují 

na fakt, že přítomnost ultrajemných částic významně neovlivňuje celkovou masu částic 

v ovzduší, přestože co do počtu utrajemná frakce částic dominuje, jak ilustruje Obrázek 3.  
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Obrázek 3: Typická velikostní distribuce prašného aerosolu ve městech (upraveno podle 

FINLAYSON-PITTS et  PITTS, 2000) 

Za normálních podmínek se hmotnostní koncentrace ultrajemných částic v ovzduší 

pohybují v rozmezí 0,8–1,6 µg/m
3
, přičemž jejich počet dosahuje hodnot v řádech 

desetitisíců částic na cm
3
 (WEHNER et WIEDENSOHLER, 2003). V silně zatížených 

oblastech, zejména v období dopravních špiček, mohou koncentrace ultrajemných částic 

nabývat hodnot až stovek tisíců částic na cm
3
 (OBERDÖRSTER, 2000). Výsledky měření 

hmotnostní koncentrace suspendovaných částic v ovzduší tedy neodrážejí změny 

v koncentracích nejjemnější frakce (ŠEVČÍK et al., 2009). Hmotnostní koncentrace částic 

tak v průběhu dne kolísají podstatně méně než koncentrace vyjádřené počtem částic 

(WEHNER et WIEDENSOHLER, 2003). 

Významné množství ultrajemných částic je produkováno nejen při spalování nafty, 

benzínu, ale i stlačeného zemního plynu (CNG), který byl považován za palivo produkující 

malé množství emisí (OBERDÖRSTER et UTELL, 2002; MINUTOLO et al., 2010). Také 

další nově zaváděné energetické zdroje produkují často větší podíl ultrajemných částic. 

Někteří vědci proto upozorňují na nutnost změny způsobu dosavadního hodnocení 

množství emisí ve smyslu zohlednění významu počtu částic (ŠEVČÍK et al., 2009).  
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Sezónní trendy v koncentracích  

Na koncentrace jednotlivých frakcí částic v atmosféře mají vliv nejen typy zdrojů 

ve sledované oblasti, ale i meteorologické a klimatické podmínky. Koncentrace 

suspendovaných částic v atmosféře proto kolísají v průběhu roku i během dne. Množství 

částic přítomných v ovzduší je ovlivňováno přímo i nepřímo zejména teplotou, relativní 

vlhkostí vzduchu, směrem proudění vzduchu od zdroje, srážkami a globálním zářením. 

Meteorologické podmínky primárně ovlivňují kvalitu ovzduší tím, že rozhodují o intenzitě 

fyzikálně-chemických procesů probíhajících v atmosféře, čímž regulují množství 

vznikajících a odstraňovaných částic. Sekundárně jsou koncentrace částic ovlivňovány 

především antropogenními aktivitami, např. domácím vytápěním při nízkých teplotách, 

posypem komunikací štěrkem a solí v zimním období apod. (ŠKEŘIL et ŠIMKOVÁ, 

2008). 

Obecně jsou koncentrace suspendovaných částic vyšší v zimním období, což souvisí 

se sezónním charakterem některých emisních zdrojů (VÁŇA et al., 2008). Nejvýraznější 

časovou variabilitu vykazují zdroje emisí na výrobu tepla nebo elektřiny a doprava. 

Spalovací procesy spojené s výrobou tepla navíc produkují největší podíl škodlivin v době 

nepříznivých rozptylových podmínek (MAZNOVÁ et al., 2009). Vliv domácích topenišť 

může být natolik významný, že v chladných obdobích roku mohou mimoměstské oblasti 

vykazovat vyšší koncentrace PM10 než ovzduší ve městech, které je obvykle pokládáno 

za více zatížené znečištěním prašným aerosolem (ANDĚLOVÁ et BRANIŠ, 2009). 

Narůst koncentrací je při nižších teplotách v chladnějších částech roku dáván 

do souvislosti také s vertikální stabilitou atmosféry. Lepší ventilací v teplejším období 

způsobenou tepelnou konvekcí jsou částice intenzivněji rozptylovány, zatímco 

v chladnějších měsících je ventilace omezená, nastává až inverze, a dochází tak 

k hromadění prachových částic ve spodních vrstvách atmosféry, poblíž místa zdroje 

(POKORNÝ et al., 2006). 

Se změnou meteorologických poměrů se mění i poměrné zastoupení jednotlivých 

velikostních frakcí. Výsledky měření ukazují, že se snižující se teplotou roste podíl frakce 

PM2,5 v PM10 (ŠKEŘIL et ŠIMKOVÁ, 2008; VÁŇA et al., 2008). Příčinou poměrného 

zvyšování frakce PM2,5 je vytápění, pro které je charakteristický vyšší podíl emisí 

jemnějších partikulí. U částic v rozmezích velikostí 0,02⎼0,8 µm byla zaznamenána 
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korelace s koncentracemi oxidů dusíku v ovzduší, což ukazuje na zmiňovaný vliv 

spalovacích procesů na navýšení koncentrací částic těchto rozměrů (WEHNER et 

WIEDENSOHLER, 2003). 

Změny koncentrací v průběhu dne 

Koncentrace prašného aerosolu kolísají nejen v průběhu roku, ale rovněž během dne. 

Rozsáhlá měření koncentrací suspendovaných částic provedli v Atlantě WOO et al. (2001). 

Po dobu dvou let v pravidelných dvanáctiminutových intervalech zaznamenávali množství 

částic o velikosti 0,003⎼2 μm. Koncentrace částic v rozmezí velikostí 0,01⎼2 μm 

dosahovaly nejvyšších hodnot v době ranní dopravní špičky pracovních dnů. 

Poté následoval pokles koncentrací až do 18:00 hodin. Autoři tento trend připisují 

příspěvku emisí z dopravy. Noční koncentrace částic byly ve zmíněné studii vyšší 

v porovnání s denními. Podobné výsledky vyplývají i ze čtyřletého sledování úrovně 

znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi (PM0,8) z Německa (WEHNER et 

WIEDENSOHLER, 2003). V uvedené práci bylo zjištěno ještě další maximum, a to 

v letním období během poledních hodin. V této době dosahovaly nejvyšších koncentrací 

částice o velikosti menší než 20 nm. Tento výsledek ukazuje na význam intenzity 

slunečního záření na tvorbu nejjemnější frakce částic v ovzduší. S rostoucí velikostí částic 

klesá význam fotochemických reakcí na jejich tvorbu. 

Expozice v interiérech 

Ve vztahu ke zdravotním účinkům prašného aerosolu představují důležité informace 

nejen hodnoty koncentrací PM ve venkovním ovzduší, ale rovněž údaje o míře znečištění 

vzduchu ve vnitřních prostorách budov, kde v současnosti tráví lidé podle odhadů 80–90 % 

svého času. Řada prací se proto zabývá otázkou, jak jednotlivé zdroje a činnosti přispívají 

k navyšování koncentrací aerosolových částic v interiérech.  

Z vnějšího prostředí pronikají do interiérů budov nejsnadněji částice o velikosti    

0,1–1 μm (HINDS, 1999). Hrubé částice mají svůj zdroj většinou uvnitř, nejčastěji 

se do ovzduší interiérů dostávají mechanickým otěrem a resuspenzí. Významný zdroj 

hrubé frakce ve vnitřních prostorách tak představuje přítomnost a pohyb osob. Pro jemné 

a ultrajemné částice jsou obvyklým zdrojem spalovací procesy (SMOLÍK et al., 2005a).  
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Výsledky měření koncentrací PM v interiérech ukazují, že za nepřítomnosti vnitřních 

zdrojů je koncentrace částic nižší než venku, přičemž vnitřní zdroje mohou koncentrace 

uvnitř budov snadno zvýšit nad venkovní hodnoty. Rozdíl koncentrací bez vnitřních zdrojů 

je větší pro ultrajemné a hrubé částice, pro částice akumulačního módu je rozdíl malý 

a mění se jen při velkých změnách venkovních koncentrací (SMOLÍK et al., 2005b). 

Nejvýznamnější činnosti, přispívající ke znečištění vnitřních prostorů budov, 

představuje kouření a vaření. Velmi vysoké hodnoty byly zjištěny v domácnostech 

rozvojových zemí. Konkrétně na předměstí města Maputo v Mosambiku, dosahovaly 

koncentrace PM7,1 hodnot 1200 μg/m
3
, v případě, že jako palivo při vaření bylo použito 

dřevo. Dřevo a dřevěné uhlí byly přitom za účelem přípravy jídla alespoň příležitostně 

používány v 97 % tamních domácností (ELLEGARD, 1996).    

2.4 Chemismus suspendovaných částic 

Částice mohou obsahovat několik set anorganických látek a řádově až tisíce 

organických sloučenin (ATEM, 2002). Chemické složení suspendovaných částic hraje 

klíčovou roli v určení jejich možných zdrojů (MAZNOVÁ et al., 2009). 

Ve složení hrubých částic převládá materiál zemské kůry. Z prvků jsou zastoupeny 

především křemík, vápník, hořčík, hliník a železo (HOLOUBEK, 2005; MAZNOVÁ et al., 

2009). Hrubé částice bývají zásaditého pH, neváží vzdušnou vlhkost a jsou převážně 

nerozpustné (US EPA, 2004). 

Dominantními složkami frakce jemných částic jsou organický a elementární uhlík, 

sulfáty, nitráty, amonné soli, oxidy kovů a vodíkové ionty. U jemných částic je pH 

převážně v kyselé oblasti. Částice bývají do značné míry rozpustné a hygroskopické. 

Na jemnou frakci jsou proto často adsorbovány molekuly vody (US EPA, 2004). 

Vodní pára vázaná na částicích může být nosičem pro další polutanty. Hlavními 

ve vodě rozpustnými plyny znečišťujícími ovzduší jsou ozón, peroxid vodíku a organické 

peroxidy působící jako oxidanty, dále kyselé plyny ⎼ SO2, HCl, HNO3, HONO a kyselina 

mravenčí a ze skupiny polárních organických sloučenin například formaldehyd. 

U mnohých z uvedených látek byly prokázány negativní účinky na zdraví lidí (WILSON 

1995; FRIEDLANDER et YEH, 1998). 
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Některé látky, jako například dusičnany nebo draslík, jsou přítomny v obou frakcích, 

do každé se však dostávají odlišným způsobem (MAZNOVÁ et al., 2009). Sulfáty mohou 

být rovněž složkou jemné i hrubé frakce. Ve frakci jemných částic jsou asociovány 

s vodíkovými nebo amonnými ionty, v hrubé frakci částic s ionty kovovými (US EPA, 

2004). 

Převažující složkou ultrajemných částic jsou organické látky, dále se zde vyskytují 

sulfáty a z těžkých kovů nejčastěji Fe, Mn, V, Ni. Pro katalyzátory automobilů je typická 

přítomnost Pt, Pd, Rh (HUGHES et al., 1998). Uvedené látky mohou působit negativně 

na zdraví exponovaných jedinců. Ultrajemné částice jsou navíc schopny vzhledem 

ke svému relativně většímu povrchu vázat větší množství polutantů (OBERDÖRSTER, 

2000). 

Významnou složku aerosolu představuje uhlík. Na celkové hmotě PM10 se podílí 

z 10⎼50 % (SEINFIELD et PANDIS, 1998). Může být přítomen ve formě elementární 

nebo organické. Elementární uhlík je emitován vždy přímo, zejména při spalovacích 

procesech. Organický uhlík může kromě přímé emise vznikat také kondenzací málo 

těkavých organických plynů (MAZNOVÁ et al., 2009).  

Organický materiál obsažený v hrubé frakci pochází především ze zbytků 

biologických materiálů. Organický materiál jemných částic má původ ve spalovacích 

procesech a oxidaci těkavých organických látek (PUTAUD et al., 2004). Organické látky 

tvoří 50–70 % suché hmotnosti jemných částic v atmosféře (US EPA, 2004). 

Organické sloučeniny v ovzduší jsou na základě svých fyzikálně-chemických 

vlastností separovány mezi plynnou a partikulární fázi. Toto rozdělení pro jednotlivé látky 

závisí na tenzi par nad kapalinou, teplotě a velikosti povrchu částic obsažených v jednotce 

objemu vzduchu. S určitým zjednodušením platí, že látky s hodnotou tenze par nižší než 

10
–6

 Pa jsou vázány na pevný aerosol, naopak sloučeniny s hodnotami tenze par nad 1 Pa 

se vyskytují v plynné formě. Látky, jejichž hodnota tenze par leží v rozmezí uvedených 

hodnot, se nacházejí v obou fázích. Jsou proto označovány jako semivolatilní. Vysoký 

obsah organické hmoty v PM způsobuje, že i látky s poměrně vysokou tenzí par se chovají 

jako semivolatilní, a mohou tak být adsorbovány na PM (PANKOW, 1994). 
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Chemické složení částic je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících zdravotní účinky 

částic. K nejrizikovějším složkám suspendovaných částic patří polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAHs), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované di-benzo-para-

dioxiny a furany (PCDD/F) a přechodné kovy. Zmíněné látky jsou produkovány zvláště 

při spalovacích procesech. Z tohoto důvodu jsou částice pocházející ze spalování fosilních 

paliv řazeny mezi nejrizikovější. Naopak menší toxicitu v laboratorních testech 

při koncentracích, které odpovídají reálným hodnotám expozice, vykazují amonné soli, 

chloridy, sulfáty, nitráty, aluminosilikáty (WHO, 2004).  

2.5 Vliv suspendovaných částic na zdraví a mechanismy jejich 

působení v organismu 

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi představuje globální problém, který, 

jak potvrzuje řada epidemiologických a toxikologických studií, může zejména 

v průmyslem a dopravou silně zatížených oblastech významným způsobem přispívat 

k nemocnosti a úmrtnosti obyvatel. Přestože předložená diplomová práce je zaměřená 

na vliv částic na imunitní systém, je vzhledem ke komplexnosti působení prašného 

aerosolu v organismu vhodné zmínit se o jejich účincích také na další tělní systémy. 

Epidemiologické studie 

Prašný aerosol je v současnosti považován za jednu z nejvýznamnějších 

znečišťujících příměsí v ovzduší (ATEM, 2002). Suspendované částice patří k hlavním 

prioritám programu EU z roku 2001 CAFE – Čistý vzduch pro Evropu (Clean Air for 

Europe). Ve strategickém dokumentu k tomuto programu byl roční počet předčasných 

úmrtí ve 25 členských státech EU způsobených expozicí nadměrným koncentracím 

prašného aerosolu stanoven na cca 350 000. Podle odhadů publikovaných v práci 

HORÁLKA et al. (2007) připadá, z důvodu koncentrací PM10 dlouhodobě zvýšených nad 

úroveň pozaďové koncentrace, počet předčasných úmrtí v České republice na 7 443 nebo 

9 366 osob za rok, v závislosti na zvolené hodnotě pozaďové koncentrace 10 μ/gm
3
 nebo 

5  bμ/gm
3
. Podle odhadů WHO (2006) je znečištění ovzduší prachem zodpovědné 

za zkrácení průměrné délky života obyvatel Evropské unie o téměř 9 měsíců. 
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Současné kvantitativní závěry o účincích suspendovaných částic na zdraví vycházejí 

především z výsledků epidemiologických studií. Již ve 30. letech 20. století byl sledován 

vztah mezi krátkodobým zhoršením kvality ovzduší a zhoršením zdravotního stavu 

obyvatel, včetně nárůstu počtu úmrtí (FIRKET, 1931). Patrně nejhorší dopad měl tzv. 

velký smog v Londýně roku 1952, během něhož došlo k úmrtí více než 4000 lidí 

na následky související se znečištěním ovzduší (LOGAN, 1953).  

V následujících letech byly publikovány práce analyzující změny v úmrtnosti a 

nemocnosti populace v závislosti na kolísající úrovni znečištění ovzduší v různých 

městech. Epidemiologické studie z Detroitu (SCHWARTZ, 1991), Utahu (POPE et al., 

1992), Filadelfie (SCHWARTZ et DOCKERY, 1992), St. Louis a Tennessee (DOCKERY 

et al., 1992), Birminghamu (SCHWARTZ, 1993) a řady dalších oblastí shodně prokázaly 

malý, ale statisticky významný, vzestup mortality asociovaný s krátkodobou expozicí 

zvýšeným koncentracím PM10 v ovzduší. V rozsáhlé studii realizované ve 20 největších 

amerických městech v průběhu let 1987–1994 bylo zjištěno, že zvýšení koncentrace PM10 

o 10 µg/m
3
 vede k nárůstu celkové úmrtnosti o 0,51 % a úmrtnost na kardiovaskulární a 

respirační onemocnění stoupá o 0,68 % (SAMET et al., 2000). Získaná data byla následně 

podrobena reanalýze, kterou byly původní odhady sníženy: v případě celkové úmrtnosti 

na 0,21 % a 0,31 % pro úmrtnost na kardiovaskulární a respirační onemocnění.  

Důkaz o vlivu chronické expozice zvýšeným koncentracím PM na úmrtnost přinesly 

v 90. letech výsledky dvou prospektivních kohortových studií, v nichž byla dlouhodobě 

sledována mortalita obyvatel vybraných amerických měst s různou úrovní znečištění 

ovzduší prašným aerosolem. V tzv. Harvardské studii šesti měst bylo zvýšení koncentrací 

PM2,5 o 10 μg/m
3
 spojeno s 13% vzestupem celkové úmrtnosti a 18% navýšením úmrtnosti 

na kardiopulmonální příčiny (DOCKERY et al., 1993). Studie ACS (American Cancer 

Society), v níž bylo sledováno více než 500 000 obyvatel 151 amerických metropolitních 

měst, prokázala 6% navýšení celkové úmrtnosti a 12% nárůst v případě kardio-

pulmonálních příčin opět při navýšení koncentrací PM2,5 o 10 μg/m
3
 (POPE et al., 1995). 

Studie dále pokračovala i po publikování prvních výsledků. Závěry z 16letého pozorování 

prokázaly navýšení celkové úmrtnosti o 4 %, úmrtnost na kardiopulmonální příčiny 

vzrostla o 6 % a na rakovinu plic o 8 % při každém zvýšení koncentrací PM2,5 o 10 μg/m
3
 

(POPE et al., 2002). Současně byl zaznamenán 12% nárůst incidence srdečních 

onemocnění a 18% nárůst výskytu ischemických onemocnění, která mohou vést 
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až k infarktu (POPE et al., 2004). Menší vliv byl pozorován u frakcí PM10 a PM15. 

v případě TSP a hrubé frakce částic (PM10–2,5) navýšení mortality nebylo zjištěno (POPE 

et al., 2002). 

Epidemiologické studie prokázaly vliv prašného aerosolu také na nemocnost. 

V obdobích zvýšených koncentrací PM10 v ovzduší byl například zjištěn vzestup návštěv 

pohotovosti v souvislosti s astmatickými obtížemi (SCHWARTZ et al., 1993), zvýšená 

nemocnost a absence dětí ve školách (RANSOM et POPE, 1992) a zvýšená spotřeba léčiv 

(DELFINO et al., 1998). 

Evropské studie závěry publikované americkými vědci potvrdily. 

K nejvýznamnějším projektům z Evropy, týkajícím se vlivu znečištění ovzduší na zdraví, 

patří APHEA (Air Pollution and Health: an European Approach). Cílem projektu bylo 

provést kvantifikovaný odhad krátkodobých zdravotních účinků znečištěného ovzduší. 

Na projektu spolupracovalo 11 vědeckých skupin, které analyzovali výsledky měření 

denních koncentrací vybraných látek v ovzduší, úmrtnost a akutní příjmy 

ve zdravotnických zařízeních z 15 velkých evropských měst. Projekt pokrýval více než 

25 miliónů obyvatel Evropy a prokázal vliv zvýšených koncentrací PM na nárůst úmrtnosti 

a nemocnosti.  

Navazující projekt APHEA 2 probíhal v 90. letech ve 29 evropských městech 

a zahrnul populaci více než 43 milionů lidí. Zvýšení koncentrace PM10 o 10 μg/m
3
 mělo 

za následek nárůst v počtu denní úmrtnosti o 0,6 %. Dále bylo zjištěno 1% zvýšení 

počtu hospitalizací osob starších 65 let trpících astmatem nebo chronickou obstrukční 

plicní nemocí. Hospitalizace osob s kardiovaskulárním onemocněním narostly o 0,5 % 

při zvýšení PM10 o 10 μg/m
3 

(KATSOUYANNI et al., 2001; ANALITIS et al., 2003). 

WHO ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě v roce 2000 uvádí 

jako sumární odhad ze 17 epidemiologických studií denní zvýšení celkové úmrtnosti 

v souvislosti s nárůstem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m
3
 o 0,74 % (WHO, 

2000). 

Z hlediska účinků na zdraví představuje větší riziko frakce jemných částic (PM2,5) 

ve srovnání s účinky částic hrubých (PM10). Porovnání výsledků studií zabývajících se 

krátkodobými účinky suspendovaných částic ukazuje na menší heterogenitu mezi výsledky 

pro PM2,5 než pro PM10 (WARD et AYRES, 2004). Negativnější účinky menších částic 
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souvisí s jejich relativně větším povrchem, na němž tak může být adsorbováno větší 

množství potenciálně toxických a genotoxických látek. Současně je pro jemnou frakci 

částic charakteristická přítomnost sulfátů a dalších sloučenin kyselého charakteru 

a schopnost pronikat hlouběji do dýchacího systému (OBERDÖRSTER, 2002). 

Podle WHO (2000, 2006) představují dnes běžné koncentrace polétavého prachu 

v Evropě (tedy i v ČR) významné riziko pro lidské zdraví. Proto WHO (2006) doporučuje 

snižovat úroveň znečištění ovzduší. Zlepšení kvality ovzduší bude mít podstatný dopad 

na zlepšení zdraví lidí, a to i v oblastech, kde je znečištění silně pod hranicí stanovenou 

Evropskou unií (40 μg/m
3
 pro PM10). 

Rozsáhlou studii vlivu znečištění ovzduší na střední délku života provedli POPE et 

al. (2009). Ve zmínění práci autoři porovnávali střední délku života v 51 metropolitních 

oblastech USA, v nichž v důsledku změny technologie spalování paliv v automobilech a 

elektrárnách došlo ke snížení úrovně znečištění ovzduší frakcí PM2,5. Z dosažených 

výsledků vyplývá, že snížení koncentrací PM2,5 o 10 μg/m
3
 je spojeno s průměrným 

prodloužením střední délky života o 10 měsíců. 

V podmínkách ČR byl podobně zaměřený výzkum proveden v průmyslové oblasti 

severozápadních Čech SKORKOVSKÝM (2010). Cílem bylo stanovit, zda existují rozdíly 

ve věkově standardizované denní úmrtnosti z období vysokých koncentrací SO2 a PM10 

v ovzduší ve srovnání s obdobím s nízkými koncentracemi. Byla sledována úmrtnost 

celková, kardiovaskulární a respirační zvlášť pro obě pohlaví a věkové skupiny do 59 let, 

60–74 let a nad 74 let. Autor ve své práci dospěl k závěru, že snížení úmrtnosti v důsledku 

poklesu koncentrací škodlivin v ovzduší se pohybuje v rozmezí 3 % až 17 % v závislosti 

na pohlaví, věku a příčině smrti. Studie hodnotící vliv respirabilních prachových částic a 

SO2 na zvýšení denní úmrtnosti ukazují, že významnějším faktorem jsou pravděpodobně 

PM2,5. 

Zajímavý výzkum provedli vědci v Irsku, když využili zákazu prodeje a distribuce 

uhlí v Dublinu ke zhodnocení změn v úmrtnosti obyvatel. Zmíněný zákaz vedl 

k významnému snížení koncentrací prachových částic v zevním ovzduší. Zároveň s ním 

byl opět zaznamenán pokles věkově standardizované celkové, kardiovaskulární a 

respirační úmrtnosti (CLANCY et al., 2002). 

  



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  31 

Hodnocení zdravotních rizik 

Zatímco biologické účinky a zdravotní rizika plynných škodlivin (např. NOx, SO2, 

CO) jsou na základě jejich nebezpečnosti (tj. závislosti dávka ⎼ odpověď) a vcelku 

snadného zjištění expozičních koncentrací dobře definovatelné, aplikace tohoto přístupu 

není pro PM nejvhodnější, protože stejná koncentrace částic na dvou různých lokalitách 

nemusí představovat stejné zdravotní riziko vzhledem k často velmi odlišnému 

chemickému složení škodlivin na ně vázaných (ADAMEC et al., 2008).  

K hodnocení rizik krátkodobé i dlouhodobé expozice prašného aerosolu je 

v současnosti obvykle používán koncept relativních rizik. Tento způsob hodnocení 

je založen na hodnotách odvozených z analýz epidemiologických studií (POKORNÝ et al., 

2006).  

Vztah dávka – účinek je hodnocen odhadem relativního zvýšení výskytu nemocí 

nebo úmrtí, platných pro zkoumanou populaci v závislosti na denním, případně hodinovém 

chodu imisních koncentrací v monitorované lokalitě nad hodnotu, která je hodnocené 

skupině obyvatel vlastní v hypotetickém případě nulového působení příslušné škodliviny. 

Místo denních a hodinových chodů koncentrací PM lze pro potřeby hodnocení zdravotních 

rizik použít i roční koncentrace (POKORNÝ et al., 2006). 

Na základě výsledků doposud provedených studií nelze jednoznačně určit hranici 

(prahovou koncentraci), pod kterou by se neprojevovaly negativní účinky prachových 

částic na lidské zdraví. Vnímavost jedinců v populaci má tak širokou variabilitu, 

že nejcitlivější skupiny populace jsou v riziku i při velmi nízkých koncentracích. Dolní 

hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny zdravotní efekty, není o mnoho 

vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA (MŽP ČR). Část vědců 

(TOMÁŠKOVÁ et al., 2011) se přiklání k modelu bezprahového působení částic. 

U krátkodobé expozice PM10 je prokázána téměř lineární závislost dávky a účinků. 

Při velmi vysokých koncentracích PM10 (řádově ve stovkách μg/m
3
) vykazuje křivka 

závislosti dávka – účinek mělčí průběh. Pozorované účinky expozice PM10 jsou s největší 

pravděpodobností asociovány s obsahem jemné frakce (PM2,5) v PM10. WHO proto 

považuje koncentrace PM2,5 za vhodnější prediktor mortality a morbidity (WHO, 2000). 
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V dodatku aktualizujícím Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě uvádí WHO 

pro krátkodobou expozici vzestup celkové úmrtnosti o 0,5 % při zvýšení denní průměrné 

koncentrace PM10 o 10 μg/m
3 

nad hodnotou 50 μg/m
3
. Při dlouhodobé expozici navýšení 

roční koncentrace PM10 o 10 μg/m
3 

zvyšuje celkovou předčasnou úmrtnost exponované 

populace o 3 % (WHO, 2006). 

Z epidemiologických studií vyplývá, že k vnímavějším, a tedy i více ohroženým, 

skupinám populace patří děti, starší lidé, osoby s kardiovaskulárním nebo respiračním 

onemocněním a jedinci s oslabeným imunitním systémem. Rozdíly v interindividuální 

vnímavosti k účinkům suspendovaných částic vyplývají také z polymorfismu některých 

genů, zejména těch, které se podílejí na antioxidační ochraně organismu, detoxifikaci 

škodlivin a reparačních procesech (KLEEBERGER et HOWDEN, 2007).  

V publikacích WHO (2000, 20004, 2006, 2011) věnujících se znečištění ovzduší jsou 

jmenovány následující prokázané zdravotní účinky suspendovaných částic. Krátkodobá 

expozice vysokým koncentracím prašného aerosolu má za následek zvýšení počtu 

zánětlivých onemocnění plic, nepříznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, zvyšuje 

spotřebu léčiv a počet hospitalizací, zejména v souvislosti se srdečně-cévními a dýchacími 

obtížemi. Rovněž byl prokázán nárůst úmrtnosti. Úmrtnost stoupá neprodleně nebo 

se zpožděním několika málo dnů. Také bylo sledováno zvýšení kojenecké úmrtnosti. 

Jako ještě závažnější se jeví problém dlouhodobé expozice polétavému prachu. 

U exponované populace dochází ke snížení plicních funkcí, narůstají počty onemocnění 

dolních cest dýchacích, chronických obstrukčních onemocnění plic a rakoviny plic. Snižuje 

se předpokládaná délka dožití. Předčasná úmrtnost je spojována převážně se srdečně-

cévními a plicními chorobami (WHO, 2000; WHO, 2004; WHO, 2006; WHO, 2011). 

V případě dětí se chronická expozice znečištěnému ovzduší suspendovanými 

částicemi projevuje poškozením vývoje plic a snížením plicních funkcí. Z akutních účinků 

je časté zhoršení projevů astmatu a vyšší incidence respiračních onemocnění (WHO, 

2004). Změny ve struktuře a funkcích během vývoje plic vyvolané chronickou expozicí 

městskému ovzduší v prenatálním období a období po narození byly prokázány rovněž 

v experimentálně na laboratorních myších (MAUAD et al., 2008).   
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Výsledky studie realizované v 80. letech v ČR upozornily na vliv zvýšených 

koncentrací prachových částic (TSP) na novorozeneckou a kojeneckou úmrtnost (BOBÁK 

et LEON 1992). Vyšší riziko mortality narozených dětí je spojeno mimo jiné s poruchami 

růstu v prenatálním období. V práci DEJMKA et al. (1999) byl zjištěn signifikantní nárůst 

rizika narození dítěte s IUGR (nitroděložní růstová retardace) matkám exponovaným 

v prvním měsíci těhotenství koncentracím PM10 nad 40 μg/m
3
 nebo PM2,5 nad 27 μg/m

3
. 

Při zvýšení PM10 o 20 μg/m
3
 vzrostlo relativní riziko IUGR 1,5 krát. V navazující studii 

autoři účinek prachu na růst plodu spojují s přítomností PAHs adsorbovaných na povrch 

suspendovaných částic (DEJMEK et al., 2000). 

Polská studie vlivu prenatální expozice PM2,5 na porodní váhu udává snížení 

hmotnosti novorozenců v průměru o téměř 100 g při navýšení koncentrací PM2,5 

o 30 μg/m
3
, přičemž u novorozených chlapců byla průměrná změna porodní hmotnosti 

189 g, u  dívek pouze 17 g. Uvedené výsledky naznačují možnou vyšší senzitivitu plodů 

mužského pohlaví k účinkům prenatální expozice PM2,5 (JEDRYCHOWSKI et al., 2009a). 

V navazující práci se autoři zabývali vlivem intrauterinní expozice PM2,5 na závažnost 

onemocnění dolních cest dýchacích. Výsledky studie potvrzují, že vnik respiračních 

onemocnění v průběhu života může mít svůj původ již v prenatálním období, kdy probíhají 

rozhodující procesy ve vývoji dýchacího systému (JEDRYCHOWSKI et al., 2009b). 

Vliv zvýšených koncentrací TSP na riziko předčasného porodu prokázali BOBÁK 

et al. (2000). Výsledky byly průkazné opět pouze v případě expozice v prvních měsících 

těhotenství. 

2.5.1 Depozice inhalovaných částic v dýchacím traktu  

Do lidského těla pronikají PM převážnou většinou respirační cestou, v mnohem 

menší míře kůží nebo spolu s potravou do trávicího traktu. Aby částice mohly uplatnit svůj 

biologický efekt, musí v organismu po určitou dobu zůstat. Účinky částic na zdraví se tedy 

odvíjejí od množství PM, které je deponováno v cílových orgánech. Dávka v cílovém 

orgánu závisí na počáteční depozici částic po vniknutí do organismu a jejich retenci 

(WHO, 2004). 

Pojem depozice se v  inhalační toxikologii vztahuje na zachycení částic 

z vdechnutého vzduchu v respiračním systému. Množství částic deponovaných 

po vdechnutí v plicích je úměrné jejich koncentraci v ovzduší (SMOLÍK et al., 2011). 
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Inhalované částice mohou být deponovány v různých oblastech dýchacího traktu 

v závislosti na charakteristikách dýchání (objemu vdechnutého vzduchu, frekvenci 

dýchání, způsobu nádechu nosem nebo ústy), anatomii dýchacích cest a na vlastnostech 

inhalovaných částic, především jejich velikosti, tvaru, elektrickém náboji a rozpustnosti 

ve vodě. 

Hodnocením koncentrací částic, které se mohou v důsledku depozice reálně 

vyskytovat v dýchacím traktu člověka, se zabývali LI et al. (2003). Biologicky relevantní 

koncentrace DEP (částice dieselových exhalací) ve tkáních se podle výsledků provedených 

experimentů pohybuje v rozmezí 0,2⎼20 µg/cm
2
.  

Na zadržení částic v dýchacím traktu se z fyzikálního hlediska podílí několik 

depozičních mechanismů. Jsou jimi zachycení, náraz, gravitační sedimentace, Brownova 

difúze a elektrostatické srážení (DONALDSON et al., 2002; LING et van EEDEN, 

2009; CCOHS, 2011). Pro ilustraci jsou uvedené mechanismy depozice znázorněny 

na Obrázku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Mechanismy depozice částic v dýchacím systému v závislosti na jejich velikosti 

(upraveno podle DONALDSON et al., 2002) 
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K zachycení částice dochází, pokud během svého průchodu dýchacím traktem zavadí 

o jeho vnitřní stěnu. Tato forma depozice je typická pro částice vláknitého tvaru, například 

azbestová vlákna (CCOHS, 2011). Naopak vzhledem k minimálnímu průměru dýchacích 

cest, který je asi 10 μm, nemohou být zachycením deponovány částice kulovitého tvaru 

o průměru menším než 10 μm (WHO, 2004). 

Náraz částice nastává v případě, když proud vzduchu při průchodu složitě větvenými 

dýchacími cestami náhle změní svůj směr, zatímco částice si v důsledku setrvačnosti směr 

svého pohybu udržují. K depozici tak dochází dosednutím částice na vnitřní stěnu dýchací 

trubice. Setrvačnost klesá s klesající hmotností, proto je tento mechanismus depozice 

typický pro částice větších rozměrů. Vliv má však také tvar, hustota a rychlost pohybu 

částice (DONALDSON et al., 2002; WHO, 2004; CCOHS, 2011). 

Sedimentace, vyvolaná působením gravitačního pole, se projevuje u částic větších 

než 0,5 μm. U částic menších velikostí je možné její hodnotu zanedbat (CCOHS, 2011). 

K depozici nárazem a sedimentací dochází v extrathorakální a tracheobronchiální 

oblasti dýchacích cest, přičemž náraz převládá v horních cestách dýchacích a 

se zmenšujícím se průměrem průdušnic nabývá na významu gravitační sedimentace 

(DONALDSON et al., 2002; WHO, 2004). 

Brownův pohyb je výsledkem nárazů molekul plynu ve vzduchu do částic, jejichž 

následkem dochází ke změnám směru pohybu částic. Brownova difúze se projevuje 

u částic o rozměrech menších než 0,5 μm, přičemž platí, že s klesajícími rozměry částic její 

význam narůstá, a stává se tak hlavním mechanismem, jakým dochází k jejich depozici 

(DONALDSON et al., 2002). 

Elektrostatické srážení je ovlivněno nábojem částic. Částice jsou nabíjeny nárazy 

iontů v ovzduší. Elektrický náboj zvyšuje míru depozice nabité částice. COHEN et al. 

(1998) porovnávali depozici nabitých a nenabitých částic o velikosti 0,02 a 0,125 μm 

v tracheobronchiální oblasti dýchacího ústrojí. Bylo zjištěno, že částice s nábojem vykazují 

5–6krát vyšší míru depozice. Elektrostatické srážení se uplatňuje především v ultrajemné 

frakci částic.  

Z hlediska respirační depozice částic aerosolu je možné rozdělit dýchací systém 

do tří oblastí, z nichž každá pokrývá několik anatomických jednotek. Tyto oblasti 
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se významně liší svou strukturou, způsobem, jakým v nich proudí vzduch, funkcí, dobou, 

po kterou v nich vzduch zůstává, a citlivostí na usazené částice. 

První oblastí jsou horní cesty dýchací (tzv. extrathorakální oblast), zahrnující nos, 

ústa, hltan a hrtan. Druhá, tracheobronchiální oblast, pokrývá průdušky (bronchy) a 

průdušinky (bronchioly). V poslední, alveolární, oblasti probíhá výměna plynů v plicních 

sklípcích (alveolách). Různé buněčné typy v jednotlivých oblastech dýchacího systému 

determinují způsob a míru clearance deponovaných částic a opověď na jejich depozici 

na buněčné úrovni (DONALDSON et al., 2002). 

Velikost částic je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím jejich průnik a ukládání 

v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, 

odkud jsou částečně vykašlány a částečně spolknuty. 

V souvislosti s místem depozice částic v uvedených oblastech dýchacího systému 

rozlišujeme vdechovatelnou (inhalabilní) frakci, do které řadíme částice, které mohou 

vstupovat do dýchacího ústrojí člověka. Extrathorakální frakce částic je zachycována 

na sliznici dutiny nosní a ústní. Při běžném dýchání nosem se do dalších částí dýchacího 

systému prakticky nedostávají částice o rozměrech nad 10 μm. Při dýchání ústy 

je v extrathorakální oblasti zachyceno asi 65 % PM10 (US EPA, 1982). Thorakální frakci 

tvoří částice, které se v dýchacím ústrojí člověka dostávají až za hrtan, tedy do oblasti 

dolních cest dýchacích. Tracheobronchiální frakce částic proniká do oblasti bronchů 

na počátku plic. Respirabilní frakce částic má schopnost proniknout až do plicních sklípků, 

do oblasti výměny dýchacích plynů (ČSN EN 481; ISO 7708) 

Dýchání ústy mění charakter depozice, ve smyslu snížení množství částic 

zachycených v extrathorakální oblasti a současného zvýšení tracheobronchiální a plicní 

depozice. Depozice částic v nižších oblastech respiračního systému je spojena s větším 

zdravotním rizikem z důvodu vyšší efektivity clearance a lepší ochrany epitelu 

mukociliární vrstvou v horních cestách dýchacích (WEXLER et SARANGAPANI, 1998). 

Nejméně zůstávají deponovány v dýchacím traktu částice o rozměrech 0,2–1 μm, 

neboť v tomto rozmezí velikostí jsou příliš malé na to, aby byly zachyceny nárazem 

nebo sedimentací, a naopak příliš velké, aby jejich pohyb významně ovlivnila difuze. Tyto 

částice tak zůstávají během průchodu dýchacím ústrojím ve vdechnutém vzduchu a jsou 

opět vydechovány (WHO, 2004). 
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Výsledky experimentu, v němž byla sledována míra depozice částic o rozměrech            

04–0,1 μm na 22 dobrovolnících ukazují, že ve frakci ultrajemných částic se zmenšující se 

velikostí roste míra depozice (JACQUES et KIM, 1998). Uvedená závislost ovšem platí 

jen do určité mezní velikosti. Částice o velikosti 1 nm jsou z 90 % zachycovány 

v extrathorakální oblasti, zbylých 10 % je deponováno v tracheobronchiální oblasti a téměř 

žádné neprostupují do alveol (OBERDÖRSTER et al., 2005). Jak ukazují výsledky 

experimentů, extrathorakální oblast, zejména nosní cesty, představují velmi účinný filtr 

nejen pro částice větších rozměrů (nad 2 μm), ale také pro nanočástice (pod 0,01 μm). 

SWIFT et STRONG (1996) u dospělých zdravých osob dýchajících nosem zjistili 94–99% 

depozici inhalovaných nanočástic o rozměrech 0,53–0,62 nm v nosních cestách. 

Nejvyšší míru alveolární depozice vykazují částice o velikosti 20 nm. Přestože 

hmotnostní koncentrace inhalovaných částic může být nízká, počet deponovaných částic 

v alveolární oblasti je velmi vysoký (OBERDÖRSTER et UTELL, 2002).  

Míra depozice jednotlivých velikostních frakcí částic v různých oblastech dýchacího 

ústrojí je znázorněna na Obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Depozice jednotlivých frakcí PM v dýchacím ústrojí (upraveno podle 

OBERDÖRSTER et al., 2005) 
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Clearance deponovaných částic 

Účinky částic v dýchacím traktu závisejí na množství deponovaných částic, složení, 

délce jejich zdržení v dýchacím systému a způsobu clearance. Termínem clearance 

popisujeme mechanismy následného odstranění deponovaného materiálu z respiračního 

traktu. V závislosti na místě depozice a rozpustnosti částic se uplatňuje několik 

mechanismů clearance. Výsledkem těchto procesů může být odstranění částic z povrchu 

dýchací cest, případně jejich translokace na jiná místa respiračního traktu nebo do dalších 

orgánů, či jejich úplné odstranění z organismu (WHO, 2004). 

V případě ve vodě rozpustných částic obvykle dochází k poměrně rychlému procesu 

rozpuštění v tekutinách pokrývajících povrch dýchacích cest a alveolů. Poté jsou 

rozpuštěné částice transportovány skrz epitel do intersticia, odkud mohou difuzí přecházet 

do lymfatického a krevního oběhu (WHO, 2004). 

Z extrathorakální oblasti jsou slabě rozpustné a nerozpustné částice po uchycení 

na nosní nebo faryngální sliznici odstraňovány mechanickými procesy (kýcháním, 

smrkáním, kašlem). V tracheobronchiální části se při clearanci uplatňuje mukociliární 

transport, při němž jsou mechanické nečistoty zachycené na vrstvičce hlenu pohybem 

řasinek epitelu dýchacích cest posouvány směrem k dutině ústní až do hrtanu. Odtud jsou 

spolu s hlenem vykašlány, případně spolknuty, čímž dochází k expozici 

gastrointestinálního traktu (STŘÍŽ, 2008). 

U zdravých osob kryje mukózní sekret epitel dýchacích cest od paranazálních sinů 

až po větší bronchioly. Hlen je hlavní součástí tenké vrstvy viskózně-elastického 

vodnatého sekretu, který pokrývá epitelové buňky a svými vlastnostmi přispívá k účinné 

mukociliární clearanci nečistot, které vniknou do dýchacích cest. Vrstva sekretu je obvykle 

asi 5 mm tlustá a vedle výše popsaných vlastností má i ochranný význam pro průnik 

infekčních agens do epitelu. Sekret dýchacích cest je produkován mukózními a serózními 

buňkami podslizničních žlázek a dále pohárkovými buňkami ve sliznici, které produkují 

hlenový sekret (MAREL, 2002).  

V normální sliznici je poměr pohárkových buněk k řasinkovým asi 1:5. Nečistoty 

ve vdechnutém vzduchu stimulují pohárkové buňky ke zvýšené produkci sekretu. Zdravý 

jedinec produkuje denně asi 10 ml sekretu. Při patologických stavech se toto množství 

může až zdesetinásobit. Nahromadění sekretu spolu s dalšími faktory přispívá k rozvoji 
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obstrukce dýchacích cest, tedy k ventilační poruše, která může progredovat a následně vést 

k narušení respiračních funkcí plic (MAREL, 2002). Inhalace hygroskopických částic 

může naopak vést k lokální dehydrataci hlenové vrstvy, a tím k omezení schopnosti 

odstraňovat částice z dýchacích cest (BRODAY et GEORGOPOULOS, 2001). 

V alveolární oblasti jsou nerozpustné částice odstraňovány fagocytózou alveolárními 

makrofágy. Při pohlcování vdechnutých částic makrofágy dochází k uvolňování látek, 

které navozují zánětlivou reakci v plicní tkáni. Tyto látky mohou přestupovat do krevního 

oběhu. Uvolňované regulační molekuly imunitního systému podporují tvorbu agresivních 

volných radikálů v bílých krvinkách a tím přispívají k oxidačnímu stresu (KAZMAROVÁ 

et al., 2008) Podrobněji je tato problematika rozebrána v dalších částech textu. 

Ultrajemné částice mohou prostoupit z alveolů do krve plicních kapilár a krevním 

řečištěm být translokovány do dalších orgánů, kde se následně ukládají. Mezi orgány 

nejčastěji zasažené sekundární depozicí částic patří zejména játra a slezina, dále také 

ledviny, kostní dřeň, srdce a mozek. U nanočástic je s největší pravděpodobností možný 

také příjem nervovými zakončeními a následná axonální translokace do ganglií 

a centrálního nervového systému (NEMMAR et al., 2001; NEMMAR et al., 2002; 

OBERDÖRSTER et al., 2005). V buňkách mohou nanočástice procházet vnitřními 

membránami, a dostávat se tak do jádra buněk a buněčných organel (RUTISHAUSER et 

al., 2007). In vitro byl prokázán vstup nanočástic do mitochondrií makrofágů a epitelových 

buněk spojený s narušením jejich vnitřní struktury (LI et al., 2003).  

Ultrajemné částice cirkulující v krevním oběhu přímo působí na krevní buňky 

a buňky cévního endotelu, přičemž mohou měnit expresi některých jejich genů, 

podněcovat vznik krevních sraženin, a zvyšovat tak riziko vzniku trombózy. In vitro byly 

pozorovány změny v produkci trombogenních a fibrinolytických faktorů u endoteliálních 

cévních buněk exponovaných PM10 (GILMOUR et al., 2005) a vliv nanočástic na agregaci 

krevních destiček (RADOMSKI et al., 2005).  

In vivo na laboratorních potkanech OBERDÖRSTER et al. (1992) porovnávali 

účinky jemných a ultrajemných částic TiO2. Zjistili, že ultrajemné částice v porovnání 

s jemnými částicemi vykazují větší míru translokace do intersticia plic, zhoršují schopnosti 

clearance alveolárních makrofágů a více ovlivňují buňky epitelu dýchacích cest. Poločas 
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retence ultrajemných částic byl téměř pětinásobný v porovnání s poločasem retence 

jemných částic a více než osminásobně vyšší oproti kontrole.  

Za přítomnosti vysokých koncentrací prašného aerosolu ve vdechovaném vzduchu 

se do dolních cest dýchacích dostávají i ve vodě rozpustné plynné polutanty (např. kyselina 

dusičná, oxid siřičitý, peroxid vodíku, formaldehyd), které by za normálních okolností byly 

zachyceny v mukociliární vrstvě horních cest dýchacích a odtud následně odstraněny. 

Suspendované částice obsahující adsorbovanou vodu však mohou molekuly těchto látek 

vázat. Následně působí jako vektor nesoucí rozpustné plynné látky až do dolních cest 

dýchacích (WHO, 2004). 

Z hlediska dosimetrie byly zjištěny zajímavé rozdíly v mechanismech depozice 

a clearance v závislosti na věku, pohlaví a onemocněních respiračního systému. Vliv 

pohlaví na míru depozice různých frakcí suspendovaných částic byl sledován v sérii testů 

na dobrovolnících (JACQUES et KIM, 2000; KIM et JACQUES, 2004). Při stejných 

charakteristikách dýchaní (minutový dechový objem, frekvence dýchání aj.) bylo zjištěno 

větší množství deponovaných částic u žen v případě ultrajemných částic menších než 

0,06 μm a jemných částic větších než 1 μm. Částice o velikostech v rozmezí 0,06–1 μm 

nevykazovaly rozdíly v míře depozice v závislosti na pohlaví testovaných osob. Vyšší 

depozici částic u žen autoři vysvětlují několika hypotézami opírajícími se o odlišnosti 

v anatomii dýchacích cest mezi muži a ženami. Zmiňovány jsou zejména menší rozměry 

ženských dýchacích cest. Výsledné celkové množství deponovaných částic je však přesto 

větší u mužů, a to z důvodu vyšších hodnot minutového dechového objemu. 

U osob s obstrukčním plicním onemocněním (u astmatiků, pacientů s chronickou 

bronchitidou a chronickou obstrukční plicní nemocí) byla prokázána vyšší míra retence 

a omezená clearance částic v plicích v porovnání se zdravou populací. Intenzivnější 

depozice je příčinou vyšších vnitřních dávek některých polutantů ve srovnání se zdravými 

jedinci exponovanými stejným koncentracím, což může být jedním z důvodů větší 

náchylnosti osob s respiračním onemocněním k toxickým účinkům polétavého prachu 

(KIM et KANG, 1997; WHO, 2004). 

U starší populace dozimetrické studie ukazují na sníženou schopnost clearance ve všech 

oblastech dýchacího traktu (US EPA, 2009).  
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Účinky částic na dýchací systém 

Dýchací systém představuje jednak nejvýznamnější cestu vstupu suspendovaných 

částic do organismu, zároveň je také jedním z hlavních cílových míst jejich působení. Vliv 

znečištění ovzduší na dýchací systém je v současnosti nezpochybnitelný. Řadou 

epidemiologických studií bylo prokázáno, že obyvatelé oblastí s vysokými koncentracemi 

PM10 vykazují nižší plicní funkce, přičemž ke zhoršení plicních funkcí dochází již 

po krátkodobé expozice nadměrné prašnosti (GIELEN et al., 1997; TIITANEN et al., 

1999; GAUDERMAN et al., 2000). 

Podle WHO (2000, 2004, 2006, 2011) znečištění ovzduší polétavým prachem 

způsobuje vzrůst rizika úmrtí na respirační choroby u dětí do 1 roku věku, ovlivňuje 

rychlost vývoje dětských plic a zhoršuje rozvoj plicních funkcí. Má za následek také vyšší 

prevalenci a incidenci bronchitidy a kašle a zhoršuje astmatické projevy.  

V dalších studiích byl zjištěn vztah mezi zvýšením koncentrací PM v ovzduší 

a nárůstem počtu návštěv pohotovosti (NORRIS et al., 1999), nemocničních příjmů 

(POPE, 1991; ATKINSON et al., 2001) a zvýšenou spotřebou léčiv (POPE, 1991; 

DELFINO et al., 1998) v souvislosti s respiračními a astmatickými obtížemi. Výzkumy 

dále ukazují, že znečištění ovzduší souvisí se zvýšeným výskytem a větší závažností 

infekčních chorob horních a dolních cest dýchacích. Vyšší nemocnost se týká především 

dětí (WHO, 2004). Švýcarská studie potvrdila vztah mezi zvýšenými koncentracemi PM10 

v ovzduší a častějším výskytem chronického kašle a bronchitidy u dětí, a to i v oblastech, 

kde znečištění ovzduší dosahuje relativně nižších úrovní (BRAUN-FAHRLANDER et al., 

1997). 

V kalifornské studii byly výraznější účinky znečištěného ovzduší na plicní funkce 

pozorovány u dětí trávicích více času ve venkovním prostředí. U dětí, které se přestěhovaly 

do oblastí s čistším ovzduším, bylo zaznamenáno zlepšení vývoje plicních funkcí a naopak 

děti, které se v průběhu studie přestěhovaly do více znečištěných oblastí, vykazovaly horší 

rozvoj plicních funkcí. Pokles plicních funkcí byl asociován se znečištěním ovzduší PM10, 

PM2,5, NO2 a anorganickými kyselými parami. Vliv jednotlivých škodlivin nebylo možné 

z důvodu silné korelace koncentrací stanovit (GAUDERMAN et al., 2000). V navazující 

práci byl zjištěn signifikantně větší vliv PM2,5 v porovnání s PM10 a PM10-2,5. Autoři také 

poukazují na průkazné negativní účinky dieselových emisí na plicní funkce dětí 



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  42 

(GAUDERMAN et al., 2002). Výsledky obou studií naznačují, že dlouhodobá expozice 

znečištěnému ovzduší v dětském věku může ovlivňovat vývoj malých dýchacích cest 

(bronchiolů) a být příčinou snížených plicních funkcí a možného vyššího rizika vzniku 

respiračního onemocnění v dospělosti  

Jedním z často hodnocených parametrů plicních funkcí je vrcholný výdechový 

průtok (PEF). Bylo zjištěno, že nárůst koncentrací PM10 snižuje ranní i noční PEF 

(GIELEN et al., 1997). Ve finské studii (TIITANEN et al., 1999) byl nižší PEF asociován 

s hrubou, jemnou i ultrajemnou frakcí částic. 

Srovnání účinků PM v případě expozice zdravých dětí a dětí trpících astatem 

napovídá, že astmatické děti jsou více senzitivní. K témuž závěru dospěli i WARD 

et AYRES (2004), kteří hodnotili výsledky 22 panelových studií zabývajících se vlivem 

znečištění ovzduší suspendovanými částicemi na zdraví dětí. Autoři poukazují na rozdílné 

výsledky jednotlivých studií, jejichž příčinu vidí zejména v délce trvání studie, zvolených 

cílových ukazatelích a výběru sledovaných jedinců. Výsledky výzkumů se však shodují 

ve vyšší citlivosti astmatických dětí vůči znečištění ovzduší. V práci VEDALA et al. 

(1998) byl u astmatických dětí po expozici PM sledován průkazný nárůst symptomů kašle, 

tvorby hlenu, bolesti v krku a snížený PEF, zatímco u neastmatických dětí (tvořených 

skupinou zdravých dětí, dětí s obstrukcí dýchacích cest a dětí, které po námaze vykazovaly 

snížený usilovně vydechnutý objem za první sekundu) vliv PM na uvedené symptomy 

nebyl signifikantní. Studie byla realizována v oblasti s nízkými koncentrace dalších 

polutantů (ozón, SO2), u kterých je rovněž předpokládán vliv na hodnocené symptomy. 

Z důvodu velmi častého současného výskytu těchto látek a prašného aerosolu, bývá 

obtížné oddělit účinky PM od vlivu dalších polutantů. 

Přítomnost dalších znečišťujících látek v ovzduší může mít synergické účinky, a tím 

zhoršovat působení PM na lidské zdraví. Při vysokých úrovních znečištění ozónem byly 

zjištěny silnější účinky PM10 na symptomy dolních cest dýchacích (např. sípání, obtížné 

dýchání, kašel) a plicní funkce (např. PEF) (WARD et AYRES, 2004). Rovněž účinky 

ultrajemných částic jsou zvýšeny v případě přítomnosti dalších polutantů, zejména ozónu 

(OBERDÖRSTER, 2000). 

Vedle vlastního chemického složení prachových částic, včetně na povrch fixovaných 

škodlivin, je z hlediska jejich působení v dýchacím traktu mimořádně důležitý i tvar 
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inhalovaných částic. Částice jehlicovitého tvaru nejsnáze pronikají do buněk epitelů 

kryjících dolní cesty dýchací, kde mohou vyvolávat vznik mikronekróz. Ty mohou být 

následně vstupní branou sekundárních infekcí či v důsledku neustálého mechanického 

dráždění vyvolávat i zhoubné bujení, jak je tomu např. u azbestových vláken. 

Negativní působení částic v dýchacím ústrojí lze s jistou mírou zobecnění popsat 

následovně. Částice obsažené ve vdechovaném vzduchu dráždí sliznici dýchacích cest, 

mohou způsobovat změny struktury a funkce řasinkového epitelu, zvyšovat produkci hlenu 

a snižovat samočistící schopnosti dýchacího ústrojí. Popsané změny omezují přirozené 

obranné mechanismy, a usnadňují tak vznik a rozvoj respirační infekce. Recidivující akutní 

zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronického zánětu průdušek a chronické 

obstrukční nemoci plic (KAZMAROVÁ et al., 2008). 

3 Účinky suspendovaných částic na imunitní systém 

V řadě klinických, epidemiologických a experimentálních studií bylo prokázáno, 

že inhalace vzduchu s vysokými koncentracemi prašného aerosolu ovlivňuje různé funkce 

imunitního systému. Narušení imunitních funkcí může vést k navození imunodeficitu 

či k rozvoji autoimunitní nebo alergické reakce. Příčinou těchto změn může být genetická 

predispozice, k jejímuž projevu však dochází až v důsledku dlouhodobé aktivace 

imunitního systému při chronickém systémovém zánětu nebo dlouhodobým místním 

drážděním neodbouratelnou látkou, které podněcuje rozvoj granulomatózního zánětu 

(ŠUTA, 2010). Mezi nejdůležitější cíle výzkumů zabývajících se imunotoxickými 

a imunomodulačními účinky prašného aerosolu patří objasnění mechanismů, kterými 

inhalované částice přispívají k rozvoji uvedených změn v organismu. 

Suspendované částice se vzájemně liší v řadě fyzikální a chemických vlastností, 

z nichž toxikologicky nejvýznamnějšími jsou chemické složení, velikost a tvar částic. 

Po vdechnutí se dostávají do organismu, kde reagují s nejrůznějšími buněčnými typy. 

Z těchto důvodů s největší pravděpodobností neexistuje jednotný mechanismus, kterým 

by bylo možné vysvětlit jejich imunomodulační účinky. Přesto je možné vysledovat určité 

společné rysy působení různých druhů částic po jejich depozici v různých oblastech 

dýchacího systému, i v případě translokace do krevního oběhu a dalších částí organismu. 
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Těmito společnými atributy patogenních účinků PM jsou především schopnost vyvolávat 

oxidativní stres a zánět v organismu (GILMOUR et al., 2007).  

3.1 Oxidativní stres 

Oxidativní stres nastává v organismu při narušení rovnováhy mezi vznikem 

a odstraňováním reaktivních forem kyslíku a dusíku. Může být vyvolán jednak zvýšenou 

tvorbou kyslíkových radikálů, ale i snížením kapacity antioxidační ochrany. Inhalované 

částice mohou podněcovat oxidativní stres přímým zanesením oxidačních látek 

adsorbovaných na svém povrchu do plic nebo prostřednictvím oxidačních procesů 

doprovázejících zánět. Ke tvorbě volných radikálů dochází také interakcemi PM s vodním 

prostředím nebo s buněčnými složkami v dýchacím traktu (GILMOUR et al., 2007).  

Schopnost PM vyvolávat oxidační stres závisí na chemickém složení částic. Silný oxidační 

potenciál mají zejména adsorbované PAHs, chinony a přechodné kovy (LI et al., 2008). 

PAHs vyvolávají oxidační stres nepřímo, jako důsledek svých biotransformačních procesů.   

Vznik oxidačního stresu se zdá být obecným mechanismem, jakým buňky reagují 

na přítomnost cizího povrchu v jejich nitru (DONALDSON et al., 2009). 

Odpověď buněk na oxidační stres vyvolaný přítomností PM zahrnuje aktivaci 

antioxidační obrany, vznik zánětu a cytotoxicitu. Jednotlivé reakce jsou aktivovány 

v závislosti na intenzitě oxidačního stresu. Nízká hladina oxidantů aktivuje transkripční 

faktor Nrf2, který spouští transkripci více než dvou set antioxidantů a detoxifikačních 

enzymů. Pokud kapacita produkovaných obraných látek není dostatečná, dochází k tvorbě 

prozánětlivých cytokinů a chemokinů, k expresi adhezivních molekul a rozvoji zánětlivé 

odpovědi. Se zánětlivou reakcí je spojena další tvorba a navýšení hladiny oxidantů 

aktivovanými fagocyty (LI et al., 2002). 

Velmi vysoké koncentrace oxidačních látek působí cytotoxicky. Cytotoxicita 

je zprostředkována například navázáním apoptických látek na povrch mitochondrií. 

Následný sled reakcí vyústí v apoptózu (programovou smrt) plicních buněk (LI et al., 

2002). RENWICK et al. (2004) zjistili vyšší potenciál ultrajemných částic vyvolávat zánět 

a cytotoxické účinky v porovnání s jemnými částicemi o stejné hmotnostní koncentraci. 

Nejběžnějšími oxidanty v organismu jsou reaktivní formy kyslíku (ROS), k nimž 

patří superoxid (O2•), hydroxylový radikál (HO•), peroxyl (ROO•), alkoxyl (RO•), 
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hydroperoxyl (HO2•), peroxid vodíku (H2O2), kyselina chlorná (HClO), ozón (O3) 

a singletový kyslík 
1
O2. Nejreaktivnějším a tedy i nejrizikovějším ROS je hydroxylový 

radikál, který vzniká tzv. fentonovou reakcí peroxidu vodíku za účasti iontů přechodných 

kovů (Fe
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

), které mohou být navázány na částice prašného aerosolu 

(LEDVINA et al., 2004). 

K oxidačnímu stresu mohou významně přispívat také reaktivní formy dusíku (RNS): 

oxid dusnatý (NO•), oxid dusičitý (NO2•), nitrosyl (NO
+
), nitroxid (NO), peroxynitrit 

(ONOO) a alkylperoxynitrit (ROONO) (LEDVINA et al., 2004). 

Oxidativní reakce ovlivňují homeostatickou rovnováhu v organismu. Následkem 

porušení této rovnováhy jsou dramatické změny ve funkcích na molekulární, buněčné 

i tkáňové úrovni (GILMOUR et al., 2007).  

Oxidanty mají schopnost odebírat molekulám jejich elektron, čímž se následně sama 

biomolekula stává reaktivním volným radikálem. Reaktivní molekuly poškozují mastné 

kyseliny v buněčných membránách, proteiny i DNA. Důsledky těchto poškození zahrnují 

změny ve fluiditě a propustnosti buněčných membrán, narušení aktivity a funkce enzymů, 

ztrátu signální funkce proteinů, změny v transportu iontů, hromadění Ca
2+

 v buňkách, 

mutagenezi, karcinogenezi, chyby v procesu translace DNA, inhibici proteosyntézy, 

indukci nebo poruchy regulace apoptózy buněk, nekrózu a poškození mitochondrií 

(ŠTÍPEK et al., 2000). U pokusných osob exponovaných exhalacím z dopravy bylo 

v buňkách periferní krve prokázáno čtyřnásobné zvýšení oxidativních poruch DNA 

(VINZENTS et al., 2005). 

Reaktivní molekuly hrají významnou roli v patogenezi řady chorob, k nejběžnějším 

patří ischemie, diabetes a ateroskleróza (LEDVINA et al., 2004).  

U diabetických pacientů je hlavním vyvolavatelem oxidačního stresu hyperglykemie. 

Oxidační stres je následně příčinou cévních komplikací diabetu.  

K rozvoji aterosklerózy dochází v důsledku oxidace lipoproteinů o nízké hustotě 

(LDL). Oxidované LDL jsou vychytávány makrofágy v cévní stěně. Hromaděním LDL 

ve fagocytujících buňkách dochází k jejich transformaci v tzv. buňky pěnové, které 

se podílejí na zužování a poškozování cévní stěny. Aktivované makrofágy spouští řadu 

dalších procesů, které vyústí v tvorbu ateromu s rizikem vzniku následné trombózy 

nebo embolu (BOWRY et al., 1995). Inhalované PM mohou tvorbu plátů v endotelu cév 
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urychlovat a zvyšovat riziko vzniku trombů prostřednictvím prozánětlivých mediátorů 

uvolňovaných plicními buňkami. 

Dále bylo prokázáno, že oxidační stres hraje roli při vzniku revmatických 

onemocnění, může být příčinou demence při Alzheimerově chorobě nebo přispívat 

k degeneraci buněk produkujících dopamin, a tím se podílet na vzniku Parkinsonovy 

choroby. ROS dokáží nemoci nejen vyvolávat, ale mohou také zhoršovat symptomy 

u onemocnění již probíhajících. Oxidační stres je významným faktorem podporujícím 

a urychlujícím proces stárnutí (ŠTÍPEK et al., 2000). 

V respiračním systému jsou oxidační reakce odpovědné za poškozování a snižování 

aktivity plicních buněk, které slouží jako bariéra nebo se podílejí na clearanci patogenů. 

Oxidační účinky částic nebo jejich reaktivních složek mohou měnit také specifickou 

imunitní odpověď, např. ovlivňováním procesu zpracovávání antigenů. Volné radikály 

mohou spouštět nebo jiným způsobem ovlivňovat řadu buněčných signálních drah. 

Výsledkem jsou změny v produkci a hladinách cytokinů (GILMOUR et al., 2007). 

Popisované negativní působení oxidantů je spojeno s jejich vysokými koncentracemi 

v organismu. Za normálních podmínek plní důležité fyziologické funkce, při nichž ochranu 

vlastních buněk před oxidačním poškozením zajišťují antioxidační systémy neutralizující 

oxidanty.  

Mikrobicidní účinky ROS a RNS se uplatňují v imunitní odpovědi makrofágů 

na přítomnost patogenů v organismu. Rozhodujícím producentem ROS v aktivovaných 

fagocytech je membránový enzymový systém NADPH-oxidázy. Ten má schopnost zvýšit 

produkci volných radikálů stimulací Fc-receptoru. Jeho aktivace vede k přesunu 

cytosolových komponent enzymu k plazmatické membráně a k vytvoření membránově 

vázaného makromolekulárního komplexu. Aktivace fagocytů a stimulace NADPH-oxidázy 

způsobí vzestup spotřeby kyslíku fagocytem. Dochází k tzv. respiračnímu vzplanutí, 

při němž působením NADPH-oxidázy z kyslíku vzniká řada jeho reaktivních derivátů 

(LEDVINA et al., 2004). 

Produkce ROS v procesu respiračního vzplanutí je spojena s jejich následným 

odstraněním z buňky antioxidačními enzymy superoxiddismutázou, glutathionperoxidázou 

a dalšími.  
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3.2 Zánět 

S oxidativním stresem v organismu je úzce spojen zánětlivý proces. Zánětem 

je označován souhrn fyziologických dějů vznikající jako reakce na porušení integrity 

organismu, které vedou k ochraně proti infikování poškozeného místa, k lokalizaci 

poškození a k jeho zhojení (HOŘEJŠÍ et BARTŮŇKOVÁ, 2004). Prvotní signály 

k rozvoji zánětlivých reakcí dávají degranulované tkáňové žírné buňky, aktivované 

fagocyty, látky uvolněné z poškozených buněk nebo součásti mezibuněčné hmoty 

obnažené poraněním. Mezi faktory vyvolávající zánět patří antigenní podněty (zejména 

infekční mikroorganismy), poranění způsobená chemickými nebo fyzikálními vlivy 

a ischemie tkáně (KREJSEK et KOPECKÝ, 2004). 

Vdechnuté látky působí po stránce imunologické jako antigeny, případně alergeny, 

nebo po stránce chemické jako možné mutageny (PETANOVÁ et al., 2008). Izolované 

a časově omezené působení škodlivin z ovzduší je obrannými mechanismy organismu 

překonáno většinou bez následků. V případě zachovaných funkcí alveolárních makrofágů 

jsou inhalované prachové částice účinně pohlcovány a odbourávány. Při opakované 

a dlouhodobé expozici škodlivinám se však tento proces stává podnětem pro dlouhodobou 

až chronickou aktivaci lokální slizniční imunity a rozvoj lokálního zánětu, který může 

přecházet v zánět systémový (PETANOVÁ, 2007; ŠUTA, 2010).  

Výsledkem působení inhalovaných částic je ovlivnění celého organismu, při němž 

se propojí potenciální prozánětlivé účinky spolu s chemickými. Při rozvoji lokální 

a následné systémové zánětlivé odpovědi dochází k zapojení a aktivaci všech složek 

imunitního systému, tedy buněčných a humorálních složek přirozené i specifické imunitní 

odpovědi (PETANOVÁ, 2007; PETANOVÁ et al., 2008). 

Zánětlivé působení prachových částic v plicích a krevním oběhu, a s ním související 

oxidační stres, je v současnosti považován za hlavní mechanismus, jehož prostřednictvím 

dochází ke zhoršování průběhu již existujících onemocnění a vzniku nových poškození 

organismu po expozici ovzduší znečištěnému PM (POPE et DOCKERY, 2006). 

Prozánětlivé účinky prachových částic v plicích jsou spojeny se zvýšenou produkcí 

prozánětlivých cytokinů, chemokinů a expresi adhezivních molekul (LI et al., 2008). 

Lokální zánětlivá odpověď v plicích je spojena s rizikem vzniku a rozvoje plicních 

onemocnění ⎼ astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, fibrózy a rakoviny plic. 
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Systémový zánět může vést ke vzniku aterosklerózy a infarktu myokardu (KOCBACH, 

2008).  

V akutní fázi zánětu dochází k navýšení koncentrací širokého spektra tzv. proteinů 

akutní fáze. Produkce proteinů akutní fáze je spouštěna řadou cytokinů, které jsou 

uvolňovány jako odpověď na různé podněty převážně aktivovanými buňkami monocyto-

makrofágové řady, zúčastněnými v zánětlivé reakci. Nejvýznamnějším stimulem 

pro většinu proteinů akutní fáze je IL-6, ostatní cytokiny (např. IL-1β, TNF-α, IFN-γ, 

TGF-β a IL-8) ovlivňují jednotlivé podskupiny proteinů akutní fáze (NOUZA et NOUZA, 

2000). 

K proteinům akutní fáze patří řada proteinů s různorodým působením v organismu, 

jejichž plazmatické koncentrace se v průběhu zánětu během několika hodin výrazně 

zvyšují. K nejdůležitějším z nich patří C reaktivní protein (CRP), sérový amyloid A, 

některé složky komplementového systému (C3, C4, C9, inhibitor C1, lektin vázající 

manózu), koagulačního a fibrinolytického systému (fibrinogen, plasminogen, tkáňový 

aktivátor plasminogenu, vitronektin, protein S, urokináza), antiproteázy (inhibitor 

a1 proteázy, a1-antitrypsin, a1-antichymotrypsin, a2-makroglobulin), transportní bílkoviny 

(ceruloplasmin, haptoglobin, hemopexin), antagonista IL-1R, GM-CSF, fibronektin, 

feritin, angiotenzinogen a a1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) (NOUZA et NOUZA, 

2000). 

Pokud zánětlivý stimul přetrvává, přechází akutní zánět do své chronické formy. 

Chronický zánět vzniká také při dlouhotrvajícím působení potenciálně toxických látek. 

Chronický zánět je charakterizován převahou lymfocytů a makrofágů a dále přítomností 

plasmatických buněk. Zánětlivé buňky vyvolávají destrukci tkáně, proto je chronický zánět 

spojen s reparačními procesy, zejména proliferací kapilár a fibroblastů. Výsledkem 

reparačních procesů je nahrazení poškozené tkáně vazivem (KREJSEK et KOPECKÝ, 

2004). 

Účinky suspendovaných částic na rozvoj systémového zánětu byly prokázány řadou 

výzkumů založených na sledování vztahu mezi koncentracemi PM v ovzduší a hladinami 

markerů systémového zánětu. U seniorů byly zvýšené koncentrace PM spojeny 

se zvýšenou hladinou CRP (jednoho z nejběžněji používaných markerů akutního zánětu) 

a vyšším počtem leukocytů v krvi. Hodnoty těchto markerů dosahovaly u diabetiků, 
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obézních jedinců a osob s vysokým krevním tlakem průkazně vyšších hodnot v porovnání 

se zdravými seniory (DUBOWSKÝ et al., 2006). Zvýšené hodnoty CRP byly v souvislosti 

s nárůstem koncentrací PM prokázány i v dalších studiích na starší populaci (POPE et al., 

2004; SEATON et al., 1999) nebo u mužů s diagnostikovanou ischemickou chorobou 

srdeční (RŰCKERL et al., 2006).  

NIGHTINGALE et al. (2000) detekovali u zdravých dobrovolníků po expozici 

dieselovým emisím vyšší hladiny prozánětlivého cytokinu IL-8. V téže práci bylo zjištěno 

také zvýšené množství neutrofilů a myeloperoxidázy ve sputu. Myeloperoxidáza katalyzuje 

reakce, při nichž z ROS vzniká silně mikrobicidní kyselina chlorná. Zároveň je vyšší 

hladina myeloperoxidázy asociovaná se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod, 

protože podobně jako neutrofilní granulocyty může destabilizovat aterosklerotické pláty. 

DELFINO et al. (2010) připisují vyšší hladiny cytokinů IL-6 a TNF-RII (Tumor 

necrosis factor receptor II) při vyšších koncentracích PM0,25 účinkům PAHs navázaných 

na suspendované částice. Zánětlivé účinky prašného aerosolu mohou být vyvolány 

působením bakteriálního endotoxinu, který je v různé míře přítomen ve většině vzorků 

PM10 (MUELLER-ANNELING, 2004). 

Jiné výzkumy ukazují na zvýšené hladiny leukocytů v krvi (součást buněčné složky 

zánětlivé reakce) v důsledku krátkodobé expozice vyšším koncentracím PM10 (LIAO et al., 

2005; SCHWARTZ, 2001) i při dlouhodobě vysokých koncentracích PM10 (CHEN 

et SCHWARTZ, 2008). Podobně jako u CRP dochází také v případě leukocytů 

k intenzivnějšímu vzestupu jejich množství po expozici PM10 u osob trpících diabetem, 

po prodělání ischemické choroby srdeční (LIAO et al., 2005) a u osob s diagnostikovaným 

metabolickým syndromem (CHEN et SCHWARTZ, 2008). SCHWARTZ (2001) 

zaznamenal také vyšší hladiny fibrinogenu při zvýšených koncentracích PM10. 

Chronická expozice PM10 může vést ke zrychlenému uvolňování nezralých 

polymorfonukleárních leukocytů z kostní dřeně do krevního oběhu.  MUKAE et al.  (2001) 

předpokládají, že ke stimulaci kostní dřeně dochází prostřednictvím mediátorů zánětu 

uvolňovaných plicními makrofágy.  

Účinky krátkodobé expozice DEP na rozvoj plicního a systémového zánětu zkoumali 

SALVI et al. (1999) na skupině 15 zdravých dobrovolníků. V lavážní tekutině byly 

zjištěny vyšší hladiny neutrofilů, mastocytů a B-lymfocytů, bronchiální biopsie prokázala 
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zvýšenou expresi adhezních molekul (ICAM-1, VCAM-1) a v periferní krvi byl detekován 

vyšší počet neutrofilů a krevních destiček. 

Systémový zánět může být predisponujícím faktorem pro vznik dalších onemocnění. 

TNF-α například vyvolává biochemické změny na inzulinovém receptoru, které mají 

za následek periferní inzulinovou rezistenci. Ta je předpokladem pro vznik diabetu 2. typu 

(KRODER et al., 1996). CRP se uplatňuje v procesu aterogeneze. Podílí se na zvýšené 

tvorbě prozánětlivých cytokinů v monocytech, usnadňuje vstup LDL do makrofágů 

a stimuluje expresi adhezních molekul přítomných na povrchu endotelových buněk 

(PASCERI et al., 2000). Fibrinogen patří mezi hlavní faktory v procesu koagulace krve, 

jeho zvýšená hladina souvisí s rizikem vzniku krevní sraženiny (SCHWARTZ, 2001). 

 Vznik systémového zánětu je tak jedním z nejvíce pravděpodobných vysvětlení 

souvislosti mezi zvýšenými koncentracemi PM v ovzduší následovanými vzestupem 

kardiovaskulární úmrtnosti, jenž byl prokázán řadou epidemiologických studií (viz výše). 

Srovnání vlivu expozice PM10 a PM2,5 na množství lymfocytů v periferní krvi 

ukazuje na vyšší hodnoty asociované s jemnou frakcí PM2,5 (LEONARDI et al., 2000). 

Vlivem velikosti částic na intenzitu zánětlivé odpovědi se zabývala řada prací. Výsledky 

experimentů s laboratorními zvířaty, kterým byly inhalačně nebo instilací aplikovány 

dávky PM, opět ukazují na vyšší potenciál vyvolávat zánětlivou odpověď v případě 

menších částic. Aplikace dávky menších částic vyvolává u pokusných zvířat silnější 

zánětlivou reakci než aplikace stejného množství větších částic v případě, že množství 

částic je vyjádřeno v hmotnostních jednotkách (OBERDÖRSTER, 1996).  

Pokud však množství aplikovaných částic vyjádříme jako celkový povrch částic, jsou 

účinky větších a menších částic srovnatelné. Velikost povrchu částic se tedy zdá být 

důležitým parametrem ve vztahu k zánětlivým účinkům částic (OBERDÖRSTER, 1996; 

TRAN, 2000). Podobné výsledky byly získány i v případě pokusů s nanočásticemi v 

rozmezí velikostí 10–45 nm (STOEGER et al., 2006).  

FAUX et al. (2003) in vitro a in vivo stanovili prahovou dávku, při které slabě 

rozpustné částice iniciují zánět na 1 cm
2 

celkového povrchu částic vztažený na 1 cm
2
 

povrchu epiteliálních buněk, na kterém byly částice deponovány (tzn. cm
2
/cm

2
). U vysoce 

toxických částic může ještě významnější roli než velikost povrchu hrát reaktivita povrchu 

částic (OBERDÖRSTER, 2002). 
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Zánětlivá odpověď způsobená expozicí ultrajemným částicím TiO2 přetrvává 

prokazatelně delší dobu než v případě jemných částic TiO2. Počet polymorfonukleárních 

leukocytů se u laboratorních potkanů exponovaných ultrajemným TiO2 vrátil na původní 

úroveň téměř rok po ukončení expozice (OBERDÖRSTER et al., 1992). Dále bylo 

experimentálně zjištěno, že obalené hydrofobní ultrajemné částice TiO2 vyvolávají výrazně 

menší zánětlivou odpověď v plicích než hydrofilní ultrajemné částice TiO2 

(OBERDÖRSTER, 2002). 

Konkrétní mechanismy, jakými suspendované částice spouštějí zánětlivou odpověď 

v organismu, jsou stále předmětem výzkumů. Na dobrovolnících byla sledována aktivace 

několika různých signálních drah: fosforylace MAP kinázy, aktivace transkripčních faktorů 

regulujících uvolňování mediátorů zánětu (NF-κB, AP-1, Stat3) a indukce exprese EGFR 

(POURAZAR et al., 2005; POURAZAR et al., 2008). 

3.3 Imunodeficience 

V epidemiologických studiích byla zjištěna korelace mezi vzrůstem koncentrací 

prašného aerosolu v ovzduší a zvýšeným počtem hospitalizací pro respirační infekce 

(POPE et DOCKERY, 1992). Zvýšenou vnímavost osob k infekčním onemocněním může 

znečištěné ovzduší vyvolávat změnami struktur a funkcí tkání nebo narušením imunitních 

funkcí (HRUBÁ, 2009).  

Inhalované polutanty poškozují řadu klíčových mechanismů zajišťujících obranu 

organismu před patogeny. V literatuře je především zmiňován vliv částic na narušení 

procesu mukociliární clearance, na snížení schopnosti ničení mikrobů plicními makrofágy 

i na rozvoj specifické humorální a buněčné imunitní odpovědi (GILMOUR et al., 2007).  

Zvýšená vnímavost organismu k mikrobiálním patogenům v důsledku expozice PM 

byla testována v řadě prací, v nichž laboratorní zvířata vystavená působení částic byla 

následně infikována mikroby, nejčastěji streptokoky. Jako první experimentálně prokázali 

souvislost expozice znečištěnému ovzduší, konktrétně výfukovým plynům automobilů, 

a zvýšené náchylnosti k infekcím COFFIN et BLOMMER, ve své práci publikované 

již roku 1967. Od té doby se podobnou problematikou zabývala řada autorů. HATCH et al. 

(1985) zaznamenali o více než 50 % vyšší úmrtnost u pokusných myší, jímž byla před 

infekcí instilací aplikována dávka PM. Výsledky testů se lišily u vzorků PM pocházejících 
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z různých lokalit. Zvýšená toxicita byla spojena s přítomností těžkých kovů v testovaných 

vzorcích a narůstala se zmenšující se velikostí částic. 

V pokusech ZELIKOFFA et al. (2003) nebyla zaznamenána zvýšená náchylnost 

k bakteriálním infekcím u zdravých myší po inhalační expozici znečištěnému městskému 

ovzduší, avšak u starších infikovaných myší došlo po expozici ke zhoršení již 

probíhajícího onemocnění. 

Jednou z hlavních příčin větší náchylnosti organismu k infekcím je omezená 

schopnost pulmonální clearance bakterií (ZELIKOFF et al., 2002) i virů (HARROD et al., 

2003). Na odstraňování mikrobů z respiračního systému se zásadním způsobem podílejí 

fagocytující buňky, mezi nimiž dominují alveolární makrofágy. In vitro výzkumy 

na živočišných i lidských buňkách prokázaly negativní účinky PM na funkce alveolárních 

makrofágů, jejichž důsledkem je snížení schopnosti fagocytů rozpoznávat a ničit patogenní 

mikroorganismy (GILMOUR et al., 2007; HRUBÁ, 2009).  

K potlačení schopnosti makrofágů fagocytovat cizorodý materiál může docházet 

přímým toxickým působením prašného aerosolu na tyto buňky nebo zahlcením 

fagocytujících buněk v případě expozice vysokým koncentracím nerozpustných částic. 

K zahlcení dochází, pokud je zaplněna určitá část vnitřního objemu fagocytujících buněk. 

Nejčastěji uváděnými hodnotami, při nichž dochází k zahlcení jsou 6 % (MORROW, 

1988) nebo 9 % objemu makrofágu (OBERDÖRSTER et al., 1992). 

 Ultrajemné částice snižují fagocytární aktivitu také poškozováním cytoskeletu 

makrofágů, neboť tím zhoršují schopnost migrace makrofágů (MÖLLER et al., 2002). 

Také DONALDSON et al., (1990) zjistili sníženou schopnost chemotaxe u makrofágů 

po expozici PM. RENWICK et al. (2004) naopak prokázali vyšší senzitivitu makrofágů 

exponovaných ultrajemným částicím k chemoatraktantu C5a. Možnou příčinou rozporných 

výsledků může být rozdílná doba trvání expozice v obou experimentech. Je možné, že 

zatímco krátkodobé působení PM vede k aktivaci chemotaktické odpovědi, chronická 

expozice způsobuje snížení vnímavosti makrofágů k chemotaxinům (RENWICK et al., 

2004). 

Další příčinu zhoršení průběhu odstraňování patogenů po expozici PM lze hledat 

v úbytku počtu profesionálních makrofágů. Experimenty s DEP ukazují na jejich schopnost 
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vyvolávat apoptózu a nekrózu makrofágů tvorbou ROS (HIURA et al., 1999; RENWICK 

et al., 2005).  

Alveolární makrofágy zajišťují ochranu před infekcí také uvolňováním 

antimikrobiálních látek (prozánětlivých cytokinů, ROS a interferonu). V práci 

CASTRANOVY et al. (2001) byly alveolární makrofágy, izolované z bronchoalveolární 

laváže laboratorních potkanů exponovaných DEP, následně in vitro exponovány LPS, 

zymosanu a chřipkovému viru. LPS (lipopolysacharid v buněčné stěně gramnegativních 

bakterií) indukuje sekreci prozánětlivých cytokinů (IL-1 a TNF-α) alveolárními 

makrofágy. Zymosan je produktem hub a vyvolává u alveolárních makrofágů tvorbu ROS. 

Výsledky experimentu ukázaly, že expozice DEP snižuje sekreci všech sledovaných 

antimikrobiálních látek (IL-1, TNF-α, interferonu). V jiné práci byla u alveolárních 

makrofágů exponovaných PM10 zjištěna prokazatelně nižší tvorba prozánětlivých cytokinů 

IL-8, MCP-1, MIP-1 a chemotaktického cytokinu IL-6 indukovaná respiračním 

syncytiálním virem (RSV) (KAAN et HEGELE, 2003). 

Změny ve spektru uvolňovaných cytokinů mohou dále ovlivňovat procesy specifické 

imunitní odpovědi (GILMOUR et al., 2007). Odpověď alveolárních makrofágů 

na přítomnost patogenů je silně oslabená a poškození organismů působením patogenů je 

závažnější, což potvrzují také experimenty prováděné in vivo. U laboratorních myší 

infikovaných RSV po sedmidenní expozici DEP byla zjištěna závažnější zánětlivá reakce 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Exponovaní jedinci měli zvýšené hladiny zánětlivých 

buněk a mediátorů zánětu v bronchoalveolární lavážní tekutině v závislosti na expoziční 

dávce PM. Histologická analýza ukázala zřetelný peribronchiální a peribronchiolální zánět. 

Rovněž byly zaznamenány metaplazie epitelu dýchacích cest. Expozice pokusných zvířat 

PM následovaná infekcí virem vedla k navýšení exprese virových genů v porovnání 

s kontrolou (HARROD et al., 2003). 

Zajímavé je zjištění, že určité druhy částic mohou naopak některé parametry imunitní 

odpovědi podporovat, což může vést k účinnějšímu odstraňování patogenů z dýchacího 

ústrojí. V práci ANTONINI et al. (2000) částice oxidu křemičitého zvyšovaly míru 

clearance mikrobů v plicích laboratorních potkanů. Autoři tento efekt vysvětlují aktivací 

plicních fagocytů způsobenou preexpozicí částicemi SiO2, v jejímž důsledku došlo 

ke zvýšené tvorbě antimikrobiálních ROS. Na druhou stranu je nutné zmínit, 
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že dlouhodobá expozice silikátům prokazatelně zvyšuje riziko rozvoje tuberkulózy 

(TeWATERNAUDE et al., 2006). 

Zásadní roli v aktivaci makrofágů a tkáňových dendritických buněk hrají tzv. toll like 

receptory (TLRs). Tyto povrchové receptory fagocytů rozpoznávají mikrobiální antigeny 

přímou interakcí s molekulami na jejich povrchu. Navázání příslušných ligandů 

na receptory TLR vyvolá signalizační procesy, které vedou k aktivaci fagocytů a sekreci 

cytokinů a jiných látek vyvolávajících zánětlivé reakce i molekul nezbytných pro zapojení 

mechanismů specifické imunity (GILMOUR et al., 2007). PM v laboratorních testech 

dokázaly měnit expresi TLRs v plicích. Snížená exprese TLRs zvyšuje riziko vzniku 

infekce. Vyšší míra rizika mykobakteriálních onemocnění u kuřáků může být důsledkem 

snížené exprese receptoru TLR2, který rozpoznává právě mykobakteriální antigeny 

(DROEMANN et al., 2005).  

Důležitou součástí systému mononukleárních fagocytů v plicích jsou dendritické 

buňky, které mají schopnost předkládat antigeny cizorodých struktur dalším buňkám 

imunitního systému, čímž hrají velmi důležitou úlohu v zapojení antigenně specifické části 

imunitního systému (SPÍŠEK et BARTŮŇKOVÁ, 2003). Silně znečištěné částice inhibují 

zrání dendritických buněk a produkci protizánětlivého cytokinu IL-12, což navozuje 

podmínky pro diferenciaci T-lymfocytů ve směru populace Th2 a rozvoj zánětu (BRAUN 

et al., 2010). 

Expozice ovzduší znečištěnému prašným aerosolem může mít vliv také na NK 

(natural killer) buňky. Tito „přirození zabíječi“ se vyznačují silnou cytotoxickou aktivitou 

vůči nádorovým a virem infikovaným buňkám (STŘÍŽ, 2008). CALDERÓN-

GARCIDUENÑAS et al. (2009) prokázali snížené množství NK buněk u dětí žijících 

v oblasti s vyššími koncentracemi PM2,5. NK buňky představují jedny z hlavních 

producentů interferonu γ (IFN-γ). Snížené množství IFN-γ souvisí s vyšší náchylností 

k infekcím a rozvoji nádorového procesu.   

3.4 Alergie 

Prevalence alergických onemocnění od 2. poloviny 20. století prudce stoupá. 

V České republice byl za posledních 20 let zaznamenán čtyřnásobný nárůst v počtu 

alergiků. Podle dosavadních poznatků má na rozvoj alergie vliv genetická dispozice, 
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životní styl, pokles infekčních onemocnění, stres a v neposlední řadě také znečištěné 

životní prostředí, v němž hlavní roli hraje znečištění ovzduší (GUTOVÁ, 2007).  

Variabilita alergického onemocnění je vázána především na interakci genů a faktorů 

prostředí. Vlivy prostředí jsou odpovědné za vznik a průběh alergie z více než 30 %. 

Alergie, astma, alergická rýma, ekzém a anafylaxe mají genetickou predispozici (ŠPIČÁK, 

2011). Faktory prostředí ovlivňují expresi genů a tím výsledný klinický fenotyp 

onemocnění (GUTOVÁ, 2007). 

Podkladem alergie je porucha imunoregulačních mechanismů, jejímž následkem je 

intolerance (přecitlivělost) k zevně působícím antigenům – alergenům (ŠPIČÁK, 2011). 

Alergen je překládán tzv. „antigen prezentující buňkou“ (APC), jíž je nejčastěji 

buňka dendritická, pomocným T-lymfocytům, které mohou být dvojího typu, Th1 a Th2. 

Prekurzorové T-lymfocyty se vyvíjejí v subpopulace Th1 či Th2 v závislosti na cytokinech 

produkovaných APC. V prostředí prozánětlivých cytokinů (např. IL-4, IL-12, IL-5) 

dochází k diferenciaci Th2-lymfocytů, které dále produkují prozánětlivé cytokiny, a tím 

iniciují diferenciaci B-lymfocytů a produkci protilátek třídy IgE. Th2-lymfocyty také 

aktivují eozinofily a žírné buňky a naopak inhibují činnost makrofágů. Molekuly IgE 

se váží na povrch žírných buněk (mastocytů). Kontakt alergenu s IgE spouští degranulaci 

mastocytů a vyplavení mediátorů akutní alergické reakce (histaminu, leukotrienů). Akutní 

reakce se projevuje vazodilatací, vznikem edému, svěděním a bronchokonstrikcí. Současně 

jsou k místu reakce chemotakticky přitahovány eozinofily a další mastocyty. Dochází 

k jejich aktivaci a uvolnění dalších mediátorů, chemokinů, cytokinů, neuropeptidů 

a pro tkáně velmi toxických bazických proteinů. Výsledkem trvale působícího alergického 

podnětu může být chronický zánět, který způsobuje nevratná poškození některých struktur 

(STŘÍŽ, 2008; GUTOVÁ, 2007; ŠPIČÁK, 2011). 

Ve studii, v níž byla dobrovolníkům odebrána krev před a po kouření, byl prokázán 

vliv cigaretového kouře na zvýšenou degranulaci bazofilů a uvolnění histaminu (WALTER 

et WALTER, 1982). Epidemiologická data rovněž potvrzují vyšší hladiny histaminu v krvi 

kuřáků ve srovnání s nekuřáky. 

Suspendované částice v ovzduší mohou přispívat k rozvoji alergické reakce několika 

možnými způsoby. Alergická reakce může být vyvolána alergeny (pyly, roztoči, plísněmi) 

navázanými na částice v ovzduší nebo je tvořící (NAMORK et al., 2006). Inhalované 
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částice mohou poškozovat řasinky na povrchu dýchacích cest. Prodlužují tak dobu, 

po kterou jsou alergeny v kontaktu s epitelem dýchacího traktu a usnadňují jejich difuzi 

epiteliální vrstvou, čímž zvyšují pravděpodobnost kontaktu alergenů s buňkami imunitního 

systému (BRAUN et FREW, 2002). 

JIN et al. (2011) prokázali, že alergeny navázané na nerozpustné částice vyvolávají 

u mastocytů delší signalizaci než rozpustné alergeny. 

Pod vlivem polutantů se navíc mění alergenicita pylů. Pylová zrna uvolňují alergeny 

a zvyšují svoji agresivitu například v průmyslových oblastech nebo u dopravních 

dálničních tepen (ŠPIČÁK, 2011). V japonské studii byla sledována prevalence alergie 

na pyl cedru, kterou trpní až pětina tamní populace. Vědci zjistili zvýšený výskyt alergie 

v rodinách žijících v blízkosti rušných silničních komunikací v oblastech s běžným 

výskytem cedru. Výsledky této práce ukazují na interakci znečištěného ovzduší a současně 

se vyskytujících alergenů (ISHIZAKI et al., 1987). 

MURANAKA et al. (1986) poprvé zdokumentovali možný vliv DEP na zvýšenou 

produkci IgE vyvolanou přítomností alergenu. Zjistili, že produkce IgE u pokusných myší 

intraperitoneálně senzibilizovaných ovalbuminem spolu s DEP (částice dieselových emisí) 

byla signifikantně vyšší, než u kontrolní skupiny myší, kterým byl podán antigen samotný. 

Synergické působení DEP a přírodních alergenů na změny v lokální humorální imunitní 

odpovědi prokázali také DIAZ-SANCHEZ et al. (1997). Experimentálně pozorovali 

několikanásobně vyšší hladiny specifických IgE při expozici alergických jedinců DEP a 

alergenům ambrózie v porovnání s expozicí samotným alergenům. Zároveň byl 

zaznamenán pokles v produkci cytokinů Th1 (IFN-γ a IL-2) a zvýšená exprese 

Th2 cytokinů (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13). Tato zjištění souhlasí s předpokladem, že při 

současné expozici DEP a alergenů dochází k převaze Th2 typu lymfocytové imunitní 

odpovědi. Th2 cytokiny následně navozují v B-lymfocytech tzv. izotypový přesmyk 

směrem ke tvorbě protilátek třídy IgE.  

Zvýšené hladiny IgE po expozici DEP popisují i další studie. U laboratorních myší 

senzibilizovaných ovalbuminem expozice PM zvyšovala IgE v míře, kterou autoři 

přirovnali k vlivu usmrcených bakterií Bordetella pertusis, využívaných jako očkovací 

adjuvancia k zesílení imunogenních účinků antigenů (TAKAFUJI et al., 1989). Pacienti 

s alergickou rýmou a astmatem, jimž byla intranasálně podávána dávka dieselových emisí 
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měli signifikantně zvýšenou hladinu IgE v nosní sliznici (DIAZ-SANCHEZ, 1994). 

TAKENAKA et al. (1995), DIAZ-SANCHEZ et al. (2000) a další vědci dávají zvýšenou 

produkci IgE do souvislosti s přítomností PAHs v prašném aerosolu.  

Kromě PAHs se prozánětlivými účinky projevují také přechodné kovy. BECKER 

et al. (2005) poukazují na možné rozdíly v působení jednotlivých kovů. Přítomnost železa 

a křemíku v PM10 korelovala s množstvím IL-6 uvolňovaného buňkami bronchiálního 

epitelu, chrom byl asociován s IL-8 produkovaném alveolárními makrofágy. V jiném 

výzkumu byla zjištěna korelace v množství polymorfonukleárních leukocytů a přítomností 

Cr, Zn a Na navázaných na částic polétavého prachu (RHODEN et al., 2004).  

Pravděpodobným mechanismem, jakým inhalované látky mohou vyvolávat popsané 

změny v imunitní odpovědi, je metylace určitých oblastí DNA. Změny v metylaci DNA 

ovlivňují expresi genů a mohou usměrňovat diferenciaci prekurzorových Th-lymfocytů 

k Th1, nebo Th2 typu. Tato hypotéza byla potvrzena nejdříve v experimentech in vitro 

na lidských T-lymfocytech (AGARWAL et RAO, 1998), následně také in vivo 

na laboratorních myších. Inhalace DEP u pokusných myší senzibilizovaných alergeny 

plísně Aspergillus fumigatus vyvolávala hypermetylaci CpG oblastí promotoru IFN-γ 

(patřícího mezi Th1 cytokiny) a demetylaci CpG oblastí promotoru IL-4 (ze skupiny 

Th2 cytokinů). Změny v metylaci následně korelovaly s produkcí IgE (LIU et al., 2007).  

DEP zvyšují také tvorbu některých CC chemokinů (RANTES, MCP-3, and MIP-1α) 

v nosní sliznici. Expozice DEP se tak prostřednictvím změn v hladinách chemokinů může 

podílet na vzniku zánětu, buněčné infiltrace a zvýšené produkce IgE i za nepřítomnosti 

alergenů (DIAZ-SANCHEZ et al., 2000). Krátkodobé účinky expozice DEP na nosní 

sliznici se obecně projevují její hyperreaktivitou, rozvojem antioxidační ochrany, 

epiteliálním zánětem a specifickou látkovou odpovědí. 

Svým působením na zvyšování hladiny protilátek třídy IgE suspendované částice 

podporují zvyšování citlivosti na běžné alergeny. DEP mohou u alergických jedinců také 

spouštět senzibillizaci k neoalergenům, přičemž bylo prokázáno, že samotný alergen tuto 

senzibilizaci nevyvolává. DEP, které v mnohých oblastech představují jednu z hlavních 

složek PM, jsou tedy významným faktorem, který přispívá k rozvoji a zhoršení průběhu 

alergií, a to zejména u osob s genetickou predispozicí ke vzniku alergií (NIKASINOVIC et 

al., 2004). 
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Přestože velká část pokusů byla realizována s DEP, ovlivnění alergické reakce bylo 

prokázáno i v případě víceméně inertních částic (saze, polystyrenové částice) (GRANUM 

et LØVIK, 2002; SINGH et al., 2005).  

U menších částic byl opět sledován větší účinek na indukci alergenní odpovědi 

než u částic větší velikosti při stejné dávce vyjádřené v jednotkách hmotnosti (SINGH 

et al., 2005). Účinky částic na vznik a průběh alergických onemocnění jsou vztaženy spíše 

na velikost povrchu nebo počet částic, než jejich množství vyjádřené hmotností (BROWN, 

et al., 2001).  

Na základě výsledků publikovaných prací zabývajících se vlivem znečištěného 

ovzduší na vznik alergií, lze PM téměř s jistotou označit jednou z příčin zvýšené incidence 

a prevalence alergických onemocnění dýchacích cest.  

Podle výsledků studie, kterou provedli KULIG et al. (1999) je prenatální a 

postnatální expozice dětí do tří let věku spojena se senzibilizací také k potravinovým 

alergenům. 

Astma 

Astma je chronický zánět dolních cest dýchacích způsobený nepřiměřenou reakcí 

organismu na látky, které se dostaly do průdušek. Zánět způsobuje průvodní zvýšení 

průduškové reaktivity, které vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, 

tlaku na hrudníku a kašle. V etiopatogenezi astmatu hraje roli řada buněk a jejich působků, 

zejména antigen prezentující buňky (APC), Th2-lymfocyty, žírné buňky, eozinofily, 

neutrofily, plazmatické buňky produkující IgE, buňky hladké svaloviny, pohárkové buňky 

produkující hlen a buňky endotelu (LI et al., 2008). 

Spouštěcím mechanismem záchvatů může být kontakt s alergenem, virová infekce, 

tělesná zátěž, psychický stres, vdechování studeného suchého vzduchu a také škodliviny 

v ovzduší. Řada epidemiologických studií poukazuje na souvislost mezi krátkodobou 

expozicí PM a nárůstem případů exacerbací u astmatiků. Rovněž byl zaznamenán zvýšený 

počet nemocničních příjmů pacientů v souvislosti s astmatickými obtížemi (DOCKERY et 

al., 1993; SAMET et al., 2000). Přestože na prašný aerosol mohou být navázány také 

alergeny, většina látek kontaminujících vzduch (cigaretový kouř, dieselové emise) není 

přirozeně antigenní, ale svými dráždivými účinky vyvolávají zánět a bronchokonstrikci. 
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Působení PM na již existující záněty může mít aditivní charakter na zvýšení vnímavosti 

dýchacích cest a poškození plic (GILMOUR et al., 2007). 

Zvýšení koncentrací PM2,5 způsobuje nárůst výskytu astmatických symptomů. 

V práci McCORMACKA (2009) byl sledován vliv zvýšení PM2,5 o 10 μg/m
3
 na zdravotní 

stav astmatických dětí. Autoři uvádějí, že u sledovaných dětí došlo ke zvýšení 

astmatických symptomů o 3 % (po zátěži až o 20 %), ke zpomalení vývoje, častějšímu 

výskytu sípání, nárůstu užívání léků a aplikace inhalátorů. LI et al. (2009) sledovali, že u 

dětí trpících astmatem dochází v důsledku expozice zvýšeným koncentracím PM 

ke snížení usilovného výdechu, snížení vitální kapacity plic a narůstu markerů peroxidace 

lipidů. Uvedené symptomy ukazují na vyšší intenzitu oxidačního stresu v dýchacích 

cestách astmatických dětí. V téže studii bylo prokázáno zlepšení zdravotního stavu 

astmatických dětí za podmínek snížení koncentrací PM2,5 v bytech. 

Suspendované částice mohou přispívat ke zvýšené prevalenci a zhoršení průběhu 

astmatu tím, že zvyšují senzibilizaci k běžným alergenům. Mezi pravděpodobné 

mechanismy, kterými se PM podílejí na vzniku astmatu, patří opět oxidační stres, který 

vyvolává zánět dýchacích cest. V pokusech na laboratorních zvířatech, jimž byly 

intratracheální instilací podány DEP, byla dokumentována zvýšená tvorba hlenu, 

intenzivnější infiltrace tkáně polymorfonukleárními leukocyty, bronchiální hyperreaktivita 

a další symptomy doprovázející astma (LI et al., 2008). 

Z epidemiologických dat vyplývá, že lidé s astmatem a alergickou rýmou jsou více 

vnímaví k akutním účinkům krátkodobé expozice ovzduší s vyššími koncentracemi PM 

(CHEN et al., 2009).  

 

3.5 Autoimunita 

Autoimunitní onemocnění jsou důsledkem abnormální imunitní reakce na vnitřní 

antigeny vlastního organismu, tzv. autoantigeny. Potenciálním autoantigenem je jakýkoli 

protein, řada sacharidů i lipidů. Autoimunitním onemocněním je postiženo asi 5–7 % 

populace, přičemž prevalence v posledních letech narůstá (BARTŮŇKOVÁ, 2009). 

Příčiny vzniku autoimunit jsou multifaktoriální. Zahrnují jak faktory vnitřní 

(genetické a hormonální), tak i faktory vnějšího prostředí. Předpokladem vzniku 
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autoimunitního onemocnění je genetická predispozice pro vznik patologické autoimunitní 

reakce. K jejímu projevu dochází po expozici nějakému vyvolávajícímu faktoru, kterým 

nejčastěji bývá infekce, UV záření, chemikálie nebo stres. Autoimunitní reakce se rozvíjí 

v důsledku prolomení mechanismů autotolerance (BARTŮŇKOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ 

et BARTŮŇKOVÁ, 2009). 

Patogeneze autoimunitních onemocnění je velmi variabilní. Klinické onemocnění 

stejného charakteru u různých jedinců může být způsobeno různými příčinami a naopak, 

stejný genetický defekt může mít různé klinické manifestace v závislosti na dalších 

faktorech (BARTŮŇKOVÁ, 2001). 

Imunitní reakce na autoantigen může být humorální i buněčně zprostředkovaná. 

Uplatňují se zde autoprotilátky a autoreaktivní T-lymfocyty poškozující tkáně a orgány.  

Autoimunitní choroby se dělí na systémové a orgánově specifické. Orgánově 

specifická autoimunitní onemocnění jsou charakterizována postižením pouze jednoho 

orgánu, ke kterému  dochází autoimunitní reakcí vůči antigenům, jejichž exprese 

je omezena na určitý typ orgánu nebo tkáně. Při systémovém autoimunitním onemocnění 

bývá postiženo více orgánů jako důsledek autoimunitních reakcí směrovaných proti 

orgánově nespecifickým autoantigenům. U systémových orgánově nespecifických chorob 

převažuje poškození zprostředkované imunokomplexy tvořených autoprotilátkou 

s autoantigenem (BARTŮŇKOVÁ, 2001).  

Výrazný nárůst incidence a prevalence autoimunitních chorob v posledních letech 

není možné vysvětlit na základě změn v genetickém fondu lidské populace, příčiny 

je nutné hledat spíše v měnícím se životním prostředí a životním stylu člověka. Tento 

předpoklad podporují závěry epidemiologických studií, v nichž byl prokázán vliv 

environmentálních faktorů na rozvoj autoimunitních onemocnění. Přestože vlivu 

znečištěného ovzduší na vznik autoimunity byla věnována poměrně malá pozornost, 

na základě výsledků dosud publikovaných prací lze předpokládat, že znečištění ovzduší 

může přispívat k vyššímu výskytu autoimunitních onemocnění v lidské populaci (RITZ, 

2010).  

Rizikovým faktorem pro vznik mnoha onemocnění, včetně autoimunitních, 

je kouření. Kouření prokazatelně zvyšuje riziko propuknutí revmatoidní artritidy 

a systémového lupus erythematodes (JONSSON et al., 1998). Se stejnými chorobami je 
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spojována profesionální expozice křemičitému prachu. Dále byl prokázán vztah mezi 

inhalací křemičitého prachu a rozvojem ANCA-asociované vaskulitidy a sklerodermie. 

Vznik sklerodermie může být podněcován také expozicí rozpouštědlům nebo herbicidům. 

Profesionální expozice prachu je možnou příčinou vniku autoimunní gastropatie (DORN 

et al., 2011).  

Nárůst koncentrací PM2,5 je asociován se zvýšeným rizikem propuknutí juvenilní 

idiopatické artritidy u dětí (ZEFT et al., 2009) a množstvím autoprotilátek u osob 

s revmatoidní artritidou (BERNATSKY et al., 2010). Vyšší výskyt onemocnění 

revmatoidní artritidou byl zaznamenán u žen žijících ve vzdálenosti do 50 m od hlavní 

silnice v  porovnání s ženami žijící dále než 200 m. Lze tedy předpokládat, že emise 

z dopravy mohou hrát roli v patogenezi této choroby (HART et al., 2009). Expozice PM2,5 

a PAHs v prvních měsících těhotenství mění množství různých typů lymfocytů a cytokinů. 

Tyto změny mohou vést k narušení rovnováhy a vytvoření prostředí pro rozvoj 

autoimunitní reakce.  

Úloha suspendovaných částic v ovzduší jako spouštěče autoimunních reakcí není 

zcela objasněná. Podle současných poznatků může být opět zprostředkována navozením 

oxidačního stresu, lokálního zánětlivého procesu v plicích a vznikem systémového zánětu 

spojeného s narušením imunoregulačních mechanismů. Změny v hladinách cytokinů 

mohou posunout rovnováhu mezi Th1 a Th2 směrem k převaze Th1 odpovědi, která je 

spojována s některými autoimunitními chorobami (např. revmatoidní artritidou). 

Inhalované částice mohou také modifikovat strukturu autoantigenů. Bylo prokázáno, že 

expozice PM2,5 může zvyšovat expresi povrchových antigenů buněk v krevním oběhu 

(HART et al., 2009; ZEFT et al., 2009; BERNATSKY et al., 2010).  
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4 Charakteristika testovaného vzorku prachu 

Jak ukázaly předchozí kapitoly, kontaminace ovzduší suspendovanými částicemi 

je závažný environmentální a zdravotní problém. Komplexní studie negativních 

zdravotních účinků těchto částic je navíc náročný epidemiologický úkol, zvláště pak 

pro nespecifitu odpovědi a paralelní účinky mnoha vlivů. Pro primární hodnocení však 

mohou být užitečnými testy účinku materiálu na buňky imunitního systému, které mohou 

indikovat negativní účinky rychle a metodami in vitro, tedy bez etických bariér. Tato 

diplomová práce je proto zaměřena na ověření možnosti používat testy jako předběžné 

pro hodnocení reálných vzorků kontaminace ovzduší.  

Oblastí s největší kontaminací ovzduší tuhými částicemi je Ostravsko, a proto byla 

v rámci práce využita příležitost pracovat se vzorky odebranými v tomto regionu.  

Předmětem testování byl vzorek prašného aerosolu frakce PM2,5 získaný na měřící 

stanici v ostravském městském obvodě Bartovice a Radvanice. Měřící stanice Ostrava-

Radvanice (viz Obrázek 6) je lokalizována na ulici Nad obcí v Radvanicích. Jedná se 

o průmyslovou měřící stanici umístěnou mezi rodinnými domy ve vzdálenosti cca 50 m od 

rušné komunikace.  Průmyslová zóna se nachází JZ směrem.  

Kromě koncentrací polétavého prachu frakcí PM10, PM2,5 a PM1 jsou zde 

monitorovány také další látky znečišťující ovzduší (NO, NO2, NOX, SO2, O3, CO, H2S) a 

získávána meteorologická data (teplota a vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, rychlost a 

směr větru) (IMS MSK, 2012). 
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Obrázek 6: Průmyslová měřící stanice (IMS MSK, 2012) 

Vzorek polétavého prachu byl získán vzorkovačem Bagghira umožňujícím odběr 

frakce PM10 nebo po výměně trysek frakce PM2,5. Nominální průtok použitého vzorkovače 

je 16,7 l/min, separační tryska impaktoru má průměr 2,7 mm. Vzorkovacím mediem byl 

membránový filtr výrobce Millipore o průměru 47 mm a pórovitosti 0,8 μm, z materiálu 

MCE (směs esterů celulosy). 
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Exponovaný filtr byl po vyjmutí z odběrové hlavice uchováván samostatně v Petriho 

misce a v papírovém boxu, v souladu se SOP laboratoře ZÚ se sídlem v Ostravě, 

v běžných laboratorních podmínkách (teplota 22–24 °C, relativní vlhkost 40–50 %) 

s omezením přístupu světla k filtrům.  

Příprava vzorku PM2,5 pro testování účinků na buňky imunitního systému 

K hodnocení imunomodulačních vlastností suspendovaných částic vybranými 

imunologickými testy byl vzorek prachu připraven extrakcí prachu z filtru sonifikací 

v destilované vodě. Filtr byl vložen exponovanou stranou nahoru do 150ml kádinky, do níž 

bylo pipetou přidáno 25 ml destilované vody. Kádinka byla umístěna do ultrazvukové 

vodní lázně na přístroji Ultrasonic compact cleaner 4L PS04000A. Za stálého míchání byl 

filtr sonifikován po dobu dvou minut (1 + 1 minuta), s minutovou přestávkou, která měla 

zabránit nadměrnému zahřívání suspenze, k níž dochází při déletrvající sonifikaci. 

Po extrakci byl filtr vysušen a opět zvážen. Získaná suspenze byla uchovávána 

v ledničce. Těsně před testováním byla opět sonifikována a dále ředěna na příslušné 

koncentrace aplikované v jednotlivých testech. 

Část extraktu byla přenesena do uzavíratelné polystyrénové nádobky a předána 

hygienickým laboratořím ZÚ Ostrava ke stanovení vybraných kovů. Analýza výluhu 

prachu byla prováděna bez filtrace na ICP-MS (hmotnostní spektrometrií s indukčně 

vázaným plazmatem) po předchozí 20min sonifikaci.  
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5 Metodika testování účinků polétavého prachu na buňky 

imunitního systému 

Pro posouzení vlivu suspendovaných částic na funkce buněk imunitního systému 

člověka byly vybrány čtyři testy hodnotící různé typy imunitní odpovědi za použití 

periferní krve. Zvolené testy dovolují monitorovat funkce jak specifické, tak nespecifické 

imunity i reakce okamžité přecitlivělosti (alergie). 

Vybranými testy jsou: 

 Basotest hodnotící alergizační potenciál vzorku prachu (LOCHMANOVÁ, 2005a). 

 Chemiluminiscenční test, který testuje metabolické vzplanutí především PMN 

periferní krve po interakci s aktivátorem (testovanými částicemi). K metabolickému 

vzplanutí dochází v procesu fagocytózy (LOCHMANOVÁ, 2005b). 

 Test blastické transformace lymfocytů, hodnotící aktivační schopnosti testovaných 

částic na mitotickou aktivitu lymfocytů jako řídících imunokompetentních buněk 

LOCHMANOVÁ, 2005c; LOCHMANOVÁ et LOCHMAN, 1984) 

 Test produkce vybraného spektra cytokinů po inkubaci testovaných částic 

s periferní krví do kultivačního media, jenž ukazuje na mechanismus působení částic 

na buňky imunitního systému periferní krve. K analýze uvolněných cytokinů byla 

použita multiplexová metoda ALBIA (addressable laser bead immunoassy) 

využívající X–MAP technologie firmy Luminex Corp soupravou firmy Invitrogen.  

5.1 Odběr a manipulace s biologickým materiálem 

Všechny testy byly prováděny z plné nesrážlivé krve. Jako protisrážlivé činidlo je 

nutno použít heparin. Koncentrace heparinu by neměla přesáhnout 100 j./ml. Testy 

blastické transformace a chemiluminiscence by měly být provedeny do tří hodin po odběru 

krve, basotest a test produkce cytokinů, v den odběru krve. Uvedené požadavky byly 

dodrženy. 

Krev byla odebrána třem zdravým dobrovolným dárcům na ambulanci oddělení 

imunologie a alergologie ZÚ Ostrava, každému do tří jednorázových odběrových 

zkumavek Vacuteiner s heparinem. Odebraná krev byla ihned přenesena do laboratoří 

oddělení imunologie a alergologie, kde byly následně provedeny vlastní testy. Ve všech 

vzorcích byl stanoven také krevní obraz na analyzátou firmy Sysmax 800Xi. 
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5.2 Stanovení metabolické aktivity polymorfonukleárů pomocí 

chemiluminiscence 

Metodika k chemiluminiscenčnímu testu byla zpracována podle SOP 25.47 CKL ZÚ 

Ostrava (LOCHMANOVÁ, 2005b). 

Princip metody 

Klidové nestimulované neutrofily, eosinofily, monocyty a makrofágy mají pouze 

slabý aerobní metabolismus. Po jejich stimulaci dochází k náhlému vzestupu spotřeby 

kyslíku provázenému zvýšením aktivity řady enzymů a redukcí molekulárního kyslíku 

na jeho reaktivní formy jako je superoxid, hydroxylový radikál, peroxid vodíku 

a singletový kyslík. Dochází k tzv. respiračnímu vzplanutí (respiratory burst), které 

je u zdravých jedinců vždy spojeno s fagocytózou. 

Singletový kyslík je vysoce nestabilní a reaktivní a během fagocytózy reaguje 

s fagocytovanými částicemi za vzniku elektronově nestabilních karboxylových skupin. 

Při návratu těchto skupin do základního stavu je emitováno světlo. Tento stav je nazýván 

chemiluminiscencí. Emise fotonů vznikající při tvorbě reaktivních produktů kyslíku 

je zesilována luminolem, který posouvá jejich vlnovou délku do viditelné oblasti spektra. 

Pro měření chemiluminiscence je možno použít scintilačních měřících zařízení 

využívaných pro měření tritia (
3
H). 

Přístroje, pomůcky a spotřební materiál  

 Sada automatických pipet s jednorázovými špičkami 

 Sterilní skleněné pipety 

 Scintilační měřící zařízení Tri-Carb 

 Stojánky do měřícího zařízení Tri-Carb  

 Skleněné lahvičky pro scintilační měřící zařízení Tri-Carb 

 Stopky 

 Speciální podnos s otvory pro transport lahviček  

 Termostat  
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Reagencie 

a) Hanksův roztok 

Roztok A 

NaCl .................................................... 80 g 

KCl ..................................................... 4 g 

Na2HPO4 · 12 H2O ............................. 1,5 g 

KH2PO4 .............................................. 0,6 g 

MgSO4 · 7 H2O ................................... 2,0 g 

Glukóza .............................................. 10 g  

Redestilovaná voda ............................. doplnit do 800 ml 

Jednotlivé chemikálie se naváží a postupně rozpustí v 500 ml redestilované vody 

v uvedeném pořadí. Roztok se přefiltruje a doplní redestilovanou vodou do 800 ml. 

Roztok B 

CaCl2 bezvodý .................................... 1,4 g 

Redestilovaná voda ............................. doplnit do 100 ml 

Hanksův roztok připravíme smícháním roztoků A a B a doplněním objemu 

na 1000 ml redestilovanou vodou. Koncentrovaný Hanksův roztok uchováváme zamražený 

v menších objemech. 

Roztok je 10× koncentrovaný a před použitím je ho nutno zředit v poměru 1:10 

redestilovanou vodou a upravit pH v rozpětí 7,5–8,0. Připravený Hanksův roztok 

uchováváme v lednici. Průběžně sledujeme, zda nedošlo ke kontaminaci roztoku, která 

se projeví jeho zakalením eventuálně přítomností vloček nebo drobného precipitátu. 

Rovněž dbáme na správnou hodnotu pH.  

b) Luminol 

Navážíme 2 mg luminolu, přidáme 1 ml pufrovaného fyziologického roztoku (PBS) 

a 8 µl triethanolaminu. Chvíli třepeme, až se luminol rozpustí. Zkumavku zcentrifugujeme, 

supernatant stáhneme a rozdělíme po malých dávkách. Zamrazíme, uchováváme 

v mrazničce při teplotě –20 °C. 
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c) Opsonizovaný zymosan 

Navážíme 10 mg zymosanu a resuspendujeme jej v 1 ml PBS. Povaříme cca 10 min 

ve vroucí vodní lázni. Ochladíme, obsah zkumavky zcentrifugujmeme na stolní centrifuze 

Jouan při 2000 otáčkách za minutu. Supernatant slijeme a sediment resuspendujeme v 1 ml 

čerstvého poolovaného lidského séra. Inkubujeme 30 min v termostatu při teplotě 37 °C. 

Obsah zkumavky zcentrifugujeme, supernatant slijeme a sediment resuspendujeme v 1 ml 

PBS. Dokonale promícháme, rozdělíme po malých dávkách (cca 1 ml) a uchováváme 

v zamraženém stavu při teplotě ⎼20 °C. Rozmražený opsonizovaný zymosan už podruhé 

nezamrazujeme. 

Před použitím je nutné všechny složky nechat temperovat cca 30 min při pokojové 

teplotě. Při použití nových reagencií (Hanksova roztoku, opsonizovaného zymosanu, 

luminolu) je nasazován stejný krevní vzorek s novými i starými reagenciemi a je 

porovnána shoda. 

Ředění vzorku PM2,5 

Vzorek byl testován ve čtyřech koncentracích: 134 µg/ml, 3000 pg/ml 300 pg/ml 

a 30 pg/ml. Koncentrace 134 µg/ml je hodnota koncentrace suspenze získané sonifikací 

odběrového filtru v 25 ml destilované vody. Koncentrace 3000 pg/ml byla připravena 

přidáním 10 µl suspenze PM2,5 o koncentraci 134 µg/ml do 2 ml Hanksova roztoku. 

Před ředěním byl vzorek krátce sonifikován. Koncentrace 300 pg/ml a 30 pg/ml byly 

získány postupně desetinásobným ředěním vzorků v Hanksově roztoku podle následujícího 

schématu:   

3 000 µg/ml 300 µg/ml 30 µg/ml 

2 ml Hanksův roztok + 10 µl suspenze PM2,5 + 450 µl Hanksův roztok 
+ 450 µl Hanksův 

roztok 

 

                                                                    50 µl                               50 µl  

Částice v suspenzi mají tendenci sedimentovat, proto je nutné před manipulací 

se suspenzí při ředění i před aplikací vzorků v testech suspenzi vždy promíchat. 

  



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  69 

Pracovní postup 

1. Do scintilačních měřících lahviček označených po sobě jdoucími čísly rozpipetujeme 

po 2 ml pracovního Hanksova roztoku. 

2. Do všech lahviček přidáme 10 µl roztoku luminolu. 

3. Dvě lahvičky slouží jako pozitivní a negativní kontrola, proto zde vynecháváme 

aplikaci testované látky. Negativní kontrolu tvoří samotný Hanksův roztok. 

V pozitivní kontrole ke 2 ml Hanksova roztoku přidáme 50 µl opsonizovaného 

zymosanu. Do ostatních lahviček aplikujeme 50 µl testované látky o příslušné 

koncentraci.  

4. V čase „0“ připipetujeme 20 µl heparinizované krve do první lahvičky. 

Do následujících lahviček přidáváme krev postupně ve 40vteřinových intervalech, 

které určujeme pomocí stopek. Po přidání krve obsah lahvičky vždy promícháme 

a uzavřeme víčkem. 

5. Lahvičky se vzorky v transportním podnosu přendáme do stojánku určeného 

pro měření na scintilačním měřícím zařízení Tri-Carb. 

6. Před měřením necháme lahvičky 15 min temperovat v termostatu nastaveném 

na teplotu 37 °C. 

7. Vzorky měříme na scintilačním měřícím zařízení Tri-Carb v intervalech 30 min, 

60 min a 90 min od přidání krve do první měřící lahvičky.  

Zpracování a hodnocení výsledků testu 

V uvedených časových intervalech odčítáme výsledky v hodnotách CPM (counts 

per minute). Normální hodnoty u nestimulovaného vzorku jsou do 400 CPM. Po stimulaci 

opsonizovaným zymosanem dosahují vzorky hodnot 10 000–80 000 CPM.  

Naměřená data byla zpracována v MS Office Excel 2010.  
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5.3 Test degranulace bazofilů (Basotest) 

Metodika SOP č. 25.50 CKL ZÚ Ostrava (LOCHMANOVÁ, 2005a) k testu byla 

modifikována podle uživatelského manuálu ke komerční soupravě BasoFlowEx® Kit 

(EXBIO), která byla použita k analýze.  

Princip metody 

Alergická reakce okamžitého typu vzniká především v důsledku vazby alergenu 

ke specifickému IgE, ukotveného na povrchu bazofilů a žírných buněk prostřednictvím 

vysokoafinitního FcεRI receptoru. Alergen reaguje zpravidla se dvěma molekulami IgE 

a výsledkem jejich přemostění je signál pro spuštění aktivace bazofilů resp. žírných buněk. 

Aktivace vede k degranulaci buněk a uvolnění mediátorů tvořících obsah sekrečních granul 

(např. histamin, heparin, řada enzymů a chemotaktických faktorů). Aktivita bazofilů 

je v tomto případě charakterizována expresí určitých aktivačních znaků objevujících 

se na buněčné membráně. Intracelulární sloučeniny obsahující transmembránový protein 

gp-53 (CD63) fúzují s buněčnou membránou a jsou vystaveny extracelulární matrix. 

Povrchová expozice CD63 je detekována metodou průtokové cytometrie, při níž jsou 

částice suspendované v kapalině proháněny kapilárou, kterou prochází světelný paprsek 

z laserového zdroje. Paprsek je zhášen a rozptylován podle charakteru procházejících 

částic. Částice/buňky jsou značeny fluorescenčními barvivy, takže dopadající světlo jedné 

vlnové délky je emitováno při jiné vlnové délce. Pomocí senzorů je pak zaznamenávána 

intenzita prošlého, rozptýleného a emitovaného světla a podle těchto parametrů je měřena 

individuální velikost a další molekulární charakteristiky procházejících částic. 

Komerční souprava BasoFlowEx
®
 Kit 

Test byl proveden na komerční soupravě BasoFlowEx
®
 Kit (Katalogové číslo: 

ED7036). Uvedená souprava testuje in vitro alergické reakce zprostředkované protilátkami 

IgE analýzou expozice transmembránového proteinu cytoplazmatických granulí CD63 

na povrchu bazofilů. CD63 je detekován monoklonální protilátkou MEM-259 

konjugovanou s fluorescein-isothiokyanátem (FITC). Populace bazofilů je identifikována 

monoklonální protilátkou NP4D6 (anti-CD203c) konjugovanou s fytoerytrinem (PE). 

Pozitivní kontrolu představuje vzorek, v němž jsou bazofily aktivované monoklonální 

protilátkou anti-IgE, která zastupuje stimulační účinek specifického alergenu, a 
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chemotaktickým peptidem N-formyl-Met-Leu-Phe (fMLP), který aktivuje bazofily 

nespecifickou cestou. 

Přístroje, pomůcky a spotřební materiál  

 5ml zkumavky pro barvení buněk (např. 12 × 75 mm) 

 Fosfátový pufr (PBS) 

 Ultračistá demineralizovaná voda 

 Sada automatických pipet s jednorázovými špičkami 

 Vortex 

 Termostat  

 Centrifuga s rotorem pro zkumavky 

 Průtokový cytometr  – excitace modrým laserem 488 nm, emise záření při 525 nm 

(FL1) a při 575 nm (FL2) 

 Reagencie 

Souprava BasoFlowEx
®
 Kit obsahuje: 

 5 vialek Stimulation Buffer (ED7036-1). Obsahují lyofilizovaný stimulační pufr. 

1 vialka je určena pro stimulaci 20 zkumavek. Před použitím rekonstituujeme pomocí 

2 ml demineralizované vody.  

 2 vialky Stimulation Control (ED7036-2). Obsahují lyofilizovaný stimulant pozitivní 

kontroly. 1 vialka je určena pro stimulaci 25 pozitivních kontrolních vzorků. 

Před použitím rekonstituujeme pomocí 0,25 ml demineralizované vody.  

 1 vialka Staining Reagent (ED7036-3). Obsahuje 2 ml koktejlu protilátek: anti-CD63 

značená FITC a anti-CD203c značená PE. Nevystavovat dlouhodobému působení 

světla. 

 1 lahvička (30 ml) Lysing Solution (ED7036-4). Lyzační roztok. Obsahuje 

formaldehyd. 

Diagnostickou soupravu je nutno uchovávat při teplotě 2–8 °C.  

Pracovní roztoky stimulačního roztoku a stimulantu pozitivní kontroly je možné 

skladovat v lednici při teplotě 2⎼8 °C nejdéle 30 dní, nespotřebovaná množství 
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stimulačního pufru nejdéle 5 dní. Roztoky lze zamrazit při teplotě pod ⎼20 °C po vhodných 

alikvotech pro další použití. Nezamrazovat opakovaně.  

Ředění vzorku PM2,5 

Vzorek byl testován ve čtyřech koncentracích: 134 µg/ml, 3000 pg/ml, 300 pg/ml 

a 30 pg/ml. Koncentrace 134 µg/ml je hodnota koncentrace suspenze získané sonifikací 

odběrového filtru v 25 ml destilované vody. Koncentrace 3000 pg/ml byla připravena 

přidáním 10 µl suspenze PM2,5 o koncentraci 134 µg/ml do 0,4 ml PBS. Před ředěním byl 

vzorek krátce sonifikován. Koncentrace 300 pg/ml a 30 pg/ml byly získány postupně 

desetinásobným ředěním vzorků v PBS podle následujícího schématu. 

3 000 µg/ml 300 µg/ml 30 µg/ml 

0,4 ml PBS + 10 µl suspenze PM2,5 + 180 µl PBS + 180 µl PBS 

 

                                                                    20 µl                               20 µl  

Částice v suspenzi mají tendenci sedimentovat, proto je nutné před manipulací 

se suspenzí při ředění i před aplikací vzorků v testech suspenzi vždy promíchat. 

Pracovní postup 

1. Do připravených zkumavek napipetujeme 10 µl suspenze testovaného materiálu 

o příslušné koncentraci. Zkumavka č. 1 slouží jako negativní kontrola, proto zde zatím 

nepipetujeme nic. Do zkumavky č. 2 napipetujeme 10 µ rekonstituovaného stimulantu 

(Stimulation Control). 

2. Do všech zkumavek připipetujeme 100 μl rekonstituovaného stimulačního pufru 

(Stimulation Buffer). 

3. Do všech zkumavek napipetujeme 100 μl krve s heparinem 

4. Zkumavky promícháme pomocí vortexu a poté inkubujeme v inkubátoru při teplotě 

37 °C po dobu 25 min. 

5. Po inkubaci do všech zkumavek připipetujeme 20 μl koktejlu protilátek (Staining 

Reagent) 

6. Zkumavky promícháme pomocí vortexu a inkubujeme 20 min v lednici při teplotě 

2⎼8 °C. 
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7. Přidáme 300 μl lyzačního roztoku (Lysing Solution). 

 

8. Zkumavky opět promícháme pomocí vortexu a inkubujeme 5 min při laboratorní 

teplotě. 

9. Do zkumavek přidáme 3⎼4 ml demineralizované vody, promícháme pomocí vortexu 

a inkubujeme cca 5–10 min při laboratorní teplotě, dokud nedojde k lyzi červených 

krvinek. 

10. Zkumavky centrifugujeme při 300 g po dobu 5 min. 

11. Odstraníme supernatant a resuspendujeme sediment pomocí 0,2–0,4 ml pufru PBS. 

12. Vzorky analyzujeme průtokovým cytometrem nejpozději do 2 hodin od obarvení. 

Od každého vzorku by mělo být změřeno 50 000–100 000 událostí. 

Zpracování a hodnocení výsledků testu 

Naměřená data zobrazíme v grafu side-scatter (SSC) versus intenzita fluorescence 

v PE kanálu (FL2). Populace bazofilů, které jsou CD203c pozitivní, ohraničíme. Stupeň 

aktivace je následně hodnocen na tomto ohraničeném regionu buněk měřením exprese 

aktivačního znaku CD63. 

Ohraničené bazofily zobrazíme v histogramu, v němž je na ose X vynesena intenzita 

fluorescence ve FITC kanálu (FL1). Pomocí negativní kontroly nastavíme region 

odpovídající CD63dim populaci, která představuje neaktivované bazofily. Poté spočítáme 

procentuální zastoupení aktivovaných bazofilů, které jsou CD63bright v jednotlivých 

vzorcích a u pozitivní kontroly. 

Výsledné hodnoty jsou udávány v procentech aktivovaných bazofilů tj. buněk 

exprimujících antigen CD63. Negativní kontrola dosahuje hodnot do 10 %. Hraniční 

hodnota pozitivity testu pro inhalační alergeny je stanovena na 15 %. Hodnocení testu není 

možné provést, pokud pozitivní kontrola vykazuje méně než 10 % aktivovaných bazofilů. 

Naměřená data byla zpracována v MS Office Excel 2010.  
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5.4 Stanovení proliferační schopnosti lymfocytů testem blastické 

transformace lymfocytů inkorporací 3H thymidinu. 

Metodika k testu blastické transformace byla zpracována podle SOP 25.46 a jeho 

přílohy SOP25.46-P01 (LOCHMANOVÁ, 2005c).  

Princip metody 

Test lymfocytární aktivace nebo proliferace je in vitro technika používaná 

k posouzení funkční aktivity lymfocytů. Aktivací nebo proliferací lymfocytů nazýváme 

in vitro obdobu procesu, ke kterému pravidelně dochází po kontaktu specificky 

senzibilizovaného lymfocytu s antigenem. Vystavení buněk mitogenům (např. 

fytohemaglutinin, konkanavalin A) nebo antigenům prezentovaných APC vede k aktivaci 

lymfocytů a k jejich vstupu z klidové G0 fáze buněčného cyklu do fáze G1. Během této 

fáze dochází ke zvýšení množství RNA a vzestupu určitých proteinů nutných pro replikaci 

DNA. V době, kdy buňka začíná syntetizovat novou DNA, vstupuje do syntetické S fáze. 

Během této doby množství DNA stoupá a ve chvíli, kdy dosáhne dvojnásobku, syntéza 

DNA ustává a buňka vstupuje do G2 fáze. Následuje rozdělení buňky – M fáze (mitóza). 

V případě, že buněčný cyklus pokračuje, vstupuje buňka opět do G1 fáze, v opačném 

případě do klidové fáze G0. Buňka v G2 a M fázi tedy obsahuje dvojnásobné množství 

DNA než buňka ve fázi G0 a G1. 

Po kultivaci v atmosféře obsahující 5 % CO2, je do buněčné kultury přidán 

radioizotopicky značený nukleotid 
3
H thymidin, který se inkorporuje do nově vznikající 

DNA. Míra inkorporace 
3
H thymidinu je úměrná mitotické aktivitě buňky. 

Přístroje, pomůcky a spotřební materiál 

 Sterilní mikrotitrační destička s „U“ profilem (NUNC) s víčkem 

 Sada automatických pipet s jednorázovými špičkami 

 Sterilní skleněné pipety 1 a 10 ml 

 Skleněné zkumavky 

 Automatický dávkovač 

 Buněčný harvestor 

 Třepačka (Varishaker)  

 Pinzeta 
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 CO2 inkubátor 

 Scintilační měřící zařízení Tri-Carb 

 Skleněné lahvičky pro scintilační měřící zařízení 

 Filtrační papír pro buněčný harvestor 

 Kartonová podložka 

 Samolepící štítky 

Reagencie 

 Kultivační médium pro tkáňové kultury. Připravuje virologické oddělení CMPI ZÚ 

Ostrava. Kultivační médium je rozplněno po 20 ml do menších sterilních skleněných 

nádobek a uchováváno v mrazničce. Před použitím médium z mrazničky vyjmeme 

a necháme vytemperovat na pokojovou teplotu. Tkáňové médium je skladováno 

maximálně po dobu 1 měsíce. 

 Fytohemaglutinin (PHA HA15). Lyofilizát v originální lahvičce rozpustíme v 5 ml 

tkáňového média a rozplníme po malých dávkách do mikrozkumavek. Je nutné pracovat 

sterilně. Takto naředěný zásobní roztok se uchovává zamražený v mrazicím boxu. 

 3
H thymidin. K 1 ml 

3
H thymidinu o aktivitě 40 MBq přidáme 22 ml redestilované 

vody. Výsledná aktivita v 1 ml pak je 1,7 MBq. Tento roztok je rozplněn po malých 

dávkách a uchováván v mrazničce.  

 Scintilační tekutina Ultima Gold F (Packard) je uchovávána v zásobníku 

s dávkovačem při pokojové teplotě. 

Před použitím je nutné všechny zamražené složky nechat temperovat cca 30 min 

při pokojové teplotě. 

Při použití nového kultivačního média, nové dodávky 
3
H thymidinu, nové šarže PHA 

jsou nasazovány společně kultury stejného vzorku s novými i starými reagenciemi a je 

porovnána shoda.  

  



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  76 

Ředění vzorku PM2,5 

Vzorek byl testován ve čtyřech koncentracích: 134 µg/ml, 3000 pg/ml 300 pg/ml 

a 30 pg/ml.  Koncentrace 134 µg/ml je hodnota koncentrace suspenze získané sonifikací 

odběrového filtru v 25 ml destilované vody. Koncentrace 3000 pg/ml byla připravena 

přidáním 5 µl suspenze PM2,5 o koncentraci 134 µg/ml do 12 ml MEM. Před ředěním byl 

vzorek krátce sonifikován. Koncentrace 300 pg/ml a 30 pg/ml byly získány postupně 

desetinásobným ředěním vzorků v MEM podle následujícího schématu. 

3 000 µg/ml 300 µg/ml 30 µg/ml 

12 ml MEM + 5 µl suspenze PM2,5 + 1,8 ml MEM + 1,8 ml MEM 

 

                                                                    200 µl                             200 µl  

Částice v suspenzi mají tendenci sedimentovat, proto je nutné před aplikací vzorků 

v testech suspenzi promíchat. 

Pracovní postup 

1. Ve sterilní zkumavce naředíme PHA pro in vitro kultivaci tak, že do 2 ml kultivačního 

média přidáme 50 µl zásobního roztoku PHA. 

2. Mikrotitrační destičku vyjmeme z plastového obalu a popíšeme.  

3. Test je prováděn v triplikátech. Jako negativní kontrola slouží první tři jamky, do nichž 

sterilní pipetou dáváme 200 µl samotného kultivačního média. Pozitivní kontrolu 

představují tři jamky, do kterých přidáváme 200 µl média s obsahem PHA. Do dalších 

jamek přidáváme po trojicích 200 µl testované látky o příslušné koncentraci.  

Při aplikaci vzorků do jednotlivých jamek využijeme předem připraveného schématu 

(viz Tabulka 3). 

Tabulka 3: Schematické znázornění nasazení testu BTL (Č. dárce / koncentrace PM2,5) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1/NK 1/NK 1/NK 1/PK 1/PK 1/PK 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 

B 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 2/NK 2/NK 2/NK 2/PK 2/PK 2/PK 

C 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2/4 2/4 2/4 

D 3/NK 3/NK 3/NK 3/PK 3/PK 3/PK 3/1 3/1 3/1 3/2 3/2 3/2 

E 3/3 3/3 3/3 3/4 3/4 3/4             

F                         

G                         
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4. Do takto rozplněných jamek přidáme po 10 µl krve, kterou jsme předtím dokonale 

promíchali. 

5. Objem jamek krátce promícháme umístěním mikrotitrační destičky na třepačku 

Varishaker. 

6. Destičku zakryjeme víčkem, na které je uveden den, kdy se ke kultuře přidá thymidin 

(„značit“) a den, kdy dojde k ukončení kultivace („odsát“). 

7. Destičku umístíme do CO2 inkubátoru. 

8. Po 72hodinové kultivaci destičku vyjmeme a do každé jamky přidáme 10 µl 

vytemperovaného, zásobního roztoku 
3
H thymidinu. 

9. Destičku opět zakryjeme víčkem a umístíme zpět do CO2 inkubátoru. 

10. Druhý den ráno destičku vyjmeme a pomocí buněčného harvestoru odsajeme obsah 

jamek přes speciální filtrační papír. 

11. Proužek filtračního papíru s odsátým vzorkem umístíme na podložku z tvrdého papíru. 

V rohu přilepíme samolepícím štítkem s označením čísla vzorku a necháme uschnout 

při pokojové teplotě. 

12. Suchá jednotlivá kolečka filtračního papíru vylupujeme pinzetou a každé umístíme 

do samostatné lahvičky s 1,5 ml scintilační tekutiny. Lahvičky jsou označeny 

na horním víčku čísly 1, 2, 3 atd. 

13. Lahvičky umístíme do nosiče a umístíme do scintilačního měřícího zařízení Tri-Carb, 

kde probíhá vlastní měření.  

14. Aktivita zůstává vázána pouze na filtr. Filtr je vyhazován do pevného odpadu, který je 

následně spálen. Obsah sběrné láhve, ve kterém je neinkorporovaný thymidin, je ředěn 

cca 20 l vody a vyléván do odpadu. 

Zpracování a hodnocení výsledků testu 

Konečný výsledek je průměrem z trojmo nasazené buněčné kultury. Výsledky jsou 

udávány v jednotkách CPM (counts per minute). 
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5.5 Produkce cytokinů 

Metodika k testování produkce vybraného spektra cytokinů byla zpracována 

podle uživatelského manuálu ke komerční soupravě Human Cytokine 25-Plex Panel 

(INVITROGEN CORPORATION, 2010).  

Princip metody 

Cytokiny působí jako důležité regulační molekuly imunitního systému. Stanovení 

expresních profilů vybraných cytokinů proto umožňuje posoudit změny v buněčně 

zprostředkované imunitní odpovědi organismu. Ke stimulaci buněk k produkci cytokinů 

jsou in vitro používány mitogeny a antigeny. Simultánní detekci více cytokinů v jednom 

vzorku během jednoho stanovení je umožněno využitím multiplexových metod.  

Human Cytokine 25-Plex Panel (Invitrogen) 

K testování byla použita komerčně dostupná souprava Human Cytokine 25-Plex 

Panel (Katalogové číslo: LHC0009) využívající 5,6µm polystyrenové kuličky nabarvené 

červenými a infračervenými fluorochromy o různých intenzitách (viz Obrázek 7). Tyto 

mikrokuličky o definovaných spektrálních vlastnostech mají na svém povrchu navázány 

antigeny, na něž se během inkubace v mikrotitračních destičkách váží sledované protilátky. 

Mikrokuličky jsou následně inkubovány s protilátkou proti lidské protilátce konjugovanou 

s fluorochromem fykoerytrinem. Nenavázané protilátky jsou po skončení inkubace, během 

níž dochází k jejich navázání, odstraňovány promytím. Vzniklý čtyřsložkový komplex 

(tzv. multiplex sandwich) je znázorněn na Obrázku 8. 

Intenzita fluorescence fykoerytrinu je úměrná množství navázaného konjugátu 

a protilátek vázaných na antigen na mikrokuličkách. Koncentrace cytokinů je následně 

hodnocena na průtokovém cytometru. Použitý systém Luminex detekuje množství 

sledovaných cytokinů na základě analýzy spektrálních vlastností mikrosfér a fluorescence 

přítomného fykoerytrinu. 

Human Cytokine 25-Plex Panel umožňuje kvantitativní zhodnocení přítomnosti 

těchto 25 cytokinů: GM-SCF, IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-2R, IL-4, 

IL-5, IL-10, INF-α, IL-7, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17, eotaxin, IP-10, MIG, MCP-1, 

MIP-1α, MIP-1β, RANTES.  
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Obrázek 7: Mikrokuličky (upraveno 

podle ROSWELL PARK 

CANCER INSTITUTE, 2011) 

Obrázek 8: Multiplex sandwich (upraveno 

podle ROSWELL PARK 

CANCER INSTITUTE, 2011) 

Přístroje, pomůcky a spotřební materiál 

 Luminex xMAP systém 

 Luminex software 

 Filtrační vakuový nadstavec vícemístný 

 Ultrazvuková vodní lázeň 

 Sada automatických pipet s jednorázovými špičkami 

 Vortex 

 Orbitální třepačka 

 Polypropylenové zkumavky 

 Aluminiová fólie  

Reagencie 

Souprava Human Cytokine 25-Plex Panel obsahuje: 

 1 lahvička (2,5 ml) Human Cytokine 25-Plex Antibody Bead Solution (1×). 

Obsahuje 0,05 % azidu sodného.  

 1 lahvička (1 ml) Human Cytokine 25-Plex Biotinylated Antibody Concentrate 

(10×). Obsahuje 0,1 % azidu sodného. 

 2 lahvičky Human 16-Plex Lyophilized Standard. Obsahuje 0,1 % azidu sodného. 

 2 lahvičky 14-Plex Lyophilized Standard. Obsahuje 0,1 % azidu sodného.  
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 1 lahvička (15 ml) Wash Solution Concentrate (20×). Obsahuje 0,1 % azidu 

sodného. Před použitím nutno ředit přidáním 285 ml deionizované vody. Poté dobře 

promíchat. Takto připravený roztok je při teplotě 2–8 °C stabilní po dobu 2 týdnů. 

 1 lahvička (15 ml) Assay Diluent. Obsahuje 0,1 % azidu sodného. 

 1 lahvička (12 ml) Incubaiontion Buffer. Obsahuje 0,05 % azidu sodného.  

 1 lahvička (12 ml) Biotin Diluent. Obsahuje 3,3 mM thymolu.  

 1 lahvička (1 ml) Streptavidin-RPE Concentrate (10×). Obsahuje 0,1 % azidu 

sodného. Před použitím nutno naředit v poměru 1:10 se Streptavidin-RPE Diluent. 

Na 1 jamku je potřeba 100 µl naředěného Streptavidinu-RPE. Streptavidin-RPE je 

třeba chránit před světlem.  

 1 lahvička (12 ml) Streptavidin-RPE Diluent. Obsahuje 3,3 mM thymolu.  

 96jamková filtrační destička.  

Všechny složky soupravy uchovávat při teplotě 2–8 °C. Nezamrazovat. Před 

použitím je nutné složky nechat temperovat cca 30 min při pokojové teplotě. 

Ředění vzorku PM2,5 

Vzorek byl testován ve čtyřech koncentracích: 134 µg/ml, 3000 pg/ml 300 pg/ml 

a 30 pg/ml. Koncentrace 134 µg/ml je hodnota koncentrace suspenze získané sonifikací 

odběrového filtru v 25 ml destilované vody. Koncentrace 3000 pg/ml byla připravena 

přidáním 10 µl suspenze PM2,5 o koncentraci 134 µg/ml do 0,4 ml RPMI. Před ředěním byl 

vzorek krátce sonifikován. Koncentrace 300 pg/ml a 30 pg/ml byly získány postupně 

desetinásobným ředěním vzorků v RPMI podle následujícího schématu. 

3 000 µg/ml 300 µg/ml 30 µg/ml 

0,4 ml RPMI + 10 µl suspenze PM2,5  + 180 µl RPMI + 180 µl RPMI 

  

                                                                    20 µl                               20 µl  

Částice v suspenzi mají tendenci sedimentovat, proto je nutné před aplikací vzorků 

v testech suspenzi promíchat. 
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Pracovní postup 

A)  Příprava vzorků 

1. Do tří stojanů na zkumavky si ve třech řadách nachystáme polypropylenové 

zkumavky. Každý stojan je vymezen pro jeden inkubační čas. Řady jsou určeny 

pro krve jednotlivých dárců.  

2. Krev naředíme v poměru 1:4 tak, že k 1,8 ml krve každého dárce připipetujeme 7,2 ml 

RPMI.  

3. Zásobní roztok PHAσ o koncentraci 1 mg/ml si naředíme přidáním 14,8 ml RPMI 

k 0,2 ml PHAσ.  

4. Do všech zkumavek kromě zkumavek vymezených pro pozitivní kontroly 

napipetujeme v příslušných řadách 0,5 ml naředěné krve jednotlivých dárců. 

5. Do zkumavek určených pro pozitivní kontroly napipetujeme 0,1 ml krve s 0,4 ml PHA 

naředěného v RPMI. 

6. Do všech zkumavek kromě pozitivních a negativních kontrol připipetujeme 10 µl 

testované látky o příslušné koncentraci. 

7. Stojany se zkumavkami dáme inkubovat do termostatu při teplotě 37 °C. 

8. Po uplynutí inkubačního času (6 hod, 24 hod a 72 hod pro jednotlivé stojany) 

zkumavky umístíme do centrifugy a centrifugujeme 5 min při 3000 RPM. 

9. Po stočení mikropipetou opatrně odpipetujeme 400 µl supernatantu (2x po 200 µl) 

do mikrozkumavek označených štítkem s číslem dárce a koncentrací suspenze prachu. 

Pokud dojde ke zvíření sedimentu, je nutné zkumavky opět centrifugovat a poté 

odpipetovat pouze supernatant.  

10.  Mikrozkumavky umístíme do polystyrénového stojánku s víčkem. Na víčko stojánek 

si poznačíme inkubační čas. Dáme zamrazit. 

B)  Vlastní provedení testu 

1. Jamky mikrotitrační destičky, které nevyužijeme při testování, přikryjeme krytem, 

abychom je uchovali suché pro další použití. 

2. Jamky mikrotitrační destičky, do nichž budeme aplikovat vzorky, předvlhčíme 

přidáním 200 µl naředěného promývacího roztoku (Wash solution). 

3. Po uplynutí 15–20 s odsajeme promývací roztok z jamek vakuovou filtrací.  

4. Těsně před použitím protřepeme Human Cytokine 25-Plex Antibody Bead Solution 



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  82 

po dobu 30 s na vortexu, dalších 30 s roztok sonifikujeme. 

5. Do každé jamky mikrotitrační destičky rozpipetujeme po 25 µl Human Cytokine 

25-Plex Antibody Bead Solution. Po přidání mikrokuliček je nutné chránit destičku 

před světlem.   

6. Do všech jamek připipetujeme 200 µl naředěného promývacího roztoku 

(Wash solution). Necháme působit 15–30 s.  

7. Vakuovou filtrací promývací roztok z jamek odsajeme. 

8. Promytí ještě jednou zopakujeme.  

9. Dno filtrační destičky důkladně, ale opatrně osušíme papírovou utěrkou. 

Při vysušování filtrační destičku neobracíme vzhůru nohama ani ji  nevysušujeme 

poklepáváním na filtrační papír na pracovní desce. 

10. Do každé jamky napipetujeme 50 µl inkubačního pufru (Incubation Buffer). 

11. Do jamky, která představuje negativní kontrolu, přidáme 100 µl RPMI. Do dalších 

jamek napipetujeme 50 µl vzorku o příslušné koncentraci a 50 µl Assay Diluent. 

Jako pozitivní kontrola slouží 50 µl PHA s 50 µl Assay Diluent. 

12. Destičku přikryjeme aluminiových krytem a inkubujeme při pokojové teplotě 

po dobu 2 hod za stálého třepání na orbitální třepačce při 500–600 RPM. Třepáním 

zajistíme, že mikrokuličky zůstanou suspendovány. 

13. 10⎼15 min před skončením inkubace si naředíme biotinylované protilátky 

(Biotinylated antibodies – viz Reagencie). 

14. Po skončení inkubace vakuovou filtrací odsajeme tekutinu z jamek. 

15. Do všech jamek připipetujeme 200 µl naředěného promývacího roztoku 

(Wash solution). Necháme působit 15⎼30 s. Vakuovou filtrací promývací roztok 

odsajeme. Promytí ještě jednou zopakujeme. Poté dno filtrační destičky osušíme 

papírovou utěrkou. 

16. Do všech jamek připipetujeme 100 µl naředěného roztoku biotinylovaných 

protilátek. 

17. Destičku inkubujeme 1 hod při pokojové teplotě na orbitální třepačce 

při 500⎼600 RPM. Během inkubace dochází k navázání detekčních protilátek 

k příslušným imobilizovaným proteinům. 

18. 10⎼15 min před skončením inkubace si připravíme Streptavidin-RPE 

(viz Reagencie). 
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19. Po skončení inkubace vakuovou filtrací odsajeme tekutinu z jamek. 

20. Do všech jamek připipetujeme 200 µl naředěného promývacího roztoku 

(Wash solution). Necháme působit 15⎼30 s. Vakuovou filtrací promývací roztok 

odsajeme. Promytí ještě jednou zopakujeme. Poté dno filtrační destičky osušíme 

papírovou utěrkou. Promýváním dochází k odstranění nenavázaných detekčních 

protilátek. 

21. Do všech jamek připipetujeme 100 µl připraveného Streptavidinu-RPE. Destičku 

inkubujeme 1 hod při pokojové teplotě na orbitální třepačce při 500⎼600 RPM. 

Během inkubace se Streptavidin-RPE váže k detekčním protilátkám asociovaným 

k imunitnímu komplexu na mikrosférách. Vytváří se tak čtyřsložkový komplex 

na pevné fázi. 

22. Po skončení inkubace vakuovou filtrací odsajeme tekutinu z jamek. 

23. Do všech jamek připipetujeme 200 µl naředěného promývacího roztoku 

(Wash  solution). 

24. Necháme působit 15⎼30 s. Vakuovou filtrací promývací roztok odsajeme. Promytí 

ještě jednou zopakujeme. Poté dno filtrační destičky osušíme papírovou utěrkou. 

Promytím dochází k odstranění nenavázaného Streptavidinu-RPE. 

25. Do všech jamek připipetujeme 200 µl naředěného promývacího roztoku 

(Wash solution) a na 2⎼3 min umístíme na orbitální třepačku při 500–600 RPM, aby 

došlo k resuspendování mikrokuliček.  

26. Odkrytou destičku vložíme do přístroje Luminex 100 a analyzujeme.  

Zpracování a hodnocení výsledků testu 

Výpočty koncentrací, statistické a grafické zpracování naměřených dat byly 

provedeny v MS Office Excel 2010. Pro konstrukci kalibračních křivek byla použita 

polynomická regrese.  
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6 Výsledky 

6.1 Charakteristika vzorku použitého prachu 

Filtr byl exponován od 10:40 hod dne 13. 11. 2011 do 5:51 hod dne 14. 11. 2011, 

tj. po dobu 19 hod 11 min. Během této doby prošlo filtrem 19,185 m
3
 vzduchu. Čistý 

odběrový filtr, na nějž byl prach zacháván, vážil 75,26 mg. Hmotnost exponovaného filtru 

měla hodnotu 78,61 mg. Navážka zachyceného prachu byla z rozdílu obou hodnot 

vypočtena na 3,35 mg. Koncentrace znečištění ovzduší polétavým prachem v období 

odběru dosahovala tedy v průměru hodnoty 174,6 µg/m
3
. Koncentrace prachu v získané 

suspenzi byla z uvedených údajů vypočtena na 134 µg/ml. 

Po extrakci byl filtr vysušen a opět zvážen. Hmotnost extrahovaného filtru měla 

hodnotu 73,37 mg. Jelikož hmotnost filtru po extrakci prachu byla o 1,89 mg nižší 

než hmotnost čistého filtru, lze očekávat, že při sonifikaci došlo k částečnému uvolnění 

materiálu z filtru.  

Vzorek byl podroben chemické analýze, jejíž výsledky, tedy zastoupení 

analyzovaných prvků, je uvedeno v Tabulce 4. Na následujícím Obrázku 9 je znázorněno 

rovněž graficky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Výsledky chemické analýzy vzorku prachu 
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Tabulka 4: Hmotnostní zastoupení analyzovaných prvků ve vzorku prachu 

Prvek Na Mg K Ca Cr Mn Fe Co Ni 

[µg/l] 2110 31 1452 2855 3 18,2 242 0,2 1,6 

RSD [%] 0,82 0,60 0,69 0,88 2,96 1,66 1,40 1,23 2,04 

Prvek Cu Zn As Sr Cd Sb Ba Pb 

[µg/l] 12,6 319 4,6 0,8 2,8 6,4 1,4 61  

RSD [%] 0,96 1,09 2,41 0,41 1,55 1,01 0,87 3,70  

RSD – Relativní směrodatná odchylka 

Z hlediska možných imunomodulačních účinků je významný zejména vysoký obsah 

Pb, Zn a relativně vysokých hodnot dosahují také Cd, As a Sb.  

Vodní výluh prachu byl podroben tak analýze velikosti částic. Na Obrázku 10 

je graficky znázorněna velikostní distribuce částic vyjádřena počtem částic (A), objemem 

částic (B) a intenzitou (C). Hodnoty píků pro jednotlivé velikostní distribuce uvádí 

Tabulka 5. 

Tabulka 5: Výsledky analýz velikostní distribuce částic v použitém vzorku prachu 

Veličina velikostní 
distribuce 

Pík č. 
Velikost  

[nm] 
Zastoupení 

 [%] 
Šířka 
[nm] 

Počet 

1 114,6 100,0 63,2 

2 2578,1 0,0 372,5 

3 0,0 0,0 0,0 

Objem 

1 270,5 58,1 163,7 

2 2647,1 41,9 354,1 

3 0,0 0,0 0,0 

Intenzita 

1 229,1 96,0 153,4 

2 2592,1 4,0 242,2 

3 0,0 0,0 0,0 
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Obrázek 10: Výsledky analýz velikostní distribuce částic stanovené ve vzorku prachu 
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6.2 Krevní obraz probandů 

Z krve odebrané třem dobrovolným dárcům byl stanoven krevní obraz, na jehož 

základě byla posouzena vhodnost použití krve těchto dárců v testech a vyloučeno možné 

ovlivnění výsledků testů abnormalitami základních hematologických parametrů. 

Absolutní počty červených a bílých krvinek, diferenciální počty leukocytů 

a referenční hodnoty sledovaných parametrů (KLENER et al., 2001) jsou uvedeny 

v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Krevní obraz dárců 

Krevní složka Dárce č. 1 Dárce č. 2 Dárce č. 3 Normální hodnoty 

Leukocyty [10
9
/l] 4,96 6,79 4,68 3,8⎼10,0 

Erytrocyty [10
12

/l] 3,88  4,73 4,85     ♀3,8⎼5,5; ♂4,0⎼5,2 

Neutrofily [%] 0,528 0,620 0,571 0,50⎼0,75 

Lymfocyty [%] 0,333 0,264 0,308 0,15⎼0,40 

Monocyty [%]   0,115
 ×

 0,075 0,096 0,03⎼0,10 

Eosinofily [%] 0,016 0,035 0,021 0,01⎼0,05 

Basofily [%] 0,008 0,006 0,004 0,00⎼0,01 

× 
⎼ hodnoty nespadají do rozmezí normálních hodnot; ♀ ⎼ hodnota platná pro ženy; ♂ ⎼ hodnota 

platná pro muže 

S výjimkou mírně vyššího zastoupení monocytů u prvního dárce, nebyly v krevním 

obrazu dárců zaznamenány odchylky od normálních hodnot.  

6.3 Chemiluminiscenční test 

Vzorek prachu byl kultivován ve čtyřech koncentracích v rozmezí 

30 pg/ml⎼134 µg/ml s krví třech dobrovolných dárců. Stimulační účinky prachových částic 

byly hodnoceny porovnáním s negativní kontrolou, kterou představoval vzorek 

bez stimulans. K ověření funkčnosti testu byl jako pozitivní kontrola použit opsonizovaný 

zymosan. 

Výsledky měření byly vyjadřovány v jednotkách CPM (counts per minute) 

a odečítány v intervalech 30, 60 a 90 min od počátku inkubace. Naměřená data a jejich 

základní statistické charakteristiky jsou uvedeny v Tabulkách 1 a 2 v Příloze I. Graficky 

jsou data znázorněna na Obrázku 11. 
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Obrázek 11: Aktivace leukocytů periferní krve částicemi polétavého prachu 

v chemiluminiscenčním testu. Sloupce představují průměrné hodnoty ze tří měření 

na vzorcích krve tří dárců. 

Jak je patrné z Obrázku 11 a z krabicových grafů sestrojených pro jednotlivé časy 

měření na Obrázku 12, přítomnost vzorku prachu v testu znatelně nezvyšovala hodnoty 

CPM oproti hodnotám negativních kontrol.  

Tento předpoklad byl ověřen statistickou analýzou. Párovým t-testem byly 

porovnávány naměřené hodnoty pro jednotlivé koncentrace prachu s hodnotami NK. 

Výsledky t-testu jsou uvedeny v Tabulce 7. V případě koncentrace 3 000 pg/ml byl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl středních hodnot oproti NK po 30 min inkubace 

(p = 0,046). Vzhledem k omezenému počtu měření a negativním výsledkům ostatních 

měření je však pravděpodobné, že rozdíl byl primárně zapříčiněn jinými vlivy než 

působením prachových částic. Výsledky jednofaktorového ANOVA testu (viz Tabulka 8) 

rovněž potvrzují, že použitá suspenze prachu při krátkodobé inkubaci (30–90 min) 

v chemiluminiscenčním testu nevykazuje stimulační účinky.  
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Obrázek 12: Aktivace leukocytů periferní krve částicemi polétavého prachu v testu 

chemiluminiscence. Zobrazeno pomocí krabicových grafů. V jednotlivých sloupcích 

vyneseny vždy příslušné hodnoty z naměřených hodnot tří dárců. 
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Tabulka 7:  Vyhodnocení stimulačních účinků prachu na metabolickou aktivitu leukocytů 

v chemiluminiscenčním testu pomocí párového t-testu  

Čas měření  
30 

[pg/ml] 
300 

[pg/ml] 
3 000 

[pg/ml] 
1.34E+8 

[pg/l] 
PK 

30 min 
t 0,790 3,053 4,508 1,356 2,889 

p 0,512 0,093     0,046 * 0,308 0,102 

60 min 
t 0,462 1,020 1,146 2,780 4,135 

p 0,689 0,415 0,370 0,109 0,054 

90 min 
t 0,361 0,518 0,794 0,431 3,915 

p 0,753 0,656 0,510 0,708 0,059 

    t krit 4,303 

t – hodnota testového kritéria; p – hladina statistické významnosti; tkrit – kritická hodnota;              

*– p<0,05, můžeme zamítnout H0; H0 – nulová hypotéza: střední hodnoty NK a testované 

koncentrace se statisticky významně neliší.  

 

Tabulka 8: Vyhodnocení stimulačních účinků prachu na metabolickou aktivitu leukocytů 

v chemiluminiscenčním testu pomocí jednofaktorového ANOVA testu 

Čas 30 min 60 min 90 min 

F 1,433 0,400 0,984 

p 0,293 0,804 0,459 

    Fkrit    3,478 

F – hodnota testového kritéria; p – hladina statistické významnosti; Fkrit – kritická hodnota;        * –
 p<0,05, můžeme zamítnout H0; H0 – nulová hypotéza: střední hodnoty se statisticky významně 
neliší. Rozptyl mezi třídami je srovnatelný s rozptylem uvnitř tříd.  

 

Časový průběh chemiluminiscenčního testu je zobrazen na Obrázku 13. Zatímco 

u PK je zřetelný pokles hodnot CPM s časem měření (dochází zřejmě k vyčerpání 

metabolického potenciálu leukocytů v analyzovaném vzorku), v případě vzorku prachu lze 

s časem pozorovat trend mírného nárůstu hodnot CPM, což odpovídá průběhu testu u NK. 

 

 

 

 



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13:  Časový průběh fagocytární aktivity leukocytů monitorované testem 

chemilumiscence 

 

6.4 Basotest 

Vzorek prachu byl testován ve čtyřech koncentracích v rozmezí 30 pg/ml⎼134 µg/ml 

na krvi třech dobrovolných dárců. 

Podmínkou pro správnou interpretaci výsledků testu degranulace bazofilů je dosažení 

vyhovujících hodnot negativní a pozitivní kontroly. Hodnota NK musí být podle manuálu 

k použité komerční soupravě BasoFlowEx
®
 Kit nižší než 10 % aktivovaných bazofilů. 

V případě pozitivní kontroly (fMLP) je naopak požadováno, aby zastoupení aktivovaných 

bazofilů přesahovalo hranici 10 %. Jak lze vidět z dat v Tabulce 9 a grafického znázornění 

výsledků na Obrázku 14, tyto podmínky byly splněny u všech měření.  

Procentuální hodnoty počtu aktivovaných bazofilů v případě testovaného vzorku 

prachu ani v jedné z aplikovaných koncentrací nepřesáhly hraniční hodnotu pozitivity 

udávanou pro inhalační alergeny, používané v tomto testu v diagnostice alergií, tj. 15 % 

aktivovaných bazofilů. Testy se suspenzí použitého prachu byly proto vyhodnoceny jako 

negativní. Prachové částice významněji nestimulovaly degranulaci bazofilů a nezjistili 

jsme tedy u nich tímto testem alergizační účinky. 
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Obrázek 14: Grafické znázornění procentuálního zastoupení aktivovaných bazofilů 

v basotestu. Sloupce u jednotlivých koncentrací představují individuální hodnoty 

každého ze tří testovaných dárců.  

 

Tabulka 9: Procentuální zastoupení aktivovaných bazofilů v basotestu 

Dárce č. NK 
30  

[pg/ml] 
300  

[pg/ml] 
3 000 

[pg/ml] 
1.34E+8 

[pg/l] 
PK 

1 1,44 2,60 2,19 2,07 1,13 92,19 

2 0,79 1,56 2,14 1,86 0,64 39,28 

3 1,09 1,60 0,85 0,98 1,70 90,49 

 

  



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  93 

6.5 Test blastické transformace lymfocytů 

Vzorek prachu byl testován ve čtyřech koncentracích v rozmezí 30 pg/ml⎼134 µg/ml 

na krvi třech dobrovolných dárců. Stimulační účinky prachových částic byly hodnoceny 

porovnáním s negativní kontrolou, kterou představoval vzorek bez stimulans. K ověření 

funkčnosti testu byl jako pozitivní kontrola použit vzorek s PHA.  

Test byl prováděn v triplikátech, z nichž jsou vypočítány průměry. Naměřené 

hodnoty CPM a základní statistické charakteristiky měření jsou uvedeny v Tabulkách 1 a 2 

v Příloze II.  

Na grafickém zpracování výsledků znázorněném na Obrázku 14 lze vidět mírný 

nárůst hodnot CPM oproti NK v případě koncentrací 300 pg/ml a 134 µg/ml.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Stimulační aktivita jednotlivých testovaných koncentrací suspense prachových 

částic v testu blastické transformace lymfocytů 
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Předpoklad možného stimulačního účinku uvedených koncentrací byl ověřen 

párovým t-testem, jehož výsledné hodnoty lze nalézt v Tabulce 10. V případě koncentrací 

300 pg/ml a 134 µg/ml byl zaznamenán statisticky významný rozdíl vzhledem k NK 

při hladině významnosti p < 0,05. Vliv prachu na aktivaci lymfocytů byl otestován také 

jednofaktorovým ANOVA testem, jehož výsledky, uvedené v Tabulce 11, potvrzují možné 

stimulační účinky prachových částic.  

Tabulka 10: Vyhodnocení stimulačních účinků prachu v testu blastické transformace 

lymfocytů pomocí párového t-testu 

 
30  

[pg/ml] 
300 

[pg/ml] 
3 000  

[pg/ml] 
1.34E+8 
[pg/ml] 

PK 

t 0,490 4,439 0,950 2,965 14,026 

p 0,637    0,002 * 0,370    0,018 *     6E–7 * 

     t krit 2,306 

t – hodnota testového kritéria; p – hladina statistické významnosti; tkrit – kritická hodnota;             

* – p<0,05, můžeme zamítnout H0; H0 – nulová hypotéza: střední hodnoty NK a testované 

koncentrace se statisticky významně neliší.  

 

Tabulka 11: Vyhodnocení stimulačních účinků prachu v testu blastické transformace 

lymfocytů pomocí jednofaktorového ANOVA testu 

F 14,147 

p 3E–7 

    Fkrit 2,606 

F – hodnota testového kritéria; p – hladina statistické významnosti; Fkrit – kritická hodnota;               

* – p<0,05, můžeme zamítnout H0; H0 – nulová hypotéza: střední hodnoty se statisticky významně 

neliší. Rozptyl mezi třídami je srovnatelný s rozptylem uvnitř tříd.  

 

6.6 Produkce cytokinů 

Vzorek prachu byl připraven a inkubován se všemi čtyřmi koncentracemi suspenze 

prachových částic v rozmezí 30 pg/ml–134 µg/ml , ale vzhledem k finanční náročnosti 

testu bylo stanovení cytokinů provedeno jen v supernatantech kultur s koncentrací prachu 

v kultivačním mediu 3000 pg/ml, a to opět na krvi třech dobrovolných dárců. Ostatní 

supernatanty kultur stimulované koncentracemi prachu 30 pg/ml, 300 pg/ml a 134 µg/ml 

byly ponechány v zamraženém stavu a jsou připraveny pro případnou další analýzu. 
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Použitá komerční souprava Human Cytokine 25-Plex Panel umožnila sledování 

změn v produkci 25 vybraných cytokinů, které lze na základě jejich biologických účinků 

rozdělit do čtyř skupin: 

 Inflammatory Panel – Zánětlivé cytokiny: GM-SCF, IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, TNF-α 

 Th1/Th2 Panel – Th1/Th2 cytokiny: INF-γ, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-10 

 Cytokine II Panel – Imunoregulační cytokiny: INF-α, IL-7, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17 

 Chemokine Panel – Chemokiny: Eotaxin, IP-10, MIG, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β,  

RANTES.  

Stimulační účinky prachových částic byly hodnoceny porovnáním s negativní 

kontrolou, kterou představoval vzorek bez stimulans. Kromě toho byla u každého dárce 

provedena také stimulace PHA. Výpočet koncentrací jednotlivých cytokinů uvolněných 

do inkubačního media byl proveden v programu Excel a pro konstrukci kalibračních křivek 

byla použita polynomická regrese. Zjištěné koncentrace sledovaných cytokinů jsou 

uvedeny v Tabulkách 1a⎼1d v Příloze III. Základní statistické charakteristiky naměřených 

dat lze nalézt v Tabulkách 2a⎼2d v Příloze III. Vzhledem k velmi odlišným koncentracím 

jednotlivých cytokinů, byla pro možnost vzájemného srovnávání produkce jednotlivých 

cytokinů vyjádřena jejich koncentrace jako index pozitivity, tj. poměr nestimulovaného 

vzorku a vzorku po stimulaci prachem nebo PHA. Hodnoty indexů pozitivity 

pro jednotlivé cytokiny uvádí Tabulka 3 v Příloze III. 

Dynamiku produkce jednotlivých cytokinů je možné vysledovat z grafů na 

Obrázku 16 znázorňujících indexy pozitivity produkovaných cytokinů u vzorků 

stimulovaných prachem. 

U dvou chemokinů (RANTES a MIP-1β) byly indexy pozitivity pro inkubační čas 

6 hod stanoveny z průměru hodnot dvou dárců, a to z důvodu extrémní naměřené hodnoty 

koncentrace třetího dárce, která byla na základě testu pro vyloučení odlehlých hodnot 

(Grubsův test) z analýzy vynechána. S přihlédnutím k hodnotám ostatních naměřených 

koncentrací RANTES a MIP-1β je pravděpodobné, že několikanásobně zvýšené 

koncentrace na vzorku krve prvního dárce v případě RANTES a třetího dárce v případě 

MIP-1β jsou způsobeny jinými vlivy než stimulačními účinky vzorku prachu. Zařazení 

těchto extrémních hodnot do hodnocení produkce cytokinů by významně ovlivnilo 

výslednou hodnotu indexu pozitivity, a mohlo tak vést ke zkreslení získaných výsledků. 
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Obrázek 16: Produkce cytokinů v čase po stimulaci vzorkem prachu. Koncentrace prachu 

v inkubačním mediu byla 3000 pg/ml. Produkce je vyjádřena v hodnotách indexů 

pozitivity vůči nestimulovaným kulturám. Grafy jsou sestrojeny zvlášť pro jednotlivé 

skupiny cytokinů.  
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7 Diskuze 

Předložená diplomová práce se zabývá testováním krátkodobých účinků částic 

na funkce buněk imunitního systému člověka. Imunitní systém musí reagovat na signály 

jak z vnitřního, tak zejména z vnějšího prostředí, a proto laboratorní imunologické testy 

monitorující aktivaci jednotlivých složek a funkcí imunitního systému by měly 

představovat vhodný nástroj také pro screeningové posuzování škodlivého působení 

respirabilních částic na zdraví člověka. Výsledky mnoha prací dokazují, že celá řada 

negativních zdravotních účinků částic má původ právě v ovlivnění imunitního systému 

(ŠTÍPEK et al., 2000; POPE et DOKERY, 2006). Negativní vliv znečištění ovzduší 

polétavým prachem na lidské zdraví je podle současných vědeckých poznatků 

zprostředkován zejména tvorbou reaktivních molekul a prozánětlivým působením 

(GILMOUR et al., 2007). 

V rámci experimentální části diplomové práce byly pro posouzení účinků polétavého 

prachu vybrány čtyři imunologické testy, v klinické praxi běžně využívané pro stanovení 

funkcí imunitního systému. Zvolené testy umožňují hodnotit různé typy imunitní odpovědi. 

Byly sledovány parametry jak specifické, tak nespecifické imunity a alergické reakce.  

Vzorek prachu byl testován ve čtyřech různých koncentracích odvozených z reálných 

koncentrací, jímž jsou obyvatelé průmyslových oblastí exponováni. Podle výsledků 

monitorování úrovně znečištění ovzduší polétavým prachem na měřící stanici Ostrava-

Radvanice, odkud byly vzorky prachu získány, se v posledních letech průměrné roční 

koncentrace PM2,5 pohybují kolem hodnoty 30 µg/m
3
. V obdobích inverze, kdy v důsledku 

omezeného proudění vzduchu dochází k hromadění prachových částic ve spodních 

vrstvách atmosféry poblíž místa zdroje, dosahují koncentrace PM2,5 hodnot okolo 

300 µg/m
3
. V dýchacím traktu po inhalaci dochází k depozici a clearanci částic. 

Dlouhodobá expozice prachem silně znečištěnému ovzduší může vést k navýšení 

koncentrací v dýchacím ústrojí oproti hodnotám naměřeným v ovzduší. Z tohoto důvodu 

byly do hodnocení účinků suspendovaných částic na imunitní systém, kromě koncentrací 

30 pg/ml a 300 pg/ml odpovídající výše uvedeným reálným hodnotám v ovzduší, zařazeny 

také koncentrace 3000 pg/ml a 134 µg/ml. Hodnota 134 µg/ml je koncentrace suspenze 

získané při extrakci částic z odběrového filtru v destilované vodě.  
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Destilovaná voda byla jako extrakční činidlo zvolena z důvodu relativní vhodnosti 

použití vodního výluhu prachu jak v samotných testech, tak i v chemických analýzách. 

Vzorky o příslušných koncentracích aplikovaných do imunologických testů byly získány 

ředěním v médiích používaných v jednotlivých testech.  

Filtry byly po extrakci a následném vysušení zváženy a zjištěná hmotnost byla 

porovnána s hmotností exponovaného a čistého filtru. Bylo zjištěno, že hmotnost 

extrahovaného filtru byla nižší než hmotnost filtru čistého. Pravděpodobnou příčinou 

úbytku hmotnosti filtru je uvolnění esterifikovaných celulózových vláken do suspenze 

během extrakce filtru v sonifikační lázni. Nelze vyloučit, že přítomnost vláken v získané 

suspenzi může mít vliv na průběh a výsledky použitých imunologických testů. V případě 

dalších experimentů by proto bylo vhodné paralelně otestovat také účinky extraktu 

z čistého filtru. 

Prachové částice vykazují v suspenzi tendenci ke tvorbě agregátů, která může 

ovlivnit biodostupnost částic, a tak i výsledky testů. Vzniklé agregáty by z důvodů větších 

velikostí nemusely v testech vykazovat stimulační účinky. Případné agregáty byly proto 

rozrušeny sonifikací těsně před aplikací vzorků v testech. Podle OOSTINGHA et al. 

(2011) však sonifikační proces nemusí být dostačující k rozrušení vzniklých agregátů. 

Na druhou stranu agregace částic je přirozeným jevem, ke kterému dochází také 

v organismu. CHURG et al. (1998) pozorovali, že zatímco ultrajemné částice persistují 

ve tkáních ve formě relativně větších agregátů, agregáty jemných částic naopak postupem 

času zmenšují svou velikost. Postupně tak dochází ke  snižování rozdílů mezi částicemi 

různých frakcí deponovanými v dýchacích cestách (BRODAY et GEORGOPOULOS, 

2001). Z tohoto hlediska by bylo také vhodné provést paralelně s odběrem prachových 

částic z ovzduší měření jejich velikostní distribuce a tyto výsledky pak porovnat 

s hodnotami velikostní distribuce v suspenzi, což by umožnilo kontrolu, zda nedošlo 

k významné agregaci nebo naopak disipaci částic ve srovnání s původním aerosolem.  

Jak bylo uvedeno, vzorky prachu byly získány z filtrů exponovaných na měřící 

stanici v Ostravě-Radvanicích. Ostravská čtvrť Radvanice a Bartovice patří k prachem 

nejvíce znečištěným lokalitám ČR. Za hlavní zdroje znečištění ovzduší suspendovanými 

částicemi v Ostravě jsou označovány těžký průmysl, zejména zdejší hutě a elektrárny, 

doprava, vytápění v lokálních topeništích a přeshraničním přenos emisí z Polska. 
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K nepříznivému stavu ovzduší na Ostravsku přispívají také geomorfologické podmínky 

hornoslezské pánve. Při špatných rozptylových podmínkách, které se vyskytují zvláště 

v zimních měsících, zde dochází ke koncentraci znečištění (JANČÍK et al., 2009). 

Dopad výše uvedených čtyř skupin zdrojů znečištění ovzduší a jejich vzájemný 

poměr se v různých částech Ostravy liší. Z výsledků rozptylových studií vyplývá, 

že v ostravské městské části Radvanice a Bartovice je převažujícím zdrojem průmysl. 

Radvanice a Bartovice sousedí s jedním z největších průmyslových podniků v oblasti, 

kterým je ArcelorMittal Ostrava, a. s. Situaci zhoršuje také lokalizace čtvrti ve směru 

převažujícího proudění větru od průmyslového podniku (JANČÍK et al., 2009). 

Znalost zdroje znečištění ovzduší polétavým prachem je důležitá z hlediska 

posuzování fyzikálně-chemických charakteristik částic, z nichž toxikologicky 

nejvýznamnější jsou chemické složení, velikost a tvar částic.  

Velikost částic je rozhodujícím parametrem, neboť určuje, do jakých oblastí 

dýchacího traktu jsou schopny inhalované částice proniknout. Frakce PM2,5, která byla 

testována v rámci předložené práce, je označována také jako respirabilní a zahrnuje částice 

pronikající až do alveolární oblasti plic. Analýzou velikostní distribuce použitého vzorku 

prachu bylo zjištěno největší početní zastoupení částic o velikosti okolo 100 nm (viz 

Obrázek 9). Velikostní distribuce vyjádřená jako objem částic obsahuje dva píky. První pík 

tvoří částice o velikosti 270 nm, druhý pík představují částice o velikosti cca 2700 nm. 

Velikostní distribuce vyjádřená intenzitou obsahuje rovněž dva píky. První výraznější se 

nachází v oblasti okolo 230 nm a tvoří jej 96 % částic, druhý pík zasahuje částice 

o velikosti 2600 nm. Z výsledků provedených analýz tedy vyplývá, že ve vzorku PM2,5 

jsou zastoupeny také částice větších rozměrů než 2,5 µm, ale významnou část zkoumaného 

vzorku představují částice výrazně menší než 2,5 µm.  

Podle výsledků řady in vitro i in vivo studií jsou účinky částic na zdraví vázány 

především na látky adsorbované na jejich povrchu. Při přípravě suspenzí následně 

používaných v testech může doházet k disociaci navázaných látek, a tím ke změně 

biologických účinků, která se může projevit jak jejich ztrátou, tak naopak získáním nových 

biologických účinků. Každá manipulace se vzorky tak představuje riziko změny jejich 

vlastností a odchýlení se od skutečných charakteristik částic, se kterými organismus 

přichází do styku.  
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Vodní výluh prachu byl podroben chemické analýze, v níž byl zjištěn vysoký obsah 

Pb, Zn a relativně vysokých hodnot dosahovali také Cd, As a Sb. Tato skutečnost 

pravděpodobně souvisí s environmentálním kontextem – přítomností metalurgických 

podniků v lokalitě, neboť uvedené prvky představují běžnou součást úletového popílku 

emitovaného z průmyslových spalovacích procesů (MEIJ et al., 1986).  

Vzorek prachu pochází z odběrového filtru, který byl exponován ve dnech 

13. 11. 2011–14. 11. 2011, přičemž venkovních teploty v tomto období dosahovaly hodnot 

od –4 do 4 °C (údaje pocházejí přímo z průmyslové měřící stanice v Ostravě-Radvanicích). 

Nelze tedy vyloučit určitý podíl emisí z domácích topenišť na vysokých koncentracích 

PM2,5 v období odběru (175 µg/m
3
) i na vysokém obsahu některých kovů v prachu. RITZ 

et al. (2005) uvádí, že v důsledku nižších spalovacích teplot při domácím vytápění mají 

některé prvky (As, Zn), tvořící běžnou součást úletového popílku průmyslových topenišť, 

v případě domácích topenišť tendenci zůstávat spíše v ložovém popelu. Pb naopak bývá 

ve významném množství detekováno i v úletovém popílku průmyslových i domácích 

topenišť.  

Vysoký obsah kovů ve vzorku může mít souvislost i s převažujícím zastoupením 

ultrajemných částic. Tyto nejmenší částice mají největší měrný povrch, na který tak může 

být adsorbováno nejvíce těžkých kovů. Podle RITZE et al. (2005) se maximální 

koncentrace těžkých kovů nachází v právě submikronové frakci částic. 

V případě dalšího hodnocení účinků prachu na imunitní systém by bylo vhodné 

doplnit charakteristiku testovaného vzorku prachu o analýzu a zhodnocení přítomnosti 

organických látek (zejména PAHs), které podle dostupné literatury představují z hlediska 

účinků na zdraví jednu z nejrizikovějších složek polétavého prachu (WHO, 2004). 

K hodnocení imunomodulačních účinků suspendovaných částic z ovzduší byly 

vybrány čtyři imunologické testy monitorující různé oblasti imunitního systému. Kromě 

vzorků prachu v různých koncentracích byly současně testovány i nestimulované vzorky 

představující negativní kontrolu vzorky se standartními stimulans představující kontrolu 

pozitivní. Výsledné hodnoty byly získány jako průměr ze tří samostatných měření (tzn. 

ze tří vzorků krve získaných od tří dobrovolných dárců). Stimulační účinky prachu byly 

posuzovány porovnáním s hodnotami negativních kontrol. Pozitivní kontroly sloužily 

k potvrzení funkčnosti testů. 
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Vybrané testy byly prováděny z plné nesrážlivé krve. Tento přístup je pro screening 

výhodný z důvodu snadného získání biologického materiálu, přičemž odpadá potřeba 

specializovaných postupů k získání izolovaných buněčných linií a snižuje se riziko vnesení 

chyb do celé analýzy. Z hlediska screeningového hodnocení umožňuje plná krev 

komplexní posouzení účinků prachu. V případě pozitivity screenigových testů je pak 

možné dále pokračovat v testování se zaměřením na specifikaci účinků za použití 

izolovaných populací krevních buněk. 

V naší pilotní studii byli vybráni tři zdraví dobrovolní dárci. Abychom potvrdili, že 

základní parametry jejich krve odpovídají zdravým jedincům, byl u nich vyšetřen základní 

krevní obraz. Počty erytrocytů i diferenciální počty leukocytů všech dárců odpovídají 

referenčním hodnotám. Také mezi jednotlivými dárci nebyly pozorovány významnější 

rozdíly. Výsledky imunologických testů by tedy neměly být ovlivněny parametry 

použitých krevních vzorků. 

 

7.1 Chemiluminiscenční test 

Tvorba reaktivních metabolitů kyslíku profesionálními fagocyty je ovlivňována 

nejrůznějšími faktory vnitřního i vnějšího prostředí, k nimž lze přiřadit i suspendované 

částice znečišťující ovzduší. Podle DONALDSONA et al. (1988) může mít narůst 

fagocytární aktivity v důsledku expozice ovzduší znečištěnému polétavým prachem 

význam z hlediska rychlejší clearance potenciálně nebezpečných částic.  

Nespecifické působení reaktivních molekul vzniklých při respiračním vzplanutí 

v průběhu fagocytózy však může mít za následek rozvoj zánětu, narušení buněčných 

struktur a poškozování tkání vlastního těla. Experimentální i klinická data ukazují, že 

reaktivní oxidanty hrají důležitou roli v patogenezi některých respiračních onemocnění, 

včetně bronchiálního astmatu nebo CHOPN. 

Měřením chemiluminiscenční aktivity fagocytů bylo v rámci této diplomové práce 

kvantitativně hodnoceno oxidativní vzplanutí fagocytů, především polymorfonukleárů, 

v kulturách plné krve. Měření probíhalo ve třech časových intervalech 30, 60 a 90 min. 

Výsledné hodnoty měření byly vyjádřeny v jednotkách CPM (counts per minute). 
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V případě koncentrace prachu 3 000 pg/ml v čase měření 30 min byl zaznamenán 

statisticky významný rozdíl středních hodnot oproti NK (p = 0,046). S přihlédnutím 

k negativním výsledkům ostatních koncentrací a rovněž k negativním výsledkům 

koncentrace 3 000 pg/ml v dalších dvou časech měření (60 a 90 min) je nepravděpodobné, 

že by primární příčinou zvýšených hodnot proti NK byla přítomnost prachových částic. 

Zdůvodnění lze hledat spíše v působení náhodných vlivů, které nebyly vzhledem 

k nízkému počtu nezávislých opakování eliminovány.  

Prachové částice tedy v provedeném chemiluminiscenčním testu nevykazovaly 

stimulační účinky na aktivitu fagocytů. Jejich přítomnost ve vzorcích nezvyšovala 

intenzitu chemiluminiscence nad úroveň spontánní aktivity. Rovněž časový průběh 

chemiluminiscenčního testu při aplikaci vzorku prachu odpovídal průběhu negativní 

kontroly. Zatímco u PK byl zřetelný pokles hodnot CPM s časem měření (zřejmě dochází 

k vyčerpání metabolického potenciálu leukocytů v analyzovaném vzorku), v případě 

vzorku prachu a NK lze s časem pozorovat trend mírného nárůstu hodnot CPM. 

Profesionální fagocyty jsou schopny pohlcovat bakterie a částice po jejich navázání 

na membránové receptory nacházející se na povrchu fagocytů. Příčinou negativních 

výsledků testu chemiluminiscence tak může být absence ligandů na povrchu částic 

schopných navázání se na receptory fagocytů. 

Podobně jako další účinky částic je podle současných poznatků i tvorba ROS 

profesionálními fagocyty silně vázána na chemické složení částic. Nejúčinnější aktivátory 

alveolárních makrofágů v in vitro studiích představují bakterie, viry, houby a jejich 

fragmenty navázané na PM. Chemiluminiscenční odpověď kultur fagocytů zvyšuje také 

přítomnost zánětlivých mediátorů (např. INF-γ, LPS) (ANTONINI et al., 1994).  

Přestože obecně jsou za více nebezpečné považovány částice jemné frakce, výsledky 

některých prací ukazují na vyšší potenciál hrubé frakce částic ovlivňovat určité funkce 

buněk imunitního systému. Možnou příčinou může být právě přítomnost biologických 

komponent, které se častěji váží na větší částice. KLEINMAN et al. (2003) se ve své práci 

zabývali účinky prachových částic na produkci ROS alveolárními makrofágy laboratorních 

potkanů. Byla zjištěna snížená tvorba ROS, přičemž účinky hrubé frakce byly větší 

než v případě jemné frakce částic.  
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Vliv biologické složky PM na funkce fagocytů zkoumali ALEXIS et al. (2006). 

Výsledky jejich experimentů naznačují, že přítomnost biologické komponenty je zásadní 

při zprostředkování odpovědi makrofágy, pro indukci neutrofilů však nutná není. Odpověď 

makrofágů izolovaných ze sputa zdravých dobrovolníků byla signifikantně oslabená, 

pokud pokusné osoby inhalovaly hrubou frakci částic s odstraněnou biologickou složkou. 

Naopak byla zjištěna signifikantně zvýšená fagocytóza opsonizovaných částic zymosanu 

u monocytů získaných ve sputu osob po inhalaci PM obsahující biologickou složku.  

Námi testované částice nebyly analyzovány na přítomnost biologických složek, nelze 

tedy vyloučit, že jejich obsah ve vodním výluhu připraveném sonifikací odběrového filtru 

byl příliš nízký na to, aby dokázal stimulovat monocyty v plné krvi. 

K zajímavým závěrům dospěli GORMLEY et al. (1985), kteří ve svém experimentu 

pomocí chemiluminiscence zkoumali respirační vzplanutí neutrofilů a monocytů 

izolovaných z lidské periferní krve. Buňky byly exponovány šesti různým typům 

respirabilních minerálních prachů, opsonizovaných i neopsonizovaných. U všech vzorků 

prachů na obou použitých buněčných typech byla zaznamenána chemiluminiscenční 

odpověď, jejíž kinetika odpovídala odpovědi opsonizovaného zymosanu použitého jako 

pozitivní kontrola. Vyšší dávky prachu byly spojeny s vyšší chemiluminiscenční odpovědí. 

Míra chemiluminiscence se lišila v závislosti na opsonizaci, typu použitého prachu i buněk. 

U neutrofilů byla obecně zaznamenána vyšší odpověď u neopsonizovaných prachů. 

U monocytů naopak u vzorků prachů opsonizovaných. Jako možnou příčinu těchto rozdílů 

vidí autoři studie v různé interakci mezi prachem a membránou jednotlivých buněčných 

typů. Nutno dodat, že v popsaném experimentu byly aplikovány velmi vysoké koncentrace 

prachových částic a vláken (setiny až jednotky mg/ml).  

V případě částic zymosanu, používaných jako standardní stimulans, je k jejich účinné 

fagocytóze neutrofily nutná opsonizace, zatímco makrofágy fagocytují i neopsonizovaný 

zymosan (ANTONINI et al., 1994). V dalších experimentech s PM by proto mohla být 

chemiluminiscenčním testem sledována a hodnocena odpověď fagocytů za přítomnosti 

vzorků prachu i zymosanu. Podobně například MEO et al. (2008) chemoluminiscenčním 

testem prokázali sníženou fagocytární aktivitu PMN stimulovaných in vitro zymosanem 

u osob profesionálně exponovaných cementovému prachu ve srovnání s kontrolní 

neexponovanou skupinou. 



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  104 

Přestože výsledky provedeného testu chemiluminiscence byly negativní, nelze 

vyloučit, že inhalace testovaných částic přesto může být spojena s rizikem vzniku 

oxidativního stresu v organismu. GORMLEY et al. (1985) uvádí, že lidské monocyty jsou 

méně aktivovány než alveolární makrofágy a při jejich použití je tedy nutné počítat s nižší 

chemiluminiscenční odpovědí. 

Navíc je zřejmé, že situace in vivo je daleko komplexnější než v případě in vitro 

kultur. Svou roli v tvorbě ROS zde hraje řada dalších faktorů, jakými jsou například 

uvolňování lysozomálních enzymů a retence částic v alveolární oblasti. Dlouhodobá 

retence částic vede nejen k navyšování koncentrací prachu v dýchacím traktu, ale také 

může měnit jeho biologické vlastnosti. Částice mohou být například opsonizovány. 

V pokusu s polystyrénovými nanočásticemi docházelo při jejich preinkubaci v plazmě 

k navázání plazmatického proteinu fetuinu, který následně zprostředkovával vazbu 

na scavenger receptor Kupferových buněk (jaterní makrofágy) (NAGAYAMA et al., 

2007). 

Míra negativních účinků produkce ROS na okolní buňky a tkáně in vivo závisí 

i na úrovni antioxidační obrany organismu, která je dána řadou faktorů včetně genetických 

rozdílů mezi jedinci (KLEEBERGER et HOWDEN, 2007). 

Dále je nutné brát v úvahu, že chemiluminiscenční test byl prováděn na vzorcích 

krve zdravých dárců. Jak vyplývá ze závěrů mnohých epidemiologických studií (KIM 

et KANG, 1997; KATSOUYANNI et al., 2001; ANALITIS et al., 2003), ve významně 

větším riziku negativních zdravotních účinků expozice PM jsou lidé s již existujícími 

chorobami (např. CHOPN a astma), u nichž je v důsledku jejich onemocnění již přítomna 

zvýšená tvorba ROS. Další produkce reaktivních molekul vyvolaná částicemi tak může 

dále navyšovat míru oxidativního stresu v organismu. Ve studii, která se zabývala 

hodnocením účinků jemných částic na respiratorní vzplanutí PMN izolovaných z periferní 

krve jedinců trpících astmatem, byla chemiluminiscenčním testem zjištěna téměř 

trojnásobně vyšší tvorba ROS u buněk astmatiků v porovnání s buňkami získanými 

od zdravých dárců (SIERRA-VARGAS et al., 2009). Shodně s našimi výsledky nebyla 

u zdravých jedinců zaznamenána vyšší metabolická aktivita PMN po přidání PM 

ke vzorkům v porovnání s nestimulovanými kontrolami. Zvýšenou tvorbu ROS 

u astmatických pacientů autoři připisují uvolňování prozánětlivých cytokinů.  
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Tvorba ROS a vznik oxidačního stresu se zdá být společným mechanismem, jakým 

částice s různými patogenními účinky in vivo, působí v kulturách in vitro. Experimentálně 

univerzálnost tohoto jevu ověřovali DONALDSON et al. (2009) za použití PM, 

azbestových vláken a křemičitých částic. Výsledky jejich pokusů potvrzují, 

že na molekulární úrovni je působení různých typů patogenních částic velmi podobné, 

přestože in vivo vyvolávají jednotlivé typy částic odlišná onemocnění.  

S určitou mírou zjednodušení by mohlo platit, že čím jsou částice více patogenní, tím 

větší vykazují schopnost vyvolávat oxidativní stres (DONALDSON et al., 2009). Tento 

vztah však neplatí univerzálně. Výzkumy ukazují, že významnou roli v patogenitě částic 

hraje jejich schopnost persistence. Bylo zjištěno, že částice, které nejsou biopersistentní 

(např. skleněná vlákna) mohou in vivo vykazovat nízkou toxicitu, přestože jejich oxidační 

účinky in vitro jsou vysoké. A naopak silně biopersistentní částice (např. jednostěnné 

uhlíkové nanotrubice) jsou pro organismus velmi nebezpečné, u pokusných myší způsobují 

intersticiální fibrózu, a přitom jejich oxidační aktivita v in vitro testech je zanedbatelná 

(DONALDSON et al., 2009). Také výsledky již popisovaného pokusu GORMLEYHO 

et al. (1985), kteří chemiluminiscenčním testem porovnávali tvorbu ROS u šesti různých 

typů respirabilních minerálních prachů, ukazují, že patogenní typy prachů nevyvolávají 

nutně větší tvorbu ROS než nepatogennní nebo méně patogenní typy. 

Hodnocení produkce volných radikálů v in vitro systémech přesto může představovat 

vhodný screeningový nástroj k posuzování možné nebezpečnosti přirozeně se 

vyskytujících částic i uměle vyráběných nanočástic (NEL et al., 2006). ANTONINI et al. 

(1994) na základě svých pokusů s křemičitými částicemi hodnotí chemiluminiscenční test 

jako potenciálně vhodnou metodu k posuzování přítomnosti časných znaků zánětlivého 

procesu a nástroj ke studiu mechanismů, které se podílejí na rozvoji zánětu na úrovni 

buněk, skupin buněk různých typů i celých tkání.   

Na druhou stranu je však nutná jistá opatrnost při interpretaci výsledků in vitro testů, 

neboť přímé účinky částic na buňky v kulturách neodrážejí šíři efektů, které částice mohou 

vykazovat v živém organismu, a to zejména z důvodu možnosti jejich translokace 

a toxikokinetiky (DONALDSON et al., 2009). 

Z dostupné literatury vyplývá, že funkční změny fagocytujících buněk vyvolané 

účinky prachových částic mohou vést jak k oxidativnímu poškození, tak ke snížené 
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schopnosti fagocytózy cizorodého materiálu profesionálními fagocyty, a tím k poklesu 

obranyschopnosti organismu. To platí zvláště v případě alveolárních makrofágů, které svou 

fagocytární aktivitou a s ní související tvorbou reaktivních molekul s mikrobicidními 

účinky sehrávají zásadní roli v obraně plic před infekcí (ANTONINI et al., 2000). 

V experimentech LUNDBORGA et al. (2006) in vitro expozice lidských alveolárních 

makrofágů uhlíkatým částicím a DEP vyvolávala zhoršení fagocytózy křemičitých částic 

i mikroorganismů, vázající se na různé struktury na povrchu makrofágů (scavenger, 

manóza, Fc receptor a komplementový receptor). MÖLLER et al. (2002) pozorovali 

in vitro na alveolárních makrofázích psů toxické účinky ultrajemných částic na cytoskelet, 

které měly za následek zhoršené funkce fagocytů, konkrétně omezenou proliferaci buněk, 

zhoršenou fagocytární aktivitu aj. Pokles fagocytární aktivity může souviset také se 

zahlcením vnitřního objemu fagocytů nebo produkcí mediátorů se supresivními účinky 

(kortikosteroidy, prostaglandiny) (GILMOUR et al., 2000).  

Snížená funkčnost fagocytů může být spojena se zhoršenou funkcí nespecifické 

imunity a zvýšenou náchylností k infekčním a nádorovým onemocněním v důsledku 

oslabení odstraňování patogenních částic procesy fagocytózy.  

Složitost celé problematiky dokládají experimenty ANTONINI et al. (2000), v nichž 

preexpozice laboratorních potkanů křemičitým částicím, v rozporu s výše uvedenými 

výsledky, odstraňování bakterií podporovala. Zvýšenou míru clearance bakterií dávají 

autoři do souvislosti s vyšší aktivitou makrofágů doloženou také stimulačními účinky 

v testu chemiluminiscence.  

 

7.2 Basotest 

Současný nárůst incidence a prevalence alergických onemocnění je s velkou 

pravděpodobností zapříčiněn také faktory životního prostředí, z nichž hlavní roli sehrává 

znečištění ovzduší (GUTOVÁ, 2007). Suspendované částice se na rozvoji alergického 

onemocnění mohou podílet několika mechanismy. Běžnou součástí polétavého prachu jsou 

nejrůznější alergeny (pyly, roztoči, plísně), které jsou spolu s částicemi vnášeny 

do dýchacích cest a deponovány v různých částech respiračního systému (JIN et al., 2011).  
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Řadou studií byla prokázána vyšší alergenicita a synergistický účinek pylů 

v interakci se znečištěným ovzduším (ISHIZAKI et al., 1987; DIAZ-SANCHEZ et al., 

2007). Svým působením na zvyšování hladiny protilátek třídy IgE suspendované částice 

podporují zvyšování citlivosti na běžné alergeny. DEP mohou u alergických jedinců také 

spouštět senzibilizaci k neoalergenům (NIKASINOVIC et al., 2004). 

V předložené diplomové práci byl zkoumán vliv vzorku PM2,5 na aktivaci bazofilů 

in vitro v kulturách plné krve zdravých nealergických jedinců. Průvodním jevem aktivace 

bazofilů je exprese aktivační molekuly CD63 na povrchu buněk. Tento znak je využíván 

k detekci aktivovaných bazofilů. 

Aktivace bazofilů vede k jejich degranulaci a uvolnění mediátorů zánětu, jejichž 

nejvýznamnějším představitelem je histamin. Mezi klinické projevy zvýšené hladiny 

histaminu patří především svědění, otoky, zvýšená propustnost cév, zvýšená infiltrace, 

hypersekrece hlenu a bronchokonstrikce. Změny v uvolňování histaminu zprostředkované 

působením částic polétavého prachu tak mohou významným způsobem zhoršovat zánětlivé 

projevy provázející alergická onemocnění (CHEN et al., 2012).  

V pokusech provedených v rámci praktické části této práce nebyla prokázána 

schopnost použitého vzorku polétavého prachu aktivovat bazofily in vitro v plné krvi 

zdravých nealergických jedinců.  

Z publikovaných výzkumů však vyplývá, že zejména v případě osob s genetickou 

predispozicí ke vzniku alergií nebo s již existujícím alergickým onemocněním, je expozice 

ovzduší znečištěnému polétavým prachem významným faktorem, který může zhoršovat 

průběh jejich onemocnění. Je tedy otázkou, jak by na základě výše uvedených faktů 

působil použitý extrakt prachu v basotestu s krví alergiků.  

Studie srovnávající expresi molekuly CD63 na povrchu bazofilů u vzorků krve 

zdravých a alergických jedinců potvrdila stimulační účinky organických extraktů 

městského prachu. Po společné inkubaci extraktů prachu a alergenů v periferní krvi 

alergických dárců byla zaznamenána zvýšená exprese molekuly CD63 na povrchu bazofilů 

ve srovnání s bazofily aktivovanými samotnými alergeny. Shodné výsledky byly získány 

u alergických jedinců za použití PAHs. PAHs s alergeny ale nevyvolávaly aktivaci 

bazofilů v krvi zdravých dárců. Pokud však byly použity izolované bazofily alergických 

jedinců, PAHs (konkrétně fenantren a benzo[a]pyren, které jsou nejvíce zastoupenými 
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polyaromáty v dieselových emisích) zvyšovaly sekreci IL-4, IL-8 a uvolňování histaminu 

i bez přítomnosti alergenu. Přidání alergenů k buněčným kulturám nebylo spojeno s dalším 

zvýšením hladin uvedených mediátorů. Nejvyšší míra aktivace bazofilů byla asociována 

s nejvyšším obsahem PAHs v extraktech (SCHOBER et al., 2006; SCHOBER et al., 2007). 

KEPLEY et al. (2003) zkoumali vliv PAHs na vznik alergického zánětu. Ve své 

práci dopěli k závěru, že samotné extrakty PAHs z DEP nevyvolávaly uvolňování 

histaminu a produkci IL-4 při inkubaci s izolovanými lidskými bazofily. Avšak v případě 

vzorků, v nichž byly kromě bazofilů a PAHs přítomny také antigeny, docházelo 

u některých testovaných PAHs k signifikantnímu nárůstu sledovaných mediátorů jako 

odpověď na přemostění protilátek IgE navázaných na vysoko afinitní FcεR1 receptory 

antigenem. Dále byla sledována vyšší tvorba ROS. Negativní odpověď v námi provedeném 

testu degranulace bazofilů tak může souviset s absencí antigenů u použitých vzorků. 

DEVOUASSOUX et al. (2002) experimentálně pozorovali, že organický extrakt 

DEP může u bazofilů vyvolávat i na IgE-nezávislou produkci cytokinů a uvolňování 

histaminu.  

Nejnovější výzkumy ukazují na schopnost částic vyvolávat uvolňování histaminu 

z mastocytů, aniž by došlo k předchozí senzibilizaci alergenem. Pokud se ultrajemné 

částice dostanou z plic do krevního oběhu, mohou přímo stimulovat mastocyty k sekreci 

histaminu. CHEN et al. (2012) v in vitro experimentech za použití krysích mastocytů, 

prokázali schopnost nanočástic TiO2 vyvolávat uvolňování histaminu žírných buněk přímo, 

bez předchozí senzibilizace alergenem, a to prostřednictvím zvyšování hladiny Ca
2+

 

v buňkách. Podle autorů mohou nanočástice ovlivňovat intracelulární hladiny Ca
2+

 

například narušením integrity buněčné membrány, poškozováním mitochondrií nebo 

ovlivněním propustnosti Ca
2+

 kanálů v cytoplazmatické membráně. Zvýšenou propustnost 

Ca
2+

 kanálů se podařilo prokázat také STONEOVI et al. (2000) za použití uhlíkatých 

částic. Příčinou otevírání Ca
2+

 kanálů lze s největší pravděpodobnosti opět hledat ve tvorbě 

ROS. Pokud se částice nejmenších rozměrů dostanou do krevního oběhu, mohou 

uvedenými mechanismy vyvolávat mnohočetné alergické odpovědi v různých částech 

organismu.  

Z epidemiologických i laboratorních studií vyplývá, že hlavní složky PM, které mají 

potenciál ovlivňovat průběh alergického onemocnění, představují organické látky, 



Bc. Táňa Brzicová         Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší 

na funkce buněk imunitního systému člověka 

 

2012  109 

především PAHs (T'AKENAKA et al., 1995; DIAZ-SANCHEZ et al., 2000; SCHOBER et 

al., 2007) a těžké kovy (RHODEN et al., 2004). U atopiků trpících astmatem byl zjištěn 

také vliv LPS v PM10 na zvýšenou odpovídavost k inhalovaným alergenům 

(BOEHLECKE et al., 2003). 

V použitém vodním výluhu prachu nebylo chemickou analýzou zjišťováno 

zastoupení  PAHs ani LPS, byl však prokázán poměrně vysoký obsah některých toxických 

kovů (zejména Pb, Zn, ale také Cd, As, Sb), přesto v basotestu nedošlo k průkazné 

stimulaci bazofilů.  

Ovlivnění průběhu alergické reakce však bylo experimentálně prokázáno i v případě 

použití téměř inertních částic (saze, polystyrenové částice) (GRANUM et LØVIK, 2002; 

SINGH et al., 2005). Zdá se tedy, že adjuvantní účinek na rozvoj alergického onemocnění 

vykazuje jednak samotné inertní (nejčastěji uhlíkaté) jádro částic, s přídatným efektem 

látek adsorbovaných na tomto jádře (GRANUM et LØVIK, 2002).  

JIN et al. (2011) ve svých experimentech sledovali, že alergeny ve formě částic 

(navázané na 1 µm inertní polystyrenové částice) vyvolávají signifikantně vyšší alergickou 

odpověď u pokusných IgE senzibilizovaných myší než alergeny ve formě rozpustné. 

Porovnáním účinků částic dieselových výfukových emisí (DEP) s plynnou složkou emisí 

byla prokázána větší schopnost částic zvyšovat alergickou odpověď organismu (BRAUN 

et FREW, 2002). 

Kromě chemického složení částic je dalším významným parametrem, jenž může 

ovlivňovat míru alergické odpovědi, velikost částic. Výsledky experimentů GRANUMA et 

al. (2000) s polystyrenovými částicemi různých rozměrů ukazují na rostoucí adjuvantní 

efekt částic na hladiny alergen-specifického IgE v séru pokusných myší s klesající velikostí 

částic. Také v případě analýzy míry adjuvantního účinku na produkci alergen-specifického 

IgE jednotlivých frakcí polétavého prachu, byl prokázán větší alergizační potenciál 

jemných částic v porovnání s hrubou frakcí (LOVDAL et al., 2003). Jako možné 

vysvětlení silnějších účinků menších částic se opět nabízí jejich relativně větší povrch. S 

tím souvisí větší plocha kontaktu mezi částicemi a buňkami a silnější buněčná odpověď 

(NYGAARD et al., 2004). 

Na druhou stranu značná část alergenů je vázána především na částice větších 

rozměrů. Například alergeny roztočů jsou vázány převážně na částice o velikosti 
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10⎼30 µm, na částicích menších než 5 µm se s nimi téměř nesetkáváme (PLATT-MILLS 

et al., 1986). Alergeny koček, psů a myší převažují na částicích o velikosti 5 µm, přičemž 

25 % těchto alergenů se nachází i na částicích menších rozměrů (WOOD et al., 1993; 

CUSTOVIC et al., 1997).   

Přestože v námi provedeném pokusu byl u všech tří dárců zaznamenán ve většině 

aplikovaných koncentrací mírný nárůst v procentech aktivovaných bazofilů oproti NK (viz 

Tabulka 9), bylo výsledné procentuální zastoupení aktivovaných bazofilů hluboko pod 

hranicí klinické významnosti pro testování účinků běžných alergenů. V případě dalších 

experimentů by bylo vhodné otestovat suspenzi prachu také na vzorcích krve alergických 

jedinců. 

Zvýšená primární alergická odpověď byla pozorována, pokud expozice částic 

předcházela prvnímu kontaktu s alergenem, i pokud byly částice podány současně s první 

dávkou alergenu. Přičemž nejsilnější adjuvantní efekt vyvolává simultánní expozice částic 

spolu se všemi podanými dávkami alergenů (GRANUM et al., 2001). 

Na závěr je nutné dodat, že přes řadu výzkumů je přesný mechanismus, jakým 

se částice polétavého prachu podílejí na vzniku, rozvoji a zhoršování průběhu alergických 

onemocnění stále nejasný (DIAZ-SANCHEZ et RIEDL, 2005). Avšak již samotné 

zánětlivé působení částic v dýchacích cestách může zvyšovat citlivost k alergenům 

a zhoršovat průběh alergické reakce (BRAUN et FREW, 2002). Inhalace znečištěného 

ovzduší navíc vede k současné expozici osob polétavému prachu a plynných škodlivin 

(zejména SO2, NOx, ozónu), které mohou účinky PM potencovat (BRAUN et FREW, 

2002). 

 

7.3 Test blastické transformace lymfocytů  

Proliferace T-lymfocytů je nutná pro normální průběh imunitní reakce. Je spouštěna 

aktivací T-buněčného receptoru (TCR) antigenem.  

Test blastické transformace lymfocytů představuje funkční test lymfocytů, který 

umožňuje hodnotit schopnost látek aktivovat lymfocyty a převádět je tak z klidové formy 

do formy aktivované (blastické). Mitotická aktivita je detekována stanovením míry 

inkorporace thymidinu radioaktivně značeného vodíkem do nově vznikající DNA 
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proliferujících buněk (LOCHMANOVÁ, 2005c). Energie radiace je převedena na světelný 

signál. Výsledky testu jsou vyjádřeny v jednotkách CPM (counts per minute).  

Metoda blastické transformace pomocí inkorporace 
3
H značeného thymidinu 

umožňuje posoudit celý proces aktivace T-lymfocytů od přenosu signálu k nitrobuněčným 

strukturám až po dělení buňky (BARTŮŇKOVÁ et al., 2011).  

V klinické praxi provázejí vysoké spontánní hodnoty CPM stavy spojené s celkovou 

aktivací imunitního systému. Mohou indikovat systémové zánětlivé stavy, včetně stavů 

autoimunitních (BARTŮŇKOVÁ et al., 2011). Zvýšená úroveň in vitro proliferační 

aktivity lymfocytů zároveň odráží efektivnější imunitní odpověď. Případné stimulační 

účinky polétavého prachu na proliferaci lymfocytů by tak mohly souviset s intenzivnějším 

odstraňováním prachových částic z organismu.  

Nízké hodnoty proliferace po stimulaci antigenem svědčí pro imunodeficit, případně 

pro jev, kdy se dárce vzorku krve nesetkal s testovaným antigenem (BARTŮŇKOVÁ et 

al., 2011).  

Námi získané výsledky testování vzorku polétavého prachu ukazují na možné 

stimulační účinky suspendovaných částic na proliferační aktivitu lymfocytů. Aplikace 

vzorku prachu v koncentracích 300 pg/ml a 134 µg/ml statisticky významně zvyšovala 

hodnoty CPM proti hodnotám NK při hladině významnosti p < 0,05. Pokud prachové 

částice v uvedených koncentracích skutečně stimulovaly proliferaci lymfocytů, nabízí 

se otázka, z jakého důvodu nebyl stimulační efekt zaznamenán také v případě koncentrace 

3000 pg/ml. Navíc hodnoty CPM dosahovaly vyšší průměrné hodnoty v případě nižší 

koncentrace (300 pg/ml) než v případě nejvyšší testované koncentrace (134 µg/ml). Nebyla 

tedy pozorována lineární závislost účinku na dávce prachu.  

Z dosažených výsledků proto nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit stimulační 

efekt částic na lymfocyty periferní krve zdravých dárců v testu blastické transformace 

lymfocytů. Získaná data však poskytují rámec pro plánování dalších analýz. Suspenze 

prachových částic zjevně nepředstavuje silný mitogen, bylo by proto vhodné 

v následujících experimentech prodloužit inkubační časy testu. Delší doba inkubace může 

zvýšit účinnost testu v případě slabších mitotických stimulans.  

Délka experimentu měla vliv na závěry studie MILLERA et ZARKOWERA (1974). 

Sedmidenní preexpozice uhlíkatému prachu vedla ke snížené odpovědi T-lymfocytů 
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izolovaných ze sleziny a mediastinální mízní uzliny pokusných myší na in vitro stimulaci 

standartním mitogenem konkanavalinem A. V případě prodloužení doby inkubace na 14, 

21 a 28 dní naopak došlo k navýšení mitogenní odpovědi o 30–40 % oproti NK.  

Inhalační expozice laboratorních myší mnohostěnným uhlíkovým nanotrubicím měla 

imunosupresivní účinky, které se projevily sníženou proliferační schopností T-lymfocytů 

stimulovaných konkanavalinem A po 14 dnech trvání pokusu. Sedmidenní expozice 

u pokusných myší uvedené změny nezpůsobovala (MITCHELL et al., 2007). 

BURCHIEL et al. (2004, 2005) se zaměřili na účinky subchronické expozice 

reálným koncentracím dieselových emisí a kouře z tvrdého dřeva. Po šesti měsících 

každodenní šestihodinové inhalace dieselových emisí byla u laboratorních myší sledována 

snížená proliferační aktivita T-lymfocytů izolovaných ze sleziny exponovaných zvířat 

ve všech testovaných koncentracích v rozmezí 30⎼1000 µg/m
3
.  

Mezi známé imunosupresory mitotické aktivity T-lymfocytů sleziny patří některé 

PAHs. V rámci výše popsané studie byly proto kromě dieselových emisí testem blastické 

transformace hodnoceny také imunomodulační účinky samotných PAHs. Překvapivě byl 

zjištěn vzestup proliferační aktivity T-lymfocytů po expozici experimentálních zvířat 

benzo[a]pyrenu a benzo[a]pyrenchinonu. Chemickou analýzou byl zároveň prokázán nízký 

obsah PAHs v testovaných vzorcích dieselových emisí. Z uvedených výsledků vyplývá, že 

imunosupresivní účinky dieselových emisí na mitogenní aktivitu T-lymfocytů sleziny myší 

jsou způsobeny jinými látkami než PAHs (BURCHIEL et al., 2004).  

Zajímavé výsledky přinesla také další studie BURCHIELA et al. (2005), v němž 

byly pokusné myši po dobu šesti měsíců exponovány kouři z tvrdého dřeva opět 

o koncentracích v rozmezí 30⎼1000 µg/m
3
. Testem blastické transformace lymfocytů 

po stimulaci konkanavalinem A byly prokázány imunosupresivní účinky kouře 

při koncentracích nad 300 µg/m
3
, přičemž proliferační schopnost lymfocytů klesala 

s rostoucí koncentrací kouře. Koncentrace 100 µg/m
3
 však naopak vedla ke zvýšené 

proliferaci T-lymfocytů (BURCHIEL et al., 2005). 

Spojitost mezi imunomodulačními účinky prachu v testu blastické transformace 

a oxidativním působením částic zkoumal HOFFELD (1983). Po přidání a 48hodinové 

inkubaci částic oxidu křemičitého, mastku a bentonitu v buněčných kulturách izolovaných 

ze sleziny laboratorních myší byla pozorována inhibice proliferační aktivity 
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konkanavalinem A stimulovaných T-lymfocytů. Inhibiční působení částic na aktivitu 

lymfocytů bylo potlačeno aplikací látek s antioxidačními účinky. Podle autora studie 

přítomnost antioxidantů chránila buňky před peroxidací membránových lipidů vyvolanou 

oxidačním působením testovaných částic. 

Oxidativní stres může mít také apoptické účinky a jejich prostřednictvím dále 

snižovat nejen aktivitu ale i počty T-lymfocytů. Kromě funkčních změn T-lymfocytů, bylo 

jejich snížené množství ve slezinách laboratorních myší exponovaných DEP pozorováno 

v práci YANGA et al. (2003). 

Bylo prokázáno, že expozice DEP kromě přímé inhibice proliferační aktivity 

lymfocytů, může zhoršovat prezentaci antigenů, která představuje jeden z klíčových 

mechanismů zapojení specifické imunitní odpovědi. Prezentace antigenního peptidu 

receptoru na povrchu T-lymfocytu vede za přítomnosti druhého kostimulačního signálu 

ke spuštění molekulárních drah, jejichž výsledkem je transkripce genů zodpovědných 

za diferenciaci, proliferaci buňky, produkci cytokinů aj. Ovlivnění prezentace antigenů 

T-lymfocytům tak může nepřímo zhoršovat funkce T-lymfocytů. 

Z výsledků publikovaných prací vyplývá, že inhalace ovzduší znečištěného 

polétavým prachem může ovlivňovat funkce lymfocytů, a to jak ve smyslu navýšení 

proliferační aktivity lymfocytů s rizikem vzniku zánětlivých a autoimunitních stavů, tak 

i naopak vyvolávat stavy imunodeficience v důsledku inhibičních účinků částic 

na lymfocyty. 

Přesný mechanismus působení částic v procesech spojených s aktivací T-lymfocytů 

je nadále předmětem výzkumů. 

 

7.4 Produkce cytokinů 

Multiplexové testy, zejména ALBIA umožňují v posledních letech technicky 

i ekonomicky dostupnou analýzu funkčnosti a reaktivity buněk stanovováním biologicky 

aktivních látek, mezi něž patří cytokiny, chemokiny, růstové faktory aj. do kultivačního 

media. V pilotní studii jsme použili záměrně soupravu, která dovoluje monitorovat 

4 oblasti reaktivity leukocytů periferní krve, aby, v případě pozitivních nálezů, mohla být 

vybrána racionální paleta látek, která by byla vhodná pro monitorování účinku prachových 
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částic na imunitní systém. Jak je z naměřených výsledků patrné (viz Obrázek 16), námi 

použité prachové částice nepatří k silným induktorům funkcí imunitního systému, ale je 

zřejmé, že jej ovlivňují. Ze získaných dat lze vysledovat, že jednotlivé mechanismy 

imunity jsou zapojovány do imunitní odpovědi kaskádovitě v různých časových obdobích 

od kontaktu se stimulans, což odpovídá dosud známým nálezům (DE JAGER et al., 2003; 

HEIJMANS-ANTONISSEN et al., 2006; LARGELIUS et al., 2006; PRABHAKR et al., 

2004; GODOY-RAMIREZ et al, 2004). 

My jsme zahrnuli tento test do naší pilotní studie za účelem zjistit perspektivnost 

tohoto testování při analýze účinku prachových částic na imunitní systém a v tomto směru 

splnili nalezené výsledky naše očekávání. 

Předpokládáme-li, že nejistota testu na produkci cytokinů je kolem 20 %, pak lze 

konstatovat, že použitý extrakt prachu vykazoval stimulační účinky jen na některé 

cytokiny, zejména ze skupin zánětlivých cytokinů (IL-6, IL-8, TNF-α) a chemokinů 

(eotaxin, RANTES, MIP-1α), a tyto účinky byly zaznamenány pouze v některých 

inkubačních časech, jsou tedy časově závislé. Hodnoty zvýšená produkce uvedených 

cytokinů po stimulaci prachem jsou však ve srovnání se stimulačním účinkem PHA 

použitého jako pozitivní kontroly testu velmi nízké a z klinického hlediska prakticky 

nevýznamné.  
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8 Závěr 

V teoretické části práce byly charakterizovány suspendované částice v ovzduší. 

Samostatná kapitola byla věnována literárnímu přehledu jejich vlivu na imunitní systém 

člověka. 

Cílem praktické části práce bylo seznámit se s metodikou vybraných laboratorních 

imunologických testů, ověřit jejich vhodnost pro hodnocení imunomodulačních vlastností 

suspendovaných částic a aplikovat vybrané testy pro zhodnocení účinků reálného vzorku 

suspendovaných částic v ovzduší na imunitní systém. 

Výsledky provedených in vitro imunologických testů neprokázaly vliv krátkodobých 

účinků suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému člověka. 

Měřením intenzity chemiluminiscence fagocytů v kulturách plné krve nebyl zjištěn 

stimulační účinek vzorku polétavého prachu na fagocytární aktivitu buněk. Rovněž analýza 

expozice molekuly CD63 na povrchu bazofilů průtokovou cytometrií neprokázala 

schopnost použitého vzorku polétavého prachu aktivovat bazofily plné krve. Na základě 

výsledků testu blastické transformace lymfocytů nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit 

stimulační efekt částic na lymfocyty periferní krve. Získaná data ukazují na možné 

stimulační účinky vzorku prachu v koncentracích 300 pg/ml a 134 µg/ml, avšak nikoli 

v koncentracích 30 pg/ml a 3000 pg/ml. Multiplexovou metodou ALBIA byla sledována 

produkce 25 vybraných cytokinů rozdělených na základě svých biologických účinků 

do skupiny zánětlivých cytokinů, Th1/Th2 cytokinů, imunoregulačních cytokinů 

a chemokinů. Ze získaných výsledků vyplývá, že aplikace vzorku polétavého prachu 

významně neovlivňovala reaktivitu leukocytů periferní krve. Přestože porovnáním 

se vzorky bez stimulans byly zaznamenány určité změny v produkci cytokinů, ve srovnání 

se stimulačním účinkem PHA použitého jako pozitivní kontrola testu jsou hodnoty 

po stimulaci prachem velmi nízké a klinicky nevýznamné. 

Závěrem je třeba dodat, že negativní výsledky prováděných experimentů se vztahují 

na působení vzorku polétavého prachu při krátkodobé expozici a v kulturách krve zdravých 

jedinců. Získaná data tedy rozhodně nevylučují zdravotní rizika dlouhodobé expozice 

ovzduší znečištěnému prašným aerosolem zejména v případě osob s genetickou 

predispozicí k určitým chorobám nebo s již existujícím onemocněním.  
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