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ABSTRAKT 
Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních 

frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na 
venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce 2018. V teoretické 
části práce jsou shrnuty základní informace o analýze a zdravotních rizicích 
atmosférického aerosolu a na něm vázaných kovech. Dále jsou v práci popsány 
metody stanovení inhalační biodostupnosti částic aerosolu a metody používané pro 
stanovení oxidativního potenciálu. V první části práce je podrobně popsáno 
vzorkování a analýza částic městského aerosolu. Byla stanovena hmotnostní 
koncentrace obou velikostních frakcí částic aerosolu a celková koncentrace 21 prvků 
vázaných na částice. Pomocí obohacovacího faktoru a pozitivní maticové 
faktorizace byly vypočítány pravděpodobné zdroje analyzovaných prvků. Druhá část 
práce se zabývá stanovením oxidativního potenciálu aerosolu a biodostupné 
koncentrace analyzovaných prvků ve třech simulovaných plicních tekutinách 
(deionizovaná voda, simulovaná kapalina plicních sklípků a Gamblův roztok). 
Kromě stanovení oxidativního potenciálu reálných vzorků byly stanoveny i 
oxidativní potenciály jednotlivých prvků. Ze získaných výsledků byl vypočítán 
pravděpodobný příspěvek prvků ke změřenému oxidativnímu potenciálu.  

 
ABSTRACT 
The presented doctoral thesis deals with the characterization of elements in two 

size fractions of urban aerosol, which was sampled in all seasons on the terrace of 
the Institute of Analytical Chemistry of the CAS in Brno in 2018. The theoretical 
part of the thesis summarizes the basic information about the analysis and health 
risks of atmospheric aerosol and metals bound to aerosol. Furthermore, the work 
describes methods for determining the inhalation bioaccessibility of aerosol particles 
and methods used for the determination of oxidative potential. The first part of the 
thesis describes in detail the sampling and analysis of urban aerosol particles. The 
mass concentration of both aerosol size fractions and the total concentration of 21 
elements were determined. The probable sources of the analysed elements were 
calculated using the enrichment factor and positive matrix factorization. The second 
part of the thesis deals with the determination of the oxidative potential of the 
aerosol and bioaccessible concentration of the analysed elements in three simulated 
lung fluids (deionized water, simulated alveoli fluid, Gamble solution). In addition 
to determining the oxidative potential of real samples, the oxidative potential of 
individual elements was also analysed. From the obtained results was calculated the 
probable contribution of the elements to the measured oxidative potential. 
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Cíle disertační práce lze shrnou do následujících bodů: 
• Rešerše zaměřená na inhalačně biodostupné sloučeniny aerosolu, se 

zaměřením na biodostupnost prvků. 
 

•  Rešerše zaměřená na metody stanovení oxidativního potenciálu částic 
aerosolu a prvků, které jsou na částicích navázané. 

 
• Stanovení celkové koncentrace prvků v jemné a submikronové frakci 

městského aerosolu a určení potencionálních zdrojů prvků v aerosolu. 
 

• Stanovení a porovnání biodostupné koncentrace prvků v jemné 
a submikronové frakci městského aerosolu pro tři rozdílné simulované plicní 
tekutiny. 

 
• Optimalizace metody stanovení oxidativního potenciálu testem DTT na 

standardních roztocích prvků. 
 

• Stanovení oxidativního potenciálu standardních roztoků potencionálně redox-
aktivních prvků pro tři simulované plicní tekutiny. 

 
• Stanovení a porovnání oxidativního potenciálu jemné a submikronové frakce 

městského aerosolu pro tři simulované plicní tekutiny. 
 

  



 
 

7 

2 ÚVOD 
Podle Organizace spojených národů (OSN) více než polovina světové populace 

v současné době žije v městských oblastech a studie naznačují, že tento trend bude 
narůstat. Očekává se, že v městských oblastech po celém světě bude do roku 2030 
žít šest z deseti lidí a do roku 2050 to bude sedm z deseti [1].  

Město Brno je druhým největším městem České republiky a největším městem 
Moravy. Je centrem školství, zdravotnictví, průmyslu a dopravy. Na území se 
nachází cca 1100 větších zdrojů znečišťování ovzduší a nespecifikované množství 
spalovacích zdrojů malých výkonů i ostatních zdrojů znečišťování. Město leží na 
důležité křižovatce tranzitních koridorů silniční i železniční dopravy a rozvíjí se zde 
i letecký provoz na mezinárodním letišti Brno-Tuřany [2]. Vliv jednotlivých zdrojů 
se v různých oblastech Brna liší v závislosti na způsobu vytápění nebo dopravní 
zátěži v dané lokalitě.  

Zhoršená kvalita ovzduší má prokazatelně nepříznivé účinky na různé živočišné 
i rostlinné druhy nebo klimatický systém Země. Znečištění ovzduší ve městech, 
které je z velké části způsobeno vysokou koncentrací aerosolových částic, patří mezi 
hlavní globální výzvy v oblasti ochrany životního prostředí. Expozice částicím může 
být příčinou různých typů rakoviny, chronických onemocnění dýchacích cest, 
kardiovaskulární onemocnění, alergií a vrozených vad. Odhaduje se, že zvýšení 
znečištění ovzduší jemnými částicemi (PM2,5; částice aerosolu s aerodynamickým 
průměrem menším než 2,5 µm) o 10 µg×m-3 představuje zvýšení úmrtnosti na 
kardiovaskulární a plicní onemocnění o 4–8 % [3]. Podle studie Evropské unie je 
expozice člověka jemné frakci aerosolu příčinou přibližně 350 000 předčasných 
úmrtí ročně a zkrácení průměrné délky života o jeden rok [4]. Změny průměrné 
celoroční hmotnostní koncentrace PM2,5 v Brně jsou vyobrazeny na Obr. 1.  

Analýza složení městského aerosolu je rozhodující pro stanovení spektra 
znečišťujících látek, identifikaci jejich zdrojů, porozumění mechanismu transportu 
aerosolu i zhodnocení vlivu aerosolu na člověka. Tato měření však poskytují pouze 
všeobecný údaj o možné toxicitě. Pro hlubší porozumění škodlivosti aerosolů je, 
kromě výše zmíněných údajů, nezbytná identifikace potencionálně nebezpečných 
složek aerosolu a jejich depozice v plicích.    

Prvky, jakožto jedna z významných složek aerosolu, jsou předmětem mnoha studií 
hlavně kvůli jejich potenciálnímu vlivu na lidské zdraví. Koncentrace prvků 
obsažených v částicích aerosolu jsou ve městech často výrazně vyšší než 
v pozaďových oblastech. Tato skutečnost má za následek zvýšené zdravotní 
ohrožení městské populace. Studium prvků v aerosolu se často omezuje na stanovení 
koncentrace aerosolových částic o různých velikostech a stanovení celkových 
koncentrací prvků, což poskytuje pouze obecný údaj o možném negativním vlivu na 
zdraví člověka. Celkový obsah prvků v částicích aerosolu není dostatečným údajem 
pro přesné odhadnutí zdravotních rizik, jelikož zdravotní rizika spojená 
s vdechovanými částicemi jsou spojena nejen s jejich chemickým složením, ale také 
s rozpustností jednotlivých sloučenin v plicním surfaktantu. Pro identifikaci 
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potencionální škodlivosti prvků vázaných na částicích aerosolu je v posledních 
letech věnována zvýšená pozornost studiím zaměřujících se právě na rozpustnost 
prvků v různých simulovaných plicních tekutinách (SLF).  

 

 
Obr. 1: Vývoj průměrné celoroční hmotnostní koncentrace PM2,5 ze všech vzorkovacích stanic 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně v průběhu 10ti let (upraveno podle dat 
ČHMÚ). 

Cílem předkládané disertační práce je přispět k hlubšímu porozumění role prvků 
v negativních účincích částic aerosolu na lidské zdraví. Vzhledem ke komplexnosti 
problematiky byl zvolen přístup změření celkových koncentrací prvků ve dvou 
velikostních frakcích aerosolu, identifikování jejich zdrojů, určení biodostupnosti 
prvků a stanovení oxidativního potenciálu aerosolových částic. Oxidativní potenciál 
slouží jako indikátor oxidativního stresu, který je v současné době považován za 
jeden z možných mechanismů toxického působení aerosolu. Tyto údaje byly měřeny 
pro jemnou (PM2,5) a submikronovou (PM1; částice aerosolu s aerodynamickým 
průměrem menším než 1 µm) frakci částic, které díky své velikosti představují větší 
riziko při vdechnutí než běžně měřené PM10 (částice aerosolu s aerodynamickým 
průměrem menším než 10 µm). V rámci studie byly prováděny odběry aerosolů ve 
všech ročních obdobích, což umožňuje porovnání složení PM vyskytujícího se 
v průběhu roku a popsat variabilitu prvků obsažených v PM1 a PM2,5 v teplé 
a chladné části roku v závislosti na odlišném emisním profilu zdrojů v těchto 
obdobích. Studie dále předkládá porovnání biodostupnosti prvků a oxidativního 
potenciálu aerosolu pro běžně používané simulované plicní tekutiny (deionizovaná 
voda a Gamblův roztok) a nově navržené simulované tekutiny plicních sklípků, 
která by mohla sloužit jako dobrá alternativa pro již používané SLF.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
3.1 Atmosférický aerosol 
Atmosférický aerosol (Particulate Matter, PM) je definován jako směs pevných 

a kapalných částic suspendovaných ve vzduchu o velikosti v rozsahu 1 nm–100 µm. 
Lze ho popsat jako komplexní, vícefázový systém obsahující různorodou směs 
částic, kterou je možné charakterizovat průměrem (aerodynamický, optický, 
objemový aj.), chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi, morfologií 
a koncentrací (početní nebo hmotnostní). Chemické vlastnosti aerosolu jsou 
předurčeny jeho zdrojem, mechanismem vzniku a dalšími podmínkami 
(meteorologické podmínky, vzdálenost od zdroje), které ovlivňují jeho vznik [5]. 

Aerosolové částice vznikají různými procesy z široké škály přírodních 
a antropogenních zdrojů [6][7]. Podle způsobu vzniku je lze rozdělit na primární, 
které vznikají přímou emisí do atmosféry ze zdrojů (např. doprava, průmysl), 
asekundární, které vznikají v atmosféře v důsledku chemických reakcí plynných 
prekurzorů (např. atmosférický kyslík, vodní pára, amoniak, ozón, radikály, oxid 
siřičitý, oxidy dusíku atd.). Mezi sekundární částice lze řadit i PM, které vznikají 
reakcemi primárních částic s plyny nebo reakcemi primárních částic mezi sebou. 
Proces vzniku PM se skládá z nukleace částic plynu, kondenzace par organických 
sloučenin na již existujících částicích a koagulace částic [8]. 

Složení částic atmosférického aerosolu je rozmanité. Většinu hmotnosti PM tvoří 
anorganické ionty (např. chloridy, sulfáty, dusičnany, amonné ionty), prvky (ve 
formě solí a oxidů), saze („elemental“ a „black carbon“), organické sloučeniny 
(např. polycyklické aromatické uhlovodíky, sacharidy, alkany), biologické produkty 
(např. buněčné fragmenty, pyly, viry, bakterie), a voda [9]. Nejkomplikovanější 
chemické složení má městský aerosol, jelikož k jeho tvorbě, na rozdíl od 
pozaďového aerosolu, přispívá široká škála zdrojů [5]. 

Atmosférický aerosol je souborem značného počtu částic, které jsou většinou 
charakterizovány ekvivalentním aerodynamickým, optickým nebo Stokesovým 
průměrem. Velikost částic aerosolu ovlivňuje jak jejich životnost, tak fyzikální 
a chemické vlastnosti. V závislosti na velikosti částic můžeme rozlišit několik 
velikostních frakcí částic: 1) Celkové suspendované částice (TSP), které jsou sumou 
všech částic aerosolu bez velikostního rozlišení; 2) Hrubá frakce („coarse“) 
obsahuje aerosolové částice v rozsahu velikostí od 2,5 µm do 10 µm; 3) Jemná 
frakce („fine“) obsahuje aerosolové částice s aerodynamickým průměrem <2,5 µm; 
4) Submikronová frakce obsahuje aerosolové částice s aerodynamickým průměrem 
<1 µm; 5) Ultrajemná frakce (nanočástice) obsahuje částice s aerodynamickým 
průměrem menším než 100 nm. Jednotlivé frakce se od sebe liší způsobem vzniku, 
zdroji, chemickým složením a chováním ve vzduchu [6][10][5].  
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3.1.1 Vliv aerosolu na zdraví 
Aerosolové částice o velikosti několika nm až 10 µm se do dýchacího ústrojí 

dostávají v rámci dýchání. Po vdechnutí aerosolu dochází buď k depozici částic 
v dýchacím ústrojí nebo mohou být částice opět vydechnuty. Výsledné místo 
depozice PM je ovlivněno jejich velikostí. Čím menší PM je, tím hlouběji do 
dýchacího systému proniká [9][11].  

Při dýchání působí řasinky a hlen v horních dýchacích cestách jako velmi účinný 
filtr na zachycení většiny částic hrubé frakce. Tyto částice jsou z dýchacího systému 
mechanicky odstraněny (kýchání, kašlání nebo polykání), a tudíž se nemohou 
ukládat hlouběji v dýchacím systému. Z toho důvodu jsou za částice s největším 
vlivem na lidské zdraví považovány částic jemné, submikronové a ultrajemné frakce 
[12]. Částice jemné a submikronové frakce pronikají hlouběji do dýchacího ústrojí 
a mohou se usazovat až v průdušinkách nebo plicních sklípcích [9]. Ultrajemné 
částice, které se chovají podobně jako molekuly plynu, mohou dokonce přes plicní 
buňky proniknout do krevního řečiště, které umožní jejich distribuci do dalších 
orgánů, jako jsou játra, ledviny, srdce nebo mozek [9][13]. Ve srovnání s částicemi 
hrubé frakce mají částice jemné a ultrajemné frakce mnohem větší plochu povrchu, 
na kterou se mohou adsorbovat potencionálně toxické látky, které mohou být 
příčinou vzniku oxidativního stresu a respiračního onemocnění [14]. 

Expozice PM byla potvrzena jako příčina mnoha zdravotních problémů (astma, 
chronické respirační a kardiovaskulární choroby, snížená funkce plic, rakovina, 
diabetes) vedoucích až k předčasné úmrtnosti [15][16]. Podle odhadů Světové 
zdravotnické agentury expozice PM způsobuje přibližně 16 % úmrtí na rakovinu 
plic, 11 % úmrtí na chronické obstrukční plicní onemocnění (zúžení dýchacích cest 
prostřednictvím trvalého zánětu) a 20 % ischemických chorob srdce a cévních 
mozkových příhod [11]. Na ochranu lidského zdraví byly stanoveny imisní limity 
expozice PM2,5 a PM10. Imisní limity jsou pro PM10 ve výši 50 µg·m-3 za 
24 hodin a za kalendářní rok 40 µg·m-3, pro PM2,5 za kalendářní rok 20 µg·m-3. 
Povolený počet jejich překročení za kalendářní rok určuje česká legislativa (Zákon 
č. 201/2012 Sb) [17]. 

Kromě velikosti, koncentrace a složení PM je míra jejich škodlivého působení 
ovlivněna i dobou expozice. Krátkodobá expozice vysokým koncentracím PM se 
podílí na nárůstu onemocnění cév, srdce a zvýšení počtu hospitalizovaných osob pro 
onemocnění dýchacího ústrojí (např. zvýšení výskytu kašle, ztížené dýchání, změny 
plicních funkcí atd.). Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím PM má za 
následek snížení plicních funkcí v důsledku onemocnění dýchacího ústrojí, 
chronický zánět průdušek, zkrácení délky života, rakovinu plic, kardiovaskulární 
onemocnění, nízké porodní hmotnosti kojenců nebo předčasné porody (případně 
úmrtí plodů a kojenců) [15][18]. Vystavení nižším koncentracím PM je spojeno 
s dýchavičností, nevolností, bolestmi na hrudi a kašlem [15]. 
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3.1.2 Oxidativní stres 
Jedním z mechanismů škodlivého působení částic aerosolu na lidské zdraví je 

oxidativní stres., který je výsledkem nerovnováhy mezi produkcí reaktivních forem 
kyslíku (Reactive Oxygen Species, ROS) a antioxidantů [19]. ROS jsou odvozené od 
molekulárního kyslíku a zahrnují volné radikály i látky neradikálové povahy, které 
mohou radikály tvořit.  

Volnými radikály jsou molekuly nebo molekulární fragmenty obsahující jeden 
nebo více nepárových elektronů, což je činí značně reaktivními. Nejdůležitější třída 
radikálů generovaná v živých systémech pochází z kyslíku. Superoxidový radikál je 
považován za primární ROS schopný interagovat s dalšími molekulami za tvorby 
sekundárních ROS (např. hydroxyl radikál, singletový kyslík, peroxyl, 
hydroperoxyl) [20]. 

Volné kyslíkové radikály a další reaktivní druhy kyslíku vznikají ve všech 
aerobních organismech, kde mají důležitou roli. Za normálních fyziologických 
koncentrací se ROS podílejí na regulaci funkce a aktivitě několika transdukčních 
cest. Uplatňují se i při regulaci (indukce nebo prevence) apoptózy, která pomáhá 
udržovat buněčnou homeostázu. Odchylky v apoptotických drahách se podílejí na 
několika chorobotvorných procesech [21][22]. 

Účinky ROS mohou být neutralizovány pomocí antioxidantů. Ovšem nadměrná 
produkce ROS překoná obrannou funkci antioxidantů za vzniku oxidativního stresu, 
který je pro buňky škodlivý a vede ke vzniku různých onemocnění včetně 
kardiovaskulárních onemocnění, neurologických poruch, diabetu a rakoviny. Pokud 
jsou biomolekuly (DNA, proteiny, lipidy) poškozeny ROS, dochází k poruchám 
metabolického stavu, poškození dusíkatých bází nebo narušení řetězců DNA 
[21][22]. Na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je zobrazen schematický m
echanismus oxidativního stresu.  

Schopnost částic aerosolu a jejich komponent generovat ROS je definována jako 
oxidativní potenciál (OP), který se v současné době považuje za přesnější měřítko 
toxicity PM než hmotnostní koncentrace [26]. Z toho důvodu se oxidativní potenciál 
stává v současnosti předmětem mnoha studií a k jeho měření byly vyvinuty různé 
metody. Patří mezi ně in vitro buněčné testy (využití makrofágů a epiteliálních 
buněk), in vivo testy (kvantifikace markerů dýchacích cest, systémový oxidativní 
stres) a in vitro acelulární testy (např. pomocí elektronové spin rezonance) nebo 
měřením úbytku kyseliny askorbové, glutathionu, dithiothreitolu, 
dichlorofluorescinu) [23][24]. 

 
3.1.2.1 Test Dithiothreitolem 
Jednou z nejpoužívanějších metod pro určení oxidativního potenciálu je test 

dithiothreitolem (OPDTT). Dithiothreitol (DTT), známý také jako Clelandovo činidlo, 
působí jako náhrada buněčných redukčních látek (např. NADH/NADPH). Cílem 
DTT testu je napodobit interakci mezi fyziologickými redukčními činidly 
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a aerosolovými složkami čistě pomocí chemické analýzy. Různé složky PM mohou 
reagovat buď přímo s redukčními činidly (antioxidanty) nebo přenášet elektrony 
z redukčního činidla (antioxidantu) na kyslík, což v prvním případě vede 
k vyčerpání antioxidantů a ve druhém k vyčerpání antioxidantů a generaci ROS 
[26][27]. 

 
3.2 Prvky v ovzduší  
Škodlivé účinky aerosolu nezávisí pouze na zvyšující se hmotnostní koncentraci 

částic a různých velikostech částic, ale také na jejich chemickém složení. Jednou ze 
škodlivých složek aerosolových částic jsou prvky, které mohou mít významný 
dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Škodlivost prvku nezávisí pouze na jeho 
celkové, ale také na jeho biodostupné koncentraci. Biodostupnost prvků vázaných na 
PM, kterou lze definovat jako maximální množství prvků, které je rozpustné v SLF 
[28]. 

Obsahy prvků v aerosolových částicích se mění s ohledem na velikostní distribuci 
aerosolu, roční období, meteorologické podmínky (teplota, relativní vlhkost, 
rychlost a směr větru), charakter posuzované lokality, emisní zdroje nebo dálkový 
transport. Koncentrace prvků pocházejících z antropogenní činnosti (např. vytápění 
domácností) narůstá v zimě a na jaře, zatímco koncentrace prvků pocházejících 
z přírodních zdrojů roste v létě a na podzim [29]. Zdroj atmosférického aerosolu 
souvisí do jisté míry s velikostní frakcí, jelikož prvky s podobnou velikostní 
distribucí mají tendenci mít společné zdroje. V jemné frakci aerosolu se vyskytují 
převážně prvky a jejich sloučeniny, které vznikly z vysokoteplotních zdrojů. Hrubá 
frakce obsahuje hlavně prvky nebo jejich sloučeniny přírodního původu [5][30].  

 
3.2.1 Stanovení prvků v aerosolu 
Prvky v atmosférickém aerosolu se stanovují s využitím analytických metod 

používaných pro analýzu pevných a kapalných vzorků [31]. Stanovení a detekce 
prvků v atmosférickém aerosolu může být prováděno off-line nebo on-line 
uspořádáním. Off-line uspořádání využívá k rozkladu buď destruktivní (rozklad 
filtru kyselinami za zvýšené teploty) nebo nedestruktivní (analýza filtru přímo) 
techniky. On-line uspořádání využívá průtokovou analýzu snižující riziko 
kontaminace vzorku v průběhu analýzy. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
4.1 Vzorkování aerosolů 
Odběrovou lokalitou pro vzorky městského aerosolu byl Ústav analytické chemie 

AV ČR (UIACH) na ulici Veveří v Brně. Odběry se prováděly paralelně s využitím 
dvou velkoobjemových vzorkovačů DHA-80 a DHA-77 (Digitel, Švýcarsko) 
s průtokem vzduchu 30 m3·h-1 vybavených odběrovými hlavicemi pro vzorkování 
aerosolové frakce PM2,5 nebo PM1. Vzorkovače byly umístěny na venkovní terase 
v 1. patře budovy UIACH. Aerosol byl zachytáván na nitrátcelulózový membránový 
filtr (průměr 150 nm, porozita 3 µm, Sartorius, Německo) po dobu 48 hodin. 
Celkem bylo odebráno 56 vzorků městského aerosolu (28 vzorků PM2.5 
a 28 vzorků PM1) během čtyř dvoutýdenních kampaní (únor/březen, duben/květen, 
červenec a listopad) v průběhu roku 2018. Při vzorkování bylo paralelně prováděno 
měření aktuální teploty a vlhkosti s využitím komerčních senzorů (T3113, Comet 
System, ČR). 

 
4.2 Hmotnostní koncentrace PM 
Nitrátcelulózové filtry byly vždy před a po vzorkování ekvilibrovány po dobu 

48 hodin v čisté klimatizované místnosti za konstantní teploty 21 ºC (±0,5 ºC) 
a relativní vlhkosti 50 % (±2 %).  Po ekvilibraci byly filtry zváženy na analytických 
mikrováhách značky M5P (±1 µg, Sartorius, Německo), které jsou vybaveny 
speciálním nástavcem pro vážení 150 mm filtrů. Po zvážení celého filtru byl každý 
filtr rozdělen keramickým nožem na čtvrtiny a každá část byla zvážena zvlášť. 
Čtvrtiny filtrů byly před analýzou skladovány v Petriho miskách v lednici při 4 ºC. 

 
4.3 Rozklad vzorků 
Jedna čtvrtina každého filtru byla rozložena ve 3 ml koncentrované kyseliny 

dusičné s využitím mikrovlnného mineralizátoru UltraWAVE (MA 149-010, 
Milestone). Parametry rozkladného procesu byly před rozkladem reálných vzorků 
optimalizovány pomocí čistých a testovacích filtrů. Rozložené filtry byly 
kvantitativně převedeny do polyetylenových scintilačních lahviček (Kartel, Itálie) 
spolu se 7 ml deionizované vody. Rozklad filtrů probíhal v čisté laboratoři s HEPA 
filtry, aby se v co nejvyšší možné míře zabránilo kontaminaci vzorku. Skleněné 
zkumavky s teflonovými zátkami, použité při rozkladech, byly čištěny v parách 
HNO3 (čistička traceCLEAN) po dobu nejméně 12 hodin, následně byly louhovány 
v deionizované vodě a usušeny.  
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4.4 Stanovení celkových koncentrací prvků na ICP-MS 
Ke stanovení koncentrací analyzovaných prvků byl použit přístroj ICP-MS/MS 

Spektrometr 8800 Triple Quadrupole (Agilent Technologies, Německo), se dvěma 
kvadrupóly Q1 a Q2 a oktopólovou reakční celou (OCR). Přístroj kombinuje vysoké 
teploty zdroje indukčně vázaného plazmatu s hmotnostním spektrometrem. Zdroj 
ICP převede proudem argonu atomy prvků ve vzorku na ionty, které jsou následně 
separovány a detekovány pomocí hmotnostního spektrometru 
(Agilent Technologies, 2014).  

 
4.5 Extrakce filtrů s SLF 
Zbývající čtvrtiny každého filtru byly extrahovány ve třech simulovaných 

plicních tekutinách: deionizovaná voda (DW), Gamblův roztok (GS) a Simulovaná 
tekutina plicního sklípku (SAF). K přípravě všech SLF byla použita deionizovaná 
voda s vodivostí 0,055 µS·cm-1 (Ultra Clear UV Plus TM, Evoqua Water 
Technologies, Německo). 1

4!  filtru byla extrahována po dobu 24 hodin ve 
30 ml příslušné SLF ve skleněných lahvičkách umístěných na třepačce 
v termostatickém boxu při teplotě 37 ºC. Po ukončení extrakce byly vzorky 
přefiltrovány přes polyethersulfonový injekční filtr (LUT Syringe Filters PES, 
25 mm, 0,45 µm, Labstore) do polyetylenových scintilačních lahviček (Kartel, 
Italie). Získané extrakty byly použity pro analýzu biodostupné frakce rozpustných 
prvků a stanovení oxidativního potenciálu. Pro stanovení biodostupné frakce bylo do 
roztoku po extrakci přidáno 250 µl HNO3 pro stabilizaci prvků. 

 
4.6 Stanovení biodostupné frakce prvků 
Kvůli nedostatku standardizovaných metod pro stanovení biodostupnosti prvků 

v PM frakcích byl objem SLF, do které byly vzorky PM extrahovány, předběžnými 
experimenty stanoven na 30 ml jako kompromis mezi dostatečným objemem vzorku 
pro analýzu, použitím co nejmenšího objemu tekutiny k získání koncentrovaného 
vzorku a zajištěním kontaktu mezi filtrem s SLF. 

Po odebrání alikvotního podílu vzorku pro DTT test bylo k roztoku přidáno 250 µl 
koncentrované HNO3. Vzorky byly do analýzy uchovávány v lednici při 4 ºC. 
Koncentrace rozpustné frakce prvků byly měřeny metodami atomové absorpční 
spektrometrie (AAS) pro DW a SAF a hmotnostní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-MS) pro GS. 

Procentuální biodostupnost každého prvku byla vypočítána pomocí rovnice: 

  biodostupnost	(%) =
c!"#
c$

× 100 (1) 

kde cbio je koncentrace rozpustné frakce prvku v SLF (ng·m-3) a ct je celková 
koncentrace prvků (ng·m-3) v částicích aerosolu. 
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4.7 Obohacovací faktor 
Obohacovací faktor (Enrichment Factor, EF) prvků, který se používá pro určení 

přírodního nebo antropogenního původu prvku, je založený na porovnání 
koncentrace vybraných prvků s koncentrací referenčního prvku v zemské kůře. Jako 
referenční prvky se používají prvky, které jsou v zemské kůře velmi stabilní. 
Typickými referenčními prvky jsou Al, Fe, Mn a Ce [32][33][34][35].  

 
Pro účely této studie bylo jako referenční prvek zvoleno železo. Obohacovací 

faktor prvku se vypočítá pomocí rovnice: 
 EFx = (X/Y)aerosol/(X/Y)crust (2) 

kde (X/Y)aerosol jsou koncentrace zkoumaného (X) a referenčního prvku (Y) ve 
vzorcích a (X/Y)crust jsou průměrné koncentrace zkoumaného a referenčního prvku 
v zemské kůře. 

 
4.8 Pozitivní maticová faktorizace (Positive Matrix Factorization, PMF) 
Pro identifikace zdrojů aerosolu a vázaných sloučenin jsou používány různé 

metody receptorového modelování, např. pozitivní maticová faktorizace a analýza 
hlavních komponent [36][37][38][39]. Model PMF byl využit k získání bližších 
informací o zdrojích prvků a jejich příspěvku k elementárnímu složení vzorků PM1 
a PM2,5 frakce městského aerosolu. Datová matice byla připravena v souladu 
s postupem popsaným Polissar a kol. (1998) [40]. Již dříve byl model PMF úspěšně 
aplikovaný na datové soubory obsahující omezený počet vzorků [41][42][43]. 
Relativní analytická nejistota se pohybovala mezi 5–20 %. Finální matice 
zahrnovaly 28 vzorků a 20 prvků jako celkovou proměnnou a byly modelovány pro 
každou velikostní frakci aerosolu zvlášť. Model byl spuštěn několikrát s použitím 
odlišného počtu faktorů a různých nejistot modelování, aby byl získán fyzikálně 
nejvýznamnější výsledek a nejlepší diagnostika. 

 
4.9 Stanovení oxidativního potenciálu testem DTT 
Roztok DTT (1 mM) byl připraven ve fosfátovém pufru při pH 7,4. Pro stanovení 

oxidativního potenciálu pomocí DTT testu bylo 0,9 ml vzorku inkubováno při 
teplotě 37 ºC na třepačce s 0,1 ml roztoku DTT. Ve zvolených časech byl ke vzorku 
přidán 1ml 10% kyseliny trichloroctové, který zastavil oxidaci DTT. Úbytek DTT 
byl měřen po přídavku 25 µl 10 mM 5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny 
(DTNB) a 1 ml 0,4 M Tris-HCl (pH = 8,9) obsahující 20 mM EDTA pomocí UV-
VIS spektrometru (DU 250, Beckman) při vlnové délce 412 nm. Rychlost úbytku 
DTT (µM×min-1) je přímo úměrná schopnosti redox-aktivních složek PM přítomných 
ve vzorku generovat ROS, což je definováno jako oxidativní potenciál. 

Před analýzou reálných vzorků byl postup měření optimalizován na standardech 
jednotlivých prvků a vzorcích městského aerosolu. Postup stanovení oxidativního 
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potenciálu pro reálné vzorky a standardní roztoky byl téměř totožný. Lišil se pouze 
v časech přidání kyseliny trichloroctové. U reálných vzorků byla kyselina přidávána 
v 7, 15, 30, 45, 60 a 90 minutách a u standardních rozotků to bylo v 15, 30, 45, 60 
a 90 minutách. Vzhledem k citlivosti DTT na světlo bylo pro účely inkubace vzorku 
s DTT sestrojeno speciální zařízení (Obr. 2). Vrchní část zařízení je tvořena PVC 
a spodní část duralem. V duralovém bloku (délka: 22,5 cm, šířka: 7 cm, výška: 
7,5 cm) byly vyvrtány dva podélné otvory, do kterých byly umístěny topné patrony 
s vnitřním napojením vývodu (průměr 10 mm, délka 80 mm, příkon 300 W/230 V, 
Backer ELTOP) pro zahřívání reakční směsi na teplotu 37 ºC. Teplota výhřevu byla 
udržována na konstantní teplotě pomocí teplotního čidla PT100. Svislé otvory 
v PVC zasahují až do spodního duralu a slouží k uchycení zkumavek se vzorky 
a jejich inkubaci na teplotu 37 ºC. 

 
Obr. 2: Zařízení pro inkubaci vzorků při DTT testu. 

Výsledný OPDTT pro reálné vzorky je prezentován jako rychlost úbytku DTT 
normalizované na objem vzorkovaného vzduchu, který prošel filtrem (OP!"##; 
pmol·min-1·m-3) nebo jako rychlost úbytku DTT normalizované na hmotnost částic 
(OP$"##; nmol·min-1·g-1). Výpočty normalizované rychlosti úbytku DTT jsou 
založeny na rovnicích (3) a (4).   

 OPVDTT=
∆DTT

V  (3) 

 OPmDTT=
∆DTT
mPM

 (4) 

kde DDTT je rychlost úbytku DTT (nmol·min-1) v roztoku po korelaci slepým 
pokusem, V je objem prosátého vzduchu přes filtr (m3) a mPM je hmotnost PM1 
a PM2,5 částic zachycených na filtru (g). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 
5.1 Hmotnostní koncentrace prvků 
Průměrné hmotnostní koncentrace vzorků městského aerosolu PM1 a PM2,5 

a poměr PM1/PM2,5 ve všech 4 kampaních na UIACH v roce 2018 jsou zobrazeny 
na Obr. 3. Průměrné hmotnostní koncentrace PM1 a PM2,5 aerosolu v průběhu 
všech kampaní byly 14,8 a 20,8 µg·m-3.  

 
Obr. 3: Průměrné hmotnostní koncentrace a směrodatné odchylky PM1 a PM2,5 aerosolu ve 
všech kampaních roku 2018 v Brně. 

 
5.2 Celkové koncentrace prvků 
Suma hmotnostních koncentrací analyzovaných prvků představovala v PM1 2,0 % 

z celkové hmotnostní koncentrace frakce a v PM2,5 to bylo v průměru 3,5 % 
z celkové hmotnostní koncentrace frakce. Nejvyšší podíl prvků na hmotnosti byl 
detekován na jaře (3,5 % v PM1 a 5,7 % v PM2,5). V ostatních ročních obdobích 
byly příspěvky prvků k hmotnosti částic srovnatelné. Nejvyšší hmotnostní 
koncentrace sumy měřených prvků byly pro obě frakce pozorovány na jaře 
a nejnižší v létě. Na jaře byl také pozorován nejvyšší příspěvek prvků k celkové 
hmotnosti PM. Příspěvky prvků k celkové hmotnostní koncentraci aerosolu mohly 
být ovlivněny rozdílnými emisními zdroji jednotlivých prvků a také výškou mezní 
vrstvy v různých ročních obdobích [44]. 

Analyzované prvky lze rozdělit podle jejich průměrných celoročních koncentrací 
na skupinu dominantních prvků, jejichž koncentrace se nacházela v řádech stovek 
ng·m-3, majoritních prvků s koncentrací v řádech desítek ng·m-3 a minoritních, 
jejichž koncentrace se nacházela v řádech jednotek ng·m-3. V PM2,5 frakci byly 
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4 dominantní prvky (Al, Fe, K, Na), 3 majoritní (Ca, Mg, Zn) a 14 minoritních (As, 
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, V). V PM1 frakci byl 1 dominantní 
prvek (K), 5 majoritních (Al, Ca, Fe, Na, Zn) a 15 minoritních (As, Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V). Rozdělení prvků se v rámci jednotlivých sezón 
může měnit, jelikož koncentrace prvků v aerosolu je ovlivněna mnoha faktory. 

Prvky pocházející převážně z antropogenních zdrojů (např. As, Cd, Cu, K, Pb, Se, 
Sn a Zn) vykazovaly podobné změny koncentrací v rámci jednotlivých kampaní. 
Jejich koncentrace byly vyšší v průběhu chladnějších ročních období (zima 
a podzim) než v teplejších (jaro a léto). Nárůst průměrných koncentrací těchto prvků 
v PM1 i PM2,5 mohl souviset s průběhem topné sezóny, kdy dochází ke zvýšení 
emisí ze spalování uhlí a biomasy za účelem vytápění domácností a špatnými 
rozptylovými podmínkami, které jsou způsobeny nízkou mezní vrstvou a nízkou 
rychlostí větru [45].  

Koncentrace kovů, které primárně pocházejí z přírodních zdrojů (např. Al, Ba, Ca, 
Fe, Mg a Ti), byly naopak vyšší v teplejších ročních obdobích než v těch 
chladnějších. Na jaře byl viditelný nárůst koncentrací Al, Ba, Ca, Fe, Mg a Ti, 
hlavně v PM2,5 frakci, který mohl být způsobený zvýšenou resuspenzí půdních 
částic. Nárůst koncentrace kovů pocházejících z resuspenze zemské kůry 
v teplejších ročních obdobích je pravděpodobně způsoben vyšší rychlostí větru 
a nižší vlhkostí. V létě byly také naměřeny vysoké koncentrace Sb v obou frakcích, 
které mohly být způsobeny oděrem brzdových destiček a resuspenzí silničního 
prachu obsahujícího produkty oděru [46]. 

 
Obr. 4: Poměry koncentrací studovaných prvků v PM1 a PM2,5 v zimě (a) a v létě (b). 

Při porovnání (Obr. 4) koncentrací studovaných prvků v PM1 a PM2,5 je patrné, 
že některé prvky pocházející primárně z antropogenních zdrojů (Cd, Pb, Ni, K, Pb, 
Se, Sn a Zn) jsou více zastoupeny v PM1 frakci, zatímco kovy pocházející z 
přírodních zdrojů (Al, Ba, Ca, Fe, Mg, Na a Ti) jsou více zastoupeny v PM2,5 
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frakci. Při porovnání těchto poměrů v zimní a letní kampani jsou u některých prvků 
značné rozdíly v distribuci kovu mezi velikostní frakce aerosolu.  

 
5.3 Zdroje prvků 
Rozdíly v chemickém složení PM jsou dány velkou diverzitou zdrojů aerosolů. 

V rámci měst lze předpokládat, že hlavními zdroji aerosolu jsou doprava, průmysl, 
spalování v domácnostech (především v zimě), regionální a dálkový transport. 
Identifikace těchto zdrojů byly provedeny výpočtem obohacovacího faktoru 
a metodou receptorového modelu PMF. 

 
5.3.1 Obohacovací faktor 
Obohacovací faktor je možné použít jako obecné určení zdroje aerosolu (přírodní 

nebo antropogenní), protože stanovuje stupeň obohacení prvku ve vzorku ve 
srovnání s obsahem referenčního prvku v půdě. Pro rozlišení antropogenního 
a přírodního původu analyzovaných prvků byl vypočítán obohacovací faktor jako 
průměr pro všechny kampaně (Obr. 5). Jako referenční prvek bylo vybráno železo, 
které je považováno za prvek zemské kůry [33]. Čím vyšší je hodnota 
obohacovacího faktoru, tím vyšší je pravděpodobnost, že prvek pochází 
z antropogenního zdroje. Prvek pochází primárně z přírodního zdroje, pokud je jeho 
EF <10. Primární antropogenní původ prvku indikuje EF >100 [47]. 

 
Obr. 5: Průměrné hodnoty EF pro jednotlivé prvky a PM frakce. 

Vysoké hodnoty EF byly vypočítány pro As, Cd, Cu, Pb, Sb, Se, Sn a Zn, což 
naznačuje, že tyto prvky pochází primárně z antropogenních zdrojů. Nízké hodnoty 
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EF pro Al, Ba, Ca, Co, Mg, Na a Ti naznačují, že tyto kovy z velké části pochází 
z přírodních zdrojů a příspěvek antropogenních zdrojů ke koncentraci těchto prvků 
je minimální. 

Většina prvků (As, Cd, Pb, Sb, Se, Sn, Zn) emitovaných primárně 
z antropogenních zdrojů měla vyšší hodnoty EF v PM1 frakci než v PM2,5 frakci, 
zatímco u prvky pocházejících hlavně z přírodních zdrojů (Al, Ba, Ca, Mg, Ti) měly 
vyšší hodnoty EF v PM2,5 frakci než v PM1 frakci. Tyto výsledky potvrzují 
zvýšenou asociaci antropogenních zdrojů s menšími aerosolovými částicemi 
[48][49].  

 
5.3.2 Pozitivní maticová faktorizace 
Modely vícerozměrové faktorové analýzy, jako je PMF, umožňují odvodit 

neznámé zdroje a jejich příspěvky z dostupných informací o aerosolu (např. 
hmotnostní koncentrace aerosolu, koncentrace jednotlivých komponent PM). 
Pomocí metod faktorové analýzy je velký počet proměnných ve složitých sadách 
analytických dat snížen na kombinace druhů (typy zdrojů a příspěvky zdrojů). Typy 
zdrojů jsou určeny porovnáním s měřenými profily. Příspěvky zdrojů určují relativní 
příspěvek identifikovaných zdrojů k výsledné koncentraci látky ve vzorku [50].  

K určení příspěvků zdrojů k PM1 a PM2,5 byl model spuštěn několikrát s různými 
počty faktorů (3 až 6), aby se určil nejstabilnější výsledek a nejlepší diagnostika 
modelu. Byly zkoumány hodnoty residuí, výsledné profily zdrojů a změněná 
residua. Nejstabilnější forma modelu byla nalezena pro 3 faktory pro obě velikostní 
frakce aerosolu, kdy byla nejistota modelování 9,3 % pro PM1 a 3,0 % pro PM2,5. 
Zjištěné faktory vysvětlují dohromady 99 % v PM1 a 100 % v PM2,5. Přehled 
příspěvků jednotlivých zdrojů ke koncentraci PM1 a PM2,5 je uvedený v Tab. 1. 

Tab. 1: Příspěvky jednotlivých zdrojů ke koncentraci PM1 a PM2,5. 

faktory PM1 PM2,5 
vytápění domácností 53% 44% 
resuspenze 1% 12% 
oděr brzd - 44% 
antropogenní pozadí 45% - 
Σfaktorů 99% 100% 

 
5.4 Biodostupnost prvků 
Biologická dostupnost prvku je jedním z faktorů, který ovlivňuje jeho 

potencionální negativní účinky na lidské zdraví. Prvky v rozpuštěné formě jsou 
snáze absorbovány buňkami, což usnadňuje jejich toxický vliv na organismus [51]. 
Nerozpustná frakce může být v těle zadržována nebo je vyloučena pomocí 
imunitního systému [52].  Biodostupnost prvku je definována jako podíl prvku, 
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který je rozpustný v SLF. Lze jí vypočítat jako podíl koncentrace rozpuštěné frakce 
prvku v dané SLF a celkové koncentrace prvku. 

Pro účely této studie byla využita in vitro metoda pro určení biodostupnosti prvků 
zachycených na PM1 a PM2,5 částicích za použití tří simulovaných plicních tekutin 
(deionizovaná voda, Gamblův roztok a Simulovaná tekutina plicních sklípku). 
Deionizovaná voda se tradičně používá k určení biodostupnosti prvků díky jejímu 
neutrálnímu pH a minimálním interferencím při měření koncentrace prvků metodou 
ICP-MS. Nevýhodou této tekutiny je, že se ze všech tří zvolených SLF nejvíce liší 
od reálných fyziologických tekutin (iontová síla, nepřítomnost komplexujících 
ligandů atd.) [53][54]. Používání Gamblova roztoku (a jeho modifikovaných verzí) 
je též široce rozšířené, jelikož se svým složením a povrchovým napětím více blíží 
složení reálných fyziologických tekutin [53][55]. Nedávno byla na UIACH navržena 
nová SLF simulující tekutina v alveolách (Simulovaná kapalina plicních sklípků) 
[32]. Jejími hlavními přednostmi jsou relativně jednoduché složení a nízká hodnota 
povrchového napětí, které se z vybraných SLF nejvíce blíží hodnotě povrchového 
napětí reálné tekutiny v plicích [32].  

 
Obr. 6: Porovnání biodostupnosti sumy studovaných prvků v deionizované vodě, simulované 

tekutině plicních sklípků a Gamblově roztoku pro PM1 a PM2,5. Krabicová část grafu je shora 
ohraničena 3. kvartilem a zespodu 1. kvartilem, mezi nimi se nachází linie vymezující medián 
a čtverec označující průměr. Linie vycházející ze střední části grafu kolmo nahoru a dolů vyjadřují 
variabilitu dat pod prvním a nad třetím kvartilem. Odlehlé hodnoty jsou vykresleny jako jednotlivé 
body. 

Na Obr. 6 jsou porovnány hodnoty biodostupnosti sumy studovaných prvků 
v PM1 i PM2,5 pro tři studované SLF. Biodostupnost prvků pro PM1 částice byla ve 
všech studovaných tekutinách vyšší než pro PM2,5 částice. Přestože v současné 
době nejsou PM1 částice běžně monitorovány, větší míra biodostupnosti prvků 
s nimi spojenými spolu s jejich schopností pronikat hlouběji do plic, je dělají 
potenciálně zdravotně závadnějšími než PM10 a PM2,5 částice, jejichž monitoring 
je v dnešní době převažuje. 

 
5.4.1 Biodostupné koncentrace prvků po extrakci do SLF 
Obr. 7 zobrazuje medián a průměrnou hodnotu biodostupnosti prvků ze 

4 sezónních kampaní v roce 2018. Velký rozptyl hodnot (např. Ba, Co, Mn, Pb, Ni, 
V) indikuje významné rozdíly v biodostupnosti mezi vzorky v průběhu 
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vzorkovacích kampaní. Obecně lze biodostupnost prvků rozdělit do 4 úrovní: nízká 
(<15 %), střední (15–30 %), vysoká (31–50 %) a velmi vysoká (>50 %) [56]. Velmi 
vysoká průměrná biodostupnost ve všech SLF byla zjištěna pro As, Cd, Mn, Sb 
a Se. Nejnižší průměrná biodostupnost byla změřena pro Al, Cr, Ti a Fe. Nízká 
biodostupnost Al a Fe mohla být způsobena jejich zapojením do nerozpustné frakce 
minerálního prachu [56]. Nízká biodostupnost Ti a Cr byla pravděpodobně 
způsobena větším zastoupením těchto prvků v nerozpustných formách (TiO2 
a Cr2O3) [57][58].  

Rozdílné hodnoty biodostupnosti prvků ve studovaných simulovaných plicních 
tekutinách mohly být způsobeny rozdílným složením SLF, které ovlivňuje chelataci 
prvků, a povrchovým napětím tekutin.  
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Obr. 7: Hodnoty biodostupnosti jednotlivých prvků v PM1 a PM2,5 v deionizované vodě (DW), 
Simulované kapalině plicních sklípků (SAF) a Gamblově roztoku (GS). 

 
5.5 Oxidativní potenciál 
Pro studium oxidativního potenciálu PM částic byla vybrána metoda DTT testu, 

kdy DTT reprezentuje fyziologické redukční látky (NADH a NADPH) [59]. Tato 
metoda je citlivá na přechodné kovy, jejichž celkové a biodostupné koncentrace v 
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PM jsou popsány výše. Metoda stanovení oxidativního potenciálu pomocí DTT testu 
byla nejdříve optimalizována s využitím standardních roztoků potencionálně redox-
aktivních prvků. Poté byly testy OP prováděny na obou velikostních frakcích 
aerosolu, pro určení možného vlivu velikosti částic na OP a ve třech SLF pro 
ověření vlivu složení extrakčního činidla na oxidativní potenciál.  

 
5.5.1  Oxidativní potenciál standardních roztoků prvků 
Oxidativní potenciál prvků posuzuje schopnost prvků generovat ROS. Pro zjištění 

oxidativního potenciálu jednotlivých prvků, byly ve všech SLF provedeny série 
měření reakce DTT se standardními roztoky analyzovaných prvků v PM. Na Obr. 8 
jsou znázorněny rychlosti úbytku DTT pro jednotlivé prvky o koncentraci 1 µM. U 
ostatních měřených prvků (Al3+, Ba2+, Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Sn2+, Se4+, Se2+, Sr2+, 
Hg2+), případně dalších oxidačních stavů prvků (As3+, Cu+), nebyl v roztoku 
zaznamenán měřitelný úbytek DTT. Neměřitelný úbytek DTT pro As3+ a Cu+ 
naznačuje vliv oxidačního stupně některých prvků na schopnost katalyzovat oxidaci 
DTT.  

Reaktivita prvků se lišila v závislosti na použité SLF. Oxidativní potenciál prvků 
v deionizované vodě je u většiny prvků vyšší než při použití Gamblova roztoku 
(1,3–13,2krát) a SAF (1,4–5,6krát). Největší rozdíly mezi oxidativním potenciálem 
v závislosti na použité SLF byl změřen pro Fe2+, kdy byl oxidativní potenciál 
13,2krát (SAF) a 5,6krát (GS) menší než v deionizované vodě; a Mn2+, kdy byl 
oxidativní potenciál 4,8krát (SAF) a 4,0krát (GS) menší než v deionizované vodě. 
Podobný oxidativní potenciál ve všech SLF byl změřen pro Ni2+, Fe3+ a Pb2+. Ve 
všech SLFs byly reaktivní pouze Cu2+, Mn2+, Co2+, V5+, Cr3+, Ni2+, Pb2+, Fe2+, Fe3+, 
As+5. 

Z jedenácti prvků, které způsobovaly měřitelný úbytek DTT, byly ve všech SLF 
nejreaktivnější Cu2+ a Mn2+. Vzhledem k jejich relativně vysoké koncentraci ve 
vzorcích a dobré biodostupnosti lze předpokládat, že oba kovy patří mezi hlavní 
složky PM zodpovědné za oxidaci DTT. Oxidace DTT působením železitých 
a železnatých iontů je sice menší, ovšem koncentrace Fe v ovzduší bývají často 
vysoké, a proto může oxidace DTT ionty železa hrát velmi důležitou roli při tvorbě 
ROS po vdechnutí částice. Malá reaktivita Cd2+ v deionizované vodě a jeho 
neměřitelné ovlivnění DTT-aktivity v Gamblově roztoku a SAF spolu s jeho 
nízkými koncentracemi v obou frakcích PM dělá z Cd pravděpodobně nejméně 
nebezpečný kov pro lidský organismu z hlediska generování ROS, ze všech v této 
práci potvrzených DTT aktivních prvků. Mezi reaktivitou různých oxidačních 
stupňů pro železo (Fe2+ a Fe3+) není v deionizované vodě patrný žádný výrazný 
rozdíl, zatímco při použití dalších SLF dochází u Fe2+ k výraznému poklesu 
oxidativního potenciálu. Tyto výsledky naznačují, že složky Gamblova roztoku 
a SAF by mohly lépe komplexovat s železnatými ionty než s železitými. 
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Obr. 8: Úbytek DTT ve standardních roztocích redox-aktivních prvků v deionizované vodě (DW), 
simulované kapalině plicních sklípků (SAF) a Gamblově roztoku (GS) korigovaný slepým 
pokusem. Koncentrace prvků byla ve všech případech 1 µM. 

Pro lepší porozumění úbytku DTT v závislosti na prvku byla měřena rychlost 
úbytku DTT v závislosti na koncentraci daného prvku. Rychlost úbytku DTT pro 
jednotlivé prvky se lišila v rámci použitých SLFs. Pro většinu prvků v deionizované 
vodě byla tato závislost lineární s výjimkou Cu2+, Mn2+ a As5+, jejichž závislost byla 
mocninná. Při použití Gamblova roztoku a SAF byla pro většinu prvků závislost 
rychlosti úbytku DTT na koncentraci prvku mocninná. Mechanismy vysvětlující 
rozdíly oxidativních potenciálů pro jednotlivé prvky a SLFs nejsou ještě plně 
pochopeny. Důvodem jsou různé oxidační stavy prvku ovlivňující reakce, ke kterým 
v roztocích dochází. Prvky, v závislosti na různých matricích v PM, mohou v SLF 
tvořit málo rozpustné komplexy nebo se rozpouštět za vzniku iontů, což může 
výrazně ovlivnit rychlost úbytku DTT [60].  

5.5.2 Oxidativní potenciál reálných vzorků 
Výsledný oxidativní potenciál vzorků jemné i submikronové frakce PM byl 

normalizován dvěma způsoby: objemově (OP!"##, pmol·min-1·m-3) a hmotnostně 
(OP$"##, nmol·min-1·g-1). OP normalizovaný na objem vzduchu představuje míru OP 
souvisejícího s expozicí aerosolu. Charakterizuje průměrný oxidativní potenciál na 
m3 vzduchu, v němž jsou dané částice suspendovány a je důležitějším měřítkem pro 
epidemiologické studie, jelikož odráží skutečnou expozici redox-aktivními složkami 
PM po inhalaci aerosolu [61]. OP normalizovaný na hmotnost PM představuje míru 
oxidativního potenciálu související spíše s velikostí a složením PM a používá se při 
zhodnocení míry OP pro jednotlivé zdroje PM [62][63]. Přestože hodnoty OP$"## 
poskytují kontrastnější rozdíl oxidativního potenciálu pro různé velikosti částic, 
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potenciál částic aerosolu působit negativně na lidské zdraví závisí více na objemu 
inhalovaného vzduchu (OP!"##) [64][65]. 

  Na Obr. 9 je zobrazeno porovnání průměrných hodnot OP!"##	a	OP$"## všech 
vzorků odebraných v průběhu čtyř vzorkovacích kampaní ve třech různých SLF pro 
PM1 a PM2,5 částice. Průměrné hodnoty OP!"## byly mírně vyšší u vzorků 
submikronové frakce (DW = 7,67 pmol·min-1·m-3, SAF = 2,74 pmol·min-1·m-3, 
GS = 3,55 pmol·min-1·m-3) než u vzorků jemné frakce (DW = 6,79 pmol·min-1·m-3, 
SAF = 2,57 pmol·min-1·m-3, GS = 3,54 pmol·min-1·m-3). Při porovnání OP$"## pro 
jednotlivé frakce byly rozdíly mezi submikronovou a jemnou frakcí výrazně vyšší. 
Průměrné hodnoty OP$"## u vzorků submikronové frakce (DW = 496 nmol·min-1·g-

1, SAF = 172 nmol·min-1·g-1, GS = 214 nmol·min-1·g-1) byly vyšší než u vzorků 
jemné frakce (DW = 327 nmol·min-1·g-1, SAF = 118 nmol·min-1·g-1, 
GS = 160 nmol·min-1·g-1). Tyto výsledky naznačují, že submikronová frakce 
obsahuje vyšší koncentrace redox-aktivních sloučenin, na které je DTT test citlivý. 
Submikronová frakce, hlavně v průběhu zimního období, obsahuje větší 
podíl produktů různých spalovacích procesů (spalování uhlí, biomasy, emise 
benzínových a naftových vozidel) [66][67], což znamená, že nárůst OPDTT v zimě 
koresponduje se zimními koncentracemi produktů spalování [61].  

Při srovnání OP!"##	a	OP$"## v rámci jednotlivých SLF je patrné, že v obou 
velikostních frakcích aerosolu bylo nejvyšších hodnot oxidativního potenciálu 
dosaženo v deionizované vodě. Hodnoty OP v SAF a Gamblově roztoku jsou 
srovnatelné. Podobný rozdíl v deionizované vodě a Gamblově roztoku byl 
pozorovaný ve studii Calas a kol., 2017, kde OP částic extrahovaných do 
deionizované vody vykazoval systematicky vyšší hodnoty než OP při extrakci částic 
do Gamblova roztoku [54]. Nižší výsledky OP!"## v Gamblově roztoku ve srovnání 
s deionizovanou vodou mohou být způsobeny citrátem, který je silným chelatačním 
činidlem. Citrát je přidáván do Gamblova roztoku jako náhrada proteinů [68], pro 
zabránění pěnění [69] a také může nahrazovat antioxidanty, které jsou přítomné 
v extracelulární tekutině dýchacího systému (mucin, kyselina močová, albumin, 
kyselina askorbová a redukovaný glutathion) [70][71]. Chelatací kovu citrátem 
může být znemožněna interakce kovu s DTT, které by jinak vedla ke vzniku 
reaktivních sloučenin kyslíku. Rozdíl mezi OP v deionizované vodě a SAF byl 
pravděpodobně způsoben přítomností DPPC v SAF. Li a kol. (2018) zjistili interakci 
mezi některými ionty (Zn2+ a Fe3+) a DPPC vedoucí ke tvorbě komplexů kation-
DPPC. Vznikem komplexu kov-DPPC se snižuje množství redox-aktivních prvků, 
které by mohly interagovat s DTT za vzniku ROS, což snižuje oxidativní potenciál 
vzorku [72]. 
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Obr. 9: Srovnání hodnot průměrného OPVDTT a OPmDTT pro submikronovou (PM1) a jemnou 
(PM2,5) frakci aerosolu ve zkoumaných simulovaných plicních tekutinách. 

 
5.5.2.1 Korelace prvků s oxidativním potenciálem 
Pro přesnější identifikaci prvků způsobující OP byly spočítány Pearsonovy 

korelační koeficienty mezi objemově a hmotnostně normalizovaným OPDTT 
a koncentrací prvků, které byly v částicích stanovovány.  

Hmotnostně i objemově normalizovaný oxidativní potenciál silně (r ≥ 0,70) 
koreloval s hmotnostní koncentrací PM ve všech SLF. OP!"##	i	OP$"## pozitivně 
korelují s většinou prvků i sumou celkových koncentrací všech měřených prvků.  
Pro většinu studovaných SLFs OP!"##	i	OP$"## obou velikostních frakcí aerosolu 
silně koreluje s prvky pocházejících ze spalování uhlí, dřeva nebo biomasy v rámci 
vytápění domácností (Pb, K, As, Zn, Cd). Střední až silné pozitivní korelace byly 
také vypočítány pro produkty průmyslových procesů a dopravy (Sn, Co, Cu, Mn 
a Ni). Korelace některých prvků s OP se ve studovaných frakcích aerosolu lišila (Ca, 
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Sb, Na a Se). Tyto rozdíly pravděpodobně souvisejí s rozdílnými zdroji těchto 
prvků, které byly způsobeny sezónními rozdíly v koncentracích prvků v PM1 
a PM2,5 aerosolu. Překvapivé byly statisticky nevýznamné korelační hodnoty pro 
Fe, které je potvrzeným redox-aktivním kovem [73][27]. Nízká korelace mezi 
oxidativním potenciálem a Fe může být způsobena sezónními změnami koncentrace 
Fe v průběhu vzorkovacích kampaní. Zatímco OP!"## je vyšší v zimě nebo na 
podzim, celkové koncentrace Fe jsou vyšší v létě a na jaře, jelikož Fe primárně 
pochází z resuspenze prachu zemské kůry. Stejný trend byl pozorován u dalších 
prvků pocházejících primárně ze zemské kůry (např. Ca, Al, Mg, Ti a Ba). Korelační 
hodnoty těchto prvků byly pozitivní pro PM2,5 frakci, zatímco u PM1 frakce, která 
je emitována převážně během spalovacích procesů, byly tyto korelace záporné [26]. 

Pro výsledky korelace mezi OP!"## a celkovými koncentracemi prvků nebyl 
zaznamenán žádný výrazný vliv použité SLF, zatímco korelace OP$"## s některými 
prvky se výrazně lišila mezi jednotlivými SLF. Největší rozdíly byly znamenány 
v PM2,5 frakci mezi měřením v deionizované vodě a ostatními SLFs, což si lze 
vysvětlit nevýraznou sezónní závislostí OP$"## v deionizované vodě, která je 
popsána výše. Výsledné korelace mezi OP!"## a celkovými koncentracemi aerosolu 
v PM2,5 pro Gamblův roztok a SAF jsou srovnatelné. 

Korelační hodnoty mezi OP!"##	a	OP$"## s biodostupnými koncentracemi prvků 
byly též vypočítány. Při porovnání korelací OP!"##	a	OP$"## s celkovými 
koncentracemi prvků a biodostupnými koncentracemi prvků jsou patrné výrazné 
rozdíly. Suma biodostupných koncentrací měřených prvků silně korelovala s OP ve 
všech SLF (kromě OP!"## pro PM1 a OP$"## pro PM2,5 v deionizované vodě). Pro 
všechny prvky pocházející primárně z emisí vznikajících při spalování uhlí, dřeva 
a biomasy v rámci vtápění domácností (Pb, K, As, Zn, Cd) byly i v případě 
stanovení korelací mezi OP!"##	a	OP$"## s biodostupnými koncentracemi prvků 
pozorovány významné korelace. Pro další prvky pocházející z antropogenních 
zdrojů (Sn, Mn, Co a Cu), se již korelační hodnoty měnily, ale stále se ve většině 
SLF jednalo o významné korelace. U kovů s nízkou rozpustností v SLF (např. Fe) je 
výsledný OP ovlivněn nejen koncentrací daného kovu, ale také dalšími parametry, 
jako je rozpouštění kovu vlivem ligand-kov interakcí nebo oxidačním stavem prvku 
[74]. Zajímavá byla změna korelace biodostupné frakce Cu, kdy u vzorků 
extrahovaných do deionizované vody a Gamblova roztoku došlo k výraznému 
poklesu korelačních hodnot, zatímco u vzorků extrahovaných do SAF byly korelační 
hodnoty stále vysoké. Tento rozdíl mohl být způsoben větším dopadem nerozpustné 
frakce Cu na oxidativní potenciál při použití deionizované vody nebo Gamblova 
roztoku jako extrakčních činidel [54][75].  

Hodnoty korelací mezi OP!"##	i	OP$"## s biodostupnými koncentracemi prvků 
naznačují, že velikostní frakce PM a složení extrakčních tekutin mají zásadní vliv na 
korelaci mezi OPDTT a některými prvky (V, Co, Cu, Fe, Ni, Cr, Ti, Se, Ba). Fe, 
V a Co vykazovaly silnější korelaci mezi biodostupnou koncentrací prvků a OP 
v jemné frakci aerosolu než v submikronové, přestože biodostupnost těchto kovů je 
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vyšší v submikronové frakci. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky z jiné studie 
[76], kde byla popsána závislost příspěvku Fe oxidativnímu stresu na velikosti 
částic. Silnější korelace Fe v PM2,5 frakci může být způsobena skutečností, že Fe 
v aerosolových částicích větších než 1 µm výrazněji ovlivňuje vznik ROS.  

 
5.5.2.2 Příspěvky rozpustných prvků k oxidativnímu potenciálu 
Pro kvantifikaci příspěvku přechodných prvků k oxidativnímu potenciálu pro 

vzorky PM1 a PM2,5 městského aerosolu byl vypočítán úbytek DTT s použitím 
naměřených rozpustných koncentrací As, Cu, Mn, Fe, V, Zn, Ni, Cd, Co, Cr, Pb. 
Rychlost úbytku DTT ve standardních roztocích jednotlivých přechodných prvků 
byla vypočítána pomocí regresních rovnic, které jsou popsány výše.  

Příspěvky jednotlivých složek aerosolu k oxidativnímu potenciálu se lišily 
v závislosti na velikostní frakci aerosolu. Odhadovaný příspěvek jednotlivých prvků 
ke stanovenému oxidativnímu potenciálu pro jemné i submikronové frakce je 
zobrazen na Obr. 10, Obr. 11 a Obr. 12. Příspěvky prvků k oxidativnímu potenciálu 
byly proměnlivé v závislosti na použité simulované plicní kapalině. Předpokládaný 
průměrný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v PM1 je 59,0 % (DW), 
54,6 % (SAF) a 51,3 % (GS). V PM2,5 je předpokládaný příspěvek prvků 
k oxidativnímu potenciálu 73,9 % (DW), 65,9 % (SAF) a 59,4 % (GS). Zbylý 
oxidativní potenciál byl pravděpodobně způsoben dalšími redox-aktivními 
neidentifikovanými složkami aerosolu. 

Příspěvky jednotlivých prvků ke změřenému oxidativnímu potenciálu byly 
ovlivněny složením SLFs. Ve všech SLFs měla největší podíl na stanoveném 
oxidativním potenciálu měď (Cu2+), která tvořila 22,9 % (DW), 16,2 % (SAF), 
17,5 % (GS) ze změřeného OPDTT v PM1 a 26,3 % (DW), 24,0 % (SAF), 25,2 % 
(GS) v PM2,5. Dále k OP v obou velikostních frakcích aerosolu a ve všech SLFs 
výrazněji přispívaly mangan (Mn2+; 5,4–16,9 %) a železo (Fe3+; 5,5–11,5 %). Vyšší 
podíl příspěvku k OP byl zjištěn pro zinek (Zn2+; 5,0–9,5 %) v deionizované vodě 
a SAF a pro vanad (5,2 %) v Gamblově roztoku. Ostatní prvky k oxidativnímu 
potenciálu přispívaly v rozmezí 0,3–4,1 %. Vliv složení SLFs na oxidativní 
potenciál jednotlivých prvků je popsán v kapitolách výše. 
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Obr. 10: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a jemné 

frakci aerosolu v deionizované vodě. 

 

Obr. 11: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a jemné 
frakci aerosolu v SAF. 

 
Obr. 12: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a jemné 

frakci aerosolu v Gamblově roztoku.  
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6 ZÁVĚR 
Městskému aerosolu je v poslední době věnována zvýšená pozornost, jelikož 

znečištění ovzduší ve městech patří mezi hlavní globální výzvy v oblasti životního 
prostředí. Pro účely této studie bylo zvoleno měření dvou velikostních frakcí 
městského aerosolu (PM1 a PM2,5), které prokazatelně pronikají do dýchacího 
ústrojí a mohou způsobit širokou škálu nežádoucích zdravotních komplikací 
vedoucích až k předčasné smrti. Hlavním cílem práce bylo přinést informace o 
celkových a biodostupných koncentracích prvků v městském aerosolu, kterým jsou 
obyvatelé města v průběhu roku vystaveni. Dalším cílem bylo stanovení 
oxidativního potenciálu částic aerosolu, který je považován ze komplexnější 
indikátor škodlivosti než stanovení hmotnostní koncentrace PM.  

V průběhu čtyř monitorovacích kampaní (od února do listopadu 2018) 
s odlišnými meteorologickými podmínkami byla v Brně vzorkována jemná 
a submikronová frakce městského aerosolu. Průměrná roční hmotnostní koncentrace 
městského aerosolu byla pro PM2,5 20,8 µg×m-3 a pro PM1 14,8 µg×m-3. Největší 
rozdíly byly zaznamenány mezi zimní a letní kampaní, kdy byly hmotnostní 
koncentrace PM1 i PM2,5 v průběhu zimní kampaně více než dvojnásobné oproti 
letní kampani.  

Celkem bylo v PM1 a PM2,5 frakci analyzováno 21 prvků. Suma koncentrací 
analyzovaných prvků představovala relativně malou část celkové hmotnostní 
koncentrace částic. Prvky bylo možné, podle jejich průměrných celoročních 
koncentrací, rozdělit do tří kategorií (dominantní, majoritní a minoritní), přičemž 
dominantní a majoritní kategorie byla převážně tvořena prvky, které se nacházejí 
v zemské kůře (Al, Fe, K, Na, Ca a Mg). Koncentrace prvků v průběhu kampaní 
byly proměnlivé, jelikož koncentrace prvků závisí na mnoha faktorech, které se 
v průběhu ročních období mění. Prvky pocházející z antropogenních zdrojů 
vykazovaly vyšší koncentrace v chladnějších ročních obdobích než v teplejších, 
zatímco prvky pocházející spíše z přírodních zdrojů vykazovaly vyšší koncentrace 
v průběhu teplejších ročních obdobích. Také zastoupení jednotlivých prvků v rámci 
frakcí bylo proměnlivé. Prvky z antropogenních zdrojů byly více zastoupeny v PM1 
frakci, zatímco kovy pocházející z přírodních zdrojů byly více zastoupeny v PM2,5 
frakci. 

Zdroje prvků byly určeny pomocí dvou metod (obohacovací faktor a pozitivní 
maticová faktorizace). Vysoké hodnoty obohacovacího faktoru, naznačující 
antropogenní původ prvku, byly vypočítány pro As, Cd, Pb, S, Se, Sn a Zn. Velmi 
nízké hodnoty obohacovacího faktoru pro Al, Ba, Ca, Mg a Ti naznačovaly, že tyto 
kovy pocházejí primárně z resuspenze půdy. K detailní identifikaci zdrojů prvků 
v městském aerosolu byla použita metoda PMF, která stanovila tři faktory pro obě 
PM frakce se dvěma stejnými zdroji v obou frakcích (vytápění domácností 
a resuspenze silničního prachu). Vysoký příspěvek emise vytápění domácností ke 
složení částic PM1 a PM2,5 prokázal významný vliv spalování dřeva a uhlí 
v malých obcích v okolí Brna na znečištění ovzduší ve studované lokalitě. Druhým 
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hlavním zdrojem znečištění ovzduší byla doprava, která významně přispívala hlavně 
k PM2,5 frakci. Jako třetí zdroj pro PM2,5 frakci byly identifikovány oděry 
z dopravy a třetí zdroj pro PM1 byl identifikován jako antropogenní pozadí.  

Pro studium biodostupné frakce prvků a oxidativního potenciálu PM byly použity 
tři simulované plicní tekutiny (deionizovaná voda, Gamblův roztok, SAF). 
Biodostupnosti prvků se lišily v závislosti na velikosti frakci aerosolu, době odběru 
PM v průběhu roku a složení plicních tekutin. Vyšší biodostupnost prvků v PM1 
frakci než v PM2,5 frakci potvrzuje, že PM1 zasluhuje větší pozornost než PM 
s větší velikostí částic. Kromě schopnosti PM1 frakce pronikat hlouběji do plic jsou 
složky PM1 také více biodostupné, a proto představují vážnější zdravotní riziko než 
prvky vázané na větší částice. Účinnost extrakce prvků se lišila v závislosti na 
použité simulované plicní tekutině. Nejvíce se měnila biodostupnost vanadu a zinku, 
zatímco biodostupnost As, Cd, Mn, Fe, Cr, Sb a Se byla ve všech použitých SLF 
podobná. Bylo potvrzeno, že biodostupnost prvků závisí na jejich tendenci tvořit 
komplex, velikosti PM a složení extrakční tekutiny. Nedávno navržená simulovaná 
tekutina plicních sklípků by, vzhledem k výsledkům měření, mohla být zajímavou 
alternativou k běžně používaném Gamblovu roztoku. SAF obsahuje méně solí, její 
příprava je snadnější a lze ji použít k odhadu plicní biodostupnosti i pro větší počet 
prvků než Gamblův roztok. 

Oxidativní potenciál PM částic byl studován metodou DTT testu, kdy DTT 
reprezentuje fyziologické redukční látky a výsledný oxidativní potenciál částic byl 
normalizován dvěma způsoby: objemově (OP!"##, pmol·min-1·m-3) a hmotnostně 
(OP$"##, nmol·min-1·g-1). Výsledky hmotnostně a objemově normalizovaného 
oxidativního potenciálu PM1 a PM2,5 frakce naznačují, že DTT test je citlivější na 
redox-aktivní složky v submikronové frakci. OPDTT obou velikostních frakcí 
aerosolu byl výrazně vyšší při extrakci filtrů do deionizované vody v porovnání 
s ostatními SLF. Nižší hodnoty oxidativního potenciálu v Gamblově roztoku a SAF 
byly pravděpodobně způsobeny interakcí mezi některými složkami tekutin (citrát, 
DPPC) a redox-aktivními složkami částic.  

Pro detailnější identifikaci prvků ovlivňujících oxidativní potenciál částic byla 
měřena rychlost úbytku DTT pro standardní roztoky prvků a spočítány Pearsonovy 
korelační koeficienty mezi celkovou a biodostupnou koncentrací prvků v PM1 
a PM2,5 aerosolu. Měřením standardních roztoků prvků byl potvrzen příspěvek Cu, 
Mn, V, Co, Ni, Zn, Cr, Fe, Pb, Zn a As k oxidativnímu potenciálu. Z výsledků 
výpočtu příspěvku jednotlivých prvků k oxidativnímu potenciálu PM1 i PM2,5 
vyplývá, že k oxidativnímu potenciálu částic aerosolu mezi prvky nejvíce přispívá 
Cu, Mn, Fe a Zn. Hodnoty korelací biodostupné koncentrace jednotlivých prvků 
a normalizovaným oxidativní potenciálem naznačují, že velikostní frakce PM 
a složení extrakčních tekutin mají zásadní vliv na DTT-aktivitu redox-aktivních 
prvků v jednotlivých částicích.     
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7 SEZNAM ZKRATEK 
AAS Atomová absorpční spektroskopie 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
DPPC dipalmitoylfosfaditylcholin 
DTNB 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina 
DTT Dithiothreitol 
DW Deionizovaná voda 
EF Obohacovací faktor 
GS Gamblův roztok 
HULIS sloučeniny podobné huminových kyselin 
ICP Indukčně vázané plasma 
ICP-MS Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
NADH nikotinamidadenindinukleotid 
NADPH nikotinadenindinukleotidfosfát 
OP oxidativní potenciál 
OPmDTT hmotnostně normalizovaný oxidativní potenciál 
OPVDTT objemově normalizovaný oxidativní potenciál 
OSN Organizace spojených národů 
PM částice aerosolu (Particulate Matter)  
PMF Pozitivní maticová faktorizace (Positive Matrix Factorization) 
PVC polyvinylchlorid 
ROS Reaktivní sloučeniny kyslíku (Reactive Oxygen Species) 
SAF Simulovaní tekutina plicních sklípků (Simulated Alveoli Fluid) 
SLF Simulovaná plicní tekutina (Simulated Lung Fluid) 
SLFs Simulované plicní tekutiny  
TNB 2-nitro-5-thiobenzoová kyselina 
TSP Celkové suspendované částice (Total Suspended Particles) 
UIACH Ústav analytické chemie Akademie věd v Brně 
UV-VIS Ultrafialovo-viditelná spektroskopie 
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8 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1: Vývoj průměrné celoroční hmotnostní koncentrace PM2,5 ze všech 
vzorkovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně v 
průběhu 10ti let (upraveno podle dat ČHMÚ). 
Obr. 2: Zařízení pro inkubaci vzorků při DTT testu. 
Obr. 3: Průměrné hmotnostní koncentrace a směrodatné odchylky PM1 a PM2,5 
aerosolu ve všech kampaních roku 2018 v Brně. 
Obr. 4: Poměry koncentrací studovaných prvků v PM1 a PM2,5 v zimě (a) a v létě 
(b). 
Obr. 5: Průměrné hodnoty EF pro jednotlivé prvky a PM frakce. 
Obr. 6: Porovnání biodostupnosti sumy studovaných prvků v deionizované vodě, 
simulované tekutině plicních sklípků a Gamblově roztoku pro PM1 a PM2,5. 
Krabicová část grafu je shora ohraničena 3. kvartilem a zespodu 1. kvartilem, mezi 
nimi se nachází linie vymezující medián a čtverec označující průměr. Linie 
vycházející ze střední části grafu kolmo nahoru a dolů vyjadřují variabilitu dat pod 
prvním a nad třetím kvartilem. Odlehlé hodnoty jsou vykresleny jako jednotlivé 
body. 
Obr. 7: Hodnoty biodostupnosti jednotlivých prvků v PM1 a PM2,5 v deionizované 
vodě (DW), Simulované kapalině plicních sklípků (SAF) a Gamblově roztoku (GS).  
Obr. 8: Úbytek DTT ve standardních roztocích redox-aktivních prvků 
v deionizované vodě (DW), simulované kapalině plicních sklípků (SAF) a 
Gamblově roztoku (GS) korigovaný slepým pokusem. Koncentrace prvků byla ve 
všech případech 1 �M. 
Obr. 9: Srovnání hodnot průměrného OPVDTT a OPmDTT pro submikronovou (PM1) a 
jemnou (PM2,5) frakci aerosolu ve zkoumaných simulovaných plicních tekutinách. 
Obr. 10: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a 
jemné frakci aerosolu v deionizované vodě. 
Obr. 11: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a 
jemné frakci aerosolu v SAF. 
Obr. 12: Odhadovaný příspěvek prvků k oxidativnímu potenciálu v submikronové a 
jemné frakci aerosolu v Gamblově roztoku. 
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