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ABSTRAKT 

 

Zadáním diplomové práce je studovat potenciální nebezpeèí pro �ivé organizmy 
vyplývající z inhalace nanoèástic vybraných tì�kých kovù. Hlavním cílem je zkoumání 
orgánù pokusných bílých my�í po øízené inhalaci nanoèástic olova. Vzorky jater a plic jsou 

odebírány v èasových intervalech z jedincù v inhalaèních pokusech a dále jsou zpracovány 

pøíslu�nými procedurami pro jejich hodnocení. Pro stanovení obsahu olova je zkoumané 
orgány nezbytné nejprve rozlo�it v kyselinì dusièné pomocí tlakového mikrovlnného 
rozkladu a následnì stanovit obsah olova v mineralizátech metodou bezplamenové atomové 
absorpèní spektrometrie. Dále jsou sledovány projevy pùsobení olova na tkánì orgánù pomocí 
mikroskopie histologických preparátù barvených hematoxylin-eosinem. V závìru práce jsou 
vyhodnoceny a vzájemnì porovnány výsledky obou pøístupù.  

 

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis is devoted to study potential risks for living organisms resulting 

from inhalation of nanoparticles of chosen heavy metals. The main aim of this work is the 

investigation of organs from experimental white mice after their guided inhalation of lead 

nanoparticles. The samples of liver and lungs from these animals are taken in time periods 

during the inhalation experiments and processed by specific methods for their evaluation. 

After pressurized microwave assisted decomposition of selected samples of mice organs in 

high purity concentrated nitric acid the content of lead is determined by atomic absorption 

spectrometry with electrothermal atomization. Furthermore, the changes are monitored using 

the microscopy of histological slides stained with hematoxylin-eosin. The results of both 

approaches are evaluated and compared within the frame of this work. 
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1. ÚVOD 
 

Výroba nanomateriálù je souèástí dne�ního moderního svìta. Èástice, které mají ,,nano 
velikost� jsou bì�nì vyu�ívány v �irokém spektru oblastí jako je napøíklad zdravotnictví 
a farmacie, kosmetika, potravináøství, elektrotechnika. Ve v�ech tìchto oborech má èlovìk 
snahu vyu�ít nanoèástice ve svùj prospìch k usnadnìní a zlep�ení kvality podmínek �ivota. 

Nanoèástice mohou mít, ale i nepøíznivý vliv na zdravotní stav jedincù, proto�e èástice men�í 
ne� 100 nm snáze pøekonávají ochranné bariéry a pronikají do organismu. Tato diplomová 
práce se zabývá inhalaèní toxicitou nanoèástic olova. Jako testovací populace bylo zvoleno 

120 my�ích samic, které byly rozdìleny na kontrolní a exponované skupiny. Cílem bylo 
nalézt pøípadné patologické zmìny na orgánech my�í, které inhalovaly nanoèástice olova, 

a porovnat je s orgány kontrolních my�í. Statistickou analýzou rozptylù ANOVA 
bylo testováno, zda se obsahy olova v orgánech statistiky významnì li�í u kontrolních 
a exponovaných my�í a zda obsah olova v orgánech souvisí s dobou inhalace nanoèástic. Dále 
bylo cílem srovnat patologické zmìny s obsahem olova v jednotlivých orgánech a posoudit 

zda docházelo ke kumulaci nanoèástic olova v organismu. Tato diplomová práce je souèástí 
projektu GA ÈR P503/12/G147 pod názvem Centrum toxických studií nanoèástic, na kterém 
spolupracuje Ústav analytické chemie AV ÈR, v. v. i. a Ústav �ivoèi�né fyziologie a genetiky 
AV ÈR, v. v. i.. V tomto projektu je studována problematika inhalace aerosolù, které obsahují 
nanoèástice kovù nebo jejich oxidù, které nejsou v organismu bì�nì pøítomny. Nanoèástice 
olova a kadmia se mohou do prostøedí dostávat z nìkterých technologických procesù. 
V projektu bylo studováno pou�ití nanoèástic olova o velikosti 10-60 nm, jejich inhalace 

a kumulace v orgánech. 
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2. TEORETICKÁ �ÁST 

2.1. Nano!ástice a t"�ké kovy 

 

�ivot èlovìka u� od poèátku existence provází celá øada kovových prvkù. Aby tyto 
látky pùsobily �kodlivì, musí pøekroèit urèitou prahovou koncentraci. Vìt�ina prvkù 
se vyskytuje v�ude kolem nás, v ovzdu�í, potravinách ale i v na�em tìle. I kovy se vyskytují 
v lidském organismu, ale pouze ve stopových koncentracích, jsou pro �ivot nepostradatelné 
tedy esenciální. Toxické pùsobení na organismus se hodnotí podle schopnosti kumulace 

a biologickým poloèasem setrvání daného prvku v organizmu. Mezi nejtoxiètìj�í prvky patøí 
kadmium a olovo [1]. 

Nanoèástice se vyskytují v pøedmìtech denní potøeby v zubních pastách, v 
opalovacích krémech a vlivem tìchto prostøedkù se podílejí na tvorbì volných radikálù 
v buòkách epidermis a následnì po�kozují jejich DNA. Na�ly své uplatnìní také 
v biologických zobrazovacích metodách. Oblast nanotechnologie a nanoèástic sahá 
i do potravináøského prùmyslu. Pøi zpracování nìkterých typù potravin je snahou docílit 
nanorozmìru slo�ek, èeho� se hojnì vyu�ívá napøíklad pøi zmen�ování tukových krystalù. 
Takto upravené tuky se snadno mísí s vodnou fází. Existují i klasické zpùsoby úpravy 
masných produktù, kde nanoèástice vznikají bez jakéhokoli speciálního zásahu, a tím je uzení 
masa. Zdrojem nanoèástic mohou být i obaly potravin. Nanomateriály jsou pøítomny 
v obalech èokoládových produktù, v hliníkových fóliích a dal�ích látkách, které jsou v tìsném 
kontaktu s potravinami. V seznamu Wood Wilson International Center for Scholars (2009) lze 

nalézt konkrétní zdroje nanomateriálù v potravinách- nano-èaj, kanolový olej, prkýnko 
pota�ené hliníkovou fólií, micely k zapouzdøování �ivin. Jsou i otestované a hojnì vyu�ívané 
nanolátky napøíklad pro zlep�ení tekutosti keèupù. Existují pøesnì stanovené právní normy 

a pøedpisy, které vymezují obsah nanomateriálù v potravinách, aby pøijímané potraviny byly 

zdravotnì nezávadné [2]. Toxicita po orálním pøíjmu nanoèástic je prozkoumanìj�í 
a vymezenìj�í oblastí ne� inhalaèní expozice zkoumaná v této práci. Je obecnì známé, 
�e men�í èástice proniknou sliznicí støeva rychleji. Pøíjem èástic epitelem støeva se dìje 
pomocí M-bunìk Peyerova plaku. Z dal�ích studií vyplývá, �e pokud rozdìlí pøijímané èástice 
podle náboje, tak kladnì nabité èástice procházejí epitelem bunìk sliznice støeva nejlépe.  
Nanoèástice vstupují do tìla nìkolika zpùsoby. Náhodný nebo nedobrovolný kontakt pøi 
výrobì nebo u�ití je nejpravdìpodobnìj�í pøes plíce. Z plic pøes krevní obìh se rychle 
pøená�ejí k dal�ím orgánùm tìla [3].  

Kù�e slou�í hlavnì jako bariéra, zatímco plíce a za�ívací trakt umo�òují transport 
mnoha substancí (vody, �ivin, kyslíku). Povrch epidermis je tvoøen silnì keratinizovanými 
buòkami, pro vodu i ionty je tì�ké touto bariérou projít. Vzhledem k jejich prvotním funkcím 
jsou pravdìpodobnì první vstupní branou nanoèástic do tìla jedince. Tyto poznatky podpoøily 
hlavnì znalosti z oblasti transportu léèiv a xenobiotik [4]. 
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2.1.1. Vliv olova na organismus 

 

Olovo je mìkký støíbrno-�edý kov s chemickou znaèkou Pb. V periodické tabulce 
se øadí do ètvrté skupiny. Jeho protonové èíslo je 82 a relativní atomová hmotnost 207,2. 
Mezi jeho významné vlastnosti patøí odolnost vùèi korozi. Nejstálej�í jsou slouèeniny 
dvojmocného olova, ale vytváøí i slouèeniny v mocenství 4+. Olovo patøí mezi toxické prvky, 
jejich� pou�ívání se sna�íme minimalizovat. Do poloviny 20. století se olovo hojnì vyu�ívalo 
pøi konstrukci vodovodních rozvodù. V dne�ní dobì je nepostradatelné pøi výrobì 
akumulátorù. Olovo je pro svou vysokou specifickou hmotnost nenahraditelným materiálem 
pøi výrobì støeliva, kde zaji��uje kvalitní prùraznost støely. Do lehkých palných zbraní 
se pou�ívají støely s olovìným jádrem, které mají mìdìný nebo ocelový plá��. Olovo mù�e 
také slou�it jako ochranný prostøedek pøed gama paprsky a rentgenovým záøením, proto�e 
má schopnost tyto paprsky silnì pohlcovat. Zvy�uje index lomu skla, a proto se pøidává jako 
surovina pøi výrobì sklenìných dekorativních pøedmìtù. Slitiny olova jsou nenahraditelným 
pomocníkem pøi pájení. Ve formì tetraetylolova se pøidávalo olovo do benzínù [1].  

V ovzdu�í se nachází olovo ve formì prachu, kouøe a aerosolù. Hlavním zdrojem 
olova v ovzdu�í jsou spalovací procesy, spalování uhlí a odpadù. Pou�íváním bezolovnatého 
benzínu se sní�ila koncentrace olova v atmosféøe. Pùvodcem olova ve vodách je odpadní voda 
ze zpracovávání rud, metalurgie, skláøského prùmyslu a èásteènì také z koroze olovìných 
potrubí. Pøíèinou kontaminace pùdy olovem jsou hlavnì emise z hutí, kde se zpracovává 
olovìná ruda. Pøirozenì se do prostøedí dostává olovo zvìtráváním minerálù a to pøedev�ím 
galenitu. 

Z primárních zdrojù emisí je olovo vázáno na prachové èástice, které se mohou de�tìm 
dostat do vody a pùdy nebo mohou být rovnou inhalovány. Koncentrace olova ve vodách je 
nízká, proto�e jeho slouèeniny jsou málo rozpustné. Olovo se znaènì kumuluje 
v sedimentech, kalech a biomase organismù. Má vysoký bioakumulaèní koeficient. 

Kontaminovaná pùda mù�e být zdrojem olova pro rostliny a následnì pro zvíøata. Tímto 
zpùsobem se olovo mù�e dostat a� do potravin. Do organismu se tedy olovo dostává 
buï inhalací, nebo prostøednictvím potravinového øetìzce [5]. 

Bylo prokázáno, �e olovo prochází placentou z matky na plod. Negativnì tak pùsobí 
na �ivotaschopnost plodu. U mu�ù expozice olovem sni�uje významnì poèet spermií 
a zasahuje do metabolismu testosteronu. Olovo v krvi pøetrvává 28-36 dnù, v kostech 

a� desítky let. Dospìlí èlovìk doká�e vylouèit a� 60 % vstøebaného olova [6]. Expozicí 
olovem mohou být po�kozena játra, ledviny, nervový systém, èervené krvinky, cévy 
a svalstvo. Mù�e se vyskytnout porucha pamìti, svalový tøes, halucinace. Pøi nadmìrné 
expozici jsou hlavními pøíznaky køeèe, oslepnutí, po�kození mozku a� smrt. Varovným 
pøíznakem je takzvaný �edý lem, co� je prou�ek lemující okraje dásní. Dále olovo sni�uje 
funkce imunitního systému a mù�e být jedním z faktorù, pro vznik karcinomu plic 

a ledvin [7]. IARC (International Agency for Research on Cancer) øadí olovo do skupiny 2B, 
tedy k látkám s mo�nou karcinogenitou pro èlovìka. Bylo prokázáno, �e nìkteré potraviny 
pøíznivì podporují detoxikaci organismu od olova. Øadíme mezi nì napøíklad dýòová 
semínka, koøen rebarbory, mátu peprnou a moøské øasy. Vstøebávání olova trávicím traktem 
lze alespoò èásteènì odbourat pitím mléka. 
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Dnes se otravy olovem léèí hlavnì kyselinou ethylendiamintetraoctovou (EDTA), 

která vá�e olovo na rozpustnou slouèeninu snadno vyluèitelnou ledvinami. Koncentrace vy��í 
ne� 100 mikrogramù v litru plné krve toxicky pùsobí na nervový systém. Olovo zasahuje 
do biosyntézy hemu, inhibuje potøebné enzymy a dává podnìt pro vznik anemie. Pro transport 

kyslíku erytrocyty je nezbytným prvkem �elezo, jeho� vazbu na hemoglobin pøítomnost olova 
znaènì ovlivòuje. Pøi dlouhodobé expozici olovem se mù�e inhibovat aktivita cytochrom -

 c oxidázy [8]. Metabolismus olova v organismu je úzce propojen s metabolismem 

vápenatých iontù. Olovo ovlivòuje metabolismus nìkterých vitaminù, pøedev�ím vitaminu D, 
èím� naru�uje správnou funkci endokrinního systému [9]. 

 

2.1.2. Zp�soby vstupu a transportu t��kých kov� v organismu 

 

Do organismu se tì�ké kovy mohou dostat nìkolika mechanismy, a to dýcháním, 
potravou nebo pøes poko�ku. Pokud jsou tì�ké kovy vdechovány, dostávají se pøes plíce 
do krve, a tak jsou pøená�eny do celého tìla. Pøi vstupu tì�kého kovu do organismu potravou 

se v trávicím traktu vstøebává urèité mno�ství látek a zbytek se vylouèí z tìla ven. Poko�ka 
je pro nìkteré kovy èásteènì propustná, a proto ji lze pova�ovat za dal�í vstupní bariéru prvku 
do organismu. Vstøebané kovy se transportují krví pøímo vázané na èervené krvinky nebo 
tvoøí komplexy s bílkovinami krevní plazmy. Absorpci, transport kovu v organismu a sílu 
toxického úèinku ovlivòuje chemická forma kovu, ve které se vyskytuje [3]. Distribuce látek 
je podmínìna jejich transportem pøes bunìèné membrány. Tento transport probíhá pasivní 
difuzí, usnadnìnou difuzí, aktivním transportem nebo endocytózou (obr 1) [7].  

Nejjednodu��ím typem pasivního transportu je difúze a osmóza. Cytoplazmatická 
membrána je tvoøena dvojvrstvou fosfolipidù a molekulami bílkovin. Toto uspoøádání 
umo�òuje malým molekulám, jako kyslík a oxid uhlièitý, volnì pøecházet pøes 
cytoplazmatickou membránu. Molekuly látky difundují pøes membránu z místa s vìt�í 
koncentrací do místa s ni��í koncentrací. Difúze probíhá po koncentraèním spádu, jako 
samovolný proces, na který buòka nemusí vynalo�it �ádnou energii. Osmóza je pasivní 
transport pouze vody. V intracelulárním i extracelulárním prostoru se nachází velké mno�ství 
vody. Molekuly vody jsou malé a mohou volnì pøecházet pøes cytoplazmatickou membránu 
z prostøedí, kde je ni��í koncentrace rozpu�tìných látek, do prostøedí, kde je vy��í koncentrace 
rozpu�tìných látek. 

Usnadnìná difúze vyu�ívá k pøenosu látek transportní bílkoviny. Velké molekuly 

a ionty, napø. glukosa, sodík, nemohou snadno pøejít pøes fosfolipidovou dvojvrstvu. 
Transport umo�òují transportní, neboli pøena�eèové bílkoviny, které jsou umístìny 
v membránì a jsou specifické pro konkrétní molekuly a ionty. Smìr transportu je v�dy 
ve smìru koncentraèního spádu. Transport nevy�aduje �ádnou energii. Pøena�eèové bílkoviny 
mají schopnost mìnit svou konformaci. To umo�òuje transportovat látky pøes membránu. 
Jsou ale i druhy transportních bílkovin, které pracují na principu bílkovinných kanálù, které 
vytváøejí skrz membránu úzké póry pro transport látek. Usnadnìnou difuzí se látky pøená�ejí 
pomocí speciálního membránového pøena�eèe [10]. 
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Aktivní transport je pøenos látek proti koncentraènímu spádu. Pro tento typ pøenosu 
je nutné uvolnìní energie z ATP. V �ivoèi�ných buòkách je dùle�itým transportním systémem 
sodíko-draselná pumpa. Aktivnì transportuje 3 Na

+
 z buòky ven a zároveò 2 K+

 dovnitø, èím� 
se udr�uje v cytosolu ni��í koncentrace Na+

 a vy��í koncentrace K+
 ne� v extracelulárním 

prostoru. Díky tomu, �e dìj spotøebovává energii, mù�e probíhat transport i proti 
koncentraènímu spádu. Rozdíly koncentrací v buòce a mimo ni mohou být znaèné, napøíklad 
koncentrace sodíku je 140 mmol·l-1

 extracelulárnì a 10 mmol·l-1
 intracelulárnì, koncentrace 

draslíku je 5 mmol·l-1
 extracelulárnì a 165 mmol·l-1

 intracelulárnì. Aktivní transport 
je specifický proces, konkrétním pøena�eèem mù�e být transportována jen pro nìj urèená 
molekula. Energie k aktivnímu transportu se získává pøevá�nì �tìpením ATP. Primárním 
aktivním transportem je Na+

/K
+ATPáza. Jako sekundární aktivní transport se oznaèuje pøesun, 

pøi kterém je pøenos jedné látky proti koncentraènímu èi elektrickému gradientu spojen 

s pasivním transportem druhé látky. Gradient pro pasivní pøestup druhé látky je vytvoøen 
primárnì aktivním transportním mechanismem na jiném místì membrány. Sekundárnì aktivní 
transport lze onaèit také jako kotransport [11]. 

Podle mno�ství molekul pøená�ených pøes membránu lze rozdìlit aktivní transport na uniport 

(jeden typ molekuly), symport (pøená�eny dva typy molekul stejným smìrem), antiport 

(transport dvou molekul opaèným smìrem) [10]. 

 
Obr. 1: Schéma transportu pøes cytoplazmatickou membránu [12] 

 

Pøená�í-li se kov aktivním transportem, jde o soutì�ení toxického kovu s kovem, který 
se transportuje pøes bunìènou membránu do organismù svým specifickým transportním 
systémem, jako je napøíklad vápník. Kov tedy mù�e vápník vytìsnit a transportovat se místo 
nìj napø. olovo [13] [14]. 

Cytóza umo�òuje transport velkých molekul, jako jsou bílkoviny nebo polysacharidy, pøes 
cytoplazmatickou membránu. Procesem exocytózy se transportují látky ven z bunìk, 
u endocytózy je to pøesnì naopak. Pro nás je dùle�itý transport látek do bunìk, tedy 
endocytóza, která mù�e probíhat usnadnìním pomocí mediátorù nebo procesem fagocytózy 

nebo pinocytózy. Cytolytický transport oznaèujeme jako transport vezikulární (obr 2) [15]. 
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Obr. 2: Schéma endocytózy [13] 

 

Fagocytóza umo�òuje vstup pevných èástic do buòky. Schopnost fagocytózy mají 
neutrofilní a eozinofilní leukocyty, monocyty a makrofágy. Tyto buòky vyhledají po�kozené 
buòky vlastního tìla, mikroorganismy nebo cizorodý materiál a pohltí ho, usmrtí nebo rozlo�í. 
Fagocytující buòky jsou opatøeny membránovými receptory díky, kterým rozpoznají právì 
látky �kodlivé pro organismus [13]. Cizorodé èástice se mohou vázat nepøímo, za pomocí 
komplementu, protilátek nebo pøímou cestou, zprostøedkovanou napø. Toll-like receptory. 

Fagocytovaný materiál je odbouráván enzymaticky, díky enzymùm ulo�eným v granulích 
fagocytujících bunìk. Jako profesionální fagocyty se oznaèují neutrofilní granulocyty 
a monocyty, co� jsou buòky nespecifické imunity. Kromì schopnosti fagocytózy uvolòují 
mediátory zánìtu prostaglandiny, leukotrieny, tromboxany a spolu s cytokiny aktivují slo�ky 
specifické imunity, tím je regulována zánìtlivá reakce. Vlastní fagocytóza 
je nìkolikastupòový dìj [16]. Pokud vznikne v organismu akutní zánìt, neutrofily pøilnou 
k povrchu endotelu cév. Tomuto pøilnutí se øíká adheze a je to první fáze fagocytózy. Takto 
pøipravené fagocyty se dostávají mezi endoteliální buòky a následnì do tkánì. Jejich pohyb 

nazýváme diapedézou nebo extravazací. Ve tkáni probíhá chemotaxe, co� je uvolnìní 
chemotakticky aktivních látek, jako je napø. interleukin 8, MIP-1 (macrophage inflammatory 

proteins), leukotrien B4, které øídí pohyb fagocytujících bunìk. Souèástí fagocytózy 
je opsonizace, pøi které je obalena cizorodá èástice, a ta je pak lépe rozpoznatelná 
pro fagocyty. Opsonizace se uskuteèòuje vlivem sérových proteinù a hlavnì protilátek tøídy 
IgG a IgM, které rozpoznají fagocyty svými Fc-receptory. Díky opsoninùm je cizorodá 
èástice pro fagocyty tzv. chutnìj�í. Opsoniny jsou dùle�ité pro úèinnìj�í ingesci, tedy 
pohlcení. Cizorodé èástice se lépe pøichytí k povrchu fagocytu. Následnì pomocí pseudopodií 
fagocyty obklopí opsonizovanou èástici. Endocytární vezikulum, fygosom, se vytvoøí 
splynutím distálních koncù pseudopodií. Uvnitø buòky uvolní fagocyt obsah svých granul, 
baktericidní buòky a enzymy, a vznikne fagolysozom [17].  

Nìkteré mikrobicidní systémy fagocytù jsou závislé na pøítomnosti kyslíku a pøi jejich 
aktivaci vznikají reaktivní formy kyslíku. Volné kyslíkové radikály se pova�ují za mediátory 
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po�kozených tkání a zánìtlivých reakcí. Fagocyty obsahují ve své cytoplazmatické membránì 
NADPH-oxidázu, její� souèástí je cytochrom b558. Tento komplex se aktivuje po navázání 
Fc-receptoru fagocytù naopsonizovanou èástici. Vzniká tzv. respiraèní vzplanutí, pøi nìm� 

se dioxygen redukuje na superoxid, co� vyvolá zvý�ení potøeby kyslíku. Elektrony potøebné 
pro reakci dodává NADPH, který se regeneruje bìhem pentózového cyklu. Dal�ími 
reaktivními formami kyslíku, které pøitom vznikají ze superoxidu, jsou peroxid vodíku 
a hydroxylový radikál. Dùsledkem tìchto reakcí je kyselé prostøedí fagosomu [15]. 

Pøi zánìtlivé reakci se uplatòují i reaktivní formy dusíku napø. oxid dusnatý, který 
stimuluje vazodilataci a reaguje se superoxidem za vzniku toxického peroxynitrilu. Zvý�ená 
tvorba ROS tedy napomáhá ke znièení fagocytované èástice, ale pøi nadmìrné tvorbì 
reaktivních forem kyslíku mù�e nastat destrukce vlastní tkánì [18]. 

Jedním z druhù endocytózy je pinocytóza, pøi ní� se absorbují mimobunìèné tekutiny 

a v nich rozpu�tìné plyny. Je to nespecifický transport látek dovnitø buòky. Vchlípením 
cytoplazmatické membrány dovnitø buòky vznikají váèky velké 5-150 nm. Pinocytotické 

váèky mají hladký povrch tvoøený z endotelových bunìk nebo bunìk hladké svaloviny. 
Proces pinocytózy je závislý na adenosintrifosfátu [19]. 

Endocytóza mù�e být zprostøedkovaná pomocí receptorù, jako clathrin nebo caveoly. 

Clathrin je hexamerní transmembránový protein slo�ený ze tøí lehkých a tøí tì�kých øetìzcù, 
které tvoøí triskelion (trojramenný útvar). Na koncích tì�kých øetìzcù jsou vazebná místa 
pro adaptorové proteiny. Z trojramenných podjednotek, které tvoøí povlak na vnitøním 
povrchu plazmatické membrány, mù�e vzniknout klec tvoøená �estiúhelníky, pøipomínající 
fotbalový míè, prostøednictvím kterého se transportují èástice pøes membránu. Clathriny 

vá�ou také sami sebe, èím� vzniká pevná rigidní struktura, která tvoøí pupen a je základem 

pro vznik vezikula. Speciální protein dynamin, který mìní svou konformaèní strukturu 
za souèasného �tìpení GTP (guanosintrifosfát) na GDP (guanosindifosfát), umo�òuje 
za�krcení váèku. Tímto zpùsobem dochází k pøiblí�ení koncù vezikula a splynutí 
cytoplazmatické membrány. Po vytvoøení kulovitého mìchýøku se clathrinový obal rozpadne 

zpìt na triskeliony [19]. 

Caveoly mù�ou fungovat jako alternativní dráha clathrinem zprostøedkované 
endocytózy. Splynutím molekul caveolu vznikají transendoteliální kanálky, které usnadòují 
membránový transport. Caveoly regulují fyziologické procesy v buòce a umo�òují pøenos 
signálu z extracelulárního prostoru. Je ale také prokázáno, �e usnadòují transport patogenù 
do bunìk a podílejí se na tvorbì karcinomù [20]. 

Kumulace prvku závisí jak na druhu orgánu, tak i na druhu prvku. Olovo se hromadí 
v mozku, dlouhých kostech, játrech a ledvinách. Do varlat, ledvin a jater se v tìle ukládá 
kadmium. Ionty kovù uvnitø bunìk ovlivòují procesy jak na bunìèné, tak na molekulární 
úrovni. Dochází k destrukci bunìèné membrány a membránových organel. Ionty kovù brání 
transportu látek do buòky, pøièem� jejich úèinek závisí i na tvaru èástice, ve které se kov 
nachází. Tì�ké kovy naru�ují regulaèní dráhy, inhibují enzymové reakce, ovlivòují 
membránový potenciál, vá�í se na DNA, mìní antioxidaèní aktivitu bunìk a tím podporují 
tvorbu stresových proteinù [21] [22]. 
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2.1.3. Plíce jako vstupní bariéra nano�ástic olova 

 

Pøi inhalaci nanoèástic olova byl hlavní vstupní bariérou do organismu jedincù 
dýchací systém. Malý krevní obìh plic zaji��uje, okyslièování krve v plicních alveolech, 

co� probíhá výmìnou oxidu uhlièitého za kyslík. Výmìna plynù probíhá pasivní difúzí. 
Do alveolù pøivádí vzduch dýchací cesty, které tvoøí dutina nosní, hltan, hrtan, prùdu�nice, 
prùdu�ky bronchiální strom. Sliznice dýchacích cest je kryta víceøadým cylindrickým 
epitelem, s pohárkovými buòkami. V hlub�ích vrstvách jsou umístìny sekreèní �lázy. Epitel 
sliznice je díky mucinu chránìn pøed vysycháním, obsahuje i antimikrobiální slo�ky, èím� 
spolu s øasinkami pomáhá èistit dýchací cesty. Vazivové buòky sliznice dýchacích cest jsou 
bohatì prokrveny na to, aby mohly ohøívat vdechovaný vzduch [23]. Na zaèátku dýchacího 
systému je dutina nosní, která zaji��uje vstup vdechovaného vzduchu do organismu. Podle 

slo�ení epitelù má dutina nosní oblast zvanou regio cutanea, která je pokryta chlupy 
a mazovými �lázami. Dále èást se smyslovým vjemem èichu regio olfaktoria a nejvìt�í èást, 
která je vystlána respiraèním epitelem s pohárkovými buòkami a tou je regio respiratoria. 

Cévní zásobení pro dutinu nosní zaji��uje kavernosní pleteò. Respiraèním epitelem jsou 
pokryty i vedlej�í dutiny nosní sinus paranasales [24]. Hltan je èástí dýchacího sytému, která 

plní i funkci v trávicím traktu. Jako dýchací cesta, slou�í nosohltan, který je pokryt 

respiraèním epitelem. Sliznice nosohltanu je bohatá na seromucinózní �lázy. V blízkosti 
nosohltanu se nachází nosní mandle. Mezi dýchací cesty se dále øadí oropharynx 

a hypopharynx. Na rozhraní nosohltanu a støedního ucha je tuba aditiva. Dal�í souèástí 
dýchacího systému je hrtan, krytý hrtanovou pøíklopkou epiglottis, která je tvoøena elastickou 
chrupavkou. Samotná dutina hrtanu je kryta respiraèním epitelem spolu se seromucinózními 
�lázami a lymfatickou tkání. Sliznice hrtanu má schopnost vyvolat ochranný ka�lací reflex, po 
pùsobení nìjakého mechanického, chemického nebo fyzikálního podrá�dìní. 
Nepostradatelnou èástí hrtanu jsou hlasivky [13]. Pod hlasivkami se nacházejí prùdu�nice 
a prùdu�ky, které tvoøí dolní cesty dýchací. Z velké èásti jsou to hyalinní chrupavky doplnìné 
o vazivovou stìnu a hladkou svalovinu. Sliznice je pokryta respiraèním epitelem a zásobena 
aferetními nervovými vlákny, které se podílejí na ji� zmiòovaném ka�lacím reflexu [3]. 

Výmìnou krevních plynù jsou povìøeny plíce. Je to párový orgán slo�ený z pravé 
plíce pulmo dexter, která je tvoøena tøemi laloky a z levé plíce pulmo sinister, která je tvoøena 
dvìma laloky. Plicní tkáò má houbovitou konzistenci. Plíce jsou obaleny poplicnicí a ulo�eny 
v hrudní dutinì. Pro lep�í orientaci plíce dìlíme na jejich vrchol neboli apex, dále �eberní, 
mediastinální a diafragmatickou plochu. Mediální plocha má patrnou dutinu, která je místem 
pro ulo�ení srdce. V místì zvaném hilus do plíce vstupují cévy a hlavní bronchy. Funkèní 
jednotkou plic jsou alveoly neboli plicní sklípky (obr 3). Alveoly jsou koneèným vìtvením 
prùdu�ek a prùdu�inek. V plicích je asi 400 milionù alveolù, jejich� celková plocha èiní 
pøi vdechu 55- 80 m

2. Stìna alveolù je vystlána respiraèním epitelem a skládá 
se z membranózních a granulárních bunìk pneumocytù [24]. Granulární pneumocyty jsou 
specifické laminárními tìlísky, co� jsou glykosaminoglykany, fosfolipidy a proteiny. Díky 
exostóze se obsah granul dostává na povrch respiraèního epitelu, kde tvoøí lining komplex, 
který sni�uje povrchové napìtí alveolù. Tvorba lining komplexu je urèitou ochranou plic proti 
volným kyslíkovým radikálùm, obsahuje asi stokrát víc GSH ne� je v krevní plazmì a dal�í 
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enzymy jako je superooxiddizmutáza a kataláza. Mezi alveoly se tvoøí intraalveolární septa, 
kde se tvoøí bariéra krev-vzduch. Zde se potkává epitel krevních kapilár s respiraèním 

epitelem [25]. Uskuteèòuje se zde výmìna dýchacích plynù tedy CO2 a O2 pøes bariéru 
o tlou��ce 0,1-1,5 µm. Septa mají póry o prùmìru asi 10 µm, které zaji��ují vyrovnání tlaku. 
Plicní ventilaci zaji��ují svaly a elastická vlákna na základì rozdílu atmosférického tlaku 
a tlaku v plicích. Pøi nadechnutí se zvy�uje objem hrudníku a tlak v plicích klesá. Tento 
tlakový rozdíl umo�òuje proudìní vzduchu do plic. Vydechováním se plíce dostanou zpìt 
do primárního stavu. Výmìna plynù se dìje difúzí podle koncentraèního spádu. Kyslík 

je transportován z plícním sklípkù do krve, naopak oxid uhlièitý se dostává z krve do plicních 
sklípkù a je vydechován. Plíce nezaji��ují jen dýchání, podílejí se také na udr�ení 
acidobazické rovnováhy. Pro správnou funkci plic je dùle�ité udr�ovat jejich zásobování 
okyslièenou krví, o které se stará bronchiální tepna [26].  

Pod mucinózní vrstvou víceøadého cylindrického epitelu bronchù se nachází 
periciliární tekutina, která vytváøí volný prostor pro pohyb cílií. Jejich kmitáním se neèistoty, 

které se dostanou do plic se vzduchem, posouvají smìrem k hltanu a jsou vyka�lávány 
ve formì hlenu. Pokud jsou vdechované èástice vìt�í ne� 10 µm, jsou zachytávány v horních 
cestách dýchacích a pohlceny alveolárními makrofágy [27]. 

 
Obr. 3: Stavba plicních alveolù [28] 

 

Respiraèní ústrojí má svojí imunitu, která má schopnost odli�it podnìty, které jsou 

bì�nì pøítomné ve vdechovaném vzduchu, od infekèních agens. Souèasnì tu pùsobí pøirozené 
imunitní odpovìdi a antigen-specifické imunitní reakce. Vdechované èástice mohou procházet 
dýchacími cestami a� do plic a v závislosti na své velikosti jsou zachycovány a odstraòovány. 

Pokud jsou èástice vìt�í ne� 10 µm, jsou s nejvìt�í pravdìpodobností zachyceny u� v nosní 
dutinì a odstranìny vysmrkáním. Èástice 5-10 µm se dostávají dále do dýchacích cest, 

kde se uchytí díky v�udy pøítomnému hlenu a mukociliárním transportem, pohybem 
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epiteliálních øasinek, který posouvá hlen a� do oblasti laryngu, jsou tyto zachycené èástice 
buï vyka�lány, nebo spolknuty. Partikule men�í ne� 2 µm se dostávají a� do plicních sklípkù, 
kde jsou díky alveolárním makrofágùm fagocytovány [29]. Víceøadé cylindrické epiteliální 
buòky s øasinkami v dýchacím ústrojí nejsou jen mechanickou bariérou proti èásticím 
v inhalovaném vzduchu, ale produkují chemokiny a protizánìtlivé cytokiny, èím� se úèastní 
zánìtlivé odpovìdi organismu. Leukotrieny jsou hlavním indikátorem vzniku zánìtlivé 
odpovìdi bronchiálního epitelu. Pneumocyty II. typu produkují v plicních sklípcích smìs 
fosfolipidù a proteinù, které se øíká surfaktant [30]. Je to sekret úèastnící se opsonizaèní fáze 
fagocytózy. Plicní makrofágy zaji��ují fagocytózu inhalovaných partikulí, které jsou následnì 

odstraòovány ji� zmínìným mukuciliárním transportem. Pøi likvidaci fagocytované èástice 
se mohou uplatnit oxidativní pochody za vzniku reaktivních forem kyslíku jako 
je superoxidový aniont, hydroxylový radikál, oxid dusný a peroxid vodíku. Tímto zpùsobem 
se naru�uje funkce enzymù, nièí se DNA a projevuje se oxidaèní stres [31]. Na sekreci 

cytokinù a regulaci imunitní odpovìdi se podílí i plicní fibroblasty [10]. Transport imunitních 
bunìk do po�kozeného místa probíhá prostøednictvím cytokinù, hlavnì TNF-! (tumor 

nekrotizující faktor alfa). V plicních sklípcích mù�eme dále nalézt dendritické buòky, které 

mají schopnost proteolyticky �tìpit pohlcené èástice, èím� usnadòují jejich uvolnìní 
na povrch buòky, který následnì zprostøedkují antigeny II. tøídy HLA systému [32]. Jednu 

z nejdùle�itìj�ích rolí imunitního systému zaji��ují lymfocyty, které jsou v plicních 

paratracheálních a hilových uzlinách. Hlavnì se zde uplatòují T lymfocyty, které rozpoznají 
antigen (cizí èástice) od bunìk vlastního tìla a zahájí imunitní odpovìï. Produkce protilátek 
B lymfocyty je v plicním prostoru ménì aktivní. Okam�itou a úèinnou likvidaci bakteriálních 
bunìk v plicích zaji��ují neutrofilní leukocyty, které mají v cévním øeèi�ti plic bohaté 
zastoupení. Pøi patologických procesech v plicích se velmi èasto pøemìòují epitelové buòky 

na fibroblasty tzv. epitelo-mesenchymální transformace [3]. Patogenní efekt inhalovaných 
èástic závisí na plicní zátì�i. Zátì� plic urèuje pomìr èástic, které se v plicích nahromadí 
a tìch, které pokraèují krví dál do tìla. Kulovité pevné èástice jsou tedy inhalovány, pokud je 
jejich prùmìr men�í ne� 10 µm. Èím jsou èástice men�í, tím se dostanou hloubìji do plic. 
Èástice men�í ne� 2,5 µm se dostanou a� k alveolùm. Oproti tomu èástice vìt�í ne� 20 µm se 

do plicních alveolù vùbec nedostanou a zùstávají v dýchacích cestách. [7] Oèi�tìní alveolù od 

nahromadìných èástic se dìje fagocytózou makrofágù. Fagocytóza aktivuje makrofágy 
a indukuje uvolnìní chemokinù, cytokinù a dal�ích mediátorù zánìtu a fibrózních zmìn. 
Laboratorní expozièní studie ukázaly, �e v pøípadì nízkých koncentrací inhalovaných èástic je 
míra ukládání inhalovaných èástic men�í ne� úèinnost odstraòování èástic pomocí fagocytózy. 
Ustálený stav plicní zátì�e bìhem takovéto kontinuální expozice je zhruba 70 dnù [33]. 

Jestli�e bude míra ukládání èástic vìt�í ne� mno�ství odstraòovaných èástic, retenèní poloèas 
výraznì vzroste. Inhalované èástice, které pøetrvávají v alveolech plic, mohou interagovat 

s epiteliálními buòkami, protrhnout alveolární stìnu a dostat se mezi buòky plicní tkánì. 
Pokud èástice pøetrvávají v plicích dlouhodobì i nìkolik let, zvy�ují riziko vzniku rakoviny 

[21]. Po inhalaci nanoèástic u my�í a krys byly na plicích prokázány granulózy a intersticiální 
zánìty, které mohou být pozdìji podnìtem pro vznik karcinomù. Studie, které testovaly 
inhalaci èástic TiO2 potvrdily, �e specifický povrch èástice je lep�ím indikátorem maximální 
tolerované expozice, ne� je její celková hmotnost [33].  
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2.1.4. Játra v roli kumula�ního orgánu 

 

Játra jsou nejvìt�í �lázou v organismu. Skládají se ze ètyø lalokù a ty z dal�ích 
jaterních lalùèkù. Základní stavební jednotkou je lalùèek centrální �íly. Má podobu hranolu, 

v podélné ose probíhá centrální �íla. Na pøíèném øezu má tvar mnohoúhelníku. Lalùèky 
k sobì tìsnì pøiléhají a tam, kde se stýkají, se nachází tzv. portobiliární prostor. Lalùèky jsou 
vyplnìny øídkým kolagenním vazivem a je zde interlobulární tepna, �íla a �luèovod. 
Na povrchu je vazivové pouzdro [13]. Lalùèek se skládá z plochých propojujících se trámcù 
jaterních bunìk- hepatocytù (obr 4). Jaterní buòka je polyedrická a má velké kulaté jádro. 
Mezi tìmito buòkami probíhají �luèové kapiláry a mezi trámci hepatocytù probíhají jaterní 
sinusoidy. Jaterní buòka se vyznaèuje vysokou metabolickou aktivitou. Podílí 
se na hospodaøení s glukózou, na látkové pøemìnì bílkovin, tukù, cukrù, na metabolismu 
�eleza, vitaminù a mají detoxikaèní funkci pro organismus. Jejich hlavní funkcí je produkce 
�luèi [9]. 

 

 
Obr. 4: Stavba jaterní tkánì [34] 

 

Hepatocyty mají výjimeèné postavení v centrálním metabolismu. Mají zásadní roli 
pøi syntéze molekul, které vyu�ívají ostatní tkánì pro regulaci homeostázy, pøemìnì �ivin 
a uvolòování a skladování energie. Metabolické funkce jater zahrnují metabolismus 
sacharidù, lipidù a proteinù. Játra hrají dùle�itou roli pøi udr�ování krátkodobé i dlouhodobé 
regulace glykémie. Udr�ují hladinu krevní glukózy v úzkém fyziologickém rozmezí. 
V závislosti na hladinì glykémie jsou v hepatocytech vypínány a zapínány metabolické 
pochody [11]. Zvý�ení hladiny glukózy v krvi po pøíjmu potravy, vede ke spu�tìní syntézy 
glykogenu. Glukóza je játry vychytávána a je vyu�ita pro syntézu ji� zmiòovaného 



 

18 

 

glykogenu. Jakmile glykémie klesá, co� probíhá pøi následném laènìní, organismus zaène 
v játrech rozkládat glykogen procesem zvaným glykogenolýza. Tímto pochodem se bude opìt 
glukóza uvolòovat do krve a hladina glykémie se tímto zpùsobem udr�í ve fyziologickém 
rozmezí. Pøi dlouhodobém hladovìní se glykogen vyèerpá a játra musí tvoøit glukózu 
z necukerných látek, napø. z laktátu, glycerolu, alaninu, procesem glukoneogeneze. Játra 
se významnì podílejí i na metabolismu lipidù. Jaterní buòky jsou aktivní pøi oxidaci 

triacylglycerolù, za úèelem uvolnìní energie. Pøi hladovìní oxidují vìt�í mno�ství mastných 
kyselin ne� by jim staèilo pro vlastní potøebu a syntetizují ketolátky, které uvolòují do krve 
pro ostatní tkánì. Hepatocyty se úèastní metabolismu lipoproteinù [35]. Dále buòky jater 
syntetizují VLDL(very low density lipoprotein), HDL (high density lipoprotein) a pøemìòují 
IDL (intermediate density lipoprotein) na lipoproteiny LDL (low density lipoprotein). Játra 
jsou hlavním místem pøemìny glukózy, pocházející ze zvý�ené glykémie, pøes pyruvát 
a acetylkoenzym A, na mastné kyseliny a triacylglyceroly, které jsou transportovány pomocí 
lipoproteinových èástic a ukládají se v tukové tkáni [36].  

Jaterní buòky syntetizují i velké mno�ství cholesterolu a fosfolipidù, nìkteré jsou 
souèástí lipoproteinù, jiné jsou vylouèeny �luèí. Nejdùle�itìj�í aspekty metabolismu proteinù 
v játrech jsou pøi deaminaci a transaminaci aminokyselin. Enzymy tìchto drah, 
alaninaminotransferáza a aspartátaminotransferáza, jsou hojnì vyu�ívány jako diagnostické 
markery po�kození jater. Detoxikaèní funkci plní játra odstranìním amoniaku, který pøemìní 
ornitinovým cyklem na moèovinu, která se vylouèí moèí z tìla ven. Játra syntetizují protilátky 
(imunoglobuliny), plazmatické bílkoviny a koagulaèní faktory [10]. Jaterní tkáò je tvoøena 
asi z deseti procent buòkami imunitního systému, které jsou schopny rozeznat cizorodé 
a patogenní buòky od bunìk tìlu vlastních. Nejvìt�í antigenní zátì�i jsou játra vystavena 

z krve pøivádìné portální �ílou. Díky mohutnému prokrvení jsou zde buòky vystaveny 
mo�ným patogenùm a karcinogenùm. Je ji� prokázáno, �e nìkteré z produktù vlastního 
metabolismu jater mohou vykazovat pøi nahromadìní karcinogenní vlastnosti. Mezi buòky 
imunitního systému jater patøí hlavnì Kupfferovy buòky, které urèují toleranci k danému 

antigenu a dendritické buòky [23]. Nenahraditelnou imunitní funkci mají endotelové buòky 
jaterních sinusoid, ve kterých se filtruje krev. Tyto buòky mají vlastnosti antigen-

prezentujících bunìk, které se projevují záchytem antigenù a jejich následným prezentováním 
T lymfocytùm [37]. Kupfferovy buòky jsou aktivovány hlavnì bakteriálními stimuly jako 
je endotoxin. Po aktivaci Kupfferových bunìk se vyluèují cytokiny a ty diferencují dal�í 
buòky, s imunitní funkcí, jako jsou interleukiny a tkáòový faktor alfa. Na ochranu proti virùm 
diferencují Kupfferovy buòky tzv. NK buòky, které produkují interferon gama s antivirovým 
úèinkem. Jaterní po�kození naru�uje funkci pøirozené imunity, následované jaterní fibrózou 

a poru�ením jaterní regenerace a� ke vzniku nádorového bujení [17]. 

 

Po intoxikaci tì�kými kovy jsou naru�ovány syntézy nukleových kyselin. Kadmium 
inhibuje aktivitu cytochromoxidázy v hepatocytech. Olovo se transportuje krví do jater 
a ledvin, kde se kumuluje. Pøi otravách olovem jsou po�kozeny nejen játra a ledviny, ale i celý 
krevní obìh, nervový a kardiovaskulární systém. V játrech se mù�e èást olova vyluèovat �luèí 
do støeva. Urèitá èást olova se mù�e vylouèit ve formì moèi. Pøi dlouhodobé expozici 
se ov�em olovo hromadí hlavnì v kostech. Výsledkem chronického zatí�ení organismu 
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olovem je porucha nervového systému, onemocnìní trávicího traktu, hubnutí a bylo 
té� zji�tìno ochrnutí dolních konèetin [38]. U �ivoèichù, kteøí �ili v zamoøeném prostøedí, 
byla u� dávno zji�tìna kumulace tì�kých kovù v parenchymatózních orgánech a hlavnì 
v játrech, na nich� byly pozorovány na histologických øezech patologické zmìny. [39] 

Patologické zmìny ve stavbì jaterních bunìk po pùsobení tì�kých kovù závisí na koncentraci 

kovu a dobì expozice. Byly pozorovány drobné degenerativní zmìny bunìk a� úplná jaterní 
nekróza. [40] V nìkterých pøípadech se projevovala imunosuprese, která byla podlo�ena 
zvý�eným výskytem makrofágù. Podle literatury bylo prokázáno, �e po pùsobení tì�kých 
kovù se v játrech zaèaly hromadit lipidy a jiné látky. Existují i submikroskopické studie 
jaterních bunìk po aplikaci tì�kých kovù, které prokázaly karyomegalii 

a polyploidii [4].Tì�ké kovy zpùsobují akutní i chronické otravy, poru�ují homeostázu 
organismu. U posti�ených jedincù mohou nastat dýchací potí�e, poruchy pøíjmu potravy, 
pøíznaky sní�ení imunitních funkcí a neplodnosti. Mezi vá�nìj�í následky patøí poruchy 
endokrinního systému a� smrt jedince [41]. Organismus tì�ké kovy hromadí ve svých 
orgánech. Èást kovù se mù�e vylouèit moèí, ale i v ledvinách probíhá zpìtná resorpce, pøi ní� 

se èást látek vstøebá opìtovnì do krevní plazmy. Takté� se tì�ké kovy vyluèují pøes trávicí 
trubici, ale i tímto zpùsobem se látky z tráveniny èásteènì vstøebávají do enterohepatálního 
systému. Tìlo se �kodlivých látek zbavuje také v urèitém mno�ství potem a slinami [42]. 
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3.1. Stanovení obsahu t��kých kov� v orgánech metodou AAS ETA 

 

Atomová absorpèní spektrometrie (AAS) byla popsána Australanem Alanem Walshem 
v padesátých letech 20. století. Tato metoda je zalo�ena na absorpci elektromagnetického 
záøení volnými atomy v plynném stavu. Pøevedení atomù z roztoku na formu volných atomù 
v plynném stavu se nazývá atomizace. Nejèastìji je atomizace docíleno pomocí plamene nebo 
elektrotermicky. AAS se vyznaèuje vysokou citlivostí, specifikou pro daný prvek, a umo�òuje 

stanovení více ne� 60 pøevá�nì kovových prvkù. Výsledkem je mìøení procházejícího záøení, 
které se porovnává se záøením vstupujícím. Koncentrace prvku ve vzorku se vyhodnocuje 
z namìøené absorbance, která se porovnává s absorbancemi standardù. Mno�ství 
absorbovaného záøení je pøímo úmìrné koncentraci prvku ve vzorku. Nejpou�ívanìj�ím 
zdrojem primárního záøení je výbojka s dutou katodou, která je vyrobena z kovu, pro jeho� 
stanovení je urèena. V dne�ní dobì se AAS prakticky vyu�ívá pro stanovení prvkù 
v biochemických tkáních a tekutinách, v potravináøství, pøi analýze vod a dal�ích 
nejrùznìj�ích materiálù. Obecnì lze øíci, �e AAS je metodou vyu�ívanou pro sériová 
stanovení stopových mno�ství kovù ve vzorku [43]. 

Pro stanovení olova je obvykle vybrána jeho spektrální èára s vlnovou délkou 

! 217,0 nm. Tato vlnová délka je pro mìøení nejcitlivìj�í, ale lep�í pomìr signálu k �umu 

a men�í interference vykazuje mìøení absorbance pøi vlnových délkách ! 283,3 nm 

a ! 261,4 nm. Atomová absorpèní spektrometrie je dìlena podle pou�itého zpùsobu atomizace 

vzorku. V této diplomové práci se vyu�ívala  elektrotermická atomizace vzorkù. Jiným 

zpùsobem je atomizace vzorkù v plameni. Ten dovoluje stanovit a� vy��í koncentrace prvku 

ve vzorku. Na základì zvolené teploty atomizace a jejího èasového prùbìhu bìhem atomizace 

nejen vznikají volné atomy analytu, ale také zde probíhají dìje vedoucí k zániku atomù 

a jejich úniku z optické osy spektrometru [44]. 

Pro stabilizaci analytu a ovlivnìní prùbìhu atomizace se pou�ívají modifikátory. 

Atomová absorpèní spektrometrie patøí mezi nejroz�íøenìj�í metody stopové prvkové analýzy. 

Poskytuje uspokojivé detekèní limity. Má relativnì nízké poøizovací a provozní náklady. AAS 

je roz�íøenou metodou jak v analytických laboratoøích, tak i v laboratoøích klinických 

a výzkumných. Touto metodou lze analyzovat biologický materiál, krevní sérum, potraviny, 

vodu, pùdu. V laboratoøích klinické biochemie slou�í AAS jako referenèní metoda 

pro stanovení kationtù vápníku, hoøèíku a �eleza [43]. 
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3.1.1. Podstata atomové absorp�ní spektrometrie  

 

Volné atomy mají schopnost absorbovat nebo emitovat elektromagnetické záøení, 

co� je spojeno s pøechodem elektronù mezi jednotlivými energetickými hladinami v atomu. 

Pøi záøivém pøechodu fotony pøená�ejí energii, která je rovna úbytku (emise) nebo pøírùstku 

(absorpce) energie atomu. Tato energie je popsána pomocí Planckova vztahu: 

 

!E= E2 � E1 =                                                    (1) 

E2, E1 -  energie atomu ve vy��ím a ni��ím energetickém stavu 

h -  Planckova konstanta (6,626·  10-34 J·s) 

v -  frekvence absorbovaného nebo emitovaného záøení 

 

Kvantování je ovlivnìno stavbou energetických hladin atomu, z èeho� vyplývá, �e hodnoty 
energie pro pøechody mezi dvìma rùznými stavy jsou pro ka�dý prvek charakteristické. 
Pomìry poètu atomù v excitovaném a základním stavu vyjadøuje Boltzmannova rovnice: 

 

                                                   (2) 

v ní� je Nj, No - poèet atomù v excitovaném a základním stavu 

gj, go - statické váhy excitovaného a základního stavu 

E - energie excitace  

T - absolutní teplota [K] 

k - Boltzmannova konstanta (1,38 ·10-23 J·K-1). 

 

Pøi normální laboratorní teplotì jsou v�echny atomy v základním stavu. S rostoucí teplotou 
se pomìr atomù v excitovaném a základním stavu zvy�uje. Av�ak pod teplotu 2700oC je poèet 
atomù v excitovaném stavu zanedbatelný. Tato populace stavù umo�òuje absorpci 
specifického záøení volnými atomy. Absorpci záøení mìrného paprsku popisuje Lambert-

Beer�v zákon: 

 

                                                                A = - log                                                           (3) 

v nìm� je !,!o - tok pro�lého a vstupujícího záøení 

A -absorbance. 

 

Sledovaným parametrem je pokles toku záøení po prùchodu absorbujícím prostøedím. Mírou 
zeslabení toku je transmitance (  Transmitance je závislá na koncentraci analytu, 

tlou��ce absorpèní vrstvy a na vlnové délce záøení. [45] Zavedením transmitance 
a logaritmováním je Lambert-Beerùv zákon zapisován výrazem: 

 

                                                                  A =                                                             (4) 

v nìm� je " - atomový absorpèní koeficient 

l - délka reservoáru atomù 

c - koncentrace atomù v reservoáru  
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3.1.2. Instrumentace 

 

Zdroj primárního záøení v atomovém absorpèním spektrometru emituje 
charakteristické elektromagnetické záøení. Toto záøení prochází absorpèním prostøedím, 
v nìm� je èást záøení absorbována volnými atomy prvku. Zeslabené záøení prochází vstupní 
�tìrbinou do monochromátoru, který izoluje vybranou èást spektra. Izolovaná èást záøení jde 
pøes výstupní �tìrbinu do detektoru, kterým bývá zpravidla fotonásobiè. Tok záøení 
je transformován na mìøitelný elektrický proudový signál. Výstupní signál je upravován 
rùznými obvody, zesilován a zapisován. Atomové absorpèní spektrometry fungují buï 
na principu jednopaprskového, nebo dvoupaprskového fotometrického systému. 
U jednopaprskového pøístroje se mìøí nejdøíve celkový tok záøení a a� potom tok záøení 
neabsorbovaného v atomizátoru. V praxi se tedy nejdøíve zmìøí tok záøení odpovídající 
referenènímu roztoku, který má stejné slo�ení jako vzorek (neobsahuje analyt) a odpovídá tzv. 
slepému pokusu [44]. Takto namìøená hodnota je horní mezí propustnosti. Pøi úplném 
zaclonìní detektoru se zmìøí i spodní mez. Krajní hodnoty propustnosti fotometru je tøeba 
kontrolovat, pøípadnì nastavit pøi ka�dé zmìnì vlnové délky. Po seøízení spektrometru 
se vymìní referenèní roztok za roztok vzorku a mìøí se propustnost. Mìøení 
na jednopaprskovém pøístroji bývá pøi déle trvajícím mìøení zatí�eno vìt�ími odchylkami 
v dùsledku driftu. U dvoupaprskového systému se porovnává tok záøení dvou paprskù 
vzniklých rozdìlením prvotního paprsku záøení ze zdroje. Jeden paprsek (mìrný) prochází 
atomizátorem, v nìm� je záøení absorbováno volnými atomy analytu. Druhý paprsek 
(referenèní) je veden mimo absorbující prostøedí. Po opìtovném slouèení paprskù do optické 
osy jsou vedeny na detektor, který detekuje pomìr toku záøení v mìrném a referenèním 
paprsku [46]. Dìlení paprsku probíhá pomocí rotujících zrcadel umístìných mezi zdrojem 
primárního záøení a absorpèním prostøedím. Dvoupaprskový systém se vyznaèuje 
stabilnìj�ími podmínkami pøi dlouhodobìj�ím mìøení. Sni�uje se pomìr signálu a �umu, 
kompenzují se mo�né posuny na úrovni primárního zdroje záøení. S ohledem na krátkou dobu 
mìøení a na ni��í dosa�itelné detekèní limity se pro mìøení atomovou absorpèní spektrometrií 
s elektrotermickou atomizací vyu�ívá pøednostnì jednopaprskový systém [45].  

 

3.1.3. Zdroj zá�ení 
 

Vhodný zdroj primárního záøení pro spektrometrické stanovení musí mít dostateènou 
intenzitu pro snadnou detekci a mìøení. Katoda pou�itá ve výbojce obsahuje prvek, který 
má být stanovován. Záøení mù�e být v èase emitováno nepøeru�ovanì nebo pøeru�ovanì 
v pulzech. Jako èárové zdroj záøení jsou vyu�ívány výbojky s dutou katodou a bezelektrodové 
výbojky. Ve speciálním pøípadì jsou také u�ívány kontinuální vysokotlakové xenonové 
obloukové výbojky. Pro AAS je nejèastìj�ím zdrojem záøení výbojka s dutou katodou. 

Výbojka je zhotovená z optického skla a má tvar dutého válce, který je naplnìn 
monoatomárním plynem (napø. argon, neon). Katoda výbojky je vyrobena z prvku, který 
má být stanovován. Anoda je vyrobena z inertního kovu (wolfram, titan). Po vlo�ení 
elektrického napìtí vzniká ve výbojce nízkotlaký doutnavý výboj. Ionty vzácného plynu 
odpra�ují z povrchu katody atomy, které jsou dal�ími srá�kami s ionty a elektrony excitovány. 
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Záøivým pøechodem atomù na základní hladinu se vyzáøí po�adované monochromatického 
záøení [46]. 

 

3.1.4. Atomizátor 

 

Atomy vzorku absorbují primární záøení pouze ve volném plynném stavu. 
Pro pøevedení atomù do plynného stavu slou�í atomizátory K atomizaci lze pou�ít plamen 
nebo elektrotermicky vyhøívanou trubici. Pøi atomizaci plamenem je zml�ený vzorek vná�en 
do komory, v ní� se aerosol pøedmíchává s palivem a oxidovadlem. Paprsek pak prochází 
pøímo plamenem nad �tìrbinou hoøáku. Plamen dosahuje podle typu paliva a oxidovadla 
teplot 2 000-2 700

oC. Nejèastìji se pou�ívá smìsí acetylen- vzduch nebo acetylen-N2O. 

Asi o dva øády citlivìj�ím postupem je elektrotermická atomizace, která umo�òuje stanovit 
i prvky o velmi nízké koncentraci. Pøi elektrotermické atomizaci prochází paprsek záøení 
ze zdroje elektricky odporovì vyhøívanou grafitovou trubicí, kyvetou (obr 5), která 
je upevnìná mezi dvìma elektrodami. Po nadávkování roztoku vzorku do atomizátoru 
je vzorek postupnì odpaøen, odparek pyrolyzován a v koneèné fázi zbytek vzorku 
atomizován. Atomizátor je chránìn vùèi oxidaci pøi vysokých teplotách ochrannou 
atmosférou inertního plynu, argonu. Kvùli ochranì se hlavice atomizátoru chladí vodou. 
Grafitová kyveta bývá pota�ena vrstvou pyrolytického uhlíku, aby bylo dosa�eno optimálních 
podmínek atomizace, jako jsou nízká porozita grafitu, nízká reaktivita za tvorby stabilních 
karbidù, vysoká �ivotnost nákladných trubic atd. Po atomizaci následuje èi�tìní, pøi kterém 
se odpaøí zbytky vzorku, které by se mohly hromadit v trubici a tak ru�it dal�í stanovení. 
Stabilizaci analytu a øízení procesù pyrolýzy a atomizace zaji��ují pøídavky vhodných 
chemických modifikátorù [44]. 

 

 
 Obr. 5: Grafitová kyveta [44] 

3.1.5. Monochromátor 

 

K izolaci analytických èar po�adované vlnové délky se v atomové absorpèní 
spektrometrii vyu�ívá monochromátoru. Souèástí monochromátoru je optické disperzní 
zaøízení (hranol nebo møí�ka) a odrazná zrcadla. Záøení pro�lé vzorkem vstupuje 
do monochromátoru vstupní �tìrbinou. Vzniklý svazek paprskù je disperzním prostøedím 
rozlo�en na rùzné vlnové délky, k èemu� dochází lomem nebo ohybem svìtla. 
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Z monochromátoru vystupuje výstupní �tìrbinou jediný izolovaný paprsek, jeho� vlnová 
délka se dá mìnit, v rozsahu 180-860 nm, natáèením disperzní èásti. Citlivost pro rozli�ení 
i blízkých vlnových délek je dána nejen disperzním prostøedím, ale i jejich vzdáleností 
od výstupní �tìrbiny a �íøkou �tìrbin, jejich� bì�ná spektrální �íøka je 0,2-1 nm [45]. 

 

3.1.6. Detektor 

 

Pomocí detektoru se pøi spektrometrickém mìøení pøevádí tok záøení na elektricky 
mìøitelnou formu. Jako detektory se v atomové absorpèní spektrometrii pou�ívají 
fotonásobièe. Tyto detektory jsou slo�eny z fotocitlivé katody a dal�ích elektrod, kterým 
se øíká dynody a anody. Rezistory rozkládají napìtí mezi elektrody. Nejzápornìj�í potenciál 
v systému má fotokatoda, dal�í elektrody mají potenciál o 50-90V pozitivnìj�í. Dopadem 

fotonù na fotokatodu jsou z ní uvolnìny elektrony, které jsou pøitahovány dynodou. Tímto 
zpùsoben získají elektrony kinetickou energii. Nárazem na dynodu se uvolní mno�ství 
sekundárních elektronù. Dopad zrychleného fotoelektronu na dynodu, zpùsobí vyzáøení 
dal�ích fotoelektronù, které jsou opìt urychleny a dopadají na dal�í dynodu. Tento násobící 
proces pokraèuje, do té doby, ne� na anodu dopadne mno�ství elektronù, které je mo�no 
pøímo mìøit. Kompletní vyhodnocovací jednotka obsahuje detektor, zesilovaè a elektronické 
zaøízení, které tvoøí napø. analogový signál na mìrné stupnici nebo digitální signál na èíselné 
stupnici [43]. 

 

3.1.7. Interference 

 

I u metod s tak vysokou selektivitou jako je AAS je potøeba provìøit vliv interferencí. 
Pøi atomizaci vzorku probíhají dìje, z jejich� podstaty vyplývá øada interferencí. 
Elektrotermickou atomizací sice dosáhneme ni��í meze detekce ne� atomizací plamenovou, 
ale vliv interferencí je v tomto pøípadì mnohem vìt�í. V analyzovaném vzorku se mohou 
vyskytovat dal�í doprovodné matrièní slo�ky, které mohou ovlivnit hodnotu absorbance. Èím 
má matrice komplikovanìj�í slo�ení, tím je stanovení ovlivnìno vìt�ím mno�stvím ru�ivých 
vlivù. Ke vhodné úpravì vzorkù lze pou�ít modifikátory matrice. Modifikátory nemají 
obsahovat stanovovaný prvek [44]. V roce 1981 byl Walterem Slavinem navr�en koncept 
pro pou�ívání modifikátorù a optimalizaci programù. Koncept po�aduje pou�ití grafitové 
kyvety pota�ené vrstvou pyrolytického uhlíku nebo grafitové kyvety s integrovanou 

platformou, dodr�ování maximální rychlosti ohøevu pøi atomizaci, zastavení vnitøního prùtoku 
plynu ve fázi atomizace, pou�ití chemických modifikátorù, vyhodnocení plo�ného obsahu 
signálu (integrované absorbance) a efektivní kompenzace neselektivní absorpce tzv. pozadí.  

Interference mohou být dvojího typu, spektrální a nespektrální. Pøi absorpci 
primárního záøení nejen volnými atomy analyzovaného prvku, ale i absorpcí pozadím, nastává 
interference spektrální. Tyto interference jsou závislé na vlnové délce, vznikají 
napø. rozptylem svìtla na nevypaøených èásticích aerosolu nebo atomovou absorpcí prvku 

s podobnou spektrální linií nebo molekulární absorpcí strukturovaným pozadím. Nespecifická 
absorpce pozadí se pøièítá absorpci analytu a tím vzniká pozitivní chyba mìøení. U vzorkù 
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s komplikovanou matricí a v pøípadech kdy se mìøí pouze nízké hodnoty absorbance má tato 
chyba velký význam. Správné výsledky se získávají odeètením absorpce pozadí od celkové 
absorpce, co� se provádí korekcí pozadí. K eliminaci tìchto chyb jsou rùzné techniky korekce 
pozadí, jako jsou napø. Zeemanova kompenzace, kompenzace s vyu�itím kontinuálního zdroje 
záøení popø. kompenzace metodou dle Smith-Hieftje [46]. 

Neselektivní absorpci lze odstranit aplikací Zeemanova jevu, tedy �tìpením energetických 
hladin v magnetickém poli. Tímto �tìpením vzniká slo�ka symetricky posunutá od pùvodní 
vlnové délky, která se pou�ívá pro mìøení absorpce pozadí. Oddìlení této slo�ky je závislé 
na intenzitì vlo�eného magnetického pole. Druhá slo�ka zùstávající na pùvodní vlnové délce 
je se vyu�ívá pro mìøení celkové absorpce. Vlo�ené magnetické pole je tvoøeno buï pomocí 
elektromagnetu, nebo permanentních magnetù. Magnetické pole mù�e pùsobit pøímo 
na emitující atomy ve zdroji záøení nebo na atomy v atomizátoru. V praxi se èastìji vyu�ívá 
nepøímý Zeemanùv jev, tedy pùsobení magnetického pole na atomy v atomizátoru 
v longitudinálním uspoøádání s promìnným magnetickým polem. Pøi tomto uspoøádání 
se nepou�ívá polarizaèních zaøízení. Po vlo�ení magnetického pole je mìøena jen absorpce 
pozadí, bez magnetického pole pak celková absorpce. Smith-Hieftjerova metoda vychází 
ze støídavého zániku a roz�íøení/samozvratu èar emitujících atomù primárního zdroje, které 
nastává pùsobením vysokého proudu elektronù výbojkou. Pøi samozvratu èar se tak mìøí 
nespecifická slo�ka absorpce, pøi normálním bì�ném provozním proudu výbojek s úzkým 
profilem èar se pak mìøí celková absorpce. Nejbì�nìj�í metodou kompenzace pozadí v AAS, 

pøevá�nì plamenové, je kompenzace pomocí výbojky se spojitým spektrem. Jako kontinuální 
zdroj záøení se vìt�inou pou�ívá deuteriová výbojka. Pøi mìøení se støídavì pou�tí paprsek 
z primárního èárového zdroje a paprsek z kontinuálního zdroje, který je také zavádìn 
do optické osy spektrometru. Elektrickou modulací a posunem fází je zaji�tìno jejich støídání 
a mìøení. [43]. Záøení primárního zdroje je absorbováno vzorkem i pozadím, zatímco záøení 
kontinuálního zdroje absorbuje pouze pozadí. Korigovaná absorbance analytu se získá 

z rozdílu tìchto namìøených absorbancí. Nespektrálními interferencemi vznikají kladné 
i záporné chyby mìøení signálu. Øadí se k nim vlivy, které ovlivòují formu a poèet volných 
atomù stanovovaného analytu. Chyby vzniklé nespektrální interferencí mají vliv na transport 
a rychlost nasávání vzorku, na vypaøování kondenzované fáze vznikem slouèenin s odli�nou 
tìkavostí a na disociaèní, atomizaèní, popø. ionizaèní procesy v plynné fázi. Mnohé efekty lze 
odstranit pùsobením chemických modifikátorù matrice. V pøípadì neznámého slo�ení matrice 

vzorku je úèelné pou�ít metody pøídavku standardu [45]. 
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4. CÍLE PRÁCE 

 

Pøíprava vzorkù orgánù z my�í, které byly podrobeny inhalaènímu experimentu. 
 

· Chov my�ích samic ve speciálních klecích s kontrolovanou atmosférou. 
· Usmrcení pokusných zvíøat a následná pitva. 

 

Chemická analýza vzorkù 

 

· Rozklad orgánù mineralizací v kyselinì dusièné 

· Stanovení obsahu olova ve vzorcích jater a plic 

· Statistické porovnání namìøených dat 
 

Histologická analýza orgánù 

 

· Fixace a pøevedení vzorkù do parafínu 

· Krájení a barvení parafinových øezù 

· Svìtelná mikroskopie jater a plic 

 

Vyhodnocení výsledkù stanovení obsahu olova v játrech a plicích. Srovnání chemické 
analýzy s mikroskopickými zmìnami na orgánech. Posouzení vlivu nanoèástic olova 

na organismus my�í, po tøináctitýdenním inhalaèním experimentu. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 
 

5.1. Pou�ité chemikálie 

 

Chemikálie Firma Katalogové !íslo 

 
Dihydrogen fosfore!nan amonný, 

Suprapur 

Merck 1.01440.0050 

Dichroman draselný Penta 12510-30500 

Dusi!nan ho�e!natý, Suprapur Merck 1.05855.0500 

Entellan Merck 1079600500 

Eosin Yellowish Merck 1159350025 

Etanol bezvodý Dr. Kulich Pharma 10000721 

Formaldehyd 36-38% Lachner 40052-A38 

Hematoxylin Sigma-Aldrich H9627-100G 

Histowax Histolab 00402-1 HISTOWAX® 

Chloralhydrát Lachner 40078-CP0 

Chloroform Lachner 20034-AT1 

Jodi!nan sodný Penta 17620-30010 

Kyselina citronová Lachner 10019-AP0 

Kyselina dusi!ná Lachner 10023-AT0 

Kyselina fosfomolybdenová Dr. Kulich Pharma 10001221 

Kyselina pikrová nasycený roztok Penta 20110-11000 

Masson�s trichrome with light 
green KIT 

Diapath 010224 

Olovo standardní roztok Astasol Analytika Praha SOS014  

 

 

5.2. Inhala!ní experimenty na pokusných my�ích (Mus musculus var Alba) 

 

Inhalaèní pokusy probíhaly na my�ích samicích kmene CD1, které jsou bì�ným typem 
pokusných zvíøat nejen u nás, ale i celosvìtovì, pou�ívaných pøi vývoji léèiv, v bakteriologii, 

virologii a embryologii, pøi studiu mechanismu nádorového bujení a chemoterapii [38] [6]. 

Tyto my�i se nedo�ívají vysokého vìku, prùmìrnì pouze dvou let [47]. Jejich hmotnost 

se pohybuje od 20 do 90 gramù, tìlesná teplota kolem 37
oC, srdeèní frekvence na úrovni 

480 - 740 min
-1

. Pro laboratorní chov se pou�ívá speciální krmná smìs ve formì granulí, 
schválená ministerstvem zemìdìlství. My�í jedinec prùmìrnì se�ere 10 gramù potravy 
za den. 

Chov my�í probíhal podle zákonných ustanovení. Dohromady bylo chováno 120 my�í, 
z toho bylo 40 umístìno do kontrolní klece, 40 my�í do klece 1 a dal�ích 40 my�í do klece 2, 
ve které my�i inhalovali nanoèástice olova s vìt�í koncentrací ne� v kleci 1. Klece byly 
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umístìny do boxu s kontrolovanou atmosférou. Geometrický prùmìr distribuce velikosti 
nanoèástic olova le�el pøi 17 nm (modus 7.6 nm). Koncentrace nanoèástic olova bìhem 
pokusu byla sledována a zaznamenávána pomocí pøístroje Scanning Mobility Particle Sizer� 
spectrometer, model 3936L72 (TSI, USA), v kleci 1 èinila cca 4 · 10

5
 a kleci 2  2 · 10

6
 èástic 

v cm
3
. 

K provádìní inhalaèních pokusù jsem byla øádnì pro�kolena a získala jsem Osvìdèení 
o odborné zpùsobilosti k øízení, provádìní a kontrole pokusù na zvíøatech dle zákona 
è. 246, 1992 Sb., na Veterinární a farmaceutické univerzitì v Brnì. Eutanazie v�ech 
pokusných jedincù probíhala standardizovaným postupem Ústavu �ivoèi�né fyziologie 

a genetiky AV ÈR, cervikální dislokací v souladu s projektem pokusù è. 214/2011 dle 
vyhlá�ky è. 207/2004 Sb., o ochranì, chovu a vyu�ití pokusných zvíøat. 
 

5.3. Zpracování vzork� orgán� pro ETA AAS  

 

Pro stanovení metodou AAS je tøeba mít zpravidla analyzovaný materiál v kapalné 
formì. Orgány, plíce a játra, je nutné pøedem vhodným zpùsobem rozlo�it. Vzorky je mo�né 

rozkládat suchou nebo mokrou cestou. Pokud probíhá rozklad suchou cestou, materiál 
se nejdøíve vysu�í pøi 60-120 °C v horkovzdu�né su�árnì nebo v lyofilizátoru. Teplota 

se následnì zvý�í na 200-400 °C a tím matrice zuhelnatí. Tøetím krokem suchého rozkladu 
je zpopelnìní, které probíhá a� pøi teplotách 550 °C. Pùsobením zøedìných minerálních 
kyselin (kyseliny dusièná, kyselina chlorovodíková) se popel vylou�í, co� je poslední fáze 
rozkladu suchou cestou. Oxidaci vzorku lze urychlit oxidaèními èinidly, jako je Mg(NO3)2  

[48]. Pro rozklad vzorkù orgánù v této diplomové práci byl pou�it rozklad na mokré cestì. 
Tento typ rozkladu probíhá èasto ve smìsi koncentrovaných minerálních kyselin s oxidaèními 
úèinky. V principu se struktura vzorku naru�í kyselou hydrolýzou a degradaèní produkty jsou 
pak následnì oxidovány. Maximální teplota, pøi které mù�e rozklad probíhat, je daná bodem 
varu pou�ité minerální kyseliny. Tlakový rozklad s mikrovlnným ohøevem je nejvhodnìj�ím 
zpùsobem pøípravy vzorkù pro plamenovou i bezplamennou AAS. Pou�itím mikrovlnného 
záøení se zkrátí doba rozkladu, proto�e se zvý�í teplota a tlak bìhem procesu. Ohøev vzorku 
mikrovlnným záøením závisí na koeficientu rozptylu tg !.  

 

Odebrané orgány (játra a plíce) byly zvá�eny na analytických vahách a rozlo�eny 

v kyselinì dusièné. Pro mineralizaèní rozklad ka�dého vzorku byly pou�ity 2 ml kyseliny 

dusièné èi�tìné podvarovou destilací. Vlastní rozklady probíhaly v teflonovém kelímku, který 

se vkládal do tlakového mikrovlnného mineralizátoru UniClever (Plazmatronika, Wroclav, 

Polsko) øízeného poèítaèem. 

Mineralizaèní rozklad ka�dého vzorku probíhal ve tøech krocích a trval celkem 

15 minut. Bìhem prvních pìti minut byl nastaven výkon generátoru 70% s pracovním tlakem 

32-35 barù. V druhé fázi zvìt�il generátor svùj výkon na 90% pøi tlaku 35-40 barù na dal�ích 

pìt minut. Bìhem posledních pìti minut byl výkon generátoru maximální a pracovní tlak 

a� 45 barù, co� bylo postaèující k úplnému rozkladu orgánù pokusné my�i. Po rozlo�ení 

vzorku byl objem roztoku upraven deionizovanou vodou na objem 10 ml a uchováván v èisté 
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PE lahvièce pøi teplotì 4°C do doby analýzy na atomovém absorpèním spektrometru, která 
probíhala a� po rozlo�ení v�ech vzorkù orgánù. 

Koncentrace olova v roztocích vzorkù se stanovovala atomovou absorpèní 
spektrometrií s elektrotermickou atomizací na pøístroji AAnalyst 600 firmy Perkin-Elmer. 

Pro kalibraci pøístroje byla pøipravována sada èerstvých roztokù o koncentracích 0; 12,5; 25; 
37,5 a 50 ng ml

-1
 Pb, a to øedìním ze zásobního roztoku o koncentraci 1 mg ! ml

-1
 Pb (Astasol, 

Analytika Praha). K mìøení byl pipetován 1 ml roztoku vzorku do plastové (PS) nádobky, 

z ní� dávkovací kapilára odebírala pro mìøení 20 µl roztoku a z dal�í nádobky 10 µl roztoku 

modifikátoru obsahujícího 0,050 mg NH4H2PO4 a 0,003 mg Mg(NO3)2. Ka�dý vzorek 
se mìøil se tøemi opakováními. Vzorky, je� obsahovaly vy��í koncentraci olova, 

ne� odpovídalo lineárnímu rozsahu kalibraèní závislosti, byly øedìny 0.01 mol l
-1

 HNO3. 

Øedìný roztok vzorku se promìøoval ve dvou nádobkách po dvou opakováních kvùli kontrole 

øedìní. Koncentrace olova v roztocích vzorkù se vyhodnocovala metodou kalibrace pøídavky 

standardu, a to k roztoku s nejni��ím obsahem Pb.  

Pro stanovení olova na analytické èáøe 283,3 nm se spektrální �íøí �tìrbiny 0.7 nm byl 

pou�it výrobcem doporuèený teplotní program. Nadávkovaný roztok vzorku byl nejprve 

postupnì vysu�en pøi teplotách 110 °C a 130 °C po dobu 30 sekund. Dále byl vzorek 

20 sekund pyrolyzován zahøátím trubice atomizátoru na 800 °C. V dal�í fázi pøi teplotì 
1600 °C nastala vlastní atomizace vzorku, pøi ní� byl bìhem 3 sekund registrován absorbanèní 
signál uvolnìných atomù Pb. Pro vyhodnocování analýz byla odeèítána integrovaná hodnota 
absorbance pøechodového signálu olova. Ve v�ech krocích programu byl nastaven plný prùtok 
ochranného plynu argonu èistoty 5N, kromì atomizaèního kroku, ve kterém byl prùtok bìhem 
mìøení zastaven.  
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5.4. P�íprava vzork� pro histologickou analýzu 

 

5.4.1. Fixace odebraných orgán� 

 

Fixace je první èást pøípravy histologického preparátu. Jedná se o formu ochrany tkánì 
pøed pùsobením vlastních enzymù, èím� se zabraòuje autolýze tkánì. Probíhá ihned 
po odebrání vzorkù. Fixaèní tekutiny �etrnì denaturují tkáòové bílkoviny. Ideální fixaèní 
tekutiny rychle pronikají a zachovávají strukturu a barvitelnost tkánì. Pro tento úèel 
se pou�ívají celé øady fixaèních tekutin jako je napøíklad Bouinùv roztok a Zenkerova 
tekutina. Fixace mù�e probíhat i fyzikálními prostøedky, napø. úèinkem tepla. Tato fixace 

suchým teplem se vyu�ívá hlavnì pro nátìry, které se fixují prota�ením sklíèka v horní 
nesvítivé èásti plamenu Bunsenova kahanu. Lze pou�ít i fixaci varem na pøíklad ke koagulaci 
obsahu ledvinných kanálkù. Fixace se provádí povaøením kouskù tkánì v 40% formaldehydu 

asi 2 minuty. Pro histologický prùkaz enzymù se tkáò fixuje vysou�ením za nízké teploty, 

kterého se dosáhne vlo�ením tkánì do tekutého dusíku nebo do izopentanu. Pro úèely 

této diplomové práce byly vzorky fixovány 4% formaldehydem a následnì zpracovány podle 
protokolu standardizovaného Laboratoøí embryologie �ivoèichù. Tkáò byla fixována 24 -

48 hodin.  

 

5.4.2. Zalití tkán� do parafinového blo"ku 

 

Pro snadnou manipulaci a krájení vzorku se musí tkáò odvodnit a pak zalít rozehøátým 

parafínem (56-58 °C). Parafín vyplní dutiny ve tkáních a tím ji po vychladnutí do bloèku 
zpevní a umo�ní její krájení na velmi tenké øezy v øádech mikrometrù, standardnì 5µm. Pøed 
samotným zalitím se musí tkáò zbavit fixaèní tekutiny promýváním v tekoucí vodì pøes noc. 
Po té následuje postupné odvodnìní tkánì alkoholovou øadou 30%, 50%, 70%, 80%, 85%, 
90%, 95%, 100% roztokem etanolu. Pøi odvodnìní musíme tkáò pøevádìt opatrnì celou 
alkoholovou øadou, aby se zabránilo mo�nému smr�tìní tkánì pøíli� koncentrovaným 
roztokem alkoholu. Dobu odvodòování urèuje velikost a druh tkánì. Pro úèely této práce byl 

pou�it standardizovaný protokol laboratoøe embryologie �ivoèichù pro tkánì postnatální, 
t.j. 2-3 hodiny promývání v ka�dém roztoku øady s vý�e uvedenou koncentrací alkoholu.  

Pøed pøevedením do parafinu se musí tkáò zbavit alkoholu a prosytit látkou, ve které 
se rozpou�tí parafín. V této práci byla tkáò projasnìna ve dvou po sobì následujících lázních 
xylenu. Pøed vlastním zalitím je nutné tkáò zbavit xylenu a prosytit parafínem, k èemu� slou�í 
namáèení v po sobì následujících lázních rozehøátého parafínu. Zalití tkání do parafínu 
se provádí v zalévací lince, v ní� se nejprve vzorek vlo�í a naorientuje do kovové vanièky, 
pøelije parafínem, a po pøilo�ení plastového dr�áèku se doplní parafinem a� po povrch. V této 

práci byl pou�íván parafín Histowax. 
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5.4.3. Krájení histologických !ez" 

 

Vzhledem k nutnosti pøípravy velmi tenkých øezù pro pozorování pod svìtelným 
mikroskopem, se vzorky krájí na mikrotomech. V laboratoøi embryologie �ivoèichù jsou 
bì�nì pou�ívány dva typy mikrotomù, sáòková pro krájení jednotlivých orientaèních øezù 
a mikrotom rotaèní pro krájení sériových øezù. Standardní tlou��ka øezù pro svìtelný 
mikroskop je 5 µm. Pro rychlej�í krájení orgánù byl v této diplomové práci pou�íván 

mikrotom rotaèní od firmy Leica RM 2145. �iletka je zde upevnìna ve svorce, proti ní� 
se pohybuje bloèek. Tlou��ka øezu se nastaví pomocí mikrometrického �roubu. Otáèením 
setrvaèního kola se bloèek vysune smìrem k �iletce o nastavený poèet mikrometrù. Øezy 

se naná�ejí na sklíèko pomocí vodní hladiny vyhøáté na 37-40 °C. Preparáty se na sklíèkách 

nechají pøischnout pøes noc v termostatu a ráno se pak barví. 
 

5.4.4. Barvení �ez� hematoxylin-eosinem 

 

Barvení histologických preparátù slou�í k rozpoznávání jednotlivých èástí tkání. Pøed 
samotným barvením je nutno preparáty odparafinovat v xylenu a tkáò zavodnit. Pro pøehledné 
barvení se pou�ívají základní histologická barviva hematoxylin a eosin. Hematoxylin barví 
jádra bunìk modrofialovì a eosin barví rù�ovoèervenì cytoplazmu. Po barvení se tkáò 
zavodní v etanolu a projasní v xylenu. Pro uchovávání sklíèka s obarveným preparátem 
je nutné tkáò zakápnout montovacím médiem, co� je Entellan a pøekrýt celý preparát krycím 
sklíèkem. Hematoxylin a eosin jsou barvy komerènì dodávané v prá�kové formì. Pro jejich 
pou�ití k barvení preparátù je tøeba pøipravit jejich roztoky.  
 

Mayer�v hematoxylin 

 

Do Erlenmeyerovy baòky se napustí 800 ml destilované vody a ohøeje se na 50 °C. 

Za stálého míchání se pøidává 1 g hematoxylinu, 0,2 g jodiènanu sodného, 50 g síranu 

hlinitodraselného a po jeho rozpu�tìní se pøidá 50 g chloral hydrátu. Takto pøipravený roztok 

se doplní vodou do 1000 ml a míchá se 24 hodin. Pak se pøisype 1 g kyseliny citronové 

a po rozpu�tìní se roztok pøefiltruje do tmavé láhve, v ní� se pak uchovává.  
 

Eosin 

 

400 ml destilované vody se smíchá v Erlenmeyerovì baòce se 100 ml absolutního 

etanolu a za stálého míchání se pøidá 5 g eosinu, 5 g dichromanu draselného, dal�ích 400 ml 

destilované vody a 100 ml kyseliny pikrové. Roztok eosinu se míchá jednu hodinu a pak 

se pøefiltruje do tmavé láhve, v ní� se uchovává. 
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5.4.5. Barvení zeleným trichromem 

 

Barvení histologických preparátù zeleným trichromem se vyu�ívá pro zvýraznìní 
kolagenního vaziva. Je to kombinované barvení, kde se jádra bunìk obarví �elezitým 
hematoxylinem modøe, kolagenní vazivo svìtlou zelení, svalovina kyselým fuchsinem 
èervenì a erytrocyty oran�í G.  

Odparafinované øezy se barví Weigertovým �elezitým hematoxylinem po dobu pìti 
minut. Po barvení se tkáò diferencuje kyselým alkoholem, za kontroly pod mikroskopem. 
Diferenciací se zbavíme pøebyteèného hematoxylinu a tkáò získá správný barevný odstín. 
V dal�ím kroku se øezy vypírají pìt minut v destilované vodì a barví roztokem Ponceau-

kyselý fuchsin pìt minut. Øezy se opláchnou 1% roztokem ledové kyseliny octové 
a pokraèuje se druhou diferenciací roztokem oran�e G a kyseliny fosfomolybdenové. 
Diferenciace pokraèuje a� do bodu, kdy zùstane kolagenní vazivo témìø bezbarvé. 
Po diferenciaci se øezy opìt opláchnou roztokem ledové kyseliny octové a kolagenní vazivo 
se barví roztokem svìtlé zelenì po dobu pìti minut. Barvièka z øezu se odsaje filtraèním 
papírem a tkáò se odvodní tøemi láznìmi bezvodého etanolu. V posledním kroku se øezy 
projasní xylenem a zamontují se do Entellanu.  

V�echny vzorky plic a jater, stávající se ze  40 my�í kontrolních a 80 exponovaných 
my�í, byly nakrájeny na tlou��ku øezu 5 !m a barveny základním histologickým barvením 

hematoxylin-eosin a speciálním barvením na kolagenní vlákna zeleným trichromem. 

Preparáty se prohlí�ely pod mikroskopem Leica DM LB2 pøi zvìt�ení 200x. Pomocí kamery 

Leica DFC 480 a poèítaèového softwaru Image manager IM 500 byly poøízeny snímky 

preparátù, které byly ulo�eny k následnému vyhodnocení. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

6.1. Vyhodnocení obsahu olova v orgánech atomovou absorp!ní spektrometrií 
 

Vzorky orgánù kontrolních a exponovaných my�í, ze dvou klecí s rùznými 
koncentracemi nanoèástic olova, byly získány v prùbìhu srpna a� listopadu 2013 

po týdenních a ètrnáctidenních intervalech odbìrù. Ze spektrometrického mìøení byly získány 

pro jednotlivé roztoky vzorkù prùmìrné hodnoty integrované absorbance.  
Cílem práce bylo stanovit obsah olova v játrech a plicích v�ech kontrolních 

a exponovaných my�í a zjistit rozdíl v obsahu olova ve sledovaných orgánech kontrolních 

my�í a my�í, které inhalovaly v klecích 1 a 2 nanoèástice olova o rùzné koncentraci.  
Ka�dý vzorek byl zmìøen tøikrát. V�echny trojice byly testovány Dean-Dixonovým 

testem odlehlosti. Koncentrace olova v játrech a plicích se vyhodnotila pomocí kalibraèní 
metody s pøídavky standardu. Mineralizací bylo získáno 10 ml roztoku ka�dého vzorku, 
v nich� byla stanovována koncentrace olova. Od v�ech vzorkù byla odeètena hodnota slepého 
pokusu. Koneèným výsledkem byl vypoèet koncentrace olova v navá�ce orgánu 
v nanogramech, z ní� byla dále vypoèítána koncentrace olova v nanogramech na gram orgánu. 
Soubì�nì se vzorky orgánù byly mìøeny i slepé pokusy. Celkový poèet slepých pokusù byl 
u vzorkù plic 24 a u vzorkù jater 30. Pro stanovení olova ve vzorcích byla vypoèítána 
smìrodatná odchylka a limit detekce. Prùmìrný obsah olova ve slepých vzorcích byl 1,07 ng 

na jednu nádobku. Z úrovnì fluktuace slepých pokusù byl rovnì� vypoèten podle definice 

IUPAC (3! kriterium) detekèní limit (LOD - limit of detection), který dosahoval 

pro rozkladnou nádobku absolutní hodnoty 3 ng Pb. Ve vztahu k navá�ce vzorku byly 

nalezeny koncentraèní detekèní limity 49 ng·g
-1

 Pb pro plíce a 4 ng·g
-1

 Pb pro játra.  

Rozdíly hmotností vzorkù jednotlivých orgánù odebíraných bìhem celého 

experimentu byly statisticky nevýznamné. Pro plíce byly u 40 my�í z ka�dé klece, v poøadí 

kontrolní klec, klec 1 a klec 2, nalezeny hmotnosti 0,246 g, 0,235 g a 0,277 g se standardními 

odchylkami 0,029 g, 0,014 g a 0,010 g, podobnì pro játra ve stejném poøadí hmotnosti 

1,581 g, 1,522 g a 1,582 g se standardními odchylkami 0,069 g, 0,086 g a 0,116 g. Hmotnost 

orgánù se tedy významnì nemìnila v dùsledku inhalace nanoèástic olova. 

Namìøené hodnoty koncentrace olova pro játra i pro plíce byly podrobeny analýze 

rozptylù. Statistická analýza byla provedena v programu MS Excel za pou�ití jedno-faktorové 

analýzy ANOVA. Testování byly podrobeny dvì hypotézy, jejich� pravdivost se statisticky 

vyhodnocovala. V pøípadì první hypotézy bylo ovìøováno, zda se ,,Obsah olova v orgánech 
my�í z jednotlivých klecí výrazn! neli�í�, v druhé hypotéze, zda ,,Obsah olova v orgánech 
pokusných a exponovaných my�í nesouvisí s délkou doby inhalace.� 
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6.1.1. Stanovení obsahu olova v plicích 

 

Inhalované èástice, které nejsou odlouèeny v horních dýchacích cestách, se dostávají 
a� do plicních alveolù a odtud cestou krevního øeèi�tì do dal�ích orgánù tìla. Èástice, které 
projdou pøes bariéru dýchacích cest, mohou být odstranìny fagocytózou. Do krevního øeèi�tì 
se mohly dostat nejen èástice z pøímé inhalace, ale také èástice, které ulpìly na krmivu 
a do organismu se dostaly orální cestou. Dále my�i mohly zvý�it pøíjem nanoèástic trávicím 
traktem je�tì èi�tìním srsti, na kterou se èástice ze vzduchu zachytávají. Výsledky ukazují, 
�e koncentrace olova v plicích kontrolních my�í byly pod limitem detekce 49 ng·g-1

Pb, 

co� odpovídá skuteènosti, �e dýchaly pouze èistý vzduch bez nanoèástic a �e kontaminace 
my�í z vnìj�ího prostøedí olovem byla zanedbatelná. U my�í z klecí 1 a 2 vzrùstala 
koncentrace a zachycené mno�ství olova v plicní tkáni úmìrnì s dobou expozice 

a s koncentrací olova ve vzduchu jednotlivých klecí (graf 1 - 3). Nanoèástice olova, které 
se dostanou a� do plic, mohou být krví distribuovány do celého tìla. Úèinnost zachycení, by 

bylo mo�né odhadnout z bilance vstupù a redistribuce olova do orgánù. Pomìr hmotnostní 
koncentrace olova v plicích by mìl odpovídat látkovým koncentracím ve vzduchu 
jednotlivých klecí v prùbìhu inhalaèního experimentu. Záznam prùbìhu koncentrací olova 

v inhalovaném vzduchu je uveden v grafu 4, èásticové a látkové pomìry v grafu 5. Ve 

výsledcích obsahu olova v plicích by se mohly také projevit dal�í specifické vlivy související 
s pøevodem nanoèástic olova pøes plicní stìnu do orgánù. Jak vyplývá ze srovnání nalezených 
výsledkù (tab. 2 - 9), èástice olova jsou zachytávány se stejnou úèinností v plicích my�í 
�ijících v klecích 2 i 1, proto�e látkové pomìry odpovídají pomìru o prùmìrné hodnotì 7 

v inhalovaném vzduchu v klecích 2 i 1 (graf 5). Prùmìrné hodnoty obsahu olova v plicích 
jsou uvedeny v tabulce 10. Po pøepoètu celkovou hmotností plic je èasový prùbìh 
zachyceného mno�ství olova v játrech v prùbìhu celého inhalaèního experimentu uveden 
v grafu 3. 

Pøed statistickým vyhodnocením byly Dean-Dixonovým testem vylouèeny odlehlé 
hodnoty, v tabulkách 7 a 8 jsou vyznaèeny èervenì. Statisticky testovaná hypotéza, která 
pøepokládala, �e obsah olova v plicích my�í se v jednotlivých klecích neli�í, byla vyvrácena. 
Obsah olova v plicích exponovaných my�í se statisticky významnì li�il od obsahu olova 

v plicích my�í kontrolních (graf 3), vypoèítaná hodnota F 19,8 byla vìt�í ne� kritická hodnota 
F 1,8. U my�í z klece 2 byly namìøeny vìt�í koncentrace olova ne� u� my�í z klece 1, 

co� odpovídá tomu, �e my�i inhalovaly vzduch s vy��í koncentrací nanoèástic, mno�stvím 

olova (graf 4 a 5).  

Pro posouzení, zda je obsah olova v plicích úzce spojen s délkou doby inhalace, 

lze porovnat rozdíl hodnot namìøených v prvním a ve tøináctém týdnu experimentu. Druhá 
testovaná hypotéza mìla potvrdit, �e obsah olova nesouvisí s dobou inhalace. I tato hypotéza 
byla vyvrácena. Analýzou rozptylù bylo zji�tìno, �e se obsahy olova v jednotlivých týdnech 

statisticky významnì li�í (graf 1 a graf 2). Jedno faktorovým testem ANOVA byla vypoèítána 
hodnota F pro klec 1 4,5 a pro klec 2 3,6. Po srovnání s kritickou hodnotou 2,3 jednoznaènì 
vyplývá, �e se hodnoty namìøené v jednotlivých týdnech statisticky významnì li�í u obou 
klecí a doba inhalace je podstatným faktorem pro ovlivnìní obsahu olova v plicích. Pøitom 
rozdíly hmotností vzorkù plic bìhem celého experimentu byly statisticky nevýznamné. 
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Graf 1: Koncentrace olova v plicích my�í v kleci 1 

(Význam symbolù - Sloupeèky reprezentují výsledky pro jednotlivé my�i, vnitøní hnìdé sloupeèky hmotnost 

rozkládaného orgánu. Na základnì grafu jsou uvedena oznaèení jednotlivých jedincù. Prvé èíslo udává poøadové 

èíslo experimentální my�i, údaj za lomítkem je indikativní pro Pb0-kontrolní jedince, Pb1 a Pb2-exponované 

jedince v klecích 1 a 2, poslední èíslo za druhým lomítkem udává poèet experimentálních týdnù. Chybové 

úseèky vyznaèené na sloupeècích pøedstavují smìrodatnou odchylku jednotlivých stanovení metodou ET AAS.) 
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Graf 2: Koncentrace olova v plicích my�í v kleci 2 

(Význam symbolù je shodný jako pro Graf 1)  
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Graf 3: Porovnání obsahu olova zachyceného v plicích my�í v prùbìhu experimentu 

pro v�echny klece 

 

 

 

Tab. 1: Prùmìrná koncentrace olova v plicích 

 

 Pr�m�rná koncentrace Pb v plicích [µg·g
-1

] ±SD 

Týden Kontrola Klec 1 Klec 2 

1 < LOD 0,209 ± 0,093 1,56 ± 0,27 

2 < LOD 0,443 ± 0,127 2,37 ± 0,35 

3 < LOD 0,745 ± 0,169 3,53 ± 0,44 

5 < LOD 0,741 ± 0,184 2,88 ± 0,51 

7 < LOD 0,629 ± 0,184 5,30 ± 1,22 

9 < LOD 0,803 ± 0,107 6,83 ± 0,74 

11 < LOD 0,620 ± 0,132 4,79 ± 2,33 

13 < LOD 0,298 ± 0,037 4,11 ± 1,81 
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Graf 4: Záznam prùbìhu koncentrace olova v inhalovaném vzduchu bìhem inhalaèního 
pokusu  
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Graf 5: Èásticové a látkové koncentraèní pomìry nanoèástic olova ve vdechovaném vzduchu 
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Tab. 2: Výsledky stanovení Pb pro plíce po prvním týdnu inhalace 

Zna�ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

1/Pb0/1t -0,0003 0 0 < LOD 

 

 

2/Pb0/1t 0,0001 0,03 0,26 < LOD 

 

 

3/Pb0/1t -0,0002 0 0 < LOD 

 

 

4/Pb0/1t -0,0005 0 0 < LOD 

 

 

5/Pb0/1t -0,0003 0 0 < LOD 

 

 

 1/Pb1/1t 0,0057 1,66 15,3 141 19 6,18 

2/Pb1/1t 0,0054 1,56 14,4 121 20 8,76 

3/Pb1/1t 0,0055 1,58 14,6 177 18 4,32 

4/Pb1/1t 0,0115 3,34 30,9 382 18 2,05 

5/Pb1/1t 0,0061 1,76 16,2 226 19 3,90 

 1/Pb2/1t 0,0351 10,6 98,2 1770 34 1,68 

2/Pb2/1t 0,0502 15,1 140 1780 21 0,71 

3/Pb2/1t 0,0284 8,57 79,1 1370 19 0,62 

4/Pb2/1t 0,0216 6,51 63, 1730 38 1,92 

5/Pb2/1t 0,0286 8,62 79,5 1110 30 2,27 

 Pozn. Apr�m�r - pr�m�rná absorbance, cVZ � koncentrace Pb ve vzorku, mPb � hmotnost Pb, SD � sm�rodatná odchylka, 

RSD � relativní sm�rodatná odchylka, zna!ení vzrorku  íslo!my�i/ klec/ týden (Pb 0- kontrola, Pb 1- klec 1, Pb 2- klec 2) 

Tab. 3: Výsledky stanovení Pb pro plíce po druhém týdnu inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

6/Pb0/2t 0,0001 0,03 0,26 < LOD 

 

 

7/Pb0/2t 0,0001 0,02 0,18 < LOD 

 

 

8/Pb0/2t -0,0005 0 0 < LOD 

 

 

9/Pb0/2t -0,0003 0 0 < LOD 

 

 

10/Pb0/2t -0,0001 0 0 < LOD 

 

 

 6/Pb1/2t 0,0040 1,16 10,7 314 54, 14,8 

7/Pb1/2t 0,0050 1,46 13,4 550 27 3,52 

8/Pb1/2t 0,0051 1,49 13,7 413 23 3,45 

9/Pb1/2t 0,0049 1,43 13,2 313 23 4,79 

10/Pb1/2t 0,0051 1,47 13,6 626 65 9,33 

 6/Pb2/2t 0,0486 14,6 135 2810 51 1,70 

7/Pb2/2t 0,0525 15,8 146 2700 19 0,34 

8/Pb2/2t 0,0458 13,8 128 2060 21 0,65 

9/Pb2/2t 0,0494 14,9 137 2390 22 0,60 

10/Pb2/2t 0,0398 12,0 111 1890 53 2,67 
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Tab. 4: Výsledky stanovení Pb pro plíce po tøetím týdnu inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

11/Pb0/3t 0,0007 0,20 1,85 < LOD 

 

 

12/Pb0/3t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

13/Pb0/3t 0,0002 0,07 0,62 < LOD 

 

 

14/Pb0/3t 0,0005 0 0 < LOD 

 

 

15/Pb0/3t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

 11/Pb1/3t 0,0115 3,32 30,6 792 53 6,18 

12/Pb1/3t 0,0097 2,82 26,0 698 24 2,43 

13/Pb1/3t 0,0118 3,42 31,6 1040 178 16,5 

14/Pb1/3t 0,0076 2,21 20,4 544 43 6,97 

15/Pb1/3t 0,0100 2,88 26,7 650 29 3,56 

 11/Pb2/3t 0,0646 19,5 180 2790 35 1,10 

12/Pb2/3t 0,0734 22,1 205 3880 44 1,05 

13/Pb2/3t 0,0609 18,4 170 3420 85 2,43 

14/Pb2/3t 0,0644 19,4 179 4060 48 1,10 

15/Pb2/3t 0,1064 32,1 296 3500 72 2,00 

 

Tab. 5: Výsledky stanovení Pb pro plíce po pìti týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

16/Pb0/5t 0,0003 0,09 0,79 < LOD 

 

 

17/Pb0/5t 0,0008 0,22 2,02 < LOD 

 

 

18/Pb0/5t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

19/Pb0/5t 0,001 0,04 0,57 < LOD 

 

 

20/Pb0/5t 0,0008 0 0 < LOD 

 

 

 16/Pb1/5t 0,0167 4,84 44,7 1260 856 67,1 

17/Pb1/5t 0,0096 2,78 25,7 523 19 1,85 

18/Pb1/5t 0,0134 3,89 35,9 632 22 2,20 

19/Pb2/5t 0,0095 2,76 25,5 909 71 7,44 

20/Pb1/5t 0,0112 3,24 30,0 386 19 2,64 

 16/Pb2/5t 0,0496 15,0 138 2520 37 1,31 

17/Pb2/5t 0,0900 27,1 251 3030 40 1,18 

18/Pb2/5t 0,0766 23,1 213 3670 54 1,39 

19/Pb2/5t 0,0837 25,2 233 2170 26 0,92 

20/Pb2/5t 0,0630 19,0 175 3010 51 1,59 
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Tab. 6: Výsledky stanovení Pb pro plíce po sedmi týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g-1
] 

 SD Pb 

[ng·g-1
] 

RSD  

[%] 

21/Pb0/7t 0,0001 0,03 0,26 < LOD 

 

 

22/Pb0/7t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

23/Pb0/7t 0,0001 0 0 < LOD 

 

 

24/Pb0/7t 0,0004 0 0 < LOD 

 

 

25/Pb0/7t 0,0002 0,07 0,62 < LOD 

 

 

 21/Pb1/7t 0,0070 2,12 19,6 716 35 4,20 

22/Pb1/7t 0,0081 2,43 22,5 457 29 5,13 

23/Pb1/7t 0,0150 4,52 41,8 640 16 0,00 

24/Pb1/7t 0,0075 2,25 20,8 411 17 0,79 

25/Pb1/7t 0,0129 3,89 35,9 918 18 0,92 

 21/Pb2/7t 0,0668 23,7 220 6810 140 2,04 

22/Pb2/7t 0,0904 32,1 297 6460 103 1,57 

23/Pb2/7t 0,1012 35,9 332 4460 21 0,29 

24/Pb2/7t 0,0921 32,7 302 3530 24 0,51 

25/Pb2/7t 0,0585 20,8 192 5250 46 0,81 

 

Tab. 7: Výsledky stanovení Pb pro plíce po devíti týdnech inhalace 

Zna ení A 

pr�m�r 

cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

26/Pb0/9t 0,0006 0 0 < LOD 

 

 

27/Pb0/9t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

28/Pb0/9t 0,0001 0 0 < LOD 

 

 

29/Pb0/9t 0,0008 0 0 < LOD 

 

 

30/Pb0/9t 0,0002 0 0 < LOD 

 

 

 26/Pb1/9t 0,0067 2,03 18,8 1480 94 6,14 

27/Pb1/9t 0,0089 2,68 24,8 665 19 1,33 

28/Pb1/9t 0,0072 2,16 20,0 634 31 4,12 

29/Pb2/9t 0,0090 2,71 25,2 460 22 3,28 

30/Pb1/9t 0,0086 2,59 24,0 773 46 5,50 

 26/Pb2/9t 0,0604 21,5 198 6290 149 2,35 

27/Pb2/9t 0,0611 21,7 200 4540 35 0,68 

28/Pb2/9t 0,0794 28,2 260 4616 29 0,52 

29/Pb2/9t 0,1329 47,2 436 13000 33 0,22 

30/Pb2/9t 0,0809 28,7 266 5710 65 1,10 
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Tab. 8: Výsledky stanovení Pb pro plíce po jedenácti týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g-1
] 

 SD Pb 

[ng·g-1
] 

RSD  

[%] 

31/Pb0/11t 0,0008 0 0 < LOD 

 

 

32/Pb0/11t 0,0006 0 0 < LOD 

 

 

33/Pb0/11t 0,0001 0 0 < LOD 

 

 

34/Pb0/11t 0,0003 0 0 < LOD 

 

 

35/Pb0/11t 0,0006 0 0 < LOD 

 

 

 31/Pb1/11t 0,0071 2,13 19,7 761 31 3,35 

32/Pb1/11t 0,0109 3,28 30,3 695 20 1,63 

33/Pb1/11t 0,0117 3,54 32,7 373 19 2,52 

34/Pb1/11t 0,0115 3,46 32,0 649 17 0,52 

35/Pb1/11t 0,0116 3,50 32,3 607 19 1,53 

 31/Pb2/11t 0,1597 56,7 523 9800 114 1,15 

32/Pb2/11t 0,0972 34,5 319 3790 53 1,34 

33/Pb2/11t 0,0539 19,2 172 3170 55 1,64 

34/Pb2/11t 0,0849 30,1 278 2750 28 0,84 

35/Pb2/11t 0,1469 52,2 482 4410 23 0,36 

 

Tab. 9: Výsledky stanovení Pb pro plíce po tøinácti týdnech inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

36/Pb0/13t 0,0004 0 0 < LOD 

 

 

37/Pb0/13t 0,0001 0 0 < LOD 

 

 

38/Pb0/13t 0,0005 0 0 < LOD 

 

 

39/Pb0/13t 0,0004 0 0 < LOD 

 

 

40/Pb0/13t 0,0004 0 0 < LOD 

 

 

 36/Pb1/13t 0,0095 2,87 26,6 326 22 4,34 

37/Pb1/13t 0,0112 3,37 31,1 287 17 -1,59 

38/Pb1/13t 0,0084 2,54 23,5 337 21 3,50 

39/Pb1/13t 0,0163 4,92 45,5 309 18 2,17 

40/Pb1/13t 0,0048 1,46 13,5 228 17 1,22 

 36/Pb2/13t 0,1215 43,1 399 2730 23 0,58 

37/Pb2/13t 0,2037 72,3 668 7170 87 1,19 

38/Pb2/13t 0,0788 28,0 259 5140 91 1,73 

39/Pb2/13t 0,0903 32,1 296 3300 35 0,92 

40/Pb2/13t 0,0534 19,0 175 2230 36 1,44 
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6.1.2. Stanovení obsahu olova v játrech 

 

Obsah olova v játrech my�í z klecí 1 a 2 souvisí s obsahem vstupujících nanoèástic 
inhalací do tìla jedincù. Èím déle my�í samice inhalovaly nanoèástice olova, tím více olova 
se v játrech hromadilo (graf 6 - 8). Celkem bylo rozlo�eno a analyzováno 40 kontrolních 
vzorkù jater a 80 vzorkù jater od my�í, které inhalovaly vzduch o dvou rùzných koncentracích 

nanoèástic olova. Limit detekce pro stanovení obsahu olova v játrech byl 4,2 ng·g-1
. 

U kontrolních my�í byl ve vzorcích jater obsah olova pod limitem detekce, co� potvrdilo, �e 

fyziologicky není olovo v játrech pøítomno, �e my�i dýchaly pouze èistý vzduch bez 
nanoèástic a �e kontaminace my�í z vnìj�ího prostøedí olovem byla zanedbatelná. V prùbìhu 
analýzy vzorkù jater z my�í kontrolních i exponovaných bylo uskuteènìno a mìøeno tøicet 
slepých pokusù, jejich� hodnota byla od v�ech vzorkù odeètena. Pøed statistickým 
vyhodnocením byly z obsahù olova v játrech pomoci Dean-Dixonova testu vylouèeny odlehlé 
hodnoty, které jsou v tabulkách 14, 17 a 18 vyznaèeny èervenì. Tyto vzorky mohly být 
kontaminovány pøi zpracovávání orgánù. 

Statisticky testovaná hypotéza, která pøepokládala, �e obsah olova v játrech my�í 
pokusných se neli�í, od obsahu olova v játrech my�í exponovaných, byla vyvrácena. Obsah 
olova v játrech se v jednotlivých klecích od sebe statisticky významnì li�il. To potvrzuje 

hodnota F 22,9 vypoèítaná porovnáním rozptylù jednofaktorovým testem ANOVA, která 
je vìt�í ne� hodnoty F kritická 1,8. 

Druhá testovaná hypotéza mìla potvrdit, �e obsah olova v játrech nesouvisí s dobou 

inhalace. I tato hypotéza byla vyvrácena. Pro klec 1 byla vypoèítána hodnota F 5,3 a 

pro klec 2 hodnota 2,8, co� po porovnání s kritickou hodnotou F 2,3 ukázalo, �e se obsahy 
olova v játrech v jednotlivých týdnech statisticky významnì li�í. Prùmìrné hodnoty, 

koncentrace olova, v játrech jsou uvedeny v tabulce 10. Po pøepoètu hmotností jater je èasový 
prùbìh zachyceného mno�ství olova v játrech v prùbìhu celého inhalaèního experimentu 
uveden v grafu 8. Z výsledkù je zároveò patrné, �e èástice jsou vstøebávány do organismu a 
ukládány do dal�ích orgánù. Vstøebávání je velmi rychlé. Výrazné zvý�ení obsahu olova v 
orgánech je pozorovatelné u� bìhem prvního týdne, co� odpovídá vysoké rozpustnosti a 
mobilitì nanoèástic. Pomìr hmotnostní koncentrace olova v plicích odpovídal látkovým 
koncentracím ve vzduchu jednotlivých klecí v prùbìhu inhalaèního experimentu. Ve 
výsledcích obsahu olova v játrech by se mohly také projevit dal�í specifické vlivy související 
s pøevodem nanoèástic olova pøes plicní stìnu do krve. Jak vyplývá ze srovnání nalezených 
výsledkù (tab. 11 - 18), èástice olova jsou pøevádìny do jater se stejnou úèinností z plic my�í 
�ijících v klecích 2 i 1, proto�e látkové pomìry odpovídají pomìru o prùmìrné hodnotì 7 
v inhalovaném vzduchu v klecích 2 i 1 (graf 5). 

V závìru inhalaèního experimentu, bìhem tøináctého týdne, byly zmìnìny podmínky 
chovu exponovaných my�í. Pùvodní nekontaminované krmivo my�í è. 36 a 37 v kleci 2 bylo 

umístìno v krytých dávkovaèích, aby se zabránilo kontaminaci krmiva ze vzduchu. Zároveò 
kontrolní my�i è. 36 a 37 byly krmeny kontaminovaným krmivem z klece 2 po dobu jednoho 

týdne. Z výsledkù kontrolních my�í krmených kontaminovaným krmivem jasnì vyplývá, �e 
pøíjem olova potravou je zanedbatelný. Rovnì� nebylo pozorováno výrazné sní�ení obsahu 
olova v plicích a játrech my�í z klece 2 pøi krmení nekontaminovanými granulemi. 
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Graf 6: Koncentrace olova v játrech my�í v kleci 1 

(Význam symbolù je shodný jako pro Graf 1)  
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Graf 7: Koncentrace olova v játrech my�í v kleci 2 

(Význam symbolù je shodný jako pro Graf 1)  
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Graf 8: Porovnání obsahu olova zachyceného v játrech my�í v prùbìhu experimentu pro 
v�echny klece 

 

Tab. 10: Prùmìrná koncentrace olova v játrech 

 

 Pr�m�rná koncentrace olova v játrech [µg·g
-1

] ± SD 

Týden Kontrola Klec 1 Klec 2 

1 < LOD 0,045 ± 0,007 0,349 ± 0,074 

2 < LOD 0,043 ± 0,007 0,574 ± 0,104 

3 < LOD 0,102 ± 0,031 0,674 ± 0,153 

5 < LOD 0,112 ± 0,018 0,757 ± 0,148 

7 < LOD 0,116 ± 0,045 0,980 ± 0,307 

9 < LOD 0,112 ± 0,017 0,853 ± 0,112 

11 < LOD 0,165 ± 0,026 1,26 ± 0,29 

13 < LOD 0,154 ± 0,044 0,982 ± 0,245 
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Tab. 11: Výsledky stanovení Pb pro játra po prvním týdnu inhalace 

Zna�ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

1/Pb0/1t -0,0002 0 0 < LOD 

 

 

2/Pb0/1t 0,0002 0,06 0,59 < LOD 

 

 

3/Pb0/1t 0,0003 0,10 0,99 < LOD 

 

 

4/Pb0/1t -0,0001 0 0 < LOD 

 

 

5/Pb0/1t 0,0016 0,51 4,86 < LOD 

 

 

 1/Pb1/1t 0,0108 3,22 30,5 38,7 1,8 2,74 

2/Pb1/1t 0,0109 3,27 31,0 46,1 2,3 3,78 

3/Pb1/1t 0,0141 4,22 40,0 42,8 1,4 0,42 

4/Pb1/1t 0,0173 5,17 49,0 57,3 1,6 1,37 

5/Pb1/1t 0,0097 2,90 27,5 38,3 1,6 1,83 

 1/Pb2/1t 0,0631 19,8 187 319 2,3 0,56 

2/Pb2/1t 0,0969 30,4 288 302 1,5 0,12 

3/Pb2/1t 0,0730 22,9 217 460 9,5 2,02 

4/Pb2/1t 0,0961 30,1 286 407 2,5 0,49 

5/Pb2/1t 0,0749 23,5 223 257 6,3 2,37 

 

Tab. 12: Výsledky stanovení Pb pro játra po dvou týdnech inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

6/Pb0/2t -0,0002 0 0 < LOD 

 

 

7/Pb0/2t 0,0001 0,04 0,40 < LOD 

 

 

8/Pb0/2t -0,0002 0 0 < LOD 

 

 

9/Pb0/2t 0,0005 0,15 1,39 < LOD 

 

 

10/Pb0/2t 0,0009 0,29 2,77 < LOD 

 

 

 6/Pb1/2t 0,0109 3,26 30,8 41,4 1,8 2,71 

7/Pb1/2t 0,0129 3,84 36,4 47,5 2,3 3,67 

8/Pb1/2t 0,0131 3,91 37,0 53,8 1,7 1,80 

9/Pb1/2t 0,0095 2,84 27,0 33,6 1,9 3,73 

10/Pb1/2t 0,0105 3,14 29,7 36,3 1,8 2,81 

 6/Pb2/2t 0,1588 49,8 473 729 4 0,48 

7/Pb2/2t 0,1260 39,5 374 483 1 0,09 

8/Pb2/2t 0,0934 29,3 278 477 6 1,14 

9/Pb2/2t 0,1226 38,5 365 512 7 1,35 

10/Pb2/2t 0,1136 35,6 337 666 2 0,10 
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Tab. 13: Výsledky stanovení Pb pro játra po tøech týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g-1
] 

 SD Pb 

[ng·g-1
] 

RSD  

[%] 

11/Pb0/3t 0,0019 0,06 3,76 < LOD 

 

 

12/Pb0/3t 0,0003 0,09 0,89 < LOD 

 

 

13/Pb0/3t 0,0002 0,05 0,49 < LOD 

 

 

14/Pb0/3t 0,0010 0,32 3,09 < LOD 

 

 

15/Pb0/3t 0,0001 0,04 0,40 < LOD 

 

 

 11/Pb1/3t 0,0249 7,43 70,4 92,4 1,7 0,95 

12/Pb1/3t 0,0188 5,63 53,4 53,9 1,9 2,20 

13/Pb1/3t 0,0321 9,59 90,8 136 2 0,37 

14/Pb1/3t 0,0268 8,02 76,2 134 2 0,66 

15/Pb1/3t 0,0285 8,53 80,9 93,2 1,7 1,04 

 11/Pb2/3t 0,1397 43,8 417 611 3 0,42 

12/Pb2/3t 0,1742 54,6 518 634 6 0,95 

13/Pb2/3t 0,1245 39,0 370 482 5 1,09 

14/Pb2/3t 0,1179 37,0 350 698 6 0,85 

15/Pb2/3t 0,1862 58,3 553 946 5 0,48 

 

Tab. 14: Výsledky stanovení Pb pro játra po pìti týdnech inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

16/Pb0/5t 0,0008 0,25 2,12 < LOD 

 

 

17/Pb0/5t 0,0012 0,37 3,47 < LOD 

 

 

18/Pb0/5t 0,0006 0,20 1,88 < LOD 

 

 

19/Pb0/5t 0,0002 0,07 0,69 < LOD 

 

 

20/Pb0/5t 0,0007 0,22 2,08 < LOD 

 

 

 16/Pb1/5t 0,0266 7,94 75,3 120 3 2,45 

17/Pb1/5t 0,0203 6,06 57,4 76,4 1,6 0,87 

18/Pb1/5t 0,0294 8,77 83,3 121 2 1,21 

19/Pb2/5t 0,0220 6,57 62,2 117 2 0,81 

20/Pb1/5t 0,0304 9,08 86,1 125 2 1,56 

 16/Pb2/5t 0,0164 51,5 487 488 13 2,66 

17/Pb2/5t 0,0286 89,5 855 727 21 2,89 

18/Pb2/5t 0,0174 54,5 516 902 13 1,40 

19/Pb2/5t 0,0248 77,8 737 793 17 2,15 

20/Pb2/5t 0,0203 63,7 603 875 19 2,15 
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Tab. 15: Výsledky stanovení Pb pro játra po sedmy týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g-1
] 

 SD Pb 

[ng·g-1
] 

RSD  

[%] 

21/Pb0/7t -0,0001 0 0 < LOD 

 

 

22/Pb0/7t 0,0005 0,19 1,82 < LOD 

 

 

23/Pb0/7t 0,0002 0,09 0,52 < LOD 

 

 

24/Pb0/7t 0,0006 0,20 1,88 < LOD 

 

 

25/Pb0/7t 0,0006 0,20 1,88 < LOD 

 

 

 21/Pb1/7t 0,0264 7,90 74,8 79,3 1,7 1,12 

22/Pb1/7t 0,0225 6,73 63,8 85,0 1,6 0,79 

23/Pb1/7t 0,0201 6,00 56,8 74,9 3,0 3,53 

24/Pb1/7t 0,0226 6,76 64,1 163 2 1,04 

25/Pb1/7t 0,0503 15,0 143 178 2 0,59 

 21/Pb2/7t 0,0207 61,2 580 642 15 2,35 

22/Pb2/7t 0,0187 55,3 524 903 31 3,39 

23/Pb2/7t 0,0301 89,2 846 1540 20 1,29 

24/Pb2/7t 0,0261 77,5 734 793 8 0,93 

25/Pb2/7t 0,0180 53,2 506 1020 8 0,81 

 

Tab. 16: Výsledky stanovení Pb pro játra po devíti týdnech inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

26/Pb0/9t 0,0005 0,16 1,49 < LOD 

 

 

27/Pb0/9t 0,0005 0,17 1,59 < LOD 

 

 

28/Pb0/9t 0,0002 0,07 0,69 < LOD 

 

 

29/Pb0/9t 0,0004 0,11 1,09 < LOD 

 

 

30/Pb0/9t 0,0001 0,04 0,40 < LOD 

 

 

 26/Pb1/9t 0,0310 9,26 88,0 117 2 0,57 

27/Pb1/9t 0,0300 8,97 85,3 94,0 2,2 1,77 

28/Pb1/9t 0,0171 5,10 48,3 132 2 1,04 

29/Pb1/9t 0,0258 7,71 73,1 90,1 1,7 1,15 

30/Pb1/9t 0,0235 7,03 66,6 126 3 1,76 

 26/Pb2/9t 0,0213 63,2 599 746 12 1,60 

27/Pb2/9t 0,0284 84,1 797 756 14 1,89 

28/Pb2/9t 0,0248 73,4 696 802 17 2,16 

29/Pb2/9t 0,0299 88,7 840 926 12 1,30 

30/Pb2/9t 0,0221 65,5 627 1040 16 1,54 
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Tab. 17: Výsledky stanovení Pb pro játra po jedenácti týdnech inhalace 

Zna�ení A pr m!r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g-1
] 

 SD Pb 

[ng·g-1
] 

RSD  

[%] 

31/Pb0/11t 0,0006 0,17 1,60 < LOD 

 

 

32/Pb0/11t 0,0003 0,08 0,76 < LOD 

 

 

33/Pb0/11t 0,0004 0,11 1,00 < LOD 

 

 

34/Pb0/11t 0,0000 0,01 0,09 < LOD 

 

 

35/Pb0/11t 0,0005 0,16 1,51 < LOD 

 

 

 31/Pb1/11t 0,0347 10,9 104 183 3 1,36 

32/Pb1/11t 0,0386 12,1 115 203 2 0,77 

33/Pb1/11t 0,0291 9,13 86,6 125 2 1,22 

34/Pb1/11t 0,0290 9,10 86,3 160 4 2,24 

35/Pb1/11t 0,0319 10,0 94,9 154 2 0,56 

 31/Pb2/11t 0,0262 77,8 738 1830 27 1,48 

32/Pb2/11t 0,0179 53,0 502 1090 21 1,90 

33/Pb2/11t 0,0167 49,4 468 1190 28 2,34 

34/Pb2/11t 0,0291 86,2 830 1030 12 1,17 

35/Pb2/11t 0,0278 82,4 780 1160 22 1,92 

 

Tab. 18: Výsledky stanovení Pb pro játra po tøinácti týdnech inhalace 

Zna ení A pr�m�r cvz  

[ng·ml
-1

] 

mPb  

[ng] 

Obsah Pb 

[ng·g
-1

] 

 SD Pb 

[ng·g
-1

] 

RSD  

[%] 

36/Pb0/13t 0,0007 0,21 1,98 < LOD 

 

 

37/Pb0/13t 0,0006 0,18 1,70 < LOD 

 

 

38/Pb0/13t 0,0005 0,15 1,42 < LOD 

 

 

39/Pb0/13t 0,0010 0,31 2,93 < LOD 

 

 

40/Pb0/13t 0,0001 0,03 0,28 < LOD 

 

 

 36/Pb1/13t 0,0328 10,3 97,4 148 3 1,44 

37/Pb1/13t 0,0228 7,14 67,7 105 2 1,82 

38/Pb1/13t 0,0491 15,4 146 236 5 1,93 

39/Pb1/13t 0,0467 14,6 139 148 3 1,65 

40/Pb1/13t 0,0363 11,4 108 131 2 0,81 

 36/Pb2/13t 0,0279 82,6 783 758 13 1,75 

37/Pb2/13t 0,0359 106 1010 1980 43 2,17 

38/Pb2/13t 0,0201 59,4 564 618 23 3,64 

39/Pb2/13t 0,0201 59,4 563 914 9 0,97 

40/Pb2/13t 0,0115 34,0 322 737 13 1,69 

  



 

52 

 

6.2. Histologická analýza orgán� po inhalaci nano�ástic olova 

 

Pro mikroskopické hodnocení vzorkù orgánù, byly vyfotografovány snímky v�ech 
preparátù. U ka�dého snímku je uvedeno mìøítko, pro upøesnìní velikosti, a to 100 µm. 

Základním histologickým barvením získají ve v�ech tkáních jádra bunìk a chrupavky modrou 

barvu, cytoplazma se obarví rù�ovì a svalovina èervenì. Zeleným trichromem se obarví 
kolagenní vazivo modrozelenì. 

Pøí hodnocení preparátù byla posuzována jednak struktura stavebních jednotek plic 
a jater, a jednak samotné hepatocyty a pneumocyty. Pozornost byla vìnována i pøítomnosti 
erytrocytù, které by mohly nasvìdèovat pøítomnému krvácení. Dále bylo pøedpokládáno, 
�e by v plicích mohly být zmno�eny alveolární makrofágy, jako ukazatelé pøítomnosti cizích 
èástic, tedy nanoèástic olova. Stejným zpùsobem se postupovalo i u jaterní tkánì, 
kde schopnost fagocytózy zastupují Kuppferovy buòky, které by mohly být mikroskopickým 
ukazatelem nanoèástic olova v játrech.  

Zeleným trichromem mìlo být ukázáno zmno�ení kolagenního vaziva v orgánech 
v pozdìj�ích týdnech inhalace a to zvlá�tì v kleci 2.  

Cílem bylo poukázat na mo�nost mikroskopického vyhodnocení orgánù u pokusných 
my�í a prokázat, �e u� po tøech mìsících inhalace nanoèástic olova jsou v orgánech plic a jater 
patohistologické zmìny pozorovatelné pod svìtelným mikroskopem. Mikroskopickou analýzu 
znaènì ztì�ovala pøirozená variabilita ka�dého vzorku.  
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6.2.1. Mikroskopické snímky plic 

 

 
Obr. 6: Kontrolní vzorek plic odebraný po tøech týdnech experimentu 

obarvený hematoxylin-eosinem 

 

 
Obr. 7: Vzorek plic my�i z klece 2 odebraný po tøítýdenní inhalaci nanoèástic olova 

barvený hematoxylin-eosinem 

 

Po tøech týdnech inhalace nanoèástic olova nebyly mikroskopicky na plicích 
pozorovány �ádné významné zmìny. Pneumocyty se podílí na stavbì alveolù 
fyziologickým spojením, jak je patrné po srovnání kontrolní my�i (obr. 6) a my�i, která 
byla vystavena inhalaci nanoèástic olova (obr. 7).   
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Obr. 8: Kontrolní vzorek plic odebraný po jedenácti týdnech experimentu obarvený 

hematoxylin-eosinem 

 

 
Obr. 9: Vzorek plic my�i z klece 2 odebraný po jedenáctitýdenní inhalaci nanoèástic 

olova barvený hematoxylin-eosinem 

 

U my�í, které byly exponované nanoèásticím olova jedenáct týdnù, jsou po obarvení 
hematoxylin-eosinem mikroskopicky pozorovatelné makrofágy, eozinofily a neutrofily 
v alveolách i v cévách. Pøítomnost alveolárních makrofágù potvrzuje hromadìní cizích èástic 

v plicní tkáni. Èástice jsou jejich prostøednictvím fagocytovány. Pøi podrobnìj�ím 
vyhodnocení bylo nalezeno nejen velké mno�ství erytrocytù mimo krevní cévy, ale i 
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hyperémie alveolárních kapilár a jejich komprese. Pøi vìt�ím zvìt�ení bylo mo�né pozorovat 
nìkteré zmìny lokálnì a to edém pneumocytù, zánìtlivé procesy a nekrotické buòky. Alveoly 
byly zaplaveny sérofibrinózním exudátem, èím� docházelo k jejich zvìt�ení oproti alveolám 
v plicích my�í kontrolních (popisují �ipky na obr. 8 a obr. 9) [49]. 

 

 

 
Obr. 10: Kontrolní vzorek plic odebraný po jedenácti týdnech experimentu 

barvený zeleným trichromem 

 

 
Obr. 11: Vzorek plic my�i z klece 2 odebraný po jedenáctitýdenní inhalaci nanoèástic olova 

barvený zeleným trichromem 
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Po obarvení preparátu zeleným trichromem, který zvýrazní kolagenní vazivo, 

je u exponovaných my�í pozorovatelné lokální zmno�ení kolagenního vaziva. Toto 

pozorování potvrdilo pøedchozí zji�tìní nárùstu tkánì v alveolárním prostoru, které bylo 
mo�né pozorovat ji� u preparátù obarvených hematoxylin-eosinem (popisuje �ipka obr. 11), 

u kterých se alveoly plní exudátem a alveolární prostor se zmen�uje. 

6.2.2. Mikroskopické snímky jater 

 

 
Obr. 12: Kontrolní vzorek jater odebraný po tøech týdnech experimentu 

barvený hematoxylin- eosinem 

 

 
Obr. 13: Vzorek jater my�i z klece 2 odebraný po tøech týdnech inhalace nanoèástic olova 

barvený hematoxylin- eosinem 
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Po tøítýdenní inhalaci nebyly mikroskopicky pozorovány �ádné zmìny u jaterních 
bunìk, stejnì jak tomu bylo u tkánì plic. Hepatocyty mají fyziologický tvar. �ádné zmìny 

na buòkách nenastaly ani v oblasti velkých cév, na nich� by se daly oèekávat první zmìny 

vzhledem k tomu, �e tato tkáò pøichází v játrech jako první do styku s krví a tedy potenciálnì 
s nanoèásticemi. 

 

 
Obr. 14: Kontrolní vzorek jater odebraný po jedenácti týdnech experimentu 

barvený hematoxylin- eosinem 

 

 
Obr. 15: Vzorek jater my�i z klece 2 odebraný po jedenáctitýdenní inhalaci nanoèástic 

barvený hematoxylin- eosinem 
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Jaterní buòky u my�í po jedenácti týdnech inhalace nanoèástic olova (obr. 15) 

vykazují v porovnání s kontrolní my�í (obr. 14) patologické zmìny. Jedním z prvních 
pøíznakù intoxikace jaterních bunìk byla silná cytoplazmatická vakuolizace hepatocytù 

(popisuje �ipka obr. 15), spojená s tvorbou lipidových kapének a glykogenu uvnitø jaterních 
bunìk. V hepatocytech jsou centrálnì umístìná malá jádra s kondenzovaným chromatinem. 
Mikroskopicky je pozorovatelný zvý�ený poèet Kuppferových bunìk, které poukazují 
na fagocytózu cizích èástic z jaterní tkánì.  

Do styku s jaterní krví pøicházejí jako první jaterní buòky orientované kolem 
cirkumlobulární arterie a �íly. Tyto hepatocyty jako první absorbují látky, které 
jsou pøiná�eny krví. Nahromadìní tì�kých kovù v játrech je úzce spojeno s jejich prokrvením. 
Podle stupnì metabolismu, který je závislý na prùtoku krve putují toxické látky nejprve 
do oblasti cirkumlobulární �íly a a� potom k buòkám centrální zóny jaterního lalùèku. [50] 
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Obr. 16: Kontrolní vzorek jater odebraný po jedenácti týdnech experimentu 

barvený zeleným trichromem 

 

 
Obr. 17: Vzorek jater my�i z klece 2 odebraný po jedenácti týdnech inhalace nanoèástic 

olova barvený zeleným trichromem 

 

V jaterní tkáni se kolagenní vazivo nacházelo pouze kolem cév jak kontrolních vzorkù 

(�ipka obr. 16), tak vzorkù my�í po expozici olovem (�ipka obr. 17). Kolagenní vazivo 

se tvoøí kolem cév fyziologicky. Nebyly tedy pozorovány �ádné výrazné zmìny jako 

v pøípadì pneumocytù u plicní tkánì.  
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7.  ZÁV�R 
 

V této diplomové práci byly pou�ity my�í samice jako modelový organismus 
pro inhalaci nanoèástic olova. V�echny èásti pokusu probíhaly na pùdì Akademie vìd ÈR, 

a to na Ústavu analytické chemie a na Ústavu �ivoèi�né fyziologie a genetiky. Zvíøata byla 
chována s dodr�ením v�ech zákonných norem v akreditovaném zvìøinci. V první èásti 
byl po mineralizaèním rozkladu v�ech kontrolních vzorkù i vzorkù orgánù od exponovaných 
my�í stanoven obsah olova v játrech a plicích metodou atomové absorpèní spektrometrie 
s elektrotermickou atomizací. Obsah olova u kontrolních vzorkù obou orgánù byl pod limitem 
detekce, co� odpovídá tomu, �e kontrolní my�i inhalovaly èistý vzduch bez nanoèástic olova, 

�e prostøedí a krmivo nebylo kontaminováno olovem, a �e olovo není bì�nì v organismu 

pøítomno. Po tøinácti týdenní inhalaci nanoèástic byl prùmìrný obsah olova v plicích my�í 
z klece 1 0,298 µg·g-1

 a klece 2 4,11 µg·g-1
, prùmìrný obsah olova v játrech my�í v kleci 1 

0,154 µg·g-1
 a v kleci 2 0,982 µg·g-1

. Plíce byly vstupní bariérou pro inhalované nanoèástice 
olova, proto je v nich zachycené vìt�í mno�ství olova ne� v játrech. Krev z plic 

se transportuje pøed vstupem do jater pøes dal�í orgány (slezina, ledviny, mozek), kde mohlo 

být olovo také zachyceno, co� by mohlo být pøedmìtem dal�í studie. 
Jednofaktorovou statistickou analýzou rozptylù ANOVA bylo prokázáno, �e obsah 

olova se v jednotlivých týdnech inhalace statisticky významnì li�í. Tím bylo potvrzeno, 
�e obsah olova v organismu stoupá s dobou inhalace. Dále bylo ANOVA analýzou rozptylù 
potvrzeno, �e obsahy olova v jednotlivých klecích s rozdílnou koncentrací nanoèástic 
ve vzduchu se od sebe statisticky významnì li�í. Obsah olova ve sledovaných orgánech my�í, 
které inhalovaly nanoèástice, se odvíjel od koncentrace nanoèástic a látkové koncentrace 
olova ve vdechovaném vzduchu. 

V druhé èásti se mikroskopicky vyhodnocovaly preparáty plic a jater. Po barvení 
hematoxylin - eosinem byly u plic my�í z klece 2 pozorovány zøetelné rozdíly po jedenáctém 
týdnu inhalace nanoèástic olova. V plicích je vidìt nahromadìní surfaktantu v alveolách, které 

zpùsobuje celkové zmen�ení alveolárního prostoru. Bylo pozorováno zmno�ení alveolárních 
makrofágù, které jednoznaènì poukazují na fagocytózu cizích èástic z plic. Tkáò plic 
po inhalaci nanoèástic olova vykazuje lokální zmno�ení kolagenního vaziva v porovnání 
s tkání plic my�í kontrolních, co� bylo vizualizováno pomocí speciálního barvení 
na kolagenní vlákna a to zeleným trichromem. Mikroskopickým zkoumáním preparátù jater 

byly zji�tìny radikální rozdíly v patologii tkánì také a� po jedenácti týdnech experimentu. 
V jaterních buòkách je patrné centrálnì umístìné jádro s kondenzovaným chromatinem. 

Hepatocyty vykazovaly cytoplazmatickou vakuolizaci, která je v porovnání s hepatocyty 

kontrolní jaterní tkánì výrazná. Nahromadìní Kuppferových bunìk v játrech indukuje 
fagocytózu cizích èástic. Závìrem lze tedy konstatovat, �e tøináctitýdenní inhalaèní 
experiment nanoèástic olova byl dostaèující na to, aby ve tkáni jater a plic pokusných my�í 
byly pozorovatelné patologické zmìny pod svìtelným mikroskopem.  
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