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AKUMULACE A ELIMINACE MICROCYSTINŮ V RYBÁCH 
(CYPRINUS CARPIO, HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) A 

HODNOCENÍ BIOMARKERŮ PO EXPOZICI SINICOVOU BIOMASOU 
ACCUMULATION AND ELIMINATION OF MICROCYSTINS IN FISH (CYPRINUS 

CARPIO, HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) AND MODULATION OF 
BIOMARKERS AFTER EXPOSURE TO CYANOBACTERIAL BLOOMS 

 
ADAMOVSKÝ O., KOPP R., HILSCHEROVÁ K., PALÍKOVÁ M., NAVRÁTIL S., 

BLÁHA L. 
 

Abstrakt   
Two species of common edible fish - common carp (Cyprinus carpio) and silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) were exposed to Microcystis spp. dominated natural cyanobacterial water bloom 
for two months (microcystin concentrations ranged 182–539 µg/g dry weight) followed by depurination in the 
clean water for next 8 weeks. Microcystin content in the muscle and hepatopancreas of both species was 
analysed by ELISA and modulations of biochemical markers (such as intracellular glutathione, GSH) were 
investigated. Microcystins accumulated in the muscle up to 1.4-29 ng/g fresh weight (fw) and 3.3–19 ng/g fw in 
silver carp and common carp, respectively. About an order of magnitude higher concentrations were detected in 
the hepatopancreas. Concentrations up to 226 ng/g fw were observed in silver carp. A peak (mean 132 ng/g fw) 
was recorded in the common carp after initial 4 weeks followed by a decrease during exposure (mean 69 ng/g fw 
after 9 weeks). After the transfer of fish to clean water, microcystins were relatively rapidly eliminated from both 
muscle and hepatopankreas within 1-2 weeks. From the biochemical markers, concentrations of GSH were 
significantly induced in both fish species indicating oxidative stress and enhanced detoxification processes. 
Common carp seemed to be more sensitive species. Risk assessment of microcystins accumulated in the edible 
fish tissues was performed using US EPA methodology and calculated hazard indexes indicated generally low 
health risks. 
 
 
ÚVOD 

Hepatotoxické microcystiny (MCs) jsou skupinou peptidů produkovaných některými 
druhy sladkovodních sinic jako jsou Microcystis sp., Planktothrix sp. aj. (Sivonen a Jones, 
1999). V jedné buňce může být během růstu produkováno i více variant microcystinů a 
celkově mohou tvořit až 1 % váhy sušiny biomasy. Ačkoli je menší množství microcystinů 
produkováno do okolního prostředí, většina zůstává uvnitř sinicových buněk, odkud se během 
kolapsu vodního květu dostává ve velkém množství do prostředí(Sivonen a Jones, 1999). 
MCs jsou inhibitory serin/threonin protein fosfatáz PP1 and PP2A a převážně se akumulují 
v játrech (Chorus a Bartram, 1999). Lze je však detekovat i v jiných orgánech jako jsou svaly, 
kůže a krev. Kromě hepatotoxicity a promoce karcenogeneze v játrech jsou dokumentovány a 
studovány i jiné druhy toxicity (Azevedo a kol., 2002, Briand a kol., 2003). Světová 
zdravotnická organizace (WHO) stanovila pro zmenšení rizika plynoucího z příjmu 
microcystinů maximální denní dávku na 0,04 µg.kg-1.den-1 korespondující s limitem pro 
pitnou vodu 1µg.l-1, která platí i v ČR (Chorus a Bartram, 1999, WHO, 1998). Tyto limity 
platí pro nejvíce studovanou variantu microcystin-LR. 

Zatímco toxicita pro člověka byla detailně studována, v akvatickém prostředí jsou jeho 
účinky málo prostudovány (Buryskova a kol., 2006, Malbrouck a Kestemont, 2006). Předešlé 
studie se zabývají metabolismem MCs a toxicitou pro ryby, avšak existuje jen málo detailních 
studií zabývajících se toxokinetikou a zdravotními riziky vyplývající z  akumulace MCs 
v rybách (Rodger a kol., 1994, Wiegand a kol., 1999, Zimba a kol., 2001).  

Oxidativní stres, což je nadprodukce kyslíkových radikálů (ROS) v buňce, je další 
důležitý mechanizmus toxicity řady kontaminantů a také MCs dokumentovaný u 
laboratorních zvířat (Ding a kol., 1998), ryb (Li a kol., 2003) a jiných organismů (Pflumacher 
a kol., 2006). Mezi efekty způsobené oxidativním stresem patří na buněčné úrovni lipidní 
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peroxidace (LPO), ovlivnění hladin glutathionu (GSH) (Jos a kol., 2005), aktivace komplexu 
detoxifikačních enzymů zahrnujících glutathion S-transferázu (GST), glutathion reduktázu 
(GR) a glutathion peroxidázu (GPx) (Vvan Der Oost a kol., 2003). Tyto parametry jsou často 
používány jako biomarkery toxicity včetně studií s rybami. 

Cílem této studie bylo zjistit míru akumulace i rychlost eliminace microcystinů ze 
tkání dvou druhů ryb – kapra Cyprinus carpio a tolstolobika bílého Hypophthalmichthys 
molitrix. Dále byla studována odpověď detoxifikačních enzymů a antioxidačního aparátu v 
prostředí s přirozeným výskytem sinicové biomasy. Oba druhy ryb patří mezi nejvíce chované 
masné druhy ryb jak v Asii tak v Evropě. Tato studie obsahuje nová data v oblasti kinetiky i 
eliminace microcystinu a hodnotí související zdravotní rizika. 

 
 

MATERIÁL A METODIKA 
Akumulační experiment usiloval o simulaci podmínek, které se běžně vyskytují 

v prostředí. Vybrané druhy ryb (kapr obecný, tolstolobik bílý; stáří 2 roky) byly odděleně 
drženy ve dvou venkovních nádržích (expoziční se sinicemi a kontrolní s čistou vodou) 
v rybochovných sádkách v Pohořelicích po dobu dvou měsíců. Kapr nebyl během 
experimentu dokrmován. Na začátku akumulačního experimentu byla průměrná váha kapra a 
tolstolobika 125 g a 202 g respektive. U eliminačního experimentu byla počáteční hmotnost 
ryb 46g a 421g respektive. 

Dominantními rody sinic byly Microcystis aeruginosa (45 %), Microcystis ichtyoblabe 
(45 %) a Anabaena flos-aque (5 %). Koncentrace microcystinů v biomase a ve vodě byly 
stanovovány pomocí HPLC dle (Lawton a kol., 1994). Na začátku experimentu byla 
koncentrace rozpuštěného microcystinu ve vodě a v biomase 22,7 µg.l-1, 539 µg.g-1, ve 
4.týdnu 13,8 µg.l-1, 425 µg.g-1, a v 9.týdnu 14,2 µg.l-1, 182 µg.g-1. Eliminace byla studována 
na rybách pocházejících z rybníku s přirozeným výskytem vodního květu, a které přírodní 
cestou akumulovaly microcystiny. Parametry vody byly během akumulačního respektive 
eliminačního experimentu následující : teplota 18,9 ± 3,8, 19,6 ± 1,3 ºC; rozpuštěný kyslík 
18,2 ± 2,0, 11,1 ± 3,2 mg.l-1; pH 9,4 ± 0,4, 9,1 ± 0,2. Ryby byly odebírány 4. a 9. týden u 
akumulačního experimentu a 1., 2., 4., 6. a 8. týden u eliminačního experimentu (5 - 10 ryb 
při každém odběru). Vzorky tkání byly uskladněny v mrazáku při -80ºC a následně 
analyzovány imunochemickou metodou ELISA na obsah MCs a hodnoceny na hladiny 
biomarkerů.  

Extrakce tkání byla převzata a optimalizována dle (Magalhaes a kol., 2001). Mražený 
vzorek (0,4 g) byl homogenizován v metanolu (3 mL) a ultrazvukován po 30 minut 
v ultrazvukové lázni. Poté centrifugován (4000 RPM, 10 min.). Supernatant odebrán a pelet 
opět rozpuštěn v 3 mL metanolu. Celý proces byl opakován celkem 3krát. Do získaného 
etanolového extraktu byl třikrát přidán 1 mL hexanu. Vzniklá hexanová vrstva byla odebrána 
pro stanovení lipidů ze vzorku. 

Pro stanovení MCs byla použita velice citlivá metoda ELISA nově připravená a 
optimalizovaná v laboratořích RECETOX. Metoda využívá kompetitivní reakce microcystinů 
ze vzorku s enzymově značeným microcystinem (křenová peroxidáza). Koncentrace 
microcystinů je stanovena fotospektrometricky dle vývoje substrátu (TMB, absorbance při 
420 nm, referenční délka 660 nm) (Zeck a kol., 2001). Kalibrační křivka byla pro každé 
měření 0,125 – 2 μg.l-1. 

Pro stanovení biomarkerů byl vzorek tkáně (1 mg) homogenizován na ledu s 1mL 
fosfátového pufru (PBS, pH 7,2), po centrifugaci (2500 g, 5 min, 4 ºC) byl uskladněn při -
80ºC. Koncentrace proteinu byla stanovena dle (Lowry a kol., 1951) . Jako standard byl 
použit hovězí sérový albumin. Koncentrace glutathionu (GSH) byla stanovena dle (Ellmann, 
1959) s použitím DTNB (5,5´-dithiobis-2-nitrobenzeová kyselina) jako substrátu. Před 
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analýzou byly vzorky ošetřeny trichloroctovou kyselinou (25 % w/v) pro odebrání proteinů a 
centrifugovány (6000 g, 10 min). Absorbance konjugátu GSH-DTNB byla stanovena při 420 
nm a koncentrace GSH byla spočítána dle kalibrační křivky s využitím standardu GSH. 

Rizika vyplývající z konzumace ryb byla kalkulována s využitím indexu 
nebezpečnosti (HI) porovnávajícím odhadovaný denní příjem (EDI) s tolerovaným denním 
příjmem (TDI=0,04 μg.kg-1.den-1) (Kuiper-Goodman a kol., 1999). Vyjádřili jsme také 
kritické množství potřebné k dosažení TDI. Pro tyto kalkulace jsme využili metodologii 
(EPA, 1989), která předpokládá 48 rybích jídel ročně, s předpokládanou porcí 132 g pro 
člověka s váhou 70 kg. 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
 Naše studie vystihuje toxokinetiku microcystinu v tkáních ryb kapra obecného a 

tolstolobika bílého. Podle dostupných zdrojů, předchozí studie zabývající se akumulací 
microcystinu v zooplanktonu, mušlích i rybách se detailně nevěnují eliminaci microcystinu 
z tkání (Amorim a Vasconcelos, 1999, Tencalla a kol., 1994, Thostrup a Christoffersen, 1999, 
Vasconcelos, 1995, Williams a kol., 1997).  

Vývoj akumulace a eliminace microcystinů z tkání je na obr. 1 a 2. Microcystiny 
akumulované ve  svalové tkání kapra a tolstolobika dosahovaly průměrných hodnot 9,8 a 10,6 
ng.g-1 ž.v. (živé váhy) (obr.1). O řád vyšší koncentrace byly nalezeny v hepatopankreatu, 
který je cílovým orgánem toxicity MCs a do něž se MCs dostávají pomocí selektivního 
transportního systému (Landsberg, 2002, Williams a kol., 1997). Poměr koncentrací ve 
svalovině a hepatopankreatu je v naší studii okolo 1:10 což je v souladu s předchozími 
studiemi, kde pozorovali rozdělení koncentrací MCs mezi svalem a hepatopankreatem 
respektive střevem v poměru 0,3 % a 4 % respektive vůči koncentraci ve střevě (Malbrouck a 
Kestemont, P., 2006).  

Průměrné koncentrace microcystinů jsou mezi našimi druhy ryb porovnatelné, 
nicméně maximální koncentrace v hepatopankreatu u tolstolobika se jeví menší než u kapra 
(porovnání 4.týdne akumulačního experimentu, hodnoceno dle průměru) (obr.1). Tento rozdíl 
může být vysvětlen možnou rezistencí fytoplanktofágního tolstolobika oproti benktovornímu 
kaprovi tak jak předkládá (Snyder a kol., 2002). V porovnání s našim pozorováním byla 
zveřejněna studie z jezera v Číně, kde koncentrace MCs v hepatopankreasu byla u kapra 10 
µg.g-1 sušiny a u tolstolobika 1,16 µg.g-1 sušiny (Xie a kol., 2005). 

Během našeho experimentu jsme zaznamenali různé kinetiky akumulace MCs do jater 
u obou druhů ryb. U kapra došlo v 9.týdnu k poklesu koncentrace MCs v játrech i svalech 
v porovnáním s 4.týdnem. Na druhou stranu jsme zaznamenali pokračující akumulaci MCs 
v játrech tolstolobika až na 124 ng.g-1 (9.týden). Výsledky ukazují na rozdílnou míru 
akumulace a eliminace u obou druhů ryb (obr.) (Malbrouck a Kestemont, 2006). Rozdíly mezi 
druhy mohou být vysvětleny fytoplanktofágním způsobem příjmu potravy u tolstolobika 
(aktivní příjem sinicových buněk) v porovnání s pasivním příjmem omnivorniního a 
benktofágního kapra. Výsledky taktéž mohou indikovat větší efektivitu metabolismu MCs u 
kapra obecného, ale tyto závěry se musejí v dalších studiích potvrdit.  

Eliminační experiment ukazuje, že MCs jsou poměrně rychle eliminovány z těl ryb 
obou druhů (obr.2). Dle dostupné literatury existuje jen omezené množství literatury 
zabývající se depurací MCs (Cazena a kol., 2005, Soares a kol., 2004, Xie a kol., 2004), ale 
žádná z nich se nevěnuje studii kapra obecného, který je nejčastěji chovanou rybou v Evropě 
a Asii. Studie s tilápií nilskou ukazují, že i v průběhu eliminace se i po 15 a 40 dnech mohou 
vyskytnout zvýšené koncentrace MCs v tkáních (Soares a kol., 2004, XIE, L. a kol., 2004). To 
je zřejmě v důsledku použité metody (HPLC), která by mohla detekovat konjugáty 
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s glutathionem, popřípadě s jinými biomolekulami (Soares a kol., 2004). Nicméně bližší 
informace objasňující eliminační kinetiku MCs u ryb chybí.  

Součástí naší studie bylo i posouzení biomarkerů oxidativního stresu (obr. 3). Ve 
většině případů došlo ke zvýšení hladin těchto enzymů (data nejsou součástí tohoto 
příspěvku). Pozorovaná zvýšená hladina GSH reaguje na zvýšenou míru detoxifikace a 
oxidativního stresu vyvolanou toxickými sinicemi (Blaha a kol., 2004, Jos a kol., 2005, Li a 
kol., 2003). Nicméně tyto adaptace byly pouze dočasné a u prodloužené expozice vedly 
k známkám obecné toxicity jako je suprese GSH (tolstolobik, 9.týden) (obr.3). Modulace 
těchto biomárkerů v naší studii ukazují na důležitou roli oxidativního stresu v toxicitě celkové 
sinicové biomasy, a také ukazují, že tyto parametry se dají použít jako ranná známka 
pozdějších závažnějších toxických efektů u ryb. 

 

 
  

Microcystiny naakumulované v rybí tkáni mohou představovat pro člověka riziko 
spojené s konzumací těchto ryb. K tomuto tvrzení přispívá i fakt, že microcystiny jsou 
termostabilní a nejsou degradovány během vaření (Harada a kol., 1996). V naší studii jsme 
hodnotili analýzu rizik s využitím metodologie US EPA 1998. Pro tyto výpočty byly vzaty 
v úvahu maximální koncentrace ve svalovině kapra (18,8 ng.g-1) a tolstolobika (29,3 ng.g-1). 
Teoretické riziko, vyjádřené jako Index nebezpečnosti, ukázalo vyšší hodnoty u tolstolobika 
(HI = 0,19) než u kapra (0,12). Koncentracím odpovídají i maximální denní porce, které by 
při konzumaci nevyhověly stanovenému dennímu limitu 0,04 µg.kg-1.den-1. Kritické množství 
pro tolstolobika z naší studie je 698 g a pro kapra 1087 g. Z výsledků naší studie vyplývá, že 
při konzumaci ryb s těmito koncentracemi nedochází k vážnému ovlivnění lidského zdraví. 

Obr. 1. Průměrná koncentrace MCs ve 
svalovině a hepatopankreatu (ng.g-1 ž.v.) 
během akumulačního experimentu. 
 

Obr. 2. Průměrná koncentrace MCs ve 
svalovině a hepatopankreatu (ng.g-1 ž.v.) 
během eliminačního experimentu. 
 

 
 
ZÁVĚR  

Naše studie objasňuje kinetiku akumulace a eliminaci MCs u dvou nejčastěji 
chovaných zástupců ryb v Evropě i Asii (kapr obecný, tolstolobik bílý). Maximální 
koncentrace ve svalovině se objevila ve 4.týdnu a  v prodloužené expozici (9. týden) nevedla 
k jednoznačnému snížení koncentrací. Role detoxifikačních enzymů byla potvrzena modulací 
hladin GSH a také výraznou eliminací MCs ze tkání během 1 - 2 týdnů po přesunutí ryb do 
čisté vody. Kalkulace rizik založená na US EPA metodologii ukázala relativně malá rizika 
(HI < 1). 
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Obr. 3. Biomarker oxidativního stresu - GSH (nmol.mg-1 proteinu) s vyznačením mediánu a 
výskytu 50% hodnot. Hvězdička ukazuje na statistickou významnost (p < 0,05). 

Souhrn  
Dva druhy kapr obecný a tolstolobik bílý, ryby běžné v jídelníčku Evropy i Asie, byly exponovány 

přirozenou biomasou sinic v kontrolovaném experimentu.  Tyto druhy ryb byly taktéž součástí eliminačního 
experimentu pro zjištění rychlosti depurace MCs z tkání. U  obou druhů ryb byly stanoveny koncentrace 
microcystinů a hodnocen oxidativní stres pomocí hodnocení koncentrací GSH. Microcystiny akumulované ve 
svalech se pohybovaly v rozmezí 1,4 - 29 ng/g ž.v u tolstolobika a 3,3 – 19 ng/g ž.v. u kapra. V hepatopankreatu 
se detekované koncentrace pohybovaly o řád výše (do 226 ng/g u tolstolobika a 132 ng/g u kapra). U kapra 
koncentrace spadla na 69 ng/g v 9.týdnu. V akumulačním experimentu bylo potvrzeno, že ryby po přesunu do 
čisté vody dokáží do 1-2 týdnu eliminovat MCs ze svaloviny i hepatopankreatu. U ryb byl analyzovány i hladiny 
detoxifikačních enzymů a látek. Bylo potvrzeno, že v prostředí se sinicemi odpovídají zvýšenou aktivitou 
detoxifikačního aparátu (tvorba GSH). Analýza rizika dle metodologie US EPA ukázala relativně malá rizika při 
konzumaci ryb. 
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VLIV TOXINŮ SINIC - MICROCYSTINŮ - NA RŮST A BIOMARKERY 
U FYTOPLANKTONNÍCH ORGANISMŮ 

EFFECT OF CYANOTOXINS - MICROCYSTINS - ON GROWTH AND 
BIOMARKERS IN VARIOUS PHYTOPLANTONIC ORGANISMS 

 
BÁRTOVÁ K., BABICA P., HILSCHEROVÁ K., BLÁHA L. 

 
 
Abstract 

We have studied effects of purified microcystins MC-LR and MC-RR and their mixtures (concentration 
range 1-25000 µg/l) on the growth of selected cyanobacteria (Microcystis aeruginosa) and eukaryotic algae - 
Chlorophyta (Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella kesslerii, Pediastrum duplex, Pseudokirchneriella 
subcapitata, Scenedesmus quadricauda). A modified algal inhibition test according to ISO 8692 was used to 
study effects on growth, modulations of oxidative stress biomarkers (content of glutathione, activities of 
glutathion S-transferase, glutathion peroxidase and glutathion reductase) were assessed with enzymatic 
spectrophotometric methods. Microcystins caused only weak growth inhibitions at 6 studied species, and the 
effects occurred at high (environmentally not relevant) concentrations about 25 mg/l. Interestingly, MC-RR 
(more polar variant) had more pronounced effects than MC-LR. Variable modulations of GSH, GST and GR 
were observed demonstrating thus "xenobiotic-like" effects of microcystins. Our results do not support the 
hypothesis about microcystin allelopathy. Supported by the Ministry of Education project No. IM6798593901. 
 
 
ÚVOD 

Microcystiny (MCs) patří do skupiny cyanotoxinů. Jsou to cyklické heptapeptidy, 
které jsou produkovány planktonními sinicemi (Anabaena, Planktothrix, Microcystis atd.). 
Díky celosvětovému rozšíření patří také k nejčastěji studovaným toxinům sinic. Tyto 
sloučeniny jsou produkovány uvnitř buněk sinic a většina MCs se do prostředí dostane až po 
lýze buňky. Vzhledem ke schopnosti sinic tvořit vodní květy, pokrývající vodní hladinu, je 
množství uvolněného MCs z uhynulé biomasy nezanedbatelné. Koncentrace rozpuštěného 
MCs během hromadného úhynu mohou dosahovat až hodnot kolem stovek μg.l-1, nicméně 
koncentrace MCs běžně naměřené ve vodní nádrži s rozvinutým vodním květem se pohybují 
v rozmezí 0,05-10 μg.l-1 (Chorus 2001; Sivonen 1996). 

Microcystiny jsou sloučeninami, které vykazují výraznou toxicitu především u savců 
(Dawson 1998), ale jsou známy toxické účinky MCs také u ryb, ptáků, obojživelníků a 
měkkýšů (Wiegand a Pflugmacher, 2001; Zurawell a kol., 2005). Již menší množství studií se 
zabývá vlivem MCs na fotoautotrofní organismy, včetně suchozemských a vodních rostlin 
nebo řas (Babica a kol.,. 2006). Většina doposud publikovaných efektů vlivem MCs byla 
způsobena v přítomnosti vysokých koncentrací, které jsou v přírodě málo časté.  

V současné době je známo více než 70 strukturních variant MCs (Codd 2005), z nichž 
se nejčastěji v prostředí vyskytují kongenery microcystin-LR a microcystin-RR (Gkelis a 
kol.,. 2005). 

V naší studii jsme se zabývali vlivem směsi MCs na růst 6 zástupců planktonních 
fotoautotrofů v rozmezí koncentrací od nízkých až po extrémní - v prostředí nerelevantní. 
Dalším cílem bylo srovnání toxicity dvou běžných strukturních variant MCs, -LR, -RR a 
následně porovnání citlivosti mezi testovanými druhy řas a sinic. Sledovali jsme také vliv 
koncentrace 300 μg.l-1 MCs (a)purifikované směsi MCs, (b)vodného extraktu laboratorní 
biomasy M. aeruginosa a (c)exudátu laboratorní kultury M. aeruginosa na biochemické 
parametry detoxifikace a oxidativního stresu u fototrofních organismů pomocí stanovení 
hladin glutathionu (GSH) a aktivit glutathion-S-transferázy (GST), glutathion peroxidázy 
(GPx) a glutathion reduktázy (GR). 
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MATERIÁL A METODIKA 
 
Testované organismy a kultivační podmínky:  

Veškeré organismy použité v experimentech pocházely z centra pro algologii 
Botanického ústavu Akdemie věd České republiky, Třeboň a následně byly laboratorně 
kultivovány: Chlamydomonas reinhardtii (UTEX 2246), Pediastrum duplex (CCALA 403), 
Chlorella kesslerii (CCALA 253), Pseudokirchneriella subcapitata (CCALA 433), 
Scenedesmus quadricauda (CCALA 463) a Microcystis aeruginosa (PCC 7806). Kultury byly 
pěstovány za nepřetržité aerace a kontinuálního osvětlení v rozmezí 2000 – 3000 lx. Teplota 
se pohybovala mezi 22 - 24 ºC. Optimálního růstu řas a sinic bylo dosaženo použitím 
modifikovaného růstového média (směs Zehnder média, Bristol Bold média a destilované 
vody v poměru 1:1:2). Každý experiment byl zopakován nejméně dvakrát. 
 
Inhibiční růstový test:  

Tento růstový test je modifikací OECD 201 (ISO 8692) normovaného růstového testu. 
Optimalizován pro provedení v 96ti jamkových mikrotitračních destičkách. Testované 
koncentrace směsi MCs a jeho strukturních variant (MC-LR, MC-RR) byly 0 (kontrola), 1, 
10, 100, 1000, 5000, 25000 μg.l-1. Každá testovaná koncentrace byla provedena v pěti 
opakováních. Mikrodeska byla inkubována 10 dní při teplotě 22 - 24 ºC a kontinuálně 
osvětlena. Růst testovaného organismu byl měřen jako optická hustota při 680 nm 
(spektrofotometrem GENios Spectra Fluor Plus-Tecan Group, Männedorf, Švýcarsko). 

 
Extrakce a purifikace microcystinů:  

MC-LR a MC-RR byl extrahován a purifikován z přírodní biomasy sinic (vzorek 
odebrán na vodní nádrži Nové Mlýny, Česká Republika, léto 2003, dominance Microcystis 
aeruginosa). Biomasa byla třikrát extrahována v 10% metanolu sonifikací, následovalo 
odstředění buněčného debrisu a přefiltrování. Microcystin byl analyzován a purifikován na 
HPLC Agilent 1100 Series s PDA detektorem (Agilent Technolgies, Německo) na koloně 
Supelcosil ABZ+Plus 150x4,6mm, 5 μm (Supelco, Bellefonte, PA, USA). 

 
Stanovení biochemických parametrů: 

Glutathion jsem stanovovali pomocí tvorby barevného produktu thiol-selektivní 
Ellmannovy reagencie (DTNB; CAS: 69-78-3) s volnými -SH skupinami (ELLMAN 1959). 
Glutathion-S-transferáza je měřena spektrofotometricky na základě detekce tvorby barevného 
konjugátu mezi redukovaným glutathionem a substrátem běžným pro všechny isoformy 
glutathion-S-transferázy 1-chloro-2,4-dinitrobenzenem (CDNB) (HABIG, PABST a kol. 
1974). Glutathion reduktáza a glutathion peroxidáza byly stanoveny kinetickou 
spektrofotometrickou reakcí (oxidace NADPH - úbytek absorbance při 340 nm) po přidání 
specifických substrátů (redukce oxidovaného glutathionu; 340 nm). 
 
 
VÝSLEDKY 
 
Vliv MCs na růst:  

Relevantní koncentrace žádné z variant microcystinů v prostředí (1-100 µg.l-1) 
nezpůsobovaly statisticky významný účinek u testovaných organismů. Jako příklad účinku 
MCs bylo uvedeno ovlivnění růstu u zelené řasy C. kessleri MC-LR (obr. 1). Během 
standardního řasového testu, kde je expozice 72 - 96 hodin, nebyly pozorovány žádné efekty. 
Můžeme sledovat rozdílnou citlivost některých organismů k jednotlivým testovaným 
variantám microcystinu. Nejcitlivějším organismem v tomto experimentu byl 
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Pseudokirchneriella subcapitata, který byl v časech 7 a 10 dní významně inhibován u obou 
strukturních variant MC (RR, LR) již od koncentrace 1000 µg/l (obr. 2). 

Při srovnání inhibičního účinku různých strukturních variant microcystinu můžeme 
pozorovat inhibici růstu vlivem MC-RR u všech testovaných kultur v nerelevantní 
koncentraci (25000 µg/l), kdežto MC-LR inhiboval ve stejné koncentraci pouze P. 
subcapitata, S. quadricauda a C. kessleri. Ostatní organismy významně neovlivnil. 
Nejvýznamnější inhibici růstu u sinice M. aeruginosa způsobila nejvyšší koncentrace MC-RR 
(25000 µg/l), oproti tomu MC-LR růst významně neovlivnil ani na nejvyšší koncentraci. 
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Obr. 1. Vliv MC-LR na růst zelené řasy Chlorella kessleri 
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Obr. 2. Vliv MC-RR na růst zelené řasy P.subcapitata 
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Vliv MCs na biochemické parametry: 
Naše experimenty prokázaly využitelnost stanovení detoxifikačních a antioxidačních 

parametrů během sedmidenní expozice microcystinem v různých směsích v koncentraci 
300 µg.l-1 u P. subcapitata. MC v této koncentraci nezpůsobil žádné viditelné ovlivnění růstu. 
U parametru GSH bylo pozorováno snížení hladiny vlivem MC po delších časech expozice, 
statisticky významné na 96h a 168h u těchto variant - vodný extrakt, exudát, směs 
microcystinu (obr. 3). Po expozici 168h byl významný pokles jen u varianty s exudátem. 
Nejvýznamnější poklesy hladiny GSH a aktivity GPx byly pozorovány po 96 h (4. den) u 
všech testovaných variant oproti kontrole. U GST je významné zvýšení aktivity v čase 96 h u 
MC a v čase 168 h u MC a surového extraktu, což signalizuje odbourávání microcystinů 
komplexem s GSH za přítomnosti GST. Toto zvýšení aktivity koresponduje se snížením 
hladiny GSH v pozdějších časech (96h, 168h). 

Nejrychleji ovlivněným parametrem působením MC je GPx, pokles je významný již 
po 3h expozici surovým extraktem. Toto snížení je významné také v časech 24h a 96h. Je 
zřejmé, že všechny testované varianty ovlivňují organismus v podobné intenzitě a rychlosti, 
statisticky významné změny u všech směsí jsou pozorovatelné až na pozdějších časech (96 h, 
168 h). Změny aktivity GR vlivem MCs jsou pozorovatelné již po 3 hodinách a statisticky 
významné jsou ve všech měřených časech ve srovnání s kontrolou. Účinky jednotlivých směsí 
na aktivitu GR se liší, nejvýraznější nárůst aktivity byl pozorován během celé expozice P. 
subcapitata purifikovaným MCs.  
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Obr. 3. Hladina glutathionu u kultury Pseudokirchneriella subcapitata během expozice 

koncentraci 300 µg/l MCs obsaženém ve a) vodném extraktu M. aeruginosa, b) 
exudátu M. aeruginosa, c) směsi MCs 

 
 
DISKUSE 
 Až doposud se problematice vlivu MC na fytoplankton věnovalo jen omezené 
množství studií (GROSS 2003), přestože microcystin patří do skupiny nejprostudovanějších 
toxinů sinic. Naše práce se snažila rozšířit nynější dostupné informace o vlivu  reálných 
koncentracích MCs v přírodě na planktonní fotoautotrofy.  
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Výsledky našich experimentů prokázaly inhibici růstu planktonních organismů po 
expozici vysokými koncentracemi MCs. Nicméně, koncentrace MCs, které jsou v prostředí 
běžné, neměly žádný viditelný vliv na růst testovaných organismů. Kearns a Hunter (2000) 
pozorovali inhibici růstu u C.reinardtii způsobenou semipurifikovaným extraktem sinice 
Anabaena flos-aquae obsahující MC o koncentraci 10 µg.l-1. Stejná koncentrace MC-LR 
inhibovala mobilitu u C. reinhardtii a také způsobovala její klesání ve vodním sloupci 
(Kearns a Hunter, 2001). Naše výsledky tyto účinky u C. reinhardtii nepotvrdily, inhibice 
růstu byla pozorována až po expozici MC-LR nebo MC-RR o koncentraci 25000 µg.l-1. 
Oproti tomu inhibiční účinky MC-LR na Scenedesmus a Chlorellu byly prokázány 
v environmentálně nerelevantních koncentracích (25 000 – 50 000 µg.l-1) (Singh a kol., 2001). 
Výsledky našeho experimentu tento inhibiční účinek potvrzují u obou organismů. 

Náš experiment také potvrzuje různou toxicitu rozdílných strukturních variant a směsi 
microcystinů u testovaných organismů. Ke stejným závěrům došli (Sedmak a Elersek, 2005) 
ve studii se Scenedesmus quadricauda, kde vlivem 500 µg.l-1 MC-LR došlo ke zvětšení 
velikosti buněk, kdežto u MC-RR tento účinek nebyl pozorován. Oproti tomu u sinice 
Synechococcus elongatus byl prokázán vliv 10 µg.l-1 MC-RR na fotosyntézu a změny 
v obsahu pigmentů (Hu a kol., 2004). Inhibice růstu vlivem MC-RR byla pozorována také u 
Cryptomonas erosa (Cryptophyta), Chroococcus minutus (Cyanobacteria), kdežto stimulace 
růstu byla prokázána u Monoraphidium contortum (Chlorophyta), Scenedesmus quadricauda 
(Chlorophyta) a M. aeruginosa (Cyanobacteria) (Sedmak a Kosi, 1998). Při srovnání 
sensitivity testovaných druhů vůči jednotlivým variantám MCs jsme zjistili nejvyšší citlivost 
u řasy Pseudokirchneriella subcapitata. 

Hypotézu, že MC je schopen ovlivňovat ostatní konkurenční organismy na 
fyziologické a biochemické úrovni v reálných koncentracích v prostředí, bohužel naše 
výsledky nepotvrzují. MCs v našem případě inhiboval růst až v extrémních koncentracích. 
Odlišné výsledky mohou být zapříčiněny rozdílnými kultivačními a expozičními 
podmínkami. 

Oproti tomu naše experimenty zaměřené na sledování biochemických parametrů a 
jejich změny prokázaly signifikantní modulace již ve významně nižší koncentraci. Vlivem 
MCs došlo k významnému snížení hladiny GSH, což koresponduje s jeho spotřebou jako 
substrátu u antioxidačních reakcí. S tímto účinkem koreluje zvýšení aktivity GST, což 
signalizuje možnou konjugaci microcystinu s GSH za katalýzy GST. Tento mechanismus 
detoxikace microcystinu byl prokázán u Phragmites autralis (Pflugmacher a kol., 2001), 
Ceratophyllum demersum, Elodea canadiensis, Vesicularia dubyana (Pflugmacher a kol., 
1998b). 

Podobný efekt, zvýšení aktivity GST, je popsán také u Synechococcus elongatus při 
expozici MC-RR (100 µg.l-1) (Hu a kol., 2005) a u Ceratophyllum demersum při expozici 
MC-LR (0,5 µg.l-1) (Pflugmacher a kol., 1998a).  

U Scenedesmus armatus způsobil surový extrakt přírodní biomasy (80 % M. 
aeruginosa, 20 % Aphanizomenon flos-aquae v koncentraci 0,25 µg.l-1) nejsilnější inhibici 
GST aktivity v porovnání s účinkem purifikovaných MC-LR a MC-RR (0,25 µg.l-1), vlivem 
kterých se naopak aktivita zvýšila oproti kontrole – expozice 24h (Pietsch a kol., 2001). 

 
 

ZÁVĚR 
Naše výsledky prokazují různý účinek strukturních variant MCs na růst planktonních 

organismů. Tyto účinky jsou druhově specifické a byly způsobeny pouze po expozici velmi 
vysokým koncentracím jednotlivých testovaných variant. Microcystiny ve všech testovaných 
variantách (vodný extrakt, exudát a purifikovaná směs MCs) ovlivňovaly všechny měřené 
biochemické parametry při koncentracích, které mohou nastávat v prostředí. Závěrem lze říci, 
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že intra a extracelulární produkty cyanobacterie Microcystis obsahují látky, které sice 
neovlivňují růst planktonních autotrofů, nicméně mohou vyvolat oxidativní stres a aktivovat 
detoxifikační mechanismy již v koncentracích relevantních v prostředí. 
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AhR-ZPROSTŘEDKOVANÁ AKTIVITA HUMINOVÝCH LÁTEK 
A JEJICH FOTODEGRADAČNÍCH PRODUKTŮ 

AhR-MEDIATED ACTIVITY OF HUMIC SUBSTANCES AND THEIR 
PHOTO-DEGRADATION PRODUCTS 

 
BITTNER M., HILSCHEROVÁ K., GIESY J.P. 

 
Abstract 

Humic substances (HS) are ubiquitous in the environment - they constitute the major components of 
dissolved organic matter in waters and the major part of materials that comprise soil organic matter. However, 
some studies indicate that HS can induce a direct adverse effect on human health and hormone-like effects on 
fish, amphibians and invertebrates. HS molecules contain number of aromatic rings and conjugated double 
bonds - the so called chromophores. That implies irradiation of dissolved HS can lead to a series of 
photochemical reactions which can act on the HS itself, or on other substances present in aquatic environment 
along with HS such as e.g. xenobiotics.  
 In our previous study, we have found significant interactions of pure humic acids (HA) with cytosolic 
aryl hydrocarbon receptor (AhR). The reporter gene in vitro bioassay with H4IIE-luc cells was used for 
determination of AhR-mediated activity of HA. H4IIE-luc are stably transfected hepatoma cells with a luciferase 
reporter gene that is activated via AhR. Irradiation of five different aqueous HA samples were carried out in 
pyrex tubes using low-pressure mercury lamp. Concentrations of irradiated HA samples were 50 mg/L, and 
irradiation times were from 0 to 52 hours. 
 In this contribution, we summarize our new findings on alteration of AhR-mediated activity of 
irradiated HS under the lab conditions. Additionally, supposed mechanisms of observed irradiation-induced 
decrease in AhR-mediated activity of dissolved HS are discussed.  
 
 
ÚVOD 

Huminové látky (HS - humic substances) jsou organické makromolekulární látky 
přirozeně se vyskytující ve všech fázích životního prostředí - v půdě, vodě a ve vzduchu. Ve 
sladkovodních ekosystémech představují hlavní složku rozpuštěného organického uhlíku, 
vyskytujícího se ve vodách v koncentracích 0,5 až 50 mg·l-1 (Steinberg 2003). Tyto látky 
vznikají z odumřelé organické hmoty (např. z ligninu, celulózy, lipidů, proteinů...) v procesu 
tzv. humifikace. Po chemické stránce je velmi obtížné HS specifikovat, neboť se jedná o 
složité makromolekuly s aromatickými i alifatickými strukturami. Akvatické HS se dle 
molekulové hmotnosti a zastoupení jednotlivých funkčních skupin (především 
karboxyskupin) dělí na huminové kyseliny (HA - humic acid) a fulvokyseliny (FA - fulvic 
acid).  
 Donedávna byly samotné HS považovány za inertní látky, v odborné literatuře u nich 
byla diskutována především sorpce kovů a organických látek na jejich molekulární struktury 
(Mezin a Hale, 2004). Výzkumy z poslední doby však dokazují, že samotné HS mohou v 
prostředí působit také jako chemikálie typu xenobiotik. Meinelt a kol. (2004) zjistili, že 
syntetická HS (HS1500) ovlivňuje fyziologickou kondici a poměr zastoupení pohlaví u ryby 
Xiphophorus helleri. Při expozici hlístice Caenorhabditis elegans (Hoss a kol., 2001) 
huminovým látkám byl zjištěn jejich vliv na hormonální regulaci hlístice. Pokusy s kapry 
prokázaly závislost dávka-odpověď mezi expozicí HS a modulací „heat shock“ proteinů 70 
(HSP70), obdobné pokusy s korýši Daphnia magna prokázaly vliv HS na syntézu HSP70, 
biotransformačních enzymů glutathion S-transferáz, enzymů oxidativního stresu peroxidázy a 
glutathion peroxidázy (Wiegand a ko., 2003). Specifičtějším mechanismem působení HS je 
modulace fotosyntetické produkce kyslíku u řas Scenedesmus armatus, mechu Vesicularia 
dubyana a růžkatce Ceratophyllum demersum (Pflugmacher a kol., 1999).  
 Rozpuštěné HS jsou hnědě zbarvené - absorbují tedy záření v UV-VIS části 
slunečního spektra. Absorpce slunečního záření molekulami HS vede k řadě fotochemických 
reakcí, kde většina absorbované energie (záření) je přeměněna na teplo, a zbylá část 
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absorbované energie přímo štěpí molekuly HS či iniciuje fotochemické řetězové reakce ve 
vodách (Steinberg 2003).  
 AhR představuje ligandově závislý transkripční faktor, který „zprostředkovává“ 
biologické a toxické účinky strukturně odlišných látek. Podle svého nejsilnějšího známého 
induktoru (ligandu) je tento receptor také nazýván „dioxinový receptor“; dalšími silnými 
ligandy AhR jsou např. environmentální kontaminanty polychlorované dibenzo-p-dioxiny 
(PCDDs), polychlorované bifenyly (PCBs) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), a 
v poslední době byly také identifikovány strukturně velice odlišné ligandy AhR, kterými jsou 
např. indolové a tetrapyrolové sloučeniny či flavonoidy (Denison a Nagy, 2003). Doposud 
bylo pouze potvrzeno, že působením UV záření na HS ve vodě dochází k fototransformaci (u 
FA intenzivněji než u HA; Brinkmann a kol., 2003).  
  Cílem této práce bylo prostudovat možný biochemický mechanismus toxicity HS, 
kterým je aktivace vnitrobuněčného aryl hydrokarbonového receptoru (AhR), a dále 
prostudovat změnu AhR-zprostředkované aktivity jejich fototransformačních produktů - 
ozářených HS rozpuštěných ve vodě.  
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

V našich studiích jsme jako modelové látky používali komerčně dostupné huminové 
kyseliny (HA) zakoupené od firmy Fluka (HAF), dodávané v pevné formě, a pro zjištění 
obecnější vlastnosti HS aktivovat AhR jsme dále otestovali dalších 10 druhů HS zakoupených 
od firmy Sigma Aldrich (HA sodium salt) a International Humic Substances Society (IHSS): 
Suwannee River HA, Suwannee River FA, Suwannee River NOM (natural organic matter), 
Florida Peat HA a Florida Peat FA, Nordic Aquatic FA, Nordic Reservoir NOM, Waskish 
Peat HA, Elliot soil HA, Leonardite HA. 
 Pro testování aktivace AhR (dioxinové toxicity) jsme použili buněčnou linii H4IIE-luc 
(Sanderson a kol., 1996), což je moderní in vitro biotest využívající transgenních buněk 
krysího hepatomu, do jejichž  DNA byl vložen gen pro tvorbu luciferázy. Tento gen je 
aktivován po navázání ligandu (toxikantu) na Ah-receptor (receptor pro dioxinově aktivní 
látky). Pomocí tohoto testu jsme testovali HS v rozmezí 1,25 - 150 mg·l-1. Jako pozitivní 
kontrolu jsme použili 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) - 8 koncentrací v rozsahu 
3,2·10-8 - 1,6·10-4 mg·l-1 (t.j. 0,1 - 500 pM), jako negativní rozpouštědlovou kontrolu směs 
DMSO a 0,05M NaOH v odpovídajících koncentracích. Test byl prováděn v mikrodestičkách 
a expozice testovaným roztokům HS trvala 24 h. Koncovkou tohoto testu je měření 
luminiscence, která je přímo úměrná dioxinové toxicitě zkoumané látky.  
 Pro bližší identifikaci AhR-aktivních složek HS jsme provedli frakcionaci vzorku dle 
lipofility, tj. kapalinovou extrakci (LLE) alkalického roztoku HS směsí hexan/dichlormetan 
(3:1 v/v).  Abychom vyloučili případnou kontaminaci vzorků HAF známými AhR-aktivními 
perzistentními látkami (např. PCDDs, PCBs a PCDFs), provedli jsme LLE roztoků HS s 
přídavkem konc. H2SO4.  
 Ozařování roztoků jednotlivých HS bylo prováděno v pyrexových zkumavkách 
střednětlakou UV lampou. Pyrex byl použit kvůli odstínění vlnových délek λ<300 nm. 
Ozařování probíhalo v časech 0 - 52 hodin a koncentrace ozařovaných roztoků HS byla 50 
mg·l-1.  
 Hodnoty poločasu poklesu (t1/2) jak absorbance, tak i AhR-zprostředkované aktivity, 
byly získány z příslušných jednofázových rovnic exponenciálního poklesu (charakteristických 
pro každý vzorek HS). Hodnoty t1/2 charakterizují míru poklesu z nejvyšší hodnoty (čas 
ozařování 0) absorbance/AhR-zprostředkované aktivity na hodnotu plató (tedy ne na 0). Plató 
hodnoty představují intercepty rovnic poklesu, viz tab. 1. 
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VÝSLEDKY  
Úvodní experimenty jsme provedli za použití HAF. Proměřením roztoků HAF jsme 

zjistili jejich významnou AhR-zprostředkovanou aktivitu. Z naměřených dat jsme vypočítali 
hodnotu REPHAF - 6·10-8 (REP - relativní potence, tj. AhR-aktivita měřeného vzorku vyjádřená 
jako AhR-aktivita odpovídajícího množství TCDD). 
 Pro bližší identifikaci AhR-aktivních složek HAF jsme provedli frakcionaci vzorku dle 
lipofility - LLE - alkalického roztoku HAF. Získaný organický extrakt vykazoval stejnou 
AhR-aktivitu, jako původní alkalický roztok HAF. Pro vyloučení případné kontaminace 
vzorků HAF známými AhR-aktivními perzistentními látkami jsme provedli LLE za 
přítomnosti 96% H2SO4. Otestováním AhR-aktivity získaného extraktu jsme již žádnou AhR-
aktivitu nezjistili. Z tohoto důvodu jsme případnou kontaminaci perzistentními látkami 
vyloučili. Výše uvedené výsledky jsou shrnuty v grafu (obr. 1). Otestování dalších 11 
standardů HS jsme zjistili AhR-aktivitu i u dalších 4 vzorků HA - Florida Peat HA, 
Leonardite HA, Elliot soil HA a HA sodium salt. Hodnoty REP a LOEC AhR-

 
 

 
 
 

 
 

zprostředkované aktivity těchto látek jsou uvedeny souhrnně v Tab. 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

br. 1. Luciferázová aktivita TCDD, alkalického rozt. HAF, organického extraktu HAF a 
HAF-extraktu ošetřeného H2SO4. Výsledky jsou vztaženy k hodnotě TCDDmax. 
Hodnoty představují průměry ± SD tří opakování. 

Při ozařování roztoků HS v pyrexových zkumavkách jsme pozorovali významný 
okles absorbance všech měřených roztoků HS v závislosti na době ozařování (příklad vzorku 
AF viz obr. 2a). Otestováním AhR-aktivity vzorků HS získaných z jednotlivých časů 
zařování jsme zjistili pokles AhR-zprostředkované aktivity, který je úměrný době ozařování 
br. 2b). Obdobný pokles byl pozorován i u vzorku HA sodium salt, zatímco AhR-

prostředkovaná aktivita třech zbývajících AhR aktivních HA se nezměnila. Zjištěný pokles 
bsorbance (všechny ozařované vzorky HS) a AhR-zprostředkované aktivity (dva vzorky HA, 
j. HAF a HA sodium salt) lze dobře charakterizovat jednofázovými rovnicemi 
xponenciálního poklesu (tab. 1). 

TCDD
alkalický rozt. HAF
organ. extrakt HAF
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br. 2b.  HA sodium salt. Vzorky byly 
ů HA byla 17 

mg·l-1. Výsledky jsou vztaženy k hodnotě TCDDmax. Hodnoty představují 
průměry±SD 

Tab. 1 Shrnutí relativních potencí (REP), LOEC hodnot, rovnic poklesu jak absorbancí, tak i
AhR-zprostředkovaných aktivit, a vypočítané hodnoty t

 
 

- y=0.27e(-0.014x)+0.17 5,1 - -

Suwannee River NOM - - y=0.17e(-0.021x)+0.28 3,3 - -

Nordic Reservoir NOM - - y=0.13e(-0.019x)+0.12 3,6 - -

Látk
AhR-zprostředkovaná akt.Absorbance

1/2 degradace ozářených vzorků

a
Změny po ozáření

AhR-zprostředkovaná akt.

 REP LOEC [mg L-1] Rovnice poklesu  t1/2 [h] Rovnice poklesu  t1/2 [h]

HA-Fluka 4.5 x 10-8 1,9 y=0.48e(-0.083x)+0.19 8,4 y=16.25e(-0.20x)+6.72 3,5

HA Sodium Salt 7.4 x 10-8 1,9 y=0.50e(-0.075x)+0.21 9,2 y=6.52e(-0.18x)+5.67 3,9

Elliot Soil HA 8.4 x 10-8 1,9 y=0.53e(-0.076x)+0.57 9,1 - -

Florida Peat HA 2.6 x 10-8 16,7 y=0.64e(-0.095x)+0.23 7,3 - -

Leonardite HA 4.3 x 10-8 1,9 y=0.73e(-0.071x)+0.36 9,8 - -

Suwannee River HA - - y=0.33e(-0.076x)+0.28 9,1 - -

Waskish Peat HA - - y=0.41e(-0.012x)+0.27 5,7 - -

Suwannee River FA - - y=0.19e(-0.015x)+0.15 4,8 - -

Nordic Aquatic FA -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REP a LOEC hodnoty jsou vztažené k AhR-zprostředkované aktivitě pozitivní kontroly - TCDD. Hodnoty t1/2 jsou 
 zpočítány z rovnic poklesu, jak je popsáno v části Materiál a metody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52h 

blank 

0h 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2a. Absorbční spektra ozářených vzorků HAF v jednotlivých časech ozařování. Všechny 
vzorky HAF byly ozařovány při koncentraci 50 mg·l-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Luciferázová aktivita vzorků ozařovaných HAF a
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DISKUSE 
jištěné hodnoty REP jsou sice relativně nízké (při srovn

-1
Z ání s TCDD), ale vzhledem k 

ysokým koncentracím HS v životním prostředí (řádově mg·l ) lze považovat tyto hodnoty 
EP z ů HAF jsme zjistili 
ysokou AhR-zprostředkovanou aktivitu jak v získaném organickém extraktu - tedy aktivitu 
pofilních složek roztoku, tak ale i nezanedbatelnou aktivitu ve zbývajícím alkalickém 
ztoku Ahr-aktivních HA  - tedy v roztoku, který by již neměl obsahovat významná množství 

pofilních látek. Tato zjištění dokazují přítomnost jak lipofilních, tak i hydrofilních AhR-
ktivních složek v původním alkalickém (vodném) roztoku AhR aktivních HA. Provedením 
LE roztoku HA za přítomnosti koncentrované kys. sírové jsme dále zjistili, že AhR-aktivita 
A není způsobena perzistentními organickými ligandy AhR - tedy PCDDs, PCBs a PCDFs.  

Pro vysvětlení zjištěného poklesu AhR-aktivity HAF a HA sodium salt v závislosti na 
obě ozařování se nabízejí dvě hypotézy:  
 Huminové kyseliny působí v ozařovaném roztoku jako fotoaktivátory degradace 

1994
• Hum

zářen gradovány - tj. dochází k jejich přímé fotolýze. 
bné jsou obě varianty poklesu AhR-aktivity ozářených vzorků HA , ale pro bližší 

určení 

ČR 525/05/P160 a INCHEMBIOL MSM 0021622412. 
k

 
LIT
Brin ., Sartorius, D., Frimmel, F. H. (2003). Photobleaching of humic rich dissolved organic matter. 

D n

., Traunspurger, W., Steinberg, C. E. W. (2001). Refractory dissolved organic 
matter can influence the reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda). Freshwater Biology 46, 1-10. 

einelt, T., Schreckenbach, K., Knopf, K., Wienke, A., Stuber, A., Steinberg, C. E. W. (2004). Humic 
ces affect physiological condition and sex ratio of swordtail (Xiphophorus helleri Heckel). Aquatic 

anderson, J. T., Aarts, J., Brouwer, A., Froese, K. L., Denison, M. S., GIESY, J. P. (1996). Comparison of Ah 
mediated luciferase and ethoxyresorufin-O-deethylase induction in H4IIE cells: Implications for 

v
R a ekotoxikologicky významné. Frakcionací alkalických roztok
v
li
ro
li
a
L
H
 
d
•

organických látek v roztoku (včetně AhR-aktivních PAHs), a to prostřednictvím tvorby 
reaktivních kyslíkových radikálů tvořících se v roztoku HAF a HA sodium salt (Frimmel, 

). 
inové kyseliny - přesněji řečeno jejich AhR-aktivní fragmenty - jsou působením 
í přímo fotode

Pravděpodo F
převládajícího (případně jediného probíhajícího) mechanizmu degradace je nutné 

provést další experimenty. 
 
 
ZÁVĚR 
• Naším výzkumem jsme prokázali, že HS samy o sobě mohou vykazovat významnou míru 

AhR-aktivity. Významnou AhR-aktivitu in vitro vykazovalo 5 z 12 zkoumaných HS. 
• Ozářením AhR-aktivních vzorků HA došlo k významnému snížení jejich AhR-aktivity ve 

dvou případech, u zbylých třech vzorků ke změně AhR-zprostředkované aktivity nedošlo. 
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STANOVENÍ 1-HYDROXYPYRENU POMOCÍ VYSOKOÚČINNÉ 
KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE 

DETERMINATION OF 1-HYDROXYPYRENE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY 

 
BLAHOVÁ J., SVOBODOVÁ Z. 

 

bstract 
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous polutants derived from pyrogenic and 

etrogenic sources, which  contaminate aquatic ecosystems. PAHs are absorbed by fish via the gills and body 
rface but also by ingestion of food or through contaminated sediment. PAHs are rapidly transformed into 
ore hydrophilic metabolites and are usually determined in fish bile, where are concentrated and stored prior to 

xcretion.  Biliary PAH metabolite analysis provides information about the actual exposure of fish to PAH 
ompounds. The aim of this study was application of 1-hydroxypyrene (1-OHP) determined in the fish bile as 

e assessment of aquatic ecosystems contamination by polycyclic aromatic hydrocyrbons. 1-
 determined by high performance chromatography with 

or 

serum albumin. 

 
ÚVOD 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou organické sloučeniny tvořené 
nejméně dvěma kondenzovanými benzenovými jádry. Představují skupinu perzistentních 
látek přítomných ve všech složkách a oblastech životního prostředí. Do prostředí vstupují 
nejčastěji při spalování fosilních paliv, jako vedlejší produkty průmyslových procesů a během 
zpracování potravin. PAH se vyskytují v životním prostředí ve velmi nízkých koncentracích, 
ale jejich biologická aktivita je velmi vysoká. Mnohé z nich jsou totiž potenciálními 
karcinogeny a mutageny nebo mají jiné zdraví škodlivé účinky (Douben 2003). V životním 
prostředí je na návrh Agentury ochrany životního prostředí USA (US Environmental 
Protection Agency) nejvíce sledována skupina 16 tzv. „prioritních“ PAH, které se staly 
vhodnými indikátorovými látkami pro studium polycyklických aromatických uhlovodíků 
v životním prostředí (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, 
pyren, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[ah]antracen, 
benzo[ghi]perylen a indelon[1,2,3-cd]pyren).  

Ve vodě se polycyklické aromatické uhlovodíky vyskytují převážně v abiotických 
složkách (voda, sedimenty, suspendovaný materiál). U živých organismů dochází k poměrně 
rychlé metabolizaci lipofilních PAH na polárnější metabolity, které jsou rychleji a snadněji 
eliminovány z organismu než původní sloučeniny (Van Der Ost a kol., 1994). 
Biotransformace polycyklických aromatických uhlovodíků probíhá ve dvou fázích. V první 
fázi detoxikace dochází ke vzniku polárnějšího produktu, který ve druhé fází detoxikace 
reaguje s konjugačními enzymy za vzniku konjugátů, které jsou vylučovány z organismu 
(Kvasničková 1995). Nejvyšší koncentrace metabolitů PAH byly zjištěny ve žluči a v menší 
koncentraci v játrech. Jedlé tkáně a jiné mimojaterní části ryb vykazovaly pouze nízké 
koncentrace (Varanasi a Stein, 1991).  

Nejčastěji používaným metabolitem pro hodnocení expozice PAH ve vodním prostředí 
je 1-hydroxypyren (Hosnedl a kol., 2003; Pakkarainenen 2006). 1-hydroxypyren (obr. 1) je 
stabilní sloučenina, jejímž jediným známým prekurzorem je pyren, který je majoritní složkou 
spektra PAH. Stanovení 1-hydroxypyrenu jako vhodného bioindikátoru pro monitorování 

 
A

p
su
m
e
c
biomarker for th
hydroxypyrene, the major metabolite of pyrene, was
fluorescence detection after a release from conjugates by enzymatic hydrolysis. In order to correct f
differences in bile accumulation levels, normalisation of the 1-hydroxpyrene concentrations with the biliary 
protein concentration was elavuated. The protein concentration was determined using Bicinchoninic Acid 
Protein Assay Kit using  bovine 
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výsk i u 
lidí. Stanovení se prov

 na 
polárn  
nebo sulfát a vylučovány z organism  krokem při stanovení 1-
hydroxypyrenu je uvolnění olnění dochází enzymovou 
hydrolýzou za účasti enzym Vlastní stanovení je možno 

rovádět pomocí synchronní fluorescenční spektroskopie (Ariese a kol., 1997), HPLC nebo 
sson a kol., 2003). Někteří autoři používají při uvádění koncentrace 1-hydroxypyrenu 

normal

ytu polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí se běžně používá 
ádí v moči (Barek a kol., 1997). 

Během detoxikačních procesů v organismu jsou PAH nejprve metabolizovány
ější hydroxyderiváty, které jsou potom navázány na kyselinu glukuronovou, glutathion

u. Proto prvním nutným
vázaného analytu z konjugátů. K uv
u β-glukuronidasy/arylsulfatasy. 

p
GC (Jon

izaci na obsah proteinů (Ariese a kol., 1997) nebo žlučového barviva biliverdinu 
(Rudock a kol., 2003), čímž redukují rozdíly, které vznikají při různé hustotě žluči. Obsah 
žluči se mění s množstvím přijatého krmiva, jestliže je ryba před odběrem nakrmena, žluč 
obsahuje velké množství vody a je tedy naředěna (Ariese a kol., 1997). 
 

 
Obr. 1. Strukturní vzorec 1-hydroxypyrenu (C16H10O) 

. 1 a 2 byly získány na sádkách ve Vodňanech 
(prosin

sazen a na většině míst dnešního výskytu by se bez 
pravide

 
Cílem naší práce bylo zavedení a validace metodiky stanovení 1-hydroxypyrenu (1-

OHP) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. Stanovení 
bylo provedeno modifikací metody Hosnedl a kol. (2003). Obsah 1-hydroxypyrenu byl 
přepočítán na obsah proteinů, který byl stanoven spektrofotometricky (Bicinchoninic Protein 
Assay Kit).  
 
 
MATERIÁL A METODIKA 
Charakterizace vzorků  

Zkušební vzorky žlučí pro zavedení a validace metodiky stanovení 1-hydroxypyrenu 
byly odebrány v průběhu roku 2006 a 2007 v různých lokalitách a od různých druhů ryb (kapr 
obecný, parma obecná, karas stříbřitý). Vzorky žlučí byly skladovány v mrazícím boxu (-85 
°C) až do doby analýzy. Vzorky žlučí kapra č

ec 2006) od kaprů určených k distribuci do tržní sítě, ryby pocházely z rybníku 
Dřemliny. Vzorek žluči kapra č. 3 pocházel od kapra odloveného (září 2006) v rybníku Starý 
(Rybníkářství Pohořelice a.s.). Vzorky žlučí karase stříbřitého byly získány odlovem 
v mokřadech v oblasti soutoku řeky Dyje a Moravy (duben 2007). Vzorky žlučí parmy obecné 
byly získány odlovem v řece Dyje v lokalitě Břeclav (listopad 2006). 
 
Charakterizace vybraných druhů ryb 

Kapr obecný (Cyprinus carpio) patří mezi nejhojnější a nejrozšířenější druhy ryb. Na 
území České republiky je kapr původní pouze v přítocích Dunaje – zejména řekách Moravě a 
Dyji. Na zbytku našeho území byl vy

lného vysazování ani neudržel. Kapr je teplomilná všežravá ryba zdržující se u dna, 
nejlépe se mu daří v dobře prohřátých vodách, přizpůsobí se i drsnějšímu tekoucímu prostředí. 
Jeho potrava je velmi pestrá, od živočišné (žížaly, menší červy, hmyz) až po rostlinnou.  
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Karas stříbřitý (Carassius auratus) se vyskytuje v tekoucích i stojatých vodách, je 
odolný vůči nedostatku kyslíku i znečištění vody, vystačí si s minimem potravy a přežije i 
značné

 ředěním komerčně 
odávaného standardu (10 ng/μl v methanolu, Dr. Ehrenstorfer) do methanolu s přídavkem 

kyseliny askorbové (50 mg na 100 ml). Pracovní roztoky pro sestavení kalibrační křivky (1, 5, 
10, 20, 25 a 50 ng/ml) byly připraveny ředěním do methanolu vždy těsně před měřením. 
Zásobní roztok byl uchován v ledničce. 

Prvním krokem pro stanovení 1-hydroxypyrenu bylo uvolnění analytu z konjugátů, ve 
kterých se v organismu vyskytuje. Uvolnění bylo provedeno enzymatickou hydrolýzou za 
účasti enzymu β-glukuronidasy/arylsulfatasy.  Do 50 ml Erlenmayerovy baňky bylo 

stabilizace kyselinou askorbovou – 750 
g do 1 l), 25 μl vzorku žluči a 5 μl enzymu. Směs byla inkubována po dobu 1 hodiny ve 

l acetonu a 5 ml acetátového pufru. Po nanesení vzorku byla kolonka 
romyta 5 ml destilované vody a následně eluována 5 ml acetonu. Eluát byl odpařen pod 

inut). Odparek byl nakonec rozpuštěn v 500 μl methanolu 

Podmín

bu 4 minut. 

vané 
vody). Směs byla inkubována v termostatu po dobu 30 min při 37 °C. Následně byla změřena 
absorbance proti slepému vzorku (25 μl destilované vody a 220 μl pracovního roztoku) při 

 poranění. Živí se vodními živočichy i vodním rostlinstvem. 
Parma obecná (Barbus barbus) žije v hejnech v hlubší proudící vodě středního toku 

řek. Jedná se o štíhlou rybu  přizpůsobenou k životu v proudící nebo tažné vodě. Pohybuje se 
u dna, kde masitým rypcem snadno obrací i větší kameny a vyhledává potravu. Jako většina 
kaprovitých ryb je všežravá, ale s ohledem na místa výskytu preferuje živočišnou potravu, 
kterou tvoří larvy vodního hmyzu, korýši, měkkýši, kroužkovci  a i ostatní bezobratlí splavení 
do řeky. Díky její schopnosti silné kumulace kovů a dalších organických polutantů je 
považována za velmi vhodný druh pro monitoring vodního prostředí. 
 
Příprava standardů a vzorků 

Zásobní roztok 1-hydroxypyrenu (100 ng/ml) byl připraven
d

napipetováno 9 ml acetátového pufru (0,4 M; pH = 5; 
m
vodní lázní při 37 °C za neustálého míchání. Po hydrolýze vzorků žlučí bylo nutné směs 
přečistit, aby došlo k odstranění koextraktů (lipidy, pigmenty), které by mohly interferovat při 
vlastním stanovení. Pro přečištění byla použita extrakce na tuhé fázi (SPE) s využitím 
kolonek LiChrolut®EN (200 mg, Merck). Před nanesením vzorku byla kolonka 
kondicionována 5 m
p
atmosférou dusíku (50 °C, asi 30 m
a zfiltrován do vialky (0,45 μm, Nylon). 
 

ky chromatografické analýzy 
Pro stanovení obsahu 1-hydroxypyrenu byl použit HPLC systém Alliance 2695 

s fluorescenčním detektorem FLD 2475 (Waters, USA). Fluorescenční detekce proběhla při 
zvolených vlnových délka λex = 364 nm a λem = 384 nm. Separace byla provedena na koloně 
Polaris C18–A, 3µ, 150 x 4.6 mm (Varian Inc.) a předkoloně MetaGuard Polaris C18-A, 5 µ, 
10 x 4.6 mm (Varian Inc.) gradientovou elucí při teplotě 35 °C a průtoku 
1 ml/min. Jako mobilní fáze byla zvolena směs acetonitrilu a vody, pro stabilizaci 
separovaného analytu byla do vodné fáze přidána kyselina askorbová (1mg/l). Analýza trvala 
12 minut a mezi každým nástřikem byla kolona kondicionována po do
 
Stanovení proteinů 

Stanovení koncentrace proteinů bylo provedeno spektrofotometrickou mikrometodou 
s použitím komerčně dodaného kitu Bicinchoninic Protein Assay Kit (Sigma – Aldrich). 
Metoda je založena na alkalické redukci měďnatého iontu proteinem na měďný a následné 
chelataci měďného iontu kyselinou bicinchoninovou za vzniku fialového zbarvení.  

Na mikrotitrační destičky bylo pipetováno 220 μl pracovního roztoku (směs kyseliny 
bicinchoninové a Cu+II) a 25 μl zředěného vzorku žluči (10 μl žluči + 990 μl destilo

 25 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

570 nm

píku 8744661,5 (RSD = 
andard o koncentraci 20 ng/ml 

. Pro vytvoření kalibrační křivky (100, 200, 400, 500, 600, 800 a 1000 μg/ml) byl 
použit jako standard hovězí sérový albumin (1 mg/ml, Sigma - Aldrich).  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Validační parametry 

Mez detekce (0,118 ng/ml) a mez stanovitelnosti (0,392 ng/ml) byly stanoveny jako 
trojnásobek, resp. desetinásobek, šumu základní linie při analýze reálného vzorku. K zjištění 
opakovatelnosti nástřiku (n = 10) bylo použito standardu 1-hydroxypyrenu o koncentraci 10 a 
0 ng/ml. Pro standard o koncentraci 10 ng/ml byla průměrná plocha 2

0,8 %) a průměrný retenční čas 5,867 (RSD = 0,096 %). Pro st
byla průměrná plocha píku 18009355,8 (RSD = 0,701 %) a průměrný retenční čas 5,842 
(RSD = 0,185 %). Identifikace 1-hydroxypyrenu byla provedena porovnáním retenčního času 
analytu ve vzorku s retenčním časem kalibračního standardu. Kvantitativní vyhodnocení bylo 
provedeno metodou vnějšího standardu – odečtením koncentrace analytu ze 
šestibodové kalibrační křivky (obr. 1) a přepočtem na původní vzorek. Chromatogram 
standardu je uveden na obr. 2, chromatogram reálného vzorku je uveden na obr. 3. 

 

y = 915894x - 96017
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Obr. 1. Kalibrační křivka 1- hydroxypyrenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Chromatografický záznam standardu – 10 ng/ml 
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g/ml 
 
 

Získané výsledky obsahu 1-hydroxpyrenu jsou uvedeny v tab. 1. Obsah 1-
hydroxypyrenu byl v jednotlivých vzorcích velmi odlišný. Výrazné rozdíly byly zaznamenány 
i v obsahu proteinů, což potvrzuje nutnost normalizace obsahu 1-hydroxypyrenu na množství 
proteinů. Nejvyšší obsah 1-hydroxypyrenu byl zaznamenán u vzorků parem obecných. Parma 
obecná se pohybuje u dna, kde vyhledává potravu a kde je zároveň i nejvyšší obsah PAH. 
PAH jsou sloučeniny s malou rozpustností a ve vodním prostředí jsou většinou asociovány 
s tuhými částicemi - sedimenty. PAH ze sedimentů mohou být potom následně přijímány 
organismy žijícím na dně a vstupovat do potravních řetězců. Parma obecná je proto velmi 
často volena jako vhodný druh ryb pro monitoring vodního prostředí, protože dokáže dobře 
kumulovat organické polutanty. 

Nejnižší obsah byl nalezen u vzorku kapra č. 3 – 0,93 ng 1-OHP v mg proteinů. Nízký 
obsah analytu souvisí s tím, že se jednalo o mladého jedince, který byl chován v nezatíženém 
prostředí rybníku Starý. Kapr se obecně nepoužívá pro monitoring vodního prostředí, protože 

 

ab. 1. Obsah 1-hydroxypyrenu v jednotlivých vzorcích žluče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3. Chromatografický záznam vzorku (parma obecná, listopad 2006) – 2666,7 n

do volné přírody bývá pravidelně vysazován.
 
 
T
 

Název vzorku Věk 
(roky) 

Obsah        
1-OHP 

(ng/ml žluči) 

Obsah proteinů 
(mg/ml žluči) 

ng 1-OHP/mg 
proteinů 

Kapr obecný (vz. č. 1) 4 705,30 53,16 13,27 
Kapr obecný (vz. č. 2) 4 349,48 25,39 13,76 
Kapr obecný (vz. č. 3) 1 38,86 41,76 0,93 
Parma obecná (vz. č. 1) 8 2666,70 24,96 106,84 
Parma obecná (vz. č. 2) 8 3650,20 15,30 238,58 
Karas stříbřitý (vz. č. 1) 6 115,58 51,35 2,25 
Karas stříbřitý (vz. č. 2) 6 173,14 16,28 10,64 
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ZÁVĚR 
Byla zavedena a odzkoušena analytická metoda stanovení 1-hydroxypyrenu ve žluči 

b s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. 
 prezentovaných výsledků vyplývá, že výše uvedenou metodu lze použít k rutinnímu 
tanovení metabolitu PAH – 1-hydroxypyrenu.  Potvrdilo se také, že při uvádění výsledků 
bsahu 1-hydroxypyrenu je nezbytná normalizace na proteiny. 

oděkování 
ráce byla financována v rámci výzkumného záměru MŠM 6215712402. 
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POSOUZENÍ KONTAMINACE PŘÍTOKŮ ŘEKY LABE POMOCÍ 

T J., KROUPOVÁ H., 
SVOBODOVÁ Z. 

 

e aquatic environment in individual 
iver Elbe tributaries (Czech Republic) using selected biochemical markers, specifically the enzymes of the 
rst phase of xenobiotics transformation - cytochrome P450 and ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD). 

s were performed to determine the quantities of persistent organic pollutants in muscle tissue 

rivers w
used as halus L.). At each location, 10 

Stat
monitore t content of cytochrome P450 in fish liver was  found in the Vltava (0.241 nmol.mg  

west EROD 

The hig

Elbe in in sources of 

river Elb
 

ÚVOD

ostupným úložištěm xenobiotok a polutantů, jako jsou persistentní organické polutanty 
OPs) – PCB a chlorované pesticidy. Tyto sloučeniny mohou u vodních organismů 
dukovat různé biologické a biochemické reakce. Za účelem prokázání těchto xenobiotik 

 prostředí se zavedl účinný systém monitoringu s využitím biochemických markerů. 
iochemické markery jsou definovány jako měřitelné reakce na molekulární, biochemické, 
uněčné nebo fyziologické úrovni organismu, které takto odráží expozici organismu 
olutantům. Pomocí vybraných biochemických markerů byla hodnocena i jedna 
 nejvýznamnějších evropských řek, řeka Labe. Celková délka jejího toku je 1103,5 km, 
ovodí Labe má rozlohu 148 268 km2. Řeka Labe protéká přes dvě země – Českou republiku 
1 336 km2) a Německo (96 932 km2). Intenzivní výzkum kontaminace řeky Labe jak 

 české, tak z německé strany, byl zahájen v roce 1991 jako Projekt Labe I (1991-1994), 
okračoval jako Projekt Labe II (1995-1998), Projekt Labe III (1999-2002). V současné době 
robíhá Projekt Labe IV. Kontaminací řeky Labe se také zabývali Stachel a kol. (2003), 

(2004, 2006a) a Široká a kol. (2005). V roce 2006 byla pozornost zaměřena na 

igrační bariérou před 

ch analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový 
druh byl použit jelec tloušť (Leuciscus cephalus L.), jenž představuje citlivý bioindikátor 

BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ 
USE OF BIOCHEMICAL MARKERS FOR THE ASSESSMENT OF CONTAMINATION OF 

THE RIVER ELBE TRIBUTARIES 
 

HAVELKOVÁ M., RANDÁK T., ŽLÁBEK V., KRIJ

Abstract 
The aim of this study was to assess the contamination degree of th

R
fi
Chemical analyse
of fish (PCB, HCB, HCH, OCS, DDT), and the concentrations of alkylphenols and "musk" compounds. Eight 

ere monitored (Orlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina and Vltava; and the River Blanice was 
the control). The indicator species selected was the chub (Leuciscus cep

male of chub were captured. 
istical analysis showed no significant difference in cytochrome P450 contents between the locations 
d. The highes -1

protein); the lowest concentrations were found in the Orlice (0.120 nmol.mg-1 protein). 
Statistical analysis of EROD activity showed significant difference (P< 0.05) between  Blanice and  

Vltava river, and also  between  Orlice and  Vltava (P< 0.01),  Bílina (P< 0.01) and  Ohře (P< 0.05). The 
tava (576.4 pmol.min-1.mg-1); the lohighest EROD activity levels in fish liver were found in  Vl

activity levels in  Orlice (63.05 pmol.min-1.mg-1). 
In individual locations, results of chemical monitoring and values of biochemical markers were compared. 

hest correlation was found between biochemical markers and OCS and PCB. The results of 
biochemical markers analysis showed that   Vltava and the Bílina river were the most polluted tributaries of 

our study. These tributaries should not, however, be generally considered the ma
industrial contamination of the River Elbe, because the most important contamination sources are along the 

e itself. 

 
 

 Intenzivní nárůst antropogenní činnosti od počátku 20. století s sebou přinesl negativní 
dopad na životní prostředí. Jedna z jeho složek – vodní prostředí, se tak stává snadno 
d
(P
in
v
B
b
p
z
p
(5
z
p
p
Randák a kol. 
další potenciální zdroje kontaminace řeky Labe – významné přítoky. Sledovány byly lokality 
nacházející se v dolních částech sledovaných přítoků nad první m
vtokem do Labe. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných 
biochemických markerů kontaminace a chemický
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kon ch. 
Sledovány byly toky: O Bílina a Vltava. Jako 
k
 P  
zaměřením na enzymy první fáze p u P450 (CYP 450) a 
ethoxy
 Cytochrom P450 je důležit rker a ukazatel kontaminace vod 
některými průmyslovými a zemědělskými polutanty (Jung a kol., 2001), který je citlivý 

mu spektru kontaminantů (dioxiny, polychlorované bifenyly - PCB, polycyklické 
aro  

 

 
 

í
aktivi

taminace vodního prostředí a zároveň se hojně vyskytuje na sledovaných lokalitá
rlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, 

ontrolní lokalita byla vybrána řeka Blanice.  
ři hodnocení kontaminace řeky Labe bylo využito biochemických markerů se

řeměny xenobiotik – cytochrom
resorufin-O-deethylasy (EROD). 

ý biochemický ma

k široké
matické uhlovodíky PAH), které se ve velké míře kumulují v sedimentech dna vodních

toků (Malins a kol., 1984), odkud se následně dostávají do vodních organismů (White a kol.,
1997, Van Der Oost a kol., 2003). Tato xenobiotika indukují expresi cytochromu P4501A 
(CYP1A) prostřednictvím ligandu, který se váže na arylhydrokarbonový receptor (AhR). Pro
indikaci kontaminace vodního prostředí se zatím jeví jako nejdůležitější rodina 1 cytochromu
P450 (Anzenbacherová a Anzenbacher, 1999).  
 Na cytochrom P450 je funkčně napojen i další enzym – ethoxyresorufin-O-deethylasa 
(EROD). EROD je schopen přeměňovat substráty na produkty vykazující fluorescenci, která 
je měřitelná. V rámci monitoringu kontaminace vodního prostředí se provádí taktéž stanoven  

ty enzymu EROD, přičemž se jedná o metodu ještě citlivější, než je stanovení 
samotného CYP 450.  

Cílem naší práce bylo pomocí biochemických markerů u samců jelce tlouště zhodnotit 
stupeň kontaminace vybraných přítoků řeky Labe, dále pak porovnat získané výsledky 
s výsledky chemického monitoringu a zhodnotit vzájemný vztah jednotlivých naměřených 
biomarkerů (cytochrom P450, EROD). 

 
Obr. 1. Mapa jednotlivých lokalit 
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MATERIÁL A METODIKA  
 V létě 2006 byly provedeny odlovy indikátorových ryb (jelec tloušť – Leuciscus 
cephalus L.) v lokalitách - Orlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina, Vltava a Blanice. 

odebrány šupiny na určení věku a provedeno 
akros

Jednotlivé lokality jsou vyznačeny na mapě 1. V každé lokalitě bylo v ideálním případě 
odloveno 10 kusů samců. Charakteristika analyzovaných ryb je uvedena v tab. 1. Ryby byly 
usmrceny, změřeny, zváženy, byly 
m kopické posouzení zdravotního stavu. Dále byly odebrány vzorky jater na analýzy 
biochemických markerů (cytochrom P450, EROD), individuální vzorky svaloviny na analýzy 
obsahu POPs (polychlorované bifenyly (PCB), DDT a jeho metabolity, hexachlorbenzen 
(HCB), hexachlorcyklohexan (HCH) a oktachlorstyren (OCS), směsné vzorky svaloviny na 
analýzy obsahu alkylfenolů a „musk“ sloučenin. Vzorky byly po odběru do kryotub uloženy 
do tekutého dusíku do vlastní analýzy. 
Zpracování vzorků jater 
 Odebrané vzorky jater byly homogenizovány v homogenizačním pufru. Takto 
upravené vzorky byly následně přelity do centrifugačních zkumavek a dvakrát odstřeďovány 
ři 10 0

 metodou dle Lowryho (1951). 
Stano

p 00× g po dobu 20ti min při teplotě 4°C a 100 000× g po dobu jedné hodiny při teplotě 
4°C. Supernatant byl odstraněn slitím a pelety byly pufrem resuspendovány. Tato suspenze 
byla uchovávána v jednotlivých eppendorfkách v mrazícím boxu při teplotě – 80°C až do  
vlastní  enzymatické analýzy. Před vlastním stanovením enzymů byla stanovena koncentrace 
mikrosomální bílkoviny

vení množství cytochromu P450 
  Stanovení množství celkového cytochromu P450 bylo prováděno spektrofotometricky 
v oblasti viditelného světla při vlnové délce 400 – 490 nm na základě rozdílu absorbancí
odečtených při vlnových délkách 450 

 
a 490 nm, tato hodnota byla následně přepočtena na 

výslednou koncentraci. Měření bylo prováděno po redukci cytochromu dithionitem sodným a 
po vytvoření komplexu s oxidem uhelnatým.  
 
Tab. 1. Charakteristika odlovených ryb 

Lokalita Počet odlovených ryb
n (kusy) 

Průměrná hmotnost  
(±SD, g) 

Věk 
(roky) 

ORLICE 6 320±40 3 – 4  
CHRUDIMKA 10 180±10 3 – 4 

CIDLINA 9 240±55 2 – 4 
JIZERA 3 380±190 3 – 5 
OHŘE 10 540±65 3 – 7 

BÍLINA 10 120±20 2 – 3 
VLTAVA 7 290±30 3 – 4 
BLANICE 10 340±40 3 – 6  

 
Stanovení aktivity EROD  
 Aktivita enzymu ethoxyresorufin-O-deethylasy (EROD) byla provedena 
spektrofluorimetricky. Pokud je tento enzym přítomen, přeměňuje svojí činností substrát 
ethoxyresorufin na produkt resorufin za přítomnosti NADPH. Měření bylo prováděno na 
fluorescenčním spektrometru.  
Stanovení perzistentních organických polutantů (POPs) ve vzorcích svaloviny  
 Ve směsných vzorcích svaloviny pstruhů obecných byly stanoveny následující 

genery IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180), HCB, α, 
, γ-izomery HCH, OCS a DDT a jeho metabolity. Stanovení bylo provedeno pomocí 
apilární plynové chromatografie. Izolace cílových analytů ze svaloviny byla provedena 

Soxhletovou extrakcí ve směsi hexan:dichloromethan (1:1).  

polutanty: PCB (indikátorové kon
β
k
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Stanovení obsahu alkylfenolů 
Identifikace a kvantifikace jednotlivých analytů byla provedena pomocí 

vysokorozlišovací kapilární plynové chromatografie (HRGC) ve spojení s kvadrupólovým 
nízkorozlišovacím hmotnostním detektorem (LRMS) s elektronovou ionizací (EI) v režimu 
monitorování vybraných iontů (SIM). 
Stanovení „musk“ sloučenin 
 Sloučeniny byly ze vzorků rybí svaloviny extrahovány dle Soxhleta, přečištění 
získaného extraktu bylo provedeno pomocí gelové permeační chromatografie (GPC). 
Identifikace/kvantifikace výše zmíněných látek byla provedena metodou plynové 
chromatografie s využitím hmotnostního detektoru (GC/MS-Q).  
Statistické metody  

Pro statistické zpracování dat byl použit program STATISTICA verze 6.1 pro 
Data byla posuzována neparametrickými metodami, protože u nich 

ÝSLE

Windows (StatSoft ČR). 
nebyla prokázána normalita. Ke srovnání úrovně zatížení jednotlivých profilů sledovanými 
cizorodými látkami byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův test. Stejný test byl použit ke 
srovnání biochemických markerů kontaminace mezi jednotlivými profily. V případě, že byl 
pomocí Kruskal-Wallisova testu prokázán statisticky významný rozdíl mezi profily (P < 
0,05), bylo dále provedeno mnohonásobné porovnání všech profilů. Vztah mezi jednotlivými 
parametry byl posuzován pomocí Spearmanova korelačního koeficientu.  
 
 
V DKY 
Výsledky měření biochemických markerů 
 Výsledky měření cytochromu P450 a EROD jsou uvedeny na obr. 2 a 3. 
 Statistická analýza neprokázala v případě zjišťovaných koncentrací cytochromu P450 
v játrech indikátorových ryb významné rozdíly mezi sledovanými lokalitami. Nejvyšší 

odnoty cytochromu P450 v játrech ryb byly zjištěny v lokalitě Vltava (0,241 nmol.mg-1 
í lokalitě Blanice (0,152 nmol.mg-1 proteinu) a v 

lokalitě 120 
 V případě aktivity ER ázala statistická ignifikantní rozdíl (P< 0,05) 
mezi k kalitou Blanice  lokalitou Vltava, d ikantní rozdíl kalitou 
Orl ltava (P< ), Bílina (P< 0,01 (P< 0,05). Ne hodnoty 
aktivi h ryb byly zjištěny v lokalitě Vltava (576,4 pmol.min-1  nejnižší 
pak na Orlice (63,05 ol.min-1.mg-1) a lní lokalitě Blanice (213,7 
pmol.m ez tivitou EROD a cyt m P450 ze všech lokalit je na 
hladině sti P < 0,01. 

 
Výsled ho monitorin

h
proteinu), nejnižší hodnoty v kontroln

 Orlice (0, nmol.mg-1 proteinu). 
OD prok  analýza s

ontrolní lo  a ále signif mezi lo
ice a lokalitami V 0,01 ) a Ohře jvyšší 

.mg-1),ty EROD v játrec
 lokalitě  pm na kontro
in-1.mg-1). Korelace m i ak ochrome
 významno

ky chemické gu 
Výsledky chemického monitoringu jsou uvedeny v tab. 2. 

ce chemických polutantů z celého vyšetřovaného souboru vzorků 

ší než v kontrolní lokalitě Blanice. Statisticky významné 
0,01) a Ohře 

ina statisticky významně nižší 

Nejvyšší koncentra
byly zjištěny v lokalitě Ohře a Vltava. Naopak nejnižší nálezy byly podle předpokladu 
zjištěny v kontrolní lokalitě Blanice a lokalitě Chrudimka. Hodnoty obsahu PCB ve 
svalovině indikátorových ryb odlovených v lokalitách Ohře (P< 0,01) a Vltava (P< 0,05) 
byly statisticky významně vyš
rozdíly byly dále zjištěny mezi lokalitou Chrudimka a lokalitami Vltava (P< 
(P< 0,05), dále mezi lokalitou Ohře a lokalitou Cidlina (P< 0,05). V celkové sumě 
indikátorových kongenerů PCB tvořily dominantní podíl především výšechlorované 
kongenery PCB č. 138, 153 a 180 (70 - 80 %). Obsah DDT ve svalovině indikátorových ryb 
byl nejnižší na lokalitě Cidlina. Naopak nejvíce znečištěnou lokalitou je řeka Ohře. Hodnoty 
obsahu DDT ve svalovině byly v lokalitách Orlice a Cidl
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(P< 0,05) než v kontrolní lokalitě Blanice (P< 0,01). Statisticky významný (P< 0,01) rozdíl 
byl m

ka (P< 0,05), Ohře (P< 0,01) a 
ě indikátorových ryb neprokázala 

měl isomer α-HCH (cca 15 
ty OCS ve svalovině ryb byly zjištěny v kontrolní lokalitě Blanice, 

nejvyšš

 
orelace mezi biochemickými markery a chemickým monitoringem

ezi lokalitou Ohře a lokalitami Chrudimka, Orlice a Cidlina. Nejvyšší obsah HCB ve 
svalovině ryb byl zjištěn na lokalitách Ohře a Bílina, nejnižší pak na lokalitě Cidlina. 
Hodnoty obsahu HCB ve svalovině byly v lokalitě Cidlina statisticky významně nižší než v 
kontrolní lokalitě Blanice (P< 0,01) a lokalitách Chrudim
Bílina (P< 0,01). V případě obsahu HCH ve svalovin
statistická analýza významné rozdíly mezi sledovanými lokalitami. Nejvyšší hodnoty obsahu 
HCH ve svalovině indikátorových ryb byly zjištěny v lokalitě Cidlina, nejnižší hodnoty pak 
ve svalovině ryb z kontrolní lokality Blanice. Z izomerů HCH převažoval β-isomer (35 – 
50 %) a γ-isomer (tj. lindan) (35 – 50 %), naopak nejmenší podíl 
%). Nejnižší hodno

í hodnoty pak v lokalitách Ohře a Jizera. V lokalitě Ohře byly zjišťované koncentrace 
OCS ve svalovině statisticky významně (P< 0,05) vyšší v porovnání s kontrolní lokalitou 
Blanice a lokalitami Orlice a Chrudimka. Obsah alkylfenolů ve svalovině se v kontrolní 
lokalitě Blanice, v lokalitách Orlice, Chrudimka a Cidlina nacházel pod hladinou detekčního 
limitu. Vyšší koncentrace byly zjištěny ve všech ostatních sledovaných lokalitách (Vltava, 
Ohře, Bílina a Jizera). Hodnoty obsahu „musk“ sloučenin zjištěné ve svalovině 
indikátorových ryb byly nejnižší v kontrolní lokalitě Blanice a lokalitě Cidlina, nejvyšší v 
lokalitě Bílina. 

K  
nou korelací výsledků chemického monitoringu s výsledky měření 

tisticky významné vztahy (P<0,05) mezi obsahem 
ikátorových 

 Vzájem
biochemických markerů byly zjištěny sta
cytochromu P450 a obsahem PCB (r=0,317) a OCS (r=0,329) ve svalovině ind
ryb. Dále byly zjištěny statisticky významné korelace (P<0,05) mezi aktivitou EROD a 
hodnotami PCB (r=0,396) a OCS (r=0,436) taktéž ve svalovině indikátorových ryb.  
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Obr. 2. Hodnoty cytochromu P450 v játrech indikátorových ryb 
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DISKUSE 
 Na základě zjištěných hodnot biochemických markerů lze konstatovat, že mezi nejvíce

kontaminované lokality patří řeky Vltava, Ohře a Bílina. Hodnoty aktivity EROD se pohybují 
v rozmezí od 576 pmol.min

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

mezi aktivitou EROD a obsahem PCB a OCS ve svalovině jelců tloušťů). 
Právě PCB patří mezi nejvýznamnější induktory cytochromu P450. Enzymatický systém 

varování“ při hodnocení 
tam  

 
 

 nejvíce 
ontaminované lokality patří lokality Jizera, Vltava, Ohře a Bílina. Nejvyšší nálezy PCB byly 

zjištěny na řekách Ohře a Vltava. Naopak nejnižší nálezy byly podle předpokladu zjištěny 
v kontrolní lokalitě Blanice a lokalitě Chrudimka. Z jednotlivých kongenerů PCB byly 
zastoupeny především výšechlorované kongenery PCB (č. 138, 153 a 180). K obdobným 
výsledkům dospěl i Kuzyk a kol. (2005), který sledoval obsah PCB u ryb Myoxocephalus 
scorpius v oblasti Labradoru. Nejčastějším kongenerem PCB zde byly kongenery č.153, 138, 
170/190 a 180. Primárním zdrojem kontaminace PCB byly v minulosti  především používané 
technické směsi PCB obsahující větší podíl vysocechlorovaných kongenerů (např. Delor 106). 

V rámci chemického monitoringu byly sledovány mimo PCB také organochlorové 
pesticidy. Hodnoty DDT ve svalovině ryb byly nejvyšší na lokalitě Ohře, nejnižší pak na 
lokalitě Cidlina. U všech vyšetřovaných vzorků připadal dominantní podíl v sumě látek 
odvozených od DDT na izomer p,p´-DDE (75 – 90 %). Ke stejným závěrům došli např. i 
Schmitt a kol. (2005). p,p´-DDE je konečným produktem metabolické přeměny insekticidu 
p,p´-DDT. Množství o,p´- izomerů byla ve všech případech minimální, obsahy ostatních látek 
klesaly v pořadí DDE > DDD > DDT. V nedávných studiích bylo prokázáno, že právě o,p´- 
DDD je látkou se slabě estrogenní aktivitou (Ackerman a ko. 2002, Toppari a kol., 1996). 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že konverze DDT na DDE je proces relativně pomalý 
a k faktu, že zjištěný poměr mezi mateřskou látkou DDT a metabolitem DDE byl velmi nízký 
je možno ze získaných dat usuzovat, že se jedná o starou zátěž (Randák a kol., 2006b).  

Množství HCB ve svalovině testovaných ryb bylo nejvyšší na lokalitách Ohře a 
Bílina, nejméně pak na lokalitě Cidlina. HCB se dříve používal jako fungicid na moření 
obilí, v současné době se však do prostředí dostává jako meziprodukt řady chlorovaných 

h pesticidů (Bailey 2001). 
bsah HCH byl nejvyšší na lokalitě Cidlina, nejnižší na kontrolní lokalitě Blanice. Ze tří 

-1.mg-1 (lokalita Vltava) po 63 pmol.min-1.mg-1 (lokalita Orlice),
hodnoty cytochromu P450 se pohybují v rozmezí od 0,241 nmol.mg-1 proteinu (lokalita 
Vltava) po 0,120 nmol.mg-1 proteinu (lokalita Orlice). Rozdílné hodnoty aktivity EROD 
pozorované u ryb odlovených ze sledovaných lokalit mohou souviset s typickou indukcí
cytochromu P450 u ryb, kde malé rozdíly v hodnotách expozice induktorů cytochromu mohou
mít za následek poměrně veliké rozdíly v enzymatické aktivitě. Na ryby vystavené 
přirozenému přírodnímu prostředí působí kombinace biotických a abiotických faktorů, které
ve finále způsobují odchylky v hodnotách cytochromu P450 a v aktivitě EROD (Goksöyr a 
Förlin, 1992). Kontaminaci vodního prostředí prostřednictvím aktivity EROD a cytochromu
P450 hodnotili např. i Široká a kol. (2003) – kontaminace řeky Labe, Köhler a kol. (2007) – 
řeka Mures v Rumunsku, Mayon a kol. (2006) – kontaminace toků v jižní části Belgie. 
Jestliže výsledky monitoringu biochemických markerů ukázaly rozdíly v kontaminaci
jednotlivých lokalit, stanovení přítomnosti organických polutantů tyto rozdíly potvrdilo. Byla
zjištěna korelace (p<0,05) mezi obsahem biochemických markerů a množstvím chemických
polutantů (konkrétně mezi obsahem cytochromu P450 a obsahem PCB a OCS ve svalovině
jelců tloušťů a 

cytochromu P450 lze tedy úspěšně použít jako nástroj „raného 
kon inace životního prostředí chlorovanými a nechlorovanými aromatickými uhlovodíky
(Payne a kol., 1987). Bylo prokázáno, že vyšší hodnoty cytochromu P450 a aktivity EROD
svědčí o vyšší kontaminaci dané lokality organickými polutanty – např. Al-Arabi a kol.,
(2005), Behrens a Segner (2005) a van der Weiden a kol. (1993). 

Na základě výsledků chemického monitoringu lze konstatovat, že mezi
k

sloučenin, zejména nižších chlorovaných benzenů a některýc
O
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izomerů HCH byly nejvíce zastoupeny isomery β a γ (tj. lindan). Lindan byl v minulosti 
často aplikován v zemědělství pro své insekticidní účinky. Nejnižší hodnoty OCS ve 
svalovině byly zjištěny v kontrolní lokalitě Blanice, nejvyšší hodnoty pak v lokalitách Ohře 
a Jizera. V rámci monitoringu vodního prostředí měřili výše zmíněné organické persistentní 
polutanty také Vorkamp a kol. (2004), Mattig a kol. (1997) nebo Deboer a kol. (1994). 
V České republice ve vybraných rybnících prováděli sledování obsahu persistentních 
organických polutantů ve svalovině kapra Svobodová a kol. (2003), kteří došli k podobným 
výsledkům. Hodnoty alkylfenolů se na většině sledovaných lokalit nacházely pod hladinou 
detekčního limitu. Nejnižší hodnoty „musk“ sloučenin ve svalovině jelce tlouště byly 
zjištěny v kontrolní lokalitě Blanice a lokalitě Cidlina, nejvyšší v lokalitě Bílina. „Musk“ 
sloučeniny se po použití kosmetických a detergenčních přípravků dostávají prostřednictvím 
komunálního a průmyslového odpadu do čistíren odpadních vod, kde dochází k jejich 
adsorpci na sediment, případně k částečné biodegradaci. Tímto způsobem se velká část 
mateřských sloučenin dostává do vodního ekosystému, kde má díky silnému lipofilnímu a 
perzistentnímu charakteru tendenci k biokoncentraci a lze předpokládat i bioakumulaci 
v rámci potravního řetězce. Ve vyšetřovaných vzorcích byl nalezen musk xylen, musk keton, 
galaxolid a tonalid.  
 Na základě výsledků rozsáhlého sledování zdravotního stavu indikátorových ryb, 
analýz biochemických markerů kontaminace a chemických analýz je možno konstatovat, že 
ze sledovaných přítoků nejvíce zatěžují hlavní tok Labe řeky Jizera, Vltava, Ohře a Bílina. 
Obecně však nelze na základě zjištěných koncentrací cizorodých látek v indikátorových 
rybách a hodnot biochemických parametrů sledované přítoky považovat za hlavní zdroje 
průmyslového znečištění řeky Labe. Nejvýznamnější zdroje kontaminace Labe se nacházejí 
přímo tomto toku (Randák a kol., 2006b). 
 

500

600

700

800

0

 p
ro

te
in

/m
in

)

 Medián 
 25%-75% 
 10%-90% Blanice Orlice Cidlina Bílina

Vltava Chrudimka Ohře Jizera

0

100

200

300

400

ER
O

D
 (n

m
ol

/m

90

g

 
 
Obr. 3. Hodnoty EROD v játrech indikátorových ryb 
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Tab. 2. Výsledky chemické analýzy (látky byly stanoveny ve svalovině a jsou uvedeny v

μg.kg
 

L
 

-1 svaloviny, průměr ± SD). PMD – pod mezí detekce 
 
OKALITA PCB 

 
DDT HCB 

 
Σ HCH OCS alkylfenoly „musk“ 

sloučeniny
ORLICE 15,12±2,66 10,62±1,54 1,51±0,23 0,31±0,1 0,028±0,003 PMD 16,50 
CHRUDIMKA 9,11±1,18 12,96±1,27 1,57±0,10 0,22±0,04 0,041±0,003 PMD 17,50 
CIDLINA 13,71±3,24 8,07±1,67 0,52±0,05 0,45±0,10 0,072±0,02 PMD 4,50 
JIZERA 51,87±23,73 23,24±0,36 1,22±10,21 0,20±0,02 0,24±0,13 2,3 25,90 
OHŘE 68,55±10,64 50,01±5,51 2,82±0,38 0,56±0,21 0,46±0,23 2,70 30,40 
B  ÍLINA 31,93 14,37 2,93 0,32 0,10 5,40 122,10
VLTAVA 46,06±7,11 25,07±3,23 1,55±0,19 0,21±0,03 0,12±0,02 3,10 32,90 
BLANICE 10,84±1,06 34,96±4,09 1,75±0,20 0,18±0,03 0,03±0,008 PMD 11,60 

 
Souhrn 

Cílem předkládané práce bylo zhodnotit stupeň kontaminace vodního prostředí řeky Labe (Česká republika) 
prostřednictvím významných přítoků. K hodnocení byly využity vybrané biochemické markery, konkrétně se
jednalo o enzymy prvn

 
í fáze transformace xenobiotik – cytochrom P450 a ethoxyresorufin-O-deethylasu 

 
 
 

 

zdíl v aktivitě EROD mezi lokalitami Blanice a Vltava (P< 
.05) a taktéž mezi lokalitami Orlice a Vltava (P< 0.01), Orlice a Bílina (P< 0.01) a Orlice a Ohře (P< 0.05). 

Nejvyšší aktivita EROD v játrech ryb byla zjištěna na řece Vltavě (576.4 pmol.min-1.mg-1); nejnižší aktivita 
EROD byla na řece Orlici (63.05 pmol.min-1.mg-1). 

Porovnáním výsledků biochemického a chemického monitoringu byla zjištěna pozitivní korelace mezi 
biochemickými markery a OCS a mezi biochemickými markery a PCB. Z výsledků měření vyplývá, že nejvíce 
kontaminovanými přítoky řeky Labe jsou řeky Vltava a Bílina. Obecně však nelze na základě zjištěných hodnot 
polutantů v indikátorových rybách a hodnot biochemických parametrů sledované přítoky považovat za hlavní 
zdroje znečištění řeky Labe. Nejvýznamnější zdroje kontaminace Labe se nacházejí přímo na tomto toku  
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NOVÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ EKOTOXICITY TUHÝCH ODPADŮ 
NOVEL APPROACHES TO ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF SOLID 

WASTES 
 

HOFMAN J., BLÁHA L. 
 
 
Abstract 

Contemporary EU deals with an important environmental problem - very high production of waste. 
Waste is distinguished into the waste material with or without hazardous compounds, according to the 
classification by 14 criteria defined in Council Directive 91/689/EEC. However, the H14 - “ecotoxic” property 
does not refer to specific methods. The Annex III of the Directive only indicates that biological test methods have 
to be used and that these methods have to be in compliance with the Annex V of the Directive 67/548/EEC and 
its further modifications, according to the work and recommendation of OECD. In this context, new European 
standard EN 14735 defines biological test methods appropriate to the determination of ecotoxicological 
properties of raw wastes and water extracts from wastes. It describes further the necessary steps to be performed 
before carrying out ecotoxicity tests and identifies the limitations of the tests in relation to the different types of 
waste. It is still necessary to establish a broadly accepted test battery, which shall address the property of 
ecotoxicity of waste by using test organisms, as representatives for various ecosystems or compartments and 
various trophic levels. The evaluation of EN 14735 and this test battery was in 2006/2007 the central base for a 
subsequent interlaboratory test, which started in May 2006 and was coordinated by scientists from Germany. 
Almost 60 labs from 13 states participated in the ringtest and about 650 kg of each waste material were handled. 
The contribution informs about the tests which were performed in RECETOX laboratories while participating 
the ringtests and about the experience and the results. 
 
 
ÚVOD 

Produkce odpadů v současnosti patří k hlavním environmentálním problémům. 
V Evropské Unii se za rok vyprodukuje cca 1,3 miliardy tun odpadů a z toho je cca 40 
milionů tun odpadu klasifikovatelných jako odpad nebezpečný. Navíc ještě každý rok je nutno 
připočítat cca 0,7 miliardy zemědělského odpadu. Zpracování takového množství odpadu bez 
výrazných dopadů na životní prostředí je nemožné - podle údajů EEA je až 67 % odpadu 
spáleno či skládkováno. Navíc některé body legislativy nebezpečných odpadů jsou stále 
poměrně nejednoznačné. 

V současné evropské legislativě kolem odpadů je nebezpečný odpad definován dle 
směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu [Council Directive 91/689/EEC] a na základě 
seznamu odpadů (rozhodnutí 2000/532/EC). Rozhodující je 14 kriterií, která jsou odvozena 
z legislativy o nebezpečných látkách (směrnice 67/548/EEC ve znění pozdějších předpisů 
[Council Directive 67/548/EEC]). Pro některá kriteria nebezpečnosti odpadů jako výbušnost, 
hořlavost apod. jsou aplikovatelné testovací metody v V. příloze směrnice 67/548/EEC či 
v jejích dalších aktualizovaných podobách (směrnice 88/302/EEC a 92/69/EEC). Kritérium 
H14 značí „ekotoxické vlastnosti“ - odpady, které představují nebo mohou představovat 
akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. Bohužel zde 
zatím není definován odkaz k žádné metodě a ani v seznamu odpadů nejsou ekotoxické 
vlastnosti blíže specifikovány pro rozhodnutí, zda se jedná či nejedná o nebezpečný odpad. 
Příloha III direktivy 91/689/EEC pouze uvádí, že testovací metody by měly korespondovat 
s metodami legislativy pro chemické látky a dalšími doporučeními OECD. 

V naší legislativě je situace o něco jednoznačnější. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
uvádí jako jednu z nebezpečných vlastností odpadu ekotoxicitu (stejně jako EU pod kódem 
H14). Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pak 
jednoznačně definuje, že nebezpečný je odpad, jehož vodný výluh (1 kg odpadu v 10 L vody) 
vykazuje v jednom ze čtyř definovaných testů 50% efekt v koncentraci 10 ml/L a nižší. Jako 
testy jsou ve vyhlášce uvedeny Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (96 hod.) – ISO 
7346-2, Daphnia magna (48 hod.) – ISO 6341, Raphidocelis subcapitata nebo Scenedesmus 
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subspicatus (72 hod.) – ISO 8692 a Sinapis alba (72 hod.) – Metodický pokyn MŽP. 
Pro á 
pro pevné odpady nesrovnateln

V EU byl v tomto kontextu byl roce 2005 pořádán EC JRC a UBA workshop 
„Problémy půdy a odpadů (bio)analytické přístupy pro 
kotoxikologickou charakterizaci odpadů“ [Gawlik a Moser, 2006]. Cílem jednání více než 50 
xpertů ze 12 zemí bylo vybrat vhodnou baterii ekotoxikologických testů pro odpady, jak 

ETOX byly testovány všechny dodané vzorky 
a většině testů (viz tab. 1 a 2). Pouze v případě únikového testu s žížalou E. fetida byl 

 alternativní test únikového chování roupic E. albidus. Během roku 2007 proběhlo 

blémem českého přístupu však je, že je opomíjeno kontaktní testování odpadů, které m
ě vyšší vypovídací schopnost. 

III – Kriterium H14 a 
e
e
jejich pevnou podobu tak jejich výluhy, přičemž použité testy by měly reprezentovat různé 
ekosystémy, jejich kompartmenty a různé trofické úrovně. Paralelně byl technickou komisí 
CEN 292 (komise pro charakterizaci odpadů) / WG 7 navržen standard EN 14735 [EN 14735, 
2004], který definuje přípravu a nakládání se vzorky odpadů pro ekotoxikologické testy. Jsou 
zde definovány postupy a limitace pro testování odpadů v jednotlivých situacích (kal, popílek, 
pevný odpad, kapalný odpad, olej …) a v příloze B je obsažen i seznam použitelných 
ekotoxikologických testů. 

Na základě těchto aktivit byl na jaře 2006 odstartován pod koordinací kolegů 
z Německa (UBA) mezinárodní okružní test, který má za cíl zhodnotit standard EN 14735 a 
vyhodnotit taktéž aplikovatelnost baterie ekotoxikologických testů pro charakterizaci pevných 
odpadů a jejich výluhů. Šlo o výjimečnou akci - tohoto okružního testu se účastnilo 58 
laboratoří z 13 zemí a každého odpadu bylo tedy potřeba téměř půl tuny. Bylo navrženo 5 
základních testů a 17 testů přídavných, z nichž bylo nakonec prováděno 9 testů. V 
laboratořích našeho Výzkumného centra REC
n
zkoušen
vyhodnocení všech výsledků a zpracování závěrečné zprávy s hodnocením standardu EN 
14735 i jednotlivých testů.  
 
 
Tab. 1. Základní sada testů ekotoxicity doporučená pro testování odpadů 
 
Testy pevného odpadu 

Organismus Typ testu Endpointy Doba 
trvání Výsledek Norma 

Žížala 
Eisenia  fetida Akutní mortalita 14 dní LC50 ISO 11268-

1 
Rostlina 
Avena  sativa, 
Brasicca  rapa 

Akutní vyklíčení 
inhibice růstu 

cca 14 
dní EC50 ISO 11269-

2 

Testy vodného výluhu odpadu 

Organismus Typ testu Endpointy Doba 
trvání Výsledek Norma 

Bakterie 
Vibrio fisheri Akutní inhibice 

luminiscence 30 min EC50 ISO 11348 

Korýš 
Daphni

akutní/ inhibice 48 hod EC50 a  magna chronický mobility ISO 6341 

Řasa 
Scenedesmus 
subcapitatus 
Pseudokirchneriella. 
Subcapitata 

Chronický růst EC20 3 dny ISO 8692 
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Tab. 2. Doplňková sada testů ekotoxicity doporučená pro testování odpadů 
Testy pevného odpadu 

Organi Dobsmus Typ testu Endpointy trvání Výsledek Norma a 

Žížala 
Eisenia fetida Chronický reprodukce 

biomasa 56 dní EC50 ISO 11268-2 

Žížala 
Eisenia fetida Chronický únikové 

chování 2 dny  ISO/DIS 
17512-1 

Roupice 
Enchytraeus albidus 
 Enchytraeus crypticus

akutní / 
chronický 

mortalita 
reproducke 

4 týdny 
6 týdnů LC/EC50 ISO 16387 

Chvostoskok 
Folsomia candida Chronický mortalita 

reprodukce 28 dní LC/EC50 ISO 11267 

Testy vodného výluhu odpadu 

Organismus Typ testu Endpointy Doba 
trvání Výsledek Norma 

Okřehek 
Lemna minor Chronický růst 7 dní EC50 ISO 20079 

umu  
Salmonella 
typhimurium 

 genotoxicita - 
aktivace genů 4 hod  ISO 13829 

Bakterie 
Pseudomans putida  Chronický růst 16 hod  ISO 10712 
 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

buované Německým 
stitutem pro testování a výzkum materiálů (BAM): 

palovny (Holandsko) 
evní št mecko) 

ontamin s) yslové  pl al ie) 
Všechny materiály byly důkladn řesát  

 doruč otlivý ořím. Vzorky byly detailně analyzovány v 
, avšak každá laboratoř zajiš ů, jejich  

ní kapa C). D o pr ákla alýzu , 
bsah organického uhl alý bsahu vybraných t ých kovů 

dle EN 12457-2 pomalým třepáním vzorku odpadu s dH2O v 
entací fuga í a

váno. Pe  se m způ že ly y s 
půdou v různých poměrec adě testů i živočichy šlo o OECD 

stů s o p ůd A 2.2 -

V okružním testu byly použity tři typy odpadů zpracované a distri
in

1. INC - Popílek ze s
2. WOO - Kontam
3. SOI - K

inovaná dř
ovaná (PAH

ěpka - 0,9 g/kg Cd a 0,16 g/kg Cu (N
půda z prům

ě
ynárna) lok (bývalá ity (Belg

ě homogenizovány a po vysušení p
m laborat

y přes síto 4
mm. Poté byly eny jedn
Německu ťovala i vlastní analýzu pH odpad

ále bylo n
 sušiny a

výluhů: pH
ěžk

maximální vod
konduktivitu, o

city (WH utn
íku TOC a an

ovést z
zu o

dní an

(tab. 3). Výluhy byly připraveny 
poměru 1:10 po dobu 24 hod s následnou sed
nebylo upravo

im
 testovaly tí

, centri
sobem, 
 s půdním

cí a filtrac
 odpady by

 pH výluhu 
 smíchánvné vzorky

kontrolní h. V příp
rostlinami šlo artificiální půdu a v případě te řírodní p u LUF  (www.lufa

speyer.de). Finální testované koncentrace odpadů jsou jak pro výluhy tak pro pevné vzorky 
uvedeny v tab. 4. Hod hib efektu (E ta ) byl y 

řípad amu Statistica for Windows 5.0. 
noty 50% in

ně logistické regrese v progr
ice (IC), C) či le lity (LC y vypočítán

pomocí probitové, p
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Tab. 3. Obsah těžkých kovů ve výluhu 
Vzorek Koncentrace vybraných těžkých kovů ve výluhu 

INC u: 105
i: 0,75

C
N

 µg/L 
 µg /L 

WOO : 2230  
Cr: 179

Cu 0 µg /L
 µg /L 

SOI Cu: 8,6
 
 µg/L 

 
Tab. 4. Testované škály jich kladní ů

t í řada
odpadů a je
ém 

 výluhů v zá
Ředíc

 sadě test  
Odpad Testovací sys  
INC V. fisheri 

itata 

pa, A. sati

 25 / 12,  / 3
0 / 25 / 3  

12 / 6 / 3 / 1,5 / 0,75 % 

50 / 2 / 6 0

P. subcap
D. magna 
E. fetida 
B. ra va 

50 / 5 / 6,25
 / 12 / 6 

,125 %  
 / 1,5 / 0,75

  
% 75 / 5

50 / 25 / 12,5 / 6,25 / 3,13 / 0 % 
100 / 5 / 12,5 ,25 / 3,13 /  % 

V. fisheri 
bcapitata 

D. magna 
fetida 

pa, A. sativa 

8 / 4 / 2 / 1 / 0,5 %    
12 / 6 / 3 / 1 5 %  
0,25 / 0,2 / 0,125 / 0,1 / 0,05 % 

 12 ,25  4,5 / 0 % 
 8 / 4 / 2 / 1 / 0 % 

P. su

E. 
B. ra

,5 / 0,7  
WOO 

  

25 / 18 /
32 / 16 /

,5 / 9 / 6  /

SOI V. fisheri 
ata 

D. magna 
E. fetida 
B. rapa, A. sativa 

80 / 40 / 20 / 10 / 5 %   
100 / 50 / 25 / 10 % 
100 / 75 / 50 / 25 / 12.5 %    
100 / 50 / 25 / 0 % 
100 / 50 / 25 / 0 % 

P. subcapit

 
 

řích 
RE t 
s ch
rostlina

 se, že 
ontaktní půdní testy jsou velmi dobře aplikovatelné při testování odpadů a měly by být 
oučástí uvažované baterie. 

VÝSLEDKY 
Výsledky jednotlivých testů pro všechny tři typy odpadů dosažené v laborato

CETOX jsou uvedeny v tab. 5. Výsledky půdních testů ukázaly, že nejcitlivější je tes
vostoskokem následovaný roupicí a nejméně citlivá byla žížala. Testy s vyššími 

mi se nepodařilo dokončit díky nízké vzcházivosti dodaných semen z neznámých 
důvodů. Z vodních testů byl nejcitlivější test s D. magna. Celkově se ukázalo, že odpad SOI 
nevykazuje ekotoxicitu a tudíž by neměl být pokládán za nebezpečný odpad, pokud 
nevykazuje ani žádné z kriterií H1 – H13. 

Jedním z diskutovaných problémů odpadů bylo pH. Odpad INC měl pH 10, odpad 
WOO pH 8 a odpad SOI pH 9. S koordinátory testu bylo dohodnuto, že pH vzorků se nebude 
upravovat a že tento parametr odpadu patří k jeho vlastnostem, které mohou být zdrojem 
negativních efektů na testované organismy.  
 
 
ZÁVĚR 

Díky tomuto okružnímu testu se nám podařilo získat celou řadu metodických a 
praktických zkušeností s testováním odpadů na velmi široké škále testů. Ukázalo
k
s
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Tab. 5: Výsledky ekotoxicity tří testovaných odpadů. Čísla v závorkách jsou 95% intervaly 
spoleh

Test INC WOO SOI 
livosti. 

E. fetida 
LC50 = 50 % 
NOEC biomasa > 50 
% 

L
NOEC biomasa > 25 
% 

LC50 >> 100 
C50 > 25 % 

E. crypticus LC50 = 38 (28 – 48) 
EC50 = 12 (3 – 22) 

LC50 = 14 (11 – 18) 
EC50 = 8 (7 – 10) LC50 >> 100 

F. candida EC50 = 20 (15 – 25) EC50 = 10 (10 – 11) 
LC50 >> 50  LC50 = 13 (12 – 14) LC50 >> 100  

EC50 = 73 (19 – 127)

V. fisheri 0 = 22 (20 – 24)  (1.19 -   EC5 EC50 = 1.23
1.27) > 80 %

D.  magn C50 = 3.1 (2.6 – 
3.5) a E EC50 = 0.12 (0.09 - > 100 % 0.12) 

P.  subca EC50 = 41 (35 – 47)  pitata EC50 = 6.6 (6.3 - 7) > 100 %

L. minor 0 % > 10 EC50 = 5.26 (4.46 - > 100 % 6.06) 

P. putina C50 = 46 (30 – 64)    E EC50 = 0.19 (0.13 - 
0.21) > 80 %

 
 

Vy adů představuje výrazný časné Evropy. Pomocí 14 
kriterií def ci 91/689/EEC je vyč ní kriterií (kriterium 
H14) je ek hužel ve směrnici není defino ení ekotoxicity odpadů. 
Příloha III vádí nutnost použití biologický řílohou V směrnice 67/548/EEC 
v souladu s . V tomto kontextu vz 4735, která definuje biologické 

etody pro testování ekotoxicity odpadů i jejich výluhů. Popisuje také postupy předcházející provádění 
kotoxikologických zkoušek a uvádí podmínky a omezení při použití testů na jednotlivých typech odpadů. Je 

t a validovat baterii testů pro hodnocení ekotoxicity odpadů tak, aby byly reflektovány různé 

v letech 

dangerous substances. Off J Eur Communities, L, Legis 
1967;196:0001–98. 

awlik, B.M., and Moser, H. (2006): Problems around Soil and Waste III - The H-14 Criterion and 
 for Ecotoxicological Waste Characterization. Workshop Proceedings. ISBN 92-

Souhrn 
soká produkce odp

 směrni
 environmentální problém sou

inovaných ve
otoxicita. Bo

leňován odpad nebezpečný. Jed m z 
vána specifická metoda pro urč

 směrnice u ch metod v souladu s P
 doporučeními OECD nikla nová norma EN 1

m
e
potřeba navrhnou
složky ekosystémů a různé trofické úrovně. Navržená baterie testů a postupy z normy EN 14735 byly validovány 

2006/2007 v rámci mezinárodního okružního testu, jenž byl koordinován vědci z Německa. Do tohoto 
okružního testu se zapojilo téměř 60 laboratoří ze 13 států a bylo použito kolem 650 kg každého z testovaných 
odpadů. Příspěvek informuje o testech, které byly s vzorky odpadů provedeny v laboratořích výzkumného centra 
RECETOX, a o výsledcích a zkušenostech, které byly získány během tohoto okružního testu. 
 
Poděkování 

Účast na tomto okružním testu se širokou škálou testů by nebyla možná bez podpory výzkumného 
záměru INCHEMBIOL (MSM 0021622412). 
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VYUŽITÍ PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ KE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU 
CYANOTOXINŮ V POVRCHOVÝCH VODÁCH 

E OF PASSIVE S ING FOR MONIT  OF CYANOTOXIN OCCURENCE 
CE

 
KOHOUTEK J., ADAMOVSKÝ O., BABICA P., MARŠÁLEK B., OCELKA T., 

 E

Blooms of cyanoba e blem
may also affect e i g of teria occurence  

and their metabolites – cyan ling ropriate alternative to active 
ods and also  co l of integrative 

ers enables to trate (enrich) compou terest (even in ultra- ) and it allows 
sidues fr  w ab polar organic 

tegrative sample o sequestrate a g cte  microcystins. 
ere exposed in w ning cyanobacte met exposure. The 

extracts were concentrated SP e been determined by HPLC-
ve proven that t nc nd ment shows that 

rrelation between the amount of toxins bacterial biomass and ined in 
OCIS. It may be concluded, that the passive sampling technique shows potential for detecting of cyanotoxins 

onmental conditions. 

oxiny (Chorus a 
 Zhruba 75% vodních květů sinic obsahuje některý z cyanotoxinů (WHO, 1998). 

N
patotoxické cyklické oligopeptidy – nodulariny a 

ů planktonních, bentických i půdních 
 ve 

(W ezení zdravotních rizik, stanovena hodnota tolerovaného denního 

hm

sou a je součástí legislativy a hygienických norem 
ktéž v České republice (vyhláška č.252/2004). Z této skutečnosti vyplývá požadavek na 

dování výskytu cyanotoxinů. 

v laboratoři za použití různých analytických metod (např. extrakce na pevné fázi – SPE) 
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ÚVOD 

Na mnoha vodních nádržích, jezerech a řekách se velmi často objevují, jako důsledek 
antropogenní eutrofizace vod, masivní vodní květy cyanobakterií. Jejich rozvoj může mít za 
následek negativní dopady na životní prostředí, včetně vzniku zdravotních rizik pro osoby 
rozličným způsobem využívající postižené vodní plochy. Ze zdravotního hlediska se jako 
problémové látky jeví především skupina metabolitů sinic označovaná jako cyanotoxiny. Do 
této skupiny patří množství z chemického i toxikologického hlediska odlišných látek. Jedná se 
především o látky povahy peptidů (Codd, 2004). 

Produkce toxinů je známa jen u některých rodů nebo druhů cyanobakterií. I v rámci 
ednoho druhu mohou existovat populace, které se liší schopností vytvářet tj

kol., 2000).
ejrozšířenější a také nejčastěji nalézanou skupinou toxinů ve vodních květech sinic ze 

sladkých i brakických vod jsou he
microcystiny. Microcystiny byly izolovány ze zástupc
sinic rodů  Anabaena, Microcystis, atd. V ČR v roce 1999 byly microcystiny detekovány
více než 80% vzorků biomasy sinic (Maršálek a kol., 2001). 

Na základě údajů o toxicitě microcystinů byla Světovou zdravotnickou organizací 
HO), za účelem om

příjmu (TDI) pro microcystin LR. Hodnota TDI byla stanovena na 0,04 ug kg-1 tělesné 
otnosti. Tato hodnota byla poté využita pro kalkulaci maximální přípustné koncentrace 

microcystinu LR v pitné vodě, která činí 1,0 ug L-1 (Kuiper-Goodman a kol., 1999). Je 
částí doporučení WHO pro pitné vody 

ta
kontinuální sle

Tradiční vzorkovací metody jsou založené na sběru vzorků povrchové vody o objemu 
alespoň jednoho litru a následném zakoncentrování a přečištění zájmového analytu 
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a j – 
HPLC) (Lawto

zí 
v poslední cí 
metody jsou založeny na samovol vodního prostředí do 
vzo ny 
a zakoncentrovány. 

Oproti aktivnímu vzorkování nabízí také některé nezanedbatelné výhody. Je to zejména 
ho integrativní schopnost, tzn. kontinuální zachytávání analytů z roztoků a jejich 

ásobné zakoncentrování v materiálu vzorkovače oproti koncentraci ve vodě. Využití 
tohoto 

orpční kinetiky, včetně stanovení vzorkovacích rychlostí popisujících zachytávání 
yanotoxinů pasivními vzorkovači. 

 

bjemu 30l při venkovní teplotě, do kterých 
bylo 

trování extraktu pomocí SPE – 
kolon

eho instrumentální analýze (nejčastěji pomocí vysoko účinné kapalinové chromatografie 
n a kol., 1994). 

Jako atraktivní alternativa k tradičním aktivním vzorkovacím metodám se nabí
době velmi rychle se ro o vzorkování. Pasivní vzorkovazvíjející metody pasivníh

ném průniku rozpuštěných látek z 
rkovacího zařízení – pasivního vzorkovače. V něm jsou tyto látky následně zachyce

je
mnohon

principu umožňuje stanovení průměrné koncentrace látek v prostředí v průběhu celé 
vzorkovací periody. Pasivní vzorkovače mají též schopnost zakoncentrovat i ultra-stopové, 
ale toxikologicky významné koncentrace analytů na detekovatelnou úroveň (Alvarez a kol., 
2005). Vzhledem k relativně dlouhé době kontaktu vzorkovače s vzorkovanou matricí je též 
možné zachytit residua z episodních událostí, jež jsou pomocí konvenčních vzorkovacích 
metod zjistitelná obtížněji. 

Tato práce je zaměřena na ověření možnosti použití pasivních vzorkovačů, primárně 
určených pro sledování pesticidů, farmakologických prostředků a dalších polárních 
organických polutantů (Alvarez a kol., 2004), ke sledování výskytu a zastoupení cyanotoxinů 
microcystinů v různých typech povrchových vod, včetně vodárenských nádrží. V rámci naší 
práce bylo provedeno několik experimentů zaměřených na sorpci microcystinů a zjištění 
s
c
 

MATERIÁL A METODIKA 
Použitý pasivní vzorkovač byl typu POCIS (Exposmeter AB, Sweden) (schéma viz 

obr. č.1)  - konfigurace: sorbent „pharmaceutical“- Oasis HLB (Waters, Milford, USA). 
 
Sorpční experiment v laboratorních podmínkách 

Experiment byl prováděn v PE pytlích o o
přidáno různé množství biomasy sinic. Byly připraveny 3 varianty: varianta C0 

(negativní kontrola), varianta C1 (c biomasy = 0,026g DW/l), varianta C2 (c biomasy = 
0,078g DW/l). 

Koncentrace microcystinů v biomase byla stanovena pomocí HPLC.  
V čase t=0, 7 a 14 dnů byla měřena koncentrace intracelulárních i rozpuštěných  

microcystinů (imunoanalyticky-ELISA). 
Expozice pasivních vzorkovačů trvala 14 dnů. Potom následovala extrakce sorbentu 

(2x25ml 100% MeOH + 1x25ml 50% MeOH) a zakoncen
y Supelcosil LC18 3ml Tubes (Supelco)(finální objem po SPE 400μl). 

 
Sorpční experiment v přírodních podmínkách 

Experiment byl prováděn v lokalitě Velké Splavisko v době od 9. do 16. října 2006. 
Koncentrace fytoplanktonu a sinic ve volné vodě byly měřeny pomocí ponorného 

spektrofluorometru Fluoroprobe (bbe-Moldaenke) a vyjádřeny jako koncentrace sinicového 
chlorofylu a (µg/l) 

Celková koncentrace microcystinů ve vodě byla stanovena pomocí HPLC.  
Expozice pasivních vzorkovačů trvala 7 dnů. Potom následovala extrakce sorbentu 

(2x25ml 100% MeOH + 1x25ml 50% MeOH) a zakoncentrování extraktu pomocí SPE – 
kolony Supelcosil LC18 3ml Tubes (Supelco)(finální objem po SPE 400μl). 
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Analýza microcystinů pomocí HPLC 
Microcystiny byly stanoveny pomocí HPLC (nástřik 10μl) (chromatograf HPLC 

Agile

podle externího standardu microcystinu-LR. Identifikace podle 
reten

nt 1100 Series s PDA detektorem, kolona: Supelcosil ABZ+Plus 15 cm x 4.6 mm x 5 
µm, mobilní fáze: (A) 0.1% TFA, (B) MeCN + 0.1% TFA, průtok 1 mL/min, gradientová 
eluce: lineární gradient  0-20 min 20-46%B, teplota: 30°C, detektor PDA (200-350 nm), 
chromatogramy vyhodnocovány při 238 nm (SW HP-Chemstation 1100). 

Kvantifikace 
čních časů a charakteristických UV spekter. 

 
 
VÝSLEDKY 
Sorpční experiment v laboratorních podmínkách 

V průběhu experimentu (v čase t=0, 7 a 14 dnů) byla imunochemicky (ELISA) 
sledována koncentrace microcystinů, jak rozpuštěných, tak také intracelulárních. Vývoj ve 
změnách koncentrací ukazuje obr. 1, resp. 2. 
 

Extracelulární microcystiny
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Obr. 1
 C1 (c 

biomasy = 0,026g DW/l), varianta C2 (c biomasy = 0,078g DW/l) 

. a 2. Koncentrace rozpuštěných MC’s a intracelulárních MC’s (μg/l) v jednotlivých 
experimentálních variantách (varianta C0 (negativní kontrola), varianta

 
Z grafů je patrný rozdíl v počátečních koncentracích microcystinů mezi 

experimentálními variantami (C0, C1 a C2). Je patrný také pokles koncentrace microcystinů 
v průběhu experimentu. Po ukončení experimentu následovala extrakce vzorkovačů a analýza 
extraktů. Výsledek podává obr. 3. 
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Obr. 3. Množství microcystinů zachycených pasivním vzorkovačem v jednotlivých 

experimentálních variantách (varianta C0 (negativní kontrola), varianta C1 (c 
biomasy = 0,026g DW/l), varianta C2 (c biomasy = 0,078g DW/l) 
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Z grafu je patrné, že se vzrůstající koncentrací cyanobakterií vzrůstá i množství 
microc

Tab. 1.
koncentrace 
(µg/g sušiny) % 

ystinů zachycených v pasivním vzorkovači. Taktéž vzájemný poměr jednotlivých 
strukturních variant obsažených v extraktu biomasy odpovídá jejich zastoupení ve vzorkovači. 
Celkovou koncentraci microcystinů a zastoupení strukturních variant v experimentální 
biomase podává tab.1.  
 

 Zastoupení microcystinů v experimentální biomase (Brněnská přehrada, 21.9.2005) 

strukturní varianta 

MC-RR 239,1 59,6 
MC-YR 22,3 5,6 
MC-LR 91,9 22,9 
MC 47,7 11,9 
suma MC-RR/-YR/-LR: 353,4 88,1 
suma všech: 401,1 100,0 

 
Sorpční experiment v přírodních podmínkách 

Koncentrace sinic ve vodě byla stanovena spektrofluorometricky a vyjádřena jako 
koncentrace chlorofylu a v μg/l. Výsledky ukazuje obr. 4. 
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Obr. 4. Zastoupení sinic v poměru k ostatnímu fytoplanktonu v lokalitě Velké  Splavisko (9.-

16. října 2006). Koncentrace fytoplanktonu ve vodě je vyjádřena jako koncentrace 
hlorofylu a v μg/l.  

 
Ačkoli cyanobakterie ve fytoplanktonu očividně dominovaly, jejich absolutní 

koncentrace byla velmi nízká. Tomuto faktu odpovídá i množství microcystinů ve volné vodě, 
které bylo po zakoncentrování vzorku vody na SPE stanoveno pomocí vysokotlaké 
kapalinové chromatografie. Nalezená koncentrace microcystinů ve vzorku byla 0,1 μg/l. 
Výsledek analýzy ukazuje tab. 2. 
 
Tab. 2. Celková koncentrace dvou strukturních variant microcystinů ve vodě na lokalitě Velké 

Splavisko (9.-16. října 2006) 

identifikace koncentrace extraktu 
(µg/ml) 

koncentrace 
ve vodě (µg/l) 

c

MC-RR <LOQ 0.10 
MC-LR n.d. n.d. 
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Koncentrace microcystinů zachycených v pasivních vzorkovačích byla stanovena 
imunoanalytickou metodou ELISA. I přes poměrně nízkou koncentraci ve vodě a krátkou 
vzorkovací periodu bylo v pasivních vzorkovačích nalezeno spolehlivě detekovatelné 
množství cyanotoxinů. Informaci o množství microcystinů zachycených ve vzorkovačích 
podává tab. 3. 
 
Tab. 3. Celkové množství microcystinů (suma strukturních variant) detekované v jednotlivých 

pasivn IS 

Vzorek ko  
ng/POCIS 

ích vzorkovačích POC

ncen MCtrace 

POCIS 1 0,996 
POCIS 2 1,25 
POCIS 3 1,25 
POCIS 4 1,25 

 
 
DISKU

sti využití potenciálu pasivních 
zorkovačů ke sledování výskytu cyanotoxinů v různých typech povrchových vod. Z prvních 

výsledků je patrné, že tento typ pasivního vzorkovače je využitelný pro kontinuální sledování 
jmenovaných látek. A to i v poměrně nízkých koncentracích (viz tab. 3), které jsou pod 
přípustným limitem pro koncentraci microcystinů v pitné vodě v ČR (vyhláška č.252/2004). 
V navazující práci je nutné zaměřit se na optimalizaci konfigurace celého systému pasivního 
vzorkovače, především co se týče použitého sorbentu, doby expozice a také extrakce 
sorbovaných analytů. 

V systému POCIS lze využít celou řadu sorbentů a přizpůsobit tak vzorkovač 
konkrétnímu typu analytu. Pro cyanotoxiny se zdají být použitelné, vedle komerčně 
dodávaného kopolymeru Oasis HLB (poly[divinylbenzene]-co-N-vinylpyrrolidon)[8], i další 
sorbenty založené na bázi styren-divinylbenzenových pryskyřic. Ale i další sorbenty např. na 
bázi modifikovaného silikagelu (C-18) (Alvarez a kol., 2005). 

ovlivňu
 zařízeních je využívána především membrána 

 polye

chto faktorů bude nezbytná k optimalizaci a následnému 

 
ZÁVĚR 

V experim kázána schopnost pasivn CIS sorbovat 
a zakoncentrovávat i pom icroc bez ohledu zné strukturní 
varianty. Množství m ů detekovaných ve vzorkov oučasně do respondovalo 
 celkovým množstvím microcystinů ve vodě a zastoupení jednotlivých strukturních variant v 

biomase i ve vzorkovači se shodovalo. Tento závěr by učiněn po porovnání zastoupení 

SE 
Tato práce byla zaměřena na ověření možno

v

Neméně důležitou součástí systému je i semipermeabilní me brána, která brání 
zanášení sorbentu mechanickými nečistotami, nárosty mikroorganismů a také do značné míry 

je rychlost sorpce zájmových analytů na vzorkovací médium (Alvarez a kol., 2004). 
erčně dostupných

m

V kom
z thersulfonátového polymeru (Alvarez a kol., 2005).Velmi dobře použitelné jsou však i 
mikroporézní membrány z jiných materiálů (Alvarez a kol., 2004). 

V další fázi vývoje pasivního vzorkovače je třeba zaměřit se na kinetiku sorpce a 
dosažení termodynamické rovnováhy mezi koncentrací analytu ve vzorkovači a v okolním 
prostředí (Vrána a kol., 2005). Tyto parametry závisí především na použitém sorbentu, 
teplotě, proudění, atd.. Znalost tě
využití celého systému. 
 

entu byla pro ího vzo
ystinů, 

rkovače typu PO
ěrně nízké koncentrace m
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OBSAH RTUTI A METHYLRTUTI VE SVALOVINĚ RYB Z PŘÍTOKŮ 
ŘEKY LABE 

MERCURY AND METHYLMERCURY CONCENTRATION IN FISH MUSCLE IN 
AFFLUENT OF THE ELBE RIVER 

., SVOBODOVÁ Z., VALENTOVÁ O., RANDÁK T.
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ATERIÁL A METODIKA 
V rámci monitoringu byly vybrány tyto lokality: Blanice-lokalita Vitice; a další dolní 

ky řek  nad první migrační bariérou před vtokem do Labe: Vltava, Orlice, Chrudimka, 
idlina, Ohře, Bílina, a Jizera. V jednotlivých lokalitách bylo v roce 2006 pomocí 
lektrického agregátu odloveno celkem 65 kusů jelce tlouště (Leuciscus cephalus). 
ásledoval odběr vzorků svaloviny z kraniální části těla dorsálně nad postranní čarou od 
dnotlivých ryb. Vzorky byly označeny, zamraženy a takto uchovány až do samotné analýzy. 

ednotlivé ryby byly změřeny, zváženy a také byly odebrány šupiny pro určení věku. 
Celková rtuť v rybí svalovině byla měřena po homogenizaci atomovou absorpční 

trií na analyzátoru AMA 254. Methylrtuť v rybí svalovině byla měřena 

bralo množství svaloviny mezi 0,05-0,2 g. 
čet. Ve vzorku byla 

na na chloridovou formu. 

 
KRUŽÍKOVÁ K  

 
Abstract 

This work was aimed to monitor of total mercutry (THg) and methylmercury  (MeHg) contamination 
eight choice locality in the Czech republic. Sixty five fish of chub (Leuciscus cephalus) were used as 
r. Muscle were used for analysis THg (total mercury) and MeHg (metylmercury) co

found in all samples of muscle but MeHg were not foudn in four samples.. Average concentration of THg in the 
as  0,165±0,092 mg/kg and MeHg was  0,145±0,084 mg/kg. The highest value of total mercury and 

ercury content was 0,487 mg/kg and 0,415 mg/kg r
Ohře respectively. The lowest value of mercury was 0,035mg/kg in the muscle of chub in Cidlina
value of methylmercury was 0,018 mg/kg in chub in Cidlina too. 

THg and MeHg were significantly higer  (p<0.
and Chrudimka.  

There was not found significant correlation between weight and lenght of fish and the co
and MeHg because of similar fish age. Results show low contamination level of monitored rivers and 

namce of MeHg. 

 
 
Rtuť se v životním prostředí vyskytuje v řadě forem, které se od sebe výrazně liší ve 
yzikálně chemických vlastnostech jako je rozpustnost ve vodním prostředí, reaktivita, 

schopnosti akumulace, toxicita a chování v ekosystému. Anorganické formy rtuti se téměř 
lí na bioakumulaci rtuti v ekosystémech, a proto je stanovení organických forem rtuti 
m bodem pro studium její bioakumulace. Anorganická rtuť je ve sladkovodní

ekosystémech methylována na methylrtuť (WHO, 1990). Methylace probíhá jak biotickou 
 tak i abiotickou cestou.  Mechanismus methylace rtuti poprvé popsali současně Wood 

(1971) a Landner (1971). Na biologickém vzniku se podílejí především anaerobní bakterie 
ntů např. rodu Methanobacterium (Hamasaki a kol., 1995). Methylr

prostřednictvím potravního řetězce akumuluje v rybách a tak jsou ryby hlavním zdrojem 
inace lidí methylrtutí (WHO 1990kontam ). Methylrtuť ve tkáních ryb představuje více jak 

95 % celkové rtuti (Mason a kol., 1995; Houserová a kol. 2006b). 

 
M

to
C
e
N
je
J

spektrofotome
chromatograficky po kyselé digesci (Carcchia a kol. 1997, Maršálek et Svobodová, 2006). 
Vzorky byly zhomogenizovány a k analýze se ode
S ější výpo

řevede
valovina byla zvážena a hmotnost zaznamenána pro pozd

provedena kyselá digesce pomocí HCl a tím byla MeHg p
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T
hodinu a poté byly měřeny na plynové Shimadzu GC 2010A s ECD detekcí. 
Plyno &W 
Scientif
program kolony byl následující: 90°C po dobu 2 min), 
celkový č polovině 
celkového jena 

alibrační křivka s 5ti kalibračními body standardu chloridu methylrtuti v toluenu  o těchto 
acích: 5; 10; 20; 80; 200 ng/ml (obr. 2). Pro validaci metody byl použit certifikovaný 

ato se následně vyextrahovala do toluenu. Vzorky byly ponechány v lednici při 4°C 1 
m chromatografu 

vý chromatograf byl osazen kapilární kolonou DB 608 (30m x 0.53mm x 0,83um; J
ic). Během analýzy byla teplota detektoru 300°C a teplota injektoru 250°. Teplotní 

minut, poté nárust na 120°C (4°C/
as analýzy byl 9,5 minut. Retenční čas MeHgCl byl 4,89 minut, tedy asi v 
času analýzy. Před samotným m ením jednotlivých vzorků byla sestroěř

k
koncentr
referenční materiál BCR 464. Byl stanoven limit detekce 18 ng/ml a limit kvantifikace 90 
ng/ml. Byla stanovena relativní směrodataná odchylka  (RSD) nástřiku 2,58% a RSD 
reprodukovatelnosti metody 8,07%. 

K vyhodnocování výsledků byl použit software Solution (Shimadzu). Data získaná 
z analýz vzorků byla statisticky zpracována v programu MS Excel a ANOVA pomocí Tukey-
HSD testem.. 

 
 

br. 1. Mapa České republiky a vybrané přítoky řeky Labe O
 

Kalibrační křivka MeHgCl
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Obr. 2. Kalibrační křivka standardů MeHgCl 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Jelec tloušť je vhodný pro monitoring bioakumulace rtuti a specií rtuti ve vodních 

ekosystémech vzhledem ke své všežravosti, jeho potravou jsou především řasy, vodní 
rostliny, larvy, malé ryby i měkkýši apod. (Čihař et Malý, 1978). Celková rtuť byla nalezena 
ve všech 65 vyšetřovaných vzorcích, u čtyřech vzoků z řeky Cidliny byla koncentrace 
methylrtuti pod mezí detekce. Průměrné hodnoty rtuti a methylrtuti z jednotlivých lokalit jsou 
pro přehlednost ukázány na grafu 1 a v tab. 1. Nejnižší obsah rtuti byl 0,035 mg/kg a 
methylrtuti byl 0,0182 mg/kg. Tyto obsahy byly nalezeny u jelce tlouště z toku Cidlina, 
naopak nejvyšší hodnoty rtuti byly nalezeny v Jizeře a to 0,487 mg/kg a methylrtuti v Ohři 
0,415 mg/kg. Průměrná hodnota poměru MeHg/THg byla 83,09±15,6. Taktéž Houserová a 
kol. (2006a) a Maršálek a kol. (2005) zjistili vysoké zastoupení MeHg v poměru k THg a to 
v rozmezí od 74 do 100% u jelce tlouště. Obsah celkové rtuti byl signfikantně vyšší (p<0,05) 
v lokal

ání s lokalitami Cidlina a Chrudimka. Vzorky z lokality Blanice vykazovaly 
signifikantně vyšší obsah methylrtuti taktéž v porovnání s lokalitou Orlice.  
 Pro hodnocení možného rizika vyplývajícího z obsahu rtuti a methylrtuti v rybách byla 
použita metoda Kannana a kol. (1998), kteří uvádějí výpočet indexu rizika při konzumaci ryb. 
Indexy rizika pro Hg a MeHg jsou vidět v tab. 2. Pro výpočet indexu rizika byla použita 
průměrná hodnota spotřeby sladkovodních ryb v ČR, a to je 1 kg na osobu, v rybářských 
rodinách 10kg na osobu. Uvedené hodnoty jsou nízké (jak pro Hg tak i pro MeHg) a 
několikanásobně nižší než je index rizika 1. Z hlediska množství porcí, které může konzument 
z dané lokality zkonzumovat se nejlépe jeví lokalita Cidlina a Orlice, ze kterých lze 
(z hlediska zatížení Hg a MeHg) spotřebovat až 10,8 a 7,8 porcí za týden. 
 
 
 

itě Blanice, Jizera a Ohře ve srovnání s lokalitami Cidlina, Orlice a Chrudimka. Byl 
nalezen statisticky významný rozdíl (p<0,05) v obsahu methylrtuti v lokalitě Blanice, Jizeře a 
Ohři ve srovn
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Graf 1. Průměrný obsah Hg a MeHg v jednotlivých lokalitách 
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Tab. 1. Počet a hmotnost odlovených ryb, obsah rtuti, methylrtuti a poměr MeHg /THg  
 
 

  
počet 
ryb  hmotnost (g) věk (roky) Hg (mg/kg) 

MeHg 
(mg/kg) 

MeHg/Hg 
(%) 

          __            __         __           __        __
LOKALITA n X ± SD X ± SD X ± SD X± SD X  ±  SD 

    min-max min-max min-max min-max min-max 
BLANICE 10 338,5±124 4,8±1 0,242±0,03a 0,215±0,04a 88,9±13,1 

    165-505 3-6 0,187-0,28 0,136-0,276 64,2-111,3 
VLTAVA 7 290±78 3,29±0,48 0,171±0,05a b 0,155±0,06a b 90,3±14,8 

    180-400 3-4 0,10-0,25 0,09-0,28 64,4-114,3 
ORLICE 6 232,33±94,85 3,83±0,41 0,092±0,01b 0,085±0,02a b 92,0±7,7 

    155-405 3-4 0,07-0,11 0,061-0,12 85,2-106,2 
CHRUDIMKA 10 180±35 3,2±0,4 0,112±003b 0,091±0,02b 82,3±11,3 

    140-240 3-4 0,047-0,16 0,045-0,14 60,7-95,7 
CIDLINA 9 238±160,27 3,66±0,89 0,077±0,05b 0,061±0,04b 76,8±17,1 

    65-595 2-5 0,035-0,19 0,018-0,14 37,2-89,3 
OHŘE 10 540,5±201,8 4,8±1,32 0,225±0,02a 0,19±0,11a 83,32±8,0 

    235-920 3-7 0,10-0,45 0,07-0,41 65,2-91 
BÍLINA 10 120,5±57,37 2,3±0,48 0,157±0,02a b 0,12±0,03a b 77,6±19,6 

    85-275 2-3 0,12-0,19 0,048-0,19 40,2-104,4 
JIZERA 3 376,67±326,8 4±1 0,27±0,19a 0,23±0,15a 85,4±10,3 

    95-735 3-5 0,1-0,48 0,08-0,39 78,9-97,4 
Pozn.: Rozdílné indexy značí signifikantní rozdíl hodnot  

Tab. 2. Indexy rizika pro Hg a MeHg a počet porcí ryb, které může konzument sníst 
z jednotlivých lokalit 

 

Lokalita 

Index rizika 
 pro normálního 

konzumenta 
Index rizika  

pro rybářskou rodinu 

Počet porcí (170g),
které může 

kozument sníst za 
týden 

 
 

  Hg MeHg Hg MeHg MeHg 
Blanice  0,032 0,042 0,316 0,421 3,1 
Vltava 0,022 0,030 0,223 0,303 4,3 
Bílina 0,020 0,023 0,205 0,235 5,5 

Chrudimka 0,015 0,018 0,146 0,178 7,2 
Cidlina 0,010 0,012 0,100 0,119 10,8 
Jizera 0,035 0,045 0,352 0,450 2,9 
Ohře 0,029 0,037 0,294 0,372 3,5 
Orlice 0,012 0,017 0,120 0,166 7,8 

 
 
ZÁVĚR 

 (Vltava, Orlice, Ohře, Bílina, 
í rtutí. Jako nejvíce 

atížené lokality se jeví Blanice, Jizera a Ohře. Na základě srovnání výsledků této práce 
 údaji Žlábka a kol. (2005) a Maršálka a kol. (2006), kteří se ve své práci zaměřili na různé 

Cílem práce bylo zhodnotit hlavní přítoky řeky Labe
izera, Cidlina, Chrudimka) a řeku Blanici z hlediska jejich zatíženJ

z
s

 53 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

lokality na řece Labi, lze říci, že hlavní přítoky významně neovlivňují řeku Labe z hlediska 
jího zatížení rtutí.  

Abstrakt 
ílem prá  í ab ce, O , Jiz , 

Chrudimka) a loka í. Ja yla po ovina jelce tlo ště 
( l el ven ván e Hg)
m é ab pční rie analyzá 254 a MeH  
plynové chromatografie s de ektro hytu ( ah cel e sv  
v –0,4 g/k g v r ,018– .w.  v p  
84,5 % z celkové Hg. Nejvíce z tí byly př Jizera, O . 
 
 
Poděkování 

ráce b  vy ci ister lád vy 
621571 02 a MSM 6007665 ktu Minis a životní 2e
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METODIKA EKOLOGICKÉHO HODNOCENÍ ANORGANICKÝCH 
KOMPOZITŮ S DEFINOVANÝM PODÍLEM PRŮMYSLOVÝCH 

ODPADNÍCH MATERIÁLŮ 

ough most of them we can utilize 
gain. If we want to use  the waste materials again in the production process, we have to modify some of their 

se different methods for this purpose. This work is the contribution to the research and 
aste 
tion, 

toxicity and mass 
ctivity of radionuclides, determination of harmful components in leach and in dry matter.  

ÚVOD 
  V tále roste produkce odpadů z průmyslových výrob a 

ekologic

neobnov

z hledisk h a fyzikálně-chemických vlastností daného anorganického kompozitu 

t 
charakterizovaných 

o určité kého hodnocení. 
 V tomto článku se budeme nejvíce věnovat ekotoxikologickému hodnocení, které je 

oučástí stanovování ekologické vhodnosti samotných POM i anorganických kompozitů 
 jejich obsahem.   

ATERIÁL A METODIKA 
 Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů bylo provedeno na základě 

ákona č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších 
ředpisů. Stanovení škodlivých složek v sušině a ve výluhu odpadů se opírá o vyhlášku 

. se změnou ve vyhlášce č. 41 /2005 Sb. a vyhláškou  294/2005 Sb., zohledňuje 
lastností odpadů se změnou 

estování a hodnocení ekotoxicity se řídí Metodickým pokynem odboru odpadů 
ou 

METODOLOGY OF ECOLOGICAL EVALUATION OF INORGANIC COMPOSITE WITH 
DEFINED PART OF INDUSTRIAL WASTE MATERIALS 

 
LETKOVÁ Z. 

 
Abstract 
 A lot of industrial waste materials is sent to a waste dump in this time, alth
a
properties. We u
development of the technology which makes possible to use waste materials from the power  stations. W
material and their next products  will not negatively affect environment and human´s health. From legisla
hese methods for ecological evaluation of waste materials follows: determination of ecot

a
 
 

e vyspělých zemích světa neus
snaha tyto odpady dále využívat. Některé průmyslové odpadní materiály (dále jen POM) je 
možno zpracovávat a využít tak jejich vlastnosti, které jsou kvalitní náhradou za běžně 
používané přírodní materiály, jejichž těžba je do budoucna z ekonomického a hlavně 

kého hlediska neúnosná.  
  Využívání odpadů má vliv na úspory prvotních nerostných zdrojů, z hlediska jejich 

itelnosti a nepřemístitelnosti, a také nemalý vliv na úspory energie, která je vkládána 
do úpravy a dalšího zpracování prvotních surovin.  
  Při návrhu zpracování určitého průmyslového odpadu do výrobku je nejdříve nutno 
prokázat ekologickou a technologickou vhodnost. Technologická vhodnost je posuzována 

a fyzikálníc
vyrobeného s definovaným množstvím POM. Ekologická vhodnost je charakterizována 
přípustným obsahem těžkých kovů a dalších sledovaných škodlivin, ekotoxicitou a 
radioaktivitou jak u samotných odpadů tak u kompozitů s jejich obsahem. Škodlivé látky v 
materiálu se posuzují jednak ve výluhu a jednak v sušině. Výsledky zkoušek však musí bý
hodnoceny i ve vztahu k trvanlivosti všech dosažených vlastností, 
průběhem časové křivky trvanlivosti.  Což znamená do budoucna všechny vzorky skladovat a 

m čase je podrobit znovu celému procesu ekologicp
 
s
s
 
 
M

z
p
č.383/2001 Sb
požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných v
ve vyhlášce č. 502/2004 Sb. 

 Postup t
ke stanovení ekotoxicity odpadů (Věstník MŽP č. 6/2003) nově dle (MŽP 4/2007), vyhlášk
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M a 
povr ady 
a vyhláškou ění 
p

 
využívá zelená udokirchneriella 
subcapitata (Korshikov) Hindak. Řasy se inkubují po dobu 72 hodin v testovaném roztoku. 

obilizační test na perloočkách je vy  EN ISO 6341. Pro test se používají 
Daphnia magna ve stáří do 24 hodin, nejméně třetí generace, získaná acyklickou 

 Testování POM i anorganických kompozitů s jejich obsahem se děje podle 
ásledujícího schématu. Na začátku je vždy odpovídající odpad, v našem případě průmyslový 

materiál. Ten je podroben zkouškám ekologické vhodnosti. Následuje výroba 

. Posledním krokem je certifikace výrobku, jehož účel 

ŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání n
chu terénu a změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odp

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve zn
ozdějších předpisů. 

 Test inhibice růstu sladkovodních zelených řas se řídí ČSN EN 8692. K testům se
sladkovodní řasa Desmodesmus subspicatus a Pse

Im pracován dle ČSN
perloočky 
partenogenezí za podmínek zdravého prosperujícího chovu. Expoziční doba je 48 hodin. K 
testu toxicity na rybách dle ČSN EN ISO 7346-2 se používá Poecilia reticulata (živorodka 
duhová), Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (danio pruhované), expoziční doba je 96 
hodin. Test inhibice růstu hořčice bílé dle metodického pokynu Ministerstva životního 
prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů. Jako testovací organismus se používá Sinapis alba 
(hořčice bílá), expoziční doba testu je 72 hodin. 

n
odpadní 
anorganických kompozitů s rozdílně definovaným množstvím POM, u kterých je opět 
ověřena ekologická a technologická vhodnost. Neopomenutelné je ekonomické hledisko, 
které zahrnuje sledování  ekonomických parametrů jako jsou surovinové náklady, výše 
investic, možnosti uplatnění na trhu a SWOT analýzu. Vše se vztahuje k následné 
komercionalizaci daného výrobku
použití i prostředí uplatnění je po daných technologických a ekologických zkouškách  předem 
známo.  

 
PRŮMYSLOVÝ ODPADNÍ MATERIÁL (POM) 

 
1. Zkoušky ekologické vhodnosti 

• stanovení ekotoxicity 
• stanovení toxických látek ve výluhu 
• stanovení toxických látek v sušině 
• stanovení hmotnostní radioaktivity nuklidů 

 
    2. Zkoušky technologické vhodnosti 

• chemický rozbor 
• fyzikálně-chemické vlastnosti 
• fyzikálně mechanické vlastnosti 

 
         3. Návrh produktu dle účelu a prostředí použití 

 
POZIT S DEFINOVANÝM MNOŽSTVÍM POMANORGANICKÝ KOM  

           
     Ověření technologické vhodnosti kompozitu 
      Ověření ekologické vhodnosti  kompozitu 

         4. Ekonomické hledisko 
       5. Certifikace výrobku 
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Stanovení technologické vhodnosti 
Pro účely stanovení technologické vhodnosti je nutno analyzovat fyzikální vlastnosti 

(stanovení granulometrie, měrné hmotnosti a měrného povrchu, sypné hmotnosti, melitelnosti 
a obsahu pórů...), fyzikálně chemické vlastnosti (mineralogická stavba hmoty analyzovaná 
metoda

v sušině a ve výluzích odpadních materiálů, 
které s

a ekotoxikologického testování 
Celá metodika ekotoxikologického hodnocení začíná u příjmu vzorku odpadu nebo již 

zpracovaného odpad ovaný anorganický 
kompozit složený z cementu a sledovaného odpadu, které jsou použité v různém poměru. 
Pokud je POM v sypkém stav sušina. Dle obsahu sušiny je 
vypočítáno množství destilované vo o vyluhování odpadu. Vyluhování 
je realizováno v poměru POM, sti lava-pata“ rychlostí 
5-10 otáček za minutu po dobu  ho ltrován. 

Pokud je vzorek v pevném st áleček, kvádr 
(trámeček) nebo krychle o známé velikosti všech stran. Dále je vypočítán povrch tělesa a od 
této hodnoty je odvozena p váno destilovanou vodou 
v poměru 1 : 5 při definovan tep 4 hodin. Následuje opět normované 
přefiltrování výluhu. 

U obou druhů výluhu je pr bsahujících anorganická 
pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu 
ležící v intervalu 7 5 Sb.). V případě 
samotných POM jsou testy prováděny na výluhu s upraveným i neupraveným pH, aby se 
vylouči Testy 
ekotoxicity jsou prováděny klasicky dle metodik popsaných v normě. Testy jsou prováděny 
bez stanovení EC, IC . Ten je vždy před 
testováním obohacen m norem (Metodický 
pokyn 12/2002; ČSN ISO 7346  8692) . 

U materiálů s obsahem P ouze jejich testovací charakter. 
roto je u těchto vzorků prováděno pouze informativní stanovení ekotoxicity. Což jsou v 
odstatě testy s menším počtem testovacích organismů, které odpovídá počtu organismů 
oužitých pro předběžný test. Z našich výsledků vyplývá, že jako orientační údaj, který v této 

mi RTG difrakční analýzy, mikroskopickými metodami a metodami diferenční 
termické analýzy) a chemické vlastnosti (kompletní anorganická analýza silikátové matrice) 
(Kukletová, 2004). 
 
Stanovení ekologické vhodnosti 

Posuzování ekologické vhodnosti se uskutečňuje na základě stanovení vybraných 
chemických ukazatelů v sušině materiálu a ve vodném výluhu materiálu, stanovení 
ekotoxicity a stanovení aktivity přírodních radionuklidů v materiálu (40K, 226Ra, 228Th) 
(Kukletová a Vítámvás, 2004). 

Soubor chemických analýz odpadních materiálů v této oblasti zahrnuje především 
stanovení prioritních obsahů škodlivých složek 

e provádí s použitím techniky ICP-OES (v sušině byly měřeny: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn a ve výluhu: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 
Zn). Stanovení rtuti je měřeno pomocí jednoúčelového rtuťového spektrofotometru. Měří se 
také vybrané organické polutanty. 

Pouze na základě chemického rozboru není možné rozpoznat celkový vliv všech 
složek určeného materiálu na životní prostředí a lidské zdraví. Proto jsou do ekologického 
hodnocení zahrnuty ekotoxikologické testy, které sledují vliv materiálu na různé úrovně 
ekosystému v simulaci reálného prostředí.  
 
Metodik

u v podobě trámečku, což je v podstatě již zmiň

u, je ve vzorku nejprve stanovena 
dy, které je potřebné pr

 de lovaná voda 1:10 pomocí třepačky „h
24 din. Poté je vzorek dle normy přefi

avu, musí být definován geometricky jako v

říprava vodného výluhu. Těleso je vyluho
é lotě, po dobu 2

 u avováno pH. V případě odpadů o

,8 ± 0,2 (Zimová a Preslová, ; Vyhláška MŽP 294/200

la toxicita odpadu způsobená pouze extrémně vysokým či nízkým pH. 

, LC50 na neředěném vodném výluhu materiálu
zásobními roztoky solí odpovídající požadavků

-2; ČSN ISO 6341; ČSN EN ISO
OM je nutné vzít v úvahu p

P
p
p
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fázi výroby trámečků postačuje, je t

Poecilia reticulata 

Daphnia magna 

Sladkovodní řasa 

Sinapis alba 

Poecilia reticulata 

Daphnia magna 

Sladkovodní řasa 

Sinapis alba

ODPAD = POM KOMPOZIT + POM 

Neředěný výluh           pH upravené 

Výluh dle MŽP  

sušina

pH neupravené 

Neředěný výluh           pH upravené 

Výluh dle povrchu  
trámečku  

pH neupravené 

est na řasách. Tyto trámečky jsou pokusné vzorky 
budouc

jako první a teprve po splnění kritérií pro řasu následují testy ostatní. Je 
m ušetřen především čas, finanční náklady a v neposlední řadě živé organismy (ryby). Pro 

ako nejlepší test na dafniích. Momentálně se testuje použití 
DAPH

 

VÝSLE

Požada

ích stavebních materiálů, které musí splnit všechny požadavky, které jsme si předem 
nastavily. U ekotoxikologických testů to znamená, že musí splnit všechna kritéria a limity 
vycházející z legislativy, tozn. být negativní u všech čtyř testovacích organismů. Toxicita se 
vždy hodnotí dle nejcitlivějšího testovacího organismu. Jako nejcitlivější se u testů 
anorganických kompozitů se zabudovaným odpadem jeví sladkovodní zelená řasa, proto je 
tento test prováděn 
tí
doplnění testu na řase se ukazuje j

TOXKITU pro tyto zrychlené testy, který by zjednodušil a uspíšil provádění 
informativních testů.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Schéma hodnocení  
 
 

DKY A DISKUSE 
Nejprve byly testovány jednotlivé průmyslové odpadní materiály, výsledky viz tab. 1. 

Dále byly z  těchto odpadů vytvořeny trámečky v různém poměru s cementem. Tab. 2 shrnuje 
výsledky ekotoxikologického testování anorganických kompozitů (trámečků), které byly 
vytvořeny za použití mísícího poměru s vyšším obsahem odpadu (75 % hm.) ku obsahu 
cementu (25 % hm.). Technology byla definována optimálně hustá vodní kompozitní 
suspenze, z ní byla vytvořena zkušební tělesa o rozměrech 40 x 40 x 160 mm, která byla 
uložena 28 dní ve vlhkém prostředí.  

 
vky na výsledky ekotoxikologických testů 
Vzorek je hodnocen jako toxický, je-li výsledek alespoň jednoho testu toxicity 

pozitivní, tzn. vykazuje u testu na zelené sladkovodní řase a na semenech inhibici větší než 30 
% nebo u testu na daphnii mortalitu vyšší než 30 % (Vyhláška MŽP 294/2005 Sb). 
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 Tučně označené výsledky překračují limity pro jednotlivé zkoušky dané v příloze č. 10 
vyhlášky 294/2005. Výsledky  ekotoxikologického testování jsou uvedeny v procentech. 
Nejprve jsou uvedeny výsledky z testování výluhu s neupraveným pH, za lomítkem jsou 
uvedeny výsledky testování výluhu s upraveným pH. Zkoušky akutní toxicity se provádějí 
s neředěným vodným výluhem odpadu. V tab. 2 jsou u testu na řase pro názornost zobrazeny 
výsledky vypočtené nejprve pomocí integrálu biomasy, za lomítkem pak vypočteny pomocí 
růstové rychlosti.  
 
Tab. 1. Výsledky ekotoxikologického testování samotných POM 

 

Akutní toxicita 
[%] [%] [%] [%] 

Inhibice/stimulace 
pro ryby 
(Poecilia 

reticulata) 

Akutní toxicita pro 
perloočky 

(Daphnia magna) 

Inhibice/stimulace 
růstu 

sladkovodní řasy 

růstu 
hořčice (Sinapis 

alba) 

Odpadní POM 

1 Klasický popílek 0 0 16,7 -2,7 
2 Klasický popílek 100 / 0 100 / 6,7 94,4 / 33,4 19,2 / 1,3 
3 Klasický popílek 0 / 0 32,2 /23,3 36,5 / 34,3 10,7 / 5,7 
4 Filtrový popílek 100 / 30 100 / 100 98,9 / 33,5 46,7 / 50 
5 Filtrový popílek 100 / 0 100 / 67,8 99,1 / 66,9 52,1 / 31,3 
6 Filtrový popílek 100 / 0 100 / 15,6 96,9 / 45,9 36,0 / 41,2 
7 Lo pílek 100 / 30 100 / 100 96,9 / 81,8 47,6 / 60,4 žový po
8 Ložový popílek 100 / 100 100 / 35,6 98,9/ -7,9 44 / 42,1 
9 Popelovina 0 2,2 64,5 10,5 
 
 
Tab. 2. Výsledky ekotoxikologického testování anorganických kompozitů s odpadem 
v poměru cement : odpad, 25 : 75. 

 

Kompozit + POM 

[%] 
Akutní toxicita 

pro rybu 
(Poecilia 

reticulata) 

[%] 
Akutní toxicita 
pro perloočku 

(Daphnia magna) 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
sladkovodní řasy 

[%] 
Inhibice/stimulace 

růstu 
hořčice (Sinapis 

alba) 
1 Klasický popílek 0 3,3 6,9 / -0,8 17,6 
2 Klasický popílek 0 3,3 29,4 / 6,5 20,6 
3 Klasický popílek 0 3,3 23,8 / 6,2 18,0 
4 Filtrový popílek 0 0 24,2 / 6,8 20,5 
5 Filtrový popílek 0 0 46,9 / 12,2 -0,3 

0 47,8 / 14,0 -1,2 6 Filtrový popílek 0 
7 Ložový popílek 0 0 56,7 / 24,9 13,5 
8 Ložový popílek 0 3,3 7,2 / 1,3 18,5 
9 Popelovina 0 10 72,2 / 43,5 19,9 
 
 Jak je patrné z výše uvedených výsledků, u hmot se zapracovanými odpady překračují 
limitní hodnoty u nejcitlivěji reagujícího organismu řasy čtyři vzorky a to: filtrový popílek 
s číslem 5 a 6, ložový popílek s číslem 7 a popelovina s číslem 9. Pokud budeme hodnotit 
řasový test dle růstových rychlostí, bude potencionálně toxický pouze kompozit obsahující 

 

y hodnotit 

popelovinu s číslem 9. 
Ekotoxicita výluhů zkušebních hmot se zapracovanými odpady byla nesrovnatelně 

nižší oproti samotným odpadním popílkům, u všech hmot se zapracovaným tzv. klasickým 
popílkem byly splněny dané limity a vzorky by se z ekotoxikolgického hlediska dal
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jako vyhovující. Jako potenciálně nevyhovující by mohly být označeny vzorky s číslem 5, 6, 7 
z fluidního způsobu spalování  a vzorek číslo 9 popelovina. 

Jak je patrné z výsledků ekotoxikologického hodnocení, dochází ke zmírnění toxicity 
po úpravě pH odpadů. Toxicita těchto odpadů může být z větší části důsledkem extrémní 
hodnoty pH. U kompozitů, do kterých je tento odpad zabudován, dochází k výraznému 
snížení toxicity. U mnoha trámečků není potřebná ani korekce pH. Jako nejlepším odpadem 
pro zabudování do anorganických kompozitů se jeví po předběžných zkouškách popílek 
 klasického způsobu spalování. 

ekotoxikologické testování, 
realizací pouze testu na řasách, popř. jako doplněk testu na daphniích s DAPHTOXKITEM. 
Otázkou stále zůstává sjednocení výpočtu řa ho testu, které le platné norm ožno 
vyhodnocovat dvěma em č a
ne ocí růs losti. Ča dem je pak špatné zařazení výluhu, kdy 
jeden výpočet vykazuj  test ox po

i a je  tozn. netoxi ý.  

, aby í průmys adních a sklád ch 
bylo m ní a nebo vůbec nedocházelo. Z hlediska ochrany 
í je ted dým úkol out deta ní všech ch 
anick álních a ologický rů a vlas M 

 využití, aby jím byl zpracován co největší po niklých odpa
Při zkouškách ekologické vhodnosti musí být snaha zhodnotit daný výrobek = 

ompozit nejen z pohledu jeho současného složení, ale hlavně zajistit, aby výrobek byl 

Poděkování 
Příspěvek byl realizov odporou  výzk o záměru VEZPO M 2623251101 

 

Kukletová, I.,Vítámvás, M., 2004. Sledo adní čelem
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POROVNÁNÍ AKUTNÍ TOXICITY MANGANISTANU DRASELNÉHO 
PRO JUVENILNÍ A EMBRYONÁLNÍ VÝVOJOVÁ STÁDIA DANIO 

 

venile D. rerio fish while LC50 KMnO4 values 
nged from 2.14 to 4.07 mg.l in embryonic stages of D. rerio. The study proved statistically significantly 

igher (p<0.01) sensitivity of juvenile fish to potassium permanganate as compared with embryonic stages. 

ÚVOD

 látka 
dosáhla

dních ryb 
HOSH et PAL, 1969; Lay, 1971; Masser et Jensen, 1991; Noga, 1996; Francis-Floyd et 

činku ateriálem, 
e do kontaktu, včetně původců externích onemocnění ryb (Noga, 1996). Ke 

efektiv e, tj. MnO . Celkové množství použitého 

čímž s ktivní léčbě v organicky 

e bezbarvý a relativně 
ůsobeno kvalitě 

eň aby se předešlo 
o manganistanu draselného 

u ve vodě a tvorbě precipitátů, které mohou být z vody 
dstraněny pomocí filtrů. Lawrence (1956) a Marking et Bills (1975) poukazovali v minulosti 

užití manganistanu draselného jako činidla umožňujícího rychlejší detoxikaci 
istan draselný byl také 

RERIO 
COMPARISON OF ACUTE TOXICITY OF POTASSIUM PERMANGANATE TO JUVENILE 

AND EMBRYONIC STAGES OF DANIO RERIO 
 

MÁCOVÁ S., PIŠTĚKOVÁ V., SVOBODOVÁ Z., BEDÁŇOVÁ I., VOSLÁŘOVÁ E. 
 

Abstarct 
Potassium permanganate has been used worldwide in fishery and aquaculture for treatment and 

prevention of skin and gill bacterial infectious, fungal infectious and external parasites in freshwater fish. The 
aim of the study was to compare acute toxicity of potassium permanganate to juvenile and embryonic stages of 
zebrafish (Danio rerio). The semistatic method according to OECD 203 was used in the acute toxicity tests with 
juvenile fish and OECD 212 methodology was used in the acute toxicity tests with embryonic stages of D. rerio. 
The LC50 KMnO4 values ranged from 1.09 to 1.20 mg.l-1 in ju

-1 ra
h
 
 

 
Manganistan draselný (KMnO4) je krystalická látka fialové barvy s oxidačními 

účinky, dobře rozpustná ve vodě. V rybářství se tato látka běžně používá k ponořovacím, 
krátkodobým i dlouhodobým koupelím (Čítek a kol., 1998), jako dezinfekční prostředek, 
k čištění vody a historicky také jako okysličovadlo. Velký význam a rozšíření tato

 díky svému variabilnímu použití a snadné dostupnosti. Léčebné koupele jsou 
celosvětově využívány v rybářství i akvaristice k léčbě a prevenci kožních a žaberních 
bakteriálních infekcí, ektoparazitárních a plísňových onemocnění sladkovo
(G
Klinger, 1997; Straus et Griffin, 2002; Thomas-Jinu et Goodwin, 2004). Na patogeny 

je silným oxidačním účinkem. Jako oxidační činidlo reaguje s organickým mú
se kterým přijd
kontrole ektoparazitárních, bakteriálních a plísňových onemocnění se nejčastěji používá 

ní koncentrace 2 mg.l-1 aktivní chemikáli -
4

manganistanu draselného je však určováno kvalitou použité vody. V tomto případě je 
rozhodující množství oxidovatelného materiálu ve vodě, t.j. organického materiálu a dalších 
elementů (anorganických), které mohou být oxidovány. KMnO4 reaguje s organickou hmotou, 

e přeměňuje na neaktivní formu, proto je nutné použít k efe
znečištěných vodách větší množství této látky (Noga, 1996; Tucker et Boyd, 1977). Pro 

í orienvizuáln taci účinnosti léčebné koupele lze využít barevné změny vody způsobené 
přeměnou aktivní formy látky na formu neaktivní. Aktivní forma, tj. MnO4

- způsobuje růžové 
zabarvení vody. Pokud dojde k jeho redukci vzniká MnO2, který j
netoxický. Přidané množství manganistanu draselného by mělo být vždy přizp
použité vodě tak, aby bylo dosaženo efektivní koncentrace a zárov
předávkování. Noga (1996) uvádí, že celkové množství přidanéh
nemá přesahovat 6-8 mg.l . Více než 2 mg.l  aktivního-1 -1  manganistanu není považováno pro 
ryby za bezpečné. 

Využití manganistanu draselného k čeření vody popisuje Lay (1971). Při čeření vody 
dochází k oxidaci organického materiál
o
na možnost po
piscicidů jako je např. rotenon a antimycin použitých ve vodě. Mangan
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p  
roz it 
k navýšení jeho koncentrace ve vod

poklesu kyslíku likvid lík (Tucker et Boyd, 
1

epředstavují významné riziko. Výjimku tvoří právě manganistan draselný, který je pro ryby 
až silně jedovatý (Svobodová, 1987). Toxicita manganistanu byla stanovena pro řadu 

Toxický účinek manganistanu draselného není přesně znám. Někteří autoři, např. 
x (2006) potvrzují, že manganistan nebo jeho produkty jako MnO2 mohou způsobit 

poškoz

ve věku 2-3 měsíců o celkové délce 30 mm ± 5 mm a hmotnosti 0,3 g ± 
0,1 g. V

oužíván ke zvýšení množství kyslíku ve vodě (Lay, 1971). Redukuje snižování koncentrace
puštěného kyslíku způsobeného oxidací organické hmoty a může být tedy použ

ě. Neexistuje ale žádný důkaz o zvýšení množství kyslíku 
při použití takového množství manganistanu draselného, které není toxické pro ryby. Účinek 
manganistanu na množství kyslíku ve vodě může být ale také zcela opačný a může dojít 

ací a následným rozkladem řas produkujících kys
977).  

Obecně lze říci, že sloučeniny manganu jsou látky, které pro různé druhy ryb 
n
středně 
druhů ryb (Marking et Bills, 1975; Tucker, 1987; Bills a kol., 1993; Hobbs a kol., 2006; 
Hilton et Eversole, 1980; Da Silva a kol., 2006) a pro řadu faktorů ovlivňujících toxicitu této 
chemikálii na ryby. Mezi tyto faktory patří jak senzitivita daného druhy ryb, tak kvalita vody, 
zahrnující pH, kyselinovou neutralizační kapacitu do pH 4,5, koncentraci Σ Ca + Mg a 
chemickou spotřebu kyslíku (Tucker, 1987; Straus, 2004) a také salinita (Reardon et Harrell, 
1994; Marecaux, 2006). KMnO4 je více toxický pro ryby ve vodě s pH mezi 8,5-9,5 a 

bsahem CaCO3 od 300 mg.l-1 (Marking et Bills, 1975).  o

Marecau
ení tkáně žáber. Noga (1996) uvádí, že při vysokém pH dochází k vysrážení MnO2 na 

žábrách. Strukturální a fyzikální poškození žaberní tkáně ovlivňuje respirační aktivitu 
porušením výměny plynů (Ross a kol., 1985). Poškození žaberního epitelu snižuje efektivitu 
respirace, která může vést až k tkáňové hypoxii (Skidmore, 1970). Kromě toho může 
poškození žaber vést k ovlivnění regulace iontů a ovlivnění extrarenální exkrece (Skidmore, 
1970). Tento typ poškození může tedy ovlivnit pH krve, které zpětně může mít dopad na 
celkový toxický efekt látky na organismus. 

Akutní toxicita manganistanu draselného byla studována u řady druhů ryb i s ohledem 
na jejich věk. Obecně se předpokládá, že k toxickému účinku chemických látek jsou citlivější 
nižší vývojová stádia ryb. Kovriznych et Urbancikova (2001) při testování toxicity osmi 
chemických látek (acetochlor, akrylamid, benzen, kolchicin, dietylen glykol, 
diethylnitrosamin, metanol a Triton X) na adultním a embryonálním stádiu D. rerio zjistili u 
pěti látek (s výjimkou benzenu, metanolu a dietylen glykolu) vyšší odolnost embryí vůči 
toxicitě testovaných látek. Toxický účinek dusitanů na ryby druhu D. rerio v souvislosti 
s věkem sledovaly Pištěková a kol. (2006) a Voslarova a kol. (2006). V práci byla doložena 
souvislost mezi vývojovým stádiem ryb a jejich rezistencí k dusitanům, neboť bylo 
prokázáno, že se zvyšujícím se stupněm vývoje ryb dochází k signifikantnímu snížení hodnot 
96hLC50. 

Cílem předkládané práce bylo porovnat akutní toxicitu manganistanu draselného pro 
embryonální a juvenilní vývojová stádia akvarijních ryb danio pruhované (Danio rerio). 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Testy akutní toxicity byly provedeny na juvenilních stádiích akvarijních ryb Danio 
rerio podle metodiky OECD 203 Test akutní toxicity na rybách. Byla provedena série 4 testů. 
Byly použity ryby 

 pokusu bylo testováno pět koncentrací manganistanu draselného, tvořících přibližně 
geometrickou řadu. Testy se prováděly semistatickou metodou s obměnou roztoku po 48 h. 
Během pokusů byla zaznamenávána teplota, pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku v 
testovacích nádobách a mortalita ryb. Do každé nádoby bylo dáno 10 ryb náhodně vybraných 
ze zásobní populace. Poté byly provedeny 96 hodinové testy akutní toxicity. 
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Teplota testovací lázně se pohybovala v rozmezí 24 ± 1°C, koncentrace rozpuštěného 
kyslíku neklesla pod 60 % (80 - 94 %), pH bylo v rozmezí od 7,89 do 8,62. Během testů nebyl 
v kontrolních nádobách zaznamenán úhyn ryb. 

Embryonální testy toxicity byly provedeny na embryích D. rerio. Metodicky bylo 
postupováno podle OECD č. 212 Embryonální testy toxicity. Byla provedena série 6 testů. V 
testech byla použita vzestupná řada 6 koncentrací testované látky. V každé koncentraci a 
v kontrole bylo testováno vždy 20 oplozených jiker v jedné Petriho misce. Jikry byly 
nasazen

nistanu draselného v rybářství je třeba testovat 
toxicitu

y do testovacích misek nejpozději do 8 h po oplození. Test byl ukončen po vykulení a 
vstřebání žloutkového váčku u všech jedinců v kontrolní misce (144 h po nasazení). K testu 
byly použity koncentrace 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 a 4 mg.l-1 KMnO4. Výměna lázně se prováděla 
po 48 h. V průběhu testů byl zaznamenáván počet uhynulých jedinců v jednotlivých 
koncentracích. Mortalita embryí v kontrolách byla maximálně 20 %. Teplota testovací lázně 
se pohybovala na úrovni 24,5 – 26,5 °C. 

Základní fyzikální a chemické parametry ředicí vody použité v embryonálních testech 
toxicity byly následující: KNK4.5 3,6 – 3,7 mmol.l-1; CHSKMn 1,4 – 1,9 mg.l-1; celkový 
amoniak pod mezí stanovitelnosti; NO3

- 24,5 – 31,4 mg.l-1; NO2
-  pod mezí stanovitelnosti; Cl- 

18,9 – 19,1 mg.l-1; Σ Ca ± Mg 14 mg.l-1. 
Ze získaných hodnot (počet uhynulých jedinců v jednotlivých testovaných 

koncentracích) byla probitovou analýzou pomocí programu EKO-TOX 5.2 stanovena hodnota 
LC50 KMnO4. Statistická významnost rozdílu hodnot LC50 u juvenilního a embryonálního 
stádia D. rerio byla provedena metodikou neparametrického Mann-Whitneova testu 
programem Unistat 5.1. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Vzhledem k častému využití manga
 této látky k zajištění vhodných léčebných koncentrací pro ošetření ryb. Této 

problematice se věnovala řada autorů, kteří zaměřovali svůj výzkum zejména na sladkovodní 
druhy vodních organismů (Masser et Jensen, 1991; Noga, 1996; Francis-Floyd et Klinger, 
1997; Straus et Griffin, 2002).  
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Graf 1. Porovnání průměrných hodnot LC50 KMnO4 u embryonálního a juvenilního stádia 

ryb Danio rerio 
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Tolerance na manganistan draselný je podle publikovaných výsledků závislá 
především na kvalitě vody, době expozice a druhu vodního organismu. Tomu odpovídá i 
závěr práce autorů Marking et Bills (1975), kteří pozorovali u Onchorhynchus mykiss vyšší 
toxicitu

ezí 24 ± 1 °C, koncentrace rozpuštěného kyslíku 80 - 
94 %, p

C50 KMnO4 pro embryonální stádium danií byla 
zjištěna

96hLC50 KMnO4, jaké byly zjištěny v našich testech, uvádějí také 
ills a kol. (1993) u Morone saxatilis (1,58 mg.l-1), Hobbs a kol. (2006) u Pimephales 
romelas (2,13 mg.l-1), Lawrence (1956) u Lepomis macrochirus (3 mg.l-1), (Marking et Bills 

-1), Tucker (1987) u Ictalurus punctatus (4,5 mg.l-1). 
Vyšší t

že k toxickému účinku chemických látek jsou citlivější nižší 
vývojová stádia ryb. Porovnáním průměrných hodnot LC50 obou vývojových stádií D. rerio 
jsme prokázaly vysoce významně vyšší hodnoty (p<0.01) u embryonálního stádia danií ve 
srovnání s juvenilním stádiem (graf 1). Tento výsledek poukazuje na vyšší toleranci 
embryonálního stádia danií vůči manganistanu draselnému.  

Vyšší tolerance časnějších vývojových stádií ryb byla potvrzena i jinými autory, kteří 
se zabývali porovnáním toxicity embryonálních a juvenilních či adultních stádií různých 
druhů ryb (Kovriznych et Urbancikova, 2001; Pištěková a kol., 2006).  

Jako vedlejší výsledek byl v embryonálních testech akutní toxicity zaregistrován vliv 
manganistanu na dobu vykulení ryb v jednotlivých testovaných koncentracích. Bylo 
pozorováno časnější líhnutí ryb v testovacích miskách ve srovnání s kontrolou. Během 
výměny ředicí vody byla také pozorována větší křehkost a snadné poškození obalů jiker. 
Manganistan draselný je silným oxidačním činidlem reagujícím s organickými látkami 
(Marecaux, 2006; Skidmore, 1970) a tato reakce pravděpodobně způsobila narušení obalů 
jiker, jejich větší křehkost, snadnější narušení a rychlejší vykulení.  

 
 

ZÁVĚR 

ho 
stádia ením výsledků byla potvrzena statisticky významně vyšší 

 KMnO4 při nižší teplotě vody, větší tvrdosti vody nebo při pH pohybujícím se 
v rozmezí 6,5-9,5. Reardon et Harrell (1994) sledovali také vliv salinity na toxicitu 
manganistanu draselného ve vodě o různé salinitě pro larvální a juvenilní vývojová stádia 
Morone saxatilis a zjistili signifikantní rozdíl v hodnotě 96hLC50 pro rozdílnou salinitu u 
obou vývojových stádiích. U obou stádii byla zjištěna nejnižší tolerance při nulové salinitě. 
Podobně Marecaux (2006), která studovala toxicitu manganistanu draselného při různé 
salinitě na Poecilia latipinna, zjistila, že zvýšená salinita vody zvyšuje toxicitu KMnO4. Nižší 
akutní toxicitu manganistanu pro juvenilní křížence Morone chrysops a Morone saxatilis při 
nižší alkalitě a nižší tvrdosti vody prokázal Straus (2004). V sérii našich pokusů, které byly 
provedeny, se teplota pohybovala v rozm

H bylo v rozmezí od 7,89 do 8,62. 
Akutní toxicita KMnO4 pro juvenilní stádium danií vyjádřená jako 96hLC50 se 

pohybovala v našich testech v rozmezí 1,09 – 1,20 mg.l-1 (průměrná hodnota 96hLC50 = 
1,257 ± 0,190 mg.l-1 ). Hodnota 144hL

 v rozmezí 2,14 – 4,07 mg.l-1 (průměrná hodnota LC50 = 3,021 ± 0,735). U 
kaprovitých Svobodová a kol. (1987) uvádí hodnoty 96hLC50 KMNO4, které se rovnají 40 
mg.l-1 u kapra obecného Cyprinus carpio a v podstatě stejné hodnoty zaznamenali Ghosh et 
Pal (1969), kdy se hodnoty 96hLC50 pohybovaly v rozmezí 37,5 – 48 mg.l-1 při teplotě 26oC. 
Obdobné nižší hodnoty 
B
p
(1975) u Carassius auratus (3,6 mg.l

olerance vůči toxicitě manganistanu draselného pozorovali Svobodová a kol. (1987) u 
okouna říčního (96hLC50 = 6 mg.l-1), Da Silva (2006) u Colossoma macropomum (96hLC50 
= 8,6 mg.l-1) a Hilton et Eversole (1980) u ryb druhu Angilla rostrata (96hLC50 = 21,6 mg.l-

1).  
Obecně se předpokládá, 

Po provedení série akutních testů toxicity bylo provedeno porovnání hodnot 
144hLC50 a 96hLC50 manganistanu draselného u embryonálního a juvenilního vývojové

ryb Danio rerio. Vyhodnoc
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toleran

 

m

es research: A literature 

Masser, M.P., Jensen, J.W., 1991. Calculating treatments for ponds and tanks. Southern Regional Aquaculture 
enter Publication No. 410. 
1996. Fish Disease: diagnosis and treatment. St. Louis : Mosby-Year Book, Inc., 367 p. 

Pištěkov

ce (p<0.01) embryonálního stádia ryb vůči toxicitě manganistanu draselného i přes 
převládající názor, že embrya jsou citlivější na toxikanty nacházející se v přírodním prostředí 
vodních živočichů. 
 
 
Souhrn 

Manganistan draselný je látka celosvětově používaná v rybářství a akvaristice k léčbě a prevenci 
kožních a žaberních bakteriálních infekcí, ektoparazitárních a plísňových onemocnění sladkovodních ryb. Cílem 
předkládané práce bylo porovnat toxicitu manganistanu draselného pro juvenilní a embryonální vývojová stádia 
akvarijních ryb danio pruhované (Danio rerio). Testy akutní toxicity na juvenilních vývojových stádiích danií 
byly provedeny semistatickou metodou podle OECD 203, testy toxicity na embryonálních vývojových stádiích 
podle metodiky OECD 212. Stanovené hodnoty 96hLC50 pro juvenilní stádium se pohybovaly v rozmezí 1,09 – 
1,20 mg.l-1, hodnoty 144hLC50 pro embryonální stádium v rozmezí 2,14 – 4,07 mg.l-1 KMnO4. V práci byla 
potvrzena statisticky významně vyšší (p<0.01) citlivost juvenilního stádia ryb Danio rerio vůči toxicitě 
manganistanu draselnému. 
 

Poděkování 
Práce byla realizována při řešení projektu MSM č. 6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality 
potravin. 
 
 
LITERATURA 
Bills, T.D., Marking, L.L., Howe, G.E., 1993. Sensitivity of juvenile striped bass to chemicals used in  

aquaculture. Resource publication 192, U.S. Department of Interior, Fish and Wildlife Service, 
Washington, DC, USA. 

Čítek, J., Svobodová, Z., Tesarčík, J. Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. 3. vyd. Praha: Informatorium, 
1998. 218 s. 

Da Silva, A.L.F., Chagas, E.C., Gomes, L.C., De Araujo, L.D., Da Silva, C.R., Brandao, F.R., 2006. Toxicity 
and sublethal effects of potassium permanganate in tambaqui (Colossoma macropomum). J. World. 
Aquacult. 37 (3), 318-321. 

Francis-Floyd, R., Klinger, R., 1997. Use of potassium permanganate to control external infections of 
orna ental fish. University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences Extension Fact Sheet 
FA-37. 

Ghosh, A.K., Pal, R.N., 1969. Toxicity of four therapeutic compounds to fry of Indianmajor carps. Fishery 
Technology VI, 120-123. 

Hilton, M.J., Eversole, A.G., 1980. Toxicity and tolerance studies with yellow-phase eels: five chemicals. 
Progressive Fish-culturist 42, 201–203. 

Hobbs, M.S., Grippo, R.S., Farris, J.L., griffin, b.r., harding, l.l., 2006. Comparative acute toxicity of potassium 
permanganate to nontarget aquatic organisms. Environ. Toxicol. 25 (11), 3046-3052.  

Kovriznych, J.a., Urbancikova, M., 2001. Acute toxicity of selected chemicals in adult zebrafish (Danio rerio) 
and its early life stages – the comparative study. Biologia 56 (3), 297-302. 

Laale, H.W., 1977. The biology and use of zebrafish, Brachydanio rerio, in fisheri
review. J. Fish Biol. 10, 121-173. 

Lawrence J.M., 1956. Preliminary results on the use of potassium permanganate to counteract the effects of 
rotenone on fish. Progressive Fish-culturist 18, 15- 21. 

Lay, B.A. 1971. Applications for potassium permanganate in fish culture. Transactions of the American 
Fisheries Society 100 : 813-816. 

Marking, L.L., Bills, T. D., 1975. Toxicity of potassium permanganate to fish and its effectiveness for 
detoxifying antimycin. T. Am. Fish. Soc. 104, 579–784. 

Marecaux, E.N., 2006. Effects of potassium permanganate on the sailfin molly, Poecilia latippinna, at varying 
alinity levels. University of Florida. A thesis. 45 pp. s

C
Noga, E.J., 

á, V., Voslářová, E., Svobodová, Z., 2006. Porovnání akutní toxicity dusitanů pro různá vývojová stádia 
ryb Danio rerio. In Ochrana zvířat a welfare. VFU Brno, 68-70. 

 65 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 
Reardon, I.S., Harrell, R.M., 1994. Effects of varying salinities on the toxicity of potassium permanganate to 

larval and juvenile striped bass, Morone saxatilis (Walbaum). Aquaculture and Fisheries Management 
25, 571-578. 

oss, L.G., Ward, K.M.R H., Ross, B., 1985. The effects of formalin, malachite green, and suspended solids on the 
respiratory activity of rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson). Aquaculture and Fisheries 
Management 16, 129-138. 
, J.F., 1970. Respiration and osmoregulation in rainbow trout with gills damaged by zinc sulfate. J. 

cy of practical treatments for warmwater aquaculture ponds. J. Fish Dis. 27, 23-28. 
ucker, C.S., Boyd, C.E., 1977. Relationship between potassium permanganate treatment and water quality. T. 

Am. Fish. Soc. 106, 481-488. 
, 1987. Acute toxicity of potassium permanganate to channel catfish fingerlings. Aquaculture 60, 

A, e., piStEkovA, v., svobodovA, z., 2006. Nitrite toxicity to Danio rerio: Effects of fish age and 
loride concentrations. Acta Vet. Brno 75, 107-113. 

 

 

 

Skidmore
Exp. Biol. 52, 481-494. 

Straus, D.L., Griffin, B.R., 2002. Efficacy of potassium permanganate in treating ichthyophthiriasis in channel 
catfish. J. Aquat. Anim. Health 14, 145-148. 

Straus, D.L., 2004. Comparison of the acute toxicity of potassium permanganate to hybrid striped bass in well 
water and diluted well water. J. World Aquacult. Soc. 35, 55–60. 

Svobodová, Z. a kol. Toxikologie vodních živočichů. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987. 
231 s. 

Thomas-Jinu, S., Goodwin, A.E., 2004. Acute columnaris infection in channel catfish, Ictalurus punctatus 
(Rafinesque): effica

T

Tucker, C. S.
93–98. 

VoslARov
ch

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa autorů: 
S. Mácová1, V. Pištěková1, Z. Svobodová1,2, I. Bedáňová1, E. Voslářová1 

1) Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 

728/II, 38
 

1-3, 612 42 Brno 
2) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany, Zátiší 

9 25 Vodňany 

 66 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

HODNOCENÍ BIOLOGICKÉ ROZLOŽITELNOSTI METODOU 
„CO  HEADSPACE“ 2

 H., SÝKORA V., MANDA J., KUJALOVÁ H. 

organických látek jsou založeny na sumární reakci probíhající při styku zkoušené látky 

estou  nebo stanovením úbytku rozpuštěného 
rganického substrátu z biologického média, stanovením biochemické spotřeby kyslíku 
SK) nebo stanovením produkce oxidu uhličitého. 

Při testování tenzidů jsou preferovány zkoušky založené na produkci oxidu uhličitého 
 na BSK, protože tyto nejsou ovlivněny adsorpcí tenzidu na inokulum. Nařízení 
S č. 648/2004 uvádí jako referenční metodu  relativně nový CO2 headspace test (HS), který 
ůže být považován za zdokonalenou metodu stanovení uvolněného oxidu uhličitého, 

opsanou v ČSN ISO 9439 (2001). Stanovení přírůstku oxidu uhličitého při testech 
iodegradability probíhá většinou buď jeho vypuzením do absorpčního roztoku, nebo 
tanovením přírůstku anorganického uhlíku v biologickém médiu. Stanovení anorganického 
hlíku v CO2 headspace testu je založeno na druhém způsobu. 

O2 headspace test  
Tato metoda byla nezávisle vyvinuta Struijsem a Stoltenkampem v Nizozemsku a 

irchem a Fletcherem z Velké Británie. V obou případech je zkoušená látka jako jediný zdroj 
hlíku a energie přidána do média obsahujícího anorganické živiny, inokulovaného směsnou 
ulturou mikroorganismů a inkubována v těsně uzavřených lahvičkách s určitým objemem 
zduchu. Rozdíl spočíval ve způsobu stanovení vzniklého oxidu uhličitého.  

V normě ČSN ISO 14593 (2005) je uveden princip a pracovní postup této zkoušky pro 
odnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. 
odstatou zkoušky je přidání testované látky jako jediného zdroje uhlíku a energie do 
norganického média, které je inokulováno směsnou kulturou mikroorganismů a inkubováno 
 těsně uzavřených nádobách s určitým objemem vzduchu. Biologický rozklad (mineralizace 
a oxid uhličitý) se stanoví měřením čistého přírůstku celkového anorganického uhlíku po 
obu srovnatelnou se slepým pokusem provedeným za stejných podmínek. Biogenně 
znikající anorganický uhlík je v této zkoušce měřen přímo v nádobách. Zkouška obvykle 

tupeň biologického rozkladu se vyjadřuje v procentech teoretické produkce 
šené látky.  

BIODEGRADABILITY EVALUATION USING “CO2 HEADSPACE METHOD“ 
 

MACHAROVÁ
 

Abstract 
The work deals with experimental testing of biodegradability by CO2 headspace method. This method 

sen as default for evaluating of surfactants biowas cho degradability. The method was tested on anionic, cationic 
and non-ionic surfactant. The test was performed with and without continual stirring. The inoculum was 

 Prague activated sludge. CWWTP
 
 
ÚVOD 

Podle nařízení ES č. 648/2004 musí být všechny typy tenzidů hodnoceny podle jejich 
úplného biologického rozkladu, tyto testy mají nahradit testy biodegradability podle 
primárního biologického rozkladu. Metody pro stanovení tzv. úplného biologického rozkladu 

s mikrobiálním inokulem za přítomnosti anorganických živin. Úbytek substrátu biologickou 
lze hodnotit měřením úbytku testované látkyc

o
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v
trvá 28 dní. S
anorganického uhlíku vztažené na počáteční koncentraci zkou
 
Metoda je dle normy ČSN ISO 14593 (2005) použitelná pro organické látky, které: 

• jsou rozpustné ve vodě v koncentracích odpovídajících podmínkám zkoušky; 
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•  
pro jejich dobrou disperga

• 
• nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku.  

Koncentrace ě ČSN ISO 
14593 (2005) předepsána 2 mg·l  až 40 mg·l čeniny (v kapalné nebo 

 jejich směsí tak, aby se získala mikrobiální populace 
 dostatečnou biodegradační aktivitou. Aktivita inokula se ověří referenční látkou. Obvyklým 

 je aktivovaný kal s koncentrací sušiny v médiu 4 mg·l-1. Jako zkušební nádoby jsou 

b) čitany (podstatou tohoto způsobu je, že po přídavku zásady a 

 . 

v rovnici 
(1) č

 jsou málo rozpustné ve vodě za podmínek zkoušky, v tomto případě bývá nezbytné
ci použít zvláštní postupy; 

jsou těkavé; 

organického uhlíku testované látky ve zkušební lahvičce je v norm
-1 -1. Málo rozpustné slou

tuhé formě) se přidají přímo do inokulovaného média ve zkušebních nádobách. Kapalné látky, 
včetně těkavých, mohou být dávkovány přesnými mikrostříkačkami přímo do těsně 
uzavřených nádob. Inokulum se připraví ze vzorku kalu z aktivačního procesu, odpadní nebo 
povrchové vody, popřípadě
s
inokulem
v normě ČSN ISO 14593 (2005) předepsány plynotěsné skleněné nádoby známého objemu, 
například injekční nebo infuzní láhve objemu 160 ml těsně uzavřené pryžovým septem 
z butylkaučuku s hliníkovými lemovacími uzávěry, nebo jiný plynotěsný systém. 
Poměr mezi kapalnou, plynnou fází a koncentrací zkoušené látky musí zajistit dostatečnou 
koncentraci kyslíku v plynné fázi pro úplný biologický rozklad. Doporučený poměr mezi 
plynnou a kapalnou fází je 1 : 2. Zkušební nádoby se po přídavku všech součástí těsně 
uzavřou a umístí na orbitální třepačku ve tmě nebo v místnosti s rozptýleným světlem při 
zkušební teplotě (20 °C až 25 °C, teplota nesmí během zkoušky kolísat o více než ± 2 °C). 
Třepačka se uvede do chodu při rychlosti zajišťující dostatečné promíchávání obsahu 
zkušebních nádob. Vybrané nádoby se analyzují v den vzorkování, nejméně jednou týdně. 
 
Pro stanovení celkového anorganického uhlíku (TIC) vznikajícího během zkoušky jsou 
použitelné dvě metody, které mohou poskytovat poněkud odlišné výsledky, proto by během 
zkoušky měla být používána pouze jedna z nich: 

a) okyselení na hodnotu pH < 3 (podstata této metody spočívá v tom, že po okyselení na 
pH < 3 a po dosažení rovnováhy je rovnovážná konstanta pro distribuci CO2 mezi 
kapalnou a plynnou fází rovna přibližně jedné); 

 přeměna CO2 na uhli
třepání je koncentrace celkového anorganického uhlíku v plynné fázi zanedbatelná). 

Za předpokladu úplné mineralizace zkoušené látky se teoretická produkce anorganického 
uhlíku (ThIC), která je větší než ThIC produkovaný slepým stanovením (tj. endogenní 
respirací), rovná množství celkového organického uhlíku (TOC) přidaného jako zkoušená 
sloučenina na začátku zkoušky:  

ThIC = TOC 
Celkový anorganický uhlík ve zkušební nádobě je dán součtem TIC v kapalné a plynné fázi, 
tzn. platí rovnice: 
    TIC = VL·cL + VH·cH,       
 (1) 
kde je  VL objem kapaliny ve zkušební nádobě, v litrech, 
 cL koncentrace TIC v kapalné fázi, v mg uhlíku na 1 litr kapalné fáze, 
 VH objem plynné fáze, v litrech, 
 cH koncentrace TIC v plynné fázi v mg uhlíku na 1 litr plynné fáze. 
Při stanovení TIC prvním postupem, tzn. po okyselení na hodnotu pH < 3 a po dosažení 
rovnováhy stačí měřit pouze koncentraci TIC v plynné fázi, protože c L= cH
Při výpočtu stupně biologického rozkladu podle TIC stanoveného druhým způsobem je obsah 
TIC v plynné fázi považován za zanedbatelný a nebere se v úvahu. To znamená, že 

je len VH·cH roven 0. 
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Stu 93 
(2005) 
 

peň biologického rozkladu Dt se v obou případech vypočte dle normy ČSN ISO 145
takto: 

( )
100⋅

−
=

i
t TOC

D bt TICTIC       (2) 

tka 
yl používán benzoan sodný. 

inesení z  ÚČOV do laboratoře přefiltrován 
pře
koncen
dekanto a aktivovaného kalu. Podle zjištěné 
suš
byla 4 h 

by byl dodržen doporučený poměr pro zajištění aerobních 
podmínek během testu. V 593 (2005) je předepsána inkubace za stálého 

čky kontinuálně promíchávány na magnetických míchačkách. Byla 

přírůstku anorganického uhlíku bylo téměř ve všech případech provedeno 
norganického uhlíku v kapalné 

koncentraci 
roxidu sodného o koncentraci 15 mol·l-1, což se 

adí. Hodnoty 

xidu uhličitého 

kula.  

kde je TICt TIC ve zkušební nádobě v čase t, v miligramech, 
TICb průměrná hodnota TIC v nádobách pro slepé stanovení v čase t, v miligramech, 
TOCi TOC původně přidaný do zkušební nádoby, v miligramech. 

 
Zkouška je dle normy ČSN ISO 14593 (2005) platná, jestliže : 
• průměrný stupeň biologického rozkladu v nádobách s referenční sloučeninou je 

po 14 dnech inkubace ≥ 60 %; 
• průměrná produkce TIC při slepých stanoveních na konci zkoušky je ≤ 15 %, vztaženo 

k počáteční hodnotě organického uhlíku zkoušené sloučeniny.  
 
Experimentální část 

Při prvním použití této metody v naší laboratoři byla nejprve ověřena opakovatelnost 
přírůstku oxidu uhličitého v jednotlivých lahvičkách nasazením dvoutýdenního testu 
s benzoanem sodným a slepým stanovením, při kterém byl ve zvolené odběrové dny stanoven 
přírůstek oxidu v deseti lahvičkách a zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny. 

Metodu jsme dále aplikovali na několika tenzidech z řady aniontových, kationtových a 
neiontových: n-dodecylsulfát sodný (n-DSNa), Septonex a nonylphenylpolyethylenglykol 
(s průměrně 10 oxyethylenovými jednotkami v molekule, tj. NP10EO). Jako referenční lá
b
Testy byly nasazovány při počáteční koncentraci organického uhlíku testované látky 
DOC = 40 mg·l-1. K inokulaci byl používán aktivovaný kal odebraný na ÚČOV v Praze 
z jímky vratného kalu. Aktivovaný kal byl po př

s síto pro odstranění hrubých nečistot, dekantován vodovodní vodou, naředěn na počáteční 
traci sušiny přibližně 3 g·l-1 a přes noc provzdušňován. V den nasazení testu byl 
ván, znovu resuspendován a stanovena sušin

iny byly kalem inokulovány testovací roztoky tak, aby výsledná sušina testovacího roztoku 
mg·l-1. Vedle úplných testů trvajících 28 dní bylo nasazeno i několik testů trvajícíc

pouze 14 dní. Ty sloužily hlavně k ověření různých úprav metody. 
Oproti předpisu v ČSN ISO 14593 (2005), kde jsou předepsány testovací lahvičky o 

objemu 160 ml, byly používány lahvičky o objemu 250 ml s pryžovým septem, objem 
kapalné fáze byl vždy 150 ml, a

ČSN ISO 14
protřepávání obsahu lahviček na orbitální třepačce. Jelikož tato třepačka není v laboratoří 
k dispozici, byly lahvi
rovněž zkoušena možnost inkubace bez kontinuálního promíchávání. 

Stanovení 
zalkalizováním obsahu lahvičky a následným stanovením a
fázi. V průběhu práce byl nahrazen roztok hydroxidu sodného o předepsané 
7 mol·l-1 polovičním objemem roztoku hyd
projevilo na mírném snížení hodnot TIC slepého stanovení a celkového poz
anorganického uhlíku v kapalné fázi byly stanovovány na analyzátoru organického uhlíku 
Shimadzu TOC-VCPH. Protože kapalná fáze nemohla být kvůli sorpci o
filtrována, byla lahvička po alkalizaci a hodinovém míchání, při kterém veškerý obsažený 
oxid uhličitý přešel do kapalné fáze, ponechána asi 20 minut sedimentovat, aby došlo 
k odsazení obsaženého ino
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Na rozkladu benzoanu sodného jsme v průběhu jednoho týdne stanovovili biologický 
rozkladu nejen analýzou kapalné fáze po alkalizaci, ale i stanovením oxidu uhličitého 

 plynné fázi po okyselení obsahu lahvičky analýz
 

VÝSLE
ví živin a kyslíku a 

 testovanou látkou jako jediným zdrojem uhlíku a energie pro mikroby inokula při teplotě 
dmodel s benzoanem sodným 

Vliv m

v ou na plynovém chromatografu. 

 
DKY A DISKUSE 

Všechny testy byly provedeny za přítomnosti předepsaného množst
s
inkubace t = 22 °C (± 2 °C). Dále každý model obsahoval po
jako srovnávací látkou pro ověření aktivity použitého inokula a podmodel slepého stanovení. 

íchání 
Protože je  během testu nutné míchání (respektive třepání) velkého množství lahviček, 

o btížné zajistit, byl zkoumán biologický rozklad v případě, že lahc ž je o vičky nejsou míchány 
ontinuálně, ale obsah je jednorázově promíchán jednou denně. Vliv kontinuálního míchání a 

hání (dále v textu bude označováno jako „nemíchání“) byl porovnáván 
na par

rněny na obr. 
1, 2 a 3

k
jednorázového promíc

alelně nasazených testech s benzoanem sodným, n-DSNa a NP10EO. Stanovení 
celkového anorganického uhlíku bylo provedeno převodem CO2 na uhličitany, tzn. i lahvičky 
nemíchaného podmodelu pro stanovení DIC byly po alkalizaci po dobu jedné hodiny 
míchány. Průběhy rozkladu látek při obou variantách provedení testu jsou znázo

.  
Biologický rozklad tenzidů 

U aniontového a neiontového tenzidu byl vedle úplného biologického rozkladu 
sledován i primární biologický rozklad. Výpočet stupně biologického rozkladu byl ve všech 
případech proveden podle rovnice (2). 
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%
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Obr. 1: Porovnání křivek biologického rozkladu podle DIC míchaného a nemíchaného n-

C, i v tomto případě ale může být tenzid vyhodnocen jako 
snadno rozložitelný, i přes nižší rychlost biologického rozkladu na začátku testu.  

DSNa a benzoanu jako referenční látky  
(A – míchaný n-DSNa, B – nemíchaný n-DSNa, C –míchaný  benzoan sodný) 

 
Aniontový tenzid n-DSNa je HS testem (viz obr. 1) vyhodnocen jako snadno 

rozložitelný za kontinuálního míchaní. Hodnota úplného biologického rozkladu dosáhla 
úrovně přibližně 80 % ThIC po 28 dnech, což se shoduje s údaji uvedenými v literatuře: 
Struijs a Stoltenkamp (1994) uvádějí biologický rozklad n-DSNa metodou stanovení 
organického uhlíku (popsané v ČSN ISO 7827, 1997) > 90 %, v testu BSK v uzavřených 
lahvičkách 80 %. V případě, že lahvičky nejsou kontinuálně promíchávány, je tato hodnota 
po 28 dnech menší než 70 % ThI
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Stupeň biologického rozkladu NP10EO v míchaném podmodelu hodnocený podle 
nárůstu DIC dosáhl po 28 dnech trvání testu hodnoty 40 %. NP10EO proto nemůže být tímto 
testem vyhodnocen jako snadno rozložitelný a musí být proveden test na potenciální 

iologickou rozložitelnost. Křivky biologického rozkladu jednotlivých podmodelů jsou 
vedeny na obr. 2.  Struijs a Stoltenkamp (1994) uvádí stupeň biologického rozkladu určený 

ého uhlíku 60 %, metodou manometrické respirace 40 % a 
metodo

2 je vidět, že Septonex je za podmínek tohoto testu (vysoká počáteční 
koncen

b
u
metodou stanovení organick

u stanovení BSK v uzavřených lahvičkách 30 %. Porovnání je na místě zejména 
s posledními dvěma hodnotami, protože jsou stejně jako HS test založeny na respiračních 
parametrech. Nemíchaný podmodel NP10EO rovněž nesplnil kritérium pro vyhodnocení látky 
jako snadno rozložitelné.  

Z obr. 
trace DOC) nerozložitelný, což vyplývá z jeho dezinfekčních vlastností. V tomto 

případě nemůže být Septonex vyhodnocen jako snadno rozložitelný. Zkoušku je nutno 
zopakovat s nižší počáteční koncentrací organického uhlíku, např 2 mg·l-1, což je nejnižší 
počáteční koncentrace DOC doporučovaná v ČSN ISO 14593 (2005).  
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Obr. 2: Porovnání biologického rozkladu benzoanu sodného, Septonexu, míchaného a 
nemíchaného NP10EO; hodnoceno podle DIC  
(A –míchaný benzoan sodný, B –míchaný  Septonex, C – míchaný NP10EO, D –
 nemíchaný NP10EO) 
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Obr. 3: Porovnání biologického rozkladu benzoanu sodného podle DIC stanoveného v plynné 

a v kapalné fázi 
(A – analýza plynné fáze po okyselení, B – analýza kapalné fáze po alkalizaci) 
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Na obr. 3 jsou porovnány průběhy rozkladu benzoanu sodného po dobu jednoho týdne 
v míchaném podmodelu vyhodnocovaném okyselením a převedením anorganického uhlíku na 
oxid uhličitý versus v míchaném podmodelu vyhodnoceném alkalizací obsahu lahvičky. Oba 
způsoby evidentně vedou k prakticky shodným výsledkům.  

V průběhu práce se objevil problém s poměrně vysokými hodnotami anorganického 
uhlíku slepého stanovení a tím vlastně celkového pozadí všech podmodelů zkoušených látek. 
Proto byl stanoven anorganický uhlík v roztocích obsahujících pouze hydrogenuhličitan 
sodný v různých koncentracích, dále byl tento roztok rozlit do testovacích lahviček, část 
z nich byla alkalizována a hodinu míchána jako při odběru testu, další část byla nejprve 
inokulována jako při testu a následně rovněž stejným způsobem alkalizována. Stejný postup 
byl proveden i s destilovanou vodou, navíc byla provedena varianta s dvouhodinovým 
mícháním alkalizovaného obsahu lahvičky. Stanovené hodnoty DIC pro variantu 
s destilovanou vodou jsou uvedeny na obr. 4. 
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Obr. 4: Zjištěné koncentrace DIC  
(A – destilovaná voda, B – destilovaná voda po alkalizaci, C – destilovaná voda 

Po alkalizaci došlo ke zvýšení koncentrace anorganického uhlíku jak u destilované 
vody, tak u připravených roztoků uhličitanu sodného o cca 2 mg·l-1. Zvýšení těchto hodnot 
bylo zřejmě způsobeno sorpcí oxidu uhličitého během manipulace se zalkalizovanými roztoky 
(např. přelití do vialek). Vialky analyzátoru je proto nutné naplnit roztokem až po okraj a 
rychle uzavřít. Analýza by měla proběhnout co nejrychleji. U vialek, které nebyly naplněny 
zcela po okraj nebo došlo k roztržení alobalu, který hrdlo vialky zakrýval, byly zjištěny 
hodnoty DIC až o cca 10 mg·l-1 vyšší. Tento problém lze možná vyřešit odebráním vzorku 
injekční stříkačkou přes septum a vstříknutím vzorku přímo do analyzátoru, tedy použitím 
analyzátoru s možností přímého nástřiku vzorku. 

Nejen v souvislosti s určitou sorpcí oxidu uhličitého při stanovení anorganického 
uhlíku se stává, že v čase „nula“ (tj. na počátku testu) není vypočtený stupeň rozkladu látky 
roven nule, jak bychom logicky očekávali. Stupeň biologického rozkladu se totiž počítá dle 
rovnice (2), ve které je buď předpokládáno, že nultý den je stanovená hodnota anorganického 
uhlíku slepého stanovení a zkoušené látky shodná, což ale nemusí být ve všech případech 

stanovení biodegradability v  testu BSK podle 

s kalem po alkalizaci a hodinovém míchání, D – destilovaná voda s kalem po 
alkalizaci a dvouhodinovém míchání ) 

 

z různých důvodů splněno, nebo není definován počátek biologického rozkladu. Pro 
metodicky správný výpočet lze jako výchozí vztah doporučit vzorec (3), používaný při 

ČSN ISO 10707 (1999): 
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( ) ( )
TSK

D
c

ltlobtbo
t ⋅

−−−
=

ρ
ρρρρ

     (3) 

kde je boρ  koncentrace rozp. kyslíku ve slepém stanovení na počátku testu v mg·l-1, 
 btρ  koncentrace rozp. kyslíku ve slepém stanovení v čase t v mg·l-1, 
 loρ  koncentrace rozp. kyslíku ve vzorku na počátku testu v mg·l-1, 
 ltρ  koncentrace rozp. kyslíku ve vzorku v čase t v mg·l-1, 

cρ  výchozí koncentrace zkoušené látky v lahvičkách v mg·l-1 , 
TSK  teoretická spotřeba kyslíku zkoušené látky v mg·mg-1. 

Pro stanovení stupně biologického rozkladu v HS testu by vzorec (3) byl převeden na tvar: 
( ) ( )

i

bobtlolt
t

TICTICTICTIC
D

TOC
−−−

=    (4) 

kde je IC  koncentrace anorganického uhlíku ve slepém stanovení na počátku testu 
v mg·l-1, 
  koncentrace anorganického uhlíku ve slepém stanovení v čase t v mg·l-1, 
 koncentrace anorganického uhlíku ve vzorku na počátku testu v mg·l-1, 
 koncentrace anorganického uhlíku ve vzorku v čase t v mg·l-1, 

výchozí koncentrace organického uhlíku ve zkušební nádobě, v mg·l-1. 
Při naší práci hodnoty anorganického uhlíku zkoušené látky a slepého stanovení  na počátku 
testu nebyly zcela shodné a už na počátku testu byl vypočten určitý stupeň biologického 
rozkladu (např. 1%), a proto vyvstával problém, jak určit počátek, což je použitím rovnice (4) 
vyřešeno. 
 

výsledk
uhličité ku. Zkoumána byla možnost nepromíchávat 
testovací lahvičky kontinuálně. Toto se ukázalo jako nevhodné, protože dochází ke zpomalení 
biologi

 normalizační institut, 
1997  

T bo

btTIC

loTIC  

ltTIC  

iTOC  

 
ZÁVĚR 

Metoda „CO2 headspace“ se ukázala jako praktická, její výsledky jsou porovnatelné s 
y získanými jinými testovacími metodami založenými na měření přírůstku oxidu 
ho, resp. biochemické spotřeby kyslí

ckého rozkladu. 
Rovnice pro výpočet stupně rozkladu uvedená v normě ČSN ISO 14593 se jeví jako 

nepříliš vhodná, protože počátku testu přisuzuje i nenulové hodnoty stupně rozkladu. 
Metodicky správnější by byla rovnice získaná úpravou vztahu pro výpočet BSK, uvedeného 
v normě ČSN ISO 10707.  
 
 
Poděkování 
Výsledky byly získány v rámci řešení výzkumného záměru MSM6046137308.  
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TOXICITA DIAZINONU 60 EC PRO RANÁ VÝVOJOVÁ STADIA 
LÍNA OBECNÉHO (Tinca tinca) 

TOXICITY OF DIAZINON 60 EC FOR EARLY LIFE STAGES OF TENCH (Tinca tinca) 

MÁCHOVÁ J., PROKEŠ M., KROUPOVÁ H., PEŇÁZ M., BARUŠ V. 

bstract 
Diazinon 60 EC (chemical insecticide, organophosphate, active substance diazinon at a concentration 

f 600 g l-1 ) is used in fish-farming in well-founded cases as a biocide to suppress excessive propagation of 
rge daphnian zooplankton (using the Diazinon 60 EC in concentration of 0.010 mg.l-1). The early life toxicity  
st for the tench (Tinca tinca) with Diazinon 60 EC demonstrated, that concentration of 3 mg.l-1 caused total 
ortality of larvae, concentration of 1 mg.l-1 caused larvae damage, decrease in growth rate and slowed down 
ntogenetic development. Concentration of 0.10 mg.l-1 mildly slowed down the early ontogenetic and that of 0.01 
g.l-1 exhibited no changes against the control. The routinely used concentration of tested insecticide is thus 
fe for the embryos and larvae of tench.  

VOD 
České rybníkářství je známé svou dlouholetou tradicí i dobrou kvalitou tržních ryb. 

rčitým specifikem je hospodaření na vysoce eutrofních rybnících. Zkušenosti z uplynulých 
t ukazují, že i na rybnících tohoto charakteru lze efektivně rybářsky hospodařit, ale také, že 
ospodaření na takových rybnících není bez rizik. Jedním z nich je vznik kyslíkového deficitu 
yvolaného nadměrným rozvojem hrubého dafniového zooplanktonu. V případě, že takové 
ziko bylo včas rozpoznáno, měli rybáři do roku 2000 možnost v odůvodněných případech 
oužít přípravek Soldep, který velmi selektivně a ve velmi nízkých koncentracích utlumil 
zvoj dafniového zooplanktonu (Svobodová a Faina, 1984). Výroba účinné látky trichlorfon 
řípravku Soldep však byla v roce 2000 zakázána a proto byl ověřen přípravek nový - 
iazinon 60 EC, který může být  za určitých, poměrně přísných podmínek aplikován do vody. 
oporučovaná koncentrace pro tlumení nadměrného rozvoje dafniového zooplanktonu činí 10 
g.l-1 (tj. 100 ml na 1 ha rybniční plochy při průměrné hloubce rybníka 1 m). Metodika jeho 
oužití byla zpracována ve VÚRH JU Vodňany (Faina a kol., 2007). Schválení možnosti 
oužití Diazinonu 60 EC předcházela řada laboratorních testů a pokusů v poloprovozních 
odmínkách, ve kterých byla prokázána jak účinnost tohoto preparátu na cílové organismy 

), tak poměrně rychlá biologická rozložitelnost a jeho minimální kumulace 
 rybách i sedimentech (Máchová a kol., 2006, 2007). 

Diazinon 60 EC patří do skupiny organofosforečných pesticidů. Jeho účinnou látkou je 
iazinon, což je O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidin-6-yl)-thiofosfát. Koncentrace 
činné látky v uvedeném přípravku je 60 g.l-1. Účinná látka diazinon je také součástí 
čebných antiparazitárních přípravků. Z toho důvodu existuje reálný předpoklad, že diazinon 
ůže kontaminovat vodní prostředí, a proto je nutné věnovat pozornost jeho účinkům na 

odní organismy. 
Akutní toxicita diazinonu pro vodní organismy je velmi rozdílná a hodnoty EC50 nebo 

C50 se pohybují od desetin μg.l-1 (pro Daphnia magna) až po jednotky až desítky mg.l-1 pro 
by (Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss, Poecilia reticulata) a sladkovodní řasy 

) (Máchová a kol., 2006, 2007). 
Z výše uvedeného vyplývá, že akutní toxicita diazinonu pro vodní organismy je 

oměrně důkladně prozkoumaná a v dostupné literatuře lze najít potřebné údaje. Naproti tomu 
utním vlivu diazinonu na raná vývojová stadia ryb nalézáme jen v omezené 

 Hinton (2000), kteří studovali vliv 
es. Aydin a Koprucu (2005) 

y 
byly vystaveny vlivu diazinonu v koncentracích 0,25; 0,5; 1; 2; 4 a 8 mg.l-1. Bylo zjištěno, že 
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míře. Touto problematikou se zabývali např. Hamm a
expozice diazinonu na raná vývojová stadia Oryzias latip
zjišťovali akutní toxicitu diazinonu pro embrya a larvy kapra obecného. Pokusné organism
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mor šší 
koncentraci byla zazname čkového plůdku dosáhla 
v k 2; 

4, ná 
hodnota 

Toxicitu Diazinonu 60 EC pro embrya kapra obecného sledovali rovněž Máchová a 
ol. (2006, 2007), kteří vystavovali oplozené jikry účinkům tohoto přípravku v koncentracích 

-1

stu na raných vývojových stadiích lína 
 (Tinca tinca), které byly v období od oplozené jikry do dosažení juvenilní periody  

talita embryí se zvyšovala se zvyšující se koncentrací testované látky. V nejvy
nána mortalita 100 %. Úspěšnost líhnutí vá

ontrole 84 % a dále opět klesala s rostoucí koncentrací diazinonu na hodnoty 60; 75,
1; 31,0 a 6,0 %  resp. Úhyn larev pokračoval i v následujících 96 hodinách a zjiště5

96hLC50 diazinonu činila 1,53 mg.l-1.  
 
k
10, 50, 100, 500 a 1000 μg.l  a zjistili, že žádná z testovaných koncentrací neovlivnila 
mortalitu jiker, líhnutí váčkového plůdku, ani jeho přežití. Uvedení autoři dále provedli test na 
larvách kapra obecného, které v období po vstřebání žloutkového váčku vystavili po dobu 10 
dnů témuž přípravku v koncentracích 10, 100, 1000 a 3000 µg.l-1 a sledovali jeho vliv  na 
mortalitu a ontogenetický vývoj do dosažení juvenilního stadia. V tomto testu  bylo 
zaznamenáno  mírné zpomalení ontogenetického vývoje larev, které byly vystaveny 
koncentraci 3000 µg.l-1. 

V předložené práci jsou uvedeny výsledky te 
obecného

epřetrn žitě vystaveny Diazinonu 60 EC v koncentracích 10 až  3000 mg.l-1. 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 K testu byly použity oplozené jikry lína obecného (T. tinca) získané z vlastního chovu 
(Oddělení genetiky a šlechtění ryb VÚRH JU Vodňany). Test byl proveden podle normy 
OECD 210, s tím rozdílem, že zahájení pokusu bylo provedeno 24 hodin po oplození jiker. 
Důvodem této skutečnosti byla snaha vyloučit z testování neoplozené jikry. Dvakrát denně 
byla prováděna výměna lázně, kontrola stavu pokusných organismů a zaznamenáván počet 
uhynulých jedinců, kteří byli z lázně odstraňováni. Krmení larev bylo prováděno třikrát denně 
čerstvě vylíhlými artemiemi žábronožky solné (Artemia salina).  
 
Podmínky pokusu:  
objem lázně: 500 ml 
teplota lázně: 20,0-22,5 °C 
pH ředicí vody: 7,8 ± 0,2 
nasycení vody kyslíkem: neklesalo pod 60 % (voda byla mírně sycena vzduchem) 
koncentrace Diazinonu 60 EC: 0, 10, 100, 1000 a 3000 µg.l-1  
počet nasazených jiker do 1 misky: 200 ks 
počet opakování: 2 (A a B) 
krmení: třikrát denně ad libitum čerstvě vylíhnutými artemiemi A. salina  
 
Průběh pokusu: 
Oplození jiker bylo provedeno dne 16.6.2005 (den 0 - D0) a nasazení jiker do testu dne 
17.6.2005 (D1). K ukončení líhnutí embryí došlo 19.6.2005 (D3) a  krmení artemiemi (A. 
salina) bylo zahájeno  25.6.2005 (D9). Test byl ukončen 18.7.2005 (D32). 
 
 Na počátku, v průběhu a na konci testu byly odebírány vzorky organismů (embryí a 

rev) la za účelem  sledování rané ontogeneze, růstových parametrů a malformací, případně i 
jiných abnormit. Celkově bylo zpracováno sedm sérií vzorků. Jednalo se o 747 volných 
embryí a larev lína obecného ve stáří D4 – D32 (stáří od oplodnění). Mortalita kontrolních 
organismů nepřekročila hodnotu 10 % a nebylo u nich pozorováno nezvyklé chování. 
Individuálně byly u všech fixovaných organismů zjištěny hodnoty základních délek (TL, FL a 
SL) a  hmotnosti (w), bylo provedeno jejich zařazení do vývojových period a etap a zjištěn 
případný výskyt anomálií (malformací).  
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 Metodicky bylo postupováno podle Peňáze a kol. (1983, 1986, 1989) a Prokeše a kol. 
(1996, 1998). Měření celkové délky (TL), Smittovy délky (FL) a délky těla (SL) bylo 
provedeno s přesností na 0,01 mm a stanovení hmotnosti (w) s přesností na 1 mg. Larvy byly 
před vážením osušeny položením na filtrační papír. Ontogenetický vývoj byl hodnocen podle 
metodiky Peňáze a kol., (1981, 1982). Embryonální perioda vývoje byla označena písmenem 
E, larvální perioda písmenem L a označení jednotlivých etap bylo provedeno číslicemi. 
 
VÝSLEDKY  
Mortalita 
 Hodnoty průměrné kumulativní mortality, která byla vyhodnocena v době od nasazení 
jiker do testu (17.6.2005) do 14.7.2005 (den testu 0-28) jsou uvedeny na obr. 1. Opakované 
vzorky (A a B) se signifikantně nelišily, proto byly při dalším hodnocení použity průměrné 
hodnoty čtyř základních sérií vzorků (K=0,  2=100, 3=1000, 4=3000 µg.l-1). Pro sérii vzorků 
1 (= 10 µg.l-1) byly použity pouze hodnoty paralelky A, neboť v paralelním opakování B 

u, že v následující 
yšší koncentraci toxikantu (100 μg.l ) byla zaznamenaná mortalita srovnatelná s kontrolou, 

smů v paralelním opakování 1 B do souvislosti s působením 

testu (D21). Při použitých  
oncentracích 1000 a 100 µg.l  uhynulo celkem 57 a 37 organismů a v sérii kontrolních 

ulo celkem 35 organismů.  

 zřejmé, že koncentrace toxikantu 3000 µg.l-1 vyvolala u embryí a 
 úhyn a koncentrace 1000 µg.l-1 způsobila signifikantně vyšší úhyn.  

došlo z neznámých příčin ke zvýšenému úhynu testovacích organismů (9. den 25 ks, 10. den 
40 ks; v paralelním opakování A to byly 4 a 1 ks. Celkový úhyn organismů v paralelním 
opakování B činil 80 ks, v paralelním opakování A 23 ks). Vzhledem k tom

-1v
nedáváme zvýšený úhyn organi
testované látky. 
 Série vzorků K, 1 a 2 (0, 10 a 100 µg.l-1) se vzájemně signifikantně nelišily, kdežto 
série vzorků 3 a 4 (1000 a 3000 µg.l-1) byly signifikantně odlišné. 
 Ve vodním prostředí, kde byla koncentrace toxikantu 3000 µg.l-1, většina pokusných 
organismů uhynula v prvních 11 dnech pokusu (n = 280 celkem). Při použití nižší 
koncentrace toxikantu (1000 µg.l-1) bylo zvýšené hynutí organismů zjištěno ve 2. a 3. dni 
testu (D3, D4), v 9. až 12. dni testu (D10-D13) a ve 20. dni 

-1k
vzorků (K = 0) uhyn
 
 Z výše uvedeného je
larev lína obecného totální
 
Průběh růstu a vývoje 
 
 Délkový růst (TL, FL, SL) embryí a larev lína obecného probíhal v prostředí, kde byla 

ontrolním prostředí 
=0 µg.l ) a v prostředí s nižšími testovanými koncentracemi toxikantu (10 a 100 µg.l-1) 

ně tomu bylo u hmotnostního růstu.  V prostředí, kdy byla koncentrace 

Průběh raného vývoje souvisel s intenzitou délkového růstu. Vyšší koncentrace 

ě vývoje charakterizováno etapami L4-L5. 

koncentrace toxikantu 3000 a 1000 µg.l-1, signifikantně pomaleji než v k
-1(K

(Obr. 2). Obdob
toxikantu  3000 a 1000 µg.l-1 byl hmotnostní růst larev signifikantně pomalejší, než 
v kontrolním prostředí a v prostředí s nižšími hodnotami koncentrace toxikantu (Obr. 3). 
 
 
Diazinonu 60 EC zpomalovaly raný vývoj. Totální úhyn larev byl v prostředí, kde byla 
koncentrace toxikantu 3000 µg.l-1 ukončen ve stáří  D11 – D15. Dosažený stupeň vývoje byl 
charakterizován jako etapa E9 (volná embrya) až L1 (larvy), tj. v průměru o jednu vývojovou 
etapu nižší, než v ostatním prostředí. V dalším období testu zaostával průměrný vývoj u 
sledovaných organismů v prostředí s koncentrací toxikantu 1000 µg.l-1 a částečně i 100 µg.l-1. 
Na konci testu bylo rozmezí stupně vývoje sledovaných organismů v prostředí s uvedenými  
koncentracemi charakterizováno etapami L3-L5, kdežto v prostředí, kde byla koncentrace 
toxikantu 0 a 10 µg.l-1 bylo rozmezí stupn
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Obr. 1. Průměrná kumulativní mortalita (n) u embryí a larev lína obecného v uvedeném 

období testu (den testu. D1-D28). 
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Obr. 2. Délkový růst embryí a larev lína obecného (TL v mm). Vysvětlivky: 0 = kontrola, 10, 

100, 1000 a 3000 = koncentrace toxikantu v µg.l-1, D = stáří od oplodnění. 
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 Hmotnostní růst embryí a larev lObr. 3. ína obecného (mg). Vysvětlivky: 0 = kontrola, 10, 
100, 1000 a 3000 = koncentrace toxikantu v µg.l-1, D = stáří od oplodnění. 

Malformace a jiné abnormity
 

 
 Malformace byly během pokusu zjištěny pouze u larev exponovaných v prostředí, kde 
byla koncentrace toxikantu 1000 µg.l-1 (D21 - D32) a dále v kontrolním prostředí (D32). 
Malformace zjištěné v kontrolním prostředí měly charakter běžně se vyskytujících (tzv. 
spontánních) změn, které jsou známy u larev ryb v přirozených podmínkách (deformace 
ploutevního lemu a oka). Zbývající morfologické změny souvisely s prostředím pokusu 
(oboustranné natržení, event. až roztržení tělní stěny v laterální linii pod plynovým 
měchýřem). K natržení až roztržení došlo zřejmě v důsledku tlaku enormně plynatého střeva 
(n = 24, tj. 13,04%). Dále byl u většiny larev exponovaných v prostředí, kde byla koncentrace 
toxikantu 1000 µg.l-1 zjištěna parazitická infekce (D21 - D32). U všech hynoucích larev ve 
vzorku 4 (koncentrace toxikantu 3000 µg.l-1) bylo zjištěno dne 1.7.2005 zavodnění střeva a 
tělní dutiny. 
 
 
DISKUSE 
 Předložené výsledky testu s přípravkem Diazinon 60 EC svědčí o tom, že koncentrace 
10 a 100 μg.l-1 neovlivnily negativně přežití a růst embryí a larev lína obecného,  ale 
koncentrace 100 μg.l-1 již mírně ovlivnila průběh vývoje. Koncentrace 1000 μg.l-1 vyvolala u 
embryí a larev lína obecného signifikantně zvýšenou mortalitu, snížení intenzity délkového i 
hmotnostního růstu a zpomalení vývoje. Koncentrace 3000 μg.l-1 způsobila úhyn vě iny 

 čovaná na 
umení nadměrného rozvoje zooplanktonu neovlivňuje negativně růst embryí a larev lína 

obecného, takže podle tohoto hodnotitelného kritéria je aplikace Diazinonu 60 EC 

tš
testovaných organismů po 9 dnech expozice. 

Výše uvedené údaje dokazují, že koncentrace toxikantu 10 μg.l-1 doporu
tl
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v doporučované dávce na tlumení nadměrného rozvoje dafniového zooplanktonu pro ryby 
bezpečná.  
 Jak již bylo řečeno v úvodu, porovnání dosažených výsledků s literárnímu údaji je 
obtížné, neboť ve většině literárních pramenů, pokud jsou zaměřeny na sledování negativních 
účinků diazinonu na raná vývojová stadia ryb, je uvedena akutní toxicita. Z našich zkušeností 
však vyplývá, že citlivost volných embryí se výrazně zvyšuje v období jejich přechodu na 
exogenní výživu, což se samozřejmě projeví ve výsledcích testu. Proto lze říci, že výsledky, 
které uvádějí Aydin a Koprucu (2005) (96hLC50 1,56 mg.l-1 pro váčkový plůdek kapra 
obecného), jsou v souladu s výsledky našeho testu, neboť v období vývojového stádia 
váčkového plůdku došlo v koncentraci 3 mg.l-1 k úhynu více než 30 % nasazených organismů 
a v následujících třech dnech došlo k úhynu zbytku těchto organismů. Negativní účinky 
nižších testovaných koncentrací se projevily až v následujícím období vývoje, kdy bylo 
konstatováno poškození všech larev v koncentraci 1 mg.l-1 a mírné zpoždění vývoje dokonce i 
v koncentraci o jeden řád nižší (0,1 mg.l-1). Pokud bychom chtěli porovnat výsledky uvedené 
v této práci s výsledky Máchové a kol. (2007), kde byly zjišťovány účinky desetidenní 
expozice plůdku kapra v období po přechodu na exogenní výživu, jeví se kapr obecný jako 
méně citlivý (negativní účinky přípravku byly zaznamenány pouze v koncentraci 3 mg.l-1), ale 
nutno vzít v úvahu kratší dobu expozice a fakt, že jikry a váčkový plůdek nebyly vlivu 
Diazinonu 60 EC vystaveny. 
 
 
ZÁVĚR 

V rámci předložených výsledků z provedeného testu bylo prokázáno, že úč nek 

vývoj em toxikantu 
000 a 1000 µg.l  vyvolaly signifikantní zvýšení  mortality testovaných organismů, 

u, zvýšení výskytu malformací a jiných anomálií. Signifikantní 

 
ydin, R., Koprucu, K., 2005. Acute toxicity of diazinon on the common carp (Cyprinus carpio L.) embryos and 

larvae. Pesticide biochemistry and physiology 82 (3): 220-225. 
hová, J., Svobodová, Z., Kroupová, H., Valentová, O., 2007. Použití přípravku Diazinon 60 EC 

ny 2006. 79-84.  
áchov

i
testovaného pesticidu (Diazinonu EC 60) na přežití, výskyt malformací, intenzitu růstu a 

bryí a larev lína obecného byl úměrný jeho koncentracím. Koncentrace 
-13

zpomalení jejich vývoje a růst
rozdíly v intenzitě růstu byly prokázány již v devátém dni pokusu. Naopak koncentrace 10 a 
100 µg.l-1 neovlivňovaly signifikantně sledované parametry testovaných embryí a larev lína 
obecného, pouze koncentrace 100 µg.l-1 vyvolala mírné zpomalení ontogenetického vývoje ve 
srovnání s kontrolou. Výše uvedené poznatky jsou podobné se závěry, které byly zjištěny u 
raných vývojových stadií kapra obecného (Máchová a kol., 2007, Prokeš a kol. 2005). 
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Práce byla řešena jako součást výzkumného záměru VÚRH JU č. MSM6007665809, výzkumného 
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REPRODUKČNÍ TOXICITA UHELNÝCH KALŮ Z OSTRAVSKO-
RVINSKA:KA  CHRONICKÁ EXPOZICE SEDIMENTŮ S PÍSEČNÍKEM 

NOVOZÉLANDSKÝM (PROSOBRANCHIA, GASTROPODA, 
MOLLUSCA) 

REPRODUCTIVE TOXICITY OF WASTE COAL CONTAMINTED SEDIMENTS FROM 
OSTRAVA-KARVINÁ REGION: CHRONIC EXPOSURE WITH POTAMOPYRGUS 

ANTIPODARUM (PROSOBRANCHIA, GASTROPODA, MOLLUSCA) 

M

 

sam wdered waste coal. Both contaminated and control sediments have 

has analyzed metals were bellow the threshold effect 
Department of 

nvironmental Protection. The PAHs in sediments were responsible for arylhydrocarbon receptor (AhR-) 
ediated activity that corresponded to TEQs as high as 70 ng/g d.w. The endocrine disruptive potency 
strogenity) has also been revealed in organic sediment extract by in vitro assay with MVLN cell line. To 

xamine wheatear reproductive toxicity of sediment is demonstrated under the natural conditions; in vivo 
diment biotest has been performed with prosobranchian snail Potamopryrgus antipodarum. The treatment 
ith various dilutions of crude sediment lead to accelerating development of embryos in females’ brood pouch 
fter five week exposure. At the end of experiment (eight weeks), the probable energy depletion of females has 
aused fecundity decreasing. Similar effects were observed in snails exposed to control sediments externally 
aded with contaminated organic extracts. Within this paper, we bring evidence that reproduction toxicity 

ppraised from set of in vitro bioassays with organic extract corresponds well with the effects observed in 
xposure with crude (whole) sediments. The research is supported by ECODIS project (6th FWP STREP 
ontract No. 518043-1). 

VOD 
Oblast Ostravy-Karviné je silně ovlivněna těžebním průmyslem. Důsledkem těžby 

ošlo k výrazným geomorfologickým změnám životního prostředí, ke kterým patří také vznik 
aplavených poklesových ploch. Některé z nich slouží jako flotační nádrže (odkaliště) a jsou i 
 současnosti zaváženy uhelnými kaly (Řepka a kol., 2002). Z ekotoxikologického hlediska 
ředstavují odkaliště velmi zajímavé lokality, neboť data o toxicitě petrogenních 
olykondenzovaných uhlovodíků (PAHy) existují, ale zdrojem těchto PAHů jsou téměř 
ýhradně ropné produkty (Thorsen a kol., 2004). Možné škodlivé účinky organických látek 
ocházejících z uhlí jsou zkoumány ojediněle například v práci Finkelmana a kol., (2002). 
ozbory pramenů v oblastech s výskytem ložisek lignitu ukázaly zvýšený obsah směsi 
rganických látek, jejíž složení odpovídalo uměle připravenému výluhu z regionálně těženého 
hlí. A právě chronická expozice obyvatel oblasti takto kontaminovanou vodou je v citované 
ráci dávána do souvislosti s výskytem endemického onemocnění ledvin. 

Vzhledem k faktu, že černé uhlí je matrice tvořená složitým komplexem organických 
loučenin, minerálů a kovů (ASTM, 1979), vyhodnocení toxicity uhelných kalů je 
 prezentované práci řešeno přístupem kombinujícím více metod. Chemické analýzy na 

tnácti prioritních PAHů, indikátorových polychlorovaných bifenylů (PCBs), 
anického uhlíku 

entu modulovat aktivitu významných 
n AhR a estrogenní receptor ER). 
Laboratorní testy s bentickým předožábrým plžem písečníkem novozélandským 
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Abstract 
This contribution presents a complex evaluation of ecological risks associated with  environmental 

ple like sediments contaminated with po
been chemically characterized. The concentration of four from 16 priority polyaromatic hydrocarbons (PAHs) 

exceeded probable effect concentration, levels of 
concentrations given in Sediment Quality Guidelines for inland waters released by Florida 
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vybraných organochlorových pesticidů (OCPs), stanovení obsahu kovů a org
byla provedena s cílem charakterizovat sediment. Pomocí in vitro testů s buněčnými liniemi 

yla vyšetřena potence orb ganického extraktu ze sedim
ukleárních receptorů (arylhydrokarbonový receptor 
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Pot ím 

 
MATERI

ti 
dolu odní 
říční sedim ürtemberg 
v N

 
řipraven organický extrakt, z něhož díl byl postoupen pro chemické analýzy a zbytek byl 

 DMSO (pro in vitro pokusy) nebo do acetonu (pro in vivo testy).  

hov partenogentických samic písečníka novozélandského byl použit pro 
 vivo sedimentový test,  jehož metodika je navržena v práci (Duft a kol., 2003). Vždy 20 

ů exponováno těmto variantám: 

amopyrgus antipodarum na reprodukční toxicitu byly provedeny jak s přírodn
sedimentem, tak s organickým extraktem očkovaným na kontrolní sediment.  
 

ÁL A METODIKA 
V této studii je vyšetřena toxicita sedimentů z odkaliště Pilňok, které leží v blízkos

Darkov na Ostravsko-Karvinsku. Jako kontrola byl použit nekontaminovaný přír
ent z horního úseku toku Steinlach blízko obce Talheim, Baden-W

ěmecku. Na lokalitách byla odebrána svrchní vrstva sedimentů, vzorek byl uchováván 
mokrém stavu na -20ºC. Z části sedimentů byl Soxhletovou extrakcí dichlormethanemv 

p
převeden do

Metodika použitá pro předúpravu extraktů a stanovení PAHů pomocí plynové 
chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS), resp. vybraných PCBs a OCPs plynovou 
chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) je popsána v práci (Khim a 
kol., 2001). Kovy byly stanoveny v lučavkovém výluhu metodou plynové chromatografie 
s hmotnostní koncovkou spojenou s indukčně vázaným plazmatem (GC-ICP-MS), podíl 
organického uhlíku byl vyhodnocen na přístroji Liqui TOC II. 

Experimenty in vitro byly provedeny jako 24-hodinové expozice organickými extrakty 
s cílem vyhodnotit schopnost kontaminantů v extraktu aktivovat  
- arylhyrokarbonový receptor (AhR, nebo také dioxinový receptor), použita H4IIE-luc 
buněčná linie, efekt porovnán s účinkem 2,3,7,8-TCDD a vyjádřen v jednotkách toxického 
ekvivalentu TEQ [ng TCDD/g sušiny],  podle metodiky (Hilscherová a kol., 2001); 
- estrogenní receptor (ER), použita MVLN buněčná linie, efekt porovnán s účinkem 17β-
estradiolu a vyjádřen v jednotkách toxického ekvivalentu EEQ [ng 17β-estradiolu /g sušiny], 
podle metodiky (Hilscherová a kol., 2002). 

Laboratorní c
in
jedinců v duplikátech bylo po dobu 2, 5 a 8 týdn
- kontrolní sediment; 
- sediment z odkaliště Pilňok (100% Pilňok); 
- směsi obou sedimentů v hmotnostním poměru 1:1 (50% Pilňok) a 1:3 (75% Pilňok); 
- kontrolní sediment s přídavkem acetonu; 
- kontrolní sediment s přídavky organického extraktu v dávkách, které odpovídaly množství 
sedimentu z odkaliště Pilňok ve variantách 100%, 75% a 50% Pilňok. 

Na konci expozice byli jedinci preparováni pod binokulární lupou a vyhodnocen počet 
embryí v zárodečném vaku samic. 
 
 
VÝSLEDKY 

Analýza PAHů ukázala velmi vysoké zastoupení polykondenzovaných uhlovodíků 
v sedimentu z odkaliště Pilňok (tab. 1). Z 16ti analyzovaných sloučenin koncentrace 
naftalenu, acenaftenu, fluorenu and fenantrenu překročily mez stanovenou organizací FDEP, 
při které již lze předpokládat negativní účinky na bentické sladkovodní organismy. Také 
celková suma 16 PAHů výrazně překračuje navržený limit 1600ng/g sušiny - prahová 
koncentrace (FDEP, 2003). Žádné z těchto limit nebyly překročeny u kontrolního vzorku. 
Poměr koncentrací fenantrenu/antracenu a fluorantenu/pyrenu dokládají (Sanders a kol., 
2002), že PAHy v sedimentu z odkaliště Pilňok jsou petrogenního původu, zatímco nízká 
kontaminace PAHy v kontrolním sedimentu pochází s pyrogenních zdrojů. Množství PCBs a 
OCPs bylo opět vyšší u sedimentu z odkaliště Pilňok, nicméně v případě těchto persistentních 
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polutantů můžeme kontaminaci obou sedimentů považovat za nízkou. Obdobné výsledky byly 
zjištěny z analýz kovů, žádné hodnoty nepřesáhly limity dané FDEP (FDEP, 2003).  

ab. 1. Sumy PAHů, PCBs (kongenery 28, 52, 101, 118, 153, 138 a 180), OCPs (HCH, DDT, 
ganického uhlíku analyzované ve studovaných sedimentech. 

 
T

DDE, DDD) a podíl or
Výsledky in vitro testů s buněčnými liniemi. 

kontrola Pilňok sediment [ng/g sušiny] [ng/g sušiny] 
Suma 16 PAHs 422 10 122 
Suma PCBs 0,9 4,3 
Suma OCPs 0,5 2,9 
Celkový organický uhlík 6,4 % 48,6 % 
   
Dioxinová aktivita TEQ [ng TCDD/g sušiny] TEQ [ng TCDD/g sušiny] 
HIIE-luc  2,4 70,0 
Estrogenita EEQ [ng 17β-estradiol/g sušiny] EEQ [ng 17β-estradiol/g sušiny] 
MVLN Nebyla detekována 4,5 

 
In vitro studie s H4IIE-luc prokázala velmi vysokou dioxinovou aktivitu organického 

extraktu ze sedimentu z odkaliště Pilňok (tab. 1). Zde nepublikované výsledky podrobnějších 
analýz ukázaly, že za tento potenciál aktivovat AhR jsou zodpovedné především PAHy. Také 
schopnost vyvolat estrogenně závislou genovou transkripci detekovaná MVLN systémem 
byla u organického extraktu ze sedimentu z odkaliště Pilňok vysoká a odpovídala koncentraci 
4,5 ng 17β-estradiol na g sušiny sedimentu. Dioxinová aktivita kontrolního sedimentu byla 
nízká, estrogenní potence kontrolního sedimentu nebyla identifikována. 
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br. 1. Změny v produkci embryí u písečníka novozélandského v průběhu expozice 
ními sedimenty (A) nebo organickým extraktem očkovaným na kontrolní 

O
přírod
sediment (B). Sloupce vyjadřují průměrnou hodnotu ze dvou opakování, doplněno 
směrodatnou odchylkou. Hvězdičky označují významný rozdíl od kontroly 
hodnocený neparametrickým U testem (p<0,05). 

 
V průběhu sedimentového biotestu s písečníkem novozélandským došlo k významným 

změnám v reprodukci jak v expozicích s přírodními sedimenty, tak v expozicích s organickým 
extraktem ze sedimentu z odkaliště Pilňok (obr. 1). Nejnižší koncentrace Pilňockého 
sedimentu (50% Pilňok, obr. 1A) stimulovala produkci embryí u písečníka již po 2 týdnech, 
v pátém týdnu expozice byl zvýšený počet embryí zaznamenán u obou směsí sedimentů (50% 
a 75% Pilňok). V osmém týdnu expozice došlo k poklesu reprodukční schopnosti samic. 
Obdobný, ale pozvolnější trend byl zaznamenán také v expozicích s organickým extraktem 
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(obr. 1B). V pátém týdnu expozice bylo pozorováno koncentračně závislé zvýšení produkce 
embryí, významné u nejvyšší koncentrace organického extraktu (100% Pilňok). V osmém 

dnu došlo opět ke snížení plodnosti samic.  

 
DISKU

to studii je hodnocena entu kontaminovaného uhelnými kaly. 
Vysoký podíl organického uhlíku ukazuje, že organické sloučenin tatnou část 
s ickými analýzami bylo doloženo, že sediment je ko ován zejména 
PAHy, jejichž původ je petrogenní. Lze tedy přepokládat, že majoritní podíl organické složky 
s z ní zejména PAHů) pochází z deponovaných uhelných kalů

rakce sedime ykazovala vysokou dioxinovou aktivitu. To 
znam m
k riziko pr systémy né v 
s , třebaže nejsou dioxin joritn itě 
( l., 2001). Vzh to  a 

u in vivo systému se v ch po určité době projevuje nespecifický 
fekt v

blanc, 2005).  
Sorpce polutantů na pevnou frakci sedimentů nebo naopak jejich vyluhování do média 

jsou f odnotili skutečné 
riziko vzch bentickým 
plžem. Výsledky sedimentového testu je možno porovnat s efekty prokázanými in vitro a 
posoudit tak jejich relevanci pro skutečné přírodní podmínky.   

Přírodní sediment z odkaliště Pilňok vyvolal v závěru expozice snížení plodnosti 
samic. Stimulující účinek na produkci embryí vykazovali v průběhu expozice pouze směsi 
kontaminovaného a kontrolního sedimentu. U písečníka je dobře popsán průběh odpovědi na 
stimulující (estrogenně působící) média (Jobling a kol., 2003). Odpověď sestává z fáze 
zvýšené plodnosti, která přechází do stádia redukce fekundity, jak bylo zřetelné právě u 
směsných vzorků v této studii. Snížení fekundity bylo pravděpodobně způsobeno vyčerpáním 
energetických zdrojů organismu v důsledku zvýšené plodnosti. Z prezentovaných 
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 k jejich metaboliz
 chronických teste

ou e
z
e yčerpání organismu (Wirth a kol., 1998). Aktivace AhR receptoru souvisí s expresí 
specifických cytochromů P450, které v důsledku mohou vést k metabolizaci estrogenů a tedy 
k posuvu hormonální rovnováhy organismu (Hilscherová a kol., 2000). Zaznamenaná 
aktivace ER ukazuje, že organický extrakt je schopný atakovat více signálních dráh a působit 
také estrogenně. Lze tedy očekávat, že organický extrakt může současně působit na více 
receptorů a spouštět rozdílné odpovědi. Toto pozorování je ve shodě s výsledky modelování 
subletální toxicity PAHů, kdy s reálnými daty nejlépe koreloval model, který toxicitu směsi 

AHů popisoval jako navzájem nezávislé spolupůsobení (Olmstead et LeP

aktory, které zásadně mění biodostupnost škodlivin. Abychom vyh
ázející z kontaktu se sedimentem, byla provedena in vivo studie s 

experimentů vyplývá, že přírodní sediment z odkaliště Pilňok také vykazuje estrogenní 
aktivitu, která ovšem může být zastřena jinými negativními vlivy, nejpravděpodobněji 

 detoxifikačního metabolismu (Lowe a kol., 2006). Projev estrogenní odpovědi u 
dimentů může být důsledek naředění kontaminantů ze sedimentu z odkaliště Pilňok. 
ké rezervy jinak zcela vyčerpané na detoxifikaci organismu mohly být v ředěných 

 částečně využity právě k nadprodukci embryí. v
Expozice provedená s organickým extraktem připraveným ze sedimentu z odkaliště 

Pilňok vyvolala efekty shodné s výsledky pozorovanými u testu s přírodními sedimenty. Zdá 
se, že organický extrakt pozvolněji stimuloval plodnost samic, ale také méně vyčerpal samice, 
protože na závěr studie byl snížený počet embryí zjištěn jen v jednom případě. Vodné 
médium bylo v průběhu testu obnovováno, a je tedy možné, že v testech s organickým 
extraktem bylo takto odstraněno ze systému více látek ve srovnání s pomaleji a méně se 
uvolňujícími sloučeninami přítomnými v přírodním sedimentu. Fakt, že hlavní expoziční 
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cestou pro vodní plže je ingesce a kontakt se sedimentem (Lance a kol., 2006), přerozdělení 
látek více do vodního média by výslednou toxicitu systému také snižovalo. Výsledky 
expozice s organickým extraktem pak mohou být podhodnocené. Na druhé straně výsledky s 
řírodními sedimenty by mohly být nadhodnocené vzhledem k vysokému obsahu organického 
hlíku, který na bentické organismy může působit nespecificky stimulačně (Salzmann, 2001). 

 vivo testu s písečníkem novozélandským podporují předpoklad vyslovený na 
základě

 

Souhrn 

otního prostředí, Florida (FDEP). 
Zejména

p
u
Výsledky in

 chemických analýz, že sediment znečištěný uhelnými kaly představuje riziko pro 
bentické vodní organismy. Expozice tímto sedimentem vede k stimulaci reprodukce, což 
souhlasí s výsledky in vitro testů na aktivaci ER. Kumulace škodlivin v organismu a zatížení 
metabolismu, které může souviset s detekovanou dioxinovou aktivitou sedimentu, vede po 
určité době ke snížení reprodukčního potenciálu. 

 
ZÁVĚR 

V prezentované studii je vyhodnocena toxicita sedimentů znečištěných uhelnými kaly 
za použití několika investigativních přístupů. In vitro testy prokázaly efekty na úrovni 
modulace signálních drah, které jsou součástí důležitých životních procesů. Významné 
aktivace AhR a ER vedou k předpokladu, že studované sedimenty mohou vykazovat 
endokrinně disruptivní aktivitu, tj. jsou schopny ovlivňovat hormonální rovnováhu 
organismu. Sedimentový test ukázal, že jak sediment, tak organický extrakt je schopen 
modulovat reprodukční potenciál vodních plžů. Uhelné kaly tak mohou být vyhodnoceny jako 
významné kontaminanty životního prostředí a v budoucnosti by jim měla být věnována větší 
pozornost nejen z ekotoxikologického hlediska.  
 
 

Tento příspěvek představuje komplexní vyhodnocení ekologických rizik spojených se sedimentem 
kontaminovaným uhelnými kaly. Chemické analýzy prokázaly, že koncentrace 4 ze 16ti stanovených 
polykondenzovaných uhlovodíků (PAHů) překročily limit koncentrace pravděpodobně vyvolávající efektu 
bentických sladkovodních organismů. Hladiny stanovených kovů byly pod hraničními hodnotami, které jsou 
publikované v direktivě kvality sedimentů, vydané Oddělením ochrany živ

 PAHy byly zodpovědné za vysokou dioxinovou aktivitu sedimentového extraktu, která odpovídala 
toxickému ekvivalentu 70ng TCDD/g sušiny. In vitro test s MVLN buněčnou linií odhalil také estrogenní aktivitu 
extraktu. Dalším nástrojem pro vyhodnocení toxicity sedimentu znečištěného uhelnými kaly byl in vivo 
sedimentový test s předožábrým plžem písečníkem novozélandským. Expozice sedimentem vedla k zrychlenému 
vývoji embryí v zárodečném vaku samic po pěti týdnech. Na konci experimentu (8 týden) plodnost samic poklesla 
pravděpodobně kůli vyčerpání energetických rezerv. Obdobné výsledky přinesl sedimentový test s organický 
extraktem, který byl naočkován na kontrolní sediment. Shrnutím získaných výsledků lze vyvodit závěr, že 
reprodukční toxicita detekovaná buněčnými systémy pochází z kontaminace sedimentu uhelnými kaly 
s majoritním podílem polykondenzovaných uhlovodíků. Z této kontaminace vzchází ekologické riziko, neboť 
plodnost u vodních plžů byla ovlivněna i v expozici s přírodním sedimentem, která nejlépe simuluje přírodní 
podmínky. Tato studie byla financována z projektu ECODIS (6. FWP STREP, kontrakt č. 518043-1). 
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HODNOCENÍ ENDOKRINNÍ MODULACE ZPŮSOBENÉ 
NTAMINOVANÝMI SEDIMENTY POMOCÍ SADY IN VITRO KO

STUD

K J., ŠÍDLOVÁ T., BENÍŠEK M., HILSCHEROVÁ K. 
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changes

 

ÚVOD

prostře

v organ 2). Narušení hormonální regulace vede 

života 

ryb, pl
xpono odpadních vod, například změny v produkci 
teroidních hormonů, maskulinizace či feminizace (Bortone a kol., 1995).  

Nejlépe prozkoumaným mechanizmem endokrinní disrupce je estrogenita příp. 
ntiestrogenita. Estrogenní látky jsou charakterizovány schopností vázat se na estrogenní 
ceptor (ER) a modulovat jeho aktivitu (Cast, 2000). Podobně v případě androgenního 
ceptoru (AR) mluvíme o anti/androgenitě. Oba tyto efekty byly popsány například u řady 

esticidů in vitro (Andersen a kol., 2002) a mohou narušit řadu zásadních procesů, jako je 
iferenciace buněk, vývoj pohlaví, nebo rozmnožování (Colborn a kol.,1993).  

Kromě receptorů steroidních hormonů bylo popsáno, že environmentální polutanty 
ohou interagovat i s receptory retinoidní signální dráhy u ryb (Alsop a kol., 2003). 
etinoidy hrají v eukaryotních organismech významnou úlohu v regulaci řady životně 
ůležitých procesů. Jsou nezbytné pro vidění, hraji důležitou roli v kontrole růstu, 
iferenciace a apoptózy embryonálních buněk, epiteliálních buněk trávicího traktu, kůže nebo 

jí také funkci nervového a imunitního systému (Chambon, 1996).   
 hormonů a tím 

 

BIOTESTŮ 
Y OF ENDOCRINE DISRUPTION CAUSED BY SEDIMENT EXTRACTS BY SET OF 

IN VITRO BIOTESTS 
 

NOVÁ
 

Abstract 
It was described that environmental pollutants are able to affect endocrine system of wild-ranging 
s and impair e.g. normal growth, differentiation of cells or reproduction. These actions take effect 

mostly after chronic exposure to low doses of xenobiotics so it is necessary to develop new assays for monitoring 
the functions of endocrine signaling pathways. These assays should be sensitive, fast and relatively cheap. This 

scribes a set of in vitro biotests that focus on some of key targets in animal endocrine system, which has 
been used for evaluation of toxicity mechanisms of sediments from areas with different type of pollution. In this 
work, new models for assessment of endocrine disruption on level of anti/estrogenicity, anti/androgenicity, 

 in steroid hormone production and activity of retinoid signaling pathway are described. These 
bioassays were used for assessment of toxicity of sediments from pond polluted by coal mining industry, rivers 
polluted by different type of industry and sediment from relatively clean locality. 

 
 
Výzkumy volně žijících organismů ukazují souvislost mezi znečištěním životního 
dí a poruchami reprodukce. Mnoho environmentálních kontaminantů může působit 

jako disruptor endokrinního systému a napodobovat nebo antagonizovat funkce nebo 
biosyntézu endogenních hormonů a tím působit negativně na hormonální regulaci 

ismu (Cast, 2000; Harvey a Johnson, 200
k poruchám normální buněčné diferenciace a růstu, vývoje, metabolismu a reprodukce během 

(Colborn a kol., 1993). Endokrinní disrupce je spojena s řadou in vivo účinků, jako 
imunosuprese, karcinogenita, reprodukční a vývojová toxicita, embryotoxicita a další 
(Adlerkreutz, 1995).  U mnoha látek přítomných v životním prostředí bylo prokázáno 
negativní působení na normální fyziologické fungování endokrinního systému savců, ptáků, 

azů i bezobratlých (Ankley a kol., 1998). Množství efektů bylo pozorováno u ryb 
vaných komplexními směsmi z e

s

a
re
re
p
d

m
R
d
d
kostí a ovlivňu

Endokrinní disruptory mohou působit také na produkci steroidních
narušit např. vývoj pohlaví nebo schopnost rozmnožování u zasažených organismů (Harvey a
Everett, 2003). Například bylo popsáno, že expozice drápatek vodních (Xenopus laevis) 
pesticidem methoxichlorem vede ke změně poměrů estradiol/progesteron a 
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estradiol/ yvolané 
gona

tem 
m  
E  

etekci endokrinních disruptorů, zavedení skríningových programů a koordinace výzkumu a 
stování těc sty sledující 
echanizmy ity, změny 

 produkci steroidních hormonů a aktivace retinoidní signální dráhy. Jako modelové vzorky 
rány extrakty sedimentů z různých lokalit lišících se stupněm znečištění. Jako márkr 

entu (SED1) pochází z 
lativně neznečištěného potoku Steinbach jižně od Tübingenu v Německu. Vzorky sedimentů 

3 byly odebrány z odkalovacích nádrží na Ostravsku a vzorek SED4 pocházel z řeky 

testosteron ve prospěch estradiolu. Současně došlo k opoždění ovipozice v
dotropinem a získaná vajíčka nebyla schopna oplození (Pickford a Morris, 2003).  

Vývoj metod ke skríningu a studiu environmentálních ED je velmi aktuálním téma
ezinárodního vědeckého výzkumu i předmětem zájmu regulačních orgánů.  Prioritou
vropské Komise, WHO, OECD i USEPA (EDSTAC, 1998) je vývoj a revize testů pro

d
te hto látek na mezinárodní úrovni. Tato práce představuje biote

endokrinní disrupce na úrovni anti/estrogenity, anti/androgenm
v
byly vyb
znečištění byl použit toxický ekvivalent 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, který v sobě 
zahrnuje celkové množství látek vykazujících toxicitu dioxinového typu (např. PAH, PCB, 
PCDD/Fs; Vondracek a kol., 2001). 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Vzorky byly ručně odebrány z povrchové vrstvy (do 10 cm) sedimentu v létě roku 
2005 tak, aby reprezentativně charakterizovaly danou lokalitu (výsledný vzorek 
homogenizován z alespoň pěti odběrů). Referenční vzorek sedim
re
SED2 a 
Svratky z lokality nacházející se po proudu od Brna. Vzorky byly extrahovány 
dichlormethanem v automatickém extraktoru Büchi System B-811. Část extraktu byla použita 
pro stanovení 16 prioritních PAH monitorovaných US EPA pomocí GC-MS a 7 
indikátorových PCB stanovených za použití GC-ECD. Druhá část extraktu byla převedena do 
DMSO a použita pro biotesty.  

Toxicita dioxinového typu byla stanovena pomocí tkáňové kultury H4IIE-luc 
odvozené z potkaního karcinomu jater stabilně transfekované genem pro luciferázu pod 
kontrolou receptoru pro aromatické uhlovodíky AhR. 

Interakce s retinoidním receptorem byla stanovena pomocí buněk myšího 
embryonálního karcinomu P19/A15 stabilně transfekovaných genem pro luciferázu pod 
kontrolou receptoru pro retinovou kyselinu (RAR). Interakce s RAR byla zkoumána jak 
samostatně tak s all-trans retinovou kyselinou (ATRA, 32nM), která je fyziologickým 
ligandem RAR.  

(Anti)estrogenita a (anti)androgenita vzorků byla měřena pomocí rekombinantních 
kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae exprimujících lidský estrogenní receptor (ERα) 
nebo androgenní receptor (AR) a jejich responzivní elementy spojené s genem pro luciferázu. 
Antiestrogenita a antiandrogenita byla stanovena v přítomnosti fyziologických ligandů 17β-
estradiol (E2, 2 nM) resp. testosteron (10 nM).  

Efekty na úrovni steroidogeneze resp. vliv na produkci estradiolu a testosteronu byl 
ověřován prostřednictvím buněčné linie H295R pocházející z lidského karcinomu kůry 
nadledvin. Tyto buňky si zachovávají schopnost syntézy steroidních hormonů typických pro 
gonády a všechny tři vrstvy kůry nadledvin. Buněčná linie H259R byla exponovaná buď 
extraktům sedimentů samostatně, nebo extraktům spolu s forskolinem (10 µM), což je 
rostlinný diterpen nahrazující aktivační účinek kortikotropních hormonů. Buňky byly 
exponovány v médiu se sníženým obsahem steroidů. Hladiny steroidních hormonů byly 
stanoveny pomocí komerčních ELISA kitů. 

Cytotoxicita použitých koncentrací extraktů byla vyloučena pomocí „neutral red 
uptake assay“ (Rios a kol., 2003). Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí one-way 
ANOVA a Dunnetova testu na hladině významnosti p<0,05. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Biotest založený na tkáňové kultuře H4IIE-luc prokázal, že nejnižší množství 

polutan

ační efekt forskolinu na produkci estradiolu (obr.2). 
odobné efekty zprostředkované retinoidními receptory byly publikovány u sedimentů z řeky 
oravy za použití tkáňové kultury HL-60 (Vondracek a kol., 2001). U vzorku SED2 byla 

islá estrogenita, zatímco ostatní vzorky měly pouze slabé 
anti/est

tů vyvolávajících toxicitu dioxinového typu je ve vzorku z kontrolní lokality (obr.1). 
Naopak sedimenty z odkalovacích nádrží vykazují velmi vysoké hladiny tohoto typu 
polutantů, což je pravděpodobně způsobeno vysokými koncentracemi polycyklických 
aromatických uhlovodíků pocházejících z uhelných kalů. Biotesty sledující interakci se 
steroidními receptory (ER, AR) a retinoidním receptorem (RAR) ukázaly, že sedimenty 
neobsahovaly významná množství látek samostatně aktivujících jednotlivé receptory (data 
nejsou uvedena), ale kromě sedimentu z referenční lokality ovlivňovali aktivity vyvolané 
jejich standardními ligandy (obr. 3,4,5). Přestože tyto efekty nebyly vždy statisticky 
významné, vykazovaly většinou jasný trend dávka-odpověď (obr. 3,4,5). Nejsilnější efekty 
byly pozorovány u vzorků SED2 a 4, které vykazovali aditivní efekt s ATRA u buněčné linie 
P19/A15 (obr.5) a snižovaly aktiv
P
M
pozorována silná dávkově záv

rogenní účinky (obr.3). Efekty sedimentových extraktů na androgenní receptor byly 
relativně slabé, byla pozorována pouze antiandrogenita u vzorků SED2 a 3 v nejvyšší měřené 
koncentraci (obr.4).  
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Obr. 1. AhR zprostředkovaná toxicita vzorků sedimentů jako toxické ekvivalenty TEQ (ng 

TCDD/g). SED1-vzorek z kontrolní lokality, SED2,3-vzorky z odkalovacích nádrží, 
SED4-říční sediment 

 
 
ZÁVĚR 

Dle výsledků se zdá, že komplexní extrakty kontaminovaných sedimentů mají 
schopnost narušovat normální průběh endokrinní regulace. Naznačují, že je třeba věnovat 
pozornost, kromě steroidních receptorů, také dalším cílům endokrinní disrupce (Harvey a 
Everett, 2003). Studium endokrinní disrupce tedy vyžaduje komplexní přístup, který by měl 
zahrnovat co největší šíři sledovaných parametrů popisujících stav endokrinního systému. 
Biotesty představují užitečný nástroj pro studium endokrinní disrupce, protože umožňují 
relativně snadno otestovat velké množství chemických látek, nebo komplexních vzorků 
pocházejících z různých environmentálních matric. Takto získané výsledky však není možné 
vztahovat přímo na situaci in vivo. Mohou však sloužit pro vytypování vhodných modelových 
látek a mechanizmů účinku vhodných pro komplexnejší a podstatně náročnější metody in vivo 
(Zacharewski, 1998). 
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Obr. 2. Efekty vzorků sedimentů na steroidogenezi. Produkce estradiolu a testosteronu bez/s 

forskolinem; vyjádřeno v procentech rozpouštědlové kontroly; popis vzorku viz obr.1 
(sedimenty 2,5mg/jamka) 
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testosteronem (10nM), popis vzorků viz obr.1  

Obr. 4. Anti/and
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Obr. 5. Anti/retinoidní aktivita vzorků sedimentů (mg sedimentu/jamku) v koexpozici s 
testosteronem (10nM), popis vzorků viz obr.1  
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EKOTOXICITA A GENOTOXICITA VYBRANÝCH 
PROTINÁDOROVÝCH LÉČIV 

ECOTOXICITY AND GENOTOXICITY OF CYTOSTATIC PHARMACEUTICALS 
 
ODRÁŠKA P., ZOUNKOVÁ R., DOLEŽALOVÁ L., HILSCHEROVÁ K., BLÁHA L. 

 
 
Abstract 

Pharmaceutical products for humans and animals, as well as their related metabolites enter the aquatic 
environment if they are not biodegraded or eliminated during sewage treatment. Recently, they have been 
detected in surface water, ground water and drinking water. It was shown there can be found concentration of 
ng/l–μg/l in the environment. Despite this fact little is known about the effects and the hazard of long-term 
exposure to low concentrations of pharmaceuticals for non-target aquatic organisms.  

characteri  various rapidly dividing cells. Mutagenity , 
ogenity an nstrated. From this point of view we have 

cognized these drugs as especially hazardous to the environment with potential effects on higher organization 

y was designed to assess the ecotoxicity of 5-fluorouracil, cisplatin, cyclophosphamide, 

using th  magna, the chlorophyte Pseudokirchneriella subcapitata and the bacteria 

potentia

compoun
eukaryotic genotoxicity test model. The least toxic compound was cyclophosphamide. Further research is 

study demonstrates that for some compounds and organisms, significant effects may occur at 

waste w lly exploit possible chronic effects of cytostatic 

 

ii sledovat 

jejich 

léčiva 
metabo ostředí, jsou odpadní vody vypouštěné z lidských sídel nebo 

oložen  i v povrchových vodách (Kummerer, 2001). 
o dnešní doby je však relativně málo známo o jejich možném škodlivém působení na 
ecílové, volně žijící organismy. Zájem byl doposud věnován hlavně antibiotikům pro jejich 

ukci resistence a hormonům pro jejich vysokou účinnost. Skupině cytostatik 

ocnění a zahrnují 
čné struktury i mechanismů účinku. Ačkoliv úhrnná spotřeba 

cytostatik nepatří mezi léčivy k nejvyšším, je tato skupina zajímavá z pohledu svých účinků. 

Our study is focused on group of drugs used for cancer treatment. Antineoplastic agents are 
zed as hazardous drugs with nonspecific activity against

d embryotoxic properties were often well democarcin
re
levels of life. 

This stud
doxorubicin and etoposide. To evaluate their cytotoxic effects on aquatic biota a set of biotests were performed 

e cladoceran Daphnia
Pseudomonas putida, while the SOS Chromotest and the GreenScreen Assay were utilized to detect the genotoxic 

l of the investigated compounds.  
All tested compounds showed significan t effects in most of the assays with LOEC and EC50 values 

ranging within ug/L to thousands of mg/L. The most toxic compound was 5-fluorouracil in the growth inhibition 
h Pseudomonas putida and Pseudokirchneriella subcapitata, while cisplatin and doxorubicin tests wit were the 

most toxic in the Daphnia magna acute immobilization test. These two compounds were also the most genotoxic 
ds in the test with prokaryotic organisms. 5-fluorouracil was the most genotoxic compound in the 

needed, particularly for possible chronic effects of the cytostatic agents and their metabolites. 
Our 

concentrations relatively close to those that may be found in the environmental matrices (especially in hospital 
ater effluents). Further research is also needed to fu

agents and/or their metabolites. 

 
ÚVOD 

Během posledních deseti let lze v ekotoxikologii a environmentální chem
vzrůstající zájem o otázku kontaminace životního prostředí léčivy. Význam těchto látek je dán 

biologickou aktivitou a celosvětově rozšířeným použití. U některých látek byla 
doložena i významná perzistence, která může vést k chronické expozici ovlivňující životní 

po mnoho generací. U méně perzistentních léčiv se na druhocyklus u stranu často mluví o tzv. 
pseudoperzistenci, což je termín, který souvisí s frekvencí uvolňování těchto látek do 
prostředí. Chronická expozice je v těchto případech umožněna kontinuální emisí, která je pro 

 charakteristická. Kvantitativně dominantní bránou, kterou léčiva  spolu s jejich 
lity vstupují do volného pr

chovných farem (Daughton a Ternes, 1999). Experimentálně byla přítomnost léčiv opakovaně 
a jak ve zmíněných odpadních, tak takéd

D
n
možnou introd
byla věnována o mnoho menší pozornost. 

Cytostatika jsou l
chemické sloučeniny rozli

éčiva používaná při léčbě nádorových onem
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Z negativníc mutagenita, 
karcinogenita, teratogenita těchto sloučenin, které je 
nejčas  vliv 

k na
 

bjemech (cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicin, 5-fluorouracil a etoposid). 
ologické hodnocení bylo založeno na využití sady biotestů, v jejímž rámci testy 

s plank

ekotox

a. Doba expozice trvala 16 hodin a optická densita se měřila při 
lnové délce λ = 590 nm (EN ISO 10712:1995). 

OS-chromotest je rychlý screeningový test genotoxicity na prokaryotickém 

 jako SOS-chromotest s tím rozdílem, že tento test 
využív

h projevů jejich působení jsou často uváděny genotoxicita, 
 a embryotoxicita. Nespecifické působení 

těji zaměřeno na genetický materiál uložený v jádře buněk, může mít v prostředí
 konkrétní exponované jedince, tak i na celky vyšší ekosystémové úrovně.  ja

Naše studie přispívá k rozšíření poznatků o ekotoxicitě a genotoxicitě pěti
rotinádorových léčiv běžně užívaných v nemocnicích ČR i celého světa v relativně velkých p

o
Ekotoxik

tonním korýšem Daphnia magna, řasou Pseudokirchneriella subcapitata a bakterií 
Pseudomonas putida byly zaměřeny na sledování cytotoxicity těchto sloučenin, zatímco SOS-
chromotest a test s modifikovaným kmenem Saccharomyces cerevisiae (GreenScreen Assay) 
byl zařazen pro hodnocení genotoxických účinků. Výsledkem je základní přehled dat o 

ikologickém potenciálu vybraných cytostatik, který ukazuje míru jejich nebezpečnosti 
a může sloužit pro potřeby konkrétních hodnocení environmentálních rizik.  
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Akutní test imobilizace Daphnia magna Straus vychází z metody mezinárodního 
standardu EN ISO 6341: 1996. Princip tohoto testu je založen na expozici čerstvě vylíhnutých 
organismů rodu Daphnia magna Straus různým koncentracím zkoušených sloučenin po dobu 
48 hodin a sledování jejich vlivu na imobilizaci zasažených jedinců. Každé jedné 
koncentrační variantě bylo vystaveno 20 jedinců.  

Do minidestičkového designu modifikovaný řasový test s Pseudokirchneriella 
supcapitata vychází ze standardu EN ISO 8692:1989.  Podstatou této zkoušky je sledováni 
vlivu chemických látek na růst (růstovou rychlost) řasového organismu. Organismy 
nasazované do testu jsou odebírány z kultury nacházející se v exponenciální fázi růstu. Délka 
expozice byla standardně 96 hodin. Růst kultur se měří fotometricky jako nárůst optické 
density při vlnové délce λ = 680 nm.  

Na stejném principu jako popsaný řasový test je založen i test inhibice růstu kultury 
bakterií Pseudomonas putid
v

S
organismu Escherichia coli (kmen PQ 37) a v našem případě byl proveden opět 
v mikrodestičkovém provedení podle (Bartos a kol., 2005). Expozice kultur trvá 2 hodiny a po 
této době se u nich sleduje β-galaktosidásová aktivita a aktivita alkalické fosfatázy. β-
galaktosidásová aktivita je markerem indukce SOS reparačního systému v důsledku 
vyvolaného poškození genetické informace a aktivita alkalické fosfatázy odpovídá viabilitě 
kultur a používá se pro normalizaci zjištěných hodnot β-galaktosidásové aktivity (Quillardet a 
Hofnung, 1985). Aktivita obou sledovaných enzymů je měřena kolorimetricky při λ = 420 nm 
pomocí přidávaných substrátů ortho-nitrofenyl-β-D-galaktopyranosid, resp. p-
nitrofenylfosfát. Vyhodnocovanou odpovědí je pak tzv. indukční faktor (IF), který lze 
vypočíst jako poměr normalizovaných hodnot β-galaktosidásových aktivit dané testované 
varianty a negativní kontroly. Mírou genotoxicity zkoušené sloučeniny je minimální 
genotoxická koncentrace (MGC), která odpovídá nejnižší koncentraci s IF alespoň 1,5. SOS-
chromotest byl proveden také s metabolickou aktivací realizovanou S9 frakcí. 

GreenScreen Assay (GSA) (Cahill a kol., 2004) je obdobný test genotoxicity založený 
na sledování indukce reparačních systémů

á eukaryotický kvasinkový organismus Saccharomyces cerevisiae. Kvantifikace 
odpovědi se děje na základě sledování produkce reporterového zeleně-fluoreskujícího 
proteinu, jehož gen byl metodami genetického inženýrství připojen k promotoru genu 
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zahrnutého do sledovaného reparačního systému. Fluorescence se měří při 485/520 nm pro 
excitační, resp. emisní záření. Normalizace naměřených hodnot fluorescence se provádí 
hodnotami zjištěného nárůstu exponované kultury měřeného fotometricky dle optické density 
při λ = 620 nm. Doba expozice je 16 hodin.  

Všechny testy byly opakovány alespoň třikrát. Hodnoty NOEC (nejvyšší testovaná 
koncentrace bez statisticky významného účinku) a LOEC (nejnižší testovaná koncentrace se 
statisticky významným účinkem) byly získány pomocí Dunnet testu založeným na analýze 
rozptylu dat (ANOVA). Hodnoty EC50 (koncentrace s 50% účinkem) byly odvozeny na 
základě probitové metody s využitím softwaru US EPA Probit. Minimální genotoxické 
koncentrace (MGC) odpovídají nejnižším koncentracím, u kterých byl zjištěn IF alespoň 1,5 
nebo 1,3 u SOS-chromotestu, resp. u GSA. 
 
 
VÝSLEDKY 
 Zjištěné závislosti toxicity na koncentracích zkoušených cytostatických látek a 
dvozené hodnoty NOEC, LOEC, EC50 a MGC jsou vypsány v tab. 1 a 2. Zjistili jsme, že 

lze pozorovat významné rozdíly v toxicitě i genotoxicitě. 
Ekotox

ílné reakce jednotlivých testů na zkoušené 
látky. 

Tab. 1

ého parametru 

o
mezi vybranými sloučeninami 

ikologicky účinné koncentrace jednotlivých látek se liší až o několik řádů (viz příklad 
výsledků imobilizačního testu s D. magna v grafu 1). Zjištěné hodnoty EC50 se pohybují 
v rozmezí 0,03 - >1000 mg/L. Nejúčinnější (nejvíc toxickou) sloučeninou byl 5-fluorouracil. 
Na druhou stranu nejmenší účinek byl nalezen u cyklofosfamidu. Vedle rozdílů mezi toxicitou 
sledovaných látek bylo možno pozorovat též rozd

Tak například zmíněný 5-fluorouracil se nejtoxičtěji projevil v růstových testech 
toxicity s P. putida a R. subcapitata, v imobilizačním testu s D. magna byl účinný až 
v koncentracích o 2 - 3 řády vyšších. Nejtoxičtěji v tomto testu působily doxorubicin a 
cisplatina. U těchto dvou posledně jmenovaných látek jsme také potvrdili významnou 
genotoxicitu (MGC pod 1 mg/L) v obou specializovaných testech (viz obr. 2).  
 

. Přehled výsledků testování toxicity 5-fluorouracilu (FU), cisplatiny (CS), 
cyklofosfamidu (CP), doxorubicinu (DX) a etoposidu (EP); hodnoty v závorkách 
uvádějí 95% interval spolehlivosti dan

FU CS CP DX EP

NOEC 1 0,2 ≥1000 0,01 10
LOEC 10 0,5 >1000 0,1 30
EC50 36 (12-70) 0,64 (0,40-0,85) > 1000 2 (0,52-4,8) 30 (16-40)
NOEC 0,001 0,1 250 1 <10
LOEC 0,01 1 500 10 10
EC50 0,11 (0,03-0,3) 2,3 (1,7-2,9) 930 (700-1100) 13 (12-17) 250 (120-460)
NOEC 0,003 0,03 1000 1 200
LOEC 0,01 0,1 > 1000 10 250
EC50 0,03 (0,015-0,045) 1,2 (1,0-1,4) > 1000 > 1000 630 (580-830)

Pseudomonas        
putida

Pseudokirchneriella 
subcapitata

Daphnia            
magna

Výsledky testů ekotoxicity [mg/L]

 
 
 
DISKUSE 

Spektrum provedených biotestů bylo zvoleno tak, aby tato studie byla schopna podat 
informace o účincích zkoušených látek na organismy z různých trofických úrovní. V tomto 
smyslu byly získány unikátní údaje, které lze jen zřídka konfrontovat s jinou literaturou. Ze 
známých literárních údajů lze uvést hodnoty EC50 naměřených v běžném ekotoxikologickém 
testu s D. magna pro kladribin, metotrexát a thiotepa. Hodnoty EC50 pro jednotlivé uvedené 
sloučeniny činily 233 mg/l (FDA-CDER, 1996), > 1000 mg/l (HENSCHEL a kol., 1997), 
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respektive 546 mg/l (FDA-CDER, 1996). Všechny hodnoty byly odvozeny z 48 hodinových 
testů. Jak je vidět, všechny publikované hodnoty EC50 pro akutní imobilizační test s Daphnia 
spp. se nacházejí v rozsahu minimálně stovek mg/L. V porovnání s tím se v našem případě 
podařilo obdržet u tohoto testu jen jednu hodnotu EC50 vyšší než 100 mg/L. Námi testovaná 
cytosta

Výsledky testů genotoxicity [mg/L]

tika se tak až na jednu výjimku jeví jako toxičtější, přičemž jejich hodnoty EC50 jsou 
nižší o jeden, dva až tři řády. 
 
Tab. 2. Přehled výsledků testování genotoxicity 5-fluorouracilu (FU), cisplatiny (CS), 

cyklofosfamidu (CP), doxorubicinu (DX) a etoposidu (ËP); hodnoty v závorkách 
uvádějí 95% interval spolehlivosti daného parametru 

 

FU CS CP DX EP

bez met. aktivace MGC 1,4         
(1,2-2,9)

0,17        
(0,10-0,37) -

0,074       
(0,02-0,12)

2,4         
(1,3-7,7)

s met. aktivací MGC - 0,09        
(0,03-0,37) - 0,098       

(0,05-0,5)
6,4         

(4,8-20)

GreenScreen Assay MGC 0,02        
(0,018-0,021)

0,44        
(0,32-1,60)

470         
(270-750)

2,8         
(3,0-3,6)

150         
(140-168)

SOS Chromotest

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Demonstrace rozsahu účinných koncentrací vybraných cytostatik – příklad výsledků 

48h testu imobilizace D. magna.  
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Obr. 2. Genotoxicita dvou vybraných cytostatik (cisplatiny a doxorubicinu) pozorovaná 

v testech SOS-chromotest a GreenScreen Assay; u SOS-chromotestu - šrafované 
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sloupce značí variantu bez metabolické aktivace a plné sloupce variantu s aktivací 
pomocí S9-frakce. 

V případě řasového testu lze v literatuře najít jen velmi omezené údaje. Výsledky 
QSAR modelování provedeného v případě cyklofosfamidu predikovaly u této sloučeniny 
hodnotu EC50 rovnu 11 mg/L (Sanderson a kol., 2003), což je výrazně nižší hodnota, než 
jakou jsme obdrželi pro test s P. subcapitata (930 mg/L). Také mezi výsledky obdrženými u 
ytostatik různými bakteriálními testy se nacházejí jisté odlišnosti, které však s nejvyšší 

Tak např
jeden řá ) než bylo publikováno pro 
rolongovaný Microtox, jehož podstatou je sledování kvantitativních změn metabolické 

aktivity u Vibrio fisheri (EC50 = 0.122 mg/L (Backhaus a Grimme, 1999)). Nejmenší účinnost 
pozorovanou v provedených testech u cyklofosfamidu lze vysvětlit skutečností, že působení 
tohoto léčiva je podmíněno metabolickou transformací jaterních enzymů cílového (savčího) 
organismu. Cyklofosfamid ve své původní formě se tedy jeví jako netoxický.  

K prověření genotoxicity vybraných látek byly zvoleny testy SOS-chromotest a test 
s modifikovaným kmenem S. cerevisiae (GreenScreen Assay). SOS-chromotest byl 
s jednotlivými látkami proveden v obou variantách, lišících se v zahrnutí metabolické 
aktivace. Záměrem bylo porovnat obdržené výsledky a zjistit vliv S9 frakce na genotoxické 
činky zkoušených látek, zvláště pak u cyklofosfamidu, jehož účinky jsou na transformaci
terními mikrosomálními enzymy přímo vázány.  

Z jevily pozitivně 
isplatina, doxorubicin, 5-fluorouracil a etoposid. Hodnoty jejich zjištěných MGC se pohybují 
 rozmezí od 0,074 mg/l (doxorubicin) do 2,4 mg/l (etoposid). U cyklofosfamidu se opět  
otvrdila skutečnost, že se ve své podstatě jedná o ne(geno)toxickou sloučeninu. Indukce SOS 
dpovědi však nebyla pozorována ani ve variantě zahrnující působení S9 frakce. V tomto 
měru je toto pozorování v souladu s výsledky jiných autorů, kteří použili SOS-chromotest 
četně S9 frakce) ke zjištění genotoxických vlastností této sloučeniny (Le Curieux a kol., 

993; Mamber a kol., 1986). Stimulace účinků S9 frakcí pak nebyla 

c
pravděpodobností vycházejí z rozdílů mezi použitými organismy a experimentálními designy. 

íklad negativní působení 5-fluorouracilu na růst kultur P. putida bylo pozorováno v o 
d nižších koncentracích (16h EC50 = 0,03 mg/L

p

ú  
ja

otestovaných látek se v rámci varianty bez metabolické aktivace pro
c
v
p
o
s
(v
1 pozorována ani u 
statních cytostatik. Naopak u některých z nich (u 5-fluorouracilu a etoposidu) došlo ke 
nížení jejich efektů. U 5-fluorouracilu pak toto snížení přerůstá až v supresi SOS odpovědi, 
eboť s narůstající koncentrací zjištěné IF klesají až pod hodnotu 0,5.  

Druhý provedený test zaměřený na genotoxicitu, GreenScreen Assay, využívá jako 

o
s
n

testovací systém kvasinkové organismy druhu Syccharomyces cerevisiae. Pozitivní výsledky 
byly obdrženy pro všechny testované látky včetně cyklofosfamidu. I když byla sledovaná 

 touto látkou vyvolána až při poodpověď měrně vysokých koncentracích (řádově stovkách 
t 

rogenotoxické látky podobně, jako k tomu dochází u vyšších organismů (Cahill a kol., 
004). Nejúčinnější látkou se v tomto testu projevil 5-fluorouracil, jehož pozitivní efekt byl 
ozorován již při koncentraci 0,02 mg/L. Ze zjištěných dat vyplývá, že citlivost tohoto 
rganismu vůči jednotlivým testovaným látkám je velmi specifická. Rozmezí MGC zahrnuje 
oncentrace lišící se až o čtyři řády. Pro dvě z pěti námi vybraných látek byla v literatuře 
alezena data, která lze využít k vzájemnému srovnání. Cisplatina a etoposid byly spolu se 
tem dalších chemických sloučenin testovány v rámci Cahillovy validační studie pro tento 
st. Publikované hodnoty MGC činily 18,75 mg/L u cisplatiny a 125 mg/L u etoposidu 
ahill a kol., 2004). Naproti tomu hodnoty zjištěné v rámci této studie jsou 0,44 a 150 mg/L. 

edy dobrá shoda se projevila u etoposidu. U cisplatiny jsme však obdrželi výrazně nižší 

S
klasifikovat do různých skupin podle individuálních hodnot EC50, můžeme 5-fluorouracil a 

mg/L), vypovídá tato skutečnost o určité schopnosti testovaného organismu aktivova
p
2
p
o
k
n
s
te
(C
T
hodnotu a to o celé dva řády.  

 ohledem na Směrnici 93/67/EEC a její kriteria, podle kterých lze chemické látky 
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cislatinu 
skupiny  - 10 mg/L) a etoposid do skupiny škodlivých (s EC50 10 - 100 
mg/L) 

odách doložil 
přítomn

S

zařadit do skupiny velmi vysoce toxických (s EC50 < 1mg/L), doxorubicin do 
toxických  (s EC50 1

sloučenin pro akvatické organismy.  
Pro posouzení rizika, které vyplývá z introdukce těchto látek do životního prostředí, je 

třeba porovnat zjištěné účinné koncentrace s koncentracemi, ve kterých se mohou reálně 
v prostředí nacházet. Zde se však znovu setkáváme s problém omezeného množství informací, 
které sestává z výsledků analýz provedených v několika málo ojedinělých studií. Vstup 
cytostatik do životního prostředí byl prokázán u cyklofosfamidu a ifosfamidu. V Německu 
sledoval přítomnost léčiv v odpadních vodách T. A. Ternes. Ze šestnácti vzorků odebraných 
při výstupu z čístíren odpadních vod se cyklofosfamid podařilo zjistit ve čtyřech z nich 
s maximální koncentrací 20 ng/l. Ifosfamid byl nalezen jen ve dvou vzorcích, avšak v jednom 
z nich v koncentraci 2,9 μg/l (Ternes, 1998). V přítocích a odtocích čistíren odpadních vod 
sledoval hladiny těchto dvou látek také Klaus Kummerer. Koncentrace zjištěné při obou 
koncích těchto zařízení dosahovaly maximálně 43 ng/l (mediánová hodnota uvedena jako 6,5-
9,3 ng/l) (Kummerer a kol., 1997). Přímo v nemocničních odpadních v

ost ifosfamidu a cyklofosfamidu Steger-Hartmann a kol. (1996) v množství 24, 
respektive 146 ng/l. V případě 5-fluorouracilu pak byly prokázány koncentrace dosahujících 
hodnot 20 - 122 μg/L (Mahnik a kol., 2004).  

 
 

ZÁVĚR 
 ohledem na všechny nynější informace lze usuzovat, že environmentálně relevantní 

koncentrace budou nižší než ty, v jakých tyto sloučeniny vykazují své akutně toxické a 
genotoxické účinky. Lze se však setkat i s některými speciálními matricemi (některé odpadní 
vody), ve kterých se hladiny těchto látek blíží těm s prokázaným účinkem. Tyto matrice tak 
zasluhují zvláštní pozornost a další výzkum by se měl věnovat například takovým aspektům, 
jako je další osud cytostatik v těchto vodách zahrnující jejich perzistenci a hodnocení 
nebezpečnosti metabolitů vzniklých jejich transformací. Dosud otevřenou otázkou zůstává 
také potenciál chronického působení, který zatím z důvodu technické náročnosti (potenciální 
nebezpečnost testovaných cytostatik pro experimentátory) nebyl stanoven.  
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OVLIVNĚNÍ NUTRIČNÍ HODNOTY SVALOVINY KAPRA 
OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO) A TOLSTOLOBIKA BÍLÉHO 

(HYPOPHTHALMICHTYS MOLITRIX) CYANOBACTERIEMI 
INTENFERENCE IN NUTRITIVE VALUE OF MUSCLE OF COMMON CARP(CYPRINUS 

CARPIO) AND SILVER CARP(HYPOPHTHALMICHTYS MOLITRIX) BY 
CYANOBACTERIA 

 
PALÍKOVÁ M., MAREŠ J., PAŠKOVÁ V., KOPP R., ADAMOVSKÝ O., 

 

affects t tion including the spectrum of fatty acids and amino 

in hepat
certain d Muscles of the silver carp showed 

the spec  acids in both species. The ratio of n-3/n-6 polyunsaturated fatty acids was lower. 
icrocystins were accumulated in muscles during exposition. The serious fall of microcystins in muscles was 

etected already within 14 days after removal into the water without microcystins. The calculated hazard index 
as about 0.4 in the silver carp and about 0.2 in the common carp. The significant modulation of lipid 
eroxidation was not found in hepatopancreas of the common carp and the silver carp. The activity of 
lutathione reductase had identical trend in both species – the significant induction in exposed fish.  The activity 
f glutathione-S-transpherase was increased in the silver carp.  The modulation of glutathione was in the 
ommon carp and the silver carp different. There was found an induction of activity in carp tissue and rather a 
ecrease in the silver carp.  

VOD 
Rybí svalovina má z hlediska konzumu jednoznačně prokázanou vysokou dietetickou 

odnotu. Ta je dána vyšším podílem jednodušších bílkovin, příznivým složením tuku, 
ysokým obsahem lipofilních vitamínů, jemností svalových vláken, praktickou absencí 
olagenních vláken a relativně vysokým obsahem minerálních látek. Složení rybího masa je 
ýrazně ovlivněno druhem, věkem, pohlavím, technologií chovu, podmínkami životního 
rostředí, stresem, atd. Obsah vody je na úrovni 60-80%, stres její obsah zvyšuje. Vyšší obsah 
ody ovlivňuje senzorické vlastnosti masa, možnost jeho zpracování i jeho údržnost. Za 
ejvýznamnější složku rybího masa bývá  považován tuk. Složení rybího tuku je velmi 
pecifické a je ovlivněno zejména druhem, teplotou prostředí a složením potravy. Vysoká 
iologická hodnota rybího tuku je dána zejména obsahem některých nenasycených mastných 
yselin řady n-3. Pro lidskou výživu je nejvyšší význam přikládán polyenovým mastným 
yselinám - eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). Tyto kyseliny se 
ýznamným způsobem uplatňují v prevenci kardiovaskulárních chorob. Pro hodnocení tuku 
e používá profilu mastných kyselin (FA), kde je hodnocen podíl nasycených FA, 
ononenasycených, obsah n-3 polynenasycených (PUFA), n-6 PUFA, množství EPA a DHA, 

 zejména poměr n-3/n-6 a EPA +DHA/n-6. (Mareš, 2003). Sinice vodního květu jsou 
ominantní složkou fytoplanktonu eutrofních vod a jejich metabolity mohou rybí organismus 
vlivňovat (Malbrouck a Kestemont, 2006). Best a kol. (2003) zkoumali vliv cyanobakterií na 

 produktů: vystavení ryb buněčnému obsahu cyanobakterií vyvolalo 
Tadesse a kol. 

olynenasycených FA n-

d spojenou s rozvojem vodního květu sinic 
se do popředí zájmu dostává otázka vlivu cyanobakterií, resp. jejich toxických metabolitů, na 

HILSCHEROVÁ K., BLÁHA L., NAVRÁTIL S. 

Abstract 
The aim of this study was to find out whether and how the presence of water blooms of cyanobacteria 

he quality of fish meat, its biochemical composi
acids and the concentration of microcystin LR in muscles. Bioindicators of the oxidative stress were monitored 

opancreas. The common carp not consuming cyanobacteria and the silver carp eating but only to a 
egree digesting cyanobacteria were selected as experimental fish. 

marked changes such as a higher level of water and a lower level of lipids and proteins. Changes concerned also 
trum of fatty

M
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o
kvalitu rybích
osmoregulační imbalanci, která může mít vliv na obsah vody ve tkáních ryb. 
(2003) studoval vliv řasové a sinicové diety na obsah FA a poměr p
3/n-6 v rybích tkáních. 

V souvislosti se zvyšující se eutrofizací vo
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zdraví č abolity 
sinic  
cyan ých 
z  
k

N jší době 
světovou zdravotnickou organizací  TDI (tolerovatelný denní přívod) 
microc nejsou 
limity pro obsah m

Studiem bioakum ě
 několik autorů (Magalhães a kol., 2001, 2003; Soares a kol., 2004; Xie a kol., 2005; 

Chen a

yby, schéma pokusu 
 experimentům byla použita násada tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys 

lověka. Jednou z diskutovaných možností kontaminace člověka toxickými met
 je konzumace ryb chovaných v prostředí s výskytem cyanobakterií a potažmo s
otoxiny, které jsou ryby schopny akumulovat ve svých tkáních. Několik až poplašn

práv o toxicitě takovýchto ryb se objevilo i v médiích a jistě pozitivně nepřispívá k propagaci
onzumace rybího masa.  

a základě studií účinků microcystinů na pokusných zvířatech je v nyně
WHO do oručovánp

ystinů 0,04 µg.kg-1/den (WHO, 1998). Je nutno dodat, že v České republice 
icrocystinů v potravinách zavedeny do legislativy. 

ulace a odbourávání cyanotoxinů v rybích tkáních se v poslední dob  
zabývalo

 kol., 2006; Smith a kol. 2006). Údaje však nejsou jednotné a liší se i v závislosti na 
druhu ryby, nicméně většina případů popisuje koncentrace microcystinů ve svalovině 
převyšující denní doporučený příjem.  

Cílem naší studie bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje přítomnost vodního 
květu sinic kvalitu rybího masa, a to jeho biochemické složení včetně spektra FA a 
aminokyselin (AA) a jaká je koncentrace microcystinu LR ve svalovině. Dále byly sledovány 
bioindikátory oxidativního stresu v hepatopankreatu. Jako pokusný druh byl vybrán kapr 
obecný, který sinice nepřijímá a netráví a tolstolobik bílý, který sinice přijímá, ale tráví pouze 
omezeně.  
 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 
R

K
molitrix) (celková délka 300-390mm, hmotnost 230-500g) a plůdek kapra obecného 
(Cyprinus carpio) (celková délka 130-170mm, hmotnost 30-55g). Ryby byly umístěny do 
klecí po dobu 28 dnů (srpen) bez přikrmování. Pokusné klece byly umístěny v sádce 
s přirozeným výskytem vodních květů sinic (Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, 
Anabaena sp., Anabaenopsis elenkinii, Aphanizomenon sp., Planktothrix agardhii), kontrolní 
klece byly umístěny do sádky bez výskytu vodních květů sinic. Po ukončení expozice byla 
část ryb přechovávána po dobu 28 dnů v upravené vodovodní vodě. V průběhu experimentu 
byly v týdenních intervalech sledovány základní fyzikálně-chemické parametry vody a 
odebírány populace fytoplanktonu pro stanovení kvalitativního i kvantitativního zastoupení 
jednotlivých taxonů sinic a řas. V populacích sinic byly zjišťovány hladiny microcystinů. 
V týdeních intervalech byly odebírány vzorky svaloviny 10 ryb z obou sledovaných druhů, 
zchlazeny nebo zamraženy  a přepraveny do laboratoře k provedení požadovaných analýz. Pro 
stanovení ukazatelů oxidativního stresu byly odebírány vzorky hepatopankreatu.  
 
Složení svaloviny 

Pro vyhodnocení experimentu byly použity standardní ukazatele chemického složení 
svaloviny (sušina, obsah proteinů, tuků a popelovin), spektrum aminokyselin (AA) a 
mastných kyselin (FA). Obsah lipidů byl stanoven metodou dle Soxhleta s 12h extrakcí 
diethyléterem. Spektrum FA bylo stanoveno na plynovém chromatografu HP 4890D po 
extrakci směsí methanolu a chloroformu (FOLSCH a kol., 1957). Vzorky pro stanovení AA 
byly hydrolyzovány oxidativně kyselou hydrolýzou HCl. Vlastní stanovení AA bylo 
provedeno na AAA 400 pomocí sodnocitrátových pufrů a ninhydrinovou detekcí 
(KRÁČMAR a kol., 1998).  
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Stanovení obsahu microcystinu LR 
Stanovení obsahu microcystinu LR se provádělo ve čtrnáctidenních intervalech. 

Vzorky byly bezprostředně po odběru zamraženy v suchém ledu a transportovány do 
laboratoře. Zde byly uchovávány v teplotě -80°C do doby zpracování. Ke stanovení obsahu 
microcystinu LR byla použita metoda ELISA vyvinutá v laboratořích RECETOX. 

00 ng). V případě, kdy 
HI > 1 

Ze zjištěných hodnot obsahu microcystinu LR (dále MC-LR) ve vzorcích a TDI pro 
MC-LR  byl vypočítán hazard index pro dané tkáně podle vzorce HI = I / TDI, kde HI = 
hazard index,  I = koncentrace microcystinu LR ve tkáni (ng . g-1) x hmotnost konzumované 
tkáně (300 g) a TDI stanovený WHO přepočítaný na 70 kg osobu (28

existuje riziko zdravotního poškození. Čím vyšší je hodnota HI, tím vyšší je riziko. 
 
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu v hepatopankreatu 

Stanovení hladiny koncentrace proteinů bylo provedeno metodou dle Lowryho 
(Lowry, 1951) s využitím Folin-Ciocalteu fenolové reagencie kolorimetricky na 96-
jamkových mikrodestičkách. Citlivost metody je v rozsahu od 0,005 do 2 mg proteinů na ml 
(DUNN, 1992; PRICE, 1996). Kalibrační křivka byla provedena v rozsahu 0,05-1 mg/ml pro 
standardní BSA. 

Stanovení redukovaného glutathionu (GSH) bylo provedeno kolorimetricky na 
mikrodestičkách (Ellman, 1959). Kalibrační křivka byla v rozsahu 0,0025-0,025 mg/ml pro 
redukovaný GSH.  

Tkáňová lipidní peroxidace byla stanovena pomocí TBARS testu (thiobarbituric acid 
active substances) modifikovaného dle Livingstone a kol. a Uchiama a kol. (Livingstone a 

, 1978). Metoda modifikovaná na mikrodeskové provedení 
yužívá spektrofotometrické koncovky. Kalibrační křivka byla provedena v rozsahu 0,25-3 

ěsi.  

re
kol., 1990; Uchiama a Mihara
v
nmol MA v reakční sm

Stanovení enzymatické (katalytické) aktivity glutathion-S-transferázy (GST) bylo 
provedeno spektrofotometricky (HABIG, 1974). Metoda modifikovaná na mikrodeskové 
provedení využívá spektrofotometrické koncovky.  

Stanovení enzymatické (katalytické) aktivity cytosolického enzymu glutathion 
peroxidázy (GPx) bylo stanoveno na základě měření míry úbytku NADPH v čase reakcí 
využívající redukovaného glutathionu jako kosubstrátu (Flohé, 1984). Metoda modifikovaná 
na mikrodeskové provedení využívá spektrofotometrické koncovky.  

Stanovení enzymatické aktivity glutathion reduktázy (GR) bylo provedeno 
spektrofotometricky na mikrodestičkách (Carlberg, 1975).  

 
Statistické vyhodnocení 

Výsledky byly statisticky vyhodnoceny s použitím programu STAT plus, programu 
Statistica 6.0 for Windows. 

 
 

ISKUSE 

ní skupina), obsah dusíkatých látek pak 16,36 – 19,39 %, resp. 
4,96 – 18,09 %. 

VÝSLEDKY A D
Obsah sušiny ve svalovině kapra kolísal v průběhu experimentu v rozpětí 19,71 – 

23,48 % u kontrolní skupiny a 19,16 – 22,80 % u skupiny vystavené  sinicovému vodnímu 
květu bez statistiky významného vlivu působení sinic a bez významného rozdílu mezi termíny 
odběru. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v prvním týdnu po přelovení obou skupin ryb do 
čisté vody, tedy po ukončení expozice. Statisticky významné rozdíly vlivu působení sinic 
nebyly zjištěny rovněž v obsahu tuku a dusíkatých látek stanovených ve svalovině kapra. 
Obsah tuku kolísal v průběhu sledování v rozpětí 3,15 – 5,23 % (kontrolní skupina), resp. 
3,47 – 5,05 % (experimentál
1
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Obsah sušiny ve svalovině tolstolobika byl působením sinicového vodního květu 
ovlivně

žší. Obsah 
protein

 
-3 a n-6. U vzájemného poměru mastných kyselin řady n-3 a n-6 došlo ve svalovině kapra u 

dnoty na počátku experimentu  
na hod

Tab. 1.

n statisticky vysoce významným způsobem (p<0,01), u exponovaných ryb došlo ke 
zvýšení obsahu vody ve svalovině ve srovnání se skupinou kontrolní. Obdobným způsobem 
byl přítomností sinic ovlivněn i obsah tuku (p<0,01), kdy s výjimkou prvního odběru byly 
hodnoty zjištěné u pokusné skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní vždy ni

u byl expozicí ve vodním květu sinic snížen na statisticky významné úrovni (p<0,05). 
Přítomnost sinic ve vodním prostředí měla statisticky významný vliv na zastoupení 

jednotlivých analyzovaných mastných kyselin ve svalovině kapra (Tab. 1). Při vzájemném 
porovnání dynamiky změn však byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi exponovanou a 
kontrolní skupinou v obou fázích experimentu pouze u poměru sumy mastných kyselin řady
n
kontrolní skupiny k rovnoměrnému  zvýšení z rovnovážné ho

notu 1,72. Tato hodnota byla dosažena po čtyřech týdnech expozice ryb v prostředí se 
sinicemi a ve srovnání s pokusnou skupinou (0,768) dosáhl rozdíl statisticky významné 
úrovně (p<0,05). Ve fázi vyplavování  došlo ke snížení u obou skupin ryb  (na hodnoty 1,46 a 
0,65). Statisticky významná úroveň rozdílů byla s výjimkou odběru v 6. týdnu zachována.  

 
 Zastoupení jednotlivých analyzovaných mastných kyselin ve svalovině kapra 

FA významnost FA významnost FA významnost 
C 14:0 ** C 18:3n3 * C 22:6n3 ** 
C 16:0  C 20:1n9 ** SFA  
C 16:1  C 20:4n6 * MUFA * 
C 18:0 ** C 20:5n3 ** PUFA ** 
C 18:1n9 * C 22:4n6 ** n-6 ** 
C 18:2n6 ** C 22:5n6 ** n-3 ** 
C 18:3n6 * C 22:5n3 ** n-3/n-6 ** 
* p<0,05; ** p<0,01 

 
Působení sinic na organismus tolstolobika bílého se rovněž projevilo rozdíly ve 

složení spektra mastných kyselin (Tab.2). Při porovnání dynamiky změn mezi oběma 
skupinami však byly zjištěny rozdíly na statisticky významné úrovni (p<0,05) pouze u 
poměru sumy mastných kyselin řady n-3/n-6. Tento rozdíl odrážel zejména změny množství 
mastný

livých analyzovaných mastných kyselin ve svalovině tolstolobika 

lísání v zastoupení jednotlivých aminokyselin bylo srovnatelné u pokusné i  

ch kyselin řady n-6, kde při obdobném průběhu došlo k výraznějšímu poklesu u ryb 
vystavených působení vodního květu sinic. 

 
Tab 2. Zastoupení jednot

FA významnost FA významnost FA významnost 
C 14:0 ** C 18:3n3  C 22:6n3  
C 16:0  C 20:1n9 * SFA ** 
C 16:1 ** C 20:4n6 * MUFA ** 
C 18:0 

* p<0,05; ** p<0,01 
 
Při porovnání spektra analyzovaných aminokyselin nebyl ve svalovině kapra zjištěn 

statisticky významný vliv působení vodního květu sinic na zastoupení jednotlivých 
aminokyselin. Ko

** C 20:5n3  PUFA * 
C 18:1n9 * C 22:4n6 ** n-6 ** 
C 18:2n6 ** C 22:5n6 ** n-3  
C 18:3n6 * C 22:5n3  n-3/n-6 ** 
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kontrol

 
hodnot

ní skupiny ryb. Statistiky významný (p<0,05) rozdíl mezi experimentální a kontrolní 
skupinou byl zachycen pouze v obsahu argininu po prvním týdnu expozice ryb (41,22, resp. 
39,41 g.kg-1 sušiny svaloviny) 

U tolstolobika bílého se působení sinic projevilo ve změně  obsahu threoninu, glycinu 
a kyseliny glutamové. Expozice  ryb v prostředí s obsahem sinic způsobilo statisticky 
významné zvýšení obsahu uvedených aminokyselin (p<0,05). Při porovnání dynamiky vývoje

 v průběhu expozice a následného vyplavování však rozdíly mezi skupinami ryb  
v termínech odběrů statisticky významných rozdílů nedosáhly. 

 
Tab. 3. Rozpětí hodnot esenciálních aminokyselin ve svalovině ryb (g.kg-1 sušiny svaloviny). 

Kapr obecný Tolstolobik bílý EAA 
Kontrola Expozice Kontrola Expozice 

Cys 4,73-8,18 5,30-8,18 5,48-8,39 7,18-8,64 
Met 16,6-26,7 18,3-26,3 19,6-29,1 20,2-28,3 
Thr 38,8-48,7 39,2-48,6 37,7-52,6 42,9-56,2 
Val 38,8-43,8 38,6-42,6 42,2-47,1 41,4-47,6 
Ile 30,7-33,4 29,8-33,8 32,9-36,3 34,5-36,9 
Leu 59,0-66,2 59,8-66,6 67,6-74,0 70,4-73,7 
Phe 0,48-1,3 0,75- 0, 67 2 1,51 83-1, 0,92-2,17 
His 11,6-15, 11,8-13,7 11 8,95 8 3 ,2-15,7 -14,
Lys 67,7-77,6 49,8-73,6 71,3-89,1 69,9-82,3 
Arg 26,1-39,4 23,1-41,2 22,5-42,7 25,9-43,2 

 
Koncentrace m  vodě jso edeny bulce č. 4. Koncentrace 

nu  LR ve ovině uvádí tabulka č. 5.  

ce microcystinu - LR ve vodě. 
oncentrace microcystinu - LR Vstup 14. den 28. den 

icrocystinu LR ve u uv  v ta
microcysti sval

 
Tab. 4. Koncentra

K
biomasa (µg.g-1DW) 243,5 382,3 133,4 

IC –intracelulární (µg.l-1) 6,9 4,6 3,6 
EC –extracelulární (µg.l-1) 0,5 1,0 0,1 

Expozice 

IC + EC (µg.l-1) 7,4 5,6 3,7 
Kontrola IC + EC (µg.l-1) <LOD* 0,14 0,23 

*LOD...............limit detekce 
 

 = 
rd index,  * zn ý rozdíl p<  hodnotám)

14. den . d . den 

Tab. 5. Koncentrace microcystinu  LR v hepatopankreatu (průměr ± SD v ng.g-1 tkáně, HI
haza  statisticky vý amn 0,05 oproti vstupním

28
 

56. den   Vstup en 42
expozice 1 1,6 ± 0,8 0,7 ± ± 0,1* 0  0,5 ,2 ± 0,3 0,3 0,8 ,8 ±

H 0,2 0,1 0,1 1 I 0,1  0,
kapr obecný 

kontrola 1 0 0 0 0 ,2 ± 0,3 
expozice 0 3,9 ± 3,6* 1,5 ± 0 0,3 ± 0,2* 0  0,2* ,9 ± 0,3  ,2* ,5 ±

H 0,4 0,2 0,03 ,05 I 0,1  0
tolstolobik 

kontrola 0 0 0 0 0 
bílý 

,9 ± 0,3 
 
Z tabulek je patrné, že při vstupu ryb do experimentu byla ve svalovině zjištěna 

relativně vyšší koncentrace microcystinu LR. Ryby získané pro experiment byly tedy již před 
jeho započetím vystaveny přítomnosti sinic produkujících toxin. Budeme-li uvažovat o 
kontrolních rybách umístěných do prostředí bez vodního květu sinic jako o vyplavovací fázi, 
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je evidentní, že ze svaloviny došlo k vyplavení microcystinů již v prvních 14 dnech až na 
nulové hodnoty. 

U ryb, které byly umístěny do sádky s přítomností vodního květu sinic, došlo 
v průbě

 v určitém množství persistuje 
v organismu. Rovněž tento pokles může ale být způsoben změnou obsahu (pokles) 

 
v rybích tkáních v daném čase.

Ve vyplavovací fázi zjišťujeme snížení (tolstolobik ržování ité 
ny MC-LR na stej ch) hod o konce

Naše výsledky o HI uk ro svalo  ani v je dě 
očen limit daný s ravotnic zací WH o smyslu om 
 lépe, než uvádě die, ale  vzít v , že ex

ovídala svou konce ocystinů ě nebo r ce 
ů byla tedy relat (Maršál , 2001) ě těcht í a 
vším z hodnot z  vod ur hovu ry  že ryb h 

ží s masivním roz ního kv y zřejm ředstavovat zdravotní 
 pro lidského ko avšak b h „sádk vodě be sti 
bakterií dojde pra ě i zde chle k v  microcy ní.  

 rámci posuzování biochemických indikátorů stresu byl zjištěn u tolsto
statistic

ymu GPx byla nevýznamná při porovnání 
expozic s kontrolou ve stejném týdnu. Hladina GSH se od vstupu v kontrolních vzorcích 

trolami byl pozorován nevýznamný nárůst, 
pouze znamný p proti ko e vypl fázi 
byly R, G ovni. Lipidní peroxidace –– parametr poškození – 
nebyl statisticky ož sv o poten  antioxida ho a 
detoxifikačního s ozicí ové biomase. Množství proteinu ve 
vzorcích kolísalo m

rcích ka ndukce s ch aktiv a GSH ze  ve 4. 
ožné pozorovat shodu v trendu param  

ě na vyšší hladině. Hladina lipidních 

Vlivem pobytu ryb v pr cyanobakteriemi lo k ně měn ve 
složení svalovin a u ka, což ouvisí s odlišným způsobem výživy obou 
s dru em í l  u a
ke zvýšení obsahu vody a snížení obsahu tuku a proteinů. U obou sledovaných druhů došlo ke 
statisticky význa ěná ktru m tných kys ž se statisticky odrazilo 
zejména v poměru n-3/n-6. (snížení u pokusných skupin). Zatímco u kapra vycházely 
zachyc

dokáže ze svých tkání rovněž odbourat. Vytvoří-li se podmínky pro vyplavení toxického 

hu prvních dvou týdnů k nárůstu koncentrací microcystinu LR ve svalovině. Během 
třetího a čtvrtého týdne pobytu ryb v expoziční nádrži došlo opět ke snížení koncentrací MC-
LR. To mohlo být způsobeno adaptací ryb na vyšší obsah toxinu a schopností jejich 
organismu účinněji odbourávat microcystin LR. Nejsou však schopny v prostředí obsahujícím 
určité koncentrace MC-LR zcela tento toxin odbourat a ten stále

microcystinu LR v nádrži (viz tab. č. 4), který do určité míry koreluje s jeho koncentrací
   

) nebo ud (kapr) urč
hladi ných (nízký notách až d  pokusu.  

vypočtenéh azují, že p vinu nebyl dnom přípa
překr větovou zd kou organi O. V tomt  jsme na t
zatím jí jiné stu je potřeba úvahu fakt poziční sádka 
odp ntrací micr  pitné vod ekreačním nádržím, koncentra
toxin ivně nízká ek a Bláha . Na základ o informac
přede jištěných z čených k c b vyplývá, y z některýc
nádr vojem vod ětu sinic b ě mohly p
riziko nzumenta, ěhem jejic ování“ ve z přítomno
cyano vděpodobn relativně ry yplavování stinů z tká

lobika V
ky významný nárůst aktivity enzymu GR a GST ve čtvrtém a osmém týdnu oproti 

kontrole ze stejného týdne, modulace aktivity enz

postupně snižovala. Při porovnání expozic s kon
ve druhém týdnu byl zjištěn vý okles o ntrole. V avovací 

 aktivity G ST a GSH na nižší úr
 významně zvýšený, c ědčí ciálu tivní
ystému vyrovnat se s exp

ezi
sinic

 6-10 mg/ml. 
Ve vzo pra je významná i

v případě GR. Je m
ledovaný it GR jména

etrů GR atýdnu a také v 8. týdnu 
ST, které se v druhé fázi pokusu pohybovaly shodnG

peroxidů je relativně stálá, což svědčí o dostatečnosti antioxidativního a detoxifikačního 
systému. Množství proteinu ve vzorcích se pohybovalo mezi 7 – 11 mg/ml. 
 
 
ZÁVĚR 

ostředí s  doš kterým z ám 
y, zejmén  tolstolobi  s

ledovaných hů ryb. Ch ické složen svaloviny by o ovlivněno  tolstolobik , kde došlo 

mným zm m ve spe as elin, co

ené rozdíly z dynamiky změn obou řad, u tolstolobika se na poklesu poměru podílela 
pouze řada n-6. Spektrum aminokyselin bylo ovlivněno pouze nepatrně, více u tolstolobika. 

Rybí organismus je schopen akumulovat MC-LR ve svých tkáních, což potvrzuje 
nejen řada již provedených studií, ale rovněž naše experimentální výsledky. Nicméně jej 
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microcystinu, tj. v prostředí bez cyanobakterií a jejich toxinů, lze podstatný pokles 
koncentrací zaznamenat již do 14 dnů. Maximální vypočtený průměrný hazard index  u 
svalovi

šná: ve tkáni kapra byla zjištěna indukce aktivity, naopak 
u tolsto

ace.  
 

glutathione reductase 
from rat liver. Journal of  Biology and  Chemistry 250:14. 5475-5480 

1992. Protein determination of total protein concentration. Harris, E. L. V., Angal, S., [Eds], Protein 

ny byl 0,4 u tolstolobika a 0,2 u kapra. U tolstolobika v jednom individuálním případě 
byl HI 1,2.  

Při porovnání biochemických parametrů obou druhů byl zjištěn shodný trend aktivit 
glutathion reduktázy (významná indukce u exponovaných ryb) v rámci celého experimentu. 
Podobný výsledek byl zjištěn i u parametru poškození – lipidní peroxidace: ve tkáni kapra i 
tolstolobika nedošlo (vyjma 6. týdne u kapra v případě stimulované lipidní peroxidace) 
k významné modulaci. Aktivita GST byla výrazně vyšší ve tkáni tolstolobika, také zde byly 
zjištěny významnější modulace aktivit u exponovaných ryb. Modulace hladiny glutathionu 
byla u kapra a tolstolobika odli

lobika šlo spíše o pokles. Tyto rozdíly mohou být způsobeny rozdílností testovaných 
druhů ryb, zejména pokud jde o metabolismus a mechanismus detoxifik

 
Souhrn 

Cílem naší studie bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje přítomnost vodního květu sinic kvalitu 
rybího masa, a to jeho biochemické složení včetně spektra MK a AMK a jaká je koncentrace microcystinu LR ve 
svalovině. Součástí detekce poškození organismu cyanotoxiny bylo i sledování bioindikátorů oxidativního stresu 
v hepatopankreatu. Jako pokusný druh byl vybrán kapr obecný, který sinice nepřijímá a netráví a tolstolobik 
bílý, který sinice přijímá, ale tráví pouze omezeně. Chemické složení svaloviny bylo ovlivněno u tolstolobika, kde 
došlo ke zvýšení obsahu vody a snížení obsahu tuku a proteinů. U obou sledovaných druhů došlo ke statisticky 
významným změnám ve spektru mastných kyselin, což se statisticky odrazilo zejména v poměru       n-3/n-6 
(snížení u pokusných skupin). Během expozice došlo k akumulaci určitého množství microcystinů ve svalovině, 
po přemístění do vody bez microcystinů došlo k podstatnému poklesu koncentrací již do 14 dnů. Hazadr index se 
pohyboval okolo 0,4 u tolstolobika a 0,2 u kapra. V hepatopankreatu kapra i tolstolobika nedošlo k významné 
modulaci lipidní peroxidace. U obou druhů byl zjištěn shodný trend aktivit glutathion reduktázy (významná 
indukce u exponovaných ryb), u tolstolobika byla zaznamenána dále zvýšení aktivity GST. Modulace hladiny 
glutathionu byla u kapra a tolstolobika odlišná: ve tkáni kapra byla zjištěna indukce aktivity, naopak u 
tolstolobika šlo spíše o pokles. 
 
 
Poděkování 

Předložená práce vznikla díky finanční podpoře z Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky MSM 62 15712402 s názvem „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality 
potravin“. 
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EMBRYOTOXICITA A INDUKCE OXIDATIVNÍHO STRESU PO 
EXPOZICI HERBICIDU PARAQUATU NA MODELOVÉM 

NECÍLOVÉM ORGANISMU DRÁPATCE VODNÍ (XENOPUS LAEVIS)  
EMBRYOTOXICITY AND INDUCTION OF OXIDATIVE STRESS AFTER EXPOSURE TO 

HERBICIDE PARAQUAT ON THE MODEL NON-TARGET ORGANISM AFRICAN 
CLAWED FROG (XENOPUS LAEVIS) 

 
PAŠKOVÁ V., HILSCHEROVÁ K. 

 

discus
enzymes can produce endogenous reactive oxygen species (ROS), but also some environmental pollutants can 

ide paraquat is known by its rapid reduction and 

derive ring most types of cellular 

scaven
reduce embryo, potentially resulting in teratogenic events. The scope of experiment was 

(FETA
The external addition of antioxidant ascorbic acid to prevent the damage caused by paraquat was also studied. 

additi  the drastically reduced embryotoxicity.  
rant Agency of Czech 

 
Key w xidative system, ascorbic acid 

ces (Grant No. AV0Z60050516). 
VOD 

V posledních letech se diskutuje o možném negativním vlivu pesticidů v souvislosti 
e zmenšováním populací a četnějším výskytu malformací volně žijících obojživelníků. 
čkoliv je v tomto procesu zapojeno více environmentálních faktorů, některé studie a fakta 
oukazují na škodlivé působení pesticidů na raná stádia obojživelníků obecně (Anguiano a 
ol., 2001). Negativnímu vlivu na vývoj obojživelníků nahrává i shoda období páření 
bojživelníků s dobou aplikace postřiků na zemědělské plochy, kde dochází k depozici do 
ůdy a následnému transportu do povrchových vod, které tvoří přirozený habitat juvenilních 
tádií obojživelníků a také prokazatelná citlivost těchto raných stádií vůči pesticidům 

ismara a kol., 2000).  
Paraquat (1,1'dimethyl, 4,4'bipyridyl) je neselektivní kontaktní herbicid, jehož 

ichloridová sůl se od šedesátých let minulého století celosvětově používá na hubení plevele 
 koncentraci 0,1 – 2 ppm. Toxikologické a pesticidní vlastnosti paraquatu vychází ze 
kutečnosti, že parentální kation adičně reaguje se singletovým elektronem za vzniku volného 
dikálu, který po reakci s molekulárním kyslíkem produkuje superoxid. Tento kyslíkový 

přímo i nepřímo způsobit smrt buňky. Mechanismus toxického působení 

rbě potenciálně toxických forem kyslíku jako je 

gii také modelový objekt pro studium vývojové, buněčné, molekulární 

 

Abstract 
The potential impact of pesticides and other water contaminants on aquatic organisms has been widely 

sed in connection with worldwide decline of frog population. In embryos, various metabolic pathways and 

contribute to generation of these reactive intermediates. Herbic
instantaneous reoxidation to produce the reactive oxygen species; sequentially the peroxy and hydroxyl radicals 

d from hydrogen peroxide initiate the lipid peroxidation of membranes alte
molecules, such as lipids, proteins, and nucleic acids. Embryos are protected against oxidative stress by ROS 

gers. Low activities of scavenging enzymes resulting from pathological metabolism imbalances may 
 protection potential of 

to study the embryotoxic and teragenic effects of paraquat with the Frog Embryo Teratogenesis Assay-Xenopus 
X) and to assess its potential to affect antioxidative and detoxification parameters in a 24-hour period. 

In conclusion, the embryotoxic effects of paraquat seemed to linked to oxidative damage of embryos and the 
on of ascorbic acid was followed by

Supported by the Czech Ministry of Education project No.IM6798593901 and G
Academy of Sciences (Grant No. AV0Z60050516). 

ords: paraqut, embryotoxicity, FETAX, antio
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Ú

s
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d
v
s
ra
radikál může 
paraquatu spočívá v metabolicky katalyzované redoxní reakci singletového elektronu vedoucí 
k vyčerpání buněčného NADPH a tvo
superoxid (UNEP, 1984).  

K posouzení vlivu toxicity sloučenin na raná stádia vývoje obojživelníků se 
standardně používá test FETAX (Frog Embryo Teratogenesis Assay – Xenopus) s drápatkou 
vodní (Xenopus laevis), která představuje druh tolerantní k extrémním podmínkám a kromě 
využití v embryolo
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biol ké, 
teratolog  laevis 
(
f
v  
další i a 
vývoj (Allen a Balin, 19 ání při kontrole genové 
exprese, kde již minimá pozměnit expresi genů. 
V souvislosti s určitou fází em brya (Hilscherová a 
ol., 2003). Zvýšená hladina aktivních kyslíkových derivátů nebo volných radikálů může vést 

ku oxidativního stresu. Environmentální kontaminanty mohou indukovat zvýšení 

ě embrya během citlivého období časného 
obiotik, které vniknou do 

í s GSH, tato reakce je katalyzována enzymem 
n-S-transferázou (GST). V rámci glutationového cyklu je velmi významný enzym 

glutatio

mi vlastnostmi. Kyselina askorbová je společně s redukovaným 
glutatio

ké může snížit riziko vzniku oxidativního poškození a důsledků na 
organis

ogie, fyziologie a toxikologie. V klasickém testu FETAX se vyhodnocují embryotoxic
ické a morfologické parametry dle publikace Normal table of Xenopus

Daudin) (Nieuwkoop a Faber, 1994). V procesu embryogeneze hraje důležitou roli mnoho 
a  ktorů, mezi které se neodmyslitelně řadí i reaktivní kyslíkové radikály (ROS), a to zejména
zhledem k jejich potenciálním toxickým účinkům. Je známo, že volné kyslíkové radikály a

 produkty kyslíkového metabolismu jsou důležitými agens ovlivňujícími diferenciac
89). Dále působí v buněčném signálov
lní změna redoxního statutu může 

bryogeneze pak může dojít k poškození em
k
ke vzni
produkce ROS v živých buňkách, což může následně způsobit poškození imunitního systému, 
stárnutí tkáně i narušení embryogenetických procesů. ROS jsou zapojeny do širokého spektra 
fyziologických funkcí souvisejících s reprodukcí jako je zrání oocytu, ovulace a  formování 
blastocytu (Guerin a kol., 2001). Embrya jsou chráněna proti oxidativnímu stresu mnoha 
mechanismy již v časných stádiích vývoje. Bylo zjištěno, že vysoká rezistence embryí 
Xenopus vůči pesticidům souvisí s protektivním působením látek obsažených ve vaječném 
žloutku (Vismara a kol., 2001). Buňky obsahují enzymatický i neenzymatický obranný 
systém, jako je vitamín E, glutation a metalotioneiny (George a kol., 2000). 
K nejvýznamnějším typům antioxidantů, které brání oxidativnímu poškození většiny 
buněčných molekul, patří superoxiddismutázy v mitochondiích a cytosolu, a dva enzymy, 
které katalyzují odstraňování peroxidu vodíku, kataláza v peroxizomech a glutation 
peroxidáza v jádře, mitochondiích a cytosolu (Wang a kol., 2002). Na kontrole redoxního 
stavu v tkáních se podílí také nejrozšířenější vnitrobuněčný neproteinový thiol glutation. 

lutation tedy hraje významnou roli při ochranG
vývoje (Dandapat a kol., 2003), (Anguiano a kol., 2001). Mnoho xen
organismu, je metabolizováno konjugac
glutathio

n reduktáza (GR), která  katalyzuje reakci redukce GSSG zpátky na GSH, protože 
poměr GSH/GSSG v normálních buňkách je vysoký.  

Je zřejmé, že hladina ROS ve tkáni embrya ovlivňuje vývoj v časných fázích 
ontogeneze, dělení buněk a další procesy. Antioxidanty jsou důležitými obrannými 
mechanismy, které zajišťují normální vývoj pulců i metamorfózu (Dandapat a kol., 2003). Na 
antioxidativní obraně se podílí buněčné enzymatické antioxidanty společně 
s neenzymatickými biomolekulami. Jedním z nejsilnějších antioxidantů, obsaženým v mnoha 
typech tkání je kyselina L-askorbová neboli vitamín C. Kyselina askorbová je organická 
kyselina s antioxidativní

nem a tokoferolem významným „chain breaking“ antioxidantem, který vychytává 
superoxidy, peroxylové a alkoxylové radikály z vodné fáze a potlačuje lipidní peroxidaci 
(Niki, 1987). ROS jsou vysoce reaktivní, protože obsahují nepárový elektron. Při reakci ROS 
s askorbátem dochází k jeho oxidaci (odebrání elektronu) na monodehydroaskorbát a následně 
na dehydroaskorbát za vzniku vody. Avšak oxidované formy askorbátu jsou relativně stabilní 
a nereaktivní a nehrozí tedy nebezpečí molekulárního poškození. Regenerace askorbátu 
probíhá z dehydroaskorbátu redukcí GSH v procesu zmiňovaného vychytávání ROS.  
Předpokládá se, že přídavek vitamínu C doplní pokles hladiny askorbátu způsobený 
toxickými intermediáty. Ta

mální úrovni, včetně embryotoxických účinků (Vismara a kol., 2001).  
Cílem této studie bylo zhodnotit toxicitu paraquatu v testu FETAX, kde bylo kromě 

hodnocení klasických embryotoxických parametrů zahrnuto biochemické stanovení 
antioxidativního a detoxifikačního systému s cílem posoudit, zda publikovaná embryotoxicita 

 109 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

herbicidu paraquatu (Vismara a kol., 2000) je spojena s indukcí oxidativního stresu. Byl 
posuzován projektivní účinek externího přídavku známého antioxidantu – vitamínu C - ve 
směsi s paraquatem na ovlivnění hladiny oxidativních markerů.
 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Test FETAX byl proveden dle standardní metodiky (ASTM, 1998) v době trvání 96 
hodin. Malformace byly hodnoceny u přeživších jedinců po uplynutí 96 hodin. Embryoletalita 
a biochemické parametry byly hodnoceny  každých 24 hodin. Byl sledován vývojový profil 
(24, 48, 72, 96 hod) jednotlivých antioxidativních parametrů, modulace vývojového profilu 
vlivem expozice s paraquatem a protektivní působení antioxidantu vitamínu C (o koncentraci 
20 mg/l a 200 mg/l). V případě biochemických odpovědí byla hodnocena následující 
koncentrační řada – 0,03125 mg/l; 0,0625 mg/l; 0,125 mg/l - zahrnující dvě subletální 
koncentrace a nejvyšší koncentraci s letálními účinky v čase 96 hodin.  

Katalytická aktivita GST byla měřena spektrofotometricky dle metody Habig a kol. 
(Habig a kol., 1974) na základě detekce tvorby konjugátu mezi redukovaným glutationem 
(GSH) a substrátem běžným pro všechny izoformy GST  1-chloro-2,4-dinitrobenzenem. 
Flavoprotein GR, který katalyzuje NADPH-závislou redukci oxidovaného glutationu na 
redukovaný glutation, byl stanoven dle metody Carlberg a Mannervik (Carlberg et 
Mannervik, 1975) mírou oxidace NADPH. Celková katalytická aktivita cytosolického 
enzymu GPx byla stanovena měřením oxidace NADPH v čase v reakci s GSH jako 
kosubstrátem dle metody Flohé a Gunzler (Flihé at Gunzler, 1984). Stanovení GSH bylo 
provedeno pomocí principu tvorby barevného produktu thiol-selektivní reagencie s volnými –
SH skupinami ve vzorku zbaveného proteinů (Ellmann, 1959). Katalytická a peroxidová 
aktivita enzymu katalázy (CAT) byla stanovena principem měření poklesu absorbance 
způsobeným rozkladem H2O2 (Aebi, 1984). Podstatou kolorimetrického stanovení 
koncentrace proteinů ve vzorku dle Lowryho metody (Lowry a kol., 1951) bylo 
spektrofotometrické měření absorbance barevného komplexu vzniklého reakcí 
s komplexotvornou selektivní reagencií.  
 
 

trů byly také 
prokáz

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Byla zjištěna vysoká embryotoxicita paraquatu, s hodnotou LC50  0,123 mg/l a 

vysokým potenciálem inhibovat růst pulců. Rovněž  byly hodnoceny jednotlivé typy 
malformací, kde se vzrůstající koncentrací PQ docházelo k indukci závažnějších malformací, 
jako například komplexní malformace ocasní oblasti a střeva. Po přídavku vitamínu C se 
mortalita pulců významně snížila (obr.1 versus obr. 2), stejně tak došlo k protektivnímu 
působení na růst pulců a četnost malformací, která u samotného paraquatu měla koncentrační 
závislost. Tyto výsledky korelují se zahraniční literaturou, kde přídavek vitamínu C o 
koncentraci 200 mg/l způsobil snížení letality pulců o 57% (Vismara a kol., 2001). 
Následovalo hodnocení biochemických oxidativních markerů ve tkáni pulců. Na expozici PQ 
nejcitlivěji reagovaly enzymy glutation-S-transferáza (GST) a glutation reduktáza (GR). 
Aktivity GST a GR se po expozici subletálními koncentracemi PQ významně zvýšily, a to již 
v čase 48 hodin (obr. 3). Přídavek vitamínu C se v případě GST nejvýrazněji projevil 
v nejvyšší testované koncentraci, kde došlo k navýšení aktivity oproti variantě se samotným 
PQ. Přitom u GR způsobil přídavek tohoto antioxidantu významný efekt už u nejnižší 
koncentrace PQ. U ostatních antioxidativních a detoxifikačních parame

ány významné modifikace hladin a aktivit vlivem subletální expozice PQ, avšak jejich 
trend nebyl úplně jednoznačný. U neletálních koncentrací PQ byl zaznamenán nárůst aktivit 
enzymů glutation peroxidázy (GPx) a katalázy (CAT) oproti kontrole. Zatímco hladina 
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glutationu (GSH) byla v případě neletálních koncentrací PQ významně zvýšená pouze po 
přídavku vitamínu C, který způsobil nárůst oproti kontrolnímu profilu, u nejvyšší koncentrace 
PQ byl zaznamenán nárůst hladiny GSH již v čase 24 hodin. Účinek přídavku vitamínu C 
ětšinou odpovídal mechanismu jeho působení, který spočívá ve vychytávání ROS a 
 redukci oxidujících intermediátů. Indukce aktivit detoxifikačních enzymů GST a GR, 

enobiotika s GSH, oxidoredukční přeměny GSH a do 
energet

 

u v testu FETAX 

v
v
zapojených do konjugace x

ického řetězce využití NADPH v cyklu glukóza-6-fosfátu vypovídá o souvislosti 
těchto parametrů s expozicí PQ, který současně způsobil vznik malformací embryí. Toto 
zjištění koreluje se zahraniční literaturou, kde byla prokázána konjugace GSH s pesticidovými 
intermediáty v časných stádiích vývoje žab (Anguiano a kol., 2001;Venturino a kol., 2001) ve 
spojitosti se zvýšenou tolerancí k pesticidům v prostředí.  
 
Grafické znázornění výsledků: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

br.1. Vývojový profil mortality paraquat
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Obr. 2. Vývojový profil mortality paraquatu s přídavkem 200 mg/l vitamínu C v testu FETAX 
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Obr.3. Vývojový profil GST po expozici 0,03125 mg/l paraquatu, srovnání aktivit po 

externím přídavku 20 a 200 mg/l vitamínu C a kontrolního profilu. V grafu je 
znázorněn medián, 75% středních hodnot a extrémy. Statistická významnost oproti 
kontrolnímu profilu hodnocena LSD testem [* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = 
p<0,001].  

VĚR 
V rámci experimentu byla hodnocena embryotoxicita, teratogenita a inhibice růstu 

vlivem expozice pesticidu paraquatu v testu FETAX a modulace hladin antioxidativních a 
detoxifikačních parametrů. Byl hodnocen vliv externího přídavku antioxidantu vitamínu C 
s úmyslem posoudit potenciál paraquatu indukovat oxidativní stres vetkáni exponovaných 
jedinců modelového organismu Xenopus laevis. Byla zjištěna vysoká embryotoxicita ve 
spojitosti s indukcí antioxidativních markerů, přičemž efekty na úrovni biochemických 
odpovědí se projevily již na nižší koncentraci, ve které byla patomorfologická změna 
nepatrná. Hypotéza o negativní úloze oxidativního stresu v embryogenezi drápatek byla 
potvrzena pomocí přídavku známého antioxidantu, který signifikantně snižoval 
embryoletalitu, inhibici délky a zároveň moduloval antioxidativní parametry. 
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HODNOTENIE EKOTOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ 
BENZOTIAZOLU 

ECOTOXICITY EVALUATION OF BENZOTHIAZOLE. 
 

SOLENSKÁ M., HRIVNÁKOVÁ M., MURÍN M.   
 

Rive lly treated or untreated discharges from 

and prev
isms a set of biotests 

desmus subspicatus. Endpoints 

 

eddy a Quinn, 

a niekt

kol., 1
polymé ických 

zoznam
nviron tredie v SR pre benzotiazol však neboli 
ostatočné údaje z literárných zdrojov. Cieľom tejto štúdie bolo ekotoxikologické hodnotenie 
enzotiazolu, ktoré bolo realizované v rámci twininngového projektu: PHARE Twinning 
roject SK05/IB/EN/01. Všetky testy boli vykonávané v podmienkach správnej laboratórnej 
raxe a prezentované výsledky budú použité na stanovenie EQS pre Benzotiazol. 

ATERIÁL A METÓDY 

enzotiazol 
yklických aromatických zlúčenin, ktoré patria medzi toxické 

edkladanej štúdií sme testovali Benzotiazol pre syntézu 

Abstract 
rs have been  reported to be contaminated by either partia

various source of pollutants and so there is a need to evaluate effluents and developed the strategies to reduce 
ent the water contaminations. One of the possibilities is to r recognize better  substances dangerous to 
o evaluate the ecotoxicological potential of Benzothiazole against aquatic organwater. T

were performed using cladoceran Daphnia magna and the chlorophyte Desmo
were acute immobilisation and inhibition in reproduction for D. magna and inhibition of the average growth for 
D. subspicatus. The measured toxicities for D.subspicatus of Benzothiazole that results in a 50 % reduction in 

f biomass was E C = 146.79 mg/L and the value of the concentration of test substance that results in agrowth o b 50  
50 % reduction in the growth rate was ErC50 = 136.81 mg/L. No observed effect concentration (NOEC) for the 

n of the growth rate is 100 mg/L. The 48-hour EC for the test material to D. magninhibitio 50  a was 26.98 mg/l 
with 95% confidence limits of 24.49 – 29.71 mg/l. The NOEC was 20 mg/l. The EC50 of the test substance, BT, in 

of reproduction to Daphnia magna with 21-day exposure was 83the test .82 mg/l and NOEC after 21-day 
exposure was less than 0.1 mg/l. 

 
ÚVOD 

Benzotiazol (BT) je látka vyskytujúca sa v sedimentoch ústi riek a odpadových 
vodách, zastúpená v pomerne širokej škále prírodných a syntnetických zmesí (R
1997, Bellavia a kol., 2000, Jaycox a Olsen, 2000, Kumata a kol., 2000, Li a kol., 2001). BT 

oré jeho deriváty sa vyskytujú v rope, či geochemických zmesiach (Catallo, 1996, Li a 
kol., 2001) iné deriváty sú biologicky aktívne a využívajú sa v farmakologií (Kashiyama a 

999). BT a 2-mercaptoBTsa poúžíva ako vulkanizačný katalyzátor pri výrobe 
rov a vyskytujú sa v automobilových pneumatikách, asfalte, gume, plast

a pyrogénnych výrobkoch (Reddy a Quinn, 1997, Wever a Verachtert, 1997, Jaycox a Olsen, 
2000, Kumata a kol., 2000, Chien a kol., 2003). BT sa vyskytuje aj v potravinách ako napr. 
víno, mliečne výrobky a petržlenové prípravky (Lopez a kol.,1999, Bellavia a kol., 2000). 

Z hľadisla slovenskej legistívy je BT považovaný za škodlivú látku, zaradenú do 
u II v Prílohe č.1 k vodnému zákonu č. 364/2004 Z.z. Pre stanovenie 
mentálnej normy kvality (EQS) pre vodné prose

d
b
P
p
 
 
M
 
B

BT patrí do skupiny heteroc
látky pre vodné prostredie. V pr
(Merck spol. s.r.o.). Z karty bezpečnostných údajov sme získali nasledovné fyzikálno 
chemické vlastnosti: 

 114 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

 115 
 

CAS:                 
Molekulová hm

árny vzorec:              C7H5NS 

   3 g/l 
    2.01 

Popis: bezfarebná kvapalina 

a 
il 
te 
ti 

I 
a 

h podmienkach ETC (Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.) 
od 8.11.1993.  

Pre chov sa používa voda z jazera  pri Stupave, ktorá sa filtruje cez  filtre Filtrak 388, 
d použitím v chove sa vzduchuje. V chove sú jedince D. magna (20 ks), umiestnené v 2 

l sk á 
i 
é 

± 
 

 a 
la 

slušné 
mn

 
o 
et 

m 
jedincov  ako 

v skúšobných roztokoch.  Organizmy sa počas skúšky nekŕmia. 
Na konci skúšobného 48 h intervalu sa spočítajú pohyblivé jedince v každej nádobe. 

 plávať do 15 sekúnd po miernom pohybe tekutiny sa považujú za 
nepohyblivé (imobilizované), aj keď sú schopné hýbať tykadlami. Porovnaním s kontrolnou 

sa stanoví imobilizačný účinok. 

v 
ine: Methods for determination of ecotoxicity; Annex V, C.20 (Council 

Directive 67/548/EEC), ktorá je v súlade s metódou OECD No 211 „Daphnia magna 
Reproduction Test“, Adopted 21st September 1998.  

                95-16-9 
otnosť:    135,19 g/mol 

Rozpustnosť vo vode:   
Log Pow:                      

Sum
Hustota:                            1,24 g/cm3 s charakteristickým zápachom 
 
Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna, skúška akútnej toxicity  

Na zistenie akútneho toxického účinku benzotiazolu pre kôrovce bola použitá metód
podľa European Guideline: Methods for determination of ecotoxicity; Annex V, C.2 (Counc
Directive 67/548/EEC), ktorá je v súlade s metódou OECD No. 202 Daphnia sp. Acu
Immobilisation Test, 2004 a normou STN EN ISO 6341: Stanovenie inhibície pohyblivos
Daphnia magna  Straus.  

Jedince druhu Daphnia magna (Straus), Cladocera, Crustacea, získané z DH
(Institute for the Water Environment, Agern Allé 11, DK-2970 Horsholm, Denmark) s
kultivujú v laboratórnyc

a pre
lených akváriách v  jednom litri jazernej vody. Na kŕmenie sa používa centrifugovan

riasa D.subspicatus, 1x denne v množstve 0,1 mg C/dafnia/deň. Voda je obohatená sušeným
neaktívnymi kvasinkami v dávke 2 mg/l/deň.  Z tohto chovu  sa do testov použili mlad
jedince (mladšie ako 24 hodín). 

Testy sa uskutočnili v klimatizovanej komore s automatickou reguláciou teploty 21 
1oC so svetelným režimom 16 h svetlo/ 8 h tma. Hodnoty pH a kyslíka sa merali na začiatku
a na konci testu.  

V teste sme použili 25 ml sklené nádoby, ktoré sa pred použitím dôkladne umyli
opláchli, najprv destilovanou vodou a potom riediacou vodou. Ako riediaca voda sa použi
deionizovaná voda, s maximálnou vodivosťou 10 μS/cm, v ktorej sa rozpustia prí

ožstvá chemikálií analytickej čistoty podľa spomínanej metodiky. 
Do série skúšobných nádob sa  nalialo šecifické množstvo zásobného roztoku

chemickej látky a pridala sa riediaca voda tak, aby sa získali požadované koncentrácie. D
takto pripravených skúšobných nádob sa umiestnili jedince D. magna tak, aby celkový poč
na jednu nádobu bol maximálne 5 jedincov/ 10 ml roztoku. 

Pre každú sériu skúšok sa pripravila kontrolná nádoba, ktorá obsahuje rovnaký obje
riediacej vody ako je objem skúšobných roztokov, a rovnaký počet 

Tie, ktoré nie sú schopné

skupinou 
 
Stanovenie reprodukčnej toxicity  Daphnia magna  

Pri stanovovaní chronických účinkov sme postupovali podľa metódy popísanej 
European Guidel
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V testoch sa použili jedince Daphnia ma ea), najmenej 
u partenogenézou za špecifikovaných chovných 

ove médium 
anizmy), mladšie , boli 

xponované  rade koncentrácií skúšanej látky. Na konci skúšky (trvanie skúšky bolo 21 dní) 
izmom, ktorý 

prežil 

kúšobné nádoby sú umiestnené v klimatizovanej komore, v ktorej 
sú zabe

.  Pri  teste sa médium menilo tak, že sa pripravil druhý súbor testovacích 
nádob 

lne, jeden na testovaciu nádobu s 50 ml média.  

elých organizmov. 

kontrole sa hodnotilo 6 paralelných meraní a v 
ralelné merania.  

gna Straus (Cladocera, Crustac
tretej generácie, získaných acyklicko
podmienok rozmnožovania (Elendt podľa OECD 211). 

ako 24 hodín na začiatku skúškyMladé samice (rodičovské org
e
sa hodnotil celkový počet živého potomstva produkovaného rodičovským organ

do konca skúšky. Mladé jedince produkované dospelými jedincami, ktoré uhynuli 
počas skúšky boli vylúčené z výpočtov.  Zaznamenávalo sa i prežívanie rodičovských 
organizmov.   

Jednotlivé skúšky sa vykonávali pri fotoperióde 8 h tma a 16 h svetlo s intenzitou 
svetla 400 až 800 luxov. S

zpečené konštatné hodnoty teploty v rozpätí 21° ± 1°C.    
Kŕmenie sa vykonávalo tri krát týždenne, spolu s výmenou  média. Počas testu sa 

rodičovské organizmy kŕmili živými bunkami rias D. subspicatus  (0,1 až 0,2 mg 
C/Daphnia/deň)

a rodičovské organizmy sa do nich preniesli automatickou pipetou so špičkou 
primeraného objemu, čím sa minimalizoval objem média, ktorý sa preniesol spolu 
s jedincami D. magna.  

V teste sme použili 10 rodičovských organizmov,  individuálne chovaných v každej 
testovanej koncentrácii a  10 rodičovských organizmov v kontrolnom chove. Rodičovské 
organizmy sú chované individuá

Ako riediaca voda sa používa deionizovaná voda, s maximálnou vodivosťou 10 
μS/cm, v ktorej sa rozpustia príslušné množstvá chemikálií analytickej čistoty podľa OECD 
211 

Odo dňa, kedy sa objavilo prvé potomstvo sa tri krát do týždňa spočítali 
a premiestnili mladé jedince, vyprodukované rodičovským organizmom. Počítajú sa len 
živonarodené jedince, ale mala by sa zaznamenať prítomnosť nevyvinutých vajíčok alebo 
mŕtvych mladých jedincov. Zaznamenala sa aj prípadna mortalita dosp

 

Test inhibície rastu rias (Desmodesmus subspicatus)  
Test sa uskutočnil podľa metódy popísanej v European Guideline: Methods for 

determination of ecotoxicity; Annex V, C.3 (Council Directive 67/548/EEC), ktorá je 
v súlade s metódou OECD No 201 “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition 
Test (2006). Cieľom testu je zistenie inhibície rastu kultúry jednobunkových zelených rias 
počas 72 hodinového intervalu. Inhibícia sa vyhodnocuje s využitím merania bunkovej 
hustoty, ktorá sa prepočítava na biomasu a rastovú rýchlosť. 

Bunková hustota  bola sledovaná mikroskopicky pomocou Bűrkerovej počítacej 
komôrky na začiatku testu a v 24 hodinových intervaloch. Kontrolné merania pH a teploty sa 

skutočnili na začiatku a konci testu. V u
testovaných koncentráciách vzoriek boli sledované 3 pa

Testovacím organizmom bola kultúra jednobunkovej zelenej riasy Desmodesmus 
subspicatus, kmeň SAG 86.81, získaná z Botanického ústavu SAV v Bratislave dňa 28.3. 
2006. Kultúra je udržiavaná v štandardných laboratórnych podmienkach za stálej teploty a 
osvetlenia.  
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Teplota bola v testovacom médiu udržiavaná na hodnote 25 ± 1 oC. Na prípravu 
médií boli použité chemikálie čistoty p.a.  Zloženie testovacieho média zodpovedá 
odporúčaniam smernice  OECD 201. 

Testovacie kultúry boli umiestnené v sklených Erlenmayerových bankách s 
celkovým objemom 250 ml, naplnenie 100 ml. Banky boli uzatvorené  zátkami 
prepúšťajúcimi vzduch a 1x denne boli manuálne premiešavané. 

Kultúry boli počas testu nepretržite osvetlené žiarivkami so studeným bielym 
svetlom (6500-10000 lux). Intenzita osvetlenia umožnila kontrolným kultúram 
dostatočný rast.  

 

en

Tab. 1. tanovenie inhibície pohyblivosti 

Štatistické vyhodnotenie  
Pre kvantifikáciu inhibičného účinku na D. subspicatus na základe porovnania s 

rastom kontrolných kultúr a stanovenie EC50 reprodukčnej toxicity u D. magna bol 
použitý program TOXEDO pre PC (VKI, Institute for the Water Environment, Horsholm, 
Dánsko). Pre stanovenie 50% imobilizačného účinku v akútnom teste u D. magna bola 
použitiá Spearman-Karber metóda (HAMILTON a kol., 1977). Stanovenie NOEC sme 
vykonali použitím analýzy rozptylu (ANOVA). Priemer pre každú koncentráciu sa 
porovnáva s priemerom v kontrole, použitím programu DUNNET pre PC (Verzia 1.1, 
D.L.Weiner, US EPA, 22.12.1987). 
 
VÝSLEDKY 
 
Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna, skúška akútnej toxicity  

Pri sledovaní imobilizačného účinku sme na základe predbežného testu stanovili 
konc trácie základneho testu na 1, 10, 15, 20, 30 and 50 mg/l. Inhibícia po 48 hodinovej 
expozícií v testovaných koncentráciach je zaznamenaná v tabuľke č. 1. Grafická 
interpretácia imobilizačného účinku pre jednotlivé sledované koncentrácie po 24 a 48 hod 
je uvedená v obr. 1.  
 

 S
D. magna po 48 hodinovej 
expozícií pre jednotlivé testované 
koncentrácie 

 

Koncentrácia 
(mg/l) 

Počet 
imobilizovaných 
jedincov po 48 h 

Inhibícia 
(%) 

kontrola 0 0 

1 1 5 

10 1 5 

15 1 5 

20 0 0 

30* 15 75 

50* 20 100 
 
 

Obr. 1. Krivka imobilizácie po 24 a 48 
hodinovej expozícií jednicov D. 
magna   
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Analýzou dát Trimed Spearman-Karber metódou (Hamilton a kol., 1977) sme stanovili 
nasledovné hodnoty: EC50 po 48 hod - 26.98 mg/l s 95%-ným konfidenčným limitom 24.49 – 
29.71 mg/l a EC50 po 24 hod - 29.42 mg/l s 95%-ným konfidenčným limitom 26.61 – 32.53 
mg/l. Koncentrácia pri ktor  
Concentrat

Sta nia magna  
Na 

toxi
ie je uvedené v obr. 2. Pri 

najvyššej t  
mag
dňo  stanovili na menj ako 0.1mg/l.  Prvé potomstvo bolo zaznamenané na 10-
ty d tky sledované koncentrácie s výnimkou najvyššej koncentrácie 
(10m

Tab

Ko

ej nebol pozorovaný žiadný účinok (NOEC - No Obserwed Effect
ion) bola 20 mg/l. 

 
novenie reprodukčnej toxicity  Daph

základe dát z akútneho testu sme stanovili koncentrácie na hodnotneie reprodukčnej 
city u D. magna  na 0,1, 1, 3, 5, 7, 10 mg/l.   

Sumárne údaje sú uvedené v tabuľke č. 2 a grafické zobrazen
estovanej koncentrácií bol pozorovaný silný účinok benzotiazolu na jednicov D.

na - 87.7 % - ná inhibícia reprodukcie. EC50 bola stanovená na 83.82 mg/l. NOEC  po 21 
vej expozícií sme
eň od začiatku testu pre vše

g/l), kde to bolo až na 17-ty deň.   
 

. 2. Stanovenie reprodukčnej toxicity u D. magna – stanovenie EC50 a stanovenie NOEC 

ncentrácia  Počet samíc na 
konci testu 

Potomstvo na 
konci testu 

Potomstvo na 
samicu 

(priemer) 
s.d. Inhibícia 

 (mg /l)     (%) 
kon 2 61,20 9,56  trola 10 61
0,1* 9 416 46,22 10,12 24,5 
1,0* 10 211 21,10 8,93 65,5 
3,0 1,4 * 9 378 42,00 5,5 3
5,0* 10 419 41,90 11,5 31,5 
7,0* 7 297 42,43 6,5 30,7 
10,0* 2 15 7,50 10,61 87,7 

*    –
s.d. 

  priemer pre túto  testovanú koncentráciu je signifiakantne menší oproti kontrole pri alfa = 0.05 
– smerodajná odchýlka 
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Obr. 2. Komplexné údaje pre reproduk test: počet žijúceho potomstva (priemer ± S.D) a 

počet žijúcich rodičovských organizmov pre jednotlivé skupiny (testované 
koncentrácie, kontrola) na konci testu 

čný 
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Test in

D. subspicatus.  Pro koncentrácií 100 mg/l  sme pozorovali 
inhibíciu biomasy 21.89 % a inhibíciu rýchlosti rastu 4,13 %.  Vyššia inhibícia bola sledovaná 

50, 200 a 250 mg/l). Pri najvyššej 
testova

užitím softvéru  TOXEDO, údaje sú uvedené 
v nasle

hibície rastu rias (Desmodesmus subspicatus)  
Inhibícia (v %-ách) pre každú sledovanú koncentráciu bola vyhodnotená v MS EXCEL 

na základe dvoch parametrov: plocha pod krivkou a priemerná rýchlosť rastu. Pri najnižšej 
testovanej koncentrácií 50 mg/l sme na koci testu (72 hod) nepozorovali účinok na inhibíciu 
biomasy ani rýchlosť rastu 

u všetkých ostatných sledovaných koncentráciach 1
nej koncentrácii 250 mg/l bola inhibícia biomasy 103.78 % a inhibícia rýchlosti rastu 

bola 138.69 %. Hodnota EC50 bola vypočítaná po
dujúcej tabuľke č. 3. 

 
Tab. 3. Inhibícia rastu biomasy a inhibícia rýchlosti rastu s Desmodesmus subspicatus 
Rast biomasy                   95 % konf. limit     Rýchlosť rastu           95 % konf. limit 
EC 10 : 66.73  (58.39   -  72.82)      EC 10 : 101.56      (51.12- 118.52) 
EC 50 : 146.79  (132.74 - 171.77)     EC 50 : 136.81      (115.47 -  147.16) 
EC 90 : 322.90  (252.02 -  485.12)    EC 90 : 184.29      (165.38 - 288.14) 

 
Výsledky analýzy rozptylu pre hl edené v nasledujúcej tabuľke 

g
 

 pre inhibíciu rychlosti rastu u D subspicatu
estovaná k entrácia (m Inhibícia (%) 

inhibíciu rýc
/l. 

osti rastu sú uv
č. 4. Hodnota NOEC bola 100 m

Tab. 4. Analýza rozptylu – Dunnet test . s 
T onc g/l) P 

kontrola - - 
50 2,4 0.935027 0 
100 4,1 0.673715 0 
150* 65 0.000009 ,6 
200* 138 0.000009 ,7 
250* 138 0.000009 ,7  

* –  priem
P – pravd

er pre túto konc. ignifiakantne m proti kontrole  = 0.05 

 
DISKUSIA A ZÁVER 

Nawrocki a kol., 2005 testovali benzotiazol na kôrovcovi Ceriodaphnia dubia, kde po 
48 hod expozícií  bola EC50= 24.6 mg/l a pre 7-dňový chronický test EC50=54.9 mg/l, získané 
data korešpondujú s údajmi  pozorovanými v predkladanej štúdií, kde EC50 pre kôrovce (D. 
magna) po 48 hod bola 26.98 mg/l a pre 21- dňový chronický test EC50=83.82 mg/l. Z dalších 
štúdií na benzotiazole je zaujmavým hodnotenie potenciálnej neurotoxicity, pričom Evans a 
kol., 2000, zistili toxický účinok pre ryby (Cyprinodon variegatus) LC50 = 41.9 mg/l, 
ale cytotoxikologické a histologické výsledky tejto štúdie neindikujú benzotiazol ako 
neurotoxický. 

Pri hodnotení akútných testov sa ako citlivejšie testovacie organizmy prejavili 
kôrovce, kde EC50 bola 26.98 mg/l a pri riasach hodnota EC50 pre inhibíciu rýchlosti rastu 
predstavovala 136.81 mg/l. Na väčšinu testovaných chemických látok reaguje D. magna 
relatívne senzitívne a často sa prejavuje ako najcitlivejší organizmus z batérie 
ekotoxikologických testov napr. pri hodnotení liečív (Cleuvers, 2003, Cleuvers, 2004, 
Hernando a kol., 2005), chemických látok (Kim a kol., 2007, Martins a kol., 2007, Zurita a 

pozorov
prejavov acie systémy sú však považovené za pomerne 

je s enší o  pri alfa   
epodobnosť 

 

kol., 2007a), či pesticídov (Fernández-Alba a kol., 2002a). Pri hodnotení biocídov boli 
ané opačné výsledky (Fernández-Alba a kol., 2002b), kde sa ako citlivejší organizmus 
ali riasy (D. subspicatus). Oba testov

 119 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

vysoko citlivé pri hodnotení ekotoxikologických vlastností chemických látok (Davoren a 
Fogarty

PHARE Twinning Projektu SK05/IB/EN/01. 

L
Bellavia, V., Natange Fanelli, R  of nes using 

hndespace solid-phase micro raph c. Food 
Chem. 48, 2 
.J., 1996. T ation of OS of 

Chi
Environ. 309, 35-46 

Cleuvers, M., 2003. Aquatic ecotoxicity of pharamaceuticals including the assessment of combination effects. 

oxen, and 
. Sa

COMISSION OF THE  COMMUNITIES, 199 Technical guid e document in support of 
comision dire 7/EEC on risk assessm r new tances and comision 
regulation (EC) N 8/94 on risk assessment f ting subs II; Environmental risk 
assesment. Office ficial publications of the E n ComM mbourg. 

Davoren, M., Fogarty, A.M . A test batery for ecotox cal evalu gri-chemical Environ. 
Ecotox. and Env fety 59, 116-122 

Davoren, M., Fogarty, A.M., 2005. Ecotoxico ogical e  of bio  sodium o-benzyl-p-
0, 203-212 

s. Water. Res. 31, 2673-2684 
ion 1.1, D.L.Weiner, US EPA, 22.12.1987 

vans, J.J., Shoemaker, C.A., Klesius, P.H., 2000. In vivo and in vitro effects of benzothiazole on sheepshead 
minnow (Cyprinodon variegatus). Mar. Environ. Res. 50, 257-261 

ndo, M.D., López, G.D., Chisty, Y., 2002a. Comparative evaluation of the effects 

s by gas chromatography with sulfur chemiliminiscence detection. Appl.Occup. Environ. Hyg. 

, 2004, 2005, Zurita a kol., 2007b). 
Európska direktíva 93/67/EEC (Comission of the European Communities, 1996) 

klasifikuje chemické látky podľa  hodnôt EC50 do 3 tried: <1mg/l – veľmi toxické pre vodné 
organizmy; 1-10mg/l – toxické pre vodné organizmy a 10-100 mg/l – škodlivé pre vodné 
organizmy. Na základe tejto klasifikácie benzotiazol patrí medzi látky škodlivé pre vodné 
organizmy – rovnako je zaradený aj podľa slovenskej legislatívy. Všetky testy boli 
vykonávané v podmienkach správnej laboratórnej praxe a prezentované výsledky budú 
použité pre stanovenie environmentálnej normy kvality benzotiazolu pre vodné prostredie 
v SR v rámci ďalších aktivít 
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S EKOTOXIKOLOGICKÝMI TESTY 
DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č. 294/05 Sb. 

PRACTICAL EXPERIENCES OF ECOTOXICOLOGICAL ASSAYS FOR REQUIREMENTS 
OF DECREE No.294/2005 Sb. 

dokladování ekologické 

Zvýšení poptávky vedlo zárove
rovedení ekoloxikologických testů. Do doby platnosti vyhlášky č. 294/2005 Sb. se 
kotoxikologické testy na odpadech prováděly za účelem potvrzení nebo vyloučení 
kotoxicity jako nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicita ve smyslu vyhlášky č. 376/2001 Sb. 

ŽP ČR, 2001), tedy převážně proto, zda daný odpad lze uložit na běžnou skládku, či zda 
e o odpad toxický. Ačkoliv je metodika ekotoxikologkcých testů (stejná pro obě vyhlášky) 

podstatě vyhovující, je pro testy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. poněkud těžkopádná a 
dlouhavá. Můj příspěvek se týká možného zjednodušení schematu postupu testů eliminací 
adbytečných kroků při posuzování nezávadnosti odpadů ukládaných na povrch terénu. 

ATERIÁL A METODIKA 
Stanovení akutní ekotoxicity se provádí v neředěném vodném výluhu odpadu, nebo 

římo v kapalném vzorku (pitná, podzemní, odpadní voda). Jako testovací organismy jsou 
oužívány řasy Desmodesmus subspicatus (CHOD.)HEGEW et SCHMIDT, kmen 
RINKMANN 1953/SAG 86.81 ze sbírky kultur BÚ AV ČR  v Třeboni, perloočky Daphnia 
agna, ryby Poecilia reticulata a semena hořčice Sinapis alba. 

Vodný výluh je připravován v souladu s Medodickým pokynem MŽP k hodnocení 
yluhovatelnosti odpadů (MŽP ČR, 2002) a postup provádění testů určuje Metodický pokyn 
ŽP ke stanovení ekotoxicity odpadů (MŽP ČR, 2003). Testy na jednotlivých organismech 
ou prováděny na perloočkách dle ČSN EN ISO 6341, na řasách dle ČSN EN ISO 8692, na 
bách dle ČSN EN ISO 7346-2 a na semenech hořčice dle Metodického poknu MŽP (MŽP 
R, 2003).  

ÝSLEDKY 
Poté, co v srpnu 2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 294/2005 Sb., došlo 

 výraznému nárůstu počtu vzorků zpracovaných v laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem 
 Kolíně – pobočka Kladno dle požadavků této vyhlášky. Jak je patrno z obr.1, jde o nárůst 

etinásobný.  

 
VAŠATA P. 

 
Abstract 

This work is aimed to make a cut-back processing diagram of ecotoxicological assays on waste-extracts 
for requirements of decree No.294/2005 Sb. This diagram eliminates superfluous steps in cases when wastes are 
non toxic with an aim to faster obtain definitive results of assays. 
 
 
ÚVOD 

Dne 5. srpna 2005 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
294/2005 Sb. (MŽP ČR, 2005), která v § 12 odst. 2 nařizuje 
nezávadnosti odpadů určených k využití na povrchu terénu dle požadavků přílohy 10 tab.2 

ášky. To způsobilo enormní zvýšení poptávky po provádění orientačnítéto vyhl ch testů akutní 
toxicity typu ANO – NE, především ve stavebnictví, ale i dopravě apod.  

ň ke zvýšení tlaku zákazníků na zkrácení lhůty 
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Obr.1. Počet vzorků zpracovaných pro potřeby vyhlášky 294/2005 Sb. 
 

Zájem o tyto ekotoxikologické testy nadále stoupá a pouze kapacitní důvody naší 

60

et
 v

z

boratoře zabraňují dalšímu zvýšení počtu prováděných testů. Testy dle vyhlášky č. 294/2005 
 všech provedených testů, pouze u 1,5 % bylo požadováno 

stanove

poznámka 

la
Sb. tvořily v roce 2006 98,5 %

ní dle vyhlášky č. 376/2001. 
 
Výsledky testů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v roce 2006 uvádí následující tabulka: 
 
název jednotky počet 
celkový počet zpracovaných vzorků ks 201  
vzorky nevyhovující  
alespoň v jednom z ukazatelů 

% 12,4  

Vzorky nevyhovující v ukazateli 
Desmodesmus subspicatus 

% 8,0  

Vzorky nevyhovující v ukazateli 
aphnia magna 

% 7,0  
D
Vzorky nevyho
Poecili

vující v ukazateli  % 3,0  
a reticulata 

Vzorky nevyhovující v ukazateli  
Sinapis alba 

% 2,0 3,5% dle sloupce II. tabulky  
10.2 

 
Výsledky ukazují zcela jednoznačně, že vzorky dodávané zákazníky k provedení 

ů dle vyhl. Č. 294/2005 Sb. jsou ve své naprosté většině vyhovující ekotoxikologických test
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požadavkům vyhlášky. Z testovacích organismů jsou nejcitlivější řasy a perloočky, což 
odpovídá koneckonců i jejich nejvyšší citlivosti na standardní toxikant dvojchroman draselný. 
 
 
DISKUSE 

Je nutno nejprve připomenout, že se celý příspěvek týká výhradně ekotoxikologických 
testů prováděných na základě vyhlášky č. 294/2005 Sb. a není kritikou koncepce provádění 
testů pro jiné účely (vyhl.č.376/2001 Sb.), kde je původní zavedený postup naprosto 
odůvodněný a praxí ověřený. 

Původní konstrukce testů je založena na předpokladu, že zkoumaná látka (výluh) je 
toxická. Tomu odpovídá i celé schema provádění zkoušek. Úvodní test  s neředěným výluhem 
má zhruba určit percentuální úhyn (inhibici) a podle něj se volí rozsah a členění základního 
testu. U vzorků u nichž se naopak toxicita nepředpokládá, je tento krok vpodstatě nadbytečný 
a silně prodlužuje dobu od odbržení vzorku k určení výsledku. 

Na obr. 2 je navržen postupový diagram testů pro potřeby vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
tab. 10.2: 

Jeho základní myšlenkou je „presumpce neviny odpadu“, tj. předpoklad, že odpad není 
toxický ve smyslu tab.10.2. Jeho zásadním prvkem je eliminace opakování negativních 
výsledků a provádění ověřovacích testů pouze v případě nerozhodnosti, nebo zjištěné 
pozitivní toxicity.  

Nezbytným předpokladem této úpravy je ovšem použít již v úvodním testu dostatečný 
počet organismů, případně paralel. Pro jednotlivé organismy by to měly být následující počty: 
 
Desmodesmus subspicatus - 3 paralely 
Daphnia magna – 30 jedinců (3 paralely po 10) 

inapis

tnost testu, jak jsou uvedeny v normách.  
čnosti 

ATIVNÍ. 
ůvodního postupu je i u vyhovujícího odpadu nutno po řibližně se třemi 

d dodání vzorku k předání výsled van up o týden zkracuje. 
ště pro vební f aj  jejichž tlak na urychlené 

odání výsledků je velm ný.  
ytnou pochybnosti, nebo u kterých je zjištěna pozitivní toxicita 

vyloučeno, že by náhodný pozitivní výsledek (občas se 
k) ovlivnil celkové hodnocení vzorku.  

á potvrdit správnost předchozího výsledku, případně 
é chyby a náhodné okolnosti, které se během testu mohly vyskytnout. 

odmínky boratořích natolik standardní (termostaty, 
uministaty) a pro každou jednotlivou laboratoř natolik stabilní a sledované 

e teplot, idelná rol
slík), že kromě havárií nelze očekávat takovou jejich změnu, která by zásadně 

vlivnila výsledky testu. 

podmínek a při použití stejných organismů výsledek testu byl odlišný. Podobně u semen 

Poecilia reticulata – 5-9 jedinců* 
S  alba – 90 semen (3 paralely) 
*snížení počtu vzhledem k omezování pokusů na obratlovcích 
 

Dalším nutným předpokladem je, aby výsledky úvodního testu v kontrolních mediích 
splňovaly příslušné podmínky pro pla

Základní výhodou navrhovaného postupového diagramu je snížení časové náro
prováděných testů pro jednotlivé vzorky u odpadů s celkovým výsledkem NEG
Zatímco u p
týdny o

čítat p
 tuto dobu ků, navrho ý post

To je podstatná časová úspora zvlá  sta irmy ., 
zpracování vzorků a d i sil

Vzorky, u nichž se vysk
se testují opakovaně, takže je 
vyskytující např. u perlooče

Opakování testů obecně m
eliminovat možn
V současné době jsou vnější p v la
klimatizace, termol
(automatické měření a registrac prav kont a dalších parametrů – pH, 
rozpuštěný ky
o

Pokud se týče organismů pak stáří ryb se požaduje 2-3 měsíce. Jsou tedy používány 
ryby téhož stáří a původu i pro opakovaný test a není důvodu očekávat, že by za stejných 
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hořčice jsou stejná semena používána (pokud si zachovávají předepsanou klíčivost) i několik 
let. Dostatečný počet semen v každé paralele eliminuje drobné odchylky jednotlivých semen. 
Rovněž perloočky z ustáleneho chovu (neonaty díky požadovaném stáří pro testy 24 hodin 

ochopitelně nejsou ze stejné generace) by neměly během dalších dvou dnů produkovat při 
tickém množení odlišné jedince, takže i zde opakování nepřináší další informaci.  

é odlišnosti následujícího pokusu minimální. 

e vyhlášky 294/05

t

NEGATIVNÍ

PO

p
partenogene

Diskutabilnější je situace u řas, kde během týdne dochází k několika dělením. 
Předkultivace řas ze stacionární kultury má svá úskalí, určitým řešením je pěstování 
testovacího organismu v semikontinuální kultuře (VAŠATA, 1982). Nicméně zařazením třetí 
paralely je i zde pravděpodobn

 
Obr. 2. Postupový diagram testů k hodnocení ekotoxicity dle tab.10.2, vyhl. 294/2005 Sb.

úvodní test

toxicita pozitivní NE toxicita negativní NE
 dle vyhlášky 294/05 v blízkosti limitů 

ANO ANO

I. ověřovací test I. ověřovací test

toxicita pozitivní ANOtoxicita negativní NEGATIVNÍ dl

NE
ANO NE

II. ověřovací tes

ANOZITIVNÍ
toxicita negativní NEGATIVNÍ

NE

POZITIVNÍ

 
 
ZÁVĚ

jejími požadavky, jeví se 
opakov

í navrhovaného postupového diagramu je i úspora jedinců Poecilia 
reticula

R 
Vzhledem k tomu, že výsledky naprosté většiny ekotoxikologických testů 

prováděných pro potřeby vyhlášky č. 294/2005 jsou v souladu s 
ání negativních výsledků jako nadbytečné a neúměrně prodlužující dodací termíny pro 

zákazníky. 
Je proto navržen nový postupový diagram testů pro potřeby tabulky 10.2 vyhlášky č. 

294/2005 Sb., který eliminuje nadbytečné testy a tím výrazně zkracuje dobu od převzetí 
vzorku k předání výsledků zákazníkovi. Podmínkou tohoto postupu je použití dostatečného 
počtu jedinců (paralel) již při úvodním testu. 

Důsledkem použit
ta, které je v souladu se současným trendem omezování toxikologických pokusů na 

obratlovcích.  
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Souhrn 

V článku je navržen redukovaný postupový diagram pro provádění ekotoxikologických testů odpadů pro 
potřeby vyhlášky č.294/2005 Sb., který eliminuje nadbytečné kroky v případech kdy odpady nejsou toxické. 
 
 
LITERATURA 
ČSN EN

ČSN EN O 8692, 2005. Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. ČNI Praha, 20 pp. 
MŽP ČR, 2001. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů.  Sbírka zákonů č. 376/2001, částka 143, 7953-7964. 
MŽP ČR, 2002. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti 

odpadů. Věstník MŽP ČR 9, 12-27.  
MŽP ČR, 2003. Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů. Věstník  MŽP ČR 6, 30-40. 
MŽP ČR, 2005. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Sbírka zákonů č. 294/2005, 
částka 105,  5411 – 5444. 

Vašata P., 1982. Semicontinuous algal tests. Acta hydrochim.hydrobiol. 10(4), 339-344. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISO 6341, 1997. Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, 
Crustacea) – Zkouška akutní toxicity. ČNI Praha, 16 pp. 

ČSN EN ISO 7346-2, 1999. Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby 
[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] Část 2: Obnovovací metoda. ČNI 
Praha, 16 pp. 
 IS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa autora: 
Petr Vašata, Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně – pobočka Kladno, F.Kloze 2316, 272 01 Kladno 

 126 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

VLIV METRIBUZINU NA BIOCHEMICKÝ PROFIL KAPRA 

(ONCORHYNCHUS MYKISS) 
OCHEMICAL INDICES OF COMMON CARP 

 

in

 

albumin
increase

cylglycerols, ammonia, 
-based Sencor WG 70 

esticide preparation was classified among substances harmful for fish.  

VOD 
Pesticidy v minulosti zaujímaly významné místo v pořadí příčin havarijních úhynů 

b. V současné době přichází do úvahy skutečnost vlivu subletálních koncentrací pesticidů. 
 nižších koncentracích nemusí mít vždy bezprostřední dopad na rybí obsádku, ale mohou 
louhodobě negativně ovlivňovat nejranější vývojová stadia ryb. Vedle těchto akutních a 
hronických přímých vlivů je významné i jejich nepřímé působení. Po neodborné aplikaci 
esticidů do vodního prostředí nebo kontaminaci recipientů těmito látkami dochází k 
dumírání vodních rostlin a řas. Při jejich rozkladu je odebírán z vody rozpuštěný kyslík, 
zniká kyslíkový deficit a často nastává i následný úhyn ryb udušením. Dalším nepřímým, ale 
elmi závažným následkem kontaminace vodního prostředí je snížení nebo úplná likvidace 
řirozené potravní základny ryb. Z hygienicko-potravinářského hlediska se znečištění 
cipientu pesticidy negativně projeví ve zhoršené kvalitě rybího masa, zapříčiněné 
řítomností reziduí pesticidů (Svobodová a kol., 1987). 

Pesticidy se dostávají do vody přímo nesprávnou aplikací (zasažení toku při nesprávné 
plikaci, úniku preparátů do recipientů při čerpání zřeďovací vody), při likvidaci nepoužitích 
bytků (vylévání zbytků přípravků a vyplachování cisteren do recipientů, neodpovědná 
anipulace s obaly) a nepřímo splachy z okolních ošetřených kultur (Svobodová a kol. 1992). 

Metribuzin je ve světě používán jako pre- a post-emergentní selektivní herbicid. Je 
ejčastěji používán k ochraně vojtěšky, obilovin, brambor, rajčat a okrasných rostlin (Pauli a 
ol., 1990; Fairchild a Sappington, 2002). Metribuzin byl registrován jako herbicidní 
rostředek v USA v roce 1973 (Anderson a Magleby, 1997). 

V souvislosti se vstupem do Evropské Unie došlo ke změnám v procesu registrace 
esticidních přípravků. Pro stanovení ekotoxikologického rizika pesticidů jsou základem 
daje o toxicitě přípravků pro necílové organizmy a předpokládaná koncentrace účinné látky 
 ekosystému. Do skupiny necílových vodních organizmů patří rovněž ryby, vodní bezobratlí 

ředstavují největší a také nejvýznamnější skupinu 
o řetězce a 

OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO) A PSTRUHA DUHOVÉHO 

THE EFFECT OF METRIBUZIN ON BI
(CYPRINUS CARPIO) AND RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) 

 
VELÍŠEK J., POLESZCZUK G., SVOBODOVÁ Z. 

 

Abstract 
The study aimed at assessing the effects of a triazine – based pesticide metribuzin on common carp 

(Cypr us carpio ) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on the basis of the results of acute toxicity tests 
and biochemical  examinations. The 96hLC50 value of Sencor 70 WG (active substance 70% of metribuzin) was 
for common carp 250.2 mg.l-1 and for rainbow trout 89.3 mg.l-1. Examination biochemical profile was performed 
on common carp and rainbow trout after 96 h of exposure to Sencor 70 WG (96hLC50). In common carp, 96h
exposure to 250.2 mg.l-1  of Sencor 70 WF cause a significant decrease (P<0.01) in plasma total proteins, 

s, total globulins, triacylglycerols, lactate dehydrogenase, lactate, inorganic phosphate and significant 
 (P<0.01) in plasma glucose,  ammonia and  calcium. In rainbow trout, 96h exposure to 89.3 mg.l-1 of 

Sencor 70 WF cause a significant decrease (P<0.01) in plasma total proteins, tria
spartate aminotransferase, alkalic phosphatase, lactate, calcium. The metribuzina

p
 
 
Ú

ry
V
d
c
p
o
v
v
p
re
p

a
z
m

n
k
p

p
ú
v
a řasy (Rauscherová a kol., 1999). Ryby p
obratlovců žijících ve vodním prostředí. Jsou zde konečným článkem potravníh
současně hospodářsky významnými vodními organizmy.  
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Cílem předkládané práce bylo posoudit akutní toxicitu a vliv přípravku Sencor 7
ou látkou metribuzin na biochemický profil kapra obecného a pstruha duhového.  

0 WG 
s účinn
 
 
MA

 kapra 
obecného a pstruh u Sencor WG 70 
(s obsahem účiné látky 70%). Toxický ú ů testu akutní 

xicity a výsledků biochemického vyšetření plazmy kapra obecného a pstruha duhového 

TERIÁL A METODIKA 
Účinek metribuzinu [4-amino-6-tert-butyl-3-(methythio)-1,2,4-triazin-5-one] na

a duhového byl testován ve formě pesticidního přípravk
činek byl posouzen na základě výsledk

to
 

Akutní toxicita 
Ke stanovení 96hLC50 byl použit kapr obecný o průměrné hmotnosti 22,27 ± 4,31 g a 

průměrné délce těla 129 ± 19 mm a pstruh duhový o průměrné hmotnosti 17,6 ± 3,75 g a 
průměrné délce těla 128 ± 13 mm. 

Ke stanovení akutní toxicity přípravku Sencor 70 WG byla použita metoda OECD 203 
"Test akutní toxicity na rybách". V základním testu bylo použito pro každý druh sedm 
koncentrací a kontrola. Test byl prováděn semistatickým způsobem (s výměnou vody každých 
24 hodin). V každé koncentraci a kontrole bylo do testu nasazeno 10 ryb. V průběhu testu byl 
v jednotlivých koncentracích i v kontrolním akváriu průběžně sledován stav a chování ryb, 

plota, pH a nasycení vody kyslíkem. Ze získaných hodnot mortality byla v časovém úseku 
6 hodin stanovena střední letální koncentrace (96h LC50). Vyhodnocení hodnoty 96hLC50 

vedeno probitovou analýzou programem EKO-TOX 5.1.  
 

te
9
bylo pro

Biochemické vyšetření krevní plazmy 
Ke stanovení biochemického profilu krevní plazmy byl použit kapr obecný o 

průměrné hmotnosti 480,67 ± 128,37 g a průměrné délce těla 307 ± 31 mm a pstruh duhový o 
průměrné hmotnosti 290,33 ± 33,62 g a průměrné délce těla 308 ± 13 mm. 

Vyšetření biochemického profilu bylo provedeno na konci 96h akutního testu toxicity 
s přípravkem Sencor 70 WG u kapra obecného v koncentraci 250,2 mg.l-1 a u pstruha 
duhového v koncentraci 89,3 mg.l-1. Test byl proveden semistaticky s výměnou ředicí vody 
každých 24 h. Test byl proveden u každého druhu ve 3 akváriích (1 kontrolní akvárium a 2 
akvária se Sencorem WG 70) s objemem vody 200 l. V každém akváriu bylo nasazeno do 
testu 15 ryb. 

Na konci testu byla rybám odebrána krev punkcí ze srdce (po omráčení ryb tupým 
úderem

celková

á analýza krevní plazmy byla 
proved

 

 do hlavy) pomocí heparinizované injekční jehly. Ke stabilizaci byl použit vodný 
roztok sodné soli heparinu v dávce 0,01 ml na 1 ml krve (Svobodová a kol., 1991). 

Krevní plazma byla získána odstředěním odebrané krve v chlazené odstředivce (4°C, 
837 x g). V krevní plazmě byly stanoveny následující biochemické ukazatele: glukóza (GLU), 

 bílkovina (TP), albuminy (ALB), celkové globuliny (GLOB), triglyceridy (TAG), 
amoniak (NH3), laktát dehydrogenáza (LDH), aspartát aminotransferáza (AST), alanin 
aminotransferáza (ALT), alkalická fosfatáza (ALP), kreatinkináza (CK), laktát (LACT), 
vápník (Ca2+) a anorganický fosfát (PHOS). Biochemick

ena na analyzátoru VETTEST 8008 (IDEXX Laboratories Inc. U.S.A.) firmy Medisoft.  
Statistické vyhodnocení výsledků biochemického vyšetření kontrolní a pokusné 

skupiny bylo provedeno analýzou variance počítačového programu STATISTICA 7.0 
(ANOVA – Tuckey Test). 
 
 
 

 128 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

VÝSLEDKY 
Akutní toxicita 
Kapr obecný 

V průběhu testu akutní toxicity u kapra obecného se pohybovala teplota vody 
ota pH 7,41 – 7,86 a nasycení vody kyslíkem bylo 78 – 100%. 

Na zák

ie a 
úhyn. 

čení testu akutní toxicity byla provedena pitva ryb. Bylo zjištěno zvýšené 
zahleně

 

v rozmezí 17,8 – 19,5 °C, hodn
ladě výsledků testu akutní toxicity pro kapra obecného byla stanovena hodnota 

96hLC50 250,2 mg.l-1 pro Sencor 70 WG, to odpovídá hodnotě 175,14 mg.l-1 metribuzinu. 
Během akutního testu u kaprů byly pozorovány následující klinické příznaky: zrychlené 
dýchání, ztráta pohybové koordinace, následovala boční poloha, zpomalení dýchání, agon

Po skon
ní povrchu těla hlenem vodnaté konzistence, kůže byla tmavě zbarvená. Ryby měly 

zvětšenou dutinu tělní, která obsahovala transudát.V dutině tělní byl zjištěn výraznější nástřik 
cév vnitřních orgánů (Obr. 1). 

 
Obr 1. A: Kontrolní kapr obecný. B: Pokusný kapr obecný po akutní expozici v Sencoru 70 

9 – 16,2 °C, hodnota pH 7,23 – 7,79 a nasycení vody kyslíkem bylo 87 – 95%. 
Na zák

zrychlené 
dýchán

 

WG s typickými klinickými příznaky – tmavé zbarvení, zvětšená dutina tělní 
s obsahem transudátu.  

 
Pstruh duhový 

V průběhu testu akutní toxicity u pstruha duhového se pohybovala teplota vody 
v rozmezí 15,

ladě výsledků testu akutní toxicity pro pstruha duhového byla stanovena hodnota 
96hLC50 89,3 mg.l-1 pro Sencor 70 WG, to odpovídá hodnotě 62.51 mg.l-1 metribuzinu. 
Během akutního testu u pstruhů byly pozorovány následující klinické příznaky: 

í, ztráta pohybové koordinace, , následovala boční poloha, zpomalení dýchání, agonie 
a úhyn. 

Po skončení testu akutní toxicity byla provedena pitva ryb. Bylo zjištěno zvýšené 
zahlenění povrchu těla hlenem vodnaté konzistence, kůže byla tmavě zbarvená. Ryby měly 
zvětšenou dutinu tělní, která obsahovala transudát.V dutině tělní byl zjištěn výraznější nástřik 
cév vnitřních orgánů (Obr. 2). 
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Obr 2. A: Kontrolní pstruh duhový. B: Pokusný pstruh duhový po akutní expozici v Sencoru 

70 WG s typickými klinickými příznaky – tmavé zbarvení, zvětšená dutina tělní 
s obsahem transudátu.  

 
Biochemický profil krevní plazmy po akutní expozici Sencoru 70 WG  
Kapr obecný 

Při stanovení vlivu Sencoru 70 WG na biochemický profil krevní plazmy kapra 
obecného se teplota vody pohybovala v rozmezí 17,9 – 19,2 °C, hodnota pH 7,63 – 8,41 a 
nasycení vody kyslíkem 83 - 98 %.  

Výsledky vlivu akutní expozice Sencoru 70 WG na biochemický profil krevní plazmy 
kapr obecného jsou uvedeny v tabulce č. 1. U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 
250,2 mg.l-1 Sencoru 70 WG došlo k významnému snížení (P<0,01) celkových bílkovin, 
albuminů, globulinů, triglyceridů, laktát dehydrogenázy, laktátu, anorganického fosfátu a k 
významnému zvýšení (P<0,01) glukózy, amoniaku a vápníku. Hodnoty ostatních sledovaných

 
Tab. 1. ncoru 70 WG na biochemické ukazatele krevní plazmy kapra 

obecného. 

 
ukazatelů (ALT, AST, CK a ALP) byly u všech skupin srovnatelné. 

 Vliv akutní expozice Se

Ukazatel Jednotky Kontrolní skupina 
x ± SD (n = 15) 

Pokusná skupina 
x ± SD (n = 15) 

GLU  mmol.l-1 4,87 ± 0,79 23,99 ± 5,59 **

TP  g.l-1 42,13 ± 4,53 34,07 ± 5,05 **

GLOB  g.l-1 32,67 ± 2,41 27,20 ± 3,82 **

ALB g.l-1 9,27 ± 2,43 7,01 ± 2,03 **

TAG  mmol.l-1 0,52 ± 0,08 0,28 ± 0,15 **

NH3 μmol.l 292,20 ± 109,19 462,33 ± 85,55 -1 **

LDH  μkat.l-1 6,14 ± 1,20 4,37 ± 1,38 **

AST  μkat.l-1 2,11 ± 1,02 1,51 ± 0,51 
ALT  μkat.l-1 0,47 ± 0,13 0,40 ± 0,09 
ALP μkat.l 0,20 ± 0,05 0,22 ± 0,06 -1

CK  μkat.l-1 14,35 ± 0,72 13,94 ± 0,58 
LACT mmol.l-1 0,97 ± 0,18  0.71 ± 0,18 **

Ca2+  mmol.l-1 2,26 ± 0,04 2,40 ± 0,15 **

PHOS  mmol.l-1 1,94 ± 0,33 1,01 ± 0,24 **
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Pstruh duhový 
Při stanovení vlivu Sencoru 70 WG na biochemický profil krevní plazmy pstruha 

duhového se teplota vody pohybovala v rozmezí 14,1 to 14,4 °C, hodnota pH 7,96 to 8,24 a 
nasycení vody kyslíkem 94 - 99 %.  

Výsledky vlivu akutní expozice Sencoru 70 WG na biochemický profil krevní plazmy 
pstruha duhového jsou uvedeny v tabulce č. 2. U pstruha duhového po 96h expozici v 
koncentraci 89,3 mg.l-1 Sencoru 70 WG došlo k významnému snížení (P<0,01) celkových 
bílkovin, triglyceridů, amoniaku, aspartát aminotransferáza, alkalické fosfatázy, laktátu, 
vápníku. Hodnoty ostatních sledovaných ukazatelů (GLU, ALT, LDH, CK a PHOS) byly u 
všech skupin srovnatelné. 
 
Tab. 2. Vliv akutní expozice Sencoru 70 WG na biochemické ukazatele krevní plazmy 

Ukazat x ± SD (n = 15) x ± SD (n = 15) 

pstruha duhového. 

el Jednotky Kontrolní skupina Pokusná skupina 

GLU  mmol.l 3,97 ± 0,67 4,69 ± 2,67 -1

TP  g.l-1 48,40 ± 4,90 24,40 ± 9,73**

mmol.l 0,60 ± 0,25 0,15 ± 0,13**-1TAG  
NH3 μmol.l-1 807,67 ± 100,88 560,53 ± 71,07**

LDH  μkat.l-1 31,09 ± 4,89 32,16 ± 3,31 
AST  μkat.l-1 5,33 ± 1,39 3,42 ± 0,94**

ALT  μkat.l-1 0,28 ± 0,22 1,56 ± 2,58 
ALP μkat.l-1 0,94 ± 0,18 0,52 ± 0,17**

CK  μkat.l-1 23,48 ± 5,16 25,20 ± 4,83 
LACT  mmol.l-1 2,87 ± 1,47 1,68 ± 0,46**

Ca2+  mmol.l-1 3,11 ± 0,12 1,83 ± 0,39**

PHOS  mmol.l-1 4,31 ± 0,59 3,97 ± 1,04 
 
 

SE DISKU
mi stano ota 96hL G 70 pro ka 50,2 

-1 v (odpovídá  175,14 mg ) a pro pstruha g.l-1  
zinu). Tato  odpovídá hod eným Mayerem a 1986), 
ějí LC50 64 -76 mg.l-1 metribu EM a kol., (198  LC50 

 metribuzi  pstruha duhovéh
Biochemick rve poskytuje formaci o vnitřním anismu 
ust, 2000). iochemická odezva u kapra obecného po 96h akutní expozici v 

ntraci 250,2 ncoru 70 W né snížení ( i kých 
ch bílkovi minů, celkový , triglyceridů, laktát dehydrogenázy, 

, anorganick átu a významn <0,01) plazmatické glukózy, amoniaku 
íku. Zvýšen ntrace amoniak ryb signalizuje nes anismu 

nit toxický a  na látky mén Zvýšení koncentra ndikuje 
u ryb (Svobod . 

lavní bioc odezva u pstr  po 96h akutní e entraci 
g.l-1 Sencoru 70 WG byla význ í (P<0,01) plazm kových 
, triglycer niaku, aspar nsferáza, alkalické fosfatázy, laktátu, 

ápníku. Tyto změny jsou ve shodě s výsledky Mekkawy a kol., (1996), kteří popisují zvýšení 
oncentrace glukózy a snížení celkových bílkovin u Oreochromis niloticus a Chrysichthyes 
uratus po akutní expozici atrazinu. Snížení celkových bílkovin pstruha duhového po akutní 

Ná vená hodn C W50 pro Sencor 
.l-1 nu

pra obecného – 
 -1 m

2
mg.l  

ibu
 hodnotě

ota
 metribuzi 89,3.l (62,51 

metr
kteří uvád

hodn notám stanov
zinu a Hudson

 Ellersieckem (
4), kteří uvádějí

70 mg.l-1 n pro
ý p

o. 
rofil k

Hlavní b
 důležitou in  prostředí org

(Masop
konce mg.l-1 Se G  bylo význam P<0,01) plazmat c
celkový n, albu ch globulinů
laktátu ého fosf é zvýšení (P
a vápn á konce u v plazmě chopnost org
přemě moniak ě škodlivé. ce glukózy i
stres a, 2001)

H hemická uha duhového xpozici v konc
89,3 m amné snížen atických cel
bílkovin idů, amo tát aminotra
v
k
a

 131 
 



Bulletin VÚRH Vodňany  43(3) - 2007 
 

expozici atrazinu popisují i Davies a kol., (1994). Snížený obsah sérového vápníku u Tilapia 
mo

ruha duhového. Předpokládáme, že ke zvýšení eliminace 
pro

í otravě atrazinem.  
Publikované studie Reddy a kol., (1992); Davies a kol., (1994); Hussein a kol., (1996); 

koncentr ogické, biochemické a fyziologické změny u ryb.  

R 
Na základě edků byl pestici  na bázi metribuzinu Sencor 70 EW 
 mezi přípravky škodlivé pro r duhový byl citli stavení 

vku Sencor v porovná ným. U kap truha 
ho byla nale poproteiném a generaci tran tině. 

 
Cílem práce b otit vliv metribuz ecného (Cyprinus ca uhového 

rhynchus mykiss adě výsledků tes y a výsleků biochemi plazmy. 
LC50 pro Sencor 70 WG 0% metribuzinu) becného 

.l-1 a pro pstr ho 89,3 mg.l-1. ho po 96h expozici v ,2 mg.l-1 

G došlo nému snížení ( ých bílkovin, albumi lobulinů, 
ů, laktát de , laktátu, anor átu a významnému zv  

moniaku a vápníku. U pstruha duhového po 96h expozici v koncentraci 89,3 mg.l-1 Sencoru 70 WG došlo k 
ýznamnému snížení (P<0,01) celkových bílkovin, triglyceridů, amoniaku, aspartát aminotransferázy, alkalické 

tu, vápníku. Pesticidní přípravek na bázi metribuzinu Sencor 70 EW byl zařazen mezi přípravky 

lication Number 153. Washington, D.C. 189-201. 
Hussein,

ssambica po expozici atrazinem popisují Prasad and Reddy (1994). 
Po akutním testu toxicity se Sencorem 70 WG jsme provedli pitvu a zjistili transudát 

v dutině tělní u kapra obecného i pst
teinů nastalo v důsledku poškození ledvinových tubulárních buněk, které jsme zjistili při 

histopatologickém vyšetření ledvin. Následkem toho byla zjištěna hypoproteinémie u kapra 
obecného (z 42.13 ± 4.53 g.l-1  na 34.07 ± 5.05 g.l-1) a u pstruha duhového (z 48.40 ± 4.90 g.l-

1  na 24.40 ± 9.73 g.l-1) v krevní plazmě, která způsobila generaci transudátu v dutině tělní. 
Stejné výsledky popisují i Svobodová a kol. (1987), kteří zjistili transudát v tělní dutině 
pstruhů duhových po akutn

Saglio a Trijasse (1998) popisují, že pesticidy na bázi triazinů můžou mít i v nízkých 
acích vliv na morfol

 
 
ZÁVĚ

 výsl dní přípravek
zařazen yby. Pstruh vější vůči vy
přípra 70 WG ní s kaprem obec

ie il
ra obecného i ps
suduhové zena hy , která způsob dátu v tělní du

 
 

nSouhr
ylo zho nd
) na zákl

inu na kapra ob rpio) a pstruha d
(Onco tu akutní toxicit ckého vyšetření 
Hodnota 96h

g
 přípravek (s účinnou látkou  7 byla pro kapra o

250,2 m uha duhové U kapra obecné  koncentraci 250
nSencoru 70 W

triglycerid
 k význam

hydrogenázy
P<0,01) celkov
ganického fosf

ů, celkových g
ýšení (P<0,01) glukózy,

a
v
fosfatázy, laktá
škodlivé pro ryby.  
 
 
Poděkování 

Předložená práce byla provedena v rámci Výzkumného záměru MSM 6007665809 a MSM 6215712402. 
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MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK V OBLASTI 
STANOVENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ 

PROFICIENCY TESTING FOCUSED ON WASTE ECOTOXICITY DETERMINATION 
 

 

Abs
 in area of drinking, 

Des

 

 
eb
ezilaboratorní porovnávání zkoušek 

- odráží schopnost laboratoře provádět zkoušky, 
- umožňuje porovnání a sjednocení zkušebních metod, 
- jsou vnější, nezávislou kontrolou kvality laboratoře, 
- poskytují informace o reprodukovatelnosti dat. 

SLAB – Středisko pro posuzování laboratoří, Ministerstvem životního prostředí ČR 
ověřený akreditační orgán pro hydroanalytické laboratoře, organizuje podle svého statutu pro 
boratoře mezilaboratorní porovnávání zkoušek (MPZ) v oblasti životního prostředí. Při této 

innosti se řídí především dokumenty ISO/IEC Guide 43:1997, ILAC-G13:2000, ČSN ISO 
725 a ISO 13528.  MPZ pořádané ASLAB jsou věnovány stanovení chemických, 
rganických i anorganických ukazatelů, radiochemickým analýzám, mikrobiologickému a 
ydrobiologickému rozboru, stanovení toxicity a biodegradability. Používané matrice 
stovaných vzorků jsou pitná a povrchová voda, odpadní voda, zemina, ovzduší, modelové 
odné roztoky. Během roku 2007 tak ASLAB organizuje 22 různých projektů, odrážejících 
vým složením potřeby laboratoří. 

ÁPLŇ A PRŮBĚH MPZ V OBLASTI EKOTOXICITY 
Ekotoxicita jako nebezpečná vlastnost odpadu se stanovuje jednak k zařazení odpadu 

o třídy vyluhovatelnosti podle požadavků vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a způsobu 
odnocení odpadů podle vyluhovatelnosti dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o 
odrobnostech nakládání s odpady, jednak pro účely vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., o 

ezpečných vlastností odpadů, kdy se ekotoxicita stanovuje pro vyloučení nebo 
zpečnou vlastnost mají odpady, které 

íce 
  

ní ekotoxicity je organizováno 
 účastní se ho celkem průměrně 15 laboratoří hygienické 

služby, výzkumných ústavů a komerčních společností. Modelový vzorek tuhého odpadu je 
připraven uměle, obohacením zeminy vybranou chemickou látkou. Takto připravený materiál 
je důkladně homogenizován a podroben testům homogenity a stability. Další laboratorní 

BUČKOVÁ M., DVOŘÁK R. 

 
tract 

ASLAB organises proficiency tests for the hydroanalytical laboratories with practice
surface and waste water, sludge and soil analysis. There is organised project focused on toxicity determination of 
soil waste. Participating laboratories can choose from four tests organisms Daphnia magna, Poecilia reticulata, 

modesmus subspicatus and Sinapis alba. High quality samples (homogeneous, stable), suitable statistics, 
clear reports and impartiality of the organiser is guaranteed.  The importance of proficiency testing for individual 
laboratories lies in the oportunity to compare own results with those from other participants. Proficiency testing 
is considered as a integral part of the quality control system of a laboratory. 
 

ÚVOD 
Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (proficiency testing) zahrnuje organizaci, 

provedení a vyhodnocení zkoušek týchž nebo podobných předmětů nebo materiálů dvěma
o více laboratořemi podle předem stanovených podmínek.  n

M

 
A
p
la
č
5
o
h
te
v
s
 
N

d
h
p
hodnocení neb
potvrzení této nebezpečné vlastnosti. Tuto nebe
představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo v
složek životního prostředí.

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti stanove
vždy jednou ročně na podzim a
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zkou ucí 
vzorků prováděny v kých Budějovicích, 
Vý

tuhého odpadu na standardní erloočkách Daphnia magna, 
ladkovodních rybách Poecilia reticulata, sladkovodních řasách Desmodesmus subspicatus a 
a semenech hořčice bílé Sinapis alba dle standardizovaných metodik, jejichž výběr je 

NOCENÍ MPZ 

etru dodaného 
 testovaný parametr. Jako vstupní 

hodno   cílová směrodatná odchylka 
získan oru. Za těchto podmínek je 
interv nou účast v mezilaboratorním 
orov v

šky k ověření toxicity vodného výluhu připraveného materiálu jsou ještě před distrib
 toxikologické laboratoři Jihočeské univerzity v Čes

zkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. 
Účastníci tohoto MPZ mají za úkol stanovit toxicitu vodného výluhu testovaného 

ch testovacích organismech – p
s
n
specifikován v zadání MPZ (ČSN EN ISO 6341, 1997; ČSN EN ISO 7346-2, 1999; 
Metodický pokyn MŽP (místo tohoto doplnit autora), 2003; ČSN EN ISO 8692, 2005)]. Jako 
pomocný údaj laboratoře udávají i výsledky testů akutní toxicity standardu dichromanu 
draselného na výše uvedených testovacích organismech. Stanovená toxicita pro jednotlivé 
organismy se vyjadřuje pomocí 96hLC50, 48hEC50, 72hIC50, 72hEC50µ. Laboratoře také 
charakterizují testovaný vzorek z hlediska jeho základních fyzikálně-chemických vlastností 
pH, obsah sušiny, rozp. látky).  (

 
VYHOD

Na základě shromážděných dat od účastníků MPZ jsou pro jednotlivé 
ukazatele/testované organismy vypočítány hodnoty z-skóre. Z-skóre je definováno jako 
systematická chyba laboratoře vztažená na cílovou hodnotu standardní směrodatné odchylky. 

je považován rozdíl hodnoty paramZa systematickou chybu laboratoře 
účastníkem a příslušné přijaté referenční hodnoty pro

ty pro kritérium z-skóre slouží cílová střední hodnota a
bá z tolerančních mezí očekávaného statistického sou

spěšal z-skóre, v němž jsou splněna kritéria pro ú
ná ání zkoušek, určen rozpětím <-2, +2 >.  p

Výpočet z-skóre dle normy ISO 13528: 

      z = 
s
Xx refi − ,  

k
u

s ref= , 

 
kde s je směrodatná odchylka, 
 xi  je výsledek účastníka MPZ, 
 Xref  je vztažná hodnota, 
 uref je toleranční mez, 
 k  je koeficient pokrytí 95,5 % při k = 2. 

 
Souhrnné výsledky jednotlivých zkoušek jsou přehledně znázorněny v histogramech 

 umístění laboratoře vzhledem 
k ostatn

ota), 
-

(obr. 1) a grafech z-skóre (obr. 2). Z histogramů je patrné
ím laboratořím i k přijaté referenční hodnotě. Odlehlost výsledků je ověřena 

Cochranovým testem z hlediska vnitrolaboratorního rozptylu a Dean-Dixonovým testem, 
kterým se testuje odchylka středních hodnot od přijaté referenční hodnoty.  
 

U souborů výsledků MPZ jsou z hlediska mezilaboratorního porovnání stanoveny tyto 
charakteristiky (Tab. 1): 

- počet prvků (výsledků) v souboru, 
- průměr (vztažná hodn
 směrodatná odchylka opakovatelnosti sr, 

- směrodatná odchylka reprodukovatelnosti sR, 
- mezilaboratorní rozptyl sL (pro normální rozdělení dat), 
- toleranční mez v % dle zkušeností s výsledky těchto MPZ v minulých letech. 
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   1,025 1,285    
   1,14 1,33    
   1,175 1,335    
   1,2 1,35    
  0,835 1,23 1,36  1,94*  

        

0 0 1 5 5 0 1 0 
        

        

 0,47 0,73 1,00 1,27 1,53 1,80 2,07  
        

Počet laboratoří, které dodaly výsledky : 12   
Počet odlehlých výsledků (99% interval spolehlivosti) : 0   
Počet vybočených výsledků (95% interval spolehlivosti) : 1   
Počet výsledků zahrnutých do zpracování : 12   
Rozmezí naměřených výsledků : 0,84 – 1,94 ml/l 
Střední hodnota zpracovaných výsledků (průměr) : 1,27 ml/l  
Přijatá referenční (vztažná) hodnota : 1,27 ml/l  
Obr. 1. Histogram výsledků testování inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus  

(Výsledky mezilaboratorního porovnávání zkoušek OR-TX-06, Testy toxicity výluhu 
tuhého průmyslového odpadu, 2007) 
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Ob   
(Výsledky mezi ra 6, Testy toxicity výluhu 
tuhého průmyslového odpadu, 2007)  

 

r. 2. Zobrazení z-skóre pro testování inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus
labo torního porovnávání zkoušek OR-TX-0

Tab. 1. Stanovené meze ukazatelů v OR–TX–06 Testy toxicity výluhu tuhého průmyslového 
odpadu  (Výsledky mezilaboratorního porovnávání zkoušek OR-TX-06, 2007) 

Směrodatná odchylka
Ukazatel [jednotka] Průměr Vztažná 

hodnota sr sL sR

Minimum Maximum Tolerance 
[%] 

Poecilia [ml/l] 189,4 189,4 12,4 33,7 35,9 113,6 265,2 ± 40 reticulata 
Daphnia magna [ml/l] 1,20 1,20 0,13 0,25 0,28 0,72 1,68 ± 40 

Desmodesmus [ml/l] 1,27 1,27 0,07 0,26 0,27 0,76 1,78 ± 40 subspicatus 

is alba [ml/l] 54,2 54,2 5,4 15,1 16,1 32,5 75,9 Sinap ± 40 
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ZÁ ĚR 
MPZ po ádané ASLAB v oblasti stanovení toxicity tuhého odpadu zahrnuje testování 

toxicity modelového vzorku na 4 standardních testovacích organismech: perloočkách 
Daphnia magna, sladkovodních rybách Poecilia reticulata, sladkovodních řasách 
De odesmus ubspicatus  seme  hořčic lé Sinapis alba dle standardizovaných 
metodik. Při hodnocení MPZ vycház SLAB  ezinárodn  uznávaných pravidel na 
organizování MPZ.   

P sou p o orato e užitečný  rojem p ější kontrole kvality výsledků. 
Laboratoř mace o spolehlivosti výsledk

u zpětnou vazbou pro každého ú astníka. 

 interlaboratory comparison, 97
ents for the Competence of P vi roficiency Testing Schemes, 

ISO 135
ČSN EN tální toxicity látek pro sladkovodní ryby, 1999. 

SN EN blivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - 
Zkouška akutní toxicity, 1997. 

ČSN EN ISO 8692, Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas, 2005. 
Metodický pokyn pro stanovení ekotoxicity vodných výluhů odpadů na určených zkušebních organismech, 

Věstník MŽP, ročník XIII, částka 6, červen 2003. 
Výsledky mezilaboratorního porovnávání zkoušek OR-TX-06 Stanovení ekotoxicity, VÚV T.G.M., Praha, 2007. 
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KONCEPCE STAVBY OCHRANNÝCH HRÁZÍ POVRCHOVÝCH 

Abstract

ermeability  according  to the  
nvironmental legislature limits and with  use of the  waste materials in construction of the protective wall body 
long river streams and  around polders. In final phase of construction on the surface  of walls there will  

 of optimal original types of  vegetation.  It is neccessary to use into construction of 
ith kf  ≤ 1.10-7 m.s-1 and for wall 

19. stol. před n.l. 

rže, technologické chladírenské vody), u suchých poldrů, u rybníků, přehrad a 
odél toků je nutno respektovat platné stavební normy pro vodní hospodářství a vyhlášky pro 
plnění technických požadavků a statické bezpečnosti. Tělesa hrází podél toků se realizují tak, 
by se pokryly plně nároky stanovované na stabilitu a těsnění u hráze zemních přehrad, neboť 
bjem a proudění vody za povodně vystavují těleso velkému hydrostatickému tlaku, pro který 
e musí předem objekt dimenzovat. Např. u Dunaje se hráze už před katastrofální pětisetletou 
ovodní v r. 1997 budovaly do výše přesahující 6 m.  

ypané hráze zemní a kamenité 
Sypané hráze zemní a kamenité se budují zásadně z materiálu z blízkých nalezišť. 

ranici mezi zemní a kamenitou hrází je Votrubovo kritérium, že 85 % zrn hmotnostně je 
elikostí kamene nad 100 mm. Pokud se vybuduje hráz přehrady smíšená s částí profilu 
 kamenivem a s částí  hráze se zeminou, je výsledná přehrada nazývána zonální přehrada.  

Profil sypané hráze je vždy lichoběžníkový, přičemž šířka hráze v koruně se volí podle 
omunikace po hrázi vedené, požaduje se minimálně šířka 3 m. Výška hráze je určena kótou 
ejvyšší hladiny Mmax a požadovaným převýšením koruny hráze h nad touto hladinou. 
řevýšení výšky se skládá z výšky maximálního dosahu vlny po svahu hráze nad úroveň 
aximální hladiny hv a bezpečnostního převýšení c. Bezpečnostní převýšení se stanoví podle 

ruhu zábradlí na koruně hráze. 

ěleso hráze 
Úhly sklonu svahu návodní a vzdušné líce hráze jsou závislé na vlastnostech použitých 

emin pro budování tělesa hráze, podloží a účinku vlny na svah. Stabilitu svahu je nutno 
ty s ohledem na uvedené vlivy. Sklon svahu může být jednotný, odstupňovaný 

m lavičkami. Jednotný  sklon je výhodný na návodním líci, 

 se nejčastěji děje opevněním těžkou 

TOKŮ NA BÁZI SMĚSÍ ENVIMIX 
CONCEPTION OF BUILDING OF PROTECTIVE WALLS OF SURFACE STREAMS ON 

BASE OF ENVIMIX MIXTURE  
 

ĎURĎOVÁ L., LEDEREROVÁ J., SVOBODA M., SUCHARDOVÁ M. 
 

  
Report deals with conception of protective walls building in   project EUREKA II on surface streams in 

Morava river watershed with regards to the  aspects of static safety and minimum p
e
a
conducted sowing
homogeneous body of the protective walls the suitable clay soil material w

-8  -9constructions with central sealing core materials with  kf ≤ 1.10 -  1.10 , as more permeable materials can be 
in the flood period a serious threaten  to the statics and stability of the protective walls in countryside as well as 
in cities.  
 
 
Úvod 

Vývoj vodního stavitelství, výstavba menších i velkých přehrad a jejich hrází se datuje 
od starověku. Stavbou nejstarší zemní přehrady byla za starého Egypta v 
vodní nádrž Moeris s objemem 12 km3. Po celý středověk je známý velký rozvoj zděných 

 z lomového kamene s obdélníkovým ppřehrad říčným profilem (Rybníkář a kol. 1993). 
zhledem k účelům hrází u objektů malých vodárenských nádrží (retence dešťové vody, V

požární nád
p
s
a
o
s
p
 
S

H
v
s

k
n
P
m
d
 
T

z
prokázat výpoč
a odstupňovaný s přerušování
pokud se provádí návodní těsnění nebo celistvé opevnění. Návodní líc u přehrad musí být 

ní hladin, cožopevněn proti účinkům vln, ledu a kolísá
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dlaž  je 
adekvátní volba pohozu  zabránit vyplavování 
je e 
pod opevn
tkaných filtrů z vláken z plastů.  

J pomocí 
humusování a osetí jetelotravní sm ějí tzv. 

a zemní líci, které umožňují údržbu svahu  s kosením apod.  

lové s použitím těsnících folií 
- betonové   

asfaltobetonové. 

bou, rovnaninou a řidčeji pohozem kamenem. V případě ochranných hrází podél toku
 kamenem u paty hráze a rovněž je důležité

mnějších součástí zeminy z tělesa hráze spárami v dlažbě či pohozu. Z tohoto důvodu s
ění dává štěrkový či štěrkopískový podsyp, který plní roli filtru. Vhodné je i použití 

ednodušší a velmi časté je opevnění vzdušné líce tělesa zemní hráze 
ěskou. U vysokých zemních přehrad se provád

lavičky n
Vlastní těleso hráze je buď homogenní (z jednoho druhu málo propustné zeminy) nebo 

heterogenní, tj. z více druhů zemin. Níže uvedené ukázky na obr. 1 podávají příklady vnitřní 
struktury a složení těles u základních typů malých zemních hrází: homogenních z jednoho 
druhu dostatečně těsnícího materiálu a u nehomogenních s centrálním různě ukloněným a 
tvarovaným těsnícím jádrem a okolní stabilizační částí hráze. Těsnící jádro může být podle 
materiálů: 

- jílové 
- jí

- 
U homogenních hrází se používá dostatečně těsnící hlinitopísčitý materiál, u něhož se 
stanovuje součinitel filtrace s volbou materiálu tak, aby k ≤ 1.10-7 m.s-1. Jedná se obvykle o 
zeminu těženou v prostoru předhrází, čímž se rozšíří koryto toku pro případ povodně, ale je 
nutno dobře uvážit zásah do podloží, aby nedošlo k takové těžbě, která by oslabila těsnící 
podmínky pod tělesem hráze a  ásledně její stabilitu za povodně. Tloušťka těsnění závisí na 
propustnosti použitých zemin, pod korunou bývá 2- 4,0 m a směrem dolů pak zesiluje. Těsnící 
materiál musí mít koeficient filtrace kf ≤ 1.10-7 m.s-1 a musí být kryt vždy vrstvou 
stabilizačního materiálu, bránícího namrzání a vyplavování. 
 

 

 

 
Obr. 1. Uspořádání příčných profilů u malých zemních hrází (převzato z Šálka J. a kol. 2002: 

a- homogenní hráz  
b- b- hráz s vnitřním těsnícím jádrem 
c- hráz s návodním těsnícím  jádrem 
d- hráz z materiálů s těsnícím stabilizačním  jádrem 
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e- hráz s návodním těsněním   
f- hráz s těsnícím  jádrem a štětovou stěnou  
g- hráz s návodním těsnícím kobercem   
h- nádrž s těsnící folií z plastů 

 
Středn

ou při použití středního 
jádra je

ak tato závislost přenáší na obě stabilizační části hráze. Pokud použijeme těsnění 
na návodní líci provedené v takovém sklonu, aby návodní svah vzdušné stabilizační části byl 
sám zační část (je-li dostatečně propustná) i v době dešťů. 
Výstavba se urychlí, ale vzroste celková kubatura hráze.  
 ních hrází je nejrozšířenější v provedení z málo propustné zeminy a 

atřit kamennou nebo betonovou 
lažbou nebo kamenným pohozem, stejně jako vzdušní pata hráze, aby nedošlo k jejímu 

podemletí. Cílem našeho projektu je realizace ochranných vhodně dimenzovaných 
protipovodňových hrází u toku v povodí řeky Moravy podle podmínek lokality vybrané 
podnikem Povodí Moravy s použitím materiálu směsi ENVIMIX, v níž bude podle dalších 
možností využit popílek ze zdrojů dodavatelů z České republiky. Podle výsledků analýz by se 
zvolil dodavatel, kterého upřednostní kvalita dodaného materiálu a lokalizace podniku.   
 
Stanovení ekotoxicity  

Směs ENVIMIX bude vyrobena s aplikací popílků, které budou ověřeny podle 
metodického pokynu na stanovení a hodnocení ekotoxicity odpadů jako ukazatele tříd 
vyluhovatelnosti v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. a ekotoxocity jako 
nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicita v souladu s požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb. 
Stanovení ekotoxicity je prováděno jednotnými metodami na stanovených organismech 
(příloha č. 1 a 3 k vyhlášce č. 376/2001 Sb.): 
a) Poecilia reticulatala nebo Brachydanio rerio  (doba působení 96 hodin) 
b) Daphnia magna (doba působení 48 hodin) 
c) Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus   
(doba působení 72 hodin) 
d) Sinapis alba (semeno) (doba působení 72 hodin) 

Výsledky zkoušek jsou využitelné jak pro zařazení odpadu do tříd vyluhovatelnosti i 

budou provedena podle souvisejících technických norem a 
me city odpadů, z nichž zejména vybíráme:  
 

í těsnící jádro 
Při použití středního těsnícího jádra je celková kubatura hráze menší než při použití 

jádra návodního, neboť je nutno zvolit návodní líc mírnější. Nevýhod
 okolnost, že musíme budovat jádro a okolní stabilizační částí hráze téměř současně.  

To je nepříznivé v oblasti s větším množstvím srážek, neboť hutnitelnost málo propustné 
zeminy pro jádro je velmi závislá na vlhkosti zeminy při jejím ukládání do hráze. Pokud 
překročí vlhkost o určitou hodnotu vlhkost optimální, nelze již zeminu zhutnit na požadovaný 
stupeň. Sypání hutnění jádra lze provádět jen za příznivého počasí. U hrází se středním 
jádrem se p

 o sobě stabilní, lze budovat stabili

Těsnící jádro zem
výhodou je podobná technologie současného ukládání jádra i stabilizační části hráze, ve 
vzájemné přizpůsobivosti při dotvarování (sedání) v obou hlavních částí hráze. Důležitou 
podmínkou stability je splnění požadavku, aby průsaková křivka byla v nepromrzané hloubce, 
přičemž je nutno uvážit i vliv vzlínavosti vody v dané zemině. 

Násyp hráze se provádí ve vrstvách o mocnosti 0,5 m se zhutňováním. Při zpracování 
návrhu  úpravy ohrázovaného toku na kapacitu Qn < Q100 je kapacita koryta s hrází 
dimenzovaná  na vodu menší než stoletou a u stoleté vody pak dojde k přelití hráze. Koruna 
hráze se má pro tyto výjimečné (ale možné) povodně op
d

pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicita. 
Tato stanovení 

todických  pokynů ke stanovení ekotoxi
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ČSN EN ISO 6341 Jakost vody – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus 
(Cl
ČSN EN 28692  Jakost vody – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus 
sub utum (ISO 8692: 1989) 

SN EN ISO 7346-2   Jakost vody – Stanovení akutní letální toxicity  látek pro sladkovodní 
io  Hamilton-Buchanan. (Teleostei Cyprinidea)] část 2: Obnovovací 

metoda

eny výsledky testování výluhu 
s uprav

chloridy, fluoridy, sírany, fenoly, DOC, 

ění pozdějších 
oporučení SÚJB 

ládajícím 

adocera, Crustcea)- Zkouška akutní toxicity). 

spicatus a Selenastrum capricorn
Č
ryby [Brachydanio rer

.   
 
Metodické pokyny důležité pro hodnocení odpadů:  
Metodický  pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů. Věstník MŽP, roč. XII, částka 12, 
prosinec 2002.   
Metodický  pokyn ke stanovení ekotoxicity odpadů. Zpravodaj MŽP, čís. 12, prosinec 1998.   
Metodický  pokyn  Ministerstva  životního prostředí  Vzorkování odpadů. Věstník MŽP, roč. 
XI, částka 5,  květen 2001.   
Máchová, J., Svobodová Z., Vykusová B.: Ekotoxikologické hodnocení výluhů tuhých 
průmyslových odpadů. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický. Vodňany, 1994. 
 

Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu. 
V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) 
může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2. Výsledky 
ekotoxikologického testování jsou uvedeny v procentech. Nejprve jsou uvedeny výsledky 
z testování výluhu s neupraveným pH, za lomítkem jsou uved

eným pH. U testu na sladkovodní řase a hořčiči bílé kladný výsledek znamená inhibici 
jejich růstu, záporný výsledek představuje stimulaci jejich růstu.  
 
Stanovení nebezpečných složek ve výluhu a v sušině   

Stanovení nebezpečných složek v sušině a ve výluzích vychází z doporučených metod 
Vyhlášky 294/2005 Sb. K rozborům byly použity vlastní SOP pro daný účel validované. Při 
úpravě vzorku a při přípravě vodného výluhu se vychází z ČSN EN 12457- 4. 

Ve vzorcích sušiny budou stanoveny nebezpečné prvky: arzen, baryum, kadmium, 
chrom, měď, rtuť, molybden, nikl, olovo, antimon, selen, vanad a zinek. Analyty organického 
původu: BTEX, EOX (Cl), PAU, PCB, uhlovodíky C10 - C40.     

Ve vodném výluhu budou stanoveny: pH, RL, 
prvky arzen, baryum, kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, olovo, antimon, selen, zinek a 
molybden.  Následující tabulky uvádějí limitní hodnoty sledovaných analytů v sušině a ve 
vodném výluhu POM: 
 
Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů  

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů bude provedeno na základě 
zákona č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve zn
předpisů (Vyhláška č. 499/2005 Sb.). Metodika měření je v souladu s D
„Metodiky měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebních 
pozemcích a ve stavebních materiálech a vodě“ z roku 1998 a dle jejího Dodatku z 22.7.2002 
a je schválena SÚJB.    
 

EnviMIX bude přidáván do jílovitých zemin a takto vzniklý typ materiálu bude 
podroben zrnitostním zkouškám, aby byly ověřeny předpoklady směsi pro použití v hrázích. 
Samostatný materiál Envimixu bude asi možno použít  pouze po smísení s jílovým 
materiálem deklarovaného jako složení, např. s bentonitem, což je jíl s přev
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montmorillonitem o chemickém složení  Al1,7Mg0,3(OH)2Si4O10 v doporučeném poměru, 
který bude  předmětem výzkumu a testů.  

Směs EnviMIX bude použitelná pro přimíchávání do materiálu staveb těles hrází nebo 
samostatně: 

- do části betonové, neboť u výchozího fluidního popílku bylo stanoveno složení SiO2 
až 59 hmot.% v r. 2004, CaO až 31 hmot. % v r. 1998, čímž se blíží složení fluidního 
popílku  rozmělněné hornině. Ve   spojení EnviMIXu s cementem,  štěrkem či pískem  
a nutným objemem vody podle patřičných poměrů  bude směs  vhodná pro různé 

ena směs  EnviMIXu s jen s cementem a 

 bude vhodný k zamíchávání do materiálu  mimo těsnícího jádra na vzdušné 

 
IXU  do jílového materiálu a nebo jílové zeminy na 

ze. Po 
vysypávání do vrstev  0,5 m mocných je nutno stavbu tělesa  kropit a hutnit  pomocí 

ých odpadů, aby splňovaly 
platnou legislativu  

ů vhodného chemického  

ěsi 

omické kalkulace z hlediska 

oldru a  do těles  hráze rybníků  podle situační dispozice zadavatelů  
ro realizaci ochranných hrází (toků, suchých poldrů a  rybníků) bude v letech 2008-

- zpr

 zrnitostními  zkouškami, aby se mohla hmota vhodně použít buď na 
na těsnění u homogenního tělesa hráze bez specifického těsnějšího jádra a při vyšší podílu  
jílo

druhy prostého betonu.  Pokud bude připrav
se  zeminou,  bude dosaženo cementové stabilizace  zeminy   

- EnviMIX
straně hráze, pokud bude u původní  zeminy kf  v  rozmezích  1.10-6- 1.10-7m.s-1   

- Nutno však vždy před uvažovanou aplikací většího objemu směsí připravených  
přimícháním EnviM
promíchávacích zařízeních  ověřit zkouškami zrnistosti zemin tento vzorek materiálu a 
poté až připravit  nutné objemy a dovážet je  teprve na stavbu tělesa hrá

mechanizace.  
 
Shrnutí plánovaných kroků řešení projektu  v rámci programu na začátku akce a 
v průběhu: 
K vyřešení složení EnviMIXU a jeho aplikace v hrázích bylo provedeno v  r. 2007:  

- literární rešerše k problematice materiálového složení hmoty s vyhodnocením 
ekologické vhodnosti vybraných průmyslových a návazn

- proběhne výběr producentů pro dodávku průmyslových odpad
složení a zrnitostních parametrů pro výrobu směsi EnviMIX    

- proběhlo první testování kořenících vlastností rostlin ve Výzkumném ústavu 
pícninářském v Troubsku na testované hmotě o složení blízkém hotové sm
EnviMIX  

K  vyřešení  optimálního složení směsi EnviMIXU  v r. 2008-2009-2010 bude  proveden: 
          - výběr konečného složení EnviMIX včetně ekon

poloprovozní výroby produktu s ohledem na materiálovou skladbu, technologickou a 
ekologickouvhodnost       

          - při konkrétních akcích vhodná aplikace do těles hrází chránících toky řek, do stavby 
hráze suchého p

P
2009-2010 : 

acována studie technického řešení těles hrází na základě provedení průzkumu 
dosavadních řešení úprav říčních břehů a hrází u malých vodních děl,  retenčních nádrží 
dešťových a odpadních vod průmyslových z chladících zařízení,  hrází kolem suchých 
poldrů a hrází rybníků 

- bude navrženo mísení EnviMIXU s jílovitými zeminami na tělesa hrází a výsledný typ 
horniny bude ověřen

vých složek (kf 1.10-8   - 1.10-9 na těsnící jílové jádro hráze 
- proběhne testování vybraných rostlin pěstovaných na nových produktech aplikovatelných 

na hrázích s tím, že se osadí na výslednou hráz do směsi zeminy a EnviMIXu, hodnocení 
vlivu nových produktů na celkový rozvoj vybraných rostlin 
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- vyhodnocení nového produktu z hlediska potřeb vegetačního krytu v daných ekologických 
podmínkách 
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O r. 3. Složení popílků podle zastoupení oxidů SiO2, Al2O3, Fe2O3,  a CaO od dodavatelů 

z České republiky  
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Zá ěr  
Příspěvek

v
 se zabývá koncepcí výstavby těles ochranných hrází v rámci programu 

UREKA II na povrchových tocích v povodí  Moravy se zohledněním aspektů zabezpečení 
tatické bezpečnosti a minimální propustnosti zemin při respektování ekologické nezávadnosti 

a za využití odpadních materiálů v konstrukci hráze s finálním osázením jejího povrchu 
optimálními původními typy vegetace s dobrým zakořeňováním.   

Do těles ochranných hrází je nutno používat zeminu a horninový materiál dostatečně 
těsnící s takovým podílem jílovité hmoty, aby u homogenní zemní hráze byl koeficient 
filtrace  kf ≤ 1.10-7 m.s-1 a u těles s konstrukcí s centrálním těsnícím jádrem  by se koeficient  
filtrace pro jádro pohyboval  kf ≤ 1.10-8  -  1.10-9.   

Partnerem řešení v tomto projektovém úkolu bude Výzkumný ústav pícninářský spol. 
s r.o. Troubsko, kde se odborníci speciálně zabývají pěstováním pícnin s rychlým 
zakořeněním, což má velký vliv na stabilitu povrchu těles hrází za povodní v případě přímého 
kontaktu s vodou a při jejich přelití.  
 
Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR v rámci programu EUREKA, projektu  INWASCOMP 
E!3824 „ Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům“  
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VYUŽITÍ TESTŮ TOXICITY NA VODNÍCH ORGANISMECH PRO 

ations for preclinical and clinical testing, 
determin

erinárních léčivých přípravků určených 
ro použití u ryb. Proto bylo nutné vypracovat taková pravidla zkoušení léčivých přípravků 

by plně vyhovovala normám platným v naší zemi a v Evropské unii. 

ředklinické a 
y.  

Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code 
 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 léčivých přípravků). Tato 
y a vychází z ní zákon č. 

 
ryby  

rový druh a jako testovací 
odrobně jsou vypracovány 

toxicity ngované toxicity na rybách, 14denní studie“. 

reprodu h stadií a s určitými výjimkami okrasných ryb) musí vyhovovat všem 
gistračním požadavkům, tzn. musí být bezpečné pro konzumenta, uživatele a prostředí a 

ále účinné, s potvrzením dobré snášenlivosti (bezpečnosti) pro cílový organismus (rybu) a 
ít či udržet si v průběhu používání odpovídající kvalitu. 

 Předklinické zkoušení prováděné u ryb 
.1 Hodnocení farmakologického účinku 

Cílem hodnocení farmakologického účinku je stanovení časového průběhu 
činné látky v plazmě, eventuálně v cílových tkáních, ve kterých dochází 

sí být stanovena hlavní cesta exkrece účinné 

TESTOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO RYBY 
APPLICATION OF TOXICITY TESTS ON AQUATIC ORGANISMS FOR TESTING OF 

VETERINARY REMEDIALS FOR FISH. 
 

KOLÁŘOVÁ J., NEPEJCHALOVÁ L. 
 
Abstract 
On the base of the actual EU standards, the system of medicament evaluation intended for fish was compiled 
under conditions in the Czech Republic. This paper deals with regul

ation of residues and ecotoxicology of drug for fish. 
 
Klíčová slova: léčiva pro ryby, předklinické a klinické testování, ekotoxikologie 
Key words: drug for fish, preclinical and clinical testing, ecotoxicology 
 
 
Úvod 

Pro legální rozšíření palety léčivých přípravků pro ryby při respektování požadavků 
armakovigilance je nutná cesta registrace dalších vetf

p
pro ryby, která 

Podle požadavků platných v EU byl sestaven také podrobný systém hodnocení léčiv 
určených pro ryby v podmínkách ČR. V článku jsou shrnuta pravidla pro p
klinické testování, stanovení reziduí a ekotoxikologické hodnocení léčiv určených pro ryb

Pro registraci veterinárních léčivých přípravků je základním předpisem Evropské unie 

relating to veterinary medicinal products
2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícího se veterinárních

islativsměrnice je v současné době implementovaná do české leg
79/1997 Sb. o léčivech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky, které se k němu vztahují.  

Zásady procesu testování léčivých přípravků určených pro 
Zkušenosti s rybou jako testovacím organismem jsou rozsáhlé. Ryba se již dlouho 

uplatňuje v rámci monitoringu životního prostředí jako indikáto
 odpady. Porganismus při toxikologických testech pro látky a

přesné metodické postupy pro testy toxicity podle norem OECD: pokyn č. 203 „Test akutní 
 na rybách“ a pokyn č. 204 „Test prolo

Těchto postupů lze plně využít nejen pro ekotoxikologické hodnocení léčivých přípravků., ale 
také pro hodnocení negativního účinku na cílový organismus (rybu).  

Veterinární léčivé přípravky určené pro ryby (včetně jejich vývojových a 
kčníc

re
d
m
 
1
1

koncentrace ú
k farmakologickým nebo toxickým účinkům. Mu
látky a jejích hlavních metabolitů. 
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Před testováním léčebného přípravku je třeba shromáždit dostupné farmakologick
přípravku, případně některé parametry stanovit. Přesně musí bý

é 
informace o t definován 
che a 
rozpustnost. 

Pro hodnocení farm  
ech. Studie prov ány za odpovídající pro 

osouzení účinku na jiných druzích r
 musí být prováděny za stejných podmínek, jako je stanoven způsob aplikace daného 

y 
 pro doporučené užití přípravku. Musí být 

ud je to možné, je třeba 
 pozitivní farmakologický 

činek).  
Provádění farmakokinetických studií je u ryb velmi složité. Sledování časového 
u koncentrací účinné látky a metabolitů v tělních tekutinách, tkáních a exkretech je u 

ryb m

edeno na 
hlavníc

 
pro ryb

ch 
yužít přirozené infekce ryb a provést zkoušení snášenlivosti na nemocných rybách 

 

1.2.1 P

 č. 203 „Test akutní toxicity na 
bách“, nutné odchylky v rámci potřeb je nutné vždy dokumentovat a odůvodnit v projektu 

váděn takovým způsobem, jak je zamýšleno pro 
ého přípravku prováděna třemi způsoby:  

1. pod

 bez účinné látky. Maximální aplikační dávka by neměla 

mický vzorec, molekulová hmotnost, záporný logaritmus disociační konstanty (pKa) 

akologického účinku jsou požadovány zkoušky na cílových
organism edené s jedním druhem ryb jsou považov

yb stejné zoologické čeledi (event. rodu). Všechny p
zkoušky
léčebného přípravku.  

V rámci farmakodynamiky je nutné znát farmakodynamické účinky účinné látk
zkoušeného léčivého přípravku, které jsou základem
známy očekávané i vedlejší účinky, popř. nežádoucí účinky. Pok

kazujestanovit ED50 (efektivní dávku, kdy 50 % organismů vy
ú

průběh
ožné pouze na různých jedincích ze stejné experimentální skupiny (hejna). 

Farmakokinetické studie by měly být prováděny při různých teplotách vody. 
 
1.2 Zkoušení snášenlivosti (bezpečnosti) pro cílový organismus musí být prov

h cílových druzích. Studie provedené s jedním druhem ryb jsou považovány za 
odpovídající pro posouzení snášenlivosti na jiných druzích ryb stejné zoologické čeledi (ev. 
rodu). Pro účinné látky s novou chemickou strukturou nebo látky, které nebyly dříve určeny

y nebo jejich reprodukční vývojová a klidová stadia, je nutné rozsáhlejší zkoušení 
snášenlivosti. Naopak zkrácené zkoušení snášenlivosti je možné u látek, jejichž toxikologický 
profil je dobře znám na odpovídajících druzích. 

Pro zkoušení se používají zdravé testovací organismy. Vždy je nutná kontrolní skupina 
ryb, se kterou jsou prováděny stejné manipulace jako se skupinou ryb pokusných, kromě 
vystavení účinku zkoušeného léčivého přípravku. U ryb je možné v odůvodněných případe
v
(testovacích organismech).  

Vlastní zkouška snášenlivosti (bezpečnosti) pro cílový organismus je prováděna 
stanovením akutní toxicity po podání jedné dávky léčebného přípravku a testem toxicity po 
opakovaném podání. 

Vyhodnocení snášenlivosti je odvozeno z dokumentace toxikologických a klinických 
zkoušení. Cílem je stanovení terapeutického indexu (TI), který určuje hranice mezi
maximální doporučovanou léčebnou dávkou a dávkou způsobující nežádoucí účinky.  
 

ři akutním testu toxicity po podání jedné dávky zkoušeného léčivého přípravku 
nebo pomocné látky má být získána hodnota přibližné letální dávky pro údaje o vztahu mezi 
dávkou a účinkem. Test akutní toxicity zahrnuje také klinické sledování a patologicko-
anatomické vyšetření pitvou, pokud je to možné. Vlastní metodický postup akutního testu se 
řídí metodickými principy uvedenými v OECD pokynu
ry
pokusu. Způsob aplikace léčiv musí být pro
konečný přípravek. U ryb je aplikace léčebn

ání ve vodě (koupel, ponoření ) – kontrolní skupiny musí být vystaveny stejné 
koncentraci pomocných látek ve zkoušeném léčebném přípravku. 
2. perorální aplikace (sondou nebo medikovaným krmivem) – kontrolní skupině je v tomto 
případě podán zkoušený přípravek
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překroč

bem stejný objem roztoku bez účinné látky.  

st skupiny testovaných ryb je minimálně deset kusů. Pro každý test je 
nutné 

e 50% testovacích organismů (ryb). Dále klinický obraz během aplikace testované 
látky a

v čase, který je 
dikován pro provádění léčebného zákroku: xminLC50 = koncentrace testované látky, při 

1.2.2 T

cházejí ze zásad aplikace při akutní testu toxicity po jednom 
podání

 způsobem jako ryby testované.  

nulých 
b během testu musí být provedeno patologicko-anatomické vyšetření pitvou a histologicko-

u jinak, 

 tak kontrolních skupin. 

it 2000 mg na 1 kg hmotnosti ryb. Objem aplikované dávky sondou nemá překročit 
0,5 ml zkoušeného roztoku („kaše“) na 100 g hmotnosti ryb pro dosažení požadované dávky. 
3. injekční aplikace (intraperitoneální nebo intramuskulární) – kontrolní skupině je aplikován 
stejným způso

Vždy je nutné znát koncentraci účinné látky v léčivém přípravku před použitím 
v testu! Testovány mají být minimálně tři koncentrace: nejvyšší dávka pro zjištění vážných 
toxických účinků. Vedoucí pokusu musí obhájit vybranou velikost dávky a délku expozice. 

Testované ryby v jednom testu mají být odpovídající velikosti, věku, fyziologickému 
stavu a původu. Veliko

nasadit dvě pokusné nádrže a dvě kontrolní nádrže, umístění ryb je provedeno 
náhodným rozdělením. Zkoušené ryby jsou po dobu dvou týdnů před vlastním testem 
aklimatizovány v pokusných nádržích a musí vykazovat dobrý zdravotní stav. 

Výsledem testování je 96hLC50 = koncentrace testované látky, při které během 96 
hod. uhyn

 patologickoanatomický obraz při pitvě, provedené při úhynu během testování nebo po 
ukončení testu. Vhodné je také provedení dalších vyšetření (hematologické, biochemické, 
histologické apod.).  

Pro stanovení terapeutického indexu (TI) se stanovuje LC50 
in
které během x min. uhyne 50% testovacích organismů. Terapeutický index udává, kolikrát je 
hodnota LC dané látky pro ryby vyšší ve srovnání s hodnotou LC pro původce onemocnění. U 
léčivých přípravků je žádoucí dostatečný rozdíl mezi letální koncentrací (LC) pro původce 
onemocnění a letální koncentrací (LC) pro ryby. Terapeutický index (TI = 
xminLC50/doporučená léčebná koncentrace)  by měl mít hodnotu alespoň 4 nebo vyšší 
(optimální 10). 
 

oxicita při opakovaném podání je sledována pouze u přípravků určených pro 
opakované podání. Postup odpovídá pokynu OECD č. 204 „Test prolongované toxicity na 
rybách, 14denní studie“. Výběr testovacích organismů je stejný jako u testu akutní toxicity po 
jednom podání.  

Způsoby aplikace vy
. Při perorální aplikaci je nutné provádět detailní záznamy o příjmu krmiva a souběžně 

podávané denní dávce léčebného přípravku. Kontroly musí být krmeny bez přítomnosti 
testované látky stejným

Během celého testu je nutné průběžně sledovat a zaznamenávat parametry kvality 
vody (teplota, salinita, O2, NH3/NH4

+, tvrdost /∑Ca a Mg/, pH, průtok) a klinické parametry 
(chování ryb, příjem potravy, příznaky nežádoucích účinků, mortalitu). U všech uhy
ry
patologické vyšetření vybraných orgánů, eventuelně místa vpichu při injekční aplikaci. Pokud 
je to nutné jsou stejným způsobem vyšetřeny i přežívající ryby na konci testu. 
 
1.3  Zkoušení reziduí 

U ryb je stanovení reziduí prováděno ve svalovině v přirozené souvislosti s kůží, 
v odůvodněných případech v játrech (hepatopankreatu u kaprovitých ryb). Studie se skládá 
z 1 – 2týdenní aklimatizace ryb, z období aplikace zkoušeného léčebného přípravku a 
z období odběru vzorků pro stanovení reziduí. Pokud není stanoveno vedoucím pokus
jsou vzorky pro stanovení reziduí odebírány minimálně po dobu 20 dnů od poslední aplikace 
léčiva. Vzorek je odebírán vždy od deseti kusů ryb jak pokusných,

Stanovení obsahu reziduí v poživatelných částech ryb je nedílnou součástí stanovení 
ochranné lhůty (OL) léčebného přípravku. U potravinových zvířat nelze aplikovat léčivo, u 
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kterého nebyl stanoven MRL (maximální limit reziduí). MRL je maximální množství 
účinné látky, které lze v poživatelné tkáni akceptovat u každého cílového druhu zvířat, pro 

vinová zvířata (tedy i ryby) dodat 
pro lid

 

 for veterinary 
medici

řípravků se provádí podle Nařízení vlády č.25/1998 Sb. Příloha č.2 a 
podle V

0 pro nejcitlivější druh testovacích organismů.  
když léčiva označení „R“ nevyužívá, lze na základě hodnot získaných z níže uvedených 

í toxicity na rybách podle norem: ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - 
Stanov

 96hLC50 = koncentrace testované 
látky,  

Výsledkem je hodnota efektivní koncentrace 48EC50 = koncentrace testované látky, 
hem 48 hod. sledovaný účinek (v případě D. magna – imobilizace) 

 

±2 
hodin v

který je daná farmakologicky účinná látka určena (tedy i pro ryby). Na základě MRL je 
stanovena ochranná lhůta (OL) po dobu, které nelze potra

ský konzum. U ryb se ochranná lhůta (OL) vyjadřuje v denních stupních 
(stupňodnech). Jeden denní stupeň je představován průměrnou teplotou 1oC po dobu 1 dne 
(24 hod.) – např. 100 stupňodnů = 10 dní při průměrné teplotě 10 oC  .  

1.4 Ekotoxikologické hodnocení 
Probíhá pro léčiva podle pokynů CVMP/VICH/592/98 VICH Topic GL6: 

Environmental impact assessment (EIAS) for veterinary medicinal products - Phase I, 
CVMP/VICH/790/03 VICH Topic GL38: Environmental impact assessments

nal products (VMPs) - Phase II a pokynu podrobněji vysvětlující kroky v předchozích 
dvou pokynech a to EMEA/CVMP/ERA/418282/2005 Environmental Impact Assessment 
for Veterinary Medicinal Products in support of the VICH guidelines GL6 (Phase I) and 
GL38 (Phase II). Pro zjednodušení lze využít některé z metod uvedených pro hodnocení 
chemických látek a p

yhlášky Mze ČR č. 84 ze dne 4.dubna 1997. K řízení rizika spojeného s použitím 
léčiva lze pro tvorbu upozornění využít R-věty, které se standardně používají pro testované 
chemické látky a vymezují speciální rizika: 
R50: vysoce toxické pro vodní organizmy  -  LC50/EC50/IC50 ≤ 1 mg.l-1

R51: toxické pro vodní organizmy – LC50/EC50/IC50 ≤ 10 mg.l-1

R52: škodlivé pro vodní organizmy – LC50/EC50/IC50 ≤ 100 mg.l-1

Rozhodující pro zařazení látky nebo přípravku do třídy toxicity je zjištěná hodnota 
LC50/EC50/IC5
I 
toxikologických testů lze konstatovat, zda testovaný léčivý přípravek představuje riziko pro 
životní prostředí a je mu přiřazena některá z rizikových vět.  
 
1.4.1 Test akutn

ení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby /(Brachydanio rerio Hamilton-
Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/ Část 2: Obnovovací metoda a podle OECD 203 Fish, 
Acute Toxicity Test 

Výsledkem testu je hodnota letální koncentrace
při které během 96 hod. uhyne 50% testovacích organismů  

 
1.4.2 Akutní imobilizační test na dafniích (Daphnia magna Straus) podle norem: ČSN ISO 
6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, 
Crustacea) a  podle OECD 202 „Daphnia sp., Acute Immobilisation Test and Reproduction 
Test“  Part I – 24 H EC50 Acute Immobilisation Test. 

při které se vyskytne bě

1.4.3 Test inhibice růstu sladkovodních zelených  řas podle norem: ČSN EN ISO 8692 
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas a podle OECD 201 Guideline 
for Testing of Chemicals „Alga Growth Inhibition Test“.  

Výsledkem je hodnota inhibiční koncentrace 72hIC50µ - koncentrace testovaného 
vzorku, která způsobí 50% inhibici  růstové rychlosti řasové kultury v časovém úseku 72

e srovnání s kontrolou.  
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1.4.4 Dále po provedení předchozích testů lze dle potřeby využít testy OECD 305 
Biokoncentrace v rybách (Bioconcentration in fish), OECD 211 - Daphnia magna 
reproduction, OECD 210 Fish early-life stage, OECD 218 nebo 219 Sediment invertebrate 
species toxicity. 
 
 
2. Klinické testování 

Hlavním cílem sestavování dokumentace k účinnosti je prokázat léčebnou hodnotu 
ného pro ryby a definovat vhodnou dávku a dávkovací 

schéma

 podmínek pokusu. 
aznamenány a založeny na 

ch metodách. 

inný v různých podmínkách, 

nádrži jsou považovány za jednu 
kupinu. Pro terénní pokus musí být použity minimálně dvě skupiny, z toho jedna kontrolní. 

ké pokusy v komerčních rybích hospodářstvích by měly být prováděny 
za spon

tování anestetik a jiných 
eléčebných přípravků (např. preventivních) je prováděno na zdravých rybách.  

ku, který obsahuje pokyny a důležité 
inform

la 
održena všechna jeho doporučení. 

 
 

nového léčebného přípravku urče
. Testování musí proběhnout v experimentálních i poloprovozních podmínkách. 

Terénní zkoušení musí být prováděno v souladu s GCP (Good Clinical Practice = správná 
klinická praxe) podle pokynu Good Clinical Practice for the Conduct of Clinical Trials on 
Veterinary Medicinal Products in the European Union (v ČR vyhláška o správné klinické 
praxi č. 472/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 
2.1. Pokusy pro stanovení a ověření dávky (dose determination) 
Cílem je stanovit optimální dávku, dávkový interval a celkovou délku léčby pro uvedené 
indikace. Pokusy se provádějí jako kombinace experimentálních zkoušek a terénních 
(poloprovozních) pokusů. Údaje získané terénními pokusy jsou považovány za významnější.  
 
2.1.1 Experimentální pokusy mají možnosti kontroly a standardizace
Nadávkování čelenžního organismu do různých skupin musí být z
počítání parazitů, mikrobiologickém testování nebo dalších příslušný
 
2.1.2 Terénní pokusy musí zajistit, že léčebný přípravek je úč
které jsou v akvakulturních chovech ČR. Pro terénní klinické pokusy je třeba vybrat 3 – 5 
rybích hospodářství (farem) v takovém optimálním zeměpisném rozmístění, aby byly 
zastoupeny různé podmínky prostředí. Všechny ryby v jedné 
s
Většinou je kontrolní skupina kontrolou pozitivní, tj. skupinou, kde je rozšířeno onemocnění, 
ale není prováděna léčba. Negativní kontroly nejsou pro testy nakažlivých onemocnění 
požadovány. 

Terénní klinic
tánních vzplanutí infekcí (přirozených infekcí), pro které je požadována účinnost. Pak 

je nutné provést identifikaci původců onemocnění. Terénní tes
n
 
Závěr 
Výsledky všech fází testování léčivých přípravků jsou podkladem pro registrační řízení. Ve 
stručné a jasné formě jsou uvedeny v příbalovém letá

ace pro uživatele a je nedílnou součástí každého balení léčivého přípravku. Při aplikaci 
registrovaného léčiva nese odpovědnost za aplikaci výrobce, za předpokladu, že by
d
 
 
Souhrn 

Na základě norem platných v EU byl sestaven systém hodnocení léčiv určených pro ryby v podmínkách 
ČR. V článku jsou shrnuta pravidla pro předklinické a klinické testování, pro  stanovení reziduí a ekotoxicity 
léčiv určených pro ryby.  
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METODY HODNOCENÍ ZATÍŽENÍ VODNÍHO PROSTŘEDÍ 

THODS FOR THE ASSESSMENT OF THE (XENO)ESTROGENIC  
POLLUTION IN THE AQUATIC ENVIRONMENT 

 
MIKULA P., SVOBODOVÁ Z. 

 
 

bstract 
A number of endocrine disruptors having the (xeno)estrogenic activity presently contaminate the aquatic 

nvironment. The exposure of fish to these substances can elicit the disruption of hormonal regulation processes, 
hich can lead to feminization of male individuals. These changes could cause the reproductive impairment of 
sh followed by reduction of fish populations in the locations contaminated. The present paper briefly 
mmarizes the issue of the occurence of endocrine disruptors in the aquatic environment and describes the 
ethods used for the assessment of the environmental pollution caused by (xeno)estrogens. The methods used for 
e evaluation of the estrogenic potential of xenobiotics in vivo in the laboratory conditions are also mentioned.  

vod 
Kontaminace vodního prostředí cizorodými látkami představuje v současné době 

ávažný problém. Ve vodním prostředí jsou detekovány stovky látek, které mohou za určitých 
kolností působit toxicky na vodní organismy. Mnohé z těchto látek vykazují schopnost 
arušovat procesy hormonální regulace v živých organismech. Tyto látky jsou označovány 
ko endokrinní disruptory. K endokrinním disruptorům můžeme zařadit také látky 

 estrogenním účinkem. Vedle přirozených estrogenů resp. jejich metabolitů, které jsou 
ylučovány do odpadních vod samicemi obratlovců, jsou ve vodách často detekovány také 
yntetické estrogeny používané jako hormonální antikoncepce žen a dále tzv. xenoestrogeny 
dy látky antropogenního původu napodobující účinky přirozených estrogenů. V souvislosti 

 xenoestrogenními účinky jsou zmiňovány zejména alkylfenolethoxyláty, které se používají 
ko neiontové detergenty a emulgátory v textilním a v kožedělném průmyslu a jako přísady 
ři výrobě pesticidů i plastů. Degradace alkylfenolethoxylátů ve vodě vede ke vzniku 
lkylfenolů, jejichž xenoestrogenní účinek byl již prokázán v mnoha studiích. Alkylfenoly 
ou navíc poměrně stálé v životním prostředí a mají tendenci akumulovat se v potravních 
ězcích. Nejdůležitějšími alkylfenoly jsou nonylfenol a octylfenol (Nimrod a Benson, 1996). 
ezi další potenciální xenoestrogeny, jejichž přítomnost bývá zjišťována v povrchových i 

 odpadních vodách patří bisfenol A, který se běžně používá při výrobě syntetických 
ryskyřic a plastů, některé pesticidy (dříve používané organochlorové insekticidy v čele 
 DDT, methoxychlor) i další látky (např. PCB, bromované zpomalovače hoření). Vedle látek 
 estrogenním účinkem může být vodní prostředí kontaminováno také endokrinními 
isruptory vykazujícími antiandrogenní účinek (např. fungicidy vinclozolin a prochloraz, 
,p´-DDE) popř. antiestrogeny (některé kongenery PCBs, polychlorované dibenzodioxiny) 

eith, 1997). 
Množství endokrinních disruptorů obsažených ve vodním prostředí závisí především 

a míře industrializace dané oblasti, takže nejvyšší koncentrace těchto látek bývají nacházeny 
e vodách regionů s rozvinutým průmyslem případně pod velkými aglomeracemi. Velký 
ýznam z hlediska možné kontaminace vod mají čistírny odpadních vod (ČOV). Procesem 

čné míry degradována většina estrogenních či 

trace nonylfenolu ve vodě (180 μg/l) byla zjištěna 
v Anglii v řece Aire (Blackburn a Waldock, 1995). Uvádí se, že nonylfenol může působit 
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čištění odpadních vod je sice do zna
xenoestrogenních látek, přesto však upravená voda z ČOV představuje riziko znečištění 
vodních toků. Bylo zjištěno, že koncentrace estrogenů v takto upravených vodách mohou 
dosahovat hodnot několika desítek ng/l (Desbrow a kol., 1998). Pokud jde o alkylfenoly, 
nejvyšší dosud zaznamenaná koncen
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xenoes ejvíce 
zatíženým látkami s xenoestrog , Obříství a Zelčín na Labi a 
vysoká a také 
v některých p , 
2002).  

Hlavním problémem d endokrinními disruptory 
s estrogenním účinkem je narušení proces ůže vyústit 
v poruchy reprodukce ryb i dalších vodních organismů. U samců ryb dochází k poklesu hladin 

ního testosteronu (Folmar a kol., 1996) a často bývá také popisován výskyt 

notypově samčích jedinců plotice obecné (Rutilus rutilus) pocházejících z výše zmíněné, 
noly silně zamořené řeky Aire, odhalilo, že 93 % těchto jedinců má vedle samčích 
n

trogenně již při koncentraci v řádu desítek μg/l. Na území ČR patří k lokalitám n
enním účinkem lokality Valy

kontaminace vod xenoestrogeny zejména bisfenolem A byla zaznamenán
řítocích vou (Stachel a kol. Labe (např. Ohře, Bílina) a na soutoku Labe s Vlta

vyplývajícím z kontaminace vo
onální regulace, které mů horm

endogen
intersexuálních jedinců ryb v kontaminovaných vodách (JOBLING a kol., 1998; Kavanagh a 
kol., 2004). Feminizovaní samci (hermafrodité) ryb vykazují zpravidla sníženou reprodukční 
schopnost v důsledku snížené motility a fertility jejich spermatu. Oplozené jikry jedinců 
exponovaných látkami s (xeno)estrogenním účinkem mají také sníženou líhnivost (Jobling a 
kol., 2002a,b). Vztah mezi kontaminací vod látkami s (xeno)estrogenním účinkem a zvýšenou 
incidencí výskytu intersexuálních jedinců byl potvrzen v Anglii. Histologické vyšetření 
fe
alkylfe
pohlav ích žláz vyvinuty také žlázy samičí (Jobling a kol., 2002a). Nadměrná incidence 
výskytu intersexuálních jedinců ryb byla zaznamenána i na našem území. Incidence výskytu 
14,8  resp. 17,4  intersexuálních jedinců parmy obecné (Barbus barbus) na dvou odběrových 
místech na řece Jihlavě svědčí o relativně vysoké kontaminaci vody z těchto lokalit 
endokrinními disruptory s (xeno)estrogenním účinkem (Peňáz a kol., 2005). Vedle feminizace 
samců ryb vlivem kontaminace vod endokrinními disruptory s (xeno)estrogenním účinkem 
byla několikrát popsána také maskulinizace samičích jedinců ryb v souvislosti s jejich 
expozicí odpadními resp. upravenými vodami z papíren (Bortone a Cody, 1999; Jenkins a 
kol., 2001; Larsson a Förlin, 2002). Pravděpodobným vysvětlením tohoto jevu je přítomnost 
rostlinných sterolů (např. β-sitosterolu) v odpadních vodách z papíren. Tyto steroly se usazují 
v sedimentech, kde jsou přeměňovány přítomnými mikroorganismy na progesteron, který je 
prekursorem androgenu androstendionu. Přítomnost progesteronu i androstendionu 
v sedimentech řek přijímajících upravené vody z papíren potvrdili Jenkins a kol. (2001, 
2004). 

 
Vitellogenin – biomarker zatížení vodního prostředí látkami s (xeno)estrogenním 
účinkem 

Patrně nejznámějším biomarkerem expozice ryb látkami s estrogenním účinkem je 
vitellogenin (vtg.). Jedná se o dimerický glykofosfolipoprotein, který je syntetizován v játrech 
všech oviparních obratlovců v závislosti na míře jejich estrogenní stimulace. Vitellogenin je 
následně krví transportován do ovárií, kde se štěpí na proteiny lipovitellin a phosvitin, které 
tvoří hlavní složky vaječného žloutku. Přestože je gen pro syntézu vitellogeninu vlastní jak 
samičím, tak i samčím či juvenilním jedincům, bývá většinou tento protein detekován pouze 
v játrech, plasmě či v homogenátech celých těl pohlavně dospělých samic ryb. Je tomu tak 
proto, že gen pro syntézu vitellogeninu je aktivován estrogeny. Zatímco koncentrace 
endogenních estrogenů u pohlavně dospělých samic ryb jsou vysoké, v organismu samců a 
juvenilů se tyto hormony nacházejí pouze v zanedbatelném množství, které zpravidla není 
schopno indukovat proces vitellogeneze. Kontaminace vodního prostředí environmentálními 
(xeno)estrogeny však aktivuje gen pro syntézu vitellogeninu také u exponovaných samčích a 
juvenilních jedinců ryb, čehož lze využít k hodnocení zatížení prostředí těmito látkami 
(Wheeler a kol., 2005). Zatímco v minulosti byla k detekci vitellogeninu ve tkáních ryb 
používána radioimunoanalýza (RIA) (Tyler a Sumpter, 1990), dnes se převážně používají 
ELISA metody (Fenske a kol., 2001; Holbech a kol., 2001; Brion a kol., 2002), případně se 
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zjišťuje exprese genů pro syntézu vitellogeninu s využitím detekce vtg.-mRNA pomocí RT-
PCR (Lattier a kol., 2001). Zatímco v terénu jsou za účelem hodnocení kontaminace prostředí 
látkami s estrogenním účinkem zjišťovány téměř výhradně koncentrace vitellogeninu 
v plasmě či v játrech samců ryb, v laboratorních podmínkách jsou z důvodu hodnocení 
xenoestrogenního potenciálu cizorodých látek stanovovány koncentrace vitellogeninu jak u 
samců,

Vedle měření koncentrací vitellogeninu v rybách je možným kritériem hodnocení 
(xeno)estrogenního potenciálu cizorodých látek in vivo v laboratorních podmínkách také 

íce než 20000 různých druhů, probíhají procesy diferenciace pohlaví u jednotlivých 
druhů 

 tak u juvenilů. Interpretace výsledků měření koncentrací vitellogeninu v tělech ryb 
však není zcela snadná. Janssen a kol. (1995) např. detekovali abnormálně vysoké 
koncentrace vitellogeninu u samic platýse bradavičnatého (Platichthys flesus), které byly 
exponovány sedimentem pocházejícím z Rotterdamského přístavu, ve srovnání s kontrolou. 
Na druhou stranu u samců kontrolních ani exponovaných sedimentem nebyl detekován 
vitellogenin. Uvedené výsledky svědčí o tom, že zvýšení koncentrací vitellogeninu u samic 
exponovaných sedimentem nebylo pravděpodobně způsobeno kontaminací Rotterdamského 
přístavu exogenními (xeno)estrogeny. Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu může být 
přítomnost látek schopných inhibovat katabolismus endogenních estrogenů v testovaném 
sedimentu (Janssen a kol., 1995, Kime a kol., 1999). Přes tyto nedostatky je dnes vitellogenin 
jako biomarker expozice ryb látkami s (xeno)estrogenním účinkem jednoznačně 
upřednostňován před jinými potenciálními biomarkery proteinové povahy specifickými pro 
samičí pohlaví ryb např. před tzv. zona radiata proteinem (zrp.) 

 
Hodnocení xenoestrogenního potenciálu cizorodých látek in vivo v laboratorních 
podmínkách 

K testům toxicity na rybách se za účelem studia účinků endokrinních disruptorů 
používají především 3 druhy ryb - danio pruhované (Danio rerio), halančík rýžovištní 
(Oryzias latipes) a střevle Pimephales promelas (OECD, 2004). Zatímco v Americe se 
nejčastěji používá právě střevle Pimephales promelas a v Japonsku resp. v Asii halančík 
rýžovištní, v Evropě je to především danio pruhované. Všechny zmiňované druhy ryb jsou 
poměrně nenáročné na chov, snadno se rozmnožují i v laboratorních podmínkách a mají 
krátký generační interval, což z nich činí ideální pokusné organismy. Halančík rýžovištní i 
střevle Pimephales promelas jsou navíc druhy, u nichž lze velmi snadno zjistit pohlaví ryb, 
poněvadž je zde poměrně výrazný pohlavní dimorfismus.  

diferenciace pohlaví resp. poměr pohlaví ryb. Vzhledem k tomu, že třída ryby (Pisces), 
obsahuje v

ryb často velmi odlišnými mechanismy. V zásadě však můžeme říci, že vedle 
genetických faktorů se v procesech diferenciace pohlaví ryb mohou uplatňovat také faktory 
environmentální (např. teplota prostředí, v němž ryby žijí, koncentrace polutantů ve vodách, 
fotoperioda a intenzita světla ad.) či sociální (např. hustota populace ryb, hierarchie a 
agresivita ad.) (Baroiller a kol. 1999).  

V souvislosti s diferenciací pohlaví ryb se vedle výše zmíněných faktorů velmi často 
hovoří i o úloze endogenních pohlavních hormonů. Předpokládá se, že diferenciace gonád ryb 
je většinou závislá právě na koncentracích těchto hormonů a že může být také ovlivněna 
následkem expozice ryb exogenními estrogeny či endokrinními disruptory (xenoestrogeny, 
xenoandrogeny) (Strüssman a Nakamura 2002). Podmínkou je ovšem expozice ryb během 
kritické periody vývoje jejich pohlaví. Toto období bývá pro různé druhy ryb různé. Pokud 
jde o danio pruhované (Danio rerio), bylo zjištěno, že tento druh prochází během periody 
diferenciace pohlaví stádiem juvenilního hermafroditismu – tzv. protogynie. Takahashi, 1977, 
zjistil, že u všech danií bez ohledu na jejich geneticky podmíněné pohlaví dochází na počátku 
periody diferenciace jejich gonád ke tvorbě ovárií. Tyto gonády, které však nejsou plně 
diferencované a funkční, jsou pozorovatelné již ve věku 20 dnů po vylíhnutí danií. Během 
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následujícího období dochází zhruba u poloviny ryb k přestavbě těchto nezralých gonád a 
ke tvorbě testes. Spouštěcím mechanismem tohoto procesu je pravděpodobně apoptóza oocytů 
nezralých ovárií (Uchida a kol., 2002), která je řízena vlivem endogenních pohlavních 
hormonů. U zbylých ryb probíhá proces dozrávání ovárií. Přestože je dle některých autorů 
proces diferenciace gonád u danií pruhovaných ukončen již ve věku 30-40 dnů (Takahashi, 
1977; Uchida a kol., 2002), jiní autoři uvádějí, že plně vyvinuté samčí či samičí gonády jsou 
pozorovatelné zhruba v 60 dnech věku danií pruhovaných (Andersen a kol., 2004). Maack a 
Segner (2004) zase rozlišují 3 různé periody vývoje gonád dania pruhovaného. Stádium 
juvenilního hermafroditismu dle těchto autorů trvá od 15. do 42. dne po fertilizaci. Toto 
stádium je následováno obdobím přestavby (mezi 43.-71. dnem po fertilizaci), během něhož 
dochází k postupné přeměně nediferencovaných gonád (ovárii) na testes nebo ovária. Třetím 
stádiem, které trvá zhruba od 72. do 99. dne po fertilizaci je stádium dalšího postupného 
rozvoje gonád. Po tomto období jsou již dania pruhovaná považována za reprodukce schopná 
a tedy dospělá (Maack a Segner, 2004).  

Výsledky laboratorních studií jednoznačně prokázaly, že expozice ryb látkami 
hormonální povahy během kritické periody vývoje jejich pohlaví může vyvolat změny 
v poměru pohlaví ryb v testovaných skupinách. Bylo zjištěno, že expozice juvenilních danií 
pruhovaných estrogeny (např. 17β-estradiolem či 17α-ethinylestradiolem) může navodit zvrat 
pohlaví u exponovaných jedinců. V exponovaných populacích ryb pak zjišťujeme více či 

004; Maack a Segner, 2004) a to v závislosti na koncentraci testované látky. 
Obdob

ech exponovaných ryb. Juvenilní jedinci exponovaní 
MT v 

méně výrazný posun poměru pohlaví ve prospěch pohlaví samičího (Örn a kol., 2003, 2006; 
Brion a kol., 2

ně byl potvrzen xenoestrogenní účinek bisfenolu A (Drastichová a kol., 2005). Na 
druhou stranu k posunu poměru pohlaví ryb ve prospěch pohlaví samčího dochází v důsledku 
expozice ryb androgeny (17α-methyltestosteron, 17β-trenbolon) (Örn a kol., 2003, 2006) 
nebo v důsledku expozice ryb fadrozolem (Fenske a Segner, 2004). Fadrozol sice není 
klasickým androgenem v pravém slova smyslu, protože nemá schopnost vazby na androgenní 
receptory v cílových tkáních, přesto však může ovlivňovat procesy hormonální regulace a tím 
i poměr pohlaví ryb. Je tomu tak z důvodu inhibice aktivity enzymu cytochrom P450 
aromatázy (CYP19), který je v organismu zodpovědný za konverzi endogenních androgenů 
(např. 11-ketotestosteronu) na estrogeny (17β-estradiol). 

Zajímavý fenomén uvádějí někteří autoři. Jedná se o tzv. paradoxní feminizaci ryb 
v důsledku jejich expozice velmi vysokými koncentracemi androgenů (Rinchard a kol., 1999; 
Zerulla a kol., 2002; Örn a kol., 2003). Bylo zjištěno, že zatímco expozice juvenilních danií 
pruhovaných androgenem 17α-methyltestosteronem (MT) v koncentracích 26-500 ng/l vedla 
k signifikantní maskulinizaci exponovaných ryb (např. ve skupině exponované MT 
v koncentraci 500 ng/l bylo zjištěno u všech jedinců samčí pohlaví), v koncentraci 1000 ng/l 
nebyl androgenní účinek testované látky již zdaleka tak výrazný a u nezanedbatelného 
procenta ryb byla dokonce zjištěna intersexualita. Obdobný efekt byl také stanoven pomocí 
měření koncentrací vitellogeninu v těl

koncentracích 26-500 ng/l vykazovali postupný pokles koncentrací vitellogeninu 
závislý na expoziční dávce, u jedinců exponovaných MT v koncentraci 1000 ng/l však přesto 
došlo k neočekávanému nárůstu koncentrací vitellogeninu, které byly  u této skupiny ryb 
dokonce vyšší než u ryb ze skupiny kontrolní (Örn a kol., 2003). Vysvětlením paradoxní 
feminizace je pravděpodobně nenadálá indukce výše zmiňované cytochrom P450 aromatázy 
vlivem velmi vysokých koncentrací androgenů, protože 17α-methyltestosteron je jejím 
substrátem. Indukce enzymu pak vede ke tvorbě excesivního množství estrogenů v 
organismu, které jsou zodpovědné za popsané projevy. Örn a kol. (2003) dále pozorovali 
paradoxně maskulinizující efekt vysokých koncentrací (25 ng/l) syntetického estrogenu 17α-
ethinylestradiolu, přestože pro tento jev nemají vysvětlení. V každém případě si můžeme 
dovolit tvrdit, že mezi hladinami endogenních estrogenů a androgenů v organismu ryb 
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existuje velmi úzký vztah. Koncentrace estrogenů v organismu jsou totiž řízeny vlivem 
gonadotropinů (GTH-I a GTH-II) pomocí mechanismu zpětné vazby (Arcand-Hoy a Benson, 
1998).  

V rámci výzkumu vlivu (xeno)estrogenů a dalších endokrinních disruptorů na 
reprodukci ryb je dále v laboratoři možno provádět tzv. multigenerační studie. V rámci těchto 
studií mohou být exponováni zkoumanými látkami jak dospělí jedinci ryb, tak také jednotlivá 
vývojová stádia ryb či dokonce již oplozené jikry ryb. Sleduje se pak nejen vliv testované 
látky na produkci vitellogeninu či vývoj resp. poměr pohlaví u ryb, ale také počty jiker 
nakladené samicemi ryb exponovanými testovanou látkou, procento oplození těchto jiker, 
jejich líhnivost, popřípadě mortalita během embryonální či larvální fáze vývoje (Brion a kol., 
2004). 

 
ZÁVĚR 

S rozvojem průmyslu v poslední době dochází k výrazné kontaminaci vodního 
prostředí koktejlem potenciálně toxických látek. Mnoho látek, které se ve vodním prostředí 
běžně vyskytují, může narušovat procesy hormonální regulace v živých organismech a 
působit tak jako tzv. endokrinní disruptory. Kontaminace vod těmito látkami, byť i v poměrně 
nízkých koncentracích, pak může mít za následek poruchy reprodukce ryb i dalších vodních 
živočichů, což může vážně narušit biologickou rovnováhu v zatížených lokalitách. Přestože je 
problematice výzkumu kontaminace vod endokrinními disruptory v dnešní době věnována 
velká pozornost, existuje stále mnoho otazníků. Další výzkum by měl být zaměřen nejen na 
zjišťování toxických účinků jednotlivých endokrinních disruptorů, ale také jejich směsí.  Dále 
by byla velmi přínosná snaha o zlepšení metod detekce těchto látek v životním prostředí a o 
zkvalitnění procesů čištění odpadních vod, které představují potenciální zdroj kontaminace 
vodního prostředí.  
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BIODEGRADABILITA A TOXICITA EKOLOGICKY ŠETRNÝCH 
VÝROBKŮ 

EGABABILITY BIOD AND TOXICITY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS 

ORA V. 

kompone
 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV) byl v ČR vyhlášen 
4.4.1994. Od té doby bylo touto ekoznačkou označeno přes 350 výrobků. Kompletní a 
ktuální seznam označených výrobků lze najít na www.ekoznacka.cz. Přehled se týká 50 
ýrobkových kategorií. Požadavky na snadnou biologickou rozložitelnost a nízkou toxicitu se 
kají zejména těchto kategorií: olejů pro mazání řezných částí motorových pil, pracích 

rostředků pro textilie, nátěrových hmot ředitelných vodou, tekutých čistících přípravků, 
pidel a tmelů ředitelných vodou, hydraulických kapalin, tenzidových mycích kosmetických 
rostředků, mazacích, teplonosných a elektroizolačních kapalin pro oběhové systémy. Není 
áhodou, že mezi první směrnice vydané MŽP patřily směrnice týkající se olejů pro mazání 
otorových pil (č. 02), pracích prostředků pro textilie (č. 03), nátěrových hmot ředitelných 

odou (č. 04), tekutých čistících přípravků (č. 07) a lepidel a tmelů ředitelných vodou (č. 08). 
e všech těchto případech šlo především o hodnocení jejich toxicity a biodegradability 
 prostředí, zejména ve vodě. Šlo o výrobky, které obsahovaly především tenzidy nebo oleje, 
ro které byly původně vypracovány zkoušky na biologickou rozložitelnost. Předností těchto 
měrnic je jejich jednoduchost. Soustřeďují se především na kvalitativní zastoupení 
dnotlivých komponent, pro které jsou předepsány příslušné biologické, případně chemické 
ožadavky. Na kvantitativní zastoupení komponent se klade menší důraz.  

Také v rámci EU byla v rámci udělování ekoznačky Společenství obdobným 
ýrobkům věnována mimořádná pozornost, protože možný počet komponent (především 
nzidů) je mimořádně vysoký. To se týká zejména revidovaných ekologických kritérií pro: 

- mycí prostředky do myček nádobí (2003/31/ES); 
- prací prostředky (2003/200/ES); 
- univerzální čistící prostředky (2005/344/ES); 
- mycí prostředky pro ruční mytí nádobí (2005/342/ES). 

Rozdělení do těchto čtyř skupin vychází z toho, že pro některé speciální účely je 
ezbytné aplikovat některé organické látky, které nejsou z ekologického hlediska zcela 
hodné, ale jejich obsah je nutný, aby byly dodrženy požadavky na dostatečnou účinnost. 
 tohoto hlediska je ovšem diskutovatelné, zda takové prostředky by měly být označovány 
ko ekologicky šetrné, i když jejich zastoupení na trhu je nezbytné. To se týká především 

istících prostředků, používaných především v průmyslu. 
Výpočet kritérií pro udělování ekoznačky je poměrně složitý. Bodové hodnocení 

ybraných parametrů, prahové hodnoty a váhové faktory se vypočítávají pro každou složku 
 přihlédnutím k dávce na jeden mycí cyklus. Zde je určitý nedostatek tohoto přístupu, 
rotože je sporné dodržování dávkování, zejména při ručním prací. Kromě toho se 

dobí stále více prosazují koncentrované, tzv. kompaktní prostředky, kde obsah 

ení 
bsahu chemických látek, fosforečnanů a biologické rozložitelnosti nesmí 

 
PITTER P., SÝK

 
Abstract 

The survey about the problems dealing with  the evaluation of ecological criteria for the award of the 
ity and Austrian eco-label for laundry detergents and cleaners has been given. There arCommun e two main 

crtieria: biological degradability and toxicity of the components. The emphasization of the content of individual 
nts in the given  product  should be considered as less important.  
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je  a plnidel menší, čímž se šetří obalový materiál. Na trhu mají 
tyto prostředky značku „Eurokompakt“. Takže vyšší obsah anorganických a organických 

dnotlivých komponent je vyšší

komponent ještě nemusí být z ekologického hlediska závadný. Součet bodového hodnoc
toxicity, celkového o
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pře na 
úkor ukazatele jiného, i když celková su á, což nelze považovat za účelné.  
  
v daném
gramech na vsázku prádla. V podkladech EU se uvádí věta, že koncentrace složek ve 
výrobku, u kterých se vyžaduje doložení shody s ekologickými kritérii, je u nebezpečných a 

h látek stanovena na úroveň 0,01 % hmotnosti přípravku. Toto je podle mého názoru 

látky mimořádně toxické a nerozložitelné, a označit je jako ekologicky šetrné.  

le na mycí cyklus, 

u 
v p í  0,5 % (rozumí se tím fosfor v TPP 
a fo  bylo vyvoláno skutečností, že celé území ČR je 
zař n ast. Toto omezení se však nevztahuje na 
pra p ředky určené pro vývoz, nebo 

oxické, vykazují estrogenní aktivitu 

kročit určitou hodnotu. Tento způsob však umožňuje snížit hodnotu jednoho ukazatele 
ma zůstane stejn

Samostatnou diskusi vyžaduje názor, který váže ekologická kritéria na jejich obsah
 prostředku, který se pak přepočítává (u pracích prostředků) podle spotřeby v 

toxickýc
poněkud zavádějící, protože biologicky nerozložitelné a vysoce toxické látky by neměly být 
v přípravku vůbec přítomny, pokud by měl být přípravek označen jako ekologicky šetrný. To 
je stejné, jako kdyby v některých pesticidech byla přípustná určitá koncentrace DDT, jako 

 Další problematickou skupinou jsou deriváty kyseliny fosfonové, alkylfosfonany, resp. 
alkylfosfonáty. Jedná se o přípravky, které mají komplexační účinky a stabilizují bělicí účinky 
peroxoboritanů. Především jde o terminologický problém. Ve výše uvedených materiálech 
EU týkajících se ekoznačky Společenství, se anglický název „phosphonates“ nevhodně 
překládá jako „fosforitany“. Vychází se z terminologie anorganické chemie, kde kyselina 
fosforitá HP(O)(OH)2 skutečně existuje. Použije-li se názvosloví koordinačních sloučenin, 
pak jde o kyselinu hydridotrioxofosforečnou. V zahraniční literatuře se však tato terminologie 
v případě detergentů nepoužívá. V případě pracích prostředků jde o organické látky, ve 
kterých je organický uhlík vázán přímo na atom fosforu, např. R-P(O)(OH)2, R-P(O)(OR)2. 
Proto se nejčastěji vychází z názvosloví organické chemie IUPAC a hovoří se o derivátech 
kyseliny fosfonové, jejíž soli jsou fosfonáty, resp. fosfonany. Většinou jde o deriváty 
polyfosfonových kyselin. Tato terminologie se používá i v Nařízení vlády č. 648/2004 Sb 
týkající se detergentů. Z hlediska bilance fosforu v detergentech lze předpokládat, že ve 
většině případů 1 g dostupných fosfonanů odpovídá asi 0,3 g P.  
 Pokud se týká obsahu polyfosforečnanů (konkrétně jde o trifosforečnan, obvykle 
nazývaný tripolyfosfát TPP) není v tomto směru EU jednotná. Ve výše uvedených skupinách 
pracích a mycích prostředků se připouští určitý obsah TPP vztažený obvyk
pouze u univerzálních čistících prostředků se limituje celkový obsah fosforu 1 % na hmotnost 
výrobku, což je podstatně srozumitelnější. Údaj se týká jak anorganických fosforečnanů, tak i 
fosfonanů. V ČR je situace taková, že ve vyhlášce č.78/2006 Sb. se obsah sloučenin fosfor

rac ch prostředcích pro domácnosti limituje hodnotou
sfor ve fosfonanech). Toto nařízení

aze o z hlediska eutrofizace mezi tzv. citlivou obl
cí rostředky pro praní v průmyslu a institucích a na prost

pro distribuci v jiných členských zemích EU. V zemích EU není přístup k většímu omezení 
polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích jednotný. V uvedeném nařízení č. 
648/2006 Sb. se konstatuje, že problém obsahu fosforečnanů bude projednán až v roce 2007. 
Zde má Česká republika určitý předstih. 
 Zvláštní diskusi vyžaduje hodnocení biologické rozložitelnosti. Podle očekávání jsou 
jednoznačně zakázány ethoxyláty alkylfenolů, které jsou t
a řadí se mezi sloučeniny označované jako endokrinní disruptory. Tyto látky se vyskytují i 
v labské vodě. Kromě toho jsou biologicky poměrně těžko rozložitelné a to jak za aerobních, 
tak i anaerobních podmínek. Dále do skupiny zakázaných látek z hlediska biologické 
rozložitelnosti patří komplexotvorné látky kyselina ethylendiaminotetraoctová a do určité 
míry i kyselina nitrilotrioctová. Rovněž do této skupiny zakázaných látek patří i vonné 
nitromušusové látky. 
 Počet různých tenzidů a dalších organických látek aplikovatelných v pracích a 
čistících prostředcích je značný. Většina těchto tenzidů byla již testována na biologickou 
rozložitelnost, avšak nebyl dosud k dispozici globální přehled, který by umožnil posoudit 
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jejich biodegradovatelnost, aniž by bylo zapotřebí provádět s běžně používanými tenzidy 
samostatné zkoušky. Pro účely hodnocení biologické rozložitelnosti tenzidů a ostatních 
organických látek v pracích a čistících prostředcích byl vyhotoven revidovaný přehled, který 
je k dispozici např. v Rozhodnutí komise z.d. 23. března 2005, kterým se stanoví ekologická 
kritéria pro udělování ekoznačky Společenství univerzálním čistícím prostředkům a čistícím 
prostředkům pro hygienická zařízení (2005/344/ES). (Úřední věstník EU L 115/42, 4.5.2005). 
V dodatku I je uveden seznam DID (Detergents Ingredient Database). Data báze obsahuje 
údaje o 199 sloučeninách patřících do skupiny aniontových , neiontových, amfolytických 
a kationtových tenzidů, dále konzervační látky a další komponenty. Jsou uvedeny údaje o 
akutní a chronické toxicitě a údaje o aerobní a anaerobní rozložitelnosti. Látky jsou podle 
aerobní biologické rozložitelnosti klasifikovány jako snadno rozložitelné (R-readily), 

ůvodního substrátu. U 
tšiny

ost převyšuje asi 1500 tj. asi 30 EO. Problém s jejich 

na výzkumy ve Švýcarsku, kde koncem 90. let minulého století byly 

potenciálně (inherentně) rozložitelné (I-inherent) a rezistentní (P-persistent). Látky podle 
rozložitelnosti za anaerobních podmínek jsou klasifikovány jen do dvou skupin: na látky 
biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek Y (yes) a na látky biologicky nerozložitelné 
za anaerobních podmínek N (no). Avšak kvantitativní údaje v procentech nejsou uvedeny.  
 Souhrnně lze dospět k některým obecnějším závěrům. Především byla potvrzena 
anaerobní stabilita lineárních alkylbenzensulfonanů (LAS, LABS), které patří mezi 
nejrozšířenější aniontové tenzidy v pracích a čistících prostředcích. Za aerobních podmínek 
jsou sice řazeny mezi látky biologicky snadno rozložitelné, avšak je jen úzká hranice mezi 
snadnou a potenciální (inherentní) rozložitelností. Hlavním handicapem LAS je jejich znační 
stabilita za anaerobních podmínek, jako je tomu u většiny aromatických sloučenin. Chování 
lineárních alkylbenzensulfonanů za aerobních podmínek značně ovlivnilo limit pro snadnou a 
úplnou biologickou rozložitelnost, která se v současné době uvádí 70 % rozpuštěného uhlíku 
(DOC). Je to hodnota relativně nízká, protože se předpokládá, že po ukončeném biologickém 
rozkladu se zoxiduje a na novou biomasu převede jen asi dvě třetiny p
vě  biologicky snadno a úplně rozložitelných látek lze biologicky odstranit více než 80 % 
až 90 % DOC. Uvedená relativně málo přísná hodnota 70 % DOC byla do značné míry 
ovlivněna požadavky na biologický rozklad LABS. Jde totiž o směs isomerů, sice s převážně 
s lineárním řetězcem, avšak ne všechny průmyslově vyrobené tenzidy tohoto typu, které jsou, 
nebo byly, na trhu vykazovaly aerobní biodegradaci vyšší než 70 %. Proto byl zvolen tento 
méně přísný limit pro úplnou biologickou rozložitelnost, aby nejpoužívanější typ aniontového 
tenzidu mohl být zařazen mezi ekologicky vhodné typy tenzidů. Avšak jeho stabilita za 
anaerobních podmínek je jejich nedostatkem.  
 Pokud se týká neiontových ethoxylátů alifatických kyselin a alkoholů je zde poněkud 
setřena závislost na délce ethoxylového řetězce. Pokud nepřesahuje délka ethoxylového 
řetězce 30 EO, jsou tyto látky považovány za biologicky snadno rozložitelné. Pokud je počet 
ethoxylových skupin větší než 30, jsou již řazeny mezi látky jen potenciálně rozložitelné. 
Tomu odpovídá i stabilita vysokomolekulárních polyethylenglykolů za aerobních podmínek, 
pokud jejich relativní molekulová hmotn
biologickou rozložitelností za anaerobních podmínek není. 
 Pokrokem ve výše uvedených materiálech Komise EU uvádějících ekoznačku je 
požadavek na biologický rozklad přítomných organických látek také za anaerobních 
podmínek. Tento požadavek se zatím nedostal do Nařízení vlády č. 648/2004 Sb. týkající se 
detergentů. V tomto nařízení se dosud stanovení biologické rozložitelnosti za anaerobních 
podmínek nevyžaduje, avšak uvádí se, že metodický postup bude vypracován do dubna 2009. 
Je zde určité zpoždění za požadavky na ekologicky šetrné detergenty. Orientace na anaerobní 
rozklad byla iniciová
analyzovány sedimenty jezera odebírané až do hloubky 80 cm, kde již zcela převládají 
anaerobní podmínky. Výsledky ukázaly, že v těchto sedimentech jsou stále ještě prokazatelné 
zbytkové koncentrace TPBS (tetrapropylenbenzensulfonanu sodného), NPEO (aduktů 
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alkylfenolů s ethylenoxidem) a kationtového DADMAC (dialkyldimethylamonioum-
chloridu). Změny v koncentracích byly způsobeny jednak zákazem jejich výroby (TPBS, 
NPEO, DADMAC) nebo rozvojem čistírenské techniky za aerobních podmínek (LAS). 
 Kromě EU mají i jiné státy obdobná kritéria, podle kterých by se měly hodnotit prací a 
čistící prostředky šetrné k životnímu prostředí. Jde např. o Rakousko, které má rovněž 
„Kriterïen zur Einstufung von umweltschonender Wasch- und Reinigungsmitteln“. 
K dispozici je verze pro spotřebitelskou a velkospotřebitelskou oblast z roku 2004. Tyto 
materiály byly již připravovány od osmdesátých let minulého století. Základem je dělení látek 
na málo, mírně a silně zatěžující, přičemž výsledné hodnocení závisí na tom, kolik látek té 
které skupiny je ve výrobku obsaženo. Kromě toho se bere v úvahu i množství použité ve 
výrobku. Zařazení komponenty do jedné z uvedených skupin závisí jednak na chemických a 
biologických vlastnostech (což je logické), avšak také na jejich kvantitativním zastoupení. To 
se však netýká tenzidů. Přehled tenzidů je méně vyčerpávající než je tomu ve výše uvedených 
podkladech EU. Nejsou uvedena kritéria, podle kterých byly tenzidy řazeny mezi mírně, 
středně nebo silně zatěžující. Mezi málo zatěžující je zařazen jen minimální počet tenzidů, 
kde kromě mýdla se vyskytují také kationtové „esterquaty“, které jsou sice biologicky 
rozložitelné, nicméně z hlediska toxicity je nelze považovat za nezávadné. Na druhé straně 
tam chybí bezesporu alkylsulfáty, které jsou v podstatě stejně rychle biologicky rozkládány 
jako mýdlo. Pokud se týká dalších látek jsou zde určité nesrovnalosti. V některých pracích 
prostředcích jsou polyfosforečnany nahrazeny křemičitany, nebo dikřemičitany. 
Indiferentnější látky si snad ani nelze představit, snad s výjimkou možného nadměrného 
rozvoje rozsivkových vodních květů. Avšak přírodní pozadí křemíku ve vodách je vysoké (na 
rozdíl od fosforu), takže koncentrační přírůstek v nějakém tom mg/l nehraje roli. Není proto 
důvod, proč v přehledu kritérií jsou křemičitany řazené mezi mírně, až i silně zatěžující podle 
toho, kolik jich je v přípravku obsaženo. To se týká i látek biologicky snadno rozložitelných. 
Například mezi látky málo až silně zatěžující jsou řazeny např. kyselina benzoová (referenční 
látka pro snadnou rozložitelnost), ethanol, kyselina octová aj. jen na základě jejich obsahu, 
což podle mého názoru není zcela objektivní. Jde o látky, které budou na běžných 
biologických čistírnách odpadních vod, nebo při samočištění v tocích, biologicky zcela 
odstraněny.  
 
Souhrn 
 V referátu jsou kriticky posouzena kritéria pro hodnocení ekologické šetrnosti pracích, mycích 

 čistícíca h prostředků, které se používají v EU, v Rakousku a ČR. Biologická rozložitelnost a toxicita jsou dvě 
hlavní kritéria, podle kterých se posuzuje chování látek v prostředí. Kromě toho se mezi kritéria řadí i obsah 
jednotlivých komponent v přípravku, nebo dávka přípravku spotřebovaná na jednotlivou operaci (např. vsázku 
prádla do pračky). Způsob hodnocení ekologické šetrnosti je v EU a v Rakousku poměrně složitý. Zejména 
zdůrazňování závislosti na obsahu jednotlivých komponent je sporné, protože pak i látky biologicky snadno 
rozložitelné a netoxické mohou být zařazeny mezi látky mírně až silně zatěžující, což je poněkud nelogické. 
Pokud je látka biologicky těžko rozložitelná a toxická, pak by se do prostředí neměla dostat vůbec, bez ohledu na 
to, jestli je jí přítomno hodně nebo málo, a to se týká především tzv. ekologicky šetrných výrobků.  
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EKOTOXICKÉ ZÁTĚŽE PO TĚŽBĚ A HYDROMETALURGICKÉ 
ÚPRAVĚ URANOVÝCH RUD V ČR 

ECOTOXIC EFFECT AFTER URANIUM MINING AND WET METALLURGY IN THE 
CZECH REPUBLIC 

 
ŠVEHLA J. 

 
 
Abstract 

This literature review deals with principles of uranium mining,  wet metallurgy, and some related 
problems. Two examples of uranium mill tailings in  the Czech republic (Stráž pod Ralskem and MAPE 
Mydlovary) are introduced with clasification of their main effecst on the demage of  the environment e (dust and 
radon emision, groundwater contamination), and possibilities of sanitation, reclamation and revitalization such  
contaminated areas are outlined. In conclusion there are rough-drawn some possible  problems with reparation 
and estimates of its duration and costs.  
 
Klíčová slova: těžba, uranové doly, odkaliště, radon, popílek, vodní znečištění, ekologická zátěž    
Key words: mining, uranium mill tailings, radon, dust, water contamination, reclamation  

 
 

ÚVOD 
Uran patří mezi aktinoidy (Z=89-103), jejichž všechny známé izotopy jsou 

radioaktivní. Poločas rozpadu většiny aktinoidů je ale natolik krátký, že jenom 232Th,  235U,  
238U a snad  244Pu mohly přetrvat od vzniku sluneční soustavy (Greenwood, 1993). K těmto 
izotopům je možné přiřadit ještě některé další, které v rovnovážných stopových množstvích 
vznikají kontinuálními procesy radioaktivních přeměn. Z nich je nejdůležitější 234U, (s 
poločasem rozpadu 2,45.105 let), který tvoří ale jen 0,0054% ze všech tří přírodních izotopů 
uranu. Průměrný obsah uranu v zemské kůře je odhadován na 2,3 ppm, což znamená, že je 
poněkud hojnější než např. cín. Jedná se o dosti rozšířený prvek, a protože pravděpodobně 
krystalizoval při vzniku vyvřelých hornin později, vyskytuje se často v poruchových pásmech 
starších hornin krystalinika. Vyloužením a následujícím opětným vysrážením došlo k jeho 
zkoncentrování a vytvoření velkého počtu oxidických minerálů, z nichž nejdůležitější je 
molinec neboli uraninit U3O8 a karnotit K2(UO2)2(VO4)2*3H2O.  Avšak i tyto minerály jsou 

v poslední době několikanásobně zvyšují, a proto se opět i u nás nyní začíná 
pekulovat o obnovení těžby v některých uzavřených dolech, či dokonce otevření nových 

epka, 2003, Kubátová, 2007).  
 

ískávání uranu z rud 
Získávání uranu z rud s průměrným obsahem cca 2kg U/tunu v chemické úpravně 

robíhá po jejich důkladném rozemletí na velmi jemnou zrnitost (<0.1 mm). Následuje 
lické loužení, separace čistých výluhů a v nich pak srážení uranátu 

- kal) 

původní obsah především doprovodného radia a dalších sice neradioaktivních ale přesto velmi 

s
obvykle v horninách velmi rozptýlené, takže typické uranové rudy obsahují pouze asi 0,1% U 
(Greenwood, 1993).  

V druhé polovině osmdesátých let minulého století došlo ve světě vlivem nadprodukce 
k propadu cen a nahromadění zásob přírodního uranu, o který už nebyl zájem. Následovalo 
zhroucení trhu s finálním produktem, tzv. „žlutým koláčem“ (yelow cake = diuranát amonný), 
útlum těžby a hledání sanačních a náhradních výrobních programů ve většině světových 
nalezišť. Například dřívější uranový důl s úpravnou u Driefontein v jižní Africe se podařilo 
přetransformovat na získávání zlata ze starých výsypek hlušiny (Buson a kol., 1999). Světové 
ceny U se ale 
s
(L

Z

p
většinou kyselé nebo alka
amoniakem. Nerozpustitelný zbytek rozdrcené rudy (vyloužená rudnina – rmut 

h množství (cca 1/10 původního) nevylouženého uranu a také celý obsahuje kromě zbytkovýc
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tox ají 
do odkališť, kde by m ě nastávají problémy, 
pro 5) 
a obsahují vysoké koncentrace krom  
ětšinou také arsen, berylium, kadm čné 

ěchto kalů a ro kládá dokonale nepropustné podloží 
kových nádrží, aby nemohlo dojít k znehodnocení zdrojů podzemní vody v okolí (Zhu a 
ol., 2002).  

ických prvků (Tomášek, 2001). Takto vyloužené rudniny se potom odčerpávají a uklád
ěly být uloženy už na věčné časy. Zde práv

tože kaly se zbytky loužících roztoků mívají ještě velmi kyselou reakci (pH od 1,5 do 3,
ě radioaktivních izotopů radia, thoria a uranu mimo jiné
ium, chrom, olovo, molybden, nikl a selen. Bezpev

dlouhodobé uložení t ztoků předpo
ta
k

 

 
 
Obr. 1. Vývoj cen uranu na světovém trhu (Kubátová, 2007) 
 
Následky zpracovávání uranových rud 

Po vysušení lagun odkališť nastávají další problémy s prašností, nevhodnými 
fyzikálními i chemickými vlastnostmi suchého kalu pro růst vegetace (Jim, 2001). Pokud se 
zde nějaká vegetace uchytí, bývá potenciálně toxická pro vysoký obsah akumulovaných 
radionuklidů a těžkých kovů a způsobuje další šíření toxických prvků do potravních řetězců. 
Bioakumulačních schopností některých rostlin lze ale také využít k fytoremediacím, t.j. 
odčerpávání toxických látek z kontaminovaných půd, např. některé druhy odolných trav 
dokáží nahromadit selektivně jen selen, který eventuelně může sloužit jako potravní doplněk 
pro zvířata v selenodeficitních oblastech (Sharmasarkar a kol., 2002). 

Dalším závažným a těžko řešitelným problémem jsou plynné emise (emanace) radonu 
a násle

 Při ukončování činnosti největší úpravny uranových rud 
v ČR, MAPE Mydlovary bylo ve vzduchu nad odkališti naměřeno až 420  Bq/m3 (Hanslík, 

dná depozice jeho pevných radioaktivních dceřinných produktů uranové rozpadové 
řady z vysušených odkališť. Tyto dceřinné produkty mají poměrně krátké poločasy rozpadu a 
končí až stabilním izotopem olova 206Pb, který má kumulativní toxické účinky jako ostatní 
toxické těžké kovy. Pro radioizotopy, které mají charakter stopových prvků kovové povahy je 
významné především riziko jejich bioakumulace do těl a orgánů organismů, respektive 
postupný nárůst jejich koncentrací v potravních řetězcích. Ve venkovním prostředí se 
koncentrace 222Rn pohybují obvykle v intervalu 3,7-18,5 Bq/m3, průměr pro ČR je udáván 
okolo 5,5 Bq/m3 (Tomášek, 2001). Limitní aktivita 222Rn uvnitř budov činí 100 až 200 Bq/m3 
dle Vyhl. SÚJB č.307/2002 Sb.

1991). 
 

Situace v ČR 
  U nás, v tehdejší Československé socialistické republice, i v celé RVHP se v těžbě a 
zpracovávání uranové rudy jaksi ze setrvačnosti „rozjetého vlaku“ studené války mezi 
východem a západ pokračovalo o cca deset let déle než ve světě, t.j. až do poloviny 
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devadesátých let. Na území Čech a Moravy existovalo asi pět hlavních nalezišť smolince, 
Jáchymov, Příbram, Okrouhlá Radouň, Dolní Rožinka a Stráž pod Ralskem.  

V poslední jmenované lokalitě se uran dobýval od roku 1974 navíc i tzv. „chemickou 
těžbou“, t.j. vtláčením loužícího roztoku kyseliny sírové pomocí hlubinných vrtů přímo do 
uranonosného horizontu v cenomanském souvrství. Loužící roztoky prostupovaly horninou, 
vyluhovaly uran a byly čerpacími vrty vyvedeny zpět na povrch. Z těchto výluhů byly poté 
odděleny sloučeniny uranu, které byly přepracovány na finální produkt – „žlutý koláč“. 
Roztok zbavený uranu byl dokyselen koncentrovanou kyselinou sírovou a opakovaně vtlačen 
do podzemí. Do ukončení těžby k 31.3.1996 bylo navrtáno cca 8000 technologických vrtů a 
jimi vtlačeno do podzemí více než 4 miliony tun kyseliny sírové, 320 tis. tun kyseliny dusičné 
a tisíce tun dalších chemikálií. Uvádí se, že provoz kyselého loužení na ložisku Stráž byl ve 
svojí době největší na světě. Bylo z něho vytěženo a do tehdejšího SSSR vyvezeno více než 
15 tis. tun uranového koncentrátu. Chemická těžba zde způsobila rozsáhlou kontaminaci 
podzemních vod a v menší míře ovlivnila i půdy, krajinu a ovzduší. V současné době (2006) 
má ovlivněná plocha zvodnělého cenomanského kolektoru rozsah 24 km2 . Kontaminace 
horninového prostředí vyvolaná chemickou těžbou potenciálně ohrožuje zdroje pitných vod i 
povrchové toky v regionu. Hrozí zde přestup velmi kyselých a zasolených roztoků do 
turonského kolektoru spodních vod, čímž by mohly být znehodnoceny současné velmi cenné 
vodní zdroje největší v ČR na celá staletí. Proto je nutné provádět sanaci tohoto území. Podle 
modelových propočtů zde bude sanace a likvidace následků chemické těžby uranu  trvat ještě 
si 40 let a vyžádá si náklady okolo 40,9 mld. Kč (Josefi a kol., 2006).  

tavou, mezi obcemi Mydlovary, 
ahájí, Olešník, Nákří a Dívčice se nachází 286 ha uranových odkališť spolu s bývalou 

zývanou MAPE Mydlovary (název z používané 

) byly louženy sodou 
(alkalic

000 m3 (Tomášek, 2001). 
ěhem provozu chemické úpravny MAPE tím vzniklo asi 36 mil. tun kalů, které byly 

pravovány do odkališť o celkové ploše 286 ha. Odkaliště jsou nejen skládkami 

a
V jižních Čechách, nedaleko města Hluboká nad Vl

Z
chemickou úpravnou uranové rudy na
chemikálie MAnganese PErchlorate). Uranová ruda se nikdy v této lokalitě ani v přilehlém 
okolí netěžila. Do MAPE se dovážela z uranových dolů téměř z celé republiky a někdy i ze 
zahraničí. Odkalová pole vznikla z velké části v prostorách po těžbě lignitu, který se zde těžil 
již od začátku minulého století pro mydlovarskou elektrárnu, která byla později využívána už 
jen jako teplárna. Úpravna byla původně vyprojektována na přepracování 300.000 tun 
uranové rudy ročně. Zkušební provoz na takzvané kyselé lince byl zahájen v říjnu 1962 a na 
takzvané alkalické lince v dubnu 1963. Projektovaného výkonu bylo dosaženo již koncem 
roku 1963. Rudy s vyšším obsahem karbonátů (Rožinka, Příbram

ká linka) a rudy se sníženým obsahem karbonátů (Chodov) kyselinou sírovou (kyselá 
linka). Po zahájení těžby na ložisku Hamr v severních Čechách se kyselá linka ještě dělila na 
normální a tvrdou, kde loužení probíhalo za vysokých koncentrací kyseliny. Na úpravně byly 
postupně vyvinuty a realizovány technologie zpracování uranu ze všech československých 
ložisek uranové rudy. Zpracovatelská kapacita dosáhla maxima v období let 1979 - 1983, kdy 
bylo upravováno přes 700.000 tun rudy ročně. Od roku 1988 docházelo k omezování odbytu 
uranového koncentrátu a v návaznosti na postupující útlum těžby a úpravy uranu bylo v říjnu 
1991 zpracování uranových rud na chemické úpravně Mydlovary zastaveno s více než ročním 
předstihem proti časovému harmonogramu, který schválila vláda ČSFR svým usnesením č. 
894/1990. Během své činnosti zpracoval podnik MAPE více než 17.000.000 tun uranové rudy 
a vyprodukoval kolem 36.000.000 tun kalů. Objem kalů 24.000.000 m3, objem vázané vody 
17.000.
   B
hydraulicky do
nebezpečných odpadů, ale i vodohospodářskými díly III. a IV. kategorie. Důležitými 
kontaminanty  odkališť jsou emise prachu, objemová výdajnost radonu a gama záření 
(P.Bossew, 1991). Z výsledků monitorování stavu životního prostředí  je zřejmé, že odkaliště 
Mydlovary negativně ovlivňují zejména jakost ovzduší a podzemních vod. Spad prachu v 
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zájmové oblasti je o cca 30 % větší než v referenčním bodě u Hluboké nad Vltavou. 
Původcem tohoto znečištění jsou jednak vysychající pláže kalojemů, které jsou zdrojem 
radionu

alekých obcí existuje 
signifik

APE a okolí odkališť se ve srovnání s předchozími lety 
znač

klidů, ale také sekundární prašnost způsobovaná návozem rekultivačních materiálů na 
odkaliště. Objemová aktivita radonu je v ochranném pásmu odkališť signifikantně větší než 
pozaďová hodnota a v závislosti na klimatických podmínkách je v tomto prostoru 
překračována i maximální přípustná koncentrace radonu ve vdechovaném vzduchu 
(DIAMO,1998). Odpady z MAPE tvoří zdroj možného dlouhodobého radiačního vlivu na 
životní prostředí, což vyžaduje jeho regulaci vhodným zadržením a uzavřením. Koncentrace 
226-radia ve vzorcích půd mimo závod převyšují 10000 Bq/kg, přičemž pozadí činí 60-80 
Bq/kg (Mondspiegel a kol., 1990). Emise radonu představují riziko pro okolní obyvatelstvo a 
jeho vzdušný transport i pro ostatní území. Značnou zátěž pro živé organismy představují 
emise radonu do volného ovzduší nad odkališti, kde byla naměřena koncentrace radonu až 
420 Bq/m3, přičemž přípustné koncentrace v budovách je 100 Bq/m3. Šíření rozpadových 
produktů radonu do okolí a potravních řetězců by mělo být omezováno (Hanslík, 1991).  
 V procesu posouzení vlivů MAPE na životní prostředí a návrhů jejich minimalizace  
(EIA, Tomášek 2001) se mimo jiné uvádí, že pro obyvatele obcí Mydlovary, Zahájí a Olešník 
k celkovému nepřijatelnému karcinogennímu riziku přispívá vdechování radonu, zevní 
expozice gama záření a v případě hypotetického scénáře pití podzemní vody i arsen, berylium 
a kadmium. Z hlediska karcinogeních rizik existuje v obci Olešník navíc i nebezpečí při 
vdechování sloučenin manganu v ovzduší.  

Podle 30-ti letého sledování příčin úmrtí obyvatel v jedné z ned
antní zvýšení výskytu tumorů, jejichž příčinnou souvislost s provozem MAPE nelze 

vyloučit (REBAN, 2006). V roce 2006 byla též prokázána toxicita průsakových vod pod 
odkalištěm K-III ústících do stoky Svatopluk před Olešníkem (Máchová, 2006). Uvolňování 
uranu etc. do biosféry lze prokázat např. už jen prostým porovnáním jeho průměrných 
koncentrací v povrchové vodě Sodného a Dehtářského potoka, nebo s využitím některých 
citlivých bioindikátorů i ve středním toku Vltavy (Tykva a kol.). 

 
Jediným aktuálním oficiálním zdrojem informací o postupu sanačních a rekultivačních 

prací a vlivech na životní prostředí je resortní periodická „Zpráva s.p. Diamo o výsledcích 
monitoringu a stavu složek životního prostředí v oblasti Mydlovar“ (Starý a kol., 2006). Zde 
se mimo jiné uvádí, že překročení vyšetřovací úrovně pro uran v odpadních vodách z ČOV 
bývalého MAPE vypouštěných do Soudného potoka bylo zaznamenáno stejně jako v jiných 
létech v období nízkých srážek (únor 2005 až 0,37 mg/l, ale r. 2001 až 1,01 mg/l), kdy se ve 
zvýšené míře projevuje vliv infiltrace kontaminované vody z podloží výrobních objektů do 
kanalizace bývalé úpravny. Při vypouštění čištěných nadbilančních vod do Vltavy v roce 2005 
byly limitní koncentrace (dané příslušnou Výjimkou OÚ Č.Budějovice) ve vypouštěcím 
profilu do Vltavy pod Hlubokou překročeny ovšem jen pro dusitany (9,63 mg/l), přičemž bylo 
za vypuštěné znečištění dle zákona č.254/01 Sb. zaplaceno více než jeden milion korun 
(především za vysoký obsah anorganických solí, až 12,7 g/litr). K 1.5.2005 byla odstavena 
čistírna drenážních vod (ČDV) a nahrazena „novátorskou“ technologií alkalizace a srážení 
vod přímo v kališti, čímž se zvýšilo řízené vypouštěné množství vody přímo do Vltavy na 
rekordních 284 250 m3. 

Jakost ovzduší v areálu M
vy ovala snížením prašnosti (na cca 18 % limitu) a ekvivalentní objemová aktivita radonu 
(EOAR) zůstala na úrovni předchozích let, vesměs pod vyšetřovací úrovní schválenou SÚJB 
Praha, tj. 50 Bq/m3, s nejvyššími průměrnými hodnotami v obcích Zbudov (11,3) a 
Mydlovary (10,8 Bq/m3). Emise radonu mají být rekultivačními pracemi omezeny na 
mezinárodně doporučovanou úroveň, tj. 0,8 Bq/m2/s a tím snížena expozice kritické skupiny 
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obyvatel v obci Mydlovary od objektů bývalé úpravny ze současné hodnoty cca 200 �Sv/rok 
(tj. 20 % limitu) na cca 90 �Sv/rok (9% limitu) (Starý a kol., 2006). 

Zrekultivovaná plocha odkališť činila ke konci roku 2005 přesně 98,5 ha z celkových 
286 ha, přičemž celková plocha monitorovaného území činí cca 8 km2 , včetně odkališť (Starý 
a kol., 2006). V kapitole 4.2 výše citované „Zprávy o kontaminaci biosféry“ je kromě zcela 
nekonkrétního a tudíž nepřesvědčivého tvrzení o „poklesu obsahu kovů ve všech 
monitorovaných rostlinách“ bez dalšího upřesnění, též zmínka o zajímavém trojím překročení 
vyšetřovací úrovně (0,2 mg/kg) obsahu uranu v zemědělských plodinách (ječmen u K III – 0,4 
mg/kg, řepka u K IV/E – 0,25 mg/kg a travní porost u K I – 0,4 mg/kg). Je otázkou, proč se 
v blízkosti kalojemů vůbec zemědělské plodiny pěstují. 

 Jistá sledování migrace a kumulace těžkých kovů a radionuklidů do složek životního 
prostředí prováděla ještě z doby provozu MAPE katedra ekologie tehdejší VŠZ (dnešní ZF JU 
v Č.Budějovicích) na objednávku někdejšího Uranového průmyslu s.p. (dnešní DIAMO s.p.), 
ovšem tyto výsledky nebyly nikde veřejně publikovány, kromě okrajové zmínky o 

ntam

 dojít k výraznému omezení úniku radionuklidů. 
Tyto s

kališť, vybudován dopravní 
obchvat obcí Zahájí a Mydlovary, postavena kompostárna etc., což se ovšem nestalo asi také 
proto, 

die od firmy Pincock, Allen & Holt z U.S.A. vypracované nedávno 
pro Di

ozelenění rostlinami a další následnou údržbu krajiny. Tato fáze rekultivací je sice ještě 

ko inaci králíků rádiem 226 a uranem (Hanslík, 1991), kde se v kostech našlo až 337 
Bq/kg rádia a 4,6 g/kg uranu. 
 
Možnosti nápravy      

První fáze sanačních a rekultivačních prací spočívají ve vysušení lagun a neprodyšném 
uzavření terénu nad odkališti. Tím by mělo

anační a rekultivační práce mají krajinu částečně očistit od negativního vlivu odkališť 
obsahujících veliké množství radioaktivního rmutu, ale postupují velmi pomalu. Není 
dostatek sanačních materiálů, ale hlavně finančních prostředků. V prostoru odkališť MAPE se 
počítá s ročním návozem rekultivačních materiálů 250.000 tun. Celkové množství materiálu 
na sanace je odhadováno kolem 7.036 milionu tun. Doba rekultivací byla podle návrhu 
Projektu Svazku obcí Blata z roku 2004 zkrácena z původních 40 na 28 let (Houba, 2004). Do 
roku 2003 už měly být minimalizovány nadbilanční vody od

že ani v EU se na to nenašli finance. Předpokládané finanční prostředky na sanace a 
rekultivace byly odhadnuty na desítky miliard Kč (Ješ, 2007).  

Podle nejnovější Studie komplexního řešení kontaminace podzemních vod průsaky 
z odkališť v oblasti Mydlovar, která má být využita v novém procesu EIA (2007-11) je 
z pohledu znečišťování podzemních vod nejrizikovějším kalojemem K-III nad obcí Olešník. 
Dominantní vliv odkaliště na chemismus podzemních vod zasahuje až do vzdálenosti 900m, 
tj. k odkališti popílků z bývalé elektrárny u Mydlovar. Z této skutečnosti vychází průměrná 
rychlost postupu kontaminace podzemní vody na 36 m za rok. Závěry této studie vycházející 
z matematického modelu šíření kontaminace vod také napovídají, že další šíření kontaminace 
lze očekávat směrem do prostoru Mydlovarského rybníka u Zlivy (ENACON-Praha, 2006). 
Dále je zde také konstatováno, že zatěsnění odkaliště K-III v rámci plánovaných 
rekultivačních prací bude vzhledem k výskytu kontaminace v zóně s trvalým prouděním 
podzemní vody z hlediska zásadního omezení dalšího šíření kontaminace samo o sobě 
nedostatečné, a proto je navrženo doplňkové řešení. 

Podle sanační Stu
amo je navrženo toto problematické kaliště K III  hydraulicky přemístit do jednoho 

z nezaplněných odkališť s využitím technologie geotextilního odvodnění kalů (Pincock a kol., 
2005).  
 
Závěr 

Zmiňované sanační studie však většinou neřeší poslední fázi rekultivací, totiž jejich 
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poměrně vzdálená, ale např. na sanovaném odkališti K I už začíná býti aktuální. Není totiž 
vhodné nechat tuto poslední fázi přirozené sukcesi invazivní vegetaci, protože břízy a 
podobn

uson G.D. a kol.: The West Driefontain reclamation carbon-in-pulp plant, pilot plant testwork, design, 
 optimization., J. of the South African Institute of Mining and Metallurgy 99(2), 

ydlovary. SOM s.r.o., Mníšek pod Brdy, červen 

nderson G.M., BurdenD.S.: Natural attenuation reactions at a uranium mill tailings site, western USA. 
Ground Water 40(1),2002, 5-13p. 

Adresa 

é náletové dřeviny by jednak svými kořeny porušily vodotěsnou těsnící vrstvu 
materiálu, a také by transportovaly radionuklidy dále do životního prostředí. Proto je nutno 
hledat a napěstovat vhodné byliny, které vydrží na těchto extrémních stanovištích a nebudou 
přitom výrazně kumulovat těžké kovy ani radionuklidy. V této oblasti se otevírá široké pole 
pro možnou spolupráci pracovišť, zabývajících se fytoremediací (Tykva a Berg, 2004). 
 
Poděkování 

Předložená práce mohla být uskutečněna též díky podpoře výzkumnému projektu zemědělské fakulty 
Jihočeské university v Českých Budějovicích s názvem: Interakce chemických složek v ekosystému 
povrchových vod; s identifikačním kódem CEZ JO6/98/122200003 a navazujícím výzkumným projektem MSM 
6007665806 od Ministerstva školství ČR. 
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Pokyny pro autory 
 
 

Předkládání příspěvků 

Jednotlivá čísla naplňují především autoři z výzkumných oddělení VÚRH JU. Při nenaplnění čísla 
či v případě speciálních čísel z konferencí apod. mohou být zařazeny i příspěvky autorů, kteří nejsou 
pracovníky VÚRH JU. V Bulletinu VÚRH Vodňany se uveřejňují témata týkající se aspektů 
ladkovodního rybářství, ichtyologie a akvakultury, popř. vodního hospodářství a ekologie (biologie 

h ryb, fyziologie, reprodukce, genetiky a šlechtění, chovu a výživy, nemocí, vodní 
ekologi

Typy příspěvků: 

ňované v časopise mohou být:   

s odstavci nebo bez) v rozsahu 

ě odpovědný za původnost práce a za její věcnou i formální 

 řešených projektů, zajímavých 

 z konference pořádané jejich 

a nejsou povolena.     

strukturu -  

ují výsledky již publikované, či popisují určité konkrétní závěry 

ostatek informací k tomu, aby bylo patrné že se jedná o konkrétní vědecké 

• 
ybářskou praxi a příbuzné obory, či pro vědecké kruhy.  

s
sladkovodníc

e a toxikologie, sladkovodní hydrobiologie, rybářské statistiky a ekonomiky).   
 

 

Příspěvky zveřej
• České (popř. slovenské) překlady již publikovaných cizojazyčných článků ve vědecké a 

odborné literatuře autorů jednotlivých oddělení VÚRH JU. Forma zpracování může být:  
 Dodo ržením původní podoby vědeckého článku – abstrakt, úvod, materiál a metodika, 

výsledky, diskuse. Text je možné přiměřeně zkrátit.  
o Rozšířená abstrakta s členěním - úvod, materiál a metodika, výsledky v rozsahu do 2 

stran 
o Abstrakt – shrnutí hlavních bodů článku v textu (ať již 

do 1 strany  
• Originální příspěvky autorů v ČJ, které nebyly jinde publikovány. U tohoto typu článků je 

autor/kolektiv autorů pln
správnost. 
Různé reportáže či zajímavosti z oddělení VÚRH JU, popis• 
zakázek a úkolů, které jsou, byly nebo brzy budou řešeny a mohly by být populární pro 
rybářskou veřejnost, postřehy z praxe nebo pro praxi, informace o konaných konferencích a 
seminářích pořádaných jednotlivými odděleními a jiná další populární sdělení  

• Oddělení VÚRH JU mohou naplnit Bulletin také příspěvky
oddělením. Příspěvky musí mít charakter vědeckých příspěvků, či souhrnů a sdělení. 
Abstrakt

 
 

Příspěvky autorů mohou mít následující formu: 

• Vědecké články, které shrnují výsledky jejich vlastní práce a mají klasickou 
abstrakt, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, popř. závěr  
Přehledy, které pojednávají o určité problematice a shrnu• jí výsledky a závěry vlastních autorů 
a/nebo ostatních autorů.    

• Krátká sdělení, která doplň
výzkumu či pozorování, které není možno publikovat ve formě vědeckého článku. Sdělení 
musí obsahovat d
závěry a jak jich bylo dosaženo.   
Technické a informativní příspěvky, které popisují nové technologie, metody a postupy 
použitelné pro r

O uveřejnění prací rozhoduje redakční rada časopisu po posouzení příspěvků oponenty, a to se 
zřetelem k vědeckému významu, přínosu a kvalitě prací. Příspěvky, které nesplňují požadavky dle 
pokynů pro autory budou před posouzením vráceny zpět k přepracování.  
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Požadavky na te ných příspěvků 

becné informace  
Text příspěvku bude zpracovaný v u Microsoft Word (pokud možno v co 

nejaktuálnější verzi) s příponou *. do e na formátu A4, řádkování 1, font 
Tim

Vlastní úprava práce 
Název 
Název se píše velkými písmeny, tučn a střed, velikost písma 14. U původních 

glický název velkými písmeny, kurzívou (ne tučně), 

řádk
Aut
Autorsk o

zarovnání n ř
(počátečním
(písmeny) j

 

d
adres. V
každý ř
s ho ím

    
Abs

píše r
péči. A

e ritickým informačním výběrem významného obsahu a závěru 
lánku, nikoli však jeho pouhým popisem. V abstraktu se nepoužívají žádné zkratky názvů čehokoliv. 
ouhrn musí obsahovat strakt se uvádí jen 

v jednom odstavci a jeho 

Klí
p

zarovná

Úvo
Má

uskuteč ozsáhlým historickým přehledům. Všechny poprvé uváděné 
taxo m

 

lenění na podsekce je 
ožné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

 
 
 

xtovou úpravu předkláda

O
českém jazyce v program
c nebo *.rtf. Rukopis bud

es New Roman CE, základní písmo textu velikosti 12, okraje 2,5 cm po všech stranách, zarovnání 
textu do bloku. U každého odstavce bude odsazení prvního řádku 1 cm. Žádný text ani informace 
nesmí být v záhlaví ani v zápatí stránky, stránky ani řádky nebudou číslovány. Text bude graficky 
upraven tak, jak si jej autor přeje otisknout, tedy s vložením tabulek, grafů i obrázků přímo do textu. 
Doporučuje se dodat obrázky a grafy (ne tabulky) i v grafické podobě formátu *.tif, *.bmp, *.jpg.  

 

ě se zarovnáním n
prací (ne u překladů článků) se pod něj uvede an
veli stko  písma 13 se zarovnáním na střed. Mezi českým a anglickým názvem nebude žádné odsazení 

ů.  
oři 

ý k lektiv se uvede pod název práce s odsazením jednoho řádku, velikost písma 12, tučně, 
a st ed, všechna písmena velká. Uvádí se celé příjmení následované počátečním písmenem 
i písmeny) jména (jmen). Jména autorů se oddělují čárkou, mezi příjmením a písmenem 

ména není žádná čárka, za každým počátečním písmenem jména se dává tečka.   

Afilace 
Po  jména se s odsazením jednoho řádku napíší adresy či pracoviště autorů, včetně e-mailových 

elikost písma 10, kurzíva, zarovnání do bloku. Jsou-li autoři z více pracovišť, uvede se na 
ádek jedno pracoviště a u jednotlivých autorů se jejich příslušnost k adrese vyznačí číslicí 

rn  indexem za příjmením.  

trakt  
ůvodních příspěvků následuje po afilaci s odsazením 2 řádků anglický abstraU p kt. Abstrakt se 

 ku zívou, velikost písma 10, zarovnání do bloku. Vypracování abstraktu je nutné věnovat zvláštní 
utor do něj má shrnout vše, co je na jeho práci pozoruhodné a nové, a co má být 
ntováno. Abstrakt má být nekdokum

č
S základní číselné údaje včetně statistických hodnot. Ab

rozsah je maximálně 250 slov. 
   

čová slova 
U ůvodních prací následují po anglickém abstraktu klíčová slova v ČJ i AJ. Velikost písma 10, 

ní do bloku.  
  

d 
 obsahovat současný stav studovaného problému a hlavní důvody, proč byla práce 
něna. Je nutno se v něm vyhnout r

no ické subjekty budou popsány českým vědeckým názvem (pokud jej mají) i latinským názvem. 

Materiál a metodika 
Metody se popisují pouze tehdy, jsou-li původní, jinak postačuje citovat autora metod a uvádět jen 

případné odchylky. Je popsán pokusný materiál. Popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv z 
dborníků mohl podle něho a při použití uvedených citací práci opakovat. Čo

m
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Výsledky 
eměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy. 

 

uvádí především titul, číslo a zdroj finančních prostředků poskytnutých k provádění 
publikované 

literatury. 
Literární odkazy v textu musí obsahovat jméno autora a rok vydání, podle vzoru: (Al-Sabti, 1986); … 
jak uvádí Linhart (1991), 

ický seznam publikací autora, 2) chronologický seznam publikací 
téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož autora s více než 
jedním spoluautorem

Otradovice. Bull. VÚRH Vodňany, 29(1):28-

 

., Kálal, L., 1993. Genetics of salmonids in Czechoslovakia: Current status of 
n: J.G. Cloud and G.H. Thorgaard (Editors), Genetic Conservation of Salmonid 

Bartík, M. and Piska . Veterinary toxicology. Developments in Animal and 

odle Fuky (os. sděl., 1993). Při 
nedostupnosti původního zdroje se citace uvádějí formou: Meske, 1983 (ex Hamáčková a kol., 1993). 

 
 

Tato část by n
Doporučuje se dát přednost grafickému a tabulkovému vyjádření. Tabulky, grafy a obrázky v textu 
nesmí obsahovat zdvojené informace. Tzn. co se vyjádří v textu, se již nesmí uvádět v tabulce atd. 
Členění na podsekce je možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

 
Diskuse 
Obsahuje zhodnocení práce a vlastní postřehy autorů. Práce se konfrontuje s dříve publikovanými 

výsledky, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací srovnatelné. Členění na podsekce je 
možné, grafické řešení ale musí být řešeno přehledně a srozumitelně.    

Souhrn 
U původních prací (včetně přehledových prací) následuje po diskusi souhrn v ČJ, který je obdobou 

anglického abstraktu na začátku článku.  
 
Poděkování 
Zde se 

práce a dále poděkování těm spolupracovníkům, kteří svým úsilím jakkoli významně 
přispěli k realizaci publikované práce. 
 

Literatura 
Všechny publikace citované v textu příspěvku musí být zahrnuty do seznamu použité 

Linhart a Gela (2000) atd. Práce kolektivu tří a více autorů budou v textu 
citovány podle vzoru: (Kouřil a kol., 1988); … podle Streisingera a kol. (1984)… V těchto případech 
však budou u příslušného příspěvku v seznamu literatury uvedeni všichni spoluautoři. 

Seznam literatury bude sestaven abecedně podle jmen autorů a chronologicky u jednotlivých 
autorů podle pořadí: 1) chronolog

. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno písmenem (např. 1989a, 
1989b, atd.). Velikost písma u seznamu literatury je 10. První řádek každého odstavce je předsazen o 1 
cm. 
 
Publikace budou v seznamu literatury uvedeny podle vzoru: 
Publikace v periodikách: 
Svobodová, Z., Vykusová, B., Máchová, J., Bastl, J., Hrbková, M., Svobodník, J., 1993. Monitoring 

cizorodých látek v rybách z řeky Jizery v lokalitě 
42. 

Publikace z konferencí ve sbornících a zvláštních vydáních periodik: 
Flajšhans, M., Ráb, P

knowledge. I
Fishes. Proceedings of NATO.ASI, June 24 – July 5 1991 at Moskow, ID and Pullman, WA, 
U.S.A. Plenum Press, New York: pp. 231-242. 

 
Knižní publikace: 

č, A. (Editors), 1981
Veterinary Sciences, 7. Elsevier, Amsterdam, 346 pp. 

 
Další zdroje publikací: 
Citace nepublikovaných příspěvků se neuvádějí. Informace v dopise se uvádi zkratkou (in litt.), osobní 
sdělení zkratkou a časovým údajem, tj. rokem (Fuka, os. sděl., 1993); p
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Další důležitá upřesnění k jednotlivým typům článků: 

0). 
nebo 

  (Č

e Aquaculture 270: 43-50). 
nebo 

 

. I v případě abstraktu je vítána přehledná tabulka, graf či 
ihující podstatu výsledků práce. Všechny tabulky, grafy i obrázky musí být v českém 

1. U příspěvků, které jsou překladem původního článku musí být tato skutečnost uvedena jedním 
z následujících způsobů:  

 
Český překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture 270: 43-5(

eský zkrácený překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture 270: 43-
50). 
nebo 

eský abstrakt práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopis(Č

 (Plná verze článku byla publikována v roce 2007 v časopise Aquaculture, 270: 43-50). 
 

apod. 

U překladů článků se neuvádí anglický název práce, anglický abstrakt, klíčová slova, anglické 
názvy tabulek a grafů ani abstrakt je-li článek v původní nebo drobně zkrácené podobě. Pokud 
jsou uváděna jen abstrakta, musí tato podávat výstižně cíl a výsledky zmiňované práce se zřetelem 
na užitečnost zjištěných poznatků
obrázek vyst
(slovenském) provedení.  

2. U přehledových prací chybí materiál a metodika, výsledky a diskuse, ostatní části musí zůstat 
zachovány.   

3. U krátkých sdělení nemusí ale i může být dodržena struktura vědeckého článku. Jak již bylo ale 
řečeno výše, sdělení musí obsahovat dostatek informací k tomu, aby bylo patrné že se jedná o 
konkrétní vědecké závěry a jak jich bylo dosaženo.   

 
 

Grafická úprava tabulek a obrázků 

Tabulky 
Tabulky musí být připravovány přímo ve Wordu, aby je bylo možné snadno upravovat. Na tabulku 

usí být odkaz v textu. Velikost písma tabulky je možné měnit tak, aby se tabulka vešla do textu. 
adech může být požadováno, aby tabulka 

jakém z grafických formátů. Nevyžaduje-li to přehlednost tabulky, preferují 

tabulk
prací je pod českým názvem i anglický překlad (psán kurzívou).  

m
Čitelnost textu ale musí zůstat zachována. Ve zvláštních příp
byla později dodána i v ně
se v tabulkách jen vodorovné linky, nejsou povoleny žádné barevné prvky ani stínování buněk 

y. Nadpis a legenda tabulky jsou vždy umístěna nad tabulkou, velikost písma 12. U původních 

 
Grafy a obrázky 
Grafy a obrázky musí být do textu vkládány v grafickém formátu (jako obrázek) a to v černobílém 

dení (stupních šedi). Není možné vkládat soubory programu Excel apod. Všechny grafy a 
ky musí být dělány s dostatečným rozlišením, velikostí písma atd., aby byly přehledné a čitelné i 
enšení na jednu stránku formátu velikosti A5

prove
obráz
po zm . Nepřehledné, barevné či jinak neodpovídající 

rafy a tabulky nebudou do textu zařazeny. Na graf či obrázek musí být odkaz v textu. Nadpis a 
ou uváděny vždy pod obrázkem, velikost písma 12. U původních prací je pod 

 

 
 

g
legenda tabulky js
českým názvem a legendou i anglický překlad (psán kurzívou).  
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