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INSPIRE A VYUŢÍVANIE VEREJNE DOSTUPNÝCH ÚDAJOV 

O ŢIVOTNOM PROSTREDÍ PRI HODNOTENÍ GEOHAZARDOV 

NÁSTROJMI GIS 
 

  

Blišťan Peter 
 

Fakulta BERG Technická univerzita Košice, Ústav geodézie, kartografie a GIS, Park 

Komenského 19, Košice, Slovenská republika, peter.blistan@tuke.sk  

 

 

ABSTRAKT 

Prírodné prostredie je dynamicky vyvíjajúce sa prostredie, ktorého zmeny sa dajú veľmi 

efektívne sledovať nástrojmi geografických informačných systémov (GIS). Predpokladom na 

ich vyuţívanie je kvalitná báza vstupných priestorových aj atribútových údajov. Vzhľadom na 

to, ţe na Slovensku zatiaľ neexistuje jedna komplexná databanka informácii, je potrebné 

údaje získavať z rôznych dostupných zdrojov. Nevýhodou je nejednotnosť mierok, postupov 

zberu údajov ako aj nejednotnosť formátov. V nasledujúcom príspevku sú prezentované 

moţnosti vyuţitia dostupných údajov o ţivotnom prostredí pri hodnotení vhodnosti územia na 

urbanistické vyuţitie. Vyuţiteľnosť územia však negatívne ovplyvňujú rôzne geohazardy. Ich 

vzťah s prírodným prostredím a to ako negatívne ovplyvnia spôsob vyuţívania krajiny vieme 

efektívne hodnotiť v prostredí GIS. 

Kľúčové slová: prírodné prostredie, digitálne údaje, INSPIRE, GIS, geohazardy. 

 

ABSTRACT 

Natural environment is dynamically evolving environment and changes can be effectively 

observed by GIS tools. Prerequisite for the use of GIS systems is a quality base spatial and 

attribute data. View of the fact that there is no complex database of information in Slovakia; 

data should be obtained from various available sources. The disadvantage is inconsistency 

scales data collection procedures as well as different formats. The paper presents the 

possibility of using the available environmental data in the process of assessment of land 

suitability for urban use. Usability territory adversely affects various geohazards. Their 

negative impacts and their relationship with the natural environment we can efficiently 

evaluate by GIS tools. 

Key words: environment, digital data, INSPIRE, GIS, geohazards. 

 

 

 

ÚVOD 

Vyuţívanie prírodného prostredia pre urbanistické aktivity vyvoláva otázky súvisiace 

s hodnotením jeho zraniteľnosti. V súčasnosti sa začínajú vyuţívať na urbanistické účely aj 

územia doposiaľ dlhodobo vôbec nevyuţívané, alebo vyuţívané iba na poľnohospodárske 

účely. Toto prináša riziko, ţe vybudované objekty ako aj samotní ľudia sú potom stále 

častejšie vystavovaní deštruktívnym účinkom niektorých procesov prebiehajúcich 

v prírodnom prostredí. Jedná sa predovšetkým o rôzne negatívne prejavy geohazardov 

v urbanizovanom prostredí.  

Zmena spôsobu vyuţívania krajiny spôsobuje stále častejšie zmeny v stabilite prostredia čo sa 

prejavuje vznikom katastrofických udalostí. Ich výskyt a frekvencia sa v poslednej dobe stále 

zväčšuje. Tento fakt núti projektantov a environmentalistov čo najkomplexnejšie posudzovať 

mailto:peter.blistan@tuke.sk
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územie ešte pred tým ako sa rozhodne o jeho ďalšom vyuţití. Paradox je, ţe javy ktoré sa 

v území doposiaľ nevyskytovali (prívalové daţde a následné bleskové povodne, víchrice – 

tornáda a pod.) sa môţu zmenou globálnej klímy a tým aj zmenou prírodného prostredia 

vyskytnúť aj v hodnotenom území a ich frekvencia sa môţe stále zvyšovať. Preto je potrebné 

vţdy dobre zváţiť aj hrozby, ktoré môţu vyplynúť zo zmeny klimatických pomerov, ktoré sa 

dejú v súčasnosti vplyvom globálneho otepľovania.  

 

1. PRÍRODNÉ HROZBY - GEOHAZARDY  

Prírodná hrozba, označovaná tieţ názvom geohazard, je kaţdý fyzikálny prejav určitého 

prírodného procesu, ktorý má potenciál ohroziť ľudskú spoločnosť. Môţeme ho spravidla 

vyjadriť vo fyzikálnych jednotkách, napr. výška a frekvencia povodne, intenzita a frekvencia 

zemetrasenia a podobne. Pod pojmom prírodné riziko budeme chápať bezprostredný vplyv 

hrozby na záujmy spoločnosti, ktorý sa dá vyjadriť v sociálnych alebo ekonomických 

kategóriách (straty na ľudských ţivotoch, ekonomické straty a pod.). Preto pre komplexné 

posúdenie prírodného rizika je potrebné študovať aj sociálnu, ekonomickú a politickú 

štruktúru daného regiónu. Podľa príčin vzniku delíme prírodné hrozby do dvoch základných 

skupín a to prírodné a antropogénne.  

 

 
Tabuľka I. Prehľad prírodných hrozieb [1]  

Skupina hrozieb  Hrozba  

Atmosférické (poveternostné)  

Krupobitie  

Víchrica  

Tornádo  

Prízemný mráz  

Úder bleskom  

Sucho  

Veterná erózia a sedimentácia  

Tropický cyklón  

Dezertifikácia  

Roztápanie permafrostu  

Hydrologické  

Riečna povodeň  

Pobreţná záplava  

Zamokrenie (podmáčanie) územia  

Vodná erózia a sedimentácia  

Zasoľovanie pôdy  

Gravitačné  

Zosuv  

Skalné rútenie  

Murový prúd, bahnotok  

Subsidencia  

Seizmické  

Zemetrasenie  

Stekutenie sedimentov  

Tsunami  

Vulkanické  

Usadzovanie sopečného popola  

Dopad sopečných bômb  

Výron sopečných plynov  

Lávový prúd  

Lahar  

Iné  Prírodný poţiar  
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Prírodné hrozby vznikajú nezávisle od človeka, ako súčasť atmosférických porúch, 

klimatických zmien, geologického a geomorfologického vývoja územia. Antropogénne 

(človekom vyvolané) hrozby vznikajú narušením stability prostredia pri nevhodných 

zásahoch. Ich vznik súvisí s objektívnymi nedostatkami v hodnotení prostredia (financie, 

preskúmanosť, prístupnosť, technické vybavenie a pod.), ale i subjektívnymi nedostatkami 

(nedodrţanie smerníc a predpisov, zanedbanie výsledkov hodnotenia zloţiek prostredia a 

ekologickej únosnosti krajiny projektantom a realizátorom a nesprávnymi technológiami 

a postupmi z titulu nedbalosti, neodbornosti či podcenenia hrozby a pod.) [1]. Zjednodušený 

prehľad prírodných hrozieb je v tabuľke I.  

Na našom území (SR) sa s výnimkou priamych vulkanických hrozieb môţeme stretnúť so 

všetkými ostatnými skupinami hrozieb.  

 

2. NIPI A DOSTUPNOSŤ DIGITÁLNYCH PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV PRE 

POTREBY HODNOTENIA PRÍRODNÝCH HROZIEB NÁSTROJMI GIS 

V súvislosti s budovaním štátnych informačných systémov a ich vyuţívaním pre e-

Government je potrebné poukázať na povinnosti vyplývajúce členským štátom Európskej 

únie (EÚ) zo smernice INSPIRE (smernica európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. 

marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom 

spoločenstve), a to zverejniť priestorové údaje, vrátane údajov týkajúcich sa ţivotného 

prostredia, vytvorené zo štátneho rozpočtu v rámci budovanej európskej infraštruktúry 

priestorových údajov podľa jednotných pravidiel harmonizácie a interoperability [2]. Tento 

proces u nás v celku úspešne napreduje aj vďaka prostriedkom, vynaloţeným EÚ na 

budovanie informačného povedomia občanov EÚ. Do slovenskej legislatívy bola smernica 

INSPIRE transponovaná schválením nového zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre 

priestorové informácie (NIPI) [3]. 

V súčasnosti uţ existuje v SR relatívne veľké mnoţstvo implementovaných geografických 

informačných systémov (GIS) v kompetencii a správe rôznych orgánov štátnej či verejnej 

správy, alebo iných subjektov. Napriek tomu, ţe by mali byť harmonizované, nemajú 

jednotnú štruktúru, častokrát nie sú v aktuálnom stave, nie sú spracovávané na jednotných 

referenčných zdrojových údajoch a často dochádza aj k redundancii údajov (duplikovaniu). 

Medzi rozsahovo a obsahovo najvýznamnejšie GIS patria Informačný systém geodézie 

a kartografie (IS GKK), Vojenský informačný systém územia (VISÚ) a Informačný systém 

o ţivotnom prostredí (IS ŢP) [4]. 

 

2.1 GIS ponúkajúce základné priestorové údaje o SR 

Údaje, ktoré vstupujú do týchto GIS, je moţné rozdeliť na priestorové a atribútové, čiţe 

popisné. Priestorové údaje charakterizujú geografickú lokalizáciu objektov, zatiaľ čo 

atribútové popisujú vlastnosti objektov. V procese vstupu údajov do GIS musia byť obe 

zloţky údajov zaznamenávané a správne prepojené. Priestorovými údajmi sa zaoberá a 

zhromaţďuje ich Informačný systém geodézie a kartografie a Vojenský informačný systém 

územia. Tieto systémy tvoria bázu základných priestorových údajov. Základné priestorové 

údaje o území SR sú spracované v Základnej báze údajov pre geografický informačný systém 

- ZB GIS. ZB GIS je tvorený na legislatívnom základe zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o 

geodézii a kartografii [5]. Ide o priestorovú databázu budovanú v súradnicovom systéme 

ETRS 89 a výškovom systéme Bpv. Tvorí základ pre potreby inventarizácie, 

zhromaţďovania, triedenia, selektovania a prezentácie údajov, pre analýzy a syntézy 

poznatkov a modelovania riešení pre štátne orgány a samosprávu, podnikateľské subjekty 

i verejnosť. Skladá sa z troch komponentov, ktorými sú: 

digitálny vektorový model reliéfu, 

digitálny vektorový polohopis, 
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digitálna spojitá ortofotomapa. 

 

Objekty ZB GIS sú definované v rezortnom katalógu tried objektov - KO ZB GIS Úradu 

geodézie, kartografie a katastra SR (vytvoreného podľa medzinárodného kódovacieho 

systému DIGEST/FACC), ktorý tvorí východiskový základ pre popis objektov definovaných 

pre NIPI [6]. Spoločný katalóg objektov (ÚGKK SR a MO SR) a jednotná technológia tvorby 

ZB GIS a Centrálnej priestorovej databázy (CPD) Vojenského informačného systému o území 

umoţňuje spoločnú koordinovanú tvorbu týchto systémov [7]. Vybrané údaje z týchto IS sú 

dostupné cez rôzne webové sluţby pre zobrazovanie on-line údajov v GIS (ArcGIS server, 

WMS a iné – obrázok 1). 

 

 
 
Obr. 1 Údaje zo ZB GIS ponúkané prostredníctvom mapového klienta – príklad prístupu k údajom o vybranom 

objekte (Spolocentrum) v meste Svit 

 

2.2 GIS a informačné systémy ponúkajúce údaje o stave životného prostredia v SR 

Informačný systém o ţivotnom prostredí integruje informácie z monitoringu ţivotného 

prostredia, informácie z hodnotenia stavu ţivotného prostredia a priestorové informácie 

o území. Ďalšie informácie sú vytvárané pre podporu Úradov práce ţivotného prostredia a pre 

subjekty zabezpečujúce výkon jednotlivých zákonov v oblasti ţivotného prostredia. Sú to 

predovšetkým Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR) a jeho rezortné organizácie, v 

niektorých prípadoch aj inštitúcie z iných rezortov. MŢP SR a jeho podriadené organizácie 

prevádzkujú aj ďalšie databázy, informačné systémy, intranetové a internetové webové 

stránky, ktoré slúţia k ich činnosti a na prezentáciu svojich výstupov. 

Vstupnou bránou k environmentálnym informáciám je Enviroportál, ktorý sústreďuje zdroje 

údajov prostredníctvom rezortnej počítačovej siete (www.enviroportal.sk – obr. 2). Nosnými 

subsystémami IS ŢP sú nasledovné informačné systémy [8]: 

IS Environmentálne škody, 

IS Environmentálne záťaže, 

IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, 

IS nakladania s ťažobným odpadom, 

IS Prevencia závažných priemyselných havárií, 
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Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS), 

Katalóg chránených stromov, 

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR. 

 

 
 

Obr. 2 Enviroportál – zdroj údajov o stave ţivotného prostredia v SR 

 

3. DOSTUPNÉ DIGITÁLNE PRIESTOROVÉ ÚDAJE O VÝSKYTE VYBRANÝCH 

GEOHAZARDOV  

V nasledujúcej časti príspevku sú prezentované moţnosti vyuţitia priestorových údajov 

dostupných on-line a moţnosti GIS pri získavaní základných údajov pre analýzu 

bezpečnostného prostredia na príklade lokality Šútovo (obr. 3), kde sa v apríli roku 2013 

aktivoval relatívne veľký zosuv. Zosuv vyvolal pohyb pokryvných útvarov, pričom hrozí pád 

rozvoľnenej dolomitovej steny do priľahlého umelého jazera, ktoré vzniklo ťaţbou v 

kameňolome Kraľovany II. Touto lokalitou (v tesnej blízkosti zosúvajúceho sa svahu) má 

prechádzať projektovaná severná časť diaľnice D1, trasa Turany – Hubová (obr. 4).  

 
 

Obr. 3 Geografická pozícia záujmovej lokality Šútovo so zobrazením kameňolomu Kraľovany II a existujúcej 

cestnej infraštruktúry 
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Obr. 4 Priebeh projektovanej trasy diaľnice D1  Turany – Hubová cez záujmové územie. Na ortofotomape je 

zobrazená geologická preskúmanosť lokality (IG vrty, geofyzikálne práce, známe svahové deformácie a pod.) 

 

Z verejne dostupných údajov z Národného geoportálu (NIPI), ktorý vznikol v zmysle zákona 

č. 3/2010 Z. z. o NIPI, boli pomocou sieťových sluţieb získané potrebné priestorové údaje 

a tie následne vizualizované v prostredí GIS softvéru ArcGIS (obr. 4). Národný geoportál je 

internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom a sluţbám priestorových 

údajov prostredníctvom sieťových sluţieb. V databázach prístupných cez Národný geoportál 

sú prístupné základné polohové a atribútové informácie o objektoch a v prostredí GIS je ich 

moţné pomocou dotazu "Čo je toto" získať a zobraziť. V národnom geoportáli je moţné nájsť 

aj odkazy na ďalšie informačné portáli v správe:   

a) Ministerstva životného prostredia SR 
Geoportál Slovenskej agentúry ţivotného prostredia, 

Geoportál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 

b) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Geoportál Národného lesníckeho centra, 

Pôdny portál Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, 

c) Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
Geoportál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 

d) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
Geoportál cestnej databanky Slovenskej správy ciest. 

 

Z týchto verejne dostupných portálov, zriadených v zmysle smernice INSPIRE, boli získané 

ďalšie informácie potrebné pre hodnotenie záujmového územia. Na obrázku 5 je geologická 

mapa územia a na nej je premietnutá existujúca a projektovaná cestná sieť, známe svahové 

deformácie, v minulosti realizované geologické a geofyzikálne práce a pod.. Na obrázku 6 je 

jedna z najdôleţitejších podkladových máp, potrebných pre posudzovanie vzniku zosuvov, 

a to mapa sklonitosti terénu taktieţ s vyznačením cestnej siete a pozície známych zosuvov. 
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Obr. 5 Geologická mapa územia so zobrazením  geologických prác, realizovaných v minulosti v záujmovom 

území 

 

Podobne je moţné zobraziť aj Mapu relatívnej náchylnosti územia k svahovým pohybom, či 

Mapu IG rajonizácie a pod.. Tieto informácie (samozrejme spolu s ďalšou skupinou údajov 

o pôdnom pokryve a jeho hrúbke, hĺbke hladiny podzemnej a pod.) sú dôleţitým podkladom 

pre posudzovanie územia z hľadiska jeho vhodnosti pre investičnú výstavbu. Vďaka INSPIRE 

a informačným technológiám je moţné veľkú časť z týchto údajov získať aj bez návštevy 

geologického archívu, resp. bez potreby vykonať niektorú z analýz, napr. analýzu sklonitosti a 

pod.. Vyuţitím nástrojov GIS, ako sú prekryvné analýzy, mapová algebra či multikriteriálne 

rozhodovanie a následnou syntézou takto získaných výsledkov taktieţ v prostredí GIS vieme 

podstatne efektívnejšie získať kvalitné podklady pre identifikáciu a hodnotenie geohazardov.   

 

 
 

Obr. 6 Mapa sklonitosti terénu s vyznačením výskytu známych svahových deformácií 

 

ZÁVER 

Podľa štatistík sú svahové deformácie najčastejšie sú vyskytujúcim geodynamickým javom na 

Slovensku. Z tohto dôvodu je u nás potrebné neustále sledovať a hodnotiť existujúce zosuvy, 

ale rovnako dôleţité je aj identifikovať miesta s náchylnosťou na vznik zosuvov. Tento proces 

je veľmi zdĺhavý a vyţaduje spracovať veľké mnoţstvo primárnych údajov. Práve pri analýze 

územia sa v súčasnosti uţ vyuţívajú aj GIS a to hlavne vďaka tomu, ţe sa na Slovensku 
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začala budovať databanka digitálnych priestorových informácií o ţivotnom prostredí. Údaje 

z nej sú v zmysle smernice INSPIRE a vďaka internetu kedykoľvek a kdekoľvek verejne 

dostupné, čo výrazne pomáha geológom pri predikcii a hodnotení týchto javov. Prostredie 

GIS svojimi analytickými nástrojmi umoţňuje efektívne spracovať danú problematiku 

a prispieva tak k zefektívňovanie celého procesu hodnotenia geohazardov. 

Súčasné tempo tvorby štátnych a verejných informačných systémov, aktuálnosť ich báz 

geodát a forma distribúcie sa začína blíţiť štandardom informačne vyspelých krajín. 

Priestorové údaje ponúkané on-line pre verejnosť však neumoţňujú vykonávať nad týmito 

údajmi všetky GIS analýzy, preto ţe niektoré údaje sú ponúkané iba len ako podkladové 

vrstvy. Budovanie štátnych informačných systémov by sa preto malo v blízkej budúcnosti 

orientovať predovšetkým na: 

vybudovanie integrovaných rezortných GIS, 

vytvorenie podmienok pre jednotnú polohovú a informačnú lokalizáciu geografických 

údajov vo všetkých informačných systémoch a registroch štátnej a verejnej správy, 

bezodplatné sprístupnenie všetkých geodát o ţivotnom prostredí a s nimi spojených 

sluţieb verejnosti on-line v dátových sieťach formou metainformačných 

a distribučných geoinformačných dátových skladov a portálov na centrálnej ako aj 

regionálnej úrovni. 

Efektívne budovanie GIS a z nich poskytovaných sluţieb v SR teda stále závisí od kvality 

základných priestorových registrov, a to na najniţšej mierkovej úrovni (budovy, adresy, 

uličné siete), od dobudovania informačných systémov ţivotného prostredia, katastra 

nehnuteľností a pod.. Z pohľadu beţného pouţívateľa by bolo zaujímavé a potrebné 

bezodplatne (ako je tomu napr. v USA) poskytnúť prístup k celému digitálnemu mapovému 

dielu vo veľkej mierke (ZB GIS) a to vrátane databáz, dobudovať metainformačný systém 

o zdrojoch geodát z územia Slovenska, zaviesť podmienky pre ich poskytovanie a zaistiť 

k nim bezbariérový a efektívny prístupu [9]. 
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ABSTRAKT 

Ekotoxikologické skúšky a ukazovateľ akútna ekotoxicitasú vhodným nástrojom  na 

stanovenie toxicity chemických látok a zmesí, rôznych typov vôd, ovzdušia, pôdy, 

sedimentov a výluhov tuhých látok na vodné organizmy. Sledovanie toxicity vôd je 

legislatívne ošetrené pre povrchové, odpadové, závlahové,  rekreačné vody, ale nie pre pitné 

vody. Príspevok sa zaoberá vyuţiteľnosťou ekotoxikologických skúšok na hodnotenie kvality 

pitnej vody, a to najmä v súvislosti s tvorbou vedľajších produktov dezinfekcie na báze 

chlóru.  

V Slovenskej republike sa sleduje kvalita pitných vôd podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 

Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality 

vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (ďalej len 

„nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.―). Podľa tohto legislatívneho predpisu je kontrola 

pitných vôd zameraná na stanovenie chemických, fyzikálnych, rádiologických, 

mikrobiologických a biologických ukazovateľov: Poţiadavka na vyšetrovanie 

ukazovateľaakútna ekotoxicita v nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. nie je.  

Predloţený príspevok sa zaoberá hodnotením vedľajších produktov dezinfekcie v pitnej vode  

pomocou troch skúšobných organizmov: Vibriofischeri, Thamnocephalusplatyurusa 

Desmodesmussubspicatus.  Ekotoxikologické skúšky sa vykonávali ako limitné, tzn. 

hodnotila sa jedna, najvyššia moţná koncentrácia vzoriek a výsledok bol vyjadrený ako 

percento inhibície/stimulácie rastu rias, bioluminiscencie baktérií, resp. mortality kôrovcov. 

Výsledky boli povaţované za pozitívne vtedy, ak percento inhibície, príp. mortality 

skúšobných organizmov bolo väčšie ako 30% v porovnaní s kontrolou. Hodnotila sa voda 

celého verejného  vodovodu, čiţe voda nechlórovaná (zdroj) a voda po chlorácii 

(spotrebitelia). Na základe výsledkov je moţné poukázať na súvislosť medzi koncentráciou 

voľného chlóru a inhibíciou/mortalitou pouţitých skúšobných organizmov. 

 

 

 

ÚVOD  

Pojem "ekotoxikológia" zaviedol René Truhaut v roku 1969 a označuje vedný odbor, ktorý 

skúma potenciálne toxické účinky chemických látok, vody, výluhov tuhých látok, ovzdušia, 

sedimentov, resp. pôdy na ţivé organizmy. Princípom ekotoxikologických skúšok je 

expozícia ţivých organizmov testovaným vzorkám, pričom reakcia organizmu závisí najmä 

od prijatej dávky, doby expozície, vlastností testovanej vzorky a vývojového štádia 

organizmov. Ekotoxikologické skúšky sa podľa doby expozície členia na akútne a chronické. 

Vo všeobecnosti akútne skúšky odhaľujú zväčša letálne účinky ako mortalita, inhibícia rastu 

atď. po jednorazovej  a/alebo krátkodobej expozícii, zatiaľ čo chronické skúšky odhaľujú 

subletálne účinky, ako  napríklad vplyv na reprodukciu organizmov po opakovanej a/alebo po 

dlhodobej expozícii (Profeta 2001). 
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Na stanovenie potenciálne toxických účinkov rôznych vzoriek je potrebné pouţiť batériu 

skúšobných organizmov, ktoré majú rozličnú citlivosť na testované vzorky, a ktoré  patria do 

rôznych trofických úrovní potravinového reťazca. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa na 

otestovanie jednej vzorky musia pouţiť tri skúšobné organizmy, a to: deštruenty biomasy - 

baktérie,  producenty biomasy - rastliny a konzumenty- stavovce, bezstavovce. 

Ekotoxikologickými skúškami sa môţe sledovať toxicita rôznych typov vôd. Smernice EÚ, aj 

legislatívne predpisy Slovenskej republiky poţadujú vykonanieukazovateľa akútna 

ekotoxicita len v prípade hodnotenia potenciálne toxických účinkov chemických látok 

prítomných v povrchových, odpadových alebo závlahových vodách. Princíp 

ekotoxikologických skúšok ale umoţňuje ich vyuţitie aj pre pitné vody, najmä ak existuje 

podozrenie z výskytu znečisťujúcich a potenciálne toxických látok v zdroji pitnej vody alebo 

z kontaminácie vody počas jej dopravy k spotrebiteľovi. Tieto skúšky  sú vhodné napr. po 

havarijnom znečistení zdroja pitnej vody rôznymi látkami alebo na monitorovacie účely počas 

hodnotenia kvality pitnej vody v distribučnej sieti. Podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. 

z. sa na kontrolu kvality pitnej vody pouţívajú desiatky ukazovateľov, medzi ktoré nie je 

zahrnutý ani jeden ukazovateľ na stanovenie priameho účinku chemických látok prítomných 

v pitnej vode na ţivé organizmy. Takýmto ukazovateľom je napr. akútna ekotoxicita. 

Voda má zásadný vplyv na zdravie ľudí a je dôleţité, aby pitná voda neobsahovala patogénne 

organizmy a ani toxické látky. Na zamedzenie, resp. odstránenie pôvodcov infekčných 

ochorení z pitnej vody sa pouţívajú rôzne spôsoby jej dezinfekcie. V Slovenskej republike je 

najrozšírenejším spôsobom hygienického zabezpečenia pitnej vody dezinfekcia chlórom a 

jeho zlúčeninami, ktorými sa síce odstránia nebezpečné mikroorganizmy z vody, ale na druhej 

strane je tu riziko vzniku vedľajších produktov dezinfekcie, ktorých bolo doteraz 

identifikovaných vyše 600. Najväčšiu skupinu vedľajších produktov dezinfekcie tvoria 

trihalometány a kyseliny halooctové, ktoré môţu byť pre človeka nebezpečné. Podľa 

nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. sa počas rozšíreného rozboru sleduje v súvislosti 

s chloráciou pitnej vody len 8 ukazovateľov: voľný chlór, brómdichlórmetán, 2,4-

dichlórfenol, chlórdioxid, chloritany, chloroform, 2,4,6-trichlórfenol a trihalometány spolu 

(Hrudey 2008). Pre ostatné vedľajšie produkty dezinfekcie neexistuje limit ani vhodná metóda 

ich stanovenia. Keďţe stanovenie celého spektra chemických látok v pitnej vode nie je moţné 

chemickými analýzami uskutočniť, na odhalenie vzniku vedľajších produktov dezinfekcie 

boli pouţité ekotoxikologické metódy. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Stanovenie ukazovateľa akútnaekotoxicita sa vykonalo podľa štandardných pracovných 

postupov a jednotlivé laboratórne analýzy sa uskutočnili v podmienkach predpísaných STN 

ISO/IEC 17025: 2005. Vzorky vôd boli odobraté z podzemných zdrojov pitnej vody. Ďalšie 

vzorky vody sa odoberali po jej dezinfekcii z akumulačnej nádrţe a z distribučnej siete 

u spotrebiteľov  pitnej vody. Voľný chlór bol z dôvodu zamedzenia jeho toxického pôsobenia 

na skúšobné organizmy z vody odstraňovaný prevzdušňovaním. 

Na hodnotenie kvality pitnej vody, v súvislosti s tvorbou vedľajších produktov dezinfekcie na 

báze chlóru, bola pouţitá nasledovná batéria skúšok: Vibrio fischeri  ako deštruent biomasy, 

Thamnocephalus platyurus ako primárny konzument a ako producent biomasy bola pouţitá 

riasa Desmodesmus subspicatus. Pre kaţdú vzorku pitnej vody sa pouţili všetky tri skúšobné 

organizmy a vzorka sa hodnotila na základe odozvy najcitlivejšieho skúšobného organizmu. 

Skúška inhibície bioluminiscencie baktérií Vibrio fischeri sa vykonala v súlade s normou STN 

EN ISO 11348-2. Pouţili sa lyofilizované luminiscenčné baktérie a inhibícia luminiscencie 

emitovaná baktériami v kontrole a vo vzorkách sa sledovala po 15 a 30 min. expozícií. 

Luminiscencia baktérií sa sledovala pomocou prístroja LUMIStox 300 a inhibícia 

luminiscencie sa vypočítala softvérom dodanom k tomuto prístroju. 
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Skúška na stanovenie mortality kôrovcov Thamnocephalus platyurus sa vykonala v súlade 

s normou STN ISO 14380. Mortalita Thamnocephalus platyurussa sledovala v kontrole a vo 

vzorkách po 24 hod. inkubácii a hodnotila sa softvérom LC50 od US EPA.  

Skúška inhibície rastu jednobunkovej zelenej sladkovodnej riasy Desmodesmus subspicatus sa 

vykonala v súlade s normou STN EN ISO 8692. Je to mnohogeneračná skúška, v ktorej sa 

naočkovaná počiatočná koncentrácia buniek rias počas skúšky buď zníţi, ak sa jedná 

o toxické vzorky, alebo zvýši, ak vzorky neobsahujú toxické látky, ale naopak stimulujú rast 

buniek rias. Stanovenie počtu buniek sa vykonávalo meraním absorbancie vo vzorkách vody. 

Biomasa rias sa hodnotila 1krát za 24 hod. počas 72 hod. trvania skúšky. Rastové krivky a 

percento inhibície sa vypočítali štatistickými metódami opísanými v STN EN ISO 8692. 

Pouţili sa limitné skúšky, tzn. neriedené vzorky surovej alebo pitnej vody. Výsledky skúšok 

boli vyjadrené ako percento inhibície/stimulácie rastu rias, bioluminiscencie baktérií, resp. 

mortality kôrovcov. Výsledky dosiahnuté vo vzorkách boli porovnávané s výsledkami 

zistenými v kontrole. Za pozitívne boli povaţované také výsledky, u ktorých percento 

inhibície, príp. mortality skúšobných organizmov bolo väčšie ako 30% v porovnaní 

s kontrolou, pričom jednotlivé vzorky boli hodnotené na základe najcitlivejšieho z troch 

skúšobných organizmov. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Výsledky sledovania kvality pitnej vody v súvislosti so vznikom vedľajších produktov 

dezinfekcie sa sledovali počas 3 rokov (november 2011 aţ apríl 2014).  

Ekotoxikologickými skúškami sa hodnotila kvalita vody zo zdroja pitnej vody. Spolu bolo 

vyšetrených 41 vzoriek z 13 zdrojov podzemnej vody (studne, pramene). 58 vzoriek bolo 

vyšetrených po dezinfekcii pitnej vody, ktoré boli odobraté z akumulačnej nádrţe, vodojemu 

alebo z distribučnej siete priamo od spotrebiteľov. Ďalších 72 vzoriek pitnej vody bolo 

vyšetrených z akumulačnej nádrţe, vodojemu alebo od spotrebiteľov, keď bola zastavená 

kontinuálna chlorácia pitnej vody. Na obrázku 1 aţ 3 sú výsledky ekotoxikologických skúšok 

vyjadrené ako % inhibície najcitlivejšieho organizmu. 

Z výsledkov vyplýva, ţe vzorky vôd odobraté zo zdroja pitnej vody (obrázok 1) počas 

sledovaného obdobia, aţ na jednu vzorku, nevykazovali ţiadny vplyv ani na jeden z troch 

skúšobných organizmov (stanovené % inhibície bola menšie ako 30% limit). Vzorky vody zo 

zdroja mali vyhovujúcu kvalitu aj vo všetkých ukazovateľoch, vyšetrovaných podľa 

nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. 

51 % vzoriek pitnej vody, ktoré boli dezinfikované chlórom (koncentrácia voľného chlóru od 

0,01 do 0,4 mg/l), vykazovalo pozitívny účinok minimálne na jeden skúšobný organizmus 

(obrázok 2). Podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. má byť obsah voľného chlóru 

v distribučnej sieti po úprave vody maximálne 0,3 mg/l a  minimálne 0,05 mg/l. Táto medzná 

hodnota však nebola vţdy dodrţaná, niektoré vzorky boli mimo tohto rozsahu, čo sa odrazilo 

aj na výsledkoch ekotoxikologických skúšok. Ak bola koncentrácia voľného chlóru menej ako 

0,05 mg/l, len 2 vzorky vody mali pozitívny účinok na jeden skúšobný organizmus, čo 

predstavuje 15 % vzoriek. Ak bola koncentrácie voľného chlóru od 0,05 do 0,3 mg/l a vyššie, 

60 % vzoriek vykazovalo pozitívny účinok aspoň na jeden skúšobný organizmus. 

Z uvedených výsledkov moţno predpokladať, ţe po chlorácii došlo k vzniku vedľajších 

produktov dezinfekcie, ktoré viedli k zmene kvality pitnej vody. Súčasne moţno vysloviť 

predpoklad, ţe vedľajšie produkty dezinfekcie sa netvoria v kaţdej vode po dezinfekcii 

chlórom, ale ich tvorba závisí najmä od chemického zloţenia vody v zdroji. 
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Obr.1 Výsledky ekotoxikologických skúšok - voda z rôznych zdrojov pitnej vody 

 
 

 
 

Obr.2 Výsledky ekotoxikologických skúšok – pitná voda dezinfikovaná chlórom 

 

Vzorky pitnej vody, ktoré neboli dezinfikované chlórom nevykazovali ţiadny účinok ani na 

jeden skúšobný organizmus (obrázok 3). 
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Obr. 3 Výsledky ekotoxikologických skúšok – pitná voda bez dezinfekcie 

 

Na základe výsledkov uvedených na obrázku 1 aţ 3 je moţné poukázať na súvislosť medzi 

koncentráciou voľného chlóru a inhibíciou skúšobných organizmov, a to najmä riasy 

Desmodesmus subspicatus, ktorá dokáţe zachytiť aj veľmi nízke koncentrácie voľného chlóru 

(pribliţne od koncentrácie 0,05 mg/l vyššie).  

 

ZÁVER  

Na základe niekoľkoročných výsledkov dosiahnutých počas vyšetrovania pitných vôd moţno 

ekotoxikologické skúšky odporučiť na ich vyuţitie pri kontrole kvality pitnej vody, respektíve 

pri monitorovaní vplyvu dezinfekcie na báze chlóru na jej kvalitu, a tým dosiahnuť, aby sa 

v odôvodnených prípadoch, ak má voda pozitívny účinok na  testované organizmy, mohol 

zvoliť iný spôsob dezinfekcie alebo ak má pitná voda dlhodobo vyhovujúcu kvalitu, zastaviť 

proces kontinuálneho chlórovania pitnej vody. 
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ABSTRAKT 

Bisfenol A (BPA) je organická zlúčenina pouţívaná pri výrobe polykarbonátových plastov 

a epoxidových ţivíc, t.j. materiálov pre nespočetné mnoţstvo výrobkov dennej spotreby, ale 

aj zdravotníckych pomôcok, obalových materiálov. Z dôvodu neúplnej polymerizácie 

a degradácie slabých esterových väzieb pôsobením vysokých teplôt, zmeny pH, času a UV 

ţiarenia, sú monoméry BPA uvoľňované do okolia. Hlavnou cestou expozície BPA pre ľudí 

je príjem kontaminovanej potravy a tekutín. Nedávno sa zistila absorpcia BPA cez koţu po 

kontakte s termálnym papierom, bankovkami a hygienickými výrobkami z recyklovaného 

papiera. BPA je známy ako endokrinný disruptor, má slabé estrogénové vlastnosti. Štúdie na 

zvieratách a experimenty in vitro potvrdili účinky BPA na rast nádorov prsníka, prostaty, 

mozgu a na stimuláciu progresie nádorov. V ľudských bunkových líniách rakoviny prostaty 

BPA ovplyvňuje karcinogenézu moduláciou ich proliferácie. Podrobný vnútrobunkový 

mechanizmus pôsobenia BPA na proliferáciu buniek rakoviny prostaty nie je známy. 

Predkladaná štúdia je zameraná na zistenie, ako BPA v závislosti od dávky a času pôsobenia 

ovplyvňuje/mení expresiu niektorých cieľových génov zapojených do androgén-dependentnej 

proliferácie LNCaP buniek (ľudský adenokarcinóm prostaty). 

Metódy: V prvom kroku pokusu boli LNCaP bunky zbavené endogénnych steroidných 

hormónov 48h inkubáciou v médiu s fetálnym sérom bez steroidov. Takto ošetrené LNCaP 

bunky boli inkubované bez pridania (kontroly, K), alebo v prítomnosti nízkej (1x10
-12

 M), 

strednej (1x10
-9

 M) a vysokej (1x10
-6

 M) koncentrácie BPA a dihydrotestosterónu (DHT, 

aktívna forma muţského pohlavného hormónu). Doba inkubácie bola 24, 48 a 72h, 

experimentálny model bol zaloţený na dennej výmene média a testovaných látok. Metódou 

real time (RT-PCR) boli hodnotené expresie génov pre proteíny bunkového cyklu, cyklín D1 

a cyklín A2, jadrové retinoidné X receptory, antioxidačný SOD1 (superoxid dismutáza) 

enzým a merala sa aktivita SOD1 enzýmu. Expresia všetkých génov bola hodnotená 

v identickom biologickom materiáli.  

Výsledky: Nezávisle od koncentrácie BPA indukoval aţ 50 % zvýšenie CCND1 génu (vs K) 

po 48h, rozsah odpovede bol temer identický s účinkom DHT; mRNA pre CCNA2 sa 

nemenila v závislosti od koncentrácie BPA a doby pôsobenia (vs K), avšak v porovnaní 

s DHT expresia génu pre cyklín A2 bola výrazne niţšia. 

Rexinoidy, ligandy RXR jadrových receptorov majú účinnú protinádorovú aktivitu. BPA uţ 

po 24h inhiboval expresiu RXRalfa (~ -20 %), po 48h jbol pokles najvýraznejší (~ -20 – 40 

%), dlhodobé pôsobenie BPA indukovalo ~ 30 – 20 % zníţenie v porovnaní s kontrolnými 

bunkami. Len nízke koncentrácie BPA indukovali mierny pokles expresie RXRbeta po 48h a 

72h (vs K). Oxidačný stres prispieva k rozvoju rakoviny; antioxidačné enzýmy eliminujú 

reaktívne formy kyslíka a zabraňujú poškodeniu bunkových štruktúr a DNA. BPA významne 

zvýšil expresiu SOD1 génu (superoxid dismutáza 1) uţ po 24h (vs K aj DHT), v ďalších 
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časových intervaloch bol rozsah expresie zníţený (48h a 72h) a rovnaký ako u K. BPA 

výrazne zníţil aktivitu SOD1 enzýmu len po 72h (vs K, DHT). 

Záver: Získané výsledky podávajú dôkaz o tom, ţe BPA v ľudských nádorových bunkách 

prostaty (LNCaP) spôsobuje zmeny na úrovni: a) zvýšenej expresie génu pre cyklín D1, b) 

poklesu mRNA pre RXR jadrové receptory a c) inhibície aktivity antioxidačného enzýmu 

SOD1. Táto mozaika zmien indukovaná BPA môţe prispievať k dysregulácii proliferácie a 

progresii rakoviny prostaty. 

 

 

 

ÚVOD 

Bisfenol A (BPA) je syntetická chemická látka, ktorá sa pouţíva ako plastifikátor pri 

priemyselnej výrobe polykarbonátov a epoxidových ţivíc. 

BPA bol syntetizovaný v roku 1891, začiatkom 30. rokov 20. storočia boli zistené jeho slabé 

estrogénové účinky a krátkodobo bol pouţívaný v hormonálnej terapii ţien. Začiatkom 

päťdesiatych rokov minulého storočia sa BPA začal pouţívať pri výrobe epoxidových ţivíc, 

ktoré sú súčasťou vnútornej výstelky väčšiny potravinových a nápojových konzerv, ďalej sú 

prítomné v priemyselných lepidlách, ochranných náteroch, dokonca aj v bielych zubných 

výplniach. Polymerizácia monomérov BPA v roku 1957 dala vznik polykarbonátovým 

plastom. Produkty z týchto materiálov predstavujú veľké mnoţstvo výrobkov dennej potreby, 

ako sú kojenecké fľaše, fľaše na vodu, očné šošovky, hračky, CD/DVD, mobilné telefóny, 

domáce spotrebiče, laboratórne a nemocničné pomôcky/zariadenia (infúzne hadičky, vaky na 

krv), športové potreby. BPA sa pouţíva tieţ pri výrobe termopapiera (pokladničné bloky), 

faxového papiera, kníh, potravinových obalov, je prítomný v niektorých papierových 

bankovkách. BPA je prítomný aj vo vzduchu, povrchových vodách ako výsledok 

priemyslovej výroby; koncentrácie sa líšia v závislosti od stupňa ochrany ţivotného prostredia 

a výrobných postupov (1). 

Expozíciu pre ľudí predstavuje predovšetkým príjem BPA potravou, nápojmi z dôvodu 

uvoľňovania/migrácie: 1/ monoméru BPA v dôsledku nekompletnej polymerizácie, 2/ 

degradácie/hydrolýzy slabých esterových väzieb medzi monomérmi BPA pôsobením faktorov 

ako zvýšená teplota, extrémne pH, starnutie materiálu. 

Prítomnosť BPA bola zistená v krvi a moči tehotných ţien, ľudskej amniotickej tekutine, 

placente, pupočníkovej krvi, krvi novorodencov a dokonca aj v materskom mlieku. Aţ u 95 % 

ľudí bola dokázaná prítomnosť BPA v moči s priemernou hodnotou 2,6 µg/l. Priemerná 

expozícia dospelých ľudí bola stanovená na 0,05-1 µg/kg telesnej hmotnosti (maximálne 9-10 

µg/kg/deň) (2,3). 

Koţný kontakt s výrobkami z recyklovaného papiera predstavuje dermálnu expozíciu ľudí 

BPA. Sú to predovšetkým termopapier pokladničných blokov, poštové obálky, novinový 

papier, potravinový baliaci papier, toaletný papier, servítky a pod. Denný príjem BPA 

absorpciou cez koţu bol stanovený na 17,5 aţ 1 300 ng/deň, čo predstavuje minimálne 

a zanedbateľné mnoţstvo v porovnaní s príjmom z potravy (4). Pri drţaní pokladničného 

bloku z termálneho papiera počas 5 sekúnd nastane prenos pribliţne 1 µg BPA na suché prsty, 

ale aţ desať násobne viac na vlhké alebo mastné prsty (5). Je preto potrebné informovať 

verejnosť, ţe BPA z termálneho papiera pokladničných blokov sa pri kontakte prenáša aj na 

bankovky. 24h kontakt dramaticky zvyšuje koncentráciu BPA na papierových bankovkách, 

čím sa tieto stávajú sekundárnym zdrojom expozície pre ľudí. BPA je následné prenesený na 

pokoţku a zvyšky na rukách môţu byť prehltnuté (6). 

Dýchaním/respiráciou prachu ľudia prímajú BPA, ktorý migruje z predmetov vyrobených zo 

syntetických polymérov. Príjem BPA inhaláciou je však podstatne niţší ako cestou 

konzumácie potravy/nápojov (7). 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

27 
 

BPA má lipofilný charakter a je akumulovaný vo všetkých typoch tukového tkaniva. Táto 

skutočnosť môţe byť veľmi významnou z hľadiska endokrinného charakteru tukového 

tkaniva a jeho účasti na rôznych metabolických pochodoch (8). Prítomnosť BPA bola 

dokázaná aj v pečeni a mozgu (1). 

Rakovina prostaty je po rakovine pľúc a hrubého čreva 3. najčastejšou formou rakoviny u 

muţov na Slovensku. Na Slovensku je kaţdoročne novo diagnostikovaná rakovina prostaty 

pribliţne u 1 200 muţov, a výskyt má narastajúcu tendenciu Na Slovensku ročne zomrie 

pribliţne 500 muţov na rakovinu prostaty. Spravidla sa rakovina prostaty vyskytuje u starších 

muţov; 4 z 5 diagnostikovaných karcinómov prostaty je zistených u muţov starších ako 65 

rokov (Broţúrka Ligy proti rakovine SR (5. vydanie – 2011). 

Napriek dlhotrvajúcemu intenzívnemu štúdiu nie sú v súčasnosti jednoznačne známe dôvody 

abnormálneho rastu prostaty. Všeobecne je akceptované, ţe základnú úlohu pri vzniku a 

rozvoji ochorenia majú steroidy a preto sa rakovina prostaty označuje tieţ ako hormón-

dependentná forma rakoviny. In vivo pokusy na zvieratách potvrdili, ţe BPA podmieňuje 

vývoj rakoviny prsníka a prostaty, a pravdepodobne indukuje tieto druhy rakoviny, resp. 

zvyšuje riziko vzniku rakoviny aj u ľudí (9). 

Zvyšujúca sa expozícia ľudí pôsobeniu BPA, nárast incidencie rakoviny prostaty spolu 

s hormón mimetickým účinkom BPA obracia pozornosť odborníkov na štúdium 

molekulárnych mechanizmov pôsobenia BPA na proliferáciu prostatických buniek. 

BPA iniciuje androgén-nezávislú proliferáciu ľudských prostatických adenokarcinómových 

buniek. Mitogénna aktivita BPA sa prejavuje v nanomolárnej koncentrácii, čo znamená ţe 

veľmi malé mnoţstvo BPA je schopné stimulovať proliferáciu rakovinových buniek prostaty 

(10). 

BPA sa viaţe na androgénový receptor (AR), ktorého nadmerná stimulácia môţe 

podmieňovať vývoj rakoviny prostaty. Výsledky in vitro potvrdili indukciu mutovaného AR 

receptora bisfenolom A a ukázali, ţe BPA v koncentrácii identickej ako v ľudskej krvi je 

schopný modulovať proliferáciu rakovinových buniek prostaty aj v neprítomnosti androgénov 

(11). Najnovšie sa zistilo, ţe BPA v nízkych koncentráciách (1-2 µM) sa viaţe na AR 

v oblasti väzobnej domény a na rozdiel od iných AR antagonistov inhibuje translokáciu 

receptora do jadra (12). Proliferácia buniek je výsledkom koordinovanej regulácie viacerých 

vnútrobunkových dráh a mechanizmov signálnymi molekulami. V predkladanej práci sme 

analyzovali účinok BPA na expresiu génov bunkového cyklu, génov intracelulárnej 

apoptickej dráhy, génov pre jadrové rexinoidné receptory ako aj SOD1 gén pre antioxidačný 

enzým superoxid dismutázu ako aj aktivitu SOD1 enzýmu. Účinok širokého koncentračného 

rozsahu BPA sme hodnotili počas krátkodobého (24h) aţ dlhodobého (72h) pôsobenia 

v LNCaP bunkách (ľudské rakovinové bunky prostaty). 

 

MATERIÁL A METÓDY 
LNCaP bunky (ECACC 89110211) sú adherentné ľudské rakovinové bunky prostaty. Bunky 

rástli ako monovrstva za štandarných podmienok: RPMI 1640 médium (PAA, Rakúsko) s 10 

% teľacím sérom, antibiotikami (penicilín – 100 U/ml a streptomycín-100 µg/ml, Cambrex, 

USA) a glutamínom (1 mM, Sigma, USA) v prostredí atmosféry 5 % CO2 a 95 % vzduch pri 

teplote 37 °C. Pred pokusom (2 dni) boli bunky kultivované v RPMI 1640 médiu (bez 

fenolovej červene) s obsahom 2 % bezsteroidného séra (pripravené adsorbciou na aktívne 

uhlie). Tento postup zabezpečil neprítomnosť steroidných hormónov v sére, ako aj vyplavenie 

prirodzených steroidov z buniek). Inkubácia LNCAP buniek bola realizovaná v Petriho 

miskách (potiahnuté poly-D-lyzínom, BD Bioscences, Veľká Británia) v RPMI 1640 médiu 

s 5 % bezsteroidným médiom v trvaní 24 aţ 72 hodín a v prítomnosti nízkej (1x10
-12

 M), 

strednej (1x10
-9

 M) a vysokej (1x10
-6

 M) koncentrácie BPA a DHT (dihydrotestosterón). 

Médium a testované látky boli menené kaţdých 24h. 
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RNA extrakcia, real time PCR analýza a kvantifikácia expresie génov 

Celková RNA bola izolovaná pouţitím ISOLATE RNA Mini Kit (Bioline, UK) podľa návodu 

výrobcu. Kvalita a koncentrácia RNA bola hodnotená pomerom absorbancie A260/A280 

meraním na NanoDrop ND-3000 (Thermo Fisher Scientific, Nemecko). 1 µg RNA bol 

reverzne prepísaný pouţitím RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo 

Fisher Scientific, Nemecko) podľa návodu výrobcu. Pre real time polymerázovú reťazovú 

reakciu bol pouţitý SensiFAST SYBR Hi-Rox kit (Bioline, UK) podľa protokolu výrobcu; 

amplifikácia sa uskutočnila v ABI 7900HT Fast Real Time PCR System (Applied 

Biosystems). Amplifikačné kroky boli nasledovné: aktivácia polymerázy 3 min. pri teplote 95 

°C; amplifikácia s denaturáciou 5 s pri 95 °C (40 cyklov); anelácia a extenzia 20 s pri 60 °C. 

Primery pre príslušné gény boli navrhnuté na základe literatúry a syntetizované firmou 

Metabion (Nemecko). 

Expresia jednotlivých génov bola vypočítaná 2
-ΔΔCt

 metódou (13). 

Štatistická analýza 

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM hodnôt pre jednotlivé gény z troch nezávislých 

pokusov. Hodnoty mRNA pre neošetrené, kontrolné bunky majú hodnotu 1. Pre vyjadrenie 

štatistických rozdielov medzi pokusnými skupinami a kontrolnými bunkami, ako aj medzi 

jednotlivými dávkami testovaných látok. boli pouţité jednocestná ANOVA a Tukey-

Kramerov test.  

 

VÝSLEDKY 
Z literatúry je známe zvýšenie proteínu cyklínu D1 pri neoplastickej transformácii 

prostatických epiteliálnych buniek (14). Zistili sme, ţe BPA výrazne stimuloval expresiu génu 

pre D1 cyklín aţ po 48h pôsobenia (vs kontrolné bunky), zvýšenie o temer 50 % bolo 

prítomné pôsobením nízkej, strednej aj vysokej koncentrácie. Dlhodobý stimulačný účinok 

(72h) indukovala len veľmi nízka koncentrácia BPA (obrázok 1A). 

Cyklín A2 proteín je exprimovaný v deliacich sa somatických bunkách, je syntetizovaný na 

začiatku S fázy bunkového cyklu a je aktívny v G2/M fázovom prechode štádia mitózy. 

Zvýšený cyklín A2 bol zistený v mnohých typoch rakoviny, napr. prsníka, pečene, pľúc, ale aj 

prostaty (15). Cyklín A2 je povaţovaný za indikátor preţívania alebo recidívy (16). V našom 

pokusnom usporiadaní BPA nemal výrazný účinok na expresiu génu pre cyklín A2. Mierne 

zvýšenie oproti kontrolným bunkám sa nemenilo účinkom rôznych koncentrácií a času 

pôsobenia (obrázok 1B).  
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Obr. 1A mRNA pre cyklín D1. *p<0,05, **p<0,01 vs kontrolné bunky = 1 

Obr. 1B mRNA pre cyklín A2. *p<0,05, vs kontrolné bunky = 1 
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Obr. 2A expresia génu pre RXRalfa jadrový receptor. *p<0,05, vs kontrolné bunky = 1 

Obr. 2B expresia génu pre RXRbeta jadrový receptor. *p<0,05, vs kontrolné bunky = 1 
 

Uţ 24h expozícia LNCaP buniek pôsobeniu BPA zniţovala expresiu génu pre RXRalfa 

v podobnom rozsahu ako samotný DHT (vs kontroly); 48h účinok BPA indukoval ďalší 

pokles mRNA pre RXRalfa (vs kontroly) a po 72h napriek miernemu vzostupu (vs 48h), 

pretrváva inhibičný účinok BPA na expresiu RXRalfa génu (obrázok 2A).  

Naproti tomu BPA výrazne neovplyvnil expresiu RXRbeta génu pre príslušný receptor, pokles 

expresie indukovali len veľmi nízke dávky BPA po 48h a 72h (vs kontroly) (obrázok 2B). 
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Obr. 3A Expresia génu pre SOD1. *p<0,05, **p<0,01, *** p<0.001 vs kontrolné bunky = 1 

Obr. 3B Aktivita SOD1 enzýmu. Vyjadrené ako % voči kontrolným bunkám pre kaţdý časový interval 

 

Superoxid dismutáza je antioxidačný enzým, ktorý eliminuje voľné kyslíkové radikály. Uţ po 

24h BPA vo všetkých koncentráciách veľmi výrazne stimuloval expresiu génu pre SOD1, 

v ďalších časových intervaloch účinok klesal na úroveň hodnôt pre DHT a K. Aktivita SOD1 

enzýmu v prítomnosti BPA sa zvyšovala s časom, avšak bola výrazne niţšia ako 

u kontrolných buniek. 
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DISKUSIA 
Je všeobecne akceptované, ţe expresia špecifických génov je prognostickým indikátorom 

ľudskej rakoviny prostaty. Zmena expresie génov ovplyvňuje stimuláciu/inhibíciu proliferácie 

buniek. Karcinogénny účinok BPA bol dokázaný tak in vivo aj in vitro. 

Deregulácia bunkového cyklu je hlavným znakom rakoviny. Hlavnými regulačnými 

molekulami tohto mechanizmu sú cyklíny a cyklín dependentné kinázy. Zistili sme, ţe BPA 

výrazne stimuluje expresiu génu pre cyklín D1, ktorý kóduje G1/S špecifický cyklín D1 

proteín pôsobiaci v prvej fáze prípravy buniek na delenie. Nasledujúca fáza bunkového cyklu 

G2/M je pod kontrolou cyklínu A2; gén pre tento proteín sa pôsobením BPA nemenil. BPA 

teda výrazne stimuloval mRNA pre cyklín D1 (48h), ktorý cez následnú transkripciu môţe 

stimulovať zvýšenú proliferáciu buniek. Predpokladáme, ţe neprítomnosť zmien na úrovni 

génu pre cyklín A2 môţe byť výsledkom časového posunu a/alebo zapojenia 

kontraregulačných mechanizmov inhibície bunkového delenia. 

Nukleárne receptory sú ligandom indukovateľné transkripčné faktory, ktoré sú zapojené do 

procesov vývoja, diferenciácie a metabolickej homeostázy. RXR nukleárne receptory sú 

aktivované kyselinou 9-cis retinovou a modulujú rast a diferenciáciu buniek a majú významnú 

protinádorovú aktivitu. Retinoidy majú schopnosť inhibovať rast a progresiu nádorov. 

Zníţená expresia retinoidných receptorov bola zistená v rakovinových bunkách koţe (18). 

Zníţená expresia mRNA pre RXRbeta bola popísaná u rakoviny prostaty, tento pokles autori 

spájajú s karcinogenézou prostaty (19). V predkladanej štúdii podávame originálne výsledky 

o schopnosti BPA významne inhibovať expresiu génu pre RXR receptor v ľudských 

nádorových bunkách prostaty. 20 aţ 40 % pokles expresie mRNA pre RXRalfa je závislý od 

koncentrácie BPA a jeho dĺţky pôsobenia. Expresia génu pre RXRbeta receptor bola zníţená 

účinkom len nízkej koncentrácie BPA mierne, len o asi 20 %. Pokles mRNA pre RXRalfa a 

RXRbeta je originálnym výsledkom a podáva dôkaz o inhibičnom účinku BPA na expresiu 

týchto génov, a môţe charakterizovať jeden z mechanizmov karcinogénneho účinku BPA. 

Karcinogenéza prostaty a progresia rakoviny prostaty je výsledkom genetických 

a fenotypových zmien. Oxidačný stres predstavuje nerovnováhu medzi reaktívnymi formami 

kyslíka a schopnosťou biologického systému detoxifikovať tieto reaktívne molekuly. 

Oxidačný stres ovplyvňuje proliferáciu buniek, nestabilitu génov a prispieva k patogenéze 

rakoviny prostaty. Reaktívne formy kyslíka spôsobujú poškodenie DNA a rôznych génov a sú 

spájané s tvorbou nádorov cestou ovplyvnenia rôznych signálnych dráh (17). Rýchly vzostup 

expresie SOD1 génu zistený v našom experimentálnom reţime je pravdepodobne reakciou na 

oxidačný stres vyvolaný BPA (20). Pokles v nasledujúcich časových intervaloch môţe byť 

výsledkom vyčerpania a/alebo adaptácie systému na pretrvávajúcu prítomnosť BPA. Vzostup 

aktivity SOD1 enzýmu aţ po 72h a 96h (oproti 48h) sa ukazuje ako výsledok časovo 

oneskorenej reakcie systému na prítomnosť oxidačného stresu. Avšak inhibícia aktivity 

enzýmu v porovnaní s hodnotami pre kontrolné (neošetrené) bunky indikuje nedostatočnú 

elimináciu reaktívnych foriem kyslíka, čo môţe prispievať k progresii tumorigenézy. 

 

ZÁVER 

Výsledky predloţenej štúdie podávajú dôkaz o tom, ţe BPA v ľudských nádorových bunkách 

prostaty (LNCaP): a) stimuluje expresiu génu pre cyklín D1, b) inhibuje mRNA pre RXR 

jadrové receptory alfa/beta a c) akútne zvyšuje expresiu génu pre SOD1 a inhibuje aktivitu 

antioxidačného enzýmu SOD1. Táto mozaika zmien indukovaná BPA môţe prispievať 

k dysregulácii proliferácie a progresii rakoviny prostaty. 
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ABSTRACT 

Systemic fungicide Tango Super (with active component fenpropimorph 250 g/l and 

epoxiconazole 84 g/l) is widely used in agriculture for crop protection, such wheat, barley, 

triticale, rye and oats. The effect of the fungicide was studied for its ability to induce 

chromosomal aberrations (CA) in bovine peripheral lymphocytes in vitro. Lymphocytes 

cultures were treated with the fungicide at the concentrations of 0.5, 1.5, 3, 6, and               15 

µg.ml
-1

. For 24 h of incubation no clastogenic effect was found. A weak elevation in 

chromosomal aberrations was observed at the highest concentrations in donor 2. After the 

prolonged time of incubation (48 h) the weak elevation in CA was observed at concentrations 

1,5 and 3 µg.ml
-1

. Both higher doses (6 and 15 µg.ml
-1

) caused a decrease in chromosome 

damage that was correlated with a reduction of mitotic indices. 

 

 

 

INTRODUCTION 

Pesticides are chemicals agents that are widely used all over the world either in pure form or 

in a mixture of several active substances.  Their extensive use in agriculture presents a 

seriouss risk to human and animal health.                            

Epoxiconazole belongs to the group of triazole fungicides. This class of compounds is an 

effective tool in controlling numerous species and strains of fungi for their ability to bind and 

inhibit the fungal lanosterol-14-a-demethylase activity (CYP51), essential enzyme in the 

biosynthesis of ergosterol (Klix et al., 2007; Goetz and Dix, 2009).            

Fenpropimorph is a member of the class of morpholine fungicides that act as sterol 

biosynthesis inhibitors. Their antifungal activity is based on inhibition of both sterol ∆14-

reduction and/or ∆8→∆7 isomerisation in the synthesis of demethyl sterols, such as 

ergosterol, a major component of fungal membranes (Mercer, 1991).                   

We report here the cytogenetic effects of the fungicide formulation (Tango Super) on the 

induction of chromosome aberrations (CA) in bovine peripheral lymphocytes in vitro. CAs 

are considered to be a useful biomarker for detection of early effects of exposure to chemical 

agents and an assessment of genetic risk increase. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Chemicals  

A fungicide formulation (trade name Tango Super) containing a combination of two active 

ingredients epoxiconazole  (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)   

propyl]-1H-1,2,4-triazole; CAS 1353-73-2; 84 g/l) and fenpropimorph (cis-2,6-Dimethyl-4-

{2-methyl-3-[4-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]propyl}morpholine;CAS67564-91-4; 250 g/l ) 

was obtained from BASF SE, Germany. The fungicide was dissolved in dimethyl sulfoxide 

(DMSO, Sigma, St. Louis, MO, USA; final concentration 0,1%). Mitomycin C (MMC, 
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Sigma, St. Louis, MO, USA, 0.4µmol.l
-1

) and ethyl methanesulfonate (EMS, Sigma, St. 

Louis, MO, USA) at a concentration of 250 µg.ml
-1

 were used as positive control agents.     

Cell cultivation 

Lymphocyte cultures were prepared by adding 0,5 ml of heparinised whole blood of healthy 

young bull (Slovak spotted cattle, 6-8 months old) to 5 ml of chromosome medium RPMI 

1640 supplemented with L- glutamine, 15 µmol HEPES (Sigma, St. Louis, MO, USA), 15% 

foetal calf serum (BOFES, Sigma, Chemical Co. St. Louis, MO, USA), antibiotics (penicillin 

250 U/ml and streptomycin 250 µg. ml
-1

) and phytohaemagglutinin (PHA, 180 µg. ml
-1

, 

Welcome, Dartford, England). Lymphocyte cultures were incubated at 37
o
C for 72 h. 

Experimental lymphocyte cultures were treated with the fungicide at concentrations of 0,5; 

1,5; 3, 6 and 15 µg.ml
-1 

for the last 24 and 48 h of incubation. One and half hour before  the  

end  of  cultivation,  colchicine (Merck, Darmstadt, Germany)  was  added to all cultures at 

the final concentration  of  5 µg. ml
-1

. One hundred well-spread metaphases were analysed for 

the CA including chromatid, isochromatid breaks (CB, IB) and chromatid, isochromatid 

exchanges (CE, IE). Gaps (G) were examined separately. The mitotic index (MI) was 

determined as a percentage of metaphases of 1000 cells. A χ
2
 test was employed to estimate 

the induction of CA and reduction of MI. 

 

RESULTS 

The frequency of chromosomal aberrations induced by the fungicide formulation in bovine 

peripheral lymphocytes cultures is shown in Table I and II.           

No positive clastogenic effect was observed. Chromatid and isochromatid breaks were among 

the most common types of chromosomal changes. Gaps were also determined but not 

included into the statistics. A slight elevation in chromosome damage but without statistically 

significance was obtained after exposure to fungicide in donor 1. Statistically significant 

increase in the induction of CA was observed at the highest concentrations (6 and 15 µg. ml
-

1) in
 
donor 2. After treatment with the fungicide at a concentration of 3 µg. ml

-1
for 48h a 

statistically significant increase in chromosomal damage was found in both donors. The 

highest concentrations   (6, and 15 µg. ml
-1

) caused a decrease in chromosome damage. These 

concentrations also reflected in the reduction of mitotic indices.  

 

DISCUSSION 

In our study,  no evidence of the clastogenicity of Tango
  

Super was confirmed in bovine 

cultures.                   

No mutagenic effect of fenpropimorph fungicide with 95, 6% purity was confirmed in Ames 

assay using S. typhimurium. Similarly, no increased frequencies of chromosome damage were 

found in cytogenetic studies in Chinese hamster fibroblasts and mice bone marrow (EPA, 

2006).  Akcha et al. (2008) have observed an increase in the extent of DNA strand 

breaks after exposure of microalgae to epoxiconazole at the hightest tested concentration.  

Several studies have demonstrated that epoxiconazole has the capability to disrupt the 

endocrine balance of organisms. Endocrine disruption is related to a mechanism of toxicity 

resulting in numerous adverse health impacts in animals, such as: lowered 

fertility; spontaneous abortions; neurobehavioral disorders; impaired immune function; or 

cancer (McKinlay et al., 2008). Taxvig et al. (2007) show that epoxiconazole has a marked 

fetotoxic effec in high concentrations t and is capable of inducing effects on reproductive 

development in the offspring after exposure of rat females in utero. Carcinogenic changes as 

adenoma, carcinoma an adenocarcinoma of the mice liver were observed by Arthur et al. 

(2005). Similarly, epoxiconazole was carcinogenic to rats; ovary-and adrenal gland tumours 

were seen (EFSA, 2008).  No effect on the reproductive parameters were observed in 

multigeneration study in rats, but exposure to fenpropimorph at maternal toxic doses caused 
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increased incidence of malformations in rats and rabbits (EFSA, 2008). Our results indicated 

that the fungicide was not able to induce DNA damage by a direct mechanism.  Further 

studies, including micronuclei and sister chromatid exchanges seems to be useful for detecting 

proliferation or microtubule inhibitions (cytotoxic or aneugenic effects). 

 
Table I. Induction of CA in bovine lymphocytes exposed to several concentrations of commercial fungicide 

Tango Super for 24h 
 

 

Dose 

 

Metaphase 

number 

G Types of CA  

% Breaks 

(±SD) 

% Aberrant 

cells 

(±SD) 

 

% MI CB IB CE IE 

Donor 

1 

 

DMSO 100 6 2    2.0±0.14 2.0±0.14 4.2 

 Concentrations of fungicide ( g.ml
-1

) 

0,5 100 7 3 - - - 3.0±0.17a 3.0±0.17a 3.2
a
 

1,5 100 6 5 2 - - 7.0±0.25a 7.0±0.25a 2.7
a
 

3 100 8 6 1 -  7.0±0.25a 7.0±0.25a 2.4
*
 

6 100 4 2 4 - - 6.0±0.24a 6.0±0.24a 1.8** 

15 100 5 3 3 - - 6.0±0.24a 6.0±0.24a 1.5*** 

EMS 

(250 g. 

ml
-1

) 

100 10 16 5 1 - 23.0±0.44*** 22.0±0.41*** 1.1*** 

 

Dose 

 

Metaphase 

number 

 

G 

Types of CA  

% Breaks 

(±SD) 

% Aberrant 

cells 

(±SD) 

 

% MI CB IB CE IE 

Donor 

2 

 

Control 100 8 1    1.0±0.10 1.0±0.10 3.8 

 Concentrations of fungicide  ( g.ml
-1

)  

0,5 100 5 2 1 - - 3.0±0.17a 3.0±0.17a 3.0
a
 

1,5 100 8 4 - 1 - 6.0±0.28a 5.0±0.22a 2.6
a
 

3 100 6 4 2 - - 6.0±0.24a 6.0±0.24a 2.5
a
 

6 100 8 3 4 - - 7.0±0.25* 7.0±0.25* 2.0
*
 

15 100 8 4 3 - - 7.0±0.25* 7.0±0.25* 1.8** 

EMS 

(250 g. 

ml
-1

) 

100 9 13 5 1 - 20.0±0.45*** 18.0±0.38*** 1.5** 

 

a-statistically non significant data, *, **, *** -statistical significance (p<0.05, p<0.01, 

p<0.001, respectively: χ
2 

test),  CB, IB-chromatid, isochromatid breaks, CE, IE-chromatid, 

isochromatid exchanges 
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Table II. Induction of CA in bovine lymphocytes exposed to several concentrations of commercial fungicide 

Tango Super for 48h 
 

 

Dose 

 

Metaphase 

number 

G Types of CA  

% Breaks 

(±SD) 

% Aberrant 

cells 

(±SD) 

 

% MI CB IB CE IE 

Donor 1  

DMSO 100 4 1 1   2.0±0.14 2.0±0.14 3.6 

 Concentrations of fungicide ( g.ml
-1

) 

0,5 100 4 4 1 - - 5.0±0.22a 5.0±0.22a 3.2
a
 

1,5 100 12 4 4 - - 8.0±0.27a 8.0±0.27a 2.6
a
 

3 100 9 6 3 -  9.0±0.32* 8.0±0.27a 1.9
*
 

6 100 7 3 2 - - 5.0±0.22a 5.0±0.22a 1.6** 

15 100 5 4 3 - - 7.0±0.25a 7.0±0.25a 1.2*** 

MMC 

(0,4µM) 

100 6 13 4   17.0±0.40*** 16.0±0.37*** 1.7** 

 

Dose 

Metaphase 

number 

 

G 

Types of CA  

% Breaks 

(±SD) 

% Aberrant 

cells 

(±SD) 

 

% MI CB IB CE IE 

Donor 2  

DMSO 100 6 2    2.0±0.14 2.0±0.14 3.5 

 Concentrations of fungicide ( g.ml
-1

)  

0,5 100 4 3 1 - - 4.0±0.20a 4.0±0.20a 3.2
a
 

1,5 100 6 6 3 - - 8.0±0.27a 8.0±0.27a 2.2
a
 

3 100 4 5 4 - - 9.0±0.29* 9.0±0.29* 2.1
a
 

6 100 4 4 3 - - 7.0±0.25a 7.0±0.25a 1.5** 

15 100 7 3 2 - - 5.0±0.22a 5.0±0.22a 1.1** 

MMC 

(0,4µM) 

100 5 18 3 - - 21.0±0.45*** 19.0±0.39*** 1.6** 

 

a-statistically non significant data, *, **, *** -statistical significance (p<0.05, p<0.01, 

p<0.001, respectively: χ
2 

test), CB, IB-chromatid, isochromatid breaks, CE, IE-chromatid, 

isochromatid exchanges 
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ABSTRAKT 

Získavanie správnych a presných analytických výsledkov spočíva na troch základných 

pilieroch: na validácii metódy, nadväznosti merania a na určení neistoty výsledkov. Validácia 

je zaloţená na experimentálnom overení vhodnosti danej metódy pre dosiahnutie plánovaných 

výsledkov, neistota v určená intervalu, v ktorom sa budú so zvolenou pravdepodobnosťou 

nachádzať experimentálne výsledky a nadväznosťou sa zabezpečuje zhodnosť, respektívne 

porovnateľnosť  analytických výsledkov získaných analýzou rovnakej vzorky v rozličných 

laboratóriách. Základom porovnania je fyzikálne zdôvodnený, medzinárodne akceptovateľný 

štandard - etalón, voči ktorému sa porovnanie realizuje. Nadväznosť je potom neprerušený 

reťazec porovnaní počínajúc medzinárodným etalónom, cez národný etalón, rezortný, 

podnikový a napokon pracovný etalón, ktorý sa nachádza v príslušnom laboratóriu, pričom 

kaţdý stupeň porovnania  je spojený aj s odhadom neistoty s porovnaním spojenej. Základom 

pre nadväznosť je sedem základných veličín SI sústavy. 

V porovnaní s fyzikálnymi meraniami, výsledok chemických meraní závisí od povahy vzorky, 

od jej chemického zloţenia, vo všeobecnosti od matrice vzorky. Preto je zabezpečenie 

nadväznosti chemických meraní spravidla úloha náročná a vyţaduje aj príslušnú úroveň 

chemických poznatkov o analyte a o vzorke ako celku. Pre zabezpečenie nadväznosti 

chemických meraní je k dispozícii niekoľko ciest. Najčastejšou je pouţitie certifikovaných 

referenčných materiálov. Sú to stabilné, homogénne látky, so známou hodnotou analytu, 

vrátane odhadu neistoty a prísne vzato aj s rovnakou matricou, akú má analyzovaná látka.  

Posledná poţiadavka je však ťaţko splniteľná, pretoţe paleta dostupných cretifikovaných 

referenčných materiálov je obmedzená a z ďaleka nedosahuje rôznorodosť matríc 

analyzovaných vzoriek.   

Inou cestou zabezpečenia nadväznosti je pouţitie priamych – nezávislých metód, pri 

ktorých prechod od signálu ku koncentrácii je moţný bez pomocných látok, akými sú 

certifikované referenčné materiály a prepočet je zaloţený len na fyzikálnych konštantách, 

respektívne s pouţitím základných jednotiek.  Takých metód je však len niekoľko. V prípade 

coulometrie, ktorá je jednou z mála priamych metód,  sú to atómoví hmotnosti, intenzita 

elektrického prúdu a čas. Posledné dve veličiny sú metrologicky dobre prepracované 

a experimentálne realizovateľné. Atómové hmotnosti všetkých, v prírode sa nachádzajúcich 

prvkov sú dobre známe. 

Uvedené, ale aj ďalšie cesty zabezpečenia nadväznosti budú predmetom prednášky. 

 

 

 

1. ÚVOD 

Globálny trh, v záujme minimalizácie obchodných a trhových bariér,  vyţaduje spoľahlivé 

merania. Poţiadavka „raz zmerať a všade akceptovať― je čoraz urgentnejšia. Vyţaduje 

správne a čoraz presnejšie výsledky, ktoré budú aj v medzinárodnom meradle akceptovateľné.  
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Pre ich dosiahnutie treba mať kompetentný personál, štandardné pracovné postupy, funkčný 

systém kvality  a pracovné štandardy.   

Podstatnou poţiadavkou pre získanie porovnateľných výsledkov je ich prepojenie na 

všeobecne akceptovateľný pevný bod -  etalón.  Výsledky môţu potom byť porovnané vo 

vzťahu k takému etalónu.  Táto stratégia sa zvykne označovať pojmom „nadväznosť―.  

Nadväznosť podľa dokumentu VIM  [1],  je vlastnosť  výsledku  merania alebo hodnota 

etalónu, ktorá môţe byť porovnaná k definovanému štandardu, obyčajne k národnému alebo 

medzinárodnému etalónu, cestou neprerušeného reťazca porovnaní, pričom kaţdá etapa 

porovnania má odhadnutú neistotu.    

Zabezpečenie porovnateľnosť výsledkov chemickej, resp. fyzikálne – chemickej analýzy  má 

– v porovnaní s fyzikálnymi meraniami - významné špecifiká, pretoţe tu nie je vţdy 

jednoduché splniť poţiadavku nadväznosti výsledkov meraní. Cieľom tohto príspevku je 

ukázať na východiská a uviesť cesty zabezpečenia nadväznosti výsledkov schodné 

v analytickej chémii. 

 

2. Základné prvky zabezpečenia nadväznosti v analytickej chémii  [2] 

      1.   Určiť meranú veličinu a akceptovateľnú veľkosť neistoty. 

2. Nájsť vhodnú metódu pre stanovenie danej látky (veličiny). 

3. Cestou validácie identifikovať vplyv matrice a podmienok  merania, ktoré majú 

významný vplyv na analýzu danej látky. 

4. Posúdiť relatívnu dôleţitosť kaţdého parametra na výsledok analýzy. 

5. Nájsť a pouţiť vhodný referenčný materiál. 

6. Odhadnúť  neistotu [3]. 

 

3. Výber a pouţitie vhodného referenčného štandardu 
Pre zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov a teda aj pre zabezpečenie nadväznosti má 

zásadný význam výber a pouţitie referenčných štandardov. V praktickej činnosti sa neraz 

vyskytuje prípad, ţe referenčné štandardy nie sú vţdy dostupné. Aj v takých prípadoch je 

nevyhnutné vytvoriť dostatočnú kontrolu merania aspoň s pouţitím meracích štandardov.  Vo 

všeobecnosti treba pri zabezpečení nadväznosť posúdiť optimálnu cestu riešenia. Do úvahy 

prichádzajú nasledovné moţnosti zabezpečenia nadväznosti:   

1. Fyzikálne  merania vykonané v procese analýzy 

2. Pouţitie priamych metód analýzy 

3. Potvrdenie identity 

4. Kalibrácia s certifikovanými referenčnými štandardami 

5. Kalibrácia s inými materiálmi 

6. Kalibrácia s referenčnými dátami 

7. Medzilaboratórne porovnania 

  

3.1. Fyzikálne merania 
Výber štandardu a kalibrácia fyzikálnych meraní, ktoré sa vyskytujú v rámci chemickej 

analýzy nerobí ťaţkosti. Referenčné štandardy pre základné veličiny SI sústavy (hmotnosť, 

dĺţka, čas, teplota, intenzita elektrického prúdu), sú bezproblémové v porovnaní s látkovým 

mnoţstvom a ich neistoty sú výrazne menšie v porovnaní s neistotami v analytických 

postupoch. Pre vyššie uvedené veličiny SI sústavy je k dispozícii paleta etalónov, pomocou 

ktorých sa nadväznosť zabezpečuje.  

Ak sa kalibrácia základných fyzikálnych veličín realizuje v Slovenskom metrologickom 

ústave alebo v inej, na takúto činnosť akreditovanej organizácii, skúšobné laboratórium musí 

monitorovať správnu funkciu prístroja medzi kalibráciami, s pouţitím pracovných štandardov. 
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3.2. Pouţitie priamych metód 

Priamymi (nezávislými) metódami sa označujú také skúšobné metódy, v ktorých pre určenie  

vzťahu medzi analytom a nameranou veličinou nie sú potrebné pomocné látky – štandardy. 

Fumkčná závislosť φ = f(c) závisí len od fyzikálnych konštánt, ktoré sú známe. Príkladom 

priamych metód je gravimetria, v ktorej  hmotnosť čistej váţitelnej formy látky známeho 

zloţenia závisí len od atómových hmotností prvkov vo váţitelnej forme. Hmotnosť, ako jedna 

zo základných veličín SI sústavy,  má dobre spracovanú nadväznosť. 

Iným príkladom je coulometria, v ktorej látkové mnoţstvo stanovovanej zloţky závisí od 

elektrického náboja, faradayovej konštanty, elektrochemického ekvivalentu a atómových 

hmotnosti. Elektrický náboj je daný súčinom elektrického prúdu a času. Intenzita elektrického 

prúdu a čas majú dobre spracovanú nadväznosť. 

Priame metódy majú najvyššiu metrologickú kvalitu, pretoţe proces merania je kompletne 

pochopený a popísaný základnými veličinami SI sústavy. Primárne metódy sú priamo 

nadväzné na SI s najmenšou dosiahnuteľnou neistotou.   

Ţiaľ, priamych metód  je len niekoľko a ich pouţiteľnosť, ktorá závisí od povahy analytu 

a poţiadaviek na rozsah merania, je obmedzená. Výnimkou je IDMS, izotópová zrieďovacia 

hmotnostná spektrometria, ktorá má všeobecnú platnosť pre stopovú analýzu väčšiny kovov 

Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov. Avšak táto metóda nie je dostupná pre beţné 

pouţitie v skúšobnom laboratóriu.  

 

3.3. Potvrdenie identity 

Východiskom pre potvrdenie identity, ktoré sa zvykne v laboratóriu beţne akceptovať, je 

porovnanie spektier neznámej látky so spektrami referenčných materiálov. Pri tomto postupe 

je nevyhnutné zabezpečiť, aby: 

- spektrá neznámej látky boli získané  - keď nie za rovnakých - tak aspoň za podobných 

podmienok ako spektrá štandardu, 

- zariadenie, na ktorom sa spektrum získalo bolo nadviazané na rovnaký štandard. 

Porovnanie je schodné len v tom prípade, keď neznáma látka má vysoký stupeň čistoty.  

V prípade liečiv sa pre identifikáciu poţaduje určenie štruktúry metódou röntgenovej 

štruktúrnej analýzy. 

Poznámka. 

V niektorých prípadoch sa referenčné dáta dajú pouţiť ako základ kalibrácie.  Príkladom  

môţe poslúţiť kalibrácia zaloţená na porovnaní absorbancie vzorky s absorbanciou refernčnej 

látky. Pritom je nevyhnutné preveriť, či referenčné dáta boli namerané za rovnakých 

podmienok  ako absorbancia vzorky.   

 

3.4. Kalibrácia s pouţitím CRM  
Certifikovaný referenčný materiál je definovaný ako látka, pre ktorú jedna alebo viacej 

vlastnosti sú certifikované takou metódou, pre ktorú je vytvorená nadväznosť na presnú 

realizáciu tej veličiny, ktorá vyjadruje certifikovanú vlastnosť CRM.  Hodnota tejto veličiny, 

vrátane neistoty, je doloţená certifikátom. Hlavný rozdiel medzi takýmto materiálom  a iným 

kalibračným štandardom spočíva v splnení  dvoch poţiadaviek: 

- v doloţení nadväznosti na národný alebo medzinárodný štandard, 

- v odhade neistoty. 

Beţnou a akceptovateľnou cestou zabezpečenia nadväznosti v chemických laboratóriách  je 

zakúpenie CRM alebo kalibračných roztokov. V špeciálnych prípadoch, akým je napr. 

analýza zliatin metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie,  je vhodné pre kalibráciu 

pouţiť CRM matricového typu. Obmedzením pri pouţití takých CRM je ich často príliš 

vysoká neistota pre účely kalibrácie.  

 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

41 
 

3.5. Kalibrácia s pouţitím iných materiálov 

a) Čisté látky 

V mnohých prípadoch je analyzovaná zloţka molekulovej povahy. V takých prípadoch  

moţno pre zabezpečenie nadväznosti pouţiť štandard vysokej, podľa moţnosti 100 %. čistoty. 

So známej mólovej hmotnosti a v prípade kvapalného skupenstva aj  známej hustoty látky 

moţno vypočítať koncentráciu. Kalibrácia s pouţitím látok s dobre definovanou čistotou je 

v plnom rozsahu akceptovateľnou cestou pre zabezpečenie nadväznosti chemickej analýzy. 

V chemickej praxi sú dobre známe a technicky zvládnuté separačné a izolačných postupy, 

ktorými  sa pripravia chemicky čisté látky, vhodné pre kalibráciu ako referenčné štandardy.  

Istým problémom pri kalibrácii čistými látkami je splnenie poţiadavky na ich keď nie 100 %, 

tak aspoň na ich definovanú čistotu. Odporúča sa v čistej látke dentifikovať  významnejšie 

stopové nečistoty, resp. kontaminanty. Spoľahlivosť týchto procesov vyţaduje profesionálnu 

zručnosť a dobrú profesionálnu znalosť problematiky. Bez dobrého poznania obsahu 

stopových  nečistôt a odhadu ich neistoty je oprávnenosť takých postupov riziková.   

Príprava čistých materiálov môţe byť finančne náročná a väčšina analytických  laboratórií sa 

príprave vyhýba   Avšak, v prípade neschodnosti inej cesty zabezpečenia nadväznosti 

chemickej analýzy, túto cestu treba akceptovať a vyuţiť.  Čisté materiály určené pre 

zabezpečenie nadväznosti by sa mali testovať čím väčším počtom metód, nevynímajúc 

určenia teploty topenia, v prípade kvapalného skupenstva teploty varu, spektrometrie, metód 

anorganickej a organickej mikroanalýzy, chromatografie a iných techník, vhodných pre 

stopovú analýzu. 

Napokon, aj v prípade získania materiálov vhodnej čistoty ich pouţitie pre stopovú analýzu  

nastolujú ďalšie obmedzenia. Nízke koncentrácie analytu a jeho čistotu  beţne ovplyvňujú 

sekundárne vplyvy, akými sú adsorpcia na stenách zásobných nádob, kontaminácia, redox 

procesy a pod.  V takom prípade je nevyhnutné obstarávať také materiály len od spoľahlivých 

dodávateľov a zabezpečiť kontrolu kaţdej dodávky. 

b) Iné referenčné materiály 

V beţnej praxi je dostupná široká paleta ďalších materiálov pre potreby kalibrácie, vrátane 

viacprvkových kalibračných roztokov, zliatin a nových farmaceutických referenčných látok.  

Je zodpovednosťou skúšobných laboratórií aby posúdili a doloţili, ţe tieto materiály sú 

vhodné pre ich plánované pouţitie. 

 

3.6. Referenčné materiály pre vývoj (validáciu) štandardných metód    
Jednou zo základných poţiadaviek pri vývoji štandardných metód je zabezpečenie ich 

nadväznosti.  Okrem toho validačný proces vyţaduje zistenie koncentračného rozsahu 

metódy, jej kalibráciu a odhad neistoty výsledkov.  To všetko predpokladá  dostupnosť 

štandardu, ktorá je v prípade novej látky záleţitosťou skúšobného laboratória a výrobcu.  . 

Existuje niekoľko ciest riešenia problému: 

- príprava in home štandardu napr. cestou purifikácie, v prípade molekulového zloţenia 

látky, 

- pouţitie viacerých skúšobných metód zaloţených na rozdielnych fyzikálnych 

princípoch, 

- pouţitie primárnej metódy, ak je dostupná, 

- účasť v medzilaboratórnych porovnaniach, ak je to moţné. 

 

3.7. Medzilaboratórne porovnania 

Medzilaboratórne porovnanie sú jednou z objektívnych ciest posúdenia kvality práce 

skúšobných laboratórií a zároveň jednou z ciest  potvrdenia spoľahlivosti nameraných 

výsledkov chemických analýz.  Kaţdá pracovná metóda by sa mala pretransformovať na 
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štandardnú aţ po jej zhodnotení v rámci medzilaboratórnych porovnaní. Kaţdé akreditované 

skúšobné laboratórium by sa malo kaţdoročne zúčastniť porovnania.  

Organizátor medzilaboratórneho  porovnania  by mal byť pre takúto činnosť akreditovaný. Na 

záver by mal nielen  zhodnotiť výsledok analýzy kaţdého z účastníkov ale podľa moţnosti aj 

identifikovať pravdepodobný  dôvod nesprávnych výsledkov – ak sa také v porovnaní nájdu. 

Problémom pre zabezpečení nadväznosti analýzy touto cestou je finančné zaťaţenie 

účastníkov porovnania, ale najmä nedostupnosť porovnania z dôvodov malého počtu 

organizovaných porovnaní. 
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ABSTRAKT 

Nová energetická politika, viazaná Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na 

rok 2012-2016 s cieľom zaloţenia dlhodobých tendencií pre hospodársky, sociálny, 

enviromentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska, by mala byť koncipovaná na obdobie 

aspoň do roku 2050 (aţ do r. 2100). 

Vláda Slovenskej republiky povaţuje dostatočné zabezpečenie energií, potrebných na chod 

hospodárstva a normálny ţivot domácností, za jednu z rozhodujúcich súčastí bezpečnosti 

štátu. Predloţený príspevok predkladá tézy, návrhy a otázky pre osnovu novej energetickej 

politiky Slovenska ako jedného zo základných východiskových prvkov novej energetickej 

architektúry, vychádzajúcej z jednotnej energetickej politiky EÚ. 

 

 

 

ÚVOD 

Prijatím integrovaného klimaticko-energetického balíka EÚ v roku 2008 započala éra 

rozhodného riešenia zniţovania skleníkových plynov, presadzovania vyššej energetickej 

účinnosti a podpora inovatívnych nízko uhlíkových technológií. 

V podmienkach Slovenska je zvlášť dôleţité brať do úvahy vysoký podiel priemyselnej 

výroby na HDP (aţ 25%), pričom Slovensko má osobitný záujem na tom, aby Rámec pre 

politiku energie a klímy po roku 2020 umoţnil plnenie cieľov energetickej politiky vo 

vzťahu ku prejavom na klimatickú politiku, nákladovo efektívnym spôsobom a aby mal čo 

najmenšie negatívne dopady na konkurecieschopnosť a zamestnanosť.   

Priority súčasnej Energetickej politiky Slovenska sú stanovené tak, aby napĺňali ciele, 

schválené na úrovni EÚ, vychádzajúc pritom z troch pilierov energetickej politiky EÚ, 

ktorými sú: 

- energetická bezpečnosť, 

- konkurencieschopnosť, 

- trvalá udrţateľnosť. 

Na ich základe bol prijatý národný cieľ pre výrobu tepla a elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie na úrovni 14% hrubej konečnej energetickej spotreby do roku 2020 a pre obnoviteľné 

zdroje energie v doprave na úrovni 10% konečnej energetickej spotreby v doprave do roku 

2020.  

Ešte v rámci prístupových rokovaní s EÚ, sa Slovensko zaviazalo odstaviť významný zdroj 

dodávok elektrickej energie – jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice V1, a tento záväzok aj 

splnilo. Na odstávku JE V1 prispela EÚ doposiaľ sumou 613 mil. €, ďalších 225 mil. € bude 

pre Slovensko vyčlenených v programovom období na roky 2014-2020. 

Moţno však konštatovať, ţe realizáciou súčasnej Energetickej politiky, Slovensko zostalo 

zástancom vyuţívania jadrovej energie ako enviromentálne udrţateľného zdroja so zásadným 

príspevkom pre bezpečnosť dodávok elektrickej energie. 

mailto:vladimir.hricko@centrum.sk
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1. PRINCÍPY TVORBY NOVEJ ENERGETICKEJ POLITIKY SLOVENSKA 

Princípy tvorby Novej energetickej politiky Slovenska (ďalej len „NEPS―) vychádzajú na 

jednej strane z podmienok daných surovinovo-energetickou základňou Slovenska, nadväzujúc 

na základné ciele EÚ v energetickej bezpečnosti a na druhej strane vychádzajú zo štruktúry 

konečnej spotreby energie s moţnosťami nových technológií a nových obnoviteľných zdrojov 

energie s analýzou rizík. 

Dôleţitým faktorom je predpokladaná dynamika rastu, resp. poklesu spotreby primárnych 

energetických zdrojov a spotreby elektrickej energie na obyvateľa a jednotku HDP. Pre účely 

tvorby NEPS je nevyhnutné poznať demografický vývoj obyvateľstva a predpoklady vývoja 

základných odvetví hospodárstva krajiny, ako napríklad priemysel, stavebníctvo, doprava, 

poľnohospodárstvo, sluţby a turistika resp. iné odvetvia, vyjadreného v podiele odvetvia na 

tvorbe HDP a v podiele odvetvia na konečnej spotrebe energie. 

Tvorbu NEPS ovplyvňuje takisto štruktúra získavania a vývozu primárnych energetických 

zdrojov (v TJ/rok): 

- domáce zdroje  a ich štruktúra (uhlie, voda, plyn, ropa, NOZE+, ďalšie) 

- dovoz primárnych energetických zdrojov a ich štruktúra (plyn, ropa, uhlie, jadrové 

palivo, elektrická energia, ďalšie) 

- vývoz primárnych energetických zdrojov (elektrická energia, plyn, ropa, ďalšie). 

V rámci domácich zdrojov je nevyhnutné vychádzať zo zatiaľ dominantného postavenia 

sústavy tranzitných plynovodov ako ekonomického, ekologického, technického, strategického 

ale aj politického činiteľa vzťahov Východ – Západ a Sever – Juh, strategického významu 

podzemných zásobníkov zemného plynu a samozrejme aj ropovodov „Druţba― a „Adria― 

s moţnosťami ich prepojenia a prípadnej reverznej prepravy ropy. 

Je nevyhnutné, navrhnúť také opatrenia, aby vyťaţiteľné zásoby domácich surovinových 

zdrojov fosílnych palív v NEPS boli realizované s podmienkami zabezpečenia ekologicky 

a ekonomicky racionálneho vyťaţenia. 

Taktieţ je potrebné, kritérium optimálnosti zaviesť aj pre vyuţívanie NOZE (+), najmä 

biomasy, geotermálnej energie, malých vodných elektrární, kogeneračných jednotiek, 

slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a iných.   

V NEPS je nevyhnutné presadiť zniţovanie energetickej náročnosti z hľadiska chápania 

technickej a technologickej stránky (prejavov). To znamená, energetickú náročnosť 

prezentovať, kontrolovať a porovnávať stupňom energetickej účinnosti zariadení – ich 

veľkosti z hľadiska výkonu a práce, z hľadiska početnosti realizácie a váhy v energetickej 

bilancii. (Je zavádzajúce, technicky a ekonomicky klamlivé, porovnávanie spotreby energie 

na vytvorený HDP. Problém nespočíva v prezentovaní energetickej účinnosti na Slovensku 

realizovaných a uplatnených  zariadení, ktorá je v prevaţnej miere porovnateľná, ale v parite 

relácií porovnávaných peňaţných mien). 

Zo štatistických prehľadov Medzinárodnej energetickej agentúry (MAE) vyplýva, ţe 

Slovensko má, v porovnaní s inými krajinami EÚ a porovnateľnými krajinami sveta, niţšiu 

spotrebu primárnych energetických zdrojov na obyvateľa a výrazne niţšiu spotrebu 

elektrickej energie na obyvateľa. Z uvedeného vyplýva, ţe NEPS sa bude musieť zamerať na 

dešifrovanie technicko-ekonomických nástrojov racionalizácie energetickej účinnosti. 

V rámci energetickej bezpečnosti Slovenska bude potrebné projektovať energetický priemysel 

tak, aby na kaţdé 1 percento rastu HDP, bol zabezpečený nárast pribliţne jedného percenta 

spotreby elektrickej energie a pol percenta rastu primárnych energetických zdrojov. 

+ NOZE – Nové (doposiaľ neznáme zdroje energie, ktoré v budúcnosti budú objavené) 

a obnoviteľné zdroje energie 
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2. OSNOVA NOVEJ ENERGETICKEJ POLITIKY SLOVENSKA 

Nová energetická politika Slovenska, nadväzujúc na tvoriacu sa novú architektúru 

energetickej bezpečnosti EÚ môţe vyuţiť „duševný potenciál― a skúsenosti slovenskej 

energetiky v oblasti realizácie jadrovej energetiky a vyuţitia vodného energetického 

potenciálu Slovenska. 

NEPS je potrebné formulovať a koncipovať minimálne do roku 2050. Musí zadefinovať 

vývoj štruktúry energetických zdrojov, komplexnú energetickú bilanciu Slovenska 

a poţiadavky na prípadné úpravy (zmeny) legislatívnych podmienok, určujúcich vývoj 

prenosových, rozvodných a distribučných sústav. Pritom je potrebné zdôrazniť, ţe na 

výstavbu JE je nevyhnutné počítať s časovým rozhraním 20 rokov. 

Osnova NEPS, podľa jednotlivých primárnych zdrojov energie, je nasledovná: 

1. Zemný plyn – dominantný zdroj primárnej energie 

- Strategický význam sústavy tranzitných plynovodov z medzinárodného hľadiska aj 

vnútroštátneho významu 

- Analýza kapacity potrubí, dimenzií prepravy, stanovenia potrieb výstavby  

kompresorových a odovzdávacích staníc, analýza technických a technologických 

podmienok a predpokladov štátneho a medzinárodného významu 

- Stanovenie geologických, technických a technologických predpokladov pre riešenie 

sezónnych zdrojov potrieb zemného plynu v podzemných zásobníkoch z hľadiska 

moţností uskladnenia ako aj z hľadiska maximálnych resp. priemerných denných 

výkonov v špičkových obdobiach s cieľom analyzovať prípadné poţiadavky pre ich 

ďalšiu prevádzku a budovanie 

- Rozbor predpokladov a moţností diverzifikácie a ďalšieho vývoja vo väzbe na 

regionálne energetické koncepcie. 

2. Jadrová energetika 

- Stratégia jadrovej energetiky z dôvodov spoľahlivosti dodávok výkonu a práce, 

predpoklady pre výstavbu ďalších JE (Kecerovce – najvýhodnejšia lokalita podľa 10 

kritérií EGÚ), analýza problematiky uskladňovania a likvidácie vyhoreného jadrového 

paliva, analýza odstavovania a likvidácie jadrových blokov podľa predpisov MAE 

a noriem EÚ 

- Analýza kladov a problémov dobudovania 3. a 4. bloku JE Mochovce 

- Stanovenie bezpečnostných kritérií na seizmické, technické a technologické parametre 

pri výstavbe JE 

3. Vodná energia 

- Ekonomické porovnanie energetického a vodohospodárskeho hľadiska vyuţiteľného 

vodného potenciálu Slovenska a stanovenie politiky jeho ďalšieho vyuţitia na 

jednotlivých vodných tokoch 

- Zhodnotenie perspektív dobudovania VD Gabčíkovo-Nagymaros a výstavby VD 

Wolfstahl-Bratislava a VD a prečerpávacej vodnej elektrárne s týţdenným cyklom na 

rieke Ipeľ. 

4. Ropa a kvapalné palivá 

- Analýza potrieb podľa kvantifikácie ropy ako suroviny pre: - energetické vyuţitie, 

                                                                                       -  petrochemické vyuţitie, 

                                                                                       - výrobu pohonných hmôt, 

                                                                                       - výrobu olejov a 

                                                                                       -  iné vyuţitie 

- Perspektíva a ţivotnosť produktovodov, zásobujúcich ropou Slovensko 

- Analýza potrieb a moţností diverzifikácie dovozu a prepravy ropy. 
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5. Domáce zdroje uhlia 

- Analýza geologických a vyuţiteľných zásob podľa jednotlivých lokalít s cieľom 

motivácie optimálneho a racionálneho vyuţívania  

- Zhodnotenie projektu (-ov) výroby elektrickej energie technológiou nedokonalého 

spaľovania zbytkového uhlia z vydolovaných slojov. 

6. Nové a obnoviteľné zdroje energie   

- Analýza moţností a kvantifikácia zdrojov OZE: - geotermálna energia 

                                                                           - slnečná energia 

                                                                           - vyuţitie biomasy 

                                                                           - malé vodné elektrárne do 5 MW  

                                                                             inštalovaného výkonu 

                                                                                       - vyuţitie princípu tepelných čerpadiel 

                                                                                       - bioplyn a iné zdroje 

7. Racionalizácia energetického a tepelného hospodárstva  

- Moţnosti a predpoklady zvyšovania energetickej účinnosti hlavných energetických 

strojov a zariadení na premenu a konečné vyuţitie energie (turbíny, kotly na výrobu 

tepelnej energie, elektrické motory pre pohony, kompresory, chladiarenske zariadenia, 

elektrické ohrievacie pece, pece na fosílne palivá, svetelné zdroje, domáce spotrebiče 

a pod.) 

- Moţnosti zníţenia energetickej spotreby technického, technologického, organizačného 

a ekonomického charakteru v energeticky náročných výrobných zariadeniach (výroba 

surového ţeleza, ocele, valcovaného materiálu, technológia kontinuálneho liatia, 

výroby ferozliatin, cementu, umelých hnojív, chemických a gumárenských výrobkov, 

tepelnej izolácie budov a pod.) 

- Potreby investičných prostriedkov na jednotku inštalovaného výkonu, produkcie alebo 

iného efektu, splatnosť a návratnosť investície. Vplyv na obchodnú politiku EÚ 

a Slovenska, prejavy (dopady) na obchodnú bilanciu 

- Formy podporných opatrení zo strany EÚ, vlády SR a ďalších orgánov, pre zvýšenie 

hospodárneho vyuţitia energie.  

 

ZÁVER 

Pre skvalitňovanie energetických sluţieb na Slovensku a presadenie opatrení EÚ z tretieho 

energetického balíčka, v kontexte s pripravovanou novou architektúrou energetickej 

bezpečnosti EÚ, je nevyhnutné, čo najrýchlejšie zareagovať na predloţené výzvy a pripraviť 

Novú energetickú politiku Slovenska. 

Kolektív autorov predloţeného príspevku predkladá osnovu tejto novej politiky Slovenska 

v oblasti energetiky, a to, čo do obsahu zdrojov energie, jej technológie a nových moţností 

s podmienkami trvalej udrţateľnosti. 

Predpoklady prípravy analyticko – koncepčného materiálu budú zhodnotené v rámci 

pravidelného rokovania Kolokvia odborníkov pre OZE v priebehu 1. štvrťroku 2015.    

 

 

LITERATÚRA 

Hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva SR v EÚ, vydalo Ministerstvo zahraničných vecí 

a Európskych záleţitostí Slovenskej republiky, máj 2014 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012-2016 

 

 

 

 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

47 
 

 

APPLICATION OF Hg(II)- AND Ni(II)- EXCHANGED 

MONTMORILLONITE TO REMOVAL OF ALKYLAMINES FROM 

ENVIRONMENT 
 

  

Janíková Veronika
1
, Jóna Eugen

1
, Loduhová Martina

1
, Janík Róbert

1
, Lizák 

Pavol
1
, Durný Rudolf

2
 

 
1
Department of Material Technologies and Environment, Faculty of Industrial Technologies, 

Alexander Dubček University of Trenčín, Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov, Slovakia, 

i.janikova.v@gmail.com  
2
Constantine Philosopher University in Nitra, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia 

 

 

ABSTRACT 

The influence of different steric and electronic properties of methylamine (MA), 

dimethylamine (DMA) and trimethylamine (TMA) on the type of interactions with Hg(II)- 

and Ni(II)-montmorillonite (MMT) was studied.  

Mercury is one of the most serious contaminants in environment. All forms of mercury are 

poisonous, organic mercury types are the most dangerous.  

The results of thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG), X-ray powder 

diffraction and IR spectroscopy analysis show that methyl-, dimethyl- and trimethylamines 

are intercalated into the interlayer space of Hg(II)- and Ni(II)-MMT. The number of methyl 

groups in the amines significantly influences the steric effects of ligands as well as the 

complex formation in the silicate interlayers. When the number of methyl groups is changed 

(from methylamine to trimethylamine), the possibility of the coordination of the amines is 

decreased. The effect of different steric properties of studied alkylamines on the type of 

interaction is evident. 

 

 

 

INTRODUCTION 

The layer in montmorillonite contains several active structural sites. These structural sites can 

interact with ions in solution and therefore, the well-known sorptive properties are typical for 

both minerals towards to inorganic cations and organic molecules and the ability to control 

the diffusion and transport of heavy metals and organic contaminants [1]. Montmorillonite or 

montmorillonite-like structures are used as barriers to minimize contaminant transport from 

waste disposal sites [2]. The most effective active sites in montmorillonite are placed between 

two silicate layers, where the naturally occurring cations can easily be replaced by heavy 

metals and organic groups. Moreover, metal cations, especially transition metals can interact 

directly with organic solutes.  

All forms of mercury are poisonous, organic mercury types are the most dangerous mercury 

types [3]. Clays having permanent negative layer charge (e.g. montmorillonite) can uptake 

mercury (II) ions and they are held the interlayer space as hydrated cations. Organic 

molecules (as amines) can replace the water which normally occupies the interlayer spaces of 

montmorillonite.  
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Some published papers involve a study of the interactions of neutral amines and diamines 

with montmorillonite [4]. Organomontmorillonites with amines are used in many industrial 

branches, for instance, as tixotropic agents in lacquers and paints of environmental concern. 

For such applications a precise knowledge of the interaction mechanism between different 

components in the interlayer space of montmorillonite is greatly desirable. This presented 

paper describes TG, DTG, X-ray powder diffraction and IR spectroscopy analysis data of Hg- 

and Ni-exchanged montmorillonite (Hg- or Ni-MMT) with methylamine (MA), 

dimethylamine (DMA) and trimethylamine (TMA). The aim of this paper is to investigate the 

effect of different properties of these amines and metal ions on the type of interactions with 

Hg- and Ni-montmorillonite and physical properties of prepared samples. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Preparation of samples 

Less than 2μm fraction of bentonite from Jelšový Potok, (bentonite deposit in the central part 

of Slovakia) was separated from a bulk sample and converted into the monoionic Ca-form 

using standard method [5]. The crystalochemical formula of Ca-MMT is 

Ca0,48(Si7,59Al0,41)(Al3,06Fe0,34Mg0,63)(OH)4O20.  

The monoionic forms of Hg-MMT and Ni-MMT were prepared from Ca-MMT in the  

following way:  450 cm
3
 of HgCl2 or NiCl2 solutions (c=1 mol.dm

-3
) were added to 3 g of Ca-

MMT, the mixtures were stirred for a short time and left to stand for 24 h. After decantation, 

HgCl2 or NiCl2 solutions were added again to the solid phase, stirred and left to stand as 

previously. These procedures were repeated four times. The solid product was then washed by 

water in order to remove the Cl
-
 anions and finally dried at 60°C. A thin layer (250 mg) of 

monoionic (Hg-MMT or Ni-MMT) forms was exposed to alkylamine vapours for 24 h at 

room temperature. 

Analytical methods and equipments 

The used analytical methods have been described elsewhere [6].  

The X-ray diffraction profiles for pressed powder samples were recorded on a Philips PW 

1050 diffractometer using Cu Kα radiation. 

The thermal properties (TG, DTG) were studied with a Derivatograph MOM 1500 Budapest. 

A sample mass of 20 – 25 mg and heating rate of 10°C.min
-1

 were used. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Diffraction properties and colours of studied samples 

The interlayer distances from the X-ray diffraction patterns and colours of studied samples are 

summarized in Table I. 

 
Table I. Representative diffraction data and colours of studied samples 

 

Sample 2θ/° d001/nm Colour 

Hg-MMT 7.35 1.3932 Beige 

Ni-MMT 7.11 1.4400 Light green 

MA+Hg-MMT 7.95 1.2887 Pale pink 

MA+Ni-MMT 8.33 1.2300 Dark green 

DMA+Hg-MMT 7.81 1.3116 White pale 

DMA+Ni-MMT 8.07 1.2700 Dark green 

TMA+Hg-MMT 7.72 1.3268 Pale sandy 

TMA+Ni-MMT 7.99 1.2800 Dark green 
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After the interactions with alkylamines the basal spacings decreased from 1.3932 to       

1.2887 – 1.3268 nm (Hg-MMT) and from 1.4400 to 1.2300 – 1.2800 nm (Ni-MMT). Since 

the basal spaces are close for all studied products, we suppose that the arrangement of 

alkylamines in the interlayer space is similar. The observed changes in the basal spaces 

indicated that the alkylamines are intercalated into the interlayer spaces of montmorillonite [7]. 

We assume that: 

- the arrangement of studied amines in the interlayer space is similar 

- the observed changes in the basal spacing are connected with the intercalation of 

amines into the interlayer spaces of montmorillonite [5-7]. 

- the changes in colour of studied samples confirm the changes in the coordination 

sphere of the interlayer Hg
2+

 and Ni
2+

 cations. 

 

Thermal properties of studied samples 

Thermal data from TG and DTG curves of studied samples are summarized in Table II. 

 
Table II. Thermal analysis results for studied samples 

  

 

Sample 

 

Steps 

TG  

Released component 

DTG 

Δm / % T / °C 

Hg-MMT  

1 

11.5 Adsorbed and 

coordinated molecules 

of H2O 

101 

Ni-MMT (15.7) (105) 

 

 

 

Hg-MMT + MA 

(Ni-MMT + MA) 

 

1 

7.2 Adsorbed and 

coordinated molecules 

of H2O + MA 

81 

(6.8) (61) 

 

2 

2.1  

Coordinated MA 

193 

(2.1) (175) 

 

3 

3.45  

Protonated MA 

380 

(3.30) (350) 

 

 

 

Hg-MMT + DMA 

(Ni-MMT + DMA) 

 

1 

7.0 Adsorbed and 

coordinated molecules 

of H2O + DMA 

99 

(5.7) (59) 

 

2 

2.5  

Coordinated DMA 

218 

(2.5) (175) 

 

3 

3.6  

Protonated DMA 

336 

(4.8) (400) 

 

 

Hg-MMT + TMA 

(Ni-MMT + TMA) 

 

1 

9.5 Adsorbed and 

coordinated molecules 

of H2O + TMA 

98 

(6.6) (64) 

 

2 

5.7  

Protonated TMA 

362 

(5.1) (380) 

 

Thermal decomposition of Hg-MMT (Figure 1 as example) and Ni-MMT proceeds under 

dynamic conditions and in the temperature interval of 30 - 500°C in one distinct step. This 
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step can be assigned to the release of adsorbed and coordinated molecules of water with 

maximum on the DTG peak at 101°C (105°C). 

 

 
 

Fig. 1 TG and DTG curves of Hg-MMT 

 

The samples of Hg-MMT + MA (Fig.2 as example) and Ni-MMT + MA exhibit three 

decomposition peaks on the DTG curves with maxima at 81 (61)/ 193 (175) and 380°C 

(350°C) (table II). In accordance with Breen [8], the first peak corresponds to the release of 

physisorbed H2O molecules and MA. The second peak corresponds to the coordinated MA, 

while the third one is assigned to protonated MA. 

 

 
 

Fig. 2 TG ad DTG curves of Hg-MMT + MA as example 

 

The samples of Hg-MMT + DMA (Fig. 3 as example) and Ni-MMT + DMA exhibit three 

desorption peaks on the DTG curves with maxima at 99 (59), 221 (175) and 341 (400)°C in 

accordance with Breen [8]. The first peaks correspond to the release of physisorbed H2O 
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molecules and DMA. The second peaks correspond to the coordinated DMA. While the third 

peaks are assigned to protonated DMA. 

 

 
 

Fig. 3 TG and DTG curves of Hg-MMT + DMA as example 

 

The samples of Hg-MMT + TMA (Fig.4 as example) exhibit only two peaks on the DTG 

curves with maxima at 98 (64) and 468 (380)°C (Table II). The first peaks correspond to the 

release of physisorbed H2O molecules and TMA. Second peak correspond to protonated TMA 

(coordinated forms are missing [7]). 

 

 
 

Fig. 4 TG and DTG curves of Hg-MMT + TMA as example 

 

The results show that the number of methyl groups in the amines significantly influences the 

steric effect of ligands as well as the complex formation in the silicate interlayers. When the 

numbers of methyl groups are changed (from MA to TMA), the possibility of the 

coordination of the amines is decreased and formation of the protonated amines is increased 

(the Brönsted interaction). Therefore, TMA gives priority to the formation of protonated form 
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(Brönsted interactions), while MA and DMA show Lewis interactions (coordination bonding) 

[7-9]. 

 

CONCLUSION 

On the basis of X-ray powder diffraction, it is proven that MA, DMA and TMA are 

successfully intercalated into interlayer space of Hg-MMT and Ni-MMT.  

Thermal analysis shows that MA and DMA are coordinated to Hg
2+

 and Ni
2+

 ions while in the 

case of TMA protonated form prevails because of steric reasons. Obtained results show that 

physical properties of intercalated Hg(II) and Ni(II)-MMT are similar.  

 

Acknowledgement: PČ-P-105-0001/09. 
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ABSTRAKT 

Vode sa venovala pozornosť uţ v dávnych dobách, väčšinou s ohľadom na povodne. Rozvoj 

priemyslu koncom 19. a začiatkom 20. storočia priniesol ľudom stúpajúcu ţivotnú úroveň, 

zlepšenie podmienok beţného ţivota, ale aj zväčšujúce sa rozdiely medzi ľuďmi a ekologické 

havárie, ktorých výsledkom bola devastácia ţivotného prostredia. Legislatívny rámec  pre 

vodné hospodárstvo sa datuje od čias Rakúsko-Uhorska. V zmysle poznatkov povojnovej 

doby, bola starostlivosť o dostatok a dobrú kvalitu vody pre zabezpečenie potrieb spoločnosti 

dôleţitá ale aţ v 50-tych rokoch minulého storočia sa výsledky vedcov v oblasti 

ekotoxikológie dostali do legislatívy.  

Ekotoxikológia vo svojej mladosti vedy a dynamike vývoja dáva moţnosť obzrieť sa do 

minulosti, aby sa jej poznatky rozvinuli v prítomnosti a budúcnosti v prospech ţivotného 

prostredia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj ľudia. 

Cieľom prednášky je podať historický prehľad o  význame ekotoxikológie a jej postavení 

v legislatíve v rámci Slovenska  počnúc rokom 1869  končiac súčasnosťou. 

 

 

 

Voda ako základná podmienka ţivota na Zemi bola vţdy predmetom vedeckého i laického 

záujmu ľudí. V období 19. storočia vznikali tzv. vodné druţstvá v rôznych častiach 

Slovenska. Boli to napr. vodné druţstvá v Nových Zámkoch (1874), Medzibodroţské 

regulačné a hrádzové druţstvo v Kráľovskom Chlmci (1846), na Ondave (1845). Prvý 

legislatívny rámec pre vodu znamenali však aţ zákonné články 39 z roku 1871 a 34 z roku 

1879, ktoré určovali organizáciu a činnosť tzv. Vodných druţstiev. Skutočný legislatívny 

rámec v rámci Rakúsko  Uhorska však voda nadobudla aţ v 19. storočí, kedy bol v Rakúsku 

ako prvý v regióne strednej Európy schválený Ríšsky vodný zákon č. 93/1869 (obr. 2.4, 2.5). 

Na území Slovenska bol v roku 1885 ako prvý vydaný Uhorský vodný zákon, zákonným 

článkom XXIII/1885a novelizovaný článkom XVIII/1913. Tento zákon platil pre Slovensko 

a Podkarpatskú Rus. Uhorský vodný zákon, ktorého XXIII. zákonný článok, spolu s normami, 

ktoré naň nadväzovali, bol jednou z najprogresívnejších právnych noriem materiálneho 

vodného práva v celej Rakúsko  Uhorskej konštitučnej dualistickej monarchii. Tento zákon 

výrazným spôsobom obmedzil súkromné práva na vody a tým pomohol následnému rozvoju 

moderného vodného hospodárstva. Uhorský vodný zákon dal právny podklad aj pre činnosť 

tzv. vodných druţstiev, ktoré vznikali v prvej polovici 19. storočia ako záujmové zdruţenia 

majiteľov pozemkov. Tento tzv. prvý Vodný zákon spolu s novelou z roku 1913 delil vodné 

druţstvá na druţstvá proti zátopám a vnútorným vodám (regulačné a zátopové druţstvá) a na 

druţstvá na uţívanie vody, na odvodňovanie, zavlaţovanie a ďalšie účely (melioračné 

druţstvá). Tieto druţstvá boli zamerané na ochranu pozemkov a sídiel proti záplavám a tieţ 

na úpravu vodných tokov a odvodnenie pozemkov. Ani jeden z vyššie uvedených zákonov 
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však nevenoval významnú pozornosť starostlivosti o zaistenie dostatku kvalitnej vody pre 

potreby spoločnosti.  

Po vzniku samostatnej Československej republiky v roku 1918 sa urobili prípravy  

na revíziu zákonov z 19. storočia. Táto revízia sa do roku 1939 neuskutočnila. Uhorský vodný 

zákon bol po roku 1913 ešte niekoľkokrát novelizovaný (v rokoch 1922, 1927, 1939 a 1950). 

V období prvej Československej republiky však boli vydané dva ďalšie významné zákony, 

a to zákon č. 49/1931 Zb. o štátnom fonde pre vodohospodárske meliorácie a zákon č. 

50/1931 Zb. o štátnom fonde pre splavnenie riek, vybudovanie prístavov, výstavbu údolných 

priehrad a na vyuţitie vodnej sily.  

Uhorský vodný zákon bol po roku 1913 ešte niekoľkokrát novelizovaný (v rokoch 1922, 

1927, 1939 a 1950). Na základe nových poţiadaviek a poznatkov bol nahradený v roku 1955 

novým zákonom. Legislatívne, v zmysle poznatkov povojnovej doby, bola starostlivosť 

o dostatok a dobrú kvalitu vody pre zabezpečenie potrieb spoločnosti zakotvená v Zákone č. 

11/1955 Zb. Tento zákon poloţil prvýkrát v histórii legislatívny rámec pre ekotoxikológov.  

V zákone č. 11/1955 Zb. sa v prvej časti Hospodárenie s vodami a plánovanie v § 2 píše: „S 

povrchovými a podzemnými vodami treba plánovite hospodáriť technicky aj ekonomicky 

najvhodnejšími prostriedkami a spôsobmi tak, aby sa udrţala rovnováha medzi kapacitou 

vodných zdrojov a potrebou vody a aby sa zachoval vyhovujúci stupeň čistoty vody.“ 

Ustanovenie § 2 je následne rozvinuté v tretej časti zákona s názvom Ochrana vôd v § 12 aţ 

14, ktoré sa okrem iného zaoberajú starostlivosťou o vody a ich ochranou proti znečisťovaniu 

a zmene teploty, ktorý v odseku 1 § 12 jednoznačne uvádza: „kto akýmkoľvek spôsobom 

nakladá s povrchovými alebo podzemnými vodami, je povinný sa starať o uchovanie ich 

prirodzeného stavu. Tieto vody sa nesmú znečisťovať, ani sa nesmie umele meniť ich teplota, 

aby neutrpela ich akosť, samočistiaca schopnosť a moţnosť pouţitia na účely, na ktoré sú 

potrebné. Uţívatelia vôd sú povinní plánovite odstraňovať doterajšie znečisťovanie vôd 

výstavbou potrebných čistiacich zariadení, starostlivosťou o riadnu prevádzku takýchto 

zariadení, sústavným vykonávaním a dodrţiavaním opatrení v technológii výroby k zniţovaniu 

nečistôt v odpadových vodách, vhodným rozmiesťovaním výrobných zariadení, ako aj 

dodrţiavaním podmienok určených kompetentným vodohospodárskym orgánom na ochranu 

čistoty vody.―  

Podľa Rotschein a Ardó, (1963) zákon č. 11 z roku 1955 Z. z. uţ jednoznačne vyţadoval, aby 

okrem utilitárneho charakteru ochrany vôd, bola rešpektovaná aj poţiadavka, aby vody mali 

zachovaný svoj prirodzený stav. Aj napriek tomu, ţe zákon nedefinuje presne, čo je 

„prirodzený stav― Rotschein a Ardó (1963) tento stav charakterizujú ako zachovanie 

prírodného charakteru vody v beţnom, normálnom ponímaní. Podľa autorov zaistenie 

poţiadavky zachovania prirodzeného stavu vôd a poţiadaviek najrôznejších odvetví 

priemyslu a poľnohospodárstva a celej spoločnosti je náročná úloha a snahy o udrţanie čistoty 

riek sa stávajú aţ iluzórne. Prirodzený stav vôd bol ponímaný veľmi široko a zahŕňal v sebe aj 

hodnotenie toxických účinkov látok, ktoré sa do vodného prostredia dostávali v dôsledku 

rastu mnoţstva priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Z odpadových vôd sa do 

povrchových vôd dostávali látky rôznorodého charakteru a s rôznorodými účinkami na 

organizmy ţijúce v povrchových vodách. V tomto období v popredí vodohospodárskej 

toxikológie bola len otázka normovania tzv. maximálne prípustných koncentrácií (MPK) 

v povrchových vodách (Rothschein, 1968). Pozornosť sa venovala aj výskumu metodík 

stanovenia toxicity látok. Na báze výsledkov výskumu sa postupne v tejto oblasti začala 

tvoriť legislatíva a uţ v roku 1957 bola v platnosti smernica č. 74/1957 (Smernica Ústrednej 

správy vodného hospodárstva o akosti povrchových vôd v recipientoch), kde uţ boli 

stanovené limity pre vybrané ukazovatele a bola definovaná orientačná škodlivosť niektorých 

látok pre závlahy. Celé toto obdobie bolo zamerané v rámci ekotoxikológie na rozvoj metód 

a spôsob hodnotenia. V tomto období však bolo potrebné sa tejto problematike venovať 
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intenzívne, vzhľadom na zvyšujúce sa mnoţstvo odpadových vôd, a bolo potrebné stanoviť 

maximálne prípustné koncentrácie vybraných škodlivých látok na prísne vedeckom základe, 

ktorý v kontexte následných výskumov znamenal postupné zjednocovanie metód stanovenia 

toxických účinkov látok vo vodnom prostredí. Na báze legislatívnych rámcov sa potom ďalej 

rozvíjala na Slovensku aplikovaná ekotoxikológia zameraná na riešenie významných 

národohospodárskych problémov.  

Ani niekoľkokrát novelizovaný zákon č. 11 z roku 1955 nedokázal zabezpečiť legislatívne 

zázemie vyplývajúce z postupného nárastu poţiadaviek a tieţ strácal silu v legislatívnom 

zabezpečovaní úloh vodného hospodárstva. Z tohoto dôvodu bol zákon č. 11/1955 Zb. v roku 

1974 nahradený federálnym zákonom č. 138/1973 Zb. Zákon o vodách (vodný zákon) 

z 31.10.1973. 

V období sedemdesiatych rokov bolo vodné hospodárstvo plánované formou tzv. Smerného 

vodohospodárského plánu, ktorý bol základným dokumentom pre vodohospodárske opatrenia 

vo všetkých odvetviach národného hospodárstva a tieţ pre  územné plánovanie. V tomto 

kontexte je moţné nájsť paralelu s  vypracovávaným Vodným plánom Slovenska, ktorý sa 

podľa poţiadaviek RSV pripravuje na 6 rokov. Tento zákon 138/1973 Zb. nadväzoval na 

zákonč. 11 z roku 1955 a nielen potvrdzoval, ale aj rozvíjal potrebu ochrany a kvality vody, 

ktorú je moţné nájsť uţ v § 1 „Účel zákona v úvodnom ustanovení―. V tomto odseku sú 

charakterizované povrchové a podzemné vody, ktoré sú jedným zo základných surovinových 

zdrojov, tvoriace dôleţitú zloţku prírodného prostredia a slúţia aj na zabezpečovanie 

hospodárskych a ostatných celospoločenských potrieb. Účelom tohto zákona je všestranne 

chrániť vody pre ich nenahraditeľnosť a celospoločenský význam, plánovite riadiť ich odbery 

a iné nakladanie s nimi tak, aby sa zabezpečila rovnováha medzi spotrebou vody a kapacitou 

vodných zdrojov, starať sa o ich čistotu a najhospodárnejšie vyuţitie, zabezpečovať ochranu 

pred povodňami a dbať pritom na ochranu prírody, rekreácie, plavby a na ostatné dôleţité 

záujmy spoločnosti. 

V časti „Ochrana prirodzenej akumulácie vôd a vodných zdrojov― zákon č. 138/1973 Zb.  

definoval poţiadavku čistoty (akosti, kvality) vody v § 17 „Zlepšovanie vodohospodárskych 

pomerov―, ktorý nastolil poţiadavku, aby správcovia (vlastníci, uţívatelia) 

poľnohospodárskych alebo lesných pozemkova rybníkov mali povinnosť obhospodarovať ich 

takým spôsobom, ktorý by nielen uchovával vodohospodársky vhodné podmienky z hľadiska 

mnoţstva a akosti vôd, ale aj napomáhal zlepšeniu vodohospodárskych pomerov a najmä 

určoval povinnosť zabraňovať nepriaznivým odtokovým pomerom, splavovaniu pôdy 

a dbaniu o udrţiavanie pôdnej vlahy a o zlepšovanie retenčnej schopnosti rybníkov.  

Veľmi intenzívne sa vyššie uvedený zákon zaoberal povinnosťami pre producentov 

odpadových vôd ako aj pre správcov verejnej kanalizácie vo vzťahu ku kvalite vôd. Z tohto 

uhla pohľadu boli v uvedenom zákone významné viaceré ustanovenia. V  § 23, ktorý bol 

nazvaný: „Vypúšťanie odpadových a zvláštnych vôd do povrchových a podzemných vôd― 

zákon definoval nasledovné povinnosti pre tých, ktorí vypúšťali odpadové alebo zvláštne 

vody do povrchových alebo podzemných vôd: 

 dbať, aby sa akosť povrchových alebo podzemných vôd neohrozila alebo nezhoršila,  

 zabezpečovať najmä zneškodňovanie vypúšťaných vôd spôsobom zodpovedajúcim 

súčasnému stavu technického pokroku. 

V § 24, ktorý bol nazvaný: „Vypúšťanie vôd do verejných kanalizácií― zákon  upravoval 

odvádzanie odpadových vôd, prevádzku verejných kanalizácií, pripojenie na verejnú 

kanalizáciu, znečisťovanie recipientov. Ustanovenia sú zamerané na ochranu kvality tokov, 

do ktorých sa  má odpadová voda vypúšťať.  

Paragraf  25 „Ochrana povrchových a podzemných vôd pred ich znehodnocovaním― sa venuje 

práve látkam, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vody a hovorí, „ţe ten kto 

zaobchádza s látkami, ktoré nie sú odpadovými vodami a ktoré môţu ohroziť akosť alebo 
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zdravotnú nezávadnosť povrchových alebo podzemných vôd, je povinný zachovávať osobitné 

predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok moţno s takými látkami zaobchádzať z 

hľadiska ochrany akosti povrchových alebo podzemných vôd. Ak zaobchádzanie s uvedenými 

látkami neupravujú z tohto hľadiska osobitné predpisy, je kaţdý, kto s týmito látkami 

zaobchádza, povinný urobiť také opatrenia, aby nevnikli do povrchových alebo podzemných 

vôd alebo aby neohrozili ich akosť alebo zdravotnú nezávadnosť.“ 

Ekotoxikologické výskumy pokračovali, zisťovali a publikovali sa nové informácie o vplyve 

rôznych látok, ktoré sa v slovenských a českých odpadových vodách nachádzali. Vzhľadom 

na výskumy zamerané na účinky ropných látok na vodné organizmy, ktoré vyústili do 

prác Rothscheina (1970) a Ardó (1974) bol do zákona č. 138/1973 Zb. zaradený odsek, ktorý 

zakazoval umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy vo vodných tokoch alebo na 

miestach, z ktorých by pohonné hmoty alebo mazivá mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú 

nezávadnosť povrchových alebo podzemných vôd.V tomto období (rok 1975) vznikla aj prvá 

štandardizovaná metóda na hodnotenie toxických účinkov na ryby: ČSN 46 6807 (Test akutní 

toxicity na rybách). 

Jedným z vykonávacích predpisov zákona č. 138/1973 Zb., ktorý bol dôleţitý pre rozvoj 

ekotoxikológie bolo Nariadenie vlády (NV) SSR č. 30/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú 

ukazovatele prípustného znečistenia vôd. Toto nariadenie nadväzuje na Nariadenie vlády č. 74 

z roku 1957. Príloha k nariadeniu vlády SSR č. 30/1975 Zb bola nazvaná: „Ukazovatele 

prípustného znečistenia povrchových vôd― a špecifikovala ukazovatele biologického stavu 

vôd, pričom z hľadiska ekotoxikológie bol dôleţitý bod 2, v ktorom sa charakterizoval stav 

povrchových vôd, ako stav umoţňujúci normálny ţivot pstruhovitých rýb vo vodárenských 

tokoch a kaprovitých rýb v ostatných povrchových vodách (obr. 1). Príloha bola v dobe 

vzniku nadčasová, nakoľko biologický stav vôd (v súčasnosti je ho moţné s určitými 

obmedzeniami charakterizovať ako ekologický stav podľa RSV) zahŕňal, v zmysle 

jednotlivých bodov, biologický stav vôd, stav hodnotiaci pach, stav zohľadňujúci farebné 

zmeny, teplotné podmienky, stav povrchových vôd, pri ktorom sa nevyvíjajú nadmerne 

neţiadúce organizmy (napr. vodný kvet), stav povrchových vôd, pri ktorom sa neporušujú 

hygienické poţiadavky na ochranu zdravia pred ionizujúcim ţiarením, stav povrchových vôd, 

pri ktorom nenastáva toxické pôsobenie rádioaktívnych a iných látok na vodné organizmy. 

V tomto NV sa odrazila viacročná práca českých a slovenských ekotoxikológov vo forme 

zadefinovania najvyššie prípustných koncentrácií pre viaceré látky z odpadových vôd, ktoré 

sa do recipientu dostávali, pričom bola zadefinovaná samostatná NPK pre vodárenské toky 

a samostatná pre ostatné toky. Celkovo bolo zadefinovaných 35 ukazovateľov, ktoré zahŕňali 

limity pre všetky kovy v súčasnosti zadefinované ako prioritné alebo relevantné pre 

Slovensko podľa RSV. NV platilo aţ do roku 1993, kedy bolo nahradené NV č. 242/1994 Z. 

z. z 12. októbra 1993, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd. 

V § 5 tohto NV SR č. 242/1994 Z. z. boli charakterizované ukazovatele pre povrchové vody 

uvedené v prílohách č. 2 a 3. Určovali prípustný stupeň znečistenia v recipiente po zmiešaní 

vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd s povrchovými vodami pri 355-dňovom 

prietoku, prípadne pri minimálne zaručenom prietoku vody v recipiente. Pri rozhodovaní o 

vypúšťaní vôd vodohospodársky orgán prihliadal na ukazovatele uvedené v prílohe 2 

s cieľom postupného dosiahnutia. Príloha 2 tohto nariadenia, nazvaná: „Ukazovatele akosti 

povrchových vôd―, vychádzala z hodnôt predchádzajúceho NV SSR č. 30/1975 

a špecifikovala ukazovatele stavu vôd, pričom z hľadiska ekotoxikológie bol dôleţitý bod 8, 

v ktorom sa charakterizoval stav povrchových vôd ako stav, pri ktorom nenastáva toxické 

pôsobenie rádioaktívnych a iných látok na zníţenie produktivity vodného ekosystému 

a nedochádza ani k závaţnému zúţeniu druhového spektra vodných organizmov. Príloha 2 

okrem pojmu stav vôd do legislatívy vniesla pojem akosť vody. V súčasnosti je moţné akosť 

vody s určitými obmedzeniami charakterizovať ako kvalitu vody. V tejto prílohe bol zahrnutý 
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biologický stav vôd, stav umoţňujúci prirodzenú reprodukciu a vývoj rýb v povrchových 

vodách, kde geomorfologické, hydrologické a ostatné podmienky ţivota rýb umoţňujú ich 

ţivot.  

 
 

Obr. 1 Príloha Nariadenia vlády SSR č. 30 z roku 1975 (ukáţka) 

 

Svojou podstatou sa jednalo o rozšírenie pôsobnosti predchádzajúceho nariadenia (NV č. 

30/1975 Z. z.), na ktoré Nariadenie vlády 242/1993Z. z.komplexne nadväzovalo. Od roku 

1975 boli k dispozícii poznatky a dôkazy o nepriaznivých účinkoch mnohých látok na vodné 

prostredie. Z tohto dôvodu sa počet ukazovateľov rozšíril na 57 ukazovateľov, čo bolo  o 20 

viac v porovnaní s ukazovateľmi NV č. 30/1975 Z. z.. Rozšírenie spektra bolo dané hlavne 

organickými látkami ako napr. benzo(a)pyrén, dichlorbenzény, polychlórované bifenyly (dnes 

uvádzané ako prioritné látky), pričom sa opäť jednalo o premietnutie práce ekotoxikológov do 

legislatívy vtedajšej Československej socialistickej republiky a samozrejme Slovenska ako jej 

súčasti. 

Zákon č. 138/1973 Zb. v znení neskorších predpisov platil aţ do roku 2002, kedy bol 

pripravený  a vydaný zákon č. 184 z 19. februára 2002 o vodách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon platil aţ do 

roku 2004, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 364 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon), ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a v novelizovanej podobe je platný aj 

v súčasnosti. Tento zákon vo svojom znení transponuje viaceré legislatívne predpisy 

Európskej únie. V rámci tohto zákona sú viaceré ustanovenia, ktorých znenie predpokladá 

intenzívnu prácu ekotoxikológov v súčinnosti s ostatnými odborníkmi z rôznych vedných 

oblastí. Je to napríklad§ 4c „Hodnotenie stavu podzemných vôd―, kde v bode 17 sa pre 

zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a ţivotného prostredia vyţaduje zoznam prahových 

hodnôt, ktoré moţno zmeniť a doplniť, ak nová informácia o znečisťujúcich látkach, 

skupinách znečisťujúcich látok alebo ukazovateľoch znečistenia indikuje potrebu a) stanoviť 
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prahovú hodnotu pre ďalšiu látku, b) zmeniť stanovenú prahovú hodnotu a doplniť ju do 

zoznamu alebo c) uviesť opätovne do zoznamu odstránenú prahovú hodnotu. V§ 7 a 8 „Pre 

vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu a vody vhodné na kúpanie― sa vyţaduje plnenie 

poţiadaviek na kvalitu vody podľa osobitného vykonávacieho predpisu, ktorými sú 

v súčasnosti Nariadenie vlády č. 496/2010 Z. z. a NV č. 308 a 309/2012, Z. z..   

V § 9 zákona č. 364/2004 v znení neskorších predpisov je pre „Vody určené na závlahy― 

stanovené, ţe vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, 

pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Kvalitatívne ciele povrchových vôd 

určených na závlahy sú ustanovené vo vykonávacom predpise NV č. 269/2010 Z. z. 

Zákon č. 364 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) logicky 

nadväzuje na ustanovenia v predchádzajúcich zákonoch a zároveň zohľadňuje poţiadavky 

vyplývajúce z európskej legislatívy. Vytvára podmienky napríkladna všestrannú ochranu vôd 

vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,zachovanie 

alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udrţateľné vyuţívanie vôd, 

manaţment povodí a zlepšenie kvality ţivotného prostredia a jeho zloţiek. Ekotoxikologické 

stanovenia sú v tomto zákone predkladané vo všeobecnej rovine, napr. v rámci hodnotenia 

kvality povrchových vôd vo vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu povrchových vôd a vo 

vzťahu k uţívaniu vôd a tieţ v hodnotení chemického stavu, kde základom pre stanovenie 

ENK sú vykonané špecifické skúšky toxicity a tieto sú podrobené špecifickej rizikovej 

analýze v zmysle európskych dohôd. Zákon dáva predpoklad pre hodnotenie účinkov látok 

napr. aj pri hodnotení kvality vody pre vodárenské účely, na kúpanie a na závlahy. Ten, kto 

nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie 

ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné vyuţívanie, je povinný dbať aj na ochranu 

vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb. Pri všeobecnom uţívaní vôd sa nesmie 

ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať ţivotné 

prostredie a prírodné dedičstvo, nesmú sa zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, 

vodné stavby a ich zariadenia, ani zariadenia na chov rýb. V súlade s európskou legislatívou 

zákon č. 364 z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v § 13 

charakterizuje plán manaţmentu povodia ako základný nástroj na dosiahnutie cieľov vodného 

plánovania v oblastiach povodí. Návrh plánu manaţmentu povodia obsahuje program 

opatrení, ktorý schvaľuje ministerstvo. Schválené plány manaţmentu povodí sú podkladom na 

vypracovanie Vodného plánu Slovenska a jeho programu opatrení. Plán manaţmentu povodí 

sa prehodnocuje a aktualizuje kaţdých šesť rokov. Vodný plán Slovenskaje dokument 

vodného plánovania na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd 

a vodných ekosystémov, na trvalo udrţateľné a hospodárne vyuţívanie vôd, na zlepšenie 

vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu 

pred škodlivými účinkami vôd. Opäť je moţné konštatovať, ţe vo všeobecných 

charakteristikách zahŕňa aj ekotoxikologické hodnotenie. 

V piatej časti zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov s názvom „Ochrana 

vodných pomerov a vodárenských zdrojov― v § 30 Všeobecné povinnosti sa poţaduje, aby 

ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môţe ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 

a vodných pomerov, bol povinný vynaloţiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu. 

Odpadové vody ako aj osobitné vody je moţné vypúšťať v súlade s poţiadavkami, napr. na 

kvalitu povrchových vôd, pričom sa prihliada na potrebu zabezpečenia vyhovujúceho stavu 

povrchových a podzemných vôd, vodných ekosystémov a na vodu viazaných krajinných 

ekosystémov.Zároveň zaväzuje vlastníkov, správcov alebo nájomcov poľnohospodárskych 

pozemkov a lesných pozemkov k ich obhospodarovniu takým spôsobom, ktorý nielen 

zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov; 
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zaväzuje k povinosti najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, 

splavovaniu pôdy a dbať o udrţiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti 

územia, čím vo všeobecnej rovine podporuje hodnotenie toxických účinkov látok, ktoré môţu 

byť touto činnosťou vnesené do vodného prostredia. 

V roku 2002 vstúpilo do platnosti aj Nariadenie vlády SR č. 491, ktorým sa ustanovujú 

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových 

vôd  a osobitných vôd. Napriek tomu, ţe na úrovni EÚ bola v tom čase prijatá Rámcová 

smernica o vode (RSV) a v predchádzajúcich legislatívnych predpisoch sa hovorilo o stave 

vôd toto nariadene vlády sa pre povrchové vody zaoberá len poţiadavkami na kvalitu 

a kvalitatívne ciele. V tomto Nariadení vlády nie je ani okrajová zmienka o moţných 

toxických účinkoch vypúšťaných látok a z pohľadu ekotoxikológie ho môţeme hodnotiť ako 

stagnáciu vývoja ekotoxikológie na Slovensku, nakoľko v tomto období sa pre stanovenie 

najvyššie prípustných koncentrácií (NPK), respektíve limitných hodnôt nevykonávali 

špecializované štúdie, tak ako v predchádzajúcich obdobiach.  

Z hľadiska ekotoxikológie znamená určitý medzník Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

296 z 21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele 

povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 

vôd, nakoľko sa týmto nariadením vlády preberajú právne akty Európskych spoločenstiev 

v podobe nasledujúcich smerníc: 75/440/EHS, 76/464/EHS, 78/659/EHS, 82/176/EHS, 

83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 91/271/EHS. NV SR č. 296/2005 Z. z. priamo 

nadväzuje na NV SR č. 491/2002 Z. z. Napriek tomu je to v podstate prvý legislatívny rámec, 

ktorý predpisuje výkon skúšok toxicity pre určité typy odpadových vôd a pre závlahové vody, 

pričom sa vyţaduje vykonať skúšky ekotoxicity na organizmoch troch trofických úrovní 

s tým, ţe výslednú hodnotu určuje najcitlivejší organizmus. Zároveň nariadenie vlády 

predpisuje metódy, ktoré sa majú pouţiť. Je to vôbec prvýkrát v histórii Slovenska, kedy sa 

ekotoxikológia dostala do legislatívy priamo vo forme skúšok a nielen prostredníctvom jej 

výsledkov v podobe stanovených NPK. 

Pri vyhodnocovaní legislatívneho stavu do konca roka 2012 bolo v platnosti NV SR č. 

269/2010 Z.z. Slovenská legislatíva sa v ňom so zapracovaním poţiadaviek Rámcovej 

smernice o vode vrátila k terminológii stavu vôd, i keď sa definície s odstupom rokov 

a novými vedeckými poznatkami dostali na kvalitatívne vyššiu a komplexnejšiu úroveň. 

V tomto Nariadení vlády sa stanovujú limity pre kvalitu, stav i potenciál povrchových vôd. 

Stále sa však dá konštatovať, ţe kým limity pre niektoré ukazovatele sa oproti pôvodným 

nezmenili, limity iných látok (napríklad kovov) sa vďaka vývoju technickej podpory 

a výrazne citlivejších metód stanovenia sprísnili (tabuľka I). 

Ekotoxikologické hodnotenie je jednou z poţiadaviek nielen na kvalitu povrchovej vody vo 

všeobecnej rovine ale aj pre vody závlahové, pre priemyselné odpadové vody a osobitné 

vody. Z hľadiska ekotoxikológie je toto Nariadenie vlády opäť svojim spôsobom významné, 

nakoľko k hodnoteniu ekotoxických účinkov odpadových vôd sa zaradila samostatná príloha 

6. časť C: Indikatívne hodnoty ekotoxicity priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd 

vypúšťaných do povrchových vôd, pričom sa zohľadňuje mnoţstvo odpadových vôd zo 

zdroja znečistenia vypúšťaného výustným objektom a prietoky vody v recipiente nad 

vyústením (obr. 2). Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z. prebralo viaceré európske 

smernice, ako sú Smernica Rady 82/176/EHS v znení Smernice Rady 91/692/EHS a Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES, Smernica Rady 83/513/EHS v znení Smernice 

Rady 91/692/EHS a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES,  Smernica Rady 

84/156/EHS v znení Smernice Rady 91/692/EHS a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/105/ES, Smernica Rady 84/491/EHS v znení Smernice Rady 91/692/EHS a Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES,  Smernica Rady 86/280/EHS, Smernica Rady 

91/271/EHS v znení Smernice Komisie 98/15/ES, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1882/2003, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008, Smernica 

2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady (RSV).  

Z krátkeho historického prierezu legislatívou vo vodnom hospodárstve SR je jasné, ţe 

ekotoxikológia mala a má svoje miesto vo vodohospodárskej praxi od začiatku jej 

formovania. Vodohospodári si veľmi dobre uvedomovali dôleţitosť zachovania prirodzeného 

stavu a kvality vôd, čo sa prejavilo formovaním nadčasových zákonov a predpisov uţ v roku 

1955. Po určitej stagnácii sa ekotoxikológia dostáva opäť do popredia záujmu, nakoľko je 

potrebné opäť stanovovať ako NPK tak aj ENK nových látok, ktoré sú pre Slovensko 

relevantné. ENK pritom vychádzajú predovšetkým z hodnotenia ekotoxikologických 

vlastností sledovaných látok. Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve má svoje 

neodmysliteľné miesto. Tomu nasvädčujú aj trendy vývoja v oblasti vodnej politiky 

Európskej únie. Je potrebné, aby sa táto vedná disciplína rozvíjala a to vo všetkých svojich 

rovinách, čo znamená nielen výkon skúšok toxicity, ale aj hodnotenie rizík, vyplývajúcich 

z prítomnosti látok vo vodnom prostredí v súčinnosti s chemickým a ekologickým stavom, tak 

ako je to moţné vykonávať v zmysle Rámcovej smernice o vode a nadväzujúcich predpisov. 
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Obr. 2 Príloha 6, časť C. Nariadenia vlády SR č. 269 z roku 2010  

(ukáţka 1. strany) 
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Tabuľka I. Porovnanie limitov vybraných ukazovateľov uvádzaných v nariadeniach vlády od roku 1957 

 

Ukazovateľ/NV 

Príloha 

č. 2 Smernice 

č. 74/1957 

(mg.l
-1

) 

Príloha k nariadeniu 

vlády SSR č. 30/1975  

(mg.l
-1

) 

Príloha č. 3 NV SR 

č. 242/1993 Z. z. 

Príloha č. 1 

k NV SR č. 

491/2002 Z. z. 

Odporúčané 

hodnoty 

Príloha č. 1 

k NV SR 

č. 296/2005 

Z. z. 

Príloha č. 1 

k NV SR 

č. 269/2010 

Z. z. 

Príloha č. 1 

k NV SR 

č. 270/2010 

Z. z. 

 

 Vodárenské 

toky 

Povrchové 

vody 

Vodárenské 

toky 

Povrchové 

vody 

    

Ortuť (Hg) 
0,005 0,0001* 0,005* 0,1 (μg.l

-1
) 0,5 (μg.l

-1
) 0,2 (μg.l

-1
) 0,2 (μg.l

-1
) 0,07 (NPK) 

(μg.l
-1

)** 

0,07 (μg.l
-1

) 

(NPK- ENK) 

Ropa a ropné 

látky (NEL), 

mg.l
-1

 

0,1 0,01 0,2 0,01 0,1 0,1 

(uhľovodíkový 

index) 

0,1 (UV, IČ) 0,1 (UV, IČ)  

Chróm (Cr 
VI

) 0,1 0,05* 0,1* 10 (μg.l
-1

) 20 (μg.l
-1

) 10 (μg.l
-1

) 10 (μg.l
-1

) 9 (μg.l
-1

)  

Chróm (Cr 
III

) 0,5         

Nikel  (Ni) 
0,1 0,05* 0,1* 50 100 20 (μg.l

-1
) 20 (μg.l

-1
) 20 (μg.l

-1
)** 20 (μg.l

-1
) (RP 

ENK) 

Selén (Se) 0,05 0,05* 0,1* 10 (μg.l
-1

) 50 (μg.l
-1

) 20 (μg.l
-1

) 20 (μg.l
-1

) 20 (μg.l
-1

)  

BSK5 (mg O2.l
-

1
) 

- 4 8 4 8 7 

(s potlačením 

nitrifikácie 

7 

(s potlačením 

nitrifikácie 

7 

(s potlačením 

nitrifikácie 

 

Kyanidy (mg.l
-

1
) 

0,1   Pod medzou 

citlivosti 

stanovenia 

0,2 0,1 (celkové) 0,1 (celkové)   

Chlórbenzén 

(mg.l
-1

) 

0,1 

(Chlórbenzol) 

  0,003 0,01 10 (μg.l
-1

)) 10 (μg.l
-1

) 10 (μg.l
-1

)  

DDT 
0,2(technický)***       Σ =0,025 

(μg.l
-1

)**** 

0,025 (μg.l
-1

) 

(RP ENK)**** 

*medzná prípustná koncentráciae toxických kovov sa vzťahuje na súčet rozpustenej a nerozpustenej formy jednotlivej látky. 

**K uvedeným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty pozaďových koncentrácií ťaţkých kovov. 

***ak je DDT rozpustený v tetrachlóre alebo v petroleji, tieţ s ohľadom na prípustné koncentrácie týchto rozpúšťadiel 

****DDT spolu: 1,1,1-trichloro-2,2bis (pchlórfenyl)etán; 1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2- (p chlórfenyl) etán; 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl)etynél; 1,1-dichloro-

2,2bis (p chlórfenyl) etán
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republika, kijovska@vuvh.sk  

 

 

ABSTRAKT 

Rozsah mikroorganizmov, ktoré by sa mohli vyskytovať vo vode je veľmi široký. Veľký 

problém, najmä pri vyuţití vody, predstavuje moţná prítomnosť patogénnych 

a toxinogénnych mikroorganizmov, ktoré môţu ohroziť zdravie obyvateľov. Pri biologickej 

analýze vôd sa vyuţíva mikroskopické a kultivačné stanovenie. Nie všetky mikroorganizmy 

je moţné vo vode zachytiť a identifikovať, alebo ich priame stanovenie je veľmi prácne 

a časovo náročné. Preto je v súčasnosti pre zhodnotenie zdravotnej nezávadnosti vody 

vyuţívaný koncept stanovenia indikátorových mikroorganizmov, zameraný najmä na 

indikátory prítomnosti fekálneho znečistenia vo vode ako Escherichia coli a črevné 

enterokoky. Pre ich stanovenie sú zavedené štandardizované postupy, ktoré vyuţívajú 

kultivačné metódy s detekciou a identifikáciou na úrovni fenotypových prejavov sledovaných 

mikroorganizmov. Nové, alternatívne kultivačné metódy poskytujú moţnosti priamej detekcie 

špecifických enzymatických aktivít stanovovaných mikroorganizmov s vyuţitím 

chromogénnych a fluorogénnych substrátov. Veľkú skupinu nových metód s progresívnym 

vývojom tvoria metódy, ktoré sú zaloţené na priamej detekcii genetickej výbavy 

mikroorganizmov. Výhodou týchto metód môţe byť ich rýchlosť, väčšia špecifickosť, väčšia 

citlivosť a v neposlednom rade moţnosť stanovenia širšieho rozsahu mikroorganizmov. Patria 

sem hybridizačné metódy, reštrikčné metódy s vyuţitím restrikčných endonukleáz a 

amplifikačné metódy. V mnoţstve amplifikačných metód je polymerázová reťazová reakcia 

(PCR) sľubnou metódou pre vyuţitie v analýzach vyuţívaných vo vodnom hospodárstve. 

Táto metóda nám umoţňujú napríklad identifikáciu mnikroorganizmov získaných kultiváciou, 

ale aj priamu detekciu cieľových mikroorganizmov vo vzorkách vody bez kultivačného 

medzistupňa. S rozvojom kvantifikačných metód PCR je moţná aj priama kvantifikácia 

mikroorganizmov. V našom laboratóriu pracujeme na vyuţití qPCR pre deteciu 

a kvantifikáciu mikroorganizmov prítomných vo vode. Problémy, ktoré je potrebné ešte 

vyriešiť sú koncentrácia mikroorganizmov vo vzorke vody, extrakcia nukleových kyselín zo 

vzorky, prítomnosť inhibítorov amplifikačnej reakcie, a rozlíšenie ţivých a mŕtvych 

mikroorganizmov. 

 

 

 

ÚVOD 

Voda je nevyhnutná pre udrţanie ţivota a vyhovujúca voda (adekvátna, bezpečná a dostupná) 

musí byť prístupná pre všetkých. Prístup k bezpečnej vode je základnou ľudskou potrebou a 

tým pádom základným ľudským právom (WHO, 2004).  

Voda je jedným z prirodzených prostredí pre výskyt mikroorganizmov. Nachádza sa tu široké 

spektrum mikroorganizmov čo sa týka veľkosti aj stavby tela, od vírusov cez prokaryotické 

organizmy, baktérie a sinice, aţ po eukaryotické plesne, riasy, protozoá. Veľká väčšina 

preukázateľných zdravotných problémov spojených s vodou je výsledkom práve 

mailto:kijovska@vuvh.sk
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mikrobiologickej (bakteriologickej, vírusovej, protozoálnej alebo inej biologickej) 

kontaminácie. Prvú z hygienického hľadiska najvýznamnejšiu skupinu bakteriálnych 

patogénov tvoria patogénne baktérie pochádzajúce z tráviaceho traktu človeka a teplokrvných 

ţivočíchov (baktérie Salmonella spp., Campylobacter spp., Cryptosporidium parvum, 

enterovírusy). Fekálne znečistenie vôd pochádza predovšetkým z komunálnych odpadov 

(ţumpy, septiky, mestské kanalizácie), odpadov z poľnohospodárstva (hnoj) či 

potravinárskeho priemyslu (bitúnok), ktoré nie sú dostatočne ošetrené a zabezpečené pred 

prienikom do povrchových a podzemných vôd. Druhú skupinu tvoria patogény, ktoré môţu 

byť prirodzene prítomné vo vodnom prostredí napr. baktérie rodu Legionella a ďalšie ako 

Pseudomonas aeruginosa, „pomaly rastúce― netuberkulózne mykobaktériá. Napriek tomu, ţe 

v európskych krajinách je zabezpečený vysoký štandard kvality pitnej vody a celkovo vody 

pouţívanej pre ľudskú spotrebu, nebezpečenstvo výskytu ochorenia spôsobeného 

mikrobiologicky znečistenou vodou, stále pretrváva a my potrebujeme mať vedomosti 

o kvalite vody. Ochorenia prenášané prostredníctvom vody sú v súčasnosti zodpovedné aţ za 

4 % celkovej úmrtnosti vo svete (Prüss a kol., 2002). I napriek vysokej bezpečnosti pitnej 

vody konzumovanej vo vyspelých  krajinách, procesy úprav nie sú vţdy dostačujúce na 

odstránenie všetkých moţných patogénov, niektorých toxínov, chemikálií ako aj parazitov 

(Khan a kol., 2001). Výskyt epidémií vyvolaných významnými patogénmi po konzumácii 

pitnej vody bol dokumentovaný ako dôsledok zlyhania klasických procesov úpravy vody 

v niektorých vyspelých krajinách ako Spojené štáty americké (Cryptosporidium, Milwaukee, 

1993), Kanada (Escherichia coli O157: H7, Walkerton, Ontario, 2000), Veľká Británia 

a Európa (Cryptosporidium), a v posledných rokoch aj pravidelný výskyt kampylobakterióz 

v Nórsku (Kvintsand a Fiksdal, 2010).  

 

SÚČASNÉ NORMOVANÉ METÓDY  

Štandardné postupy vo vodohospodárskej praxi pouţívané na detekciu mikroorganizmov 

z vodného prostredia sú zaloţené na mikroskopických a kultivačných metódach. Tie 

predstavujú nezastupiteľnú detekciu pri mikrobiologických rozboroch pitných, povrchových 

ale aj odpadových vôd. Kultivačné metódy vyuţívajú selektívne kultivačné médiá, ktoré 

podporujú rast cieľových mikroorganizmov a potláčajú rast sprievodnej mikroflóry. Majú 

pôvod v histórii hygienickej kontroly vody a sú výsledkom práce a následnej dohody 

expertov. Napriek tomu, tieto metódy nie sú schopné pokryť rozmanité podmienky vodného 

prostredia a preto neumoţňujú detekciu všetkých prítomných baktérií vo vodnom prostredí 

(Jofre a Blanch, 2010). 

Významným limitujúcim faktorom pri hodnotení mikrobiologickej kvality vody, špeciálne 

v pitnej vode, je veľmi často nízka koncentrácia prítomných patogénov. Preto väčšina 

mikrobiologických analýz vody pozostáva z troch nasledujúcich krokov:  

• koncetrácia alebo pomnoţenie (v niektorých prípadoch je nutnosť koncentrácie 

veľkých objemov vody 100 aţ 1000 l (napr. stanovenie Cryptosporidium parvum), 

pričom narastajú problémy so sprievodnou mikroflórou,  

• detekcia, 

• kvantifikácia. 

Tradičné kultivačné metódy sú zvyčajne citlivé, detegujú vţdy len ţijúce mikroorganizmy, 

identifikácia mikroorganizmov nie je vţdy dostačujúca (moţnosť výskytu falošne pozitívnych 

alebo falošne negatívnych výsledkov, sú prácne a časovo náročné, falošne negatívne výsledky 

v prípade VBCN stavu mikroorganizmov (baktérie sú schopné preţívať vo vode v stave, keď 

sú schopné vyvolať infekčné ochorenie, ale stratili schopnosť vyrásť na kultivačnom médiu) 

Štandardizované pouţívané metódy koncentrácie vzoriek a metódy stanovenia cieľových 

mikroorganizmov sú uvedené v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka I. Súhrn pouţívaných štandardizovaných metód 

 

 
Skupina mikroorganizmov 

Vírusy Baktérie Protozoá 

Koncentrácia 
Adsorpčno-elučná 

ultrafiltrácia 

Membránová 

filtrácia 

Kardridţová 

filtrácia/imunomagne-

tická separácia 

Detekcia/ 

kvantifikácia 

Bunkové kultúry/cytofágický 

efekt, počet jednotiek 

tvoriacich plaky 

Rast na selektívnom 

agare, počet kolónií 

tvoriacich jednotiek 

Imunologické 

farbenie, počet 

fluoroscenčných cýst 

 

Biologická analýza vody je zaloţená na koncepte stanovenia indikátorových skupín. Klasické 

bakteriálne indikátory ako Escherichia coli a črevné enterokoky slúţia na stanovenie fekálnej 

kontaminácie vody. Tieto indikátory sú vyuţívané pre posúdenie účinnosti úpravy pitnej vody 

a odstraňovania patogénnych baktérií počas úpravy. Nie sú vhodné pre posúdenie prítomnosti 

iných patogénov, napríklad vírusov, alebo protozoálnych cýst. 

Medzi normovanými metódami v mikrobiológii vody je niekoľko na stanovenie baktérií, kde 

sa jedná o identifikáciu na úrovni rodu (stanovenie patogénov Salmonella spp., Legionella 

spp, termotolerantných Campylobacter spp.) alebo aţ druhu ako u indikátorového organizmu 

Escherichia coli a podmienenného patogéna Pseudomonas aeruginosa, ktorého stanovenie je 

predpísané v balenej vode. V tabuľke II uvádzame príklad prácnosti týchto stanovení a dlhú 

dobu trvania, ale aj obmedzenia jednotlivých kultivácii pre identifikácii cieľových 

organizmov. Celkovo, čo sa týka patogénnych mikroorganizmov, priame stanovenie všetkých 

patogénov s moţným výskytom vo vode sa v súčasnosti nerobí, bolo by to veľmi prácne a 

ekonomicky náročné.  

 
Tabuľka II. Výsledky zo stanovenia niektorých vybratých patogénnych alebo indikátorových baktérií 

kultivačnými metódami v čase od roku 2006 do roku 2012 a nedostatky týchto metód najmä pri konečnej 

identifikácií 

 

 Štandardizovaná metóda Obmedzenia danej metódy 

Salmonella spp. 

STN ISO 6340 

9 typov kultivačných  medií 

Kultivácia 5 – 7 dní 

40%  nedostatočnej 

identifikácie 

Metóda +/- 

Escherichia coli 

STN EN ISO 9308 

-1 a 3 

STN  757841 

Kultivácia 3 dni 

Nedostatočná identifikácia, 

moţný výskyt falošne 

pozitívnych a falošne 

negatívnych výsledkov 

Campylobacter spp. 

STN ISO 17995 

Kultivácia 3-4 dni 

Mikroaerofilná kultivácia 

nedostatočná identifikácia 

Metóda +/- 

Legionella spp. 

STN ISO 11731 + časť 2. 

koncentrácia, elúcia, rôzne ošetrenie 

vzorky, kultivácia 7-10 dní 

Výťaţnosť od 20 do 87% 

Pseudomonas aeruginosa STN EN 16266, kultivácia 3-4  dni 57% nedostatočnej identifikácie 

 

ALTERNATÍVNE METÓDY S POUŢITÍM DEFINOVANÉHO SUBSTRÁTU 

Kultivačné metódy pouţívané v mikrobiológii vody sa nemenili po celé desaťročia. 

V posledných rokoch ale nastal ich rýchly rozvoj, najmä vzhľadom k zvýšeným poţiadavkám 

na kvalitu vody a jej zdravotnú nezávadnosť a vývin v zloţení kultivačných médií.  
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Na prekonanie problému s nedostatkami spojenými s kultivačnými metódami sú vyvíjané 

rôzne alternatívne metódy. Sú vyvíjane aj nové alternatívne kultivačné metódy poskytujú 

moţnosti priamej detekcie špecifických enzymatických aktivít stanovovaných 

mikroorganizmov s vyuţitím chromogénnych a fluorogénnych substrátov. Napríklad nová 

generácia kultivačných médií určených na stanovenie E. coli vyuţíva práve schopnosť 

produkcie špecifického enzýmu -D-glukuronidázy (GUD) v prítomnosti špecifického 

substrátu. Produkcia a aktivita enzýmu GUD je detekovaná prostredníctvom štiepenia rôznych 

chromogénnych substrátov v médiách ako napr. p-nitrophenol- -D-glukuronid (PNPG), 5-

bromo-4chloro-3-indolyl- -Dglukuronid (X-GLUC) ako aj 4-methyl-umbelliferyl- -D-

glukuronid (MUG) za tvorby stabilného farebného produktu, rovnako fluorogénny substrát 

MUG je hydrolyzovaný enzýmom GUD s produkciou fluoreskujúceho produktu, ktorý je 

viditeľný v UV svetle (366 nm). Manafi (1996) uvádza vyuţitie detekcie indikátorov 

fekálneho znečistenia vo vode pomocou chromogénneho a fluorogénneho substrátu.  

 

ALTERNATÍVNE METÓDY DETEGUJÚCE NUKLEOVÉ KYSELINY 
V posledných rokoch, spolu s rozvojom poznatkov v oblasti molekulárnej biológie, pribúdajú 

metódy stanovenia mikroorganizmov zaloţené na priamom dôkaze prítomnosti genetického 

materiálu (DNA, RNA). Nové metódy vyţadujú menšiu časovú náročnosť (nie je nutná 

kultivácia a konfirmácia), poskytujú vyššiu citlivosť (detekcia aj jednej molekuly DNA) 

a špecificitu (zaloţená na detekcii skupinovo-, rodovo-, druhovo-, poddruhovo-špecifických 

sekvencií DNA alebo RNA, ktoré sú v čase nemenné a nie sú ovplyvnené podmienkami 

okolitého prostredia (Rompré a kol., 2002; Cloete a kol., 2004; Brettar a Höfle, 2008). 

V niektorých prípadoch (najmä v prípadoch detekcie vírusov), molekulárne metódy sú 

jedinými dostupnými metódami. Z týchto dôvodov alternatívne metódy môţu hrať dôleţitú 

úlohu v zlepšení kvality mikrobiologického monitoringu vody. Môţu poskytnúť významné 

informácie o prítomnosti, kvantite a distribúcii mikroorganizmov vo vodnom prostredí. Medzi 

metódy zaloţené na detekcii nukleových kyselín patria napríklad: 

• Hybridizácia, ktorá môţe slúţiť na potvrdenie identifikáciu po kultivácii, alebo 

v prípade pouţitia techník in situ hybridizácie, organizmy môţu byť detegované v ich 

prirodzenom prostredí bez potreby kultivačných medzikrokov. Limit detekcie je 

pribliţne10
4
 KTJ/ml (Jasson a kol. 2010).  

• Reštrikčné metódy slúţia najmä identifikáciu a typizáciu mikroorganizmov a sú 

najlepšie aplikovateľné na purifikovanej DNA extrahovanej z čistej kultúry. 

• Amplifikácia je metóda, pri ktorej je vybraný úsek nukleovej kyseliny (DNA alebo 

RNA) mnohokrát namnoţený, aby sme ho boli schopní detegovať. Medzi mnoţstvom 

amplifikačných technológií je významným príkladom polymerázová reťazová reakcia 

(PCR). 

PCR je jednoduchý metodický postup, ktorý umoţňuje in vitro amplifikáciu (zmnoţenie) 

špecifického úseku dvojvláknovej DNA v priebehu 60 minút na 10
9
 molekúl. Princípom 

reakcie je opakujúca sa enzymatická syntéza nových reťazcov vybraných úsekov DNA, ku 

ktorej prichádza po pripojení sa dvoch primerov, ktoré sa viaţu na protiľahlé reťazce DNA 

tak, ţe ich 3´OH konce smerujú oproti sebe (Rosypal a kol., 2002). Ako primery sa zvyčajne 

pouţívajú oligonukleotidy s dĺţkou okolo 20 bázových párov (bp), ktoré sú komplementárne 

ku koncom amplifikovaného úseku. Pre uskutočnenie reakcie musí PCR zmes okrem 

primerov, deoxyribonukleotidtrifosfátov (dNTP),  termostabilnej DNA polymerázy obsahovať 

aj templátovú DNA. 

Samotná reakcia PCR spočíva v opakovaní troch krokov. Denaturácie, pri ktorej dochádza 

k rozpletaniu reťazcov templátovej DNA (92-96 °C), nasleduje anelácia, kedy dochádza 

k nasadnutiu primerov k uvoľneným reťazcom templátovej DNA (anelačná teplota závisí od 

štruktúry primerov) a tretím krokom reakcie je syntéza s predlţovaním nových reťazcov DNA 
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(72 °C). Tieto tri kroky sa cyklicky opakujú a zvyčajne sa uskutoční 30 aţ 40 cyklov. 

Amplifikované úseky (amplikóny) sa detegujú buď pomocou elektroforézy, hybridizáciou so 

značenou sondou alebo sekvenovaním amplifikovaného úseku (Rosypal a kol., 2002). 

V súčasnosti je popísaných mnoţstvo ďalších modifikácií klasickej PCR reakcie. Duplex PCR 

a multiplex PCR vyuţívajú dva a viac párov primerov súčasne (s podobnou teplotou topenia) 

na paralelnú identifikáciu viacerých génových úsekov jedného mikroorganizmu (napríklad 

génov virulencie) alebo na identifikáciu viacerých mikroorganizmov (Bej a kol., 1991; 

Campbell a kol., 2001). Citlivosť PCR detekcie je moţné zvýšiť o niekoľko rádov v dvojitej 

tzv. nested PCR. Reakcia prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich amplifikáciách s cieľom 

získať dostatočné mnoţstvo DNA fragmentu. Metóda sa vyuţíva najmä v prípadoch, kedy je 

amplifikované malé mnoţstvo templátovej DNA (Campbell a kol., 2001). Nevýhodou PCR 

reakcie je skutočnosť, ţe DNA je schopná pretrvávať v prostredí aj dlhý čas po odumretí 

organizmu a prostredníctvom PCR reakcie nie sme schopní rozlíšiť mŕtve a ţivé bunky. 

Technika, ktorá predstavuje moţnosť pre stanovenie viability detekovaného organizmu je 

metóda reverzne transkripčnej (RT) PCR. Metóda je určená k amplifikácii molekúl RNA 

(mRNA a rRNA). RNA je najprv prepísaná pomocou reverznej transkriptázy do cDNA 

(komplementárne DNA) a aţ potom amplifikovaná (Rosypal a kol., 2002). 

Ďalšou moţnosťou vyuţitia polymerázovej reťazovej reakcie predstavuje Real Time 

Polymerase Chain Reaction (real-time PCR). Pri pouţití klasickej PCR je moţná len 

kvalitatívna analýza, čiţe stanovenie prítomný/neprítomný, v prípade real-time PCR má toto 

stanovenie aj kvantitatívny rozmer. Jej princíp je totoţný so štandardnou PCR, avšak 

chemizmus reakcie je modifikovaný tak, aby termocyklér, vybavený špeciálnym detekčným 

analyzátorom bol schopný merať hladinu fluorescencie reakcie v kaţdom cykle. Úroveň 

fluorescencie sa v PCR reakcii zvyšuje priamo úmerne s mnoţstvom namnoţenej DNA a tak 

je moţné po ukončení a vyhodnotení priebehu všetkých cyklov určiť vstupné mnoţstvo 

baktérií vo vzorke. V závislosti od spôsobu merania fluorescenčného signálu rozlišujeme End 

Point semikvantitatívnu PCR s detekciou signálu na konci reakcie zvyčajne po 30-40 cykloch 

a real-time kvantitatívnu PCR s detekciou signálu počas celej amplifikácie. Metóda End Point 

semikvantitatívnej PCR neposkytuje vţdy presné výsledky v dôsledku poklesu účinnosti PCR 

reakcie najmä v neskorších amplifikačných cykloch kedy dochádza k  úbytku reagencií a ku 

kumulácií inhibítorov reakcie. Real-time kvantitatívna PCR predstavuje citlivejšiu metódu, 

ktorá umoţňuje kvantifikovať mnoţstvo templátu prostredníctvom fluorescenčného signálu 

meraného počas exponenciálnej fázy amplifikácie, to znamená pred limitáciami reagencií, 

akumuláciou inhibítorov a inaktiváciou polymerázy. Monitorovanie progresu amplifikačnej 

reakcie je zabezpečené prostredníctvom fluorescenčnej reportérovej molekuly, buď v podobe 

DNA viaţúcej nešpecifickej farbičky alebo prostredníctvom farbičkou značenej próby. 

Výstupom pre hodnotenie je získanie CT (hodnoty prahového cyklu), v ktorom amplifikačná 

krivka prekročí hraničnú úroveň fluorescencie tzv. treshold level. Hodnota prahového cyklu 

priamo koreluje s pôvodnou koncentráciou DNA vo vzorke. Najčastejšie pouţívané detekčné 

formáty real-time PCR reakcie sú sekvenčne špecifické fluorescenčne značené sondy ako 

TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions, FRET (Fluorescent Resonance Energy Transfer) 

a sekvenčne nešpecifické fluorescenčné sondy (farbičky) ako SYBR Green I, Eva Green 

a pod. (Espy a kol., 2006). 

Výhodami real-time PCR metódy je redukcia odchýlok, zvýšenie citlivosti, redukcia času 

analýzy, eliminácia spracovávania produktov po PCR a zníţenie kontaminácie produktom 

pouţitím uzatvorených skúmaviek. Ich pouţitie je však aj limitované, a to: nedostatkom 

výsledkov získaných na základe pouţitia techník molekulárnej biológie a nedostatkom 

poznatkov o korelácii takto získaných výsledkov s výsledkami získanými klasickými 

kultivačnými metódami. Ďalším nedostatkom je fakt, ţe nie vţdy je takýmto spôsobom aj 

určená viability detekovaných baktérií. Veľkým nedostatkom, ktorý môţe spôsobiť aj 
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zlyhanie prítomnosťou inhibítorov reakcie, ktoré môţu byť prítomné vo vzorke vody. Ako 

posledný nedostatok je zatiaľ vyššia finančná a personálna náročnosť. Aj keď tento 

nedostatok je rýchlo prekonávaný komercializáciou týchto metodík a vývinom kitov, ktoré 

uľahčujú ich pouţitie.  

 

TESTOVANIE METÓD PCR V PRAXI 

Diagnostické metódy, vyuţívajúce princípy z oblasti molekulárnej biológie, najmä s vyuţitím 

PCR a kvantitatívnej real-time PCR metódy, otvárajú pre vodárenské laboratóriá nové 

moţnosti detekčných analýz, ktoré by mohli prekonať úskalia štandardných 

mikrobiologických metód. Vzhľadom na to, ţe doteraz pouţívané metódy molekulárnej 

biológie neboli spracované pre priamu detekciu z vodnej matrice, bolo potrebné pristúpiť 

k tejto problematike s vedeckými, experimentálnymi zámermi, ktorých výsledky by umoţnili 

pouţitie týchto metód pre vodárenskú prax. Limitujúce faktory a náročnosť vodnej matrice 

(nestále chemické a biologické zloţenie) podmienili náš výskum nielen na úrovni samotnej 

detekcie mikroorganizmov, ale najmä v oblasti odberu a prípravy vzorky, na úrovni metód 

koncentrovania a extrakčných metód DNA priamo zo vzoriek vody.  

Na základe testovaní jednotlivých metodických prístupov sme vypracovali postup 

koncentrovania vzoriek vody s následnou elúciou a lýzou pre získanie templátovej DNA pre 

metódy PCR. Uvedeným postupom sme spracovali reálne vzorky vôd pre detekciu vybraných 

patogénov metódami klasickej a SYBR Green real-time PCR. Vypracovaný postup zahŕňal 

membránovú filtráciu s pouţitím polykarbonátového filtra s veľkosťou 0,22 µm alebo 0,45 

µm s následnou elúciou mikroorganizmov z filtra do 10 ml elučného roztoku s 1% Triton X s 

pouţitím trepačky (400 rpm, 30 min). Postupná centrifugácia elučného roztoku pre 

minimalizovanie objemu (4 300 x g, 10 min a 13 000 xg, 10 min.), sediment sa podrobí lýze 

buniek v 100 µl roztoku 5 % Chelex 100 pri 99 °C počas 10 min, lyzát sa scentrifuguje 10000 

x g, 2min pre odstránenie zvyškov buniek a supernatant sa pouţije ako templátová DNA do 

reakcie.  

Na základe modelových vzoriek a pozitívnych prírodných vzoriek sme testovali detekčný 

limit stanovenia cieľových mikroorganizmov pomocou konvenčnej PCR (tabuľka III) 

a pomocou quantitatívnej real-time PCR (tabuľka IV). 

 
Tabuľka III. Detekčný limit dosiahnutý pomocou konvenčnej PCR v  prírodných vzorkách 

  

Patogén Cieľový gén/ zdroj 
Detekčný limit 

PCR 
Reálne vzorky 

Salmonella spp. 
fimC 

(Drahovská, 2001) 
10

2
 

KTJ/ml Povrchové vody 

Escherichia coli 
lacZ 

(Bej, 1991) 
10

2
 KTJ/ml 

Povrchové a podzemné 

vody 

Legionella 

pneumophila sg 1 

mip1,mip2, 

(Bej, 1991, 

Ballard, 2000) 
10

2
 KTJ/ml 

Pitné, podzemné, 

technické vody 

Legionella  spp. 
16S rRNA 

(Miyamoto, 1997) 
Seminested 10

1
 

KTJ/ml 

Pitné, podzemné, 

technické, povrchové vody 

Pseudomonas 

aeruginosa 

exoA 

(Khan ,1994) 
10

2
KTJ/ml Pitné a podzemné vody 
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Tabuľka IV. Detekčný limit dosiahnutý pomocou real-time PCR v  prírodných vzorkách 

 

Patogén Cieľový gén/ zdroj 
Detekčný limit SYBR 

Green real-time PCR 
Reálne vzorky 

Salmonella spp. 
fimC 

(Drahovská, 2001) 
2 x 10

3
 

KTJ/ml 
 

Povrchové vody 

na kvalitatívnej úrovni 

Escherichia coli 
lacZ 

(Bej, 1991) 
1,5 x 10

2
 KTJ/ml 

modelové vzorky/ 

korelácia počtov 

Campylobacter spp. 
hip2 

(AbuHalaweh, 2005) 
2 x 10

2
 KTJ/ml 

Povrchové vody 

2,5-3,8 x 10
2
KTJ/100ml 

Legionella 

pneumophila sg 1 

mip2 

(Ballard, 2000) 
5 x 10

2
KTJ/ml 

Pitné vody 

5 x 10
2
- 5 x 

10
5
KTJ/1000 ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

exoA 

(Khan, 1994) 
3 x 10

3
 KTJ/ml 

Pitné vody 

10
3
 KTJ/ml 

 

ZÁVER 

V súčasnej dobe je aplikácia PCR detekčných metód vo vodárenskej praxi na experimentálnej 

úrovni za absencie normovaných postupov. Ako prvý bol vypracovaný technický report STN 

P ISO/TS 12869 Detekcia a kvantifikácia Legionella spp. a/alebo L. pneumophila metódou 

koncentrovania a metódou génovej amplifikácie s pouţitím kvantitatívnej polymerázovej 

reťazovej reakcie (qPCR) PCR. Napriek tomu platí, ţe pre rutinné analýzy je potrebné 

vypracovať konkrétne metodické prístupy zohľadňujúce významné špecifiká vodnej matrice. 
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ABSTRAKT 

Predloţená stať je venovaná otázkam budúcnosti slovenskej energetiky. Autor uvádza 

základné trendy ovplyvňujúce súčasný stav zaobstarávania energetických zdrojov, prognózy 

ich rozvoja, vplyv nukleárnych katastrof a celosvetovej finančnej krízy, vplyv zavádzania 

prísnejších bezpečnostných poţiadaviek, vplyv technického pokroku pri konštruovaní nových 

jadrových reaktorov, ako aj vplyv štátnych finančných politík na podporu energetických 

zdrojov. Autor kritizuje masívnu predotovanosť obnoviteľných zdrojov, ktorá bráni 

primeranému investovaniu do konvenčnej energetiky, bez ktorej sa energetická sústava 

nezaobíde. 

 

 

 

Stav a prognózy 

Svetová energetická spoločnosť predvída, ţe produkcia jadrovej energie vo svete by mohla 

vzrásť z 2.584 TWh (v r. 2011) na 4.300 TWh v r. 2035, pričom podiel z jadra získnej energie 

z celkovej vyprodukovanej elektrickej energie by pravdepodobne ostal rovnaký ako teraz, t.j. 

12 percent. Scenár „Novej Politiky― Svetovej energetickej Spoločnosti (SES) predpokladá, ţe 

vzrast kapacity výroby energie z 394 GW v r. 2012 dosiahne 578 GW v r. 2035 ako výsledok 

117 GW vyradených zdrojov oproti 302 GW zdrojov uvedených do prevádzky. 

Rýchlosť konštrukcie nových jadrových zdrojov sa spomalila najmä dôsledkom zavádzania 

nových bezpečnostných pravidiel, ale tento odhad môţe vzrásť aţ o dve tretiny 

nepredvídanou výstavbou v Číne, Juţnej Kórei, Indii a Rusku. 

Začiatkom roku 2013 bolo v komerčnej prevádzke na svete 437 nukleárnych reaktorov 

s kapacitou 394 GW, z toho 80 % v krajinách OECD, 11 % vo Východnej Európe a Eurázii  

a 8 % v rozvojových krajinách. K ďaľšiemu rozvoju budú prispievať s prevahou krajiny mimo 

OECD. Podieľajú sa aţ v 80-tich % na 73 GW zdrojov konštruovaných v súčasnosti. 

Scenár „Novej Politiky― SES prognózuje, ţe dopyt po energii vzrastie do r.  2035 o 1/3, 

pričom India a juhoázijské krajiny budú po r. 2020 hnacou silou tohto vývoja. 

 

Čo rozhoduje o investícii? 

Po nehode vo Fukušime sa predpokladalo, ţe rozvoj jadrovej energie sa pribrzdí. Skutočnosť 

však ukázala, ţe táto udalosť nemala devastujúci dopad na energetický trh. Všetky 

predpovede sa zhodujú na tom, ţe spomalenie rastu dosiahne 8 - 10 %. Pritom 

najvýznamnejšou brzdou je zhromaţďovanie investičných financií, ktoré v čase celosvetovej 

finančnej krízy sa stáva rozhodujúcim faktorom. Operačná cena jadrového priemyslu je nízka 

a predvídateľná v porovnaní s cenami ostatných energetických zdrojov, ale kapitálová cena 

investície sa stáva rozhodujúcou. Priemerná cena jadrového reaktora je okolo 5 miliárd USD. 

Ruský jadrový kolos - Rosatom sa pokúša ponúknuť oboje:  reaktor aj podiel na investičnom 

zaťaţení. Ako prví ponúkajú projekt BOO (build-own-operate) čo znamená právo na vývoj, 

mailto:vasil.koprda@stuba.sk
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financovanie, navrhnutie, výstavbu, vlastnenie, prevádzkovanie a podiel na zisku aj riziku 

podnikania. Rosatom má dlhoročné skúsenosti s projekciou aj výstavbou 250 jadrových 

zariadení, dnes s 33 činnými, s kapacitou 15,2 GW. Ich podiel na výrobe elektriny je okolo 16 

% a vzrastá, mal by dosiahnuť okolo 25 % do r. 2030. Perspektívnou sa javí výroba malých 

a stredne veľkých reaktorov. 

 

Overené technológie 

Jadrové reaktory stále vzbudzujú rešpekt, i keď ide o energetické zariadenia s najlepšou 

bezpečnostnou ochranou. Reaktory, ktoré ukončili svoju činnosť v rámci prístupových 

podmienok jednotlivých krajín do EÚ musia byť pod dohľadom zlikvidované. Auditorský 

dvor EÚ v r. 2012 odhadol celkovú výšku postriedkov na likvidáciu ôsmych jadrových 

reaktorov na 2,5 miliardy Eur. Európsky parlament schválil v novembri 2013 prostriedky vo 

výške 860 miliónov Eur na podporenie likvidácie jadrových reaktorov v Bulharskom 

Kozloduji (260 miliónov Eur),  v Litovskej Ignaline (400 mil) a v Bohuniciach (200 mil) Eur. 

Plánovaná finančná pomoc je pre roky 2014-2020. 

Z historického i geopolitického hľadiska je naša jadrovoenergetická báza blízka ruskej, ktorej 

nukleárna expanzia riadená Rosatomom ponúka v princípe nové, overené riešenia. Hlavnou 

brzdou rozvoja je nedostatok finančných prostriedkov potrebných pre konštrukciu nových 

reaktorov. 

Koncom roka 2013 ruská vláda schválila plány na výstavbu 21 nových reaktorových 

jednotiek v 9-tich jadrových elektrárňach  do roku 2030, z toho 5 nových jadrových elektrární 

s dvomi reaktormi a ostatné na rozšírenie uţ existujúcich JE. Pôjde o vodou chladené reaktory 

VVER-1200 v Kostrome, Niţnom Novgorode a lokalitách „Tatar― pri Kazani a „Severný― pri 

Tomsku.  

 

Pokročilé technológie 

Na juţnom Urale pri Jekaterinburgu, Kole, Kursku a Smolensku pôjde o vybudovanie dvoch 

reaktorových jednotiek G-IV, BN-1200 sodíkom chladených s rýchlymi neutrónami, rovnako 

ako v Belojarsku, kde by druhá jednotka BN-800 mala byť dokončená v priebehu tohto roka. 

Reaktor BN-800 sa javí finálnym krokom ku komerčnému mnoţivému reaktoru 

s plutóniovým cyklom, ktorý bude pouţívať zmesné U-Pu palivo. Toto by malo byť hlavným 

krokom k redukcii zásob Pu vznikajúcich z prepracovania jadrového paliva z ostatných typov 

reaktorov. BN-800 je reaktorom bazénového typu, kde reaktor, primárna chladiaca pumpa,  

výmeníky tepla a nadväzné potrubia sú umiestnené v spoločnej nádobe s tekutým sodíkom.  

Technický návrh reaktora BN-1200, plánovaného pre Belojarsk a neskoršie pre juţný Ural by 

mal byť kompletovaný ešte v r. 2015. Tento reaktor je zdokonaleným typom BN-600 a BN-

800, má väčšie palivové články a zjednodušenú výmenu paliva. Prvá jednotka v Kursk-2 by 

mala byť uvedená do činnosti v r. 2020, ďaľších 8 blokov do komerčnej prevádzky do r. 2025 

a ostatných 12 blokov do r. 2030.  

Ďaľších 10 jadrových reaktorov je  v konštrukcii v 6-tich lokalitách v Rusku, vrátane 

dvojreaktora na nukleárnom plavidle „Akademik Lomonosov―. 

 

Malé jadrové reaktory 
Veľký ekonomický potenciál sa skrýva v rozvoji malých jadrových reaktorov s výkonom 

desiatok aţ stoviek megawatov. V priebehu ďaľšej ľudskej generácie sa objem trhu odhaduje 

na stovky miliard dolárov. Malé jadrové reaktory, vyvíjané počas studenej  vojny, najmä pre 

pohon jadrových ponoriek sa dočkajú ekonomického vyuţitia. Uţ za 6 rokov má prísť na trh 

prvý komerčný malý ruský reaktor SVBR-100, pracujúci na rýchlych neutrónoch, chladený 

tekutou zliatinou olova a bizmútu. Celý primárny okruh, v ktorom sa nachádza aktívna zóna 

a chladivo tvorí monolitný blok, ktorý obsahuje aj parogenerátory a cirkulačné čerpadlá. 
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Reaktor nepotrebuje ţiadne vonkajšie potrubia ani armatúry. Hodí sa na produkciu elektriny, 

tepla alebo pary. Da sa pouţiť k odsoľovaniu morskej vody. Technológia je dobre praxou 

preverená, reaktor sa dá zmontovať vo výrobnom závode a ako kompaktná jednotka dodať po 

ţeleznici, po ceste, alebo po vode. Reaktor môţe nahradiť elektrárne spaľujúce fosílne palivá. 

V ostatnom období sa zvyšuje aj dostupnosť malých zelených elektrických zdrojov. Od apríla 

1914 sa uvoľňuje čerpanie eurofondov na malé elektrárne v celkovom objeme pre Slovensko 

(100 mil Eur). Dotácie na slnečné kolektory, veterné mikroturbíny, tepelné čerpadlá, kotle na 

biomasu a pod. má príleţitosť získať aţ 70 tisíc  domácností. 

 

Zniţovanie emisií 

IEA (International Energy Agency) varuje, ţe príklon k energetike bez emisií je príliš pomalý, 

aby dokázal obmedziť globálne otepľovanie. Vzhľadom na to, ţe pri výrobe elektriny stále 

dominuje uhlie a investície do čistej energie sú obmedzené, cieľ udrţať globálne otepľovanie 

pod hranicou 2
o
C s stáva nedosiahnuteľným. Priemerná jednotka vyprodukovanej energie je 

rovnako špinavá ako pred 20 rokmi.  

Index uhlíkovej intenzity energetiky (ESCII), ktorý ukazuje koľko CO2 sa v priemere emituje 

do ovzdušia pri výrobe jednotky energie bol v r. 1990 2,39 ton CO2 na tonu ropného 

ekvivalentu no zredukoval sa za ostatných 20 rokov len nepatrne na 2,37 tCO2/toe. 

Produkcia elektriny z uhlia sa zvýšila v období r. 2000-2010 o 45 %, najmä v Číne a Indii, čo 

významne prekonalo 25 % nárast výroby elektriny z nefosílnych zdrojov. 

Revolúcia v ťaţbe bridlicového plynu v USA podnietila čiastočný prechod z uhlia na menej 

znečisťujúci zemný plyn, ale v Európe trvá aj naďalej prevaha uhlia. 

Pokrok v budovaní jadrových elektrární, ako aj v globálnej produkcii biopalív sa v r. 2012 

zastavili. 

Vzhľadom na silnú pozíciu fosílnych palív by sa mali zavádzať technológie zachytávania 

a skladovania uhlíka CCS (Carbon Catch and Storage), nie sú V súčasnosti však nie sú ţiadne 

komerčné projekty elektrární s CCS, hoci do r. 2050 by touto technológiou malo byť 

vybavených 63 % uhoľných elektrární na svete. V súčasnosti je  v prevádzke, alebo vo 

výstavbe len 13 demonštračných projektov s kapacitou 65 miliónov ton CO2  ročne  (asi ¼ 

kapacity vyţadovaná do r. 2020).  IEA  zdôrazňuje, ţe cena za energie musí odráţať reálne 

náklady a je treba posilniť vládne politiky a schému EÚ pre obchodovanie s emisiami tak, aby 

umoţnili  nástup energeticky efektívnych a čistých technológií. 

Ako sú vnímané dotácie do zelených energií (v súčasnosti 24 miliárd Eur ročne), keď rastú 

pritom emisie a výroba z uhlia? Je to riešenie pre lepšiu budúcnosť, ale zdroje zelených 

energií sa musia naučiť existovať bez podpory, musia byť lacnejšie a účinnejšie. Môţe to 

spomaliť ich rozvoj, ale bude o to udrţateľnejší. Je potrebné zníţiť masívnu predotovanosť 

oboviteľných zdrojov, predovšetkým netrhový spôsob ich podpory, ktorý likviduje moţností 

investovať do konvenčnej energetiky, bez ktorej sa energetický systém nezaobíde. 

 

Výber ciest do budúcnosti 

Aţ 80 % výroby dnešnej svetovej primárnej energie je zaloţené na uhlíku. Do polovičky 

storočia sa budeme musieť preorientovať na energie s nulovým, alebo nízkym obsahom 

uhlíka. Ponúkajú sa tri základné moţnosti: 

- obnoviteľná energia, ako je slnečná, veterná, vodná, geotermálna a biomasa, 

- jadrová energia, 

- zachytávanie a odlučovanie uhlíka (likvidácia emisií). 

Dôvody, pre prechod na nízkouhlíkové spôsoby získavania  primárnej energie sú presvedčivé: 

- CO2 okysľuje svetové oceány – môţeme zničiť morský ţivot a poškodiť potravné 

reťazce na ktoré sa spoliehame, 

- nebezpečne sa mení svetové klíma, 
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- rastú ceny fosílnych palív a zhoršuje sa ich dostupnosť. 

Cestu vpred, respektive alternatívne cesty vpred, ukazujú Nemecko a Francúzsko. Nemecko 

realizuje Energiewende, čiţe prechod na trvale udrţateľnú obnoviteľnú energiu, 

predovšetkým slnečnú a veternú. 

Francúzsko spolieha na nízkouhlíkovú jadrovú energiu.  Tieto dve alternatívy sú predzvesťou 

celosvetového rozpracovania siete trvalo udrţateľných alternatívnych rozvojových ciest k 

nízkouhlíkovej ekonomike.  

Kaţdý štát si vyberie svoju špecifickú cestu podľa podmienok, ktoré mu optimálne vyhovujú. 

Bude to na Slovensku jadrová energetika?       

 

Poďakovanie: Autor ďakuje Ing. Mojmírovi Šeligovi za trvalý prísun aktuálnych informácií 

z oblasti jadrovej energetiky. 
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ABSTRAKT 

Choroby neraz devastujú celé populácie. Príčinou nákazlivých chorôb sú patogénne 

mikroorganizmy šíriace sa vzduchom, vodou, hmyzom, či pohlavným stykom. Široký 

diapazón ochorení je ―zakódovaných‖ v chromozómoch – ide o tzv. dedičné ochorenia. 

Významným faktorom prekonávania, či ochrany organizmu pred ochorením je imunita. 

Imunita sa získava prirodzene (pri chorobe), alebo umelo (vakcináciou). Doterajšie výskumy 

ukázali, ţe chromozómy za istých okolností môţu byť prenášače chorôb, ide o takmer 100 

rozličných typov ochorení. Z tohto pohľadu pri anamnéze je nutné absolvovať pravidelne 

lekárske preventívne prehliadky. 

Je potrebné mať na zreteli, ţe viac sko 70% svojho ―zdravia‖ máme vo vlastných rukách, 

vyţaduje to: pravidelné otuţovanie, pohyb, striedmosť a rôznorodosť v jedení ň ―Si tým, čo 

ješ‖. Pretoţe, ―dýchanie je základná charakteristika ţivota, ktoré umoţňuje uvoľňovanie 

energie‖, musíme byť zodpovednejší čím a v akom mnoţstve ―znečisťujeme naše ţivotné 

teritórium‖. Odmena za všetky naše činy nás neminie! 

 

 

 

DISKUSIA 
Choroby neraz devastujú celé populácie. Uţ od nepamäti sa ľudstvo usilovalo pochopiť, ako 

sa šíria a prečo niektorých jedincov postihnú, no iných nie. V 19. storočí vedci pochopili, ţe 

príčinou nákazlivých chorôb sú patogénne mikroorganizmy, šíriace sa vzduchom, vodou, 

hmyzom, či pohlavným stykom. 

Choroby prenášané vzduchom sú najmä: tuberkulóza, chrípka, astma; 

Choroby prenášané vodou sú najmä: týfus, cholera; 

Choroby prenášané zo zvierat na ľudí sú najmä: chrípka (HIV); 

Choroby prenášané hmyzom sú najmä: malária, zápal mozgových blán; 

Choroby prenášané pohlavným stykom sú najmä: syphilis, lues. 

Na ľudské telo ustavične útočia mikroorganizmy poškodzujúce organizmus a spôsobujúce 

choroby. Prirodzený obranný systém im však účinne zabraňuje vstúpiť do tela a rýchlo 

zneškodňuje akékoľvek patogény, ktorým sa podarilo vniknúť do organizmu. Je taký 

dômyselný (obranný systém), ţe si ―útočníkov‖ zapamätá a telo sa stane odolným proti ich 

ďalším atakom. Sú to FAGOCYTY – biele krvinky, ktoré chránia telo prehĺtaním a trávením 

baktérií a škodlivých elementov (čiastočiek). Sú to tieţ LYMFOCYTY – biele krvinky 

tvoriace protilátky a sprostredkujúce dlhodobú imunitu. 

IMUNITA sa získava prirodzene (pri chorobe), alebo umelo (vakcináciou). Vakcináciou 

predchádzame celému radu ochorení, ako sú: pravé kiahne, čierny kašeľ, záškrt, osýpky, 

tetanus, tuberkulóza, mumps, rubeola, detská obrna (poliomyelitída). 

Rozrastajúca sa ľudská populácia a moţnosti rýchleho cestovania vytvárajú ideálne 

podmienky na šírenie nových, ale aj uţ existujúcich chorôb (AIDS, ţltá zimnica).  
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GENETIKA (DEDIČNOSŤ) 

Ľudský génom je úplný súbor genetických (dedičných) informácií uloţených v podobe DNA 

v kaţdej bunke akéhokoľvek organizmu. DNA však obsahuje nielen kód, vďaka ktorému telo 

funguje, ale aj variácie spôsobujúce rozličné choroby. Prakticky kaţdá bunka v ľudskom tele 

obsahuje asi 2.5 metra DNA uloţenej v jadre s priemerom asi 5 mikrometrov. Je ―obalená‖ v 

chromozómoch s vysokým stupňom organizovanosti. V roku 1953 bola objavená štruktúra 

DNA (Franklinová; Watson a Crick), a v 60-tych rokoch minulého storočia identifikovali 

genetický kód, čo prinieslo obrovskú zmenu v genetike. Na úsekoch dlhých 150 000 

bázových párov pracovali samostatné vedecké tímy prakticky z celého sveta. Projekt 

ľudského genóma spustili vedci v roku 1990 a prvý chromozóm sekventovali v roku 1999. 

Tento projekt bol ukončený v roku 2003, presne 50 rokov po objave štruktúry DNA. Kaţdá 

bunka ľudského tela obsahuje celý génom. Ten poskytuje všetky informácie potrebné na 

vývoj tela jednotlivca, ako aj na riadenie prebiehajúcich chemických procesov metabolizmu. 

GÉNOM 

Ľudské bunky majú 46 chromozómov, 22 zodpovedajúcich párov autozómov a jeden pár 

pohlavných chromozómov. Tieto útvary obsahujú úplný súbor genetických inštrukcií. 

Štruktúru DNA tvoria dve špirály a priečky zloţené z dvoch bazálnych párov: guanine sa 

viaţe iba s cysteínom a adenine s tymínom (dvojitá závitnica DNA). 

CHROMOZÓM – tesne predtým, ako sa bunka rozdelí, kaţdý chromozóm sa zdvojí. 

Vznikajú dve samostatné molekuly DNA spojené v centromére a vytvárajú štruktúru tvaru 

písmena X. 

Bázové páry: gény (atómy dedičnosti), sú úseky DNA kódujúce konkrétne bielkoviny. Ktoré 

aminokyseliny a v akom poradí sa podieľajú na syntéze danej bielkoviny, určujú kódony 

(trojice báz). Ľudia majú asi 3 miliardy bázových párov. 

Široký diapazón ochorení je takpovediac ―zakódovaný‖ v chromozómoch, čo môţe, avšak 

nemusí byť inaktivizovaný. V prípade, ţe sa aktivizuje, spadá do oblasti ―dedičných 

ochorení‖. Túto skutočnosť je mimoriadne dôleţité zohľadňovať pri anamnéze a pravidelne 

absolvovať preventívne lekárske prehliadky, a tým vlastne ―včas odhaliť‖ príslušné ohnisko 

ochorenia. V tabuľke je sumácia prenášačov porúch spôsobených patričnými chromozómami. 

 

CHROMOZÓMY (CH) AKO PRENÁŠAČE CHORÔB 

__________________________________________________________________________ 
 CH    POČET             PRÍKLADY SÚVICIACICH PORÚCH 

    GÉNOV  

 

   1      3 000 RAK. PRSNÍKA, PORUCHA FAREBNÉHO VIDENIA, GLAUKÓM 

   2      1 400 VRODENÁ HYPOTYREÓZA, PĽÚCNA HYPERTENZIA 

   3      1 300 KATARAKTA, CUKROVKA, NYKTALÓGIA, RAK. VAJEČNÍKOV 

   4      1 300 HEMOFÍLIA, HUNTINGTONOVA CHOR. 

   5         900 PARKINSONOVA CHOR., SPINÁLNA SVALOVÁ ATROFIA 

   6      1 200 ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA, CELIAKIA 

   7      1 150 CYSTICKÁ FIBRÓZA, HEMOCHROMATÓZA 

   8         800 RÁZŠTEP PERY A PODNEBIA, VRODENÁ HYPOTYREÓZA 

   9         900 FRIEDREICHOVA ATAXIA, GALAKTOZÉMIA 

 10         800 RAK. PRSNÍKA, CROHNOVA CHOR., SRDCOVÉ CHYBY,  

                                    LEUKÉMIA 

 11      1 500 BETA TAASÉMIA, RAK. MOČ. MECHÚRA, RAK. PRSNÍKA,  

KOSÁČIKOVITÁ ANÉMIA 

 12      1 100 PARKINSONOVA CHOR., FENYLKETONÚRIA 

 13         600 RAK. PRSNÍKA, RAK. MOČ. MECHÚRA, RETINOBLASTÓM 

 14         800 ALZHEIMEROVA CHOR., MNOHONÁSOBNÝ MYELÓM,  

                                   HLUCHOTA  
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 15         750 RAK. PRSNÍKA, MARFANOV SYNDRÓM, TAYOVA-SACHSOVA  

CHOR. 

 16         850 CROHNOVA CHOR., ZÁPAL. OCHOR. ČRIEV, LEUKÉM IA 

 17      1 200 RAK. MOČ. MECHÚRA, RAK. PRSNÍKA, HLUCHOTA,  

   LEUKÉMIA 

 18         300 PORFÝRIA, TRIZÓMIA 18, KOSTROVÉ ANOMÁLIE 

 19      1 300 ALZHEIMEROVA CHOR., RAK. PRSNÍKA 

 20         600 CELIAKIA, DEDIČNÁ PORUCHA IMUNITY 

 21         300 HLUCHOTA, DOWNOV SYNDRÓM, LEUKÉMIA 

 22         500 METHEMOGLORINÉMIA, NEUROFIBROMATÓZA 

 X      1 100 KLINEFELTÉROV SYNDRÓM, TRIZÓMIA X, TURNEROV  

                                   SYNDRÓM 

Y         100 NEPLODNOSŤ VIAZANÁ NA CHROMOZÓMY 

 

Ako je vidieť, je tam široký diapazón ochorení (vyše 100), z ktorých najfrekventovanejšía je 

RAKOVINA PRSNÍKA (7 typov chromozómov); LEUKÉMIA (4 typy chromozómov); 

RAKOVINA MOČOVÉHO MECHÚRA, HLUCHOTA (3 typy chromozómov); 

PARKINSON, ALZHEIMER, CELIAKIA (2 typy chromozómov). 

Podľa svetových štatistík viac ako 70% svojho ―zdravia‖ máme vo vlastných rukách, musíme 

mať však na pamäti: pravidelné otuţovanie, pohyb, striedmosť a rôznorodosť v jedení ―Si 

tým, čo ješ‖! Pretoţe, ―dýchanie je základná charakteristika ţivota, ktoré umoţňuje 

uvoľňovanie energie‖, musíme byť zodpovednejší čím a v akom mnoţstve ―znečisťujeme 

naše ţivotné teritórium‖. Odmena za všetky naše činy nás neminie! Nerušená príroda je ako 

symfónia, ktorej harmónia vyplýva z jej variácií a zmien. 
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ABSTRAKT 

Práca je zameraná na stanovenie bromičnanov v dezinfikovanej vode. Cieľom bolo zistiť, 

ktorá z vybraných metód stanovenia bromičnanov: coulometria a spektrofotometria, je 

presnejšia a umoţňuje stanovenie bromičnanov na úrovni 10 µg/l, čo je maximálna povolená 

koncentrácia bromičnanov v pitnej vode v Slovenskej republike. Coulometria je rýchla 

a jednoduchá metóda. Vyţaduje vţdy čerstvé roztoky a dôleţitá je úprava vzorky pred 

analýzou. Detekčný limit metódy je 1 µg/l. Spektrofotometria je jednoduchá metóda časovo 

náročnejšia. Vyţaduje vţdy čerstvé roztoky a meranie kalibračnej krivky a vzorky v ten istý 

deň. Detekčný limit metódy je 5 µg/l. Coulometria je presnejšia pre niţší detekčný limit, 

stabilnejšie činidlá ale stanovenie je časovo nenáročné. 

 

 

 

ÚVOD  

Za pitnú vodu sa povaţuje voda zdraviu neškodlivá, ktorá ani pri trvalom poţívaní nevyvolá 

ochorenie alebo zdravotné poruchy spôsobené prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok 

ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším spôsobom zdravie spotrebiteľa a jeho 

potomstva a ktorých zmyslovo postrehnuteľné vlastnosti nebránia jej pouţitiu. Pitná voda 

musí vyhovovať predpísaným zdravotným a chemickým poţiadavkám a jej vlastnosti 

zmyslovým poţiadavkám človeka (chuť, pach, farba, teplota), mala by obsahovať dostatok 

biogénnych prvkov a nesmie pôsobiť agresívne (korozívne) na materiál potrubia (Ilavský, 

2008). 

Jedna z najdôleţitejších charakteristík pitnej vody je jej mikrobiologická, biologická 

a chemická nezávadnosť. Dosiahnutie kvalitnej pitnej vody závisí od mnohých faktorov 

a jedným z nich je i dezinfekčný proces v technologickom postupe úpravy vody. Dezinfekcia 

je najstarší a najbeţnejší spôsob úpravy vody. 

Cieľom dezinfekcie je zneškodňovanie choroboplodných zárodkov (baktérií a vírusov). Voda 

určená na ľudskú spotrebu, na prípravu jedla a pitia, na osobnú hygienu nesmie obsahovať 

ţiadne patogénne mikroorganizmy (Gáplovská, 2010). 

Dezinfekciu vody moţno rozdeliť na metódy:  

     ● chemické- pôsobenie silne oxidačných látok (chlór a jeho zlúčeniny, ozón, manga-            

         nistan draselný, peroxid vodíka) 

     ● fyzikálne- pôsobenie UV ţiarenia, tepla  

     ● vyuţitie oligodynamických účinkov kovov 

V súčasnosti sa najčastejšie pouţívajú na dezinfekciu: 

        ● chlór  a jeho zlúčeniny, 

        ● ozón, 

        ● zriedkavejšie manganistan draselný a peroxid vodíka (Ilavský, 2008). 
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Pri úprave pitnej vody (pouţitím ozónu, chlóru, oxidu chloričitého) môţu vznikať 

bromičnany. Bromičnan draselný je dokonca pouţívaný ako prídavná látka s označením E 

924 (Houser, 2007). 

Vznik bromičnanov a kinetika procesu závisí na koncentrácií bromidov, hodnote pH, 

neutralizačnej kapacite a na koncentrácií amoniakálneho dusíka (tvorba bromamínu) 

a organických látok (Pitter, 2009). 

Kvôli ich karcinogenite sa stanovila najvyššia koncentrácia bromičnanov v pitnej vode 10 

µg/l (Beinroh, 2008). 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Vzorky: 

1. vzorka - vodovodná voda z okolia Ţiliny- dezinfekcia (chemická) chlórom 

2. vzorka - vodovodná voda z okolia Čadce- dezinfekcia (chemická) chlórom 

3. vzorka - vysoko mineralizovaná balená minerálna voda z oblasti juţného Slovenska     

    s vyšším obsahom halových prvkov (F, Cl, Br, I) – dezinfekcia ozónom 

4. vzorka - vysoko mineralizovaná balená minerálna voda z oblasti Turca s nízkym  

  obsahom halových prvkov (F, Cl, Br, I) – dezinfekcia ozónom 

Metódy: 

Na stanovenie bromičnanov v dezinfikovanej vode: sa pouţili: 

          ●   prietoková coulometria 

          ●   spektrofotometria 

 Na vyhodnotenie výsledkov boli pouţité dve metódy: 

          ● metóda kalibračnej krivky 

          ● metóda štandardného prídavku 

Coulometria: 

- zariadenie. počítačom riadený prietokový analyzátor EcaFlow 150 s meracou celou 

typu 104, s platinovou pomocnou, argentochloridovou referenčnou elektródou 

a pórovitou pracovnou elektródou typu E-104 

- príprava kalibračných roztokov z NaBrO3  (c=1,5,10,20,30 a 50 µg/l) 

- príprava vzoriek : 100 ml odmerná banka s 0,5 ml roztoku Fe
2+

, sa doplnila po značku 

roztokom vzorky (prípadne roztokom štandardu pri úprave kalibračných roztokov) 

Pridalo sa 2 ml koncentrovanej HCl a roztok sa premiešal  => roztok A. Do suchej 50 

ml odmernej banky sa odpipetovalo 0,1 ml roztoku KBr  a objem sa doplnil po značku 

roztokom A => roztok B. 

Roztok  A slúţil pri meraní ako slepá vzorka a roztok B ako vzorka. 

Spektofotometria: 

- zariadenie. počítačom riadený jednolúčový spektrofotometer  CARY 50.  

- príprava kalibračných roztokov z NaBrO3  (c=1,5,10,20,30 a 50 µg/l) 

- príprava vzoriek : Do 150 ml kadičky sa odpipetovalo 50 ml vzorky respektíve 

štandardu a  pridalo sa 0,2 ml redukčného činidla (heptahydrátu síranu ţeleznatého). 

Potom sa pridalo 3 ml vyfarbovacieho činidla (methyl oranţe, s NaBr a HCl.). Po 2 

hodinách (pri laboratórnej teplote) sa merala absorbancia roztoku v kyvetách 

s optickou dĺţkou 5 cm pri vlnovej dĺţke 505 nm 

  

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Práca bola zameraná na porovnávanie dvoch metód stanovenia bromičnanov v dezinfikovanej 

vode.  

Stanovením vodovodnej vody – vzorka 1. meranej coulometricky sa zistila koncentrácia 

bromičnanov o 3 µg/l vyššia ako pri stanovení vody spektrofotometricky, ale metódou 

štandardného prídavku sa výsledky zhodovali. Na dezinfekciu vodovodnej vody sa pouţil 
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taký dezinfekčný prostriedok, ktorý sa neodstránil ani 5 minútovým varom a rušil 

spektrofotometrické stanovenie. Po obohatení vody štandardným prídavkom sa rušivý vplyv 

eliminoval. 

 
Tabuľka I. Porovnanie výsledkov analýz pre vzorku 1 

 

Pouţité 

metódy 

Coulometri

a 

kalibračná 

krivka 

Coulometria 

metóda 

štandardnéh

o prídavku 

Spektrofotometr

ia kalibračná 

krivka 

Spektrofotometr

ia metóda 

štandardného 

prídavku 

Obsah 

bromičnanov 

[µg/l] 

14,2 14,4 11,6 14,6 

       

Stanovením vodovodnej vody – vzorka 2. meranej coulometricky sa zistila koncentrácia 

bromičnanov porovnateľná so stanovením vody spektrofotometricky. 

Obe metódy sa ukázali vhodné na stanovenie bromičnanov. Výsledky sa pohybovali na 

hranici detekčného limitu, pri coulometrii < 0,003 µg/l a prei spektrofotometrii 

< 0,005 µg/l . 

 
Tabuľka II. Porovnanie výsledkov analýz pre vzorku 2 

 

Pouţité 

metódy 

Coulometria 

kalibračná 

krivka 

Coulometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Spektrofotometria 

kalibračná krivka 

Spektrofotometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Obsah 

bromičnanov 

[µg/l] 

5,8 5,7 5,8 5,3 

       

Stanovením vysoko mineralizovanej balenej minerálnej vody – vzorka 3. meranej 

coulometricky sa získala koncentrácia bromičnanov o 2 µg/l vyššia  ako pri stanovení vody 

spektrofotometricky. Z výsledkov vyplýva, ţe spektrofotometrická metóda bola citlivejšia na 

rušivé vplyvy, vznikajúce v dôsledku vyššieho obsahu halových prvkov (F, Cl, Br, I ). 

 
Tabuľka III. Porovnanie výsledkov analýz pre vzorku 3 

 

Pouţité 

metódy 

Coulometria 

kalibračná 

krivka 

Coulometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Spektrofotometria 

kalibračná krivka 

Spektrofotometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Obsah 

bromičnanov 

[µg/l] 

22,4 22,6 20,4 19,2 

 

Stanovením vysoko mineralizovanej balenej minerálnej vody – vzorka 4. coulometricky sa 

získala výsledná koncentrácia bromičnanov pribliţne rovnaká ako stanovením 

spektrofotometricky.  

Avšak koncentrácia bromičnanov vo vode získaná spektrofotometricky sa pohybovala pod 

hranicou detekčného limitu, pri coulometrii < 0,003 µg/l a pri spektrofotometrii < 0,005 µg/l. 
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Tabuľka IV. Porovnanie výsledkov analýz pre vzorku 4 

 

Pouţité 

metódy 

Coulometria 

kalibračná 

krivka 

Coulometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Spektrofotometria 

kalibračná krivka 

Spektrofotometria 

metóda 

štandardného 

prídavku 

Obsah 

bromičnanov 

[µg/l] 

1,4 1,3 1,5 1,7 

 

ZÁVER  

Porovnávali sa dve nezávislé nenormované metódy na stanovenie obsahu bromičnanov vo 

vode. Stanovenie coulometrickou metódou v dezinfikovanej vode poskytovalo 

reprodukovateľné výsledky. Táto metóda je dostatočne rýchla a pomerne jednoduchá. 

Vyţaduje dostupné a pomerne lacné reagencie, čo je pre laboratórium výhodou. Avšak všetky 

roztoky sa musia pripravovať vţdy čerstvé a nesmú obsahovať voľný chlór, bróm, jód a iné 

oxidujúce látky. Veľmi dôleţitá je úprava vzorky pred analýzou. Úprava vzorky sa musí robiť 

presne podľa vypracovaného postupu, v opačnom prípade môţu byť výsledky nesprávne.  

Detekčným limitom tejto metódy je 1µg/l, čo je hodnota, ktorá vyhovuje aj legislatívnym 

poţiadavkám. 

Stanovenie bromičnanov spektrofotometrickou metódou v dezinfikovanej vode poskytovalo 

reprodukovateľné výsledky. Táto metóda je náročnejšia na čas, ale tieţ pomerne jednoduchá. 

Vyţaduje dostupné a pomerne lacné reagencie. Všetky roztoky sa musia pripravovať vţdy 

čerstvé a je nutné dodrţať pracovný postup, najmä dodrţať časy na pridanie vyfarbovacieho 

činidla a potom na meranie vzorky. Detekčným limitom tejto metódy je 5 µg/l, čo je hodnota, 

ktorá nevyhovuje všetkým legislatívnym poţiadavkám (dojčenská voda vyţaduje detekčný 

limit 3 µg/l). 

 

Poďakovanie: Táto práca bola realizovaná s podporou grantu Kega 006TnUAD – 4/2014. 
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ABSTRAKT 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva monitoroval kvalitu vôd na vodárenských nádrţiach. Vo vzorkách bolo 

sledované celkové biologické oţivenie so zameraním na cyanobaktérie, druhové zloţenie 

vodných kvetov, boli detegované a kvantifikované cyanotoxíny a vykonané ekotoxikologické 

skúšky vôd a vodných kvetov. 

V  období rokov 2009-2013 bol zaznamenaný zvýšený počet cyanobaktériových vodných 

kvetov na vodárenských nádrţiach v Slovenskej republike. Analyzovaných bolo 66 vzoriek 

vôd a 17 vzoriek vodných kvetov z vodárenských nádrţí Bukovec, Turček, Nová Bystrica, 

Klenovec, Málinec a Hriňová. Vodné kvety boli tvorené zmesou rôznych druhov 

cyanobaktérií. Najčastejšie boli vo vodných kvetoch zastúpené chrookokálne cyanobaktérie, 

druhy rodu Microcystis a druh Woronichinia naegeliana, v menšej miere vláknité druhy 

rodov Aphanizomenon a Dolichospermum.  

V príspevku sú vyhodnotené výsledky stanovenia akútnej ekotoxicity vyšetrovaných vzoriek 

vodných kvetov, povrchových vôd, surových a upravených, resp. pitných vôd z vybraných 

vodárenských nádrţí. Výsledky poukázali na skutočnosť, ţe vzorky vodných kvetov 

a niektoré vzorky povrchových vôd s vodným kvetom a upravených, resp. pitných vôd 

vykazovali pozitívny toxický účinok na aspoň jeden z pouţitých skúšobných organizmov. 

 

 

 

ÚVOD  

Vodárenské nádrţe sú významným prvkom ţivotného prostredia. Ich hlavnou úlohou je 

zabezpečovať zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Na Slovensku je pre tento účel 

vybudovaných 8 vodárenských nádrţí: Rozgrund, Starina, Bukovec, Turček, Nová Bystrica, 

Klenovec, Málinec a Hriňová (Abaffy a Lukáč 1991). Tieto veľkokapacitné umelé nádrţe sú 

pre niektoré oblasti našej krajiny, ktoré nemajú vhodné a dostatočné zdroje podzemnej vody, 

jediným zdrojom pitnej vody.  

Poţiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber 

pitnej vody určuje nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády 

č. 269/2010 Z. z.―). Podľa tohto predpisu sa skúšky akútnej ekotoxicity vykonávajú pri 

analýzach povrchových vôd, povrchových vôd určených na závlahy, priemyselných 

odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd. V prílohe č. 1, časť A, 

ktorá určuje poţiadavky na kvalitu povrchovej vody, je ukazovateľom Toxlim s predpísanou 

hodnotou 30% účinku. Tento ukazovateľ sa stanovuje v priamej nadväznosti na priemysel, 

ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 6.  Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pre 

pitnú vodu uvádza príloha č. 2, v časti A, ktorá parameter ekotoxicita neobsahuje. Pri 

závlahových vodách v časti B je stanovenie ekotoxicity na troch trofických úrovniach jedným 
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z ukazovateľov pre hodnotenie jej vhodnosti, pričom ďalším ukazovateľom je stanovenie 

pomeru rastu hypokotylu a koreňa Sinapis alba. Hodnotenie kvality vody sa vzťahuje na 

všetky monitorované miesta. Pre vypúšťané odpadové  a osobitné vody z priemyselnej výroby 

sa vykonáva tzv. indikatívna skúška toxicity TOXind a na skúšky sa pouţívajú organizmy 

troch trofických úrovní (príloha č. 6).  

Kvalita pitných vôd sa sleduje podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú poţiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády č. 

354/2006 Z. z.―). Kontrola pitných vôd je zameraná na stanovenie 83 chemických, 

fyzikálnych, rádiologických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov. V nariadení 

vlády č. 354/2006 Z. z. sa nenachádza ani jeden ukazovateľ, ktorým by bolo moţné stanoviť 

priamy účinok chemických látok prítomných v pitnej vode na ţivé organizmy, a tak 

predpovedať ich potenciálne akútne, resp. chronické riziko. Preto napr. aj premnoţenie 

cyanobaktérií na vodárenských nádrţiach vyuţívaných ako zdroje pitných vôd, môţe spôsobiť 

váţne problémy. Cyanobaktérie, ktoré sú schopné produkovať rôzne toxíny, látky s rôznou 

biologickou alebo biochemickou aktivitou, ako sú napr. hepatotoxíny, dermatotoxíny, 

alergény alebo neurotoxíny, môţu nielen zhoršiť kvalitu pitnej vody, ale hlavne ohroziť 

ľudské zdravie. Vzhľadom k uvedených skutočnostiam Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") spolu s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva sledoval v rámci úlohy 7.1 Cyanobaktérie kvalitu vôd na vodárenských 

nádrţiach.  

 

MATERIÁL A METÓDY  

V období rokov 2009-2013 boli odobraté vzorky vôd a vodných kvetov zo 6 vodárenských 

nádrţí: Bukovec, Turček, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec a Hriňová. Vykonaných bolo 23 

odberov a analyzovaných 66 vzoriek vôd, z toho bolo 14 vzoriek povrchových vôd, 10 

vzoriek povrchových vôd s vodným kvetom z miesta jeho najväčšieho výskytu na 

povrchovom zdroji, 22 vzoriek povrchovej vody určenej na odber pitnej vody (ďalej v texte 

sú označené ako surová voda) a 20 vzoriek upravenej, resp. pitnej vody. Vo vzorkách vôd boli 

stanovené cyanobaktérie, riasy, cyanotoxíny (mikrocystíny, príp. cylindrospermopsín) a 

ekotoxicita. Na stanovenie cyanobaktérií, cyanotoxínov a na ekotoxikologické skúšky bolo 

odobratých 17 vzoriek vodných kvetov.  

Odber, konzervácia, transport a uchovanie vzoriek jednotlivých typov vôd boli vykonané v 

súlade s  normami STN EN ISO 5667 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1, 3, 16 a STN ISO 

4, 5 a pokynmi NRC pre ekotoxikológiu. Odber vzoriek vôd a vodných kvetov na kvalitatívne 

a kvantitatívne stanovenie cyanobaktérií bol realizovaný podľa STN 75 7715.  

Bodové, resp. plošne zlievané integrované vzorky povrchovej vody a povrchovej vody v 

mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji na stanovenie fytoplanktónu boli odobraté 

z vodárenských nádrţí z hĺbkového horizontu od 0 do 30 cm pomocou odberového zariadenia 

typu Friedinger. Vzorky vodného kvetu boli odobraté zahusťovaním planktónovou sieťou. 

Vzorky surovej vody boli odobraté napustením z kohútika pred jej úpravou. Vzorky 

upravenej, resp. pitnej vody boli odobraté z kohútika po jej dezinfekcii prostriedkami na báze 

chlóru, resp. po UV ţiarení.  

Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie fytoplanktónu, cyanobaktérií a rias vo vzorkách vody 

a vo vodnom kvete sa vykonalo podľa STN 75 7715.  Vzorky upravenej, resp. pitnej vody sa 

analyzovali podľa STN 75 7711 a STN 75 7712.  

Stanovenie akútnej ekotoxicity vôd a vodných kvetov bolo vykonané podľa štandardných 

pracovných postupov, ktoré sú v súlade s platnými STN. Pre analýzy ekotoxicity boli vybrané 

4 skúšobné organizmy. Prvým organizmom bola baktéria Vibrio fischeri, ktorá je deštruentom 

biomasy na ţiviny. Skúška inhibície bioluminiscencie sa vykonala v súlade s STN EN ISO 
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11348-2. V tejto skúške boli pouţité lyofilizované luminiscenčné baktérie a inhibícia 

luminiscencie emitovaná baktériami v kontrole a vo vzorkách sa sledovala pri teplote 15 ºC 

po 15 a 30 min. expozícií. Druhým organizmom bol kôrovec Thamnocephalus platyurus 

(ďalej len "T. platyurus"), ktorý je primárnym konzumentom biomasy. Tento organizmus bol 

vybraný pre svoju citlivosť na rôzne toxíny cyanobaktérií (Maršálek a Bláha 2000, Maršálek a 

Bláha 2003). Skúška na stanovenie mortality sa vykonala v súlade s STN ISO 14380. Boli 

pouţité larvy kôrovca T. platyurus a mortalita sa sledovala po 24 hod. inkubácii pri teplote 25 

ºC. Tretím organizmom bola jednobunková zelená sladkovodná riasa Desmodesmus 

subspicatus, ktorá je producentom biomasy. Skúška inhibície rastu rias sa vykonala v súlade s 

STN EN ISO 8692. Stanovenie počtu buniek sa vykonalo meraním absorbancie a biomasa 

rias sa hodnotila 1krát za 24 hod. počas 72 hod. trvania skúšky. Štvrtým organizmom bola 

horčica biela, Sinapis alba, producent biomasy. Skúška sa vykonala v súlade s STN 83 8303 

kultiváciou semien v Petriho miskách na filtračnom papieri nasýtenom testovanou vodou po 

dobu 72 hodín a stanovením priemerných dĺţok koreňa.  

Pre kaţdú vzorku vody boli pouţité tri skúšobné organizmy z troch trofických úrovní: semená 

Sinapis alba alebo riasa Desmodesmus subspicatus – producent, kôrovec T. platyurus – 

konzument a baktéria Vibrio fischeri – deštruent. Na stanovenie ekotoxicity 

cyanobaktériových vodných kvetov bol vzhľadom k citlivosti na cyanotoxíny, ale aj  

z časových a ekonomických dôvodov pouţitý len jeden organizmus - T. platyurus (Törökné a 

kol. 2007). Ekotoxikologické skúšky sa vykonali ako limitné, tzn. hodnotili sa neriedené 

vzorky vôd, a výsledok bol vyjadrený ako percento inhibície/stimulácie rastu rias, koreňa 

vyššej kultúrnej rastliny, bioluminiscencie baktérií, resp. mortality kôrovcov. Hodnoty 

dosiahnuté vo vzorkách boli porovnané s hodnotami zistenými v kontrole. Pre jednotlivé 

skúšobné organizmy boli výsledky povaţované za pozitívne vtedy, ak percento inhibície, príp. 

mortality organizmu bolo väčšie ako 30% účinku v porovnaní s kontrolou. Konečný výsledok 

stanovenia akútnej ekotoxicity bol hodnotený ako pozitívny, ak aspoň jedna z limitných 

hodnôt troch skúšobných organizmov bola > 30 % účinku.  

Koncentrácia mikrocystínov (LR, YR, RR, LA, LW, LF) sa stanovila metódou kvapalinovej 

chromatografie s diode-array detektorom. Kontrola ukazovateľa mikrocystín LR s medznou 

hodnotou 1 µg/l sa musí v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov podľa 

nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z. vykonať v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 

20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji. Laboratórne analýzy 

sa vykonali v podmienkach predpísaných STN ISO/IEC 17025. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Výsledky ekotoxikologických skúšok vôd a vodných kvetov sú znázornené na obrázku 1. Na 

Bukovci, Turčeku a Novej Bystrici nebolo premnoţenie cyanobaktérií zaznamenané. Počas 

sledovaného obdobia, najčastejšie v mesiacoch jún aţ október, bol na Klenovci, Málinci a 

Hriňovej pozorovaný výskyt cyanobaktériových vodných kvetov. Biologickým rozborom 

odobratých vodných kvetov bolo zistené, ţe boli tvorené zmesou rôznych druhov 

cyanobaktérií. Najčastejšími druhmi vo vodných kvetoch boli zástupcovia chrookokálnych 

cyanobaktérií, druhy rodu Microcystis a druh Woronichinia naegeliana, v menšej miere 

vláknité druhy rodov Aphanizomenon a Dolichospermum. Je moţné predpokladať, ţe tieto 

druhy, ktoré sú schopné produkovať cyanotoxíny, by pri premnoţení mohli ovplyvniť 

ekotoxicitu povrchových, surových resp. upravených a pitných vôd (pozn. pre rod 

Woronichinia nie je v súčasnosti produkcia toxínov jednoznačne preukázaná; Bober a kol. 

2011). Ako je zrejmé z vyhodnotených výsledkov stanovenia akútnej ekotoxicity 

vyšetrovaných vzoriek vodných kvetov z vodárenských nádrţí  Klenovec, Málinec a Hriňová 

všetkých 17 vzoriek (100%) vykazovalo pozitívny účinok na skúšobný organizmus T. 

platyurus (obrázok 1 a 2). Napriek tomu nebola na Klenovci a Málinci zistená ani jedna 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

88 
 

vzorka povrchovej vody, povrchovej vody s vodným kvetom alebo surovej vody s pozitívnym 

toxickým účinkom na pouţité skúšobné organizmy. Podobné negatívne výsledky boli získané 

aj z vodárenskej nádrţe Hriňová. Iba v jednom prípade  pri odbere 10.10.2013 bola vo vzorke 

povrchovej vody s vodným kvetom odobratej z miesta jeho najväčšieho výskytu zistená 

akútna ekotoxicita na T. platyurus a Vibrio fischeri. Výsledky biologických analýz dokázali, 

ţe v tom čase došlo na zdroji k obrovskému premnoţeniu cyanobaktérií (v povrchovej vode s 

vodným kvetom z miesta jeho najväčšieho výskytu na zdroji bolo stanovených 13 827 720 

buniek/ml, pričom medzná hodnota podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z. je 20 000 buniek 

cyanobaktérií/ml). Ekotoxikologickou skúškou vzorky vodného kvetu bola zistená 100% 

akútna toxicita na T. platyurus. Obsah mikrocystínu RR vo vodnom kvete bol 586 µg/g. 

Napriek tomu analyzované vzorky surovej a upravenej vody nevykazovali toxický účinok ani 

na jeden z troch pouţitých organizmov, čo potvrdzuje správnosť technologického postupu pri 

výbere horizontu pre odber surovej vody na výrobu pitnej vody.  

Zaujímavé výsledky boli získané zo stanovenia ekotoxicity surových a upravených, resp. 

pitných vôd (obrázok 1). Kým 22 odobratých a analyzovaných vzoriek surovej vody zo 

všetkých sledovaných nádrţí nevykazovalo toxický účinok ani na jeden z troch  pouţitých 

organizmov, pri vzorkách upravených, resp. pitných vôd boli získané rozdielne výsledky 

ekotoxicity. Kým pri vyšetrovaní vzoriek vôd z Bukovca, Turčeka a Málinca nebol 

pozorovaný ţiaden toxický účinok na pouţité organizmy, naopak vzorky z Novej Bystrice, 

Klenovca a Hriňovej vykazovali pozitívne toxické účinky. Príčinou zistenej akútnej 

ekotoxicity upravenej vody, resp. pitnej vody by mohli byť chemické látky označované ako 

vedľajšie produkty dezinfekcie (Hrudey  2008), ktoré môţu vznikať po dezinfekcii vody 

prostriedkami na báze chlóru (analyzované vzorky boli odobraté po dezinfekcii, resp. 

chlórovaní a pri odbere obsahovali voľný chlór). Dôkazom je skutočnosť, ţe ani jedna z 5 

vyšetrovaných vzoriek upravenej vody z Málinca nevykazovala pozitívny toxický účinok, 

pretoţe na dezinfekciu surovej vody bolo pouţité UV ţiarenie. Aj vzorka upravenej vody 

odobratá 10.10.2013 z Hriňovej, t.j. v čase, kedy bolo na nádrţi zaznamenané najväčšie 

premnoţenie cyanobaktérií a vodný kvet vrátane vzorky povrchovej vody s vodným kvetom 

vykazovali pozitívny účinok na organizmy, potvrdzuje tento predpoklad. Výsledok stanovenia 

ekotoxicity surovej vody z tohto odberu bol negatívny, rovnako ako výsledky stanovenia 

ekotoxicity ostatných surových vôd zo sledovaných nádrţí. Ale aj vzorka upravenej vody 

nevykazovala účinky na pouţité organizmy, na rozdiel od  vzoriek upravených vôd 

odobratých pri ostatných odberoch z tejto lokality, kedy boli výsledky stanovenia ekotoxicity 

pozitívne. Výsledok ekotoxicity získaný pri vzorke vody po úprave signalizoval, ţe voda 

pravdepodobne nebola dezinfikovaná. Prevádzkovateľ potvrdil toto zistenie a deklaroval 

poruchu zariadenia pre dezinfekciu vody. 
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Obr. 1 Výsledky ekotoxikologických skúšok vôd a vodných kvetov z vybraných vodárenských nádrţí. Za 

pozitívny účinok ekotoxikologickej skúšky bol povaţovaný viac ako 30%-ný účinok na aspoň jeden zo 

skúšobných organizmov Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus, Sinapis alba, resp. Desmodesmus 

subspicatus. Vzorky povrchovej vody určenej na odber pitnej vody sú označené ako surová voda. 

 

Z výsledkov stanovenia akútnej toxicity vyšetrovaných vzoriek povrchových vôd, 

povrchových vôd s vodným kvetom, vodných kvetov, surových a upravených, resp. pitných 

vôd na organizmoch Vibrio fischeri, T. platyurus, Sinapis alba a Desmodesmus subspicatus 

vyplýva, ţe najcitlivejším z pouţitých skúšobných organizmov bol T. platyurus (obrázok 2).   
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Obr. 2 Vyhodnotenie účinku vyšetrovaných vzoriek vôd a vodných kvetov na jednotlivé skúšobné organizmy 

Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus, Sinapis alba a Desmodesmus subspicatus. Za pozitívny účinok 

ekotoxikologickej skúšky bol povaţovaný viac ako 30%-ný účinok na skúšobný organizmus 

 

ZÁVER  

Prezentované výsledky dokazujú, ţe ekotoxikologické skúšky boli vhodným nástrojom  na 

skríning kvality vôd vodárenských nádrţí. Môţeme tieţ konštatovať, ţe Thamnocephalus 

platyurus bol najcitlivejším skúšobným organizmom pri stanovení akútnej ekotoxicity 

analyzovaných typov vôd a vodných kvetov.  

 

Poďakovanie: Ďakujem RNDr. J. Lafférsovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 
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ABSTRAKT 

Chemické vojsko je druhem vojska Armády České republiky. Při plnění úkolů souvisejících 

s odstraňováním následků úniků průmyslových chemických látek jsou jeho příslušníci 

vystavení toxickým účinkům těchto velmi nebezpečných substancí. Článek pojednává o 

některých aspektech zjišťování chemické odolnosti izolačního ochranného materiálu 

protichemického oděvu OPCH-05 vůči vybraným aminům vyuţitím metody PIEZOTEST. 

 

 

 

ÚVOD 

Armáda České republiky je primárně určena k plnění úkolů spojených s ochranou vnější 

bezpečnosti České republiky (ČR). V souladu s právními normami a uzavřenými dohodami je 

však AČR také vyuţívána k plnění specifických úkolů spojených s odstraňováním následků 

po vzniklých krizích velkého rozsahu. Při plnění úkolů souvisejících s odstraňováním 

následků úniků průmyslových nebezpečných látek do ţivotního prostředí má své 

nenahraditelné místo Chemické vojsko (CHV) Armády české republiky (AČR). Chemické 

vojsko při své odborné činnosti udrţuje úzkou součinnost se specialisty chemické sluţby 

Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zpravidla odpovědni za řízení záchranných a 

obnovovacích prací. Zabezpečení kvalitní a dlouhodobé izolační ochrany specialistů CHV 

AČR proti účinkům průmyslových chemických látek (PCHL) však není odpovědností 

příslušníků HZS ČR, ale velitelů, náčelníků a odpovědných funkcionářů managementu CHV 

AČR a potaţmo i AČR jako takové. 

Na základě zkušeností získaných v operacích v rámci Integrovaného záchranného systému, ve 

kterých jsou specialisté CHV AČR vystaveni účinkům a působení PCHL, jsou vědečtí 

pracovníci motivováni k provádění experimentálních prací, které mají za cíl zjistit současný 

stav v zabezpečení izolační ochrany a následné stanovení tendencí a směrů, které mohou být 

směrodatné a závazné pro rozhodování o nákupu, obměně či technologickém zhodnocení 

zavedených prostředků. Součástí těchto experimentálních prací je i vyjasnění odolnosti 

konstrukčních materiálů jako vztahu mezi chemickou strukturou bariérového materiálu 

izolačních ochranných materiálů a PCHL, která na ně působí. 

 

TEORETICKÁ ČAST 

Specialisté CHV AČR jsou nad rámec běţné výbavy prostředky individuální ochrany 

vybaveni speciálními prostředky určenými k zabezpečení izolační ochrany povrchu těla. 

Jejich základní vlastností je nepropustnost pro plyny a páry po stanovenou dobu, která se 

nazývá rezistenční dobou. Rezistenční doba či odolnost konstrukčních materiálů je určena 

vztahem mezi bariérovým konstrukčním materiálem a chemickou látkou, která na něj působí. 

mailto:Pavel.Otrisal@unob.cz
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Je ovlivňována celou řadou dalších vlivů, jako je teplota, tloušťka materiálu, koncentrace 

testovací látky atp. [1].  

Hlavní pozornost specializovaných pracovišť, která se zabývají rozvojem a testováním 

chemické odolnosti zavedených prostředků izolační ochrany povrchu těla je v současné době 

zaměřena na praktické provádění zjišťování odolnosti vůči působení kapalných PCHL 

anorganického i organického charakteru. O výsledcích tykajících se testování chemické 

odolnosti posuzovaného materiálu ve vztahu k anorganickým kyselinám a vybraným 

chlorovaným derivátů uhlovodíků jiţ bylo pojednáno v předcházejících sbornících sympózia 

[2,3].  

Příprava permeační cely a měřícího zařízení PIEZOTEST 

Připravené vzorky izolační ochranné fólie byly pro měření jednotlivých zkušebních 

chemikálií na bázi aminů vybírány tak, aby průměrné tloušťky vzorků pouţitých k měření 

byly přibliţně stejné a bylo tak rovnoměrně zastoupeno spektrum tlouštěk vzorků testovaného 

izolačního materiálu pro všechny zkušební chemikálie. Vzorek izolační ochranné fólie byl 

vloţen do permeační cely (obrázek 1) [4,5].  

 

 
Obr.1 Schéma permeační cely zařízení PIEZOTEST 

1-zkušební chemikálie, 2-testovaný materiál, 3-stahovací šrouby, 4-měřící krystal, 5-referenční krystal, 6-těsnicí 

krouţek, 7-těleso permeační cely, 8-příruby, 9-odvzdušňovací otvor, 10-teflonová vloţka 

 

Permeační cela byla 30 minut před vlastním měřením vytemperována na teplotu 30 °C a po 

dobu měření byla udrţována na této teplotě. Cela byla pomocí stíněných kabelů připojena 

k měřící sestavě. Do pracovního prostoru permeační cely byly pipetovány 2 ml zkušební 

chemikálie. Ihned po nadávkování byl spuštěn počítačový program GRYF XBC-8C Magic 

v měřícím módu. Pracovní prostor permeační cely byl uzavřen víčkem, byla uzavřena 

permeační cela a biologický inkubátor. 

Postup vlastního měření 

Měření permeace zkušebních chemikálií přes zkoumaný bariérový materiál bylo prováděno 

ve čtyřech permeačních celách najednou. Celkem bylo testováno 5 aminoderivátů uhlovodíků 

a bylo provedeno 16 měření pro kaţdou zkušební chemikálii. V průběhu měření byla 

sledována změna pracovní frekvence QCM senzoru. Získané hodnoty byly vyuţity k 

sestrojení závislosti nárůstu pracovní frekvence QCM detektoru na délce měření. Z lineární 

části grafu představující ustálený stav permeace byla odečtena hodnota tzv. lag-time (tl) [min] 

principem uvedeným na obrázku 2. Tato doba charakterizuje chemickou odolnost 

posuzovaného materiálu. 
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Obr. 2 Zjednodušené grafické vyhodnocení rezistenční doby izolační ochranné fólie měřené metodou 

PIEZOTEST metodou lag-time 

 

 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUSE 
Výsledky měření tloušťky vzorků izolační ochranné fólie OPCH-05 

 
Tabulka I. Statistické vyhodnocení tloušťky vzorků izolační ochranné fólie OPCH-05 [mm] pro měření její 

chemické odolnosti pro testované aminoderiváty vybraných uhlovodíků 

 

Statistický údaj 
Zkušební chemikálie 

diethylamin triethylamin cyklohexylamin pyridin benzylamin 

Střední hodnota 0,334 0,334 0,335 0,341 0,337 

Chyba střední hodnoty 1,69E-03 1,43E-03 8,45E-04 2,05E-03 1,33E-03 

Medián 0,333 0,335 0,335 0,341 0,336 

Směrodatná odchylka 6,75E-03 5,72E-03 3,38E-03 8,18E-03 5,32E-03 

Minimum 0,323 0,325 0,328 0,328 0,33 

Maximum 0,345 0,346 0,34 0,36 0,351 

Počet 16 16 16 16 16 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,004 3,05E-03 1,80E-03 4,36E-03 2,83E-03 

Minimální hodnota 0,330 0,331 0,333 0,337 0,335 

 

Z tabulky I vyplývá, ţe minimální hodnoty tloušťky vzorků se pohybovaly v rozmezí od 

0,330 mm do 0,337 mm. Nejniţší minimální hodnota tloušťky vzorků byla vypočtena pro 

diethylamin (0,330 mm) a naopak pro pyridin (0,337 mm). Z toho vyplývá, ţe tloušťky 

vzorků zástupců nenasycených derivátů aminů jsou téměř shodné. V porovnání s nimi 

minimální hodnoty tloušťky vzorků pro nasycené aromatické aminy jsou mírně vyšší. I 

přesto, ţe rozdíl mezi nejniţší a nejvyšší hodnotou minimální tloušťky činí 2,1 %, lze 

konstatovat, ţe pouţité vzorky jsou dostatečně homogenní a ţe dosaţené hodnoty RD (tl) 

nebudou tímto rozdílem výrazně ovlivněny. 

Výsledky měření chemické odolnosti izolační ochranné fólie OPCH-05 pro aminoderiváty 

vybraných uhlovodíků  

Zjištěné výsledky měření chemické odolnosti vyjádřené hodnotou tl pro pouţité 

aminoderiváty uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce II a obrázku 3.  
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Tabulka II. Statistické vyhodnocení výsledků měření chemické odolnosti izolační ochranné fólie OPCH-05 pro 

aminoderiváty uhlovodíků vyjádřené pomocí hodnoty tl [min] 

 

Statistický údaj 
Zkušební chemikálie 

diethylamin triethylamin cyklohexylamin pyridin benzylamin 

Střední hodnota 1,4 2,7 13,5 39,3 93,1 

Chyba střední hodnoty 0,1 0,3 1,2 6,3 5,4 

Medián 1,4 2,0 11,5 26,6 94,1 

Směrodatná odchylka 0,5 1,3 4,9 25,3 21,5 

Minimum 0,2 1,1 10,0 19,5 64,6 

Maximum 2,1 5,8 26,0 102,9 130,2 

Počet 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,3 0,7 2,6 13,5 11,4 

Minimální hodnota 1,2 2,0 10,9 25,9 81,7 

 

Obr. 3 Hodnoty odolnosti izolační ochranné fólie (tl [min]) pro pouţité aminoderiváty uhlovodíků 

 

Z výsledků měření je vidět, ţe rozdíly ve zjištěných dobách RD vyjádřené hodnotou tl jsou 

poměrně významné. Nejniţší hodnota tl byla zjištěna u diethylaminu, u něhoţ po 1,2 min 

začíná toxická látka pronikat na rubovou stranu testované izolační ochranné fólie. Výsledky 

ukazují, ţe počet substituentů na základní molekule amoniaku ovlivňuje dobu ochranného 

působení. Zatímco v případě náhrady dvou atomů vodíku v amoniaku ethylenovou skupinou 

v případě diethylaminu byla hodnota tl 1,2 min, tak pro triethylamin, u nějţ jsou nahrazeny tři 

vodíkové atomy ethylenovými skupinami, to byly 2 min. Vzhledem k nízkým hodnotám dob 

chemické odolnosti (tl) jsou však rozdíly mezi těmito testovanými chemikáliemi z ochranného 

hlediska zanedbatelné.  

V případě nasyceného aminoderivátu cyklohexanu byla dosaţena doba ochranného působení 

tl ve výši 10,9 min. U aminoderivátů sloučenin charakteristických uzavřeným nenasyceným 

cyklem byly rovněţ zjištěny poměrně významné rozdíly dob ochranného působení. Zatímco 

v případě pyridinu to bylo 25,9 min, tak v případě benzylaminu to bylo 81,7 min, coţ je rozdíl 

215 %. Takto vysoký rozdíl ukazuje na skutečnost, ţe testovaný materiál je daleko lépe 

odolný proti průniku molekul benzylaminu, který je typický existencí postranního řetězce, 

jenţ se v molekule pyridinu nevyskytuje. Zásadní vliv zde bude sehrávat vliv prostorového 

uspořádání molekul, které je při porovnání pouţitých aminoderivátů odlišné.  
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Z dosaţených výsledků je rovněţ zřetelné, ţe molekuly cyklohexylaminu a benzylaminu se 

navzájem liší existencí násobných, v tomto případě dvojných vazeb indikujících stav jejich 

rozdílené nasycenosti. I přesto, ţe posuzované molekuly se liší délkou postranního řetězce, 

který je v případě benzylaminu delší o jednu methylovou skupinu, je moţné konstatovat, ţe 

existence nenasycených vazeb tvořících konjugovaný systém bude mít také významný vliv na 

prodluţování doby ochranného působení. V případě cyklohexylaminu tl činila 10,9 min a 

v případě benzylaminu 81,7 min, coţ je rozdíl roven sedmi a půl násobku. Na základě 

skutečností uvedených výše se lze domnívat, ţe velmi významný vliv na chemickou odolnost 

aminoderivátů posuzovaných cyklických uhlovodíků bude mít chemická struktura a 

uspořádání základního hydridu, na který je aminoskupina substituována a to nejen z hlediska 

délky postranního řetězce, ale zejména z hlediska jeho nasycenosti či nenasycenosti. 

Posuzovaná řada aminoderivátů uhlovodíků je charakteristická poměrně významnými rozdíly 

v tabulkových hodnotách fyzikálně-chemických charakteristik, jejichţ výčet je uveden 

v tabulce 3 a pro přehlednější porovnání graficky vyjádřen v grafu na obrázku 4.  

 
Tabulka III. Vybrané charakteristiky zástupců aminoderivátů uhlovodíků pouţitých k měření chemické 

odolnosti izolační ochranné fólie OPCH-05 

 

UHV/ 

vlastnost 

Molární 

hmotnost  

(Mr) 

[g.mol
-1

] 

Teplota 

tání 

(tt) 

[°C] 

Teplota 

varu 

(tv) 

[°C] 

Hustota  

(ρ) 

 

[g.cm
-3

] 

Molární  

objem  

(Vm) 

[cm
3
.mol

-1
] 

diethylamin 73,14 -50 55,5 0,707 103,45 

triethylamin 101,19 -114,7 88,7 0,725 139,57 

pyridin 79,1 -41,6 115,2 0,982 80,55 

benzylamin 107,15 10 185 0,981 109,7 

cyklohexylamin 99,17 -17,7 134,5 0,865 114,647 

 

 
Obr. 4 Závislost hodnoty lag-time na nárůstu tabulkových hodnot pro aminoderivátů uhlovodíků 

 

Jak je patrné z obrázku 4 a tabulky III, nárůst chemické odolnosti není moţné spojovat 

s nárůstem tabulkových hodnot fyzikálně-chemických charakteristik. Je zřejmé, ţe přijímání 

závěrů na základě kvalifikovaného odhadu závislosti nárůstu tabulkových hodnot na změně 

RD nebude pro aminoderiváty moţné realizovat. Jednotlivé aminoderiváty se mezi sebou 

poměrně výrazně liší svojí strukturou, délkou postranních řetězců a existencí různých typů 

chemických vazeb. 
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Na obrázcích 5 a 6 jsou uvedeny typické průběhy permeačních křivek pro diethylamin a 

triethylamin zobrazující hypotetické moţnosti určení hodnot tl. Na obrázcích jsou zároveň 

uvedeny příklady moţnosti odečtu doby ochranného působení, z nichţ je patrné, jak 

významné chyby se dá dosáhnout v případě přijetí různého konceptu způsobu odečtu tl. 

 

 
Obr. 5 Typický průběh nárůstu pracovní frekvence QCM detektoru pro diethylamin 

 

 

 
Obr. 6 Typický průběh nárůstu pracovní frekvence QCM detektoru pro triethylamin 

 

Z průběhů měření, jejichţ příklady jsou uvedeny na obrázcích 5 a 6 je moţné dovodit, ţe: 

- k průniku zkušebních chemikálií dochází skokovitě a v několika etapách, které je moţné 

metodou lag-time vyhodnotit různými způsoby; 
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- dochází k výraznému botnání vzorků, resp. butylkaučukového zátěru naneseného na 

polyamidové tkanině. Tento průběh je pro jednoduché aminy charakteristický a odpovídá 

normovanému standardnímu průběhu permeačního chování podle typu E uvedeného v 

ČSN EN 6529 [6]. Tato varianta permeačního chování vypovídá o takovém průběhu 

permeace, který je spjat s výrazným botnáním zátěru butylkaučuku. Několik lineárních 

průběhů nárůstu ∆f v čase ukazuje na přechod jednotlivými fázovými rozhraními 

testovaného materiálu, přičemţ z téměř okamţitého nárůstu ∆f na počátku zkoušky je 

patrné, ţe bariéra tvořená polymerním materiálem na bázi butylkaučuku ataku 

sekundárních a terciárních aminů příliš neodolává, a tudíţ, ţe netvoří významnou bariéru 

odolnou proti permeaci těchto zkušebních chemikálií; 

- je evidentní, ţe zabezpečení ochrany proti pronikání toxických aminů je velmi 

problematické; 

 posouzení odolnosti podle prvního lineárního nárůstu více odpovídá hodnotě aktuální 

(skutečné) RD, která je patrná na obrázku 2; 

- výrazné botnání ovlivňuje nejenom průběh křivky v době narůstajícího mnoţství 

pronikající chemikálie vyjádření ∆f v čase, ale i průniku ve stádiu dosaţení ustáleného 

stavu nárůstu frekvence. Její průběh se pro jednotlivé zkušební chemikálie výrazně lišil. 

Zatímco v případě diethylaminu byl zaznamenán velmi rychlý úbytek ∆f ve velmi krátkém 

časovém intervalu, tak v případě triethylaminu docházelo k vyrovnávání nárůstu ∆f 

postupně aţ do doby, kdy bylo dosaţeno ustáleného stavu.  

 

ZÁVĚR 

Je moţné konstatovat, ţe zjišťování chemické odolnosti izolačního ochranného materiálu 

pouţitého k výrobě OPCH-05 ve vztahu k posuzovaným aminoderivátům vykazuje některé 

problematické aspekty. Za ten nejdůleţitější je moţné povaţovat výskyt několika nelineárních 

nárůstů koncentrace a tudíţ nejednoznačnému vyhodnocení hodnoty tl ze získaných 

permeačních křivek. V dalším období budou prováděny experimentální práce spojené 

s pouţitím jiných metod testování a následně i vyuţitím jiných materiálových přístupů ke 

konstrukci permeačních cel. Cílem experimentálních prací bude vyloučit či ověřit chování 

systému tvořeného soustavou testovaný materiál-aminoderiváty uhlovodíků-pouţitá metoda 

zjišťování chemické odolnosti-konstrukční permeační cely. 
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ABSTRAKT 

Vyuţitie integrovaného prístupu v manaţérskych systémoch je základným predpokladom 

efektívneho riadenia všetkých procesov organizácie. Zvyčajne však otázka integrácie je 

chápaná rôzne, vychádza z kultúry riadenia a najmä skúseností a zručností manaţmentu. 

Norma ISO 31000 poskytuje nové moţnosti spájania jednotlivých prvkov manaţérskych 

systémov, či uţ v horizontálnej alebo vertikálnej rovine s cieľom účinného a efektívneho 

prijímania opatrení pre splnenie stanovených cieľov spoločnosti. Cieľom tohto príspevku je 

navodiť úvahy o moţnosti vyuţitia metód posudzovania rizík a ich výstupov v podobe 

„obecnej premennej" zohľadňujúcej poţiadavky multikriteriálneho rozhodovania 

v manaţérskych procesoch. 

 

 

 

ÚVOD  

Vývoj v rámci poţiadaviek kladených na bezpečnosť technických zariadení sa posúva od 

vnímania individuálneho „pracovného― rizika vo vzťahu „človek –stroj–prostredie―, v rámci 

hraníc definovaných ako podnik, závod alebo výrobná jednotka, k hodnoteniu rizika mimo 

hraníc pôsobenia organizácie ale ako výsledok je činností – spoločenské riziko. 

Ďalším aspektom je posun od chápania rizika ako faktor zlyhania zamestnanca, zariadenia, 

popr. vonkajšieho prostredia v rámci daného ohraničeného systému, k faktoru pôsobiaceho 

náhle z vonkajšieho okolia systému, zvyčajne úmyselne. 

Stretávame sa teda s pojmami „bezpečnosti―, ktorých sled sa môţe odvíjať od bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (BOZP) aţ k ochrane politického a hospodárskeho chodu štátu, 

ţivota a zdravia obyvateľstva. 

         

POŢIADAVKY RIADENIA BEZPEČNOSTI 

Základným princípom riadenia rizika je popis kauzality negatívneho javu – nehody, úrazu, 

havárie, ktorého výsledkom je akákoľvek strata definovaná subjektom, ktorého sa to týka.     

Ide teda o sled udalostí, ktoré sú definované nasledovne: 

nebezpečenstvo → ohrozenie (hrozba) → iniciácia → poškodenie → škoda. 

Kaţdý z týchto prvkov „kauzálneho systému― popisujúceho vznik nehody je potrebné 

analyzovať, posúdiť mieru jeho dôleţitosti na výslednej škode, za účelom hľadania moţných 

zábran (preventívnych alebo reaktívnych opatrení) na zmiernie negatívneho dopadu – veľkosť 

škody. 

Z toho dôvodu algoritmus posudzovania a riadenia rizika má obecný charakter – obrázok 1. 

 

mailto:hana.pacaiova@tuke.sk


“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

101 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Analýza posúdenie a riadenie rizika 

 

Za účelom lepšieho pochopenia je v nasledujúcej tabuľke definovaný obecný súvis medzi 

kauzálnym systémom a riadením rizika (tabuľka I). 

 
Tabuľka I. Vzťah medzi kauzálnym systémom vzniku nehody a algoritmom riadenia rizík 

 

Etapa Popis etapy riadenia rizík Popis kauzálnej závislosti 

1 Popis systému – určenie hraníc popis nebezpečenstva 

2 Identifikácia nebezpečenstva, ohrozenia 

a moţných dôsledkov ohrozenia, iniciácia, odhad 

rozsahu a závaţnosti poškodenia 3 Odhad pravdepodobnosti a miery 

závaţnosti dôsledku – odhad rizika 

4 Hodnotenie rizika odhad škody (akceptovateľnosť, 

tolerovateľnosť rizika)   5 Zvaţovanie rizika 

6 Prijatie opatrení  

 

A) Poţiadavky na riadenie BOZP 

Medzi základné práva človeka patrí zabezpečenie takých pracovných podmienok, aby nebolo 

ohrozený jeho ţivot a zdravie. Základom pre posúdenie úrovne bezpečnosti pracovného 

prostredia je splnenie minimálnych poţiadaviek vymedzených smernicou Rady EÚ 
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89/391/EHS (o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia 

pracovníkov pri práci) z roku 1989. Táto poţiadavka sa preniesla do národnej legislatívy SR 

v podobe zákona „o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci― č. 261/2002 Z.z. v súčasnom 

znení (ďalej len Zákon) – obrázok 1.   

Rozsah tohto zákona je vymedzený na „zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých 

odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry―. 

V §5 sú definované všeobecné poţiadavky na prevenciu pre zamestnávateľa, ktorý  je 

povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (DBOZP) vrátane zabezpečovania 

informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.  

Medzi tieto zásady patrí najmä:  

 vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, 

 posudzovanie rizika (RBOZP), ktoré nemoţno vylúčiť, najmä pri výbere a počas 

pouţívania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov, 

 vykonávanie opatrení (OBOZP) na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, 

 uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 

opatreniami, 

 plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných 

prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných 

podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych 

opatrení.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Legislatívne poţiadavky na BOZP 

 

B) Prevencia závaţných priemyselných havárií 

Zákon o prevencii závaţných priemyselných havárií v SR č. 261/2002 Z.z. (ďalej len Zákon 

o ZPH) vychádza pri poţiadavkách na hodnotenie rizík zo smernice EÚ č. 96/82/EC (tzv. 

SEVESO II), teda uţ neplatnej smernice, ktorá je nahradená smernicou SEVESO III  č. 

2012/18/EU. Do roku 2015 je povinnosťou členských štátov EÚ transponovať poţiadavky 

tejto smernice do národnej legislatívy.  

Podľa tohto zákona „prevádzkovateľ je povinný prijať všetky opatrenia potrebné na prevenciu 

závaţných priemyselných havárií a v prípade vzniku takej havárie alebo jej bezprostrednej 

hrozby opatrenia potrebné na jej zdolanie a obmedzenie jej následkov na ţivot a zdravie ľudí, 

ţivotné prostredie a majetok―. Základom je vypracovať program prevencie ZPH na základe 

posúdenie nebezpečenstiev, teda posúdení rizík.   

Podľa §6, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť posúdenie rizika. Posúdenie rizika zahŕňa 

najmä: 

 identifikáciu nebezpečenstiev (zdrojov rizika) a udalostí, ktoré môţu vyvolať závaţnú 

priemyselnú haváriu, 

 kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku moţných ZPH, 

 hodnotenie rozsahu a závaţnosti následkov moţných ZPH - definovanie rizika pre 

ţivot a zdravie ľudí, pre ţivotné prostredie a pre majetok - DBOZP, DVEREJNOSŤ 

DMAJETOK, DENVIRONMENT, 

DBOZP  

organizácia 

proces 
Zákon 124/2006 Z.z. 
Smernica 89/391/EHS  

RBOZP 

OBOZP 
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 posúdenie prijateľnosti rizika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Legislatívne poţiadavky na ZPH 

 

C) Ochrana kritickej infraštruktúry 

Zákon SR o kritickej infraštruktúre č. 25/2011 Z. z. vychádza z poţiadaviek Smernice Rady 

2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických 

infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu. 

Tento zákon ustanovuje: 

a) organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry, 

b) postup pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry, 

c) povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku kritickej infraštruktúry a zodpovednosť 

za porušenie týchto povinností. 

Súčasťou kritickej infraštruktúry (ďalej len KI) je podľa tohto zákona aj obranná 

infraštruktúra podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona 

č. 330/2003 Z. z.  

Podľa wigipédie (http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_infrastructure) je KI definovaná ako  

pojem, ktorým vláda stanovuje majetok (zariadenia), ktorý je základom pre zabezpečenie 

fungovania spoločnosti a ekonomiky. Zvyčajne súvisí s oblasťami ako: 

 výroba, prenos a distribúcia elektrickej energie; 

 výrob, preprava a distribúcia plynu; 

 ropa a výroba jej produktov, preprava a distribúcia ropy; 

 telekomunikácie; 

 dodávky vody (pitná voda, odpadová voda/kanalizácie, zachytávanie povrchovej vody 

- priehrady a stavadlá); 

 poľnohospodárstvo, výroba a distribúcia potravín; 

 teplo, napr. plyn, vykurovacia nafta, vykurovanie); 

 verejné zdravie (nemocnice, ambulancie); 

 prepravný systém (ţelezničné siete, letiská, prístavy); 

 finančné sluţby (bankovníctvo, účtovníctvo); 

 bezpečnostné zloţky (polícia, vojsko). 

Prevádzkovateľ je povinný byť nápomocný príslušnému ústrednému orgánu pri identifikácii 

prvku sektora KI, pri analýze rizík a posúdení ochrany prvku KI.  

 

 

 

 

organizácia 

proces 
Zákon 261/2006 Z.z. 

Smernica 2012/18/EU  RZPH 

OZPH 

scenár ZPH 

DBOZP  

DMAJETOK 
DVEREJNOSŤ  

DENVIRONMENT 
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Obr. 4 Legislatívne poţiadavky ochrany KI 

 

Všetky legislatívne predpisy ako poţiadavky na BOZP, prevencia ZPH identifikujú 

a vymedzujú rámec oblastí, ktoré je moţné definovať ako potenciálne straty, či cez kritéria 

počet PN v dôsledku úrazu, počet zasiahnutých osôb, straty  na majetku vlastnom alebo 

cudzom, straty na environmente (tabuľka II). Pravdou však je, ţe metodika na určenie prvku 

KI (resp. EKI) nie je celkom jasná alebo zjednotená v rámci členských štátov EÚ. Dôleţitosť 

jasne vymedzených hraníc „strát― umoţňuje podniku jednak spĺňať legislatívne predpisy 

vhodne zvolenými opatreniami na predchádzanie alebo minimalizáciu strát, avšak, čo je 

významné – dynamicky a ekonomicky efektívne posúvať hranice akceptovateľnosti rizika na 

vlastnú niţšiu úroveň, čím je moţné zvyšovať celkové postavenie podniku v konkurenčnom 

prostredí globálneho trţného systému.   

 
Tabuľka II. Kritéria a oblasti strát podľa príslušných legislatívnych poţiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti 

 

Oblasť BOZP ZPH KI 

pracovné úrazy 

- v rámci areálu 

prevádzkovateľ

a 

závaţné pracovné 

úrazy s následkom 

smrti 

smrť osoby počet 

ohrozených 

osôb, z toho 

usmrtených 

osôb a 

zranených 

osôb 

závaţné pracovné 

úrazy s ťaţkou 

ujmou na zdraví 

zranenie najmenej šiestich 

osôb na území podniku a ich 

hospitalizáciu najmenej 24 

hodín 

registrované 

pracovné úrazy 

 

- úrazy mimo 

areál 

prevádzkovateľ

a 

 zranenie aspoň jednej osoby 

mimo územia podniku a jej 

hospitalizáciu najmenej 24 

hodín 

evakuácia 

  nutnosť evakuácie alebo 

ukrytia osôb na čas dlhší 

 

Členské štáty EÚ 

 
 
 
 
 
 
SR 

 
 
 
 
 
SR 

organizácia 

proces/ 
prvok 

Zákon 45/2011 Z.z. 
Smernica 2008/114/ES  

RKI 

 

  OKI 

DBOZP  
DMAJETOK 

DVEREJNOSŤ  
DENVIRONMENT 

DKvalita služieb a tovaru 

DHospodárske straty 

 

scenár EKI 

scenár KI 

scenár ZPH 

Zákon 124/2006 Z.z. 
Smernica 89/391/EHS  

Zákon 261/2006 Z.z. 
Smernica 2012/18/EU  
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Oblasť BOZP ZPH KI 

ako dve hodiny, ak celkový 

súčin (počet osôb x hodiny) 

je najmenej 500 

majetok 

in  na území podniku najmenej 

2 987 452,70 eura 

hospodárske 

straty 

out 

 

 poškodenie aspoň jedného 

obydlia mimo územia 

podniku, ktoré sa následkom 

havárie stalo 

neobývateľným 

 mimo územia podniku 

najmenej 746 863,18 eura 

voda 

prerušenie 

energie 

 prerušenie dodávky pitnej 

vody, elektrickej energie, 

plynu alebo telefonického 

spojenia na čas dlhší ako 

dve hodiny, ak celkový 

súčin (počet osôb x hodiny) 

je najmenej 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negatívny 

vplyvy na 

ţivotné 

prostredie 

poškodenie 

vodných zdrojov 

 závaţné alebo trvalé 

poškodenie sladkovodných 

stanovíšť (habitatov) s 

rozlohou najmenej  

10 km rieky alebo kanálu 

  závaţné alebo trvalé 

poškodenie sladkovodných 

stanovíšť (habitatov) s 

rozlohou najmenej  

1 ha jazera, rybníka alebo 

vodnej nádrţe 

  závaţné poškodenie alebo 

znečistenie vodonosnej 

vrstvy (kolektora) alebo 

podzemnej vody s rozlohou 

najmenej 1 ha 

pôda (prostredie) 

  trvalé alebo dlhotrvajúce 

poškodenie suchozemských 

stanovíšť (habitatov) 

chránených druhov, ako aj 

chránených území s 

rozlohou najmenej 0,5 ha v 

prípade súvislých stanovíšť 

(habitatov) alebo 

chránených území 

  trvalé alebo dlhotrvajúce 

poškodenie suchozemských 
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Oblasť BOZP ZPH KI 

stanovíšť (habitatov) 

chránených druhov, ako aj 

chránených území 10 ha v 

prípade rozptýlených 

stanovíšť (habitatov) 

vrátane poľnohospodárskej 

pôdy 

tovar a sluţby 

tovar   zhoršenie 

kvality tovaru 

služba   zhoršenie 

kvality 

poskytovania 

sluţby vo 

verejnom 

záujme 

 individuálne riziko         spoločenské riziko  

 

 

PODMIENKY INTEGRÁCIE RIADENIA RIZÍK 

V minulosti vznikalo mnoţstvo noriem, najmä ako podpora pre implementáciu legislatívnych 

poţiadaviek (napr. Smernica o strojoch 2006/42/ES, Seveso II 96/82/ES a pod.), ktoré 

definovali pojem riziko vo vzťahu k moţnému poškodeniu alebo vzniku neţiaducej udalosti. 

Zhruba pre 16 - timi rokmi, vzniká v Austrálii v spolupráci s Novým Zélandom norma pre 

manaţérstvo rizík AS/NZS 4360. Prvý krát v tejto norme sa naznačuje zmenu, resp. chápanie 

rizika nie len ako moţnosť vzniku negatívnej udalosti ale ako príleţitosť, ktorá môţe 

mať dopad na ciele spoločnosti (angl. the change of something happening that have an 

impact on objectives). Táto norma sa objavuje aj na Slovensku, v nie celkom správnom 

preklade, v marci roku 2003 pod číslom STN 010380.   

V súčasnosti táto norma presiahla hranice a stala sa  medzinárodne uznávanou normou ako  

ISO 31000:2010 Manaţérstvo rizika – Zásady a návod, ktorá podrobne opisuje systematický 

a logický proces manaţérstva rizík. Táto norma  odporúča, aby organizácie vypracovali, 

zaviedli a nepretrţite zlepšovali svoju štruktúru, ktorej účelom je integrovať proces 

manaţérstva rizika do celkovej kontroly organizácie, jej politiky, stratégie a plánovania, 

hodnôt a kultúry, manaţérstva a komunikácie.    

Manaţérstvo rizík – je často zamieňané s pojmom posudzovanie rizika, ktoré z hľadiska 

svojej štruktúry a nástrojov je síce základom pre manaţérstvo rizika, ale tvorí formou 

algoritmu štruktúrovaný proces pre riadenie, resp. kontrolu (po prijatí opatrení) špecifického 

rizika, napr. daného systému, stroja alebo činnosti. Teda vo všeobecnosti sa manaţérstvo 

rizika týka architektúry efektívneho manaţérstva, zatiaľ čo riadenie rizika sa týka vyuţitia 

tejto architektúry pre konkrétne riziko a jeho riadenie! [1].  

Manaţérstvo rizík je vhodné chápať ako kultúru, procesy a štruktúry zamerané na efektívne 

manaţérstvo potenciálnych príleţitostí a neţelaných účinkov. Jedná sa o komplex 

koordinovaných činností riadenia a kontroly organizácie s ohľadom na riziko.       

Podľa normy STN ISO 31000, proces manaţérstva rizika zahŕňa aplikáciu logických 

a systematických postupov (Obr. 5) pre: 

- komunikáciu a konzultáciu celým procesom manaţérstva, 

- vytvorenie štruktúry, 
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Štruktúra manažérstva rizika 

Princípy  

- Stanovenie cieľov/hodnoty 

- Integrovaná súčasť 
organizačných procesov 

- Súčasť rozhodovania 

- Explicitne vyjadrená 
neurčitosť 

- Systematickosť, 
štruktúrovanosť a časová 
postupnosť  

- Založený na najlepších 
dostupných informáciách 

- Usporiadanosť (externý, 
interný profil) – “šitý na 
mieru” 

- Zohľadňuje rôznorodosť  
humánnu a kultúrnu 

- Transparentnosť 
a všeobsažnosť 

- Dynamickosť, iteratívnosť 
a citlivosť na zmeny 

- Podpora neustáleho 
zlepšovania a skvalitňovania 
organizácie 

Poverenie a 

záväzok 

Vytvorenie 

štruktúry 

Neustále 

zlepšovanie 

Zavádzanie 

manažérstva 

rizika 

Monitorovanie a 

prehodnocovanie 

Procesy 

 

 

Posudzovanie rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia 
a   

konzultácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorovanie      
a 

prehodnocovanie 

Určenie rámca 

Znižovanie rizika 

Hodnotenie rizika 

Analýza rizika 

Identifikácia rizika 

 

 

 

Posudzovanie rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikácia 
a   

konzultácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorovanie      
a 

prehodnocovanie 

Určenie rámca 

Znižovanie rizika 

Hodnotenie rizika 

Analýza rizika 

Identifikácia rizika 

 

- identifikáciu, analýzu, hodnotenie a zniţovanie rizík týkajúcich sa ľubovoľných 

činností, procesov, funkcií, projektov, výrobkov, sluţieb alebo majetku. 

 

Proces manaţérstva rizík predstavuje teda systematickú aplikáciu manaţérskej politiky, 

postupov a praktík manaţérstva, za účelom riadenia procesov posudzovania rizík a procesov 

ich zniţovania, poprípade ich oznamovania zainteresovaným stranám. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Vzťah medzi princípmi, štruktúrou a procesmi manaţérstva rizík [1,2] 

 

Táto norma zjednocuje manaţérke systémy v organizácií prostredníctvom jednoduchej 

poţiadavky riadiť všetky riziká, tak aby boli zníţené na akceptovateľnú mieru 

stanovenú zainteresovanými stranami vo vzťahu k definovaným cieľom! 

    

ZÁVER  

Z predchádzajúcich úvah a čiastkových záverov je zrejmé, ţe organizácia sa nemôţe 

zameriavať len na parciálne napĺňanie poţiadaviek jednotlivých manaţérskych systémov 

obsiahnutých vo svojej politike. Je nevyhnutné posunúť stratégiu riadenia rizík na 

manaţérsku úroveň, tak aby všetky opatrenia mali určitú koncepčnú štruktúru a v integrovanej 

podobe zvyšovali svoju efektívnosť a účinnosť. Manaţérstvo kontinuity umoţňuje nastaviť 

„hladiny― miery akceptovateľnosti voči tým stratám, ktoré môţu významne ovplyvniť ciele 

zainteresovaných strán. Na takejto báze je nevyhnutné vygenerovať  „vlastnú― metodiku 

integrovaného riadenia rizík organizácie.    

Výskum, ktorý viedol k týmto výsledkom, získal finančné prostriedky z projektu „Nové 

technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie 

biomasy“ s kódom ITMS 26220120063. 
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ABSTRACT 

For our recent studies of the influence of the administration to the rats of several exogenous 

agents – excessive bromide and perchlorate ions on the one hand, or an antidepressant drug 

fluoxetine (Fluox) on the other hand – on the key enzymes in the metabolism of thyroid 

hormones (TH), we have developed powerful tools – various radiometric enzyme assays. The 

most important players in biotransformations of TH in many peripheral tissues are 

iodothyronine deiodinases (IDs) of the types 1, 2 and 3 (D1, D2, and D3), as well as 

conjugating enzymes iodothyronine sulfotransferases (ST) and uridine 5‘-diphospho-

glucuronyltransferase (UDP-GT) in different proportions. With the use of our newly 

developed assays for the determination of D1, D2 and D3 enzyme activities, and adapted 

radiometric assays for quantification ST and UDP-GT, we proved thyrotoxic effects of 

excessive exogenous bromide and perchlorate ions. Profound changes in enzyme activities 

were also determined in rats treated with Fluox, especially in case of IDs in their pituitary and 

cerebellum. The applied radiometric enzyme assays proved to be very sensitive and rapid and, 

at the same time, reliable and robust. 

 

 

 

INTRODUCTION 

There is increasing evidence in experimental animals and humans for a relationship between 

exposure to specific environmental chemicals and perturbations in levels of critically 

important thyroid hormones (THs). Identification and proper interpretation of these 

relationships are required for accurate assessment of risk to public health. Exposure to the 

thyroid-disrupting chemicals may, among others, adversely affect cardiovascular risk in 

humans (Miller et al., 2009).  

Thyroid hormones, the secretory products of the thyroid gland, are simple substances 

iodothyronines, which are derived from the iodinated residues of the amino acid tyrosine. THs 

represent one of the major endocrine regulators and are potent modulators of cellular 

development, growth and differentiation. These substances are essential for normal 

development and function of all organs and tissues. The most important from several known 

iodothyronines are 3,5,3‘,5‘-tetraiodo-L-thyronine or thyroxine (T4) and 3,5,3‘-triiodo-L-

thyronine (T3) (see Fig. 1). In fact, T4 is a prohormone, a precursor of biologically more active 

T3, which binds to specific nuclear THs receptors with the highest affinity. A large number of 

contaminants commonly found in human tissues are considered to be thyroid toxicants 

(Brucker-Davis, 1998). These toxicants have been identified mostly by their ability to alter 

serum concentrations of THs. However, recent evidence also indicates that some chemicals 

mailto:pavelka@biomed.cas.cz
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can interfere directly with thyroid hormone receptors (Miller et al., 2009). Because THs 

insufficiency in both humans and experimental animals results in serious neurodevelopmental 

and cardiovascular effects, chemicals with the ability to affect thyroid homeostasis should be 

carefully evaluated for potential population impacts. 

Iodine forms an irreplaceable part of thyroid hormones and is one of the essential substances 

inevitable for the proper development of young mammals. In contrast, not enough information 

is available on the biological function and metabolism of the allied halogen bromine. 

Recently, we have documented in the rat (Pavelka, 2009a,b) that an enhanced intake of 

bromide, along with another inorganic goitrogenic agent perchlorate, could interfere with the 

metabolism of iodine at the whole-body level. Mechanism(s) of bromide interference with the 

biosynthesis of thyroid hormones, however, have not been so far elucidated (Pavelka, 2012). 

A number of metabolic transformations of THs have been described, the most important of 

which are stepwise mono-deiodinations (Leonard and Kohrle, 2000) and glucuronide and 

sulfate conjugations of phenolic hydroxyl group of THs (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 Metabolic transformations of iodothyronines, especially of thyroid hormones 3,5,3‘,5‘-tetraiodo-L-

thyronine (thyroxine, T4) and 3,5,3‘-triiodo-L-thyronine (T3) in peripheral tissues. The most important of these 

reactions are stepwise monodeiodinations and glucuronide and sulfate conjugations of phenolic hydroxyl groups 

of THs 
 

Thyroid hormones are supposed to control also the activity of some neurotransmitters (e.g., 

serotonin), which are hypothetically involved in the pathogenesis of depressive illness. It is 

important that, for example, inadequate activities of brain enzymes iodothyronine deiodinases 

(IDs), performing the stepwise deiodinations of iodothyronines can lead to local insufficient 

T3 concentration and might be, therefore, one of the pathogenic factors of depression 

(Pavelka, 2010b). 

Radiometric enzyme assays are based on the enzymaticaly catalyzed conversion of 

radioactively labeled substrates to labeled products, and on the measurement of radioactivity 

of either products or residual substrate after their quantitative separation. The availability of a 

simple and rapid method for quantitative separation of substrate and product is one of the two 

major requirements of a radiometric enzyme assay. The other requirement is the availability 

of a suitable labeled substrate of known specific radioactivity. In the presented sudies, we 
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applied the adapted (Pavelka, 2010b) radiometric enzyme assays for THs conjugating 

enzymes iodothyronine sulfotransferases (ST) and uridine 5‘-diphospho-glucuronyltransferase 

(UDP-GT), as well our newly developed (Pavelka, 2010a) radiometric assays for IDs of types 

1, 2 and 3 (D1, D2 and D3, respectively) using [
125

I]-labeled iodothyronines as substrates, for 

elucidation of the observed influence of the administration to the rats of several exogenous 

agents  on the key enzymes in the metabolism of THs. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effects of excessive exogenous bromide and perchlorate ions on THs metabolism    
Goitrogenic and thyrotoxic effects of bromide transferred from mothers to the young  

The presumed goitrogenic and/or thyrotoxic effects of bromide and perchlorate ions have 

been confirmed and quantified. Fig. 2  documents a significant increase in the relative weight 

of the thyroid glands of breast-fed young from the dams that drank water containing very high 

concentration of bromide (5 g/L), in comparison with the young from the control mothers that 

drank tap water without the addition of bromide. The dams were kept either on the standard 

iodine-sufficient diet B or on the experimental low-iodine diet A. 

 

 
Fig. 2 Effect of a high bromide intake (5g Br/L, 

Experim.) in the lactating rat dams on the relative 

weight (mg/100 g body weight) of the thyroid 

glands (GT) of their pups 17 days after delivery. 

The dams were fed either the standard iodine-

sufficient diet B (Bergman; with a mean 

concentration of iodine 1.2 mg/kg) or an 

experimental low iodine diet A (Altromin C1042; 

with iodine concentration of 0.06 mg/kg). Shown 

are the means ± SD for n = 6–8 whole nests (each 

of eight suckling) 
 

 

 

 

 

 

 

 

The enlargement of the pups thyroids, noticeable already after 17 days of breast-feeding, 

indicates either the creation of conditions of iodine deficiency in the young or could be a 

consequence of direct goitrogenic action of bromide transferred through mother‘s milk. The 

possibility that both mechanisms operate simultaneously could also be considered. 

 

Impact of an enhanced bromide intake in lactating rat dams on plasma levels of thyroid 

hormones in the mothers and in their suckling young 

Figures 3A,B show the results of RIA determination of total thyroxine (tT4) and total 

triiodothyronine (tT3) concentrations in sera of the dams and of the groups of pups, whose 

mothers drank water with the addition of different amounts of bromide (1 g/L in the groups 

Low-Br and 5 g/L in the groups High-Br), in comparison with the tT4 and tT3 concentrations 

in sera of the control pups, whose mothers drank tap water without any addition. Figures 

3A,B provide a direct support for the conclusion that the suckling young from experimental 

dams with an enhanced bromide intake were more or less iodine-deficient. A prolonged intake 

of high amounts of bromide in the lactating rat dams caused a marked hypothyroxinemia both 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

112 
 

in their own organism and in the organisms of their pups. The effect of excessive bromide was 

even more pronounced in the pups, as is evident from the dramatically decreased 

concentrations not only of tT4 (Fig. 3A) but also of tT3 (Fig. 3B) in sera of the young whose 

mothers drank water with the highest bromide concentration. 
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Fig. 3 A,B Concentrations of A total thyroxine (tT4) (nmol/L) and B total triiodothyronine (tT3) (nmol/L) in 

blood sera of the dams and in pooled sera of the corresponding pups, depending on the level of bromide intake in 

the mothers. Controls 0 g/L bromide; Low-Br 1 g/L bromide; High-Br 5 g/L bromide in drinking water. All the 

dams were fed the standard iodine-sufficient diet B. Shown are average values determined in duplicate in two 

repeated assays. The values are means ± SD for n = 6–8 dams or nests of eight pups 
 

Effect of bromide and perchlorate ions on thyroid peroxidase enzyme activity in the rat 

thyroid gland 

Thyroid peroxidase (TPO) is a membrane-bound enzyme responsible in the thyrocytes for 

oxidation of the trapped iodide and for binding of resulting iodine to a few specific tyrosine 

residues, bound in a large glycoprotein thyroglobulin (Braverman and Utiger, 1996). 

Produced bound mono- and diiodotyrosine residues then undergo oxidative condensation to 

form T4 and T3, respectively. This coupling reaction is also catalyzed by TPO. With the use of 

the elaborated radiometric enzyme assay for TPO in the present studies, we followed 

thyrotoxic effects of bromide and perchlorate ions and their influence on TPO activity in the 

rat thyroids. Figures 4A,B show that the relationship between the rats‘ bromide intake and the 

TPO enzyme activity in their thyroid glands was more complex. Bromide exerted a biphasic 

influence on the TPO activity, in relation to the extent of its chronic intake. Only the highest 

concentrations of bromide used, in combination with either diet B or diet R, exerted overt 

inhibitory effect. Interestingly, perchlorate administered chronically in even higher amounts 

than bromide caused in all cases of the rat thyroids elevation of the TPO activity. If used in 

combination with bromide, perchlorate partially counteracted the effects of bromide (not 

shown). 
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Fig. 4A,B Specific enzyme activity (pkat/mg prot.) of thyroid peroxidase (TPO), determined by the radiometric 

enzyme assay in microsomal fractions of the thyroid glands of rats maintained for up to 56 days on A the iodine-

sufficient diet B or B the very low-iodine diet R, depending on the extent of bromide intake. The rats 

permanently drank solutions of bromide with the concentrations of 0, 1, 2, 3 or 5 g Br
-
/L (or solution of 

perchlorate with 10 g ClO4
-
/L, resp.). Shown are the means ± SD for n = 10 male rats 

 

Interaction of Fluoxetine with the metabolism of THs 

Effects of the administration of Fluox, T3, and their combination on THs levels in the rat sera  

Fluoxetine (Fluox) (e.g., Prozac
TM

) is the most frequently used representative of a group of 

non-tricyclic antidepressant drugs known as selective serotonin re-uptake inhibitors (Fig. 5). 

Recently, we followed the influence of subchronic administration to Wistar rats of Fluox by 

itself, or in combination with T3, on the metabolism of THs in different rat tissues (Pavelka, 

2010b). In the presented studies, we followed in more details the interaction of Fluox with the 

metabolism of THs in the rat. Subchronic administration of Fluox to the rats (ca. 1.5 mg per 

animal per day) caused a slight decrease in serum total T4 levels (Table 1). The treatment of 

rats with supraphysiological amounts of T3 (ca. 10 g per animal per day) caused very 

marked decline of serum tT4 levels (in agreement with the expectation), due to a feedback 

action of T3. Fluox given together with T3 did not change the effect of the administered T3 on 

tT4 levels. This finding was in sharp contrast with the effect of Fluox on serum total T3 levels. 

The drug given alone produced by itself a negligible effect on tT3 levels. This was again in 

agreement with the literature. However, administration of Fluox together with 

supraphysiological amounts of T3 caused a distinctive fall of non-physiologically high 

concentrations of serum total T3, which were reached by giving the animals the same amounts 

of T3 alone, to nearly normal levels (from 7.65 ± 3.18 to 1.70 ± 0.35 nmol/L) (see Table 1). 

 
Fig. 5 The formula of non-tricyclic antidepressant drug fluoxetine hydro-chloride (Prozac

TM
) 
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Table 1 The influence of Fluox, T3 and their combination on the concentrations (mean ± SD) of total thyroxine 

(tT4) and total T3 (tT3) in the rat sera 

 

Treatment n tT4 (nmol/L) tT3 (nmol/L) 

Control 8 66.4 ± 8.5 1.29 ± 0.16 

Fluox 8 53.2 ± 7.9 1.12 ± 0.16 

T3 8 7.1 ± 1.5 7.65 ± 3.18 

Fluox+T3 8 8.6 ± 3.0 1.70 ± 0.35 

 

Effects of the administration of Fluox, T3, and their combination on the conjugating and 

deiodinating enzyme activities 

The induction by fluoxetine of the activities of enzymes catalyzing conjugation of phenolic 

hydroxyl group of T3 with UDP-glucuronic acid (i.e., UDP-glucuronyltransferase, UDP-GT) 

or with sulfate (i.e., iodothyronine sulfotransferases, ST) could be one of the possible 

explanations of the unexpected effect of the combined administration of Fluox plus T3 (see 

Table 1). Conjugation of hydrophobic THs should lead to their increased water solubility and 

increased excretion in bile and/or urine and, therefore, to decreased T3 plasma levels. 
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Fig. 6 A,B The influence of fluoxetine, T3 and their combination on specific enzyme activities A of UDP-GT 

(fmol rT3-G/h/mg prot.) in rat liver microsomes and B of iodothyronine deiodinase of type 3 (D3) (fmol T2/h/mg 

prot.) in rat pituitary 
 

We used the adapted radiometric enzyme assays for UDP-GT and ST for following the effects 

of Fluox on potential induction of UDP-GT and/or ST enzyme activities in the rat liver. The 

elaborated radiometric assay for UDP-glucuronyltransferase was usable for the assessment of 

enzymatic conversion of radiolabeled unconjugated substrate [
125

I]-rT3 to conjugated product 

[
125

I]-rT3-glucuronide. As depicted in Fig. 6A, about two-fold higher UDP-GT activities were 

found in liver microsomes of the rats treated with Fluox in comparison with control rats. On 

the contrary, the enzyme activities of iodothyronine sulfotransferases, determined by the use 

of adapted radiometric enzyme assays for ST in the liver and kidney cytosolic fractions of the 

control and treated animals, were found to be negligible and not influenced by the treatments 

(not shown). 

To detect changes in the iodothyronine deiodinases enzyme activities in various rat tissues, 

we also employed our newly developed radiometric assays for IDs of types 1, 2 and 3. Here, 

we measured activities of deiodinase D3, which selectively removes iodine from the inner 

ring of iodothyronines (and inactivates both T4 and T3), in microsomal fractions of the brain 

and pituitary. Fig. 6B documents that subchronic treatment of rats with Fluox by itself caused 
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only a moderate increase in pituitary D3 activity. On the other hand, the administration of T3 

by itself caused, in accordance with our expectation, a substantial increase in pituitary D3 

activity. 

 

CONCLUSION 

The presumed thyrotoxic effects of bromide and perchlorate ions in the rat have been 

confirmed and quantified. Noticeable goitrogenic effects of bromide transferred from the 

mothers to the pups emerged already after 17 days of breast-feeding. The use of the adapted 

radiometric assay for TPO revealed a divergent influence of similar goitrogenic agents, 

bromide and perchlorate ions, on the TPO activity in the rat thyroids. With the use of adapted 

and newly elaborated radiometric enzyme assays for UDP-GT, ST and IDs, we were able to 

quantify the effects of subchronic administration of fluoxetine alone, or in combination with 

T3, on the metabolism of thyroid hormones in the rats, especially on conjugating and 

deiodinating enzyme activities in their tissues. 
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ABSTRACT 

Plants experience oxidative stress upon exposure to heavy metals (HMs). This, in turn, can 

lead to lipid peroxidation, biological macromolecules deterioration, membrane dismantling, 

ion leakage, DNA-strand cleavage and finally death of plants. Uncontrolled high-affinity 

binding to sulfur-, nitrogen- and oxygen-containing functional groups in biological molecules 

can cause their inactivation and damage. Plants employ various strategies to cope with the 

toxic effects of metals or metalloids. Resistance to heavy metal stress can be achieved by 

―avoidance‖ when plants are able to restrict metal uptake, or by ―tolerance‖ when plants 

survive in the presence of high internal metal concentration. Avoidance involves reducing the 

concentration of metal entering the cell by extracellular precipitation, biosorption to cell 

walls, reduced uptake, or increased efflux. In a second type of situation, heavy metals are 

intracellularly chelated through the synthesis of amino acids, organic acids, glutathione 

(GSH), or metal-binding ligands such as metallothioneins (MTs), phytochelatins (PCs), 

compartmentation within vacuoles, and regulation of the antioxidant defense to counter the 

toxic effects caused by reactive oxygen species (ROS). 

 

 

 

INTRODUCTION  

Heavy metals are the main group of inorganic contaminants and a considerable large area of  

land  is  contaminated with  them  due  anthropogenic  activities  like  fertilizers  and  

emissions  from  municipal  waste  incinerators,  car  exhaust,  residues  from  metalliferous  

mines  and  smelting  industries,  sludge or municipal  compost  and use of pesticides (Revathi 

and Venugopal 2013).  

At high concentrations, essential metals, as well as the non-essential metals, not only can 

become extremely toxic, causing abnormal symptoms in plants, but the entry of heavy metals 

into the food chain is also of concern because it can cause chronic health problems. So, the 

possibility of transfer of these contaminants to humans through the food chain has led 

researchers to pay considerable attention to this issue (Yang et al. 2005). 

The toxic effects of heavy metals on plants can be summarized as follows: (1) production of 

reactive oxygen species, which is typical for transition metals such as iron and copper, (2) 

blocking of essential functional groups in biomolecules - reported mainly for non-redox-

reactive heavy metals (Cd, Hg, etc.) and (3) displacement of essential metal ions from 

biomolecules, which occurs with different kind of heavy metals (Gasic and Korban 2006). 

―Metal homeostasis‖ is a property of an organism that regulates its internal metal environment 

(cellular and organellar metal concentration) so as to maintain a stable and constant condition. 

Metal homeostasis in plants helps them to survive both at metal deficiency and at higher 

metal concentrations (Hassan and Aarts 2011). Important components of heavy metal 

homeostasis and detoxification systems are membrane-based heavy metal transporters, 

mailto:pesko@fns.uniba.sk
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intracellular metal chaperones for efficient distribution of scarce essential metals, chelation 

and sequestration processes. Loss of any one of these critical processes will lead to 

hypersensitivity to heavy metal ions (Gasic and Korban 2006). 

 

MOLECULAR MECHANISMS OF ACTION OF HEAVY METALS IN PLANTS 

The toxicity of heavy metals is manifested in many ways when plant cells accumulate them at 

high levels. HMs can be divided into two groups: redox active (Fe, Cu, Cr, Co) and redox 

inactive (Cd, Zn, Ni, Al, etc.).  

The redox active heavy metals are directly involved in the redox reaction in cells and result in 

the formation of •O2
−
 and subsequently in H2O2 and •OH production through the Haber-Weiss 

and Fenton reactions (Schützendübel and Polle 2002). 

Exposure of plants to redox inactive heavy metals also results in oxidative stress through 

indirect mechanisms such as interaction with the antioxidant defense system, disruption of the 

electron transport chain, or induction of lipid peroxidation (due to an HM-induced increase in 

lipoxygenase (LOX) activity)  

Another important mechanism of metal toxicity is the ability of HMs to bind strongly to 

oxygen, nitrogen, and sulphur atoms. Because of these features, HMs can inactivate enzymes 

by binding to cysteine residues. For example, Cd binding to sulfhydryl groups of structural 

proteins and enzymes leads to misfolding and inhibition of activity and/or interference with 

redox-enzymatic regulation (Hossain et al. 2012) 

Many enzymes need cofactors, including metal ions (such as Fe
2+

, Mg
2+

, Cu
2+

, Ca
2+

), to work 

properly. Displacement of one metal ion by another, leads to the inhibition or loss of enzyme 

activities. Divalent cations such as Co
2+

, Ni
2+

, and Zn
2+

 displace Mg
2+

 in ribulose-1,5-

bisphosphate-carboxylase/oxygenase and result in a loss of activity. Displacement of Ca
2+

 by 

Cd
2+

 in calmodulin, an important protein in cellular signaling, led to the inhibition of 

calmodulin-dependent phosphodiesterase activity in radish (Rivetta et al. 1999). 

Additionally, heavy metals cause membrane damage through various mechanisms, including 

the oxidation of protein thiols, inhibition of key membrane proteins such as H
+
-ATPase, or 

causing changes in the composition and fluidity of membrane lipids. 

Accumulation of methylglyoxal, a cytotoxic compound, was found to increase in response to 

heavy metal stress in plants due to impairment of the glyoxalase system that finally elicits 

oxidative stress by reducing the GSH content (Rascio and Navari-Izzo 2011). 

Heavy metals influence homeostatic events, including water uptake and transpiration, nutrient 

metabolism and interfering with the uptake of Ca, Mg K, and P. 

Elevated levels of HM ions usually decrease photosynthesis due to their direct effect on the 

photosynthetic apparatus, including thylakoids. Several studies report that HMs can determine 

the release of proteins, lipids, and element components of thylakoid membranes, causing 

damage to light-harvesting complexes and Photosystem II (Yadav 2010).  

Some metals can replace Mg
2+

 ions in the chlorophyll. Reduction of chlorophyll synthesis 

may be a consequence of enzyme inhibition (by heavy metal) involved in its synthetic 

pathway (Clemens 2006).  

Heavy metals also perturb carbohydrate metabolism and their partitioning in growing plants. 

They can also affect microtubule assembly-disassembly, thereby altering the cell cycle and 

cell division. 

The exposure of plants to stressful conditions raises the ethylene level, a gaseous hormone, 

which affects several plant responses, including senescence and stress (Hossain et al. 2012). 

 

MOLECULAR MECHANISMS OF HEAVY METAL TOLERANCE IN PLANTS 

Different plant species may have evolved different mechanisms to tolerate HMs excess, and 

even within the one plant species more than one mechanism could be in operation.  
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Restriction of uptake and transport of heavy metals 

There are two main ways of preventing or lessening the toxic effects of heavy metals, either 

by precipitating or by complexing heavy metals in the root environment. Plants can 

precipitate HMs by increasing the pH of the rhizosphere or by excreting anions such as 

phosphate, citrate, malate, oxalate, etc. These findings support the idea that the HM-binding 

capabilities of root exudates may be an important mechanism for stabilizing toxic metal ions 

in the vicinity of the root thus making them unavailable to the plant and lessening the 

experienced toxicity (Yadav 2010).  Additionally, iron plaque formation on the root surface 

(due to the release of O2 and oxidants in the rhizosphere) has been suggested as a mechanism 

for excluding toxic HMs in plants. Liu et al. 2008 proposed that iron plaque adsorbs and 

sequesters Cd onto the root surface and can prevent Cd uptake by rice plants.  

Cellular exclusion of heavy metals is an important adaptive strategy for their tolerance in 

plants. A large fraction of these metals in plant roots are found in the apoplastic space. It has 

been proposed, that metal transporter proteins are potentially involved in HM ions exclusion 

from the symplastic to the apoplastic space.  

Plants are also able to minimize the adverse effects of heavy metal excess by regulating their 

distribution and translocation within organs or cells. Reduced translocation of HMs to the 

shoots is a widespread tolerance mechanism. Probably, this acts to exclude metals from 

sensitive metabolism in the shoots and, therefore, tolerant genotypes have a lower HM 

concentration in the shoot than sensitive genotypes (Hall 2002). 

Complexation and compartmentation of heavy metals within the plant cell 

Once a heavy metal ion has entered the cell, a plant uses various strategies to cope with its 

toxicity. One such strategy consists of transporting the ion out of the cell or sequestrating it 

into the vacuole, thereby removing it from the cytosol or other cellular compartments where 

sensitive metabolic activities takes place. 

The central vacuole seems to be a suitable storage reservoir for excessively accumulated 

heavy metals. Vacuolar uptake of most solutes is energized by two vacuolar proton pumps 

(proton-ATPase and proton-pyrophosphatase) (Hassan and Aarts 2011). 

Range of gene families are involved in heavy metal ions uptake into cells, their vacuolar 

sequestration, remobilization from the vacuole, xylem loading and unloading. Some well-

characterized HM transporter proteins are zinc-regulated transporter, iron-regulated 

transporter like protein ZIP family, ATP-binding cassette transporters, the P-type metal 

ATPases, the natural resistance-associated macrophage protein family, multidrug resistance-

associated proteins, ABC transporters of the mitochondria, cation diffusion facilitator family 

of proteins, copper transporter family proteins, and so forth (Krämer et al. 2007).  

Chelation of heavy metals in the cytosol by high affinity ligands is potentially a very 

important mechanism of HM detoxification and tolerance in plants under heavy metal stress. 

Plants make two types of peptide metal binding ligands: phytochelatins (PCs) and 

metallothioneins (MTs).  

Phytochelatins are a family of Cys-rich polypeptides synthesized from GSH. The metal binds 

to the constitutively expressed enzyme γ-glutamylcysteinyl dipeptidyl transpeptidase (PC 

synthase), thereby activating it to catalyze the conversion of glutathione to phytochelatin. The 

biosynthesis of phytochelatins is induced by many metals, including Cd, Hg, Ag, Cu, Ni, Au, 

Pb, As, and Zn; however, Cd is by far the strongest inducer (Zagorchev et al. 2013). PCs 

complex Cd ions through the thiol group (–SH) of cysteine (Cys) and the PC-Cd complexes 

are accumulated in the vacuole through the activity of ABC transporters, thus limiting the 

circulation of free Cd
2+

 inside the cytosol (Dalcorso et al. 2010). 

The HM-detoxification process is not limited to the chelation of heavy metal ions. After 

chelation of metal ion by the synthesized phytochelatin, the complex is transported to the 

vacuole and stabilized there by forming a complex with sulfide or organic acid. It has also 
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been shown that PCs have a role in heavy metal transport, so their detoxifying capabilities 

may actually be secondary or part of a more complex mechanism.  

Metallothioneins are low molecular weight, Cys-rich, HM-binding, gene-encoded 

polypeptides that can bind metal ions via the thiol groups of their cysteine residues. Although 

the precise physiological function of MTs has not yet been fully clarified, proposed roles 

include (a) participation in maintaining the homeostasis of essential transition metals, (b) 

sequestration of toxic heavy metals, and (c) protection against intracellular oxidative damage. 

The biosynthesis of metallothioneins is regulated at the transcriptional level and is induced by 

several factors, including hormones, cytotoxic agents, and heavy metals, such as Cd, Zn, Hg, 

Cu, Au, Ag, Co, Ni, and Bi (Hossain et al. 2012). 

Organic acids may chelate with heavy metals in the cytosol, where the ions can be 

transformed into a nontoxic or less toxic form. Plants produce a range of ligands for Al, Cd, 

Cu, Ni, Co, and Zn. Carboxylic and amino acids, such as citrate, malate, and oxalate, histidine 

and nicotianamine, and phosphate derivatives are potential ligands for HMs and are found to 

play a role in tolerance and detoxification.  

Citrate has a high capacity to chelate heavy metal ions and has been well documented in the 

case of Fe. However, other HMs such as Cd, Ni, Co, and Zn have also a strong affinity for 

citrate (Gasic and Korban 2006).  

Nicotianamine is a free nonproteinogenic amino acid. It is mobile within the plant and has 

been detected in root and leaf cells as well as in phloem sap. It can bind metal ions like Fe, 

Zn, Cu, and Ni (Clemens 2006). 

Molecular chaperones  

Heat shock proteins (HSPs) act as molecular chaperones in normal protein folding and 

assembly, but may also function in the protection and repair of protein under stress 

conditions. Induction of HSPs by several transition metals (Zn, Cu, Cd, Hg, Al, Cr) has been 

reported. The molecular chaperones induced during HM stress could prevent irreversible 

protein denaturation resulting from the oxidative stress linked to metal exposure or help to 

channel their proteolytic degradation (Dalvi and Bhalerao 2013). 

Chemical modification 

Metal-modifying enzymes may be involved in the assimilation of heavy metals into organic 

molecules (e.g., selenate is metabolized to dimethylselenide), or in changing the oxidation 

state of metals (e.g., toxic Cr(VI) is reduced to nontoxic Cr(III)). In dicots, Fe (and possibly 

also Cu) is reduced by a reductase at the root cell membrane before uptake. Reduction of HMs 

in situ by plants may be a useful detoxification mechanism for phytoremediation (Pilon-Smits 

and Pilon 2002). 

Transcription factor (TF) 

Metal response element binding transcription factor 1, also called metal-responsive 

transcription factor 1, plays an important role in the cellular response and tolerance to heavy 

metal stress by triggering the activation of genes responsible for HM uptake, transport, and 

detoxification. TFs involved in metal stress response and tolerance have already been 

identified in different plant species (Singh et al. 2002). 

Induction of antioxidant defense and glyoxalase system 

Heavy metal stress induces oxidative stress and antioxidative defense systems, composed of 

free radical scavenging molecules such as ascorbate and glutathione, and the enzymes 

involved in their biosynthesis and reduction. Additionally, methylglyoxal, a cytotoxic 

compound, was found to increase in response to various abiotic stresses, including heavy 

metal stress, which is mainly detoxified by the glyoxalase system in plants (Hossain et al. 

2012). 
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Synthesis of proline 

Accumulation of proline in response to heavy metal stress has also been widely reported. 

Proline reduces Cd stress not by sequestering Cd, but by reducing Cd-induced free radical 

damage and maintaining a reducing environment within the cell (Ashraf and Foolad 2007). 

Polyamines  

Polyamines (PAs) are low molecular weight organic cations and are ubiquitous in all living 

organisms. The common PAs in plants are spermidine, spermine, and their diamine precursor, 

putrescine. Their physiological significance derives from their involvement in various kinds 

of biotic and abiotic stress responses including HM stress in plants. They have the capacity 

for scavenging free radicals and ROS (Franchin et al. 2007).  

Nitric oxide and heavy metal tolerance 

 Nitric oxide (NO) protects plants from oxidation damage by regulating general mechanisms 

for cellular redox homeostasis and promoting the transformation of •O2
-
 to H2O2 and O2 and 

also by enhancing H2O2-scavenging enzyme activities, although the NO molecule itself 

possesses antioxidant properties. In addition to a direct ROS scavenging activity and to the 

modulation of lipid peroxidation by LOX inhibition, NO may also protect cells against 

oxidative processes by stimulating glutathione synthesis (Xu et al. 2011). 

 

CONCLUSION 

Plant heavy metal tolerance is a multigenic characteristic controlled at multiple levels. A 

wealth of recent studies demonstrated that plants protect themselves from HM toxicity, 

besides other mechanisms, through an elevated level of nonenzymatic and enzymatic 

components of antioxidant defense system. Additionally, different heavy metals appear to 

have different mechanisms to elicit toxicity symptoms and plants employ different 

mechanisms as reactions to particular heavy metal. Among the various nonenzymatic 

antioxidant molecules that plants usually utilize against heavy metal stress, GSH is the most 

vital one. Besides detoxification of ROS directly or detoxification of ROS through 

antioxidative systems, GSH also plays additional roles, including heavy metal uptake, 

transport, and sequestration and formation of specific metal-binding ligands such as PCs 

(Dubey 2011, Zagorchev et al. 2013). 

Mutants, hyperaccumulators and naturally tolerant plant species give us important cues about 

a plant‘s response to heavy metal stress.  

Understanding the mechanisms of plant stress tolerance is a key to the successful selection of 

tolerant crops in growth areas affected by environmental pollution. Moreover, this should 

allow us to develop plants that are more suited for phytoremediation of heavy metal 

contaminated soils. 
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ABSTRAKT 

ÖKO-TEX Standard 100 ako medzinárodný systém skúšania a certifikácie textilných surovín, 

polotovarov a konečných výrobkov zabezpečuje, aby výrobky neobsahovali škodlivé látky. 

Norma ÖKO-TEX Standard 100 sa vzťahuje nielen na látky, ktoré sú zakázané, alebo 

regulované legislatívou, ale aj na ďalšie látky, ktoré podľa súčasných vedeckých poznatkov sú 

zdraviu škodlivé.  

Metodika skúšania v rámci systému ÖKO-TEX je zaloţená, okrem iného, na simulačných 

skúškach, ktoré berú do úvahy moţné spôsoby, ktorými by chemikália v reálnom ţivote 

mohla pôsobiť na ľudský organizmus (absorpcia ľudskou pokoţkou, preniknutie do 

tráviaceho traktu, vdýchnutie škodlivých látok). Textília, ktorá úspešne obstála v skúške sa 

môţe označiť značkou ÖKO-TEX. Do súčasnej doby bolo v rámci zdruţenia ÖKO-TEX 

vydaných viac ako 70.000 certifikátov a milióny výrobkov boli označené značkou ÖKO-TEX. 

Slogan „Dôvera v textílie― sa stal celosvetovým synonymom zodpovednej textilnej výroby, 

bezpečnosti a transparentnosti. 

Skúšanie a certifikácia sa vykonáva výlučne nezávislými oprávnenými textilnými 

výskumnými ústavmi a skúšobňami s overenými dlhoročnými skúsenosťami. VÚTCH-

CHEMITEX, spol. s r.o. ako asociovaný člen zdruţenia ÖKO-TEX so sídlom v Zürichu, 

zabezpečuje proces skúšania a certifikácie v systéme ÖKO-TEX pre ţiadateľov zo Slovenskej 

a Českej republiky. V príspevku budú prezentované postupy v rámci certifikácie podľa normy 

ÖKO-TEX Standard 100 a skúsenosti s vykonávaním certifikácie v tomto systéme. 

Poukáţeme na neustále sa sprísňujúce poţiadavky v systéme skúšania a certifikácie podľa 

normy ÖKO-TEX Standard 100 a tieţ na potenciálne moţný vplyv škodlivých chemických 

látok s potenciálnym výskytom v textilných a odevných výrobkoch. 
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ABSTRAKT 

V poslednom období sa neustále kladie dôraz na vývoj nových, čistejších a rýchlejších, 

environmentálne prijateľných metód, ktoré sú v súlade s koncepciou „zelenej chémie―. 

Cieľom je redukcia odpadu, návrh nových postupov, neznečisťujúcich produktov a výrobných 

postupov, ako aj optimálne vyuţitie materiálov - surovín z obnoviteľných zdrojov. 

Polysacharidy tvoria takúto skupinu biozdrojov, ktorá je nevyčerpateľná a komplexná pre 

chemickú funkcionalizáciu. Fyzikálnymi, chemickými a biochemickými modifikáciami 

moţno pripraviť vysoko funkcionalizované deriváty, ktoré majú unikátne vlastnosti, novú 

ekonomickú  metódu výroby, prípadne nové alebo neočakávané aplikácie. Pretoţe 

polysacharidy sú biodegradovateľné, ţiada sa, aby aj proces – postup ich modifikácie bol 

environmentálne prijateľný. V prezentácii budú uvedené výsledky  funkcionalizácie 

vybraných polysacharidov (celulóza, HEC, CMC, KMŠ, xylány), ktoré   viedli k derivátom 

s moţnosťou vyuţitia ako:  

- polymérne biosurfaktanty, emulgátori, disperagátori, 

- nosiče pre imobilizované enzými a HPLC chromatografiu 

- aditíva do polymérov (plastifikátori, zmäkčovadlá...) 

- antioxidanty vo farmácii či medicíne  

- kvapalno – kryštalické polyméry 

- fotovodivé polyméry a iné. 

Funkcionalizácie sa uskutočnili s cieľom pripraviť deriváty s rôznymi funkčnými skupinami a 

s rôznym stupňom substitúcie, konvenčnými i nekonvenčnými metódami prípravy. Často sa 

vyuţívala pri modifikáciách metóda prípravy účinkom mikrovlnného ţiarenia, ktorá podstatne 

skrátila reakčné časy. 

 

 

 

ÚVOD  

Chemickými modifikáciami moţno pripraviť vysoko funkcionalizované deriváty, ktoré majú 

unikátne vlastnosti, s moţnosťou vyuţitia ako: polymérne tenzidy, emulgátori, dispergátori, 

nosiče pre imobilizované enzými alebo HPLC chromatografiu, aditíva do polymérov 

(plastifikátori, zmäkčovadlá), antioxidanty vo farmácii či medicíne, kvapalnokryštalické 

polyméry, fotovodivé polyméry a iné. 

V práci sú uvedené výsledky funkcionalizácie vybraných polysacharidov – 

Hydroxyetylcelulózy, Karboxymetylcelulózy, Karboxymetylškrobu a Xylánu, ktoré viedli 

k derivátom s povrchovo aktívnymi vlastnosťami (polymérne tenzidy), prísady do polymérov 

(plastifikátori, zmäkčovadlá) a deriváty s antioxidačnými vlastnosťami. Funkcionalizácie sa 

uskutočnili s cieľom pripraviť deriváty s rôznym stupňom substitúcie (DS), konvenčnými 

i nekonvenčnými metódami prípravy.  
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MATERIÁL A METÓDY  

Hydroxyetylcelulóza (HEC) DS =1, MS=2, Karboxymetylcelulóza (CMC) DSKM = 0,5, 

Karboxymetylškrob (KMŠ) DS = 0,25 bol od Prof. Thomas Heinze Centrum Excelentnosti 

výskumu polysacharidov, Friedrich Schiller University Jena, Nemecko, Beech wood 

glucuronoxylan (BGX) bol získaný z Techcentrum - CHÚ SAV. Modifikácie uvedených 

polysacharidov sa uskutočnili klasickou metódou – účinkom chloridov vyšších mastných 

kyselín s rôznym hmotnostným pomerom reaktantov PS : RCOCl, v rôznom prostredí. Na 

dôkaz prítomnosti esterových skupín, prípadne iných skupín sa pouţila metóda FTIR 

spektroskopie. FTIR spektrá derivátov sa namerali na CHÚ SAV na FT-IR spektrometri 

NICOLET 6700 s ATR nádstavcom (SMART ORBIT DIAMOND) s rozlíšením 4 cm
-1 

a počtom skenov 128, od firmy Thermo Fisher Scientific, Madison, U.S.A. Povrchovoaktívne 

vlastnosti sa namerali postupmi, ktoré sú detailne uvedené v literatúre (Talába et al.1996, 

Mazíková et al. 2009). 

  

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Prvé esterifikácie vybraných polysacharidov sa uskutočnili klasickou metódou s vyššími 

acylhalogenidmi a to lauroyl aţ stearoylchloridmi v prostredí DMF a pyridínu za rôznych 

reakčných podmienok s cieľom pripraviť deriváty rozpustné vo vode a s rôznym stupňom 

substitúcie (DS) (Talába et al., 1996, Sroková et al., 2003). Teplota bola od 70 do 100 
o
C, 

hmotnostný pomer PS : RCOCl bol 2 : 1 aţ 1 : 2 a čas od 1 – 3 h. Reakčné podmienky 

a rozpustnosť vybraných derivátov sú uvedené v tabuľke I. Tieto hydrofobizácie - zavedenie 

hydrofóbneho substituenta do makromolekulového reťazca polysacharidu viedli k príprave 

esterov s nízkym DS. Na potvrdenie štruktúry pripravených esterov sa namerali IČ spektrá, 

v ktorých sú charakteristické pásy prislúchajúce esterovej skupine  pri vlnočte ≈ 1730 cm
-1

 

a zároveň sa pozoroval nárast pásov v oblasti vlnočtov prislúchajúcim CH2 skupinám ≈  2980 

cm 
-1 

z dlhého acylového substituenta. Väčšinou sa pripravili deriváty rozpustné vo vode 

a vlastnosti  sa hodnotili metódami pouţívanými pre povrchovoaktívne látky (povrchové 

napätie, kritická micelárna koncentrácia, emulgačná účinnosť, antiredepozičná a prípadne 

pracia účinnosť (tabuľka II). 
    
TabuľkaI. Reakčné podmienky prípravy esterov vybraných polysacharidov klasickou metódou v DMF / pyridín 

resp. NaOH 
 

Derivát Reaktant  PS : RCOCl Teplota, 
o
C Čas, h Rozpustnosť 

HEC-OCOSt
1 

StCOCl 1 : 1 90 3 R 

KMC-OCOSt
1 

StCOCl 1 : 2 90 1 R 

KMŠ-OCOLa
1 

LaCOCl 1 : 1 20 20 R 

BGX-OCOLa
1 

LaCOCl 2 : 1 70 3 R 

           
Tabuľka II. Charakteristické vlnočty esterovej skupiny, povrchové napätie ( ), kritická micelárna koncentrácia 

(cmc),  antiredepozičná a pracia účinnosť (ARU a PÚ) 
   

Derivát v(CO )cm
-1

 ( ) mN/m
 cmc, kg/m

3 
ARU, % PÚ, % 

HEC-OCOSt
1 

1747 51,4 0,5 N N 

KMC-OCOSt
1 

1730 54,9 1,24 22,9 45,3 

KMŠ-OCOLa
1 

1736 44,8 0,62 34,2 47,7 

BGX-OCOLa
1 

1736 61,3 0,27 2,7 63,4 

SDS - 32,0 1,25 N 78,4 

 

Ako vidno z tabuľky II, estery mierne zniţujú povrchové napätie vody, pričom vplyv 

substituenta resp. pouţitého polysacharidu sa najviac prejavil u HEC,  KMC a KMŠ, deriváty 
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ktorých zniţujú povrchové napätie, v dôsledku tvorby viskóznych roztokov a tieţ majú 

výborné emulgačné účinky s tvorbou stabilných emulzií.  

Uvedená klasická metóda je environmentálne neprijateľná a bola nahradená esterifikáciami 

účinkom zmesných anhydridov. Tieto sa pripravili „in situ― a viedli k príprave tzv. zmesných 

esterov. Ich nevýhodou bola skutočnosť, ţe sa deriváty obsahujúce karboxylovú skupiny 

izolovali v tzv. H – forme a bola nutná transformácia na ionizovanú Na –formu (BGX, KMŠ 

a KMC). Výsledky sú podrobne publikované v dizertačnej práci (Mazíková 2009) a v práci  

Sroková et al. 2004). Neskôr sa na prípravu esterov vyuţívali transesterifikácie rôznymi 

estermi typu vinyllaurátu (Vila), metyllaurátu (MeLa) alebo MERO (Tab. 3), ktoré prebiehali 

buď metódou „solvent free― alebo účinkom mikrovlnného ţiarenia v DMF, čím sa skrátil 

reakčný čas z hodín na minúty v porovnaní s klasickým ohrevom. 

 
Tabuľka III. Reakčné podmienky prípravy esterov vybraných polysacharidov  metódou transesterifikácie 

 

Derivát Reaktant  PS:MeLa
a 

Teplota, 
o
C Čas, h Rozpustnosť 

HEC-OCOLa MeLa 1 : 2 90 2 min 
b 

R 

KMC-OCOLa ViLa 1 : 2 100 2 min 
b 

R 

KMŠ-OCOLa
2 

ViLa 1 : 1 20 20  čR 

BGX-OCOLa
2 

ViLa 2 : 1 70 0,5
c 

čR  
               a

 – hmotnostný pomer 
               b

 - mikrovlnné ţiarenie 

          
c
 - solvent free 

 
Tabuľka IV. Charakteristické vlnočty v(CO)cm

-1
 esterovej skupiny, povrchové napätie ( ), kritická micelárna 

koncentrácia (cmc),  antiredepozičná a pracia účinnosť(ARU a PÚ) esterov pripravených transesterifikáciou
2 

   

Derivát v(CO) cm
-1

 ( ) mN/m
 cmc, kg/m

3 
ARU, % PÚ, % 

HEC-OCOLa 1743 50,7 nemá 72,5 87,0 

KMC-OCOLa 1737 50,4 nemá N N 

KMŠ-OCOLa
2 

1742 52,2 0,63 23,9 13,0 

BGX-OCOLa
2 

1740 61,5 0,26 5,0 60,0 

SDS - 32,0 1,25 N 78,4 

  ARU  pre štandard  CMC = 21,7%        N - nestanovené 

 

Ako vidno z Tab. 3 a 4 metódy transesterifikácie MeLa alebo ViLa s vybranými    

polysacharidmi sa realizovali za rôznych podmienok, prevaţne miernych pri klasickom 

ohreve a krátkom reakčnom čase pri mikrovlnnom ohreve. Celkove sa pripravilo mnoho 

laurátov HEC, KMC, KMŠ i BGX transeterifikáciami s MeLa, ViLa, ale aj MEROm, ktorých 

FTIR spektrá potvrdili prítomnosť esterovej skupiny s dlhým reťazcom  (C12-C18). Prevaţne 

všetky deriváty mali veľmi dobré aţ výborné povrchovoaktívne vlastnosti, najmä emulgačné, 

ale aj praciu účinnosť či antiredepozičnú, hoci v tejto práci uvádzame len niektoré deriváty 

ako príklady. Podrobné výsledky sú detailne uvedené v článkoch (Sroková et al. 2004 a 2009, 

Mazíková et al. 2009, Skalková et al. 2006). Hydrofobizácie uvedených polysacharidov viedli 

k príprave tzv. polymérnych tenzidov, ktoré sa tieţ testovali vo firme Procter & Gamble, 

Veľká  Británia.  

 

 

 

 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

126 
 

Tabuľka V. Emulgačná účinnosť vybraných esterov HEC, KMC, KMŠ, BGX pripravených transesterifikáciou 

v porovnaní so štandardom Tween 20 

 

Derivát h 1 h2 h 3 

HEC-OCOLa 0/0 0/0 0/4 

KMC-OCOLa 0/0 0/4 0/9 

KMŠ-OCOLa 0/0 0/0 0/44 

BGX-OCOLa 0/0 0/7 0/11 

Tween 20 0/0 0/0 0/6 

 

Emulgačná účinnosť je vyjadrená ako výška olejovej vrstvy v mm / výška krémovej vrstvy 

v mm na povrchu  emulzie vytvorená po 5 min (h1) po 1 h (h2) a po 24 h (h3)  

 

Zámerne sa pripravovali aj deriváty s vyšším DS, vysokosubstituované, s predpokladanou 

termickou stabilitou a moţnosťou ich vyuţitia vo funkcii aditív do polymérnych zmesí či 

kompozitov. Pripravili sa  estery BGX a KMŠ s DS ≈  0,5 - 2,5,  klasickou metódou 

(Mazíková 2009, Skalková et al. 2007). 

Pri esterifikáciách BGX so stearoylchloridom a lauroylchloridom sa zvýšil  mólový pomer 

reaktantov na 1 : 3 a čas od 1 - 5 h pri 70 
o
C. Pripravili sa estery – stearáty BGX s DS = 0,46 

– 1,84 a lauráty BGX s DS = 0,5 – 1,62 so zvýšenou termickou stabilitou, ktoré sa pouţili ako 

prísady do zmesí s LDPE.  Analogické podmienky sa zvolili pri príprave vyššie 

substituovaných esterov KMŠ . Mólový pomer  bol od 1 : 3 do 1 : 5 , reakčný čas 3-10 h., 

teplota 70 – 100 
o
C. Najvyššie DS od 2,1 do 2,5 sa dosiahli u laurátov KMŠ. Aj tieto estery 

KMŠ majú vyššiu termickú stabilitu a moţno ich pouţiť na prípravu zmesí so syntetickými 

polymérmi ako prísady na prípravu biodegradovatelných materiálov.      

Zaujímavé výsledky sa dosiahli pri funkcionalizáciách niektorých vybraných polysacharidov  

(BGX, HEC, KMC) s kyselinou ferulovou a škoricovou s cieľom pripraviť deriváty 

s antioxidačnými vlastnosťami. Modifikácie sa uskutočnili klasickou metódou s chloridom 

kyseliny škoricovej, ale aj voľnými kyselinami za pouţitia aktivátorov kyselín a to N,N'-

dicyklohexylkarbodiimidu (DCCI) alebo N,N´-karbonyldiimidazolu (CDI) v molárnom 

pomere PS : KŠ : DCCI = 1 : 2 : 2 analogicky ako uvádza literatúra ( Wondraczek et al. 2008) 

pri modifikáciách dextránu. Pripravili sa cinamáty HEC a BGX s veľmi nízkym DS (0,02 – 

0,08) a stanovila sa ich antioxidačná aktivita (AOA) dvomi metódami a to metódou 

vychytávania voľných radikálov tzv. DPPH a metódou chemiluminiscencie. Výsledky 

ukázali, ţe antioxidačná aktivita  súvisí so zvyšovaním DS. Porovnaním AOA metódou 

DPPH,  moţno konštatovat, ţe  feruláty HEC majú mierne vyššiu AOA v porovnaní 

s cinamátmi HEC ( Obr. 1). Termo – oxidačné a AOA vlastnosti niektorých testovaných 

derivátov vykazujú veľmi dobré výsledky, porovnateľné s aktivitou uvádzanou v literatúre, 

napriek veľmi nízkym DS (0,02 – 0,08).  
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Obr. 1 Porovnanie AOA (%)  testovaných HEC esterov pri koncentrácii 10 mg/ml, metódou DPPH 
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ABSTRAKT 

Niektoré chemické faktory môţu byť príčinou poškodenia vyvíjajúcich sa plodov. Od 

talidomidovej tragédii, keď sa narodilo okolo 10 000 detí s fokoméliami venuje sa zvýšená 

pozornosť potencionálnej teratogenite farmák. V poslednom období sa do popredia 

v teratológii a vývinovej toxikológii dostávajú environmentálne chemické agensy, ktorých 

počet sa stále zvyšuje. Kľúčový význam v oblasti ľudskej reprodukcie majú endokrinné 

a metabolivké disruptory. Negatívne ovplyvňujú transgeneračný epigenetický proces, ktorý 

spôsobuje prenos epimutačných zarodočných buniek na ďalšie generácie. Endokrinné 

disruptory môţu vyvolávať poruchy expresie génov. 

 

 

 

Chemické faktory v etiopatogenéze vzniku vrodených vývinových chýb zohrávajú podstatnú 

úlohu. Uţívania farmák v priebehu gravidite je pomerne rozšírené vo všetkých vyspelých 

krajinách. Zoznam jednoznačne preukázaných ľudských teratogénov zahrňuje len okolo 19 

liekov, medzi ne jednoznačne patrí talidomid. Dostatok jednoznačných dôkazov však bolo 

nazhromaţdených aţ v jeseň roku 1961. V USA dopad tejto katastrofy vďaka zásahu Frances 

K. Oldham Kelsey pracovníčke FDA boli minimálne, narodilo sa len 17 postihnutých detí. 

Typické vrodené vývinové chyby vyvolané talidomidom boli veľmi nápadné a týkali sa 

predovšetkým malformácií dolných a horných končatín. Vo odbornej literatúre  sa menej 

uvádza skutočnosť, ţe tento teratogén spôsobil celé spektrum ďalších vrodených  chýb, ktoré 

postihli uši, oči, tvárovú časti, CNS, dýchacie ústrojenstvo,  srdce a veľké cievy a skoro 

všetky abdominálne orgány. Všetky tieto poruchy vývinu  vznikli po podávajú talidomidu 

medzi 34. – 50. dňom gestácie ( 20. – 36. dní po fertilizáci). Okrem toho, takmer 40 % detí 

prenatálne exponovaných týmto teratogénom zomrelo hneď po narodení. Mechanizmus 

teratogénneho účinku tohto farmaka  napriek intenzívnemu experimentálnemu -  

laboratórneho výskumu dodnes nie je uspokojivo vysvetlený. Poznáme niekoľko formulácií 

hypotéz. Je to neurálna hypotéza zaloţená na výraznej redukcie počtu neurónov v dorzálnej 

časti ganglií. Thalidomid zničil  počet nevyhnutných neurónov potrebných na vývin končatín. 

Druhá hypotéza- ,, mezonefros je zaloţená na experimentoch in  vitro tkaniva z ľudského 

potratového materiálu. Hypotéza angiogenézy vychádza z poznatkov o schopnosti talidomidu 

potláčať angiogenézu, predpokladá sa, ţe primárnym cieľom talidomidu sú adhézne molekuly 

končatinového pupeňa a jeho kapiláry. Oxidačný stres predpokladá, ţe teratogénne účinky 

zahrňujú oxidačné poškodenie embryonálnych bunečných makromolekul v dôsledku tvorby 

voľných radiklálov. Táto hypotéza bola potvrdená v experimentách na zárodkoch 
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novozelanského bieleho králika. Nová kapitola vyuţívania talidomidu bola započatá  roku 

1965,  izraelským lekárom J.Sheskinom, ktorý podal tento preparát pacientovi s erythema 

nosodum leprosum. V súčasnom období je  talidomid okrem liečby lepry  skúšaný pri 

niektorých dermatologických, onkologických hematologických, gastroeterologických, 

pneumologických, neurologiských, reumatologických a ďalších ochorení. Okrem iných 

farmák podávaných v gravidite je pozornosť venovaná Aminopterínu, ktorý v 50. rokoch bol 

aplikovaný pri indikovaní terapeutických abortov. V niektorých prípadoch po jeho aplikácii 

medzi 4. – 12. týţdňom gestácie však k potratu nedošlo a narodili sa novorodenci 

s malformáciami. Osobitný súbor malformácií bol pozorovaný po podaní iného antifolátu, 

metotrexátu. Pri podaní v prvom semestri gravidity sa teratogénny efekt súhrne označoval ako 

aminopterínový syndróm. Experimentálne boli dokázane teratogénne účinky Isotretionínu, aj 

napriek tomu firma Hoffman – De Roche ho roku 1982 uviedla na trh. Napriek upozorneniam 

len v USA do roku 2003 bolo nim liečených viac ako 2000 ţien.  Väčšina  gravidít skončilo 

potratom alebo umelým prerušením, aj napriek tomu  viac ako 400 detí sa narodilo 

poškodených. Relatívne riziko sa odhadovalo na 25 %. Po podaní antiepileptika Phenytoinu,  

syntetizovaného ešte roku 1908, boli vyvolané charakteristické spektrá poškodenia 

malformácií označované ako fetálne hydantoinové syndrómy. Śkála potencionálnych 

patogénnych a teratogénnych  nox z liekov je oveľa širšia, hoci sa odhaduje, ţe len 3 % 

vrodených chýb spôsobujú lieky podávané budúcim matkám pred a počas   gravidity. 

Do vonkajšieho ţivotného  prostredia sa ročne dostáva tisíce zlúčenín, ako priemyselné 

splodiny (dioxíny, polychlorované bifenyly), ťaţké kovy, polycystické aromatické 

uhľovodíky a iné. K škodlivým látkam patria aj tie, čo sa podieľajú na zvyšovaní 

poľnohospodárskej výroby. Sú to umelé hnojivá, rastové stimulátory, herbicídy, pescitídy 

a iné. Tieto environmentálne činitele negatívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka, vrátane 

narúšanie normálnych reprodukčných procesov. Ďalším zdrojom negatívnych účinkov  na 

vyvíjajúci sa organizmus môţu byť aj potravinové aditíva, farbivá a konzervačné látky. Treba 

si uvedomiť, ţe embryotoxické riziko predstavujú nielen látky vyrábané človekom, ale aj 

niektoré prirodzene sa vyskytujúce toxíny. Môţu to byť napríklad produkty pliesní – 

mykotoxíny. 

Organické ortuť je spojená s novou chorobou, ktorú nazývame choroba Minimata. Podozrenie 

na riziko poškodenia zdravia intoxikovanými rybami bolo uţ známe od 50.rokov minulého 

storočia, Aţ neskoršie bolo potvrdené, ţe okrem poškodenia zdravia a úmrtí dospelých ( do 

roku 2001, tak bolo poškodených 2 300 ľudí, z toho 1780 zomrelo)  podozrenie na prechod 

látky cez placentu a otravu vyvíjajúceho sa plodu. Kedţe v tejto forme ortuť  zasiahla viaceré 

oblastiach Japonska (prefektúra Kjušu a Niigata), spôsobila postihnutia detí. Výskumníci 

zistili, ţe sa jedná kongenitálny syndróm Minimata. Charakterizovaný je poruchami 

psychomotorického vývinu, ktoré sa týkajú porúch prehĺtania, porúchy reči, chôdze a iných 

bihaviorálnych poškodení. Deti s týmto syndrómom okrem poškodenia zraku, sluchu 

a achabnutia svalov majú aj malformácie na končatinách. Tieto symptómy sú dôsledkom 

atrofie a hypoplázie mozgu a často sa prejavia aţ v priebehu prvých 6. mesiacov. 

V Iraku, Japonksu, Novom Mexiku a Śvédsku boli dokumentované prípady postihnutia detí 

narodeným matkám, ktoré v gravidite konzumovali chlieb pripravovaný z obilia ošetrovaného 

fungicídom obsahujúcim organickú ortuť. Dichloro – difenyl  - trichlorethan, známy ako DDT 

bol syntetizovaný uţ roku 1874. Za druhej svetovej vojny bol pouţívaný ako účinný 

prostriedok  na  hubenie komára Anofeles, ktorý prenáša nebezpečnú maláriu a vši 

prenášajúce týfus. Po vojne produkcia tejto toxickej látky prudko vzrástla, lebo sa začala 

masívne pouţívať na ochranu rastlín pred škodcami v poľnohospodárstve. Roku 2004 vstúpila 

do platnosti Stockholmská konvencia, ktorú ratifikovalo 98 štátov. Zakázala pouţívanie DDT. 

Podnetom k tomuto kroku bolo vydanie knihy ,, Tichá jar,, roku 1962, v ktorej autorka 
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uverejnila dôkazy o škodlivých účinkoch pesticídov  nielen na ţivotné prostredie, ale aj na 

človeka. 

Najväčšie nebezpečie DDT a DDE je dnes spojené s ich xenoestrogénnou aktivitou. 

Spomínané látky paria k tzv. endokrinným disruptorom alebo hormonálne aktívnym agensom, 

ktoré pôsobia na hormóny endokrinného systému. Podľa teórie endokrinných disruptorov 

môţu takého látky obsadzovať receptory hormónov a interferovať tak s reprodukciou. Tak 

negatívne ovplyvňujú vývoj ďalších hormonálne riadených procesov. Endokrinné hormóny sa 

vyskytujú v nízkych koncentráciách, expozícia aj vo veľmi nízkych dávkach, môţe viesť 

k zlyhanie endokrinného systému. Kritické je aj obdobie, kedy k expozícii dochádza, lebo 

v rôznych štádiách vývinu embrya a plodu sú aktívne rôzne hormonálne dráhy. Experimenty 

japonských vedcov  na zvieratách ukázali, ţe dochádza k poškodeniu vývinu samičích 

reprodukčných orgánov indukované DDT v embryonálnom období. V dospelosti spôsobujú 

rôzne reprodukčné problémy. Śkodlivé účinky polychlorovaných bifenylov (PCB) 

a Polychlorovanýchdibenzodioxínov (skratka Dioxíny) sú opísané v mnohých odborných  

štúdiách. Dioxín patrí k najtoxickejším látkam, ktoré sa človeku  podarilo vyrobiť. Údajne je 

aţ tisíckrát toxickejší ako najsilnejší prírodný jed kurare. V dlhodobom sledovaní sa okrem 

nádorových ochorení, objavujú poruchy štítnej ţľazy, imunitného systému a reprodukčných 

problémov. U muţov je to zníţenie počtu spermií a poškodenie aţ atrofia varlat, u ţien 

zníţenie plodnosti, poruchy vaječníkov a endometria. Charakterom pôsobenia patrí dioxín 

medzi obávané endokrinné disruptory. Pozornosť vzbudzuje najmä v súvislosti s negatívnymi 

– toxickými účinkami na embryonálny vývin a  ľudskú reprodukciu. 

Počet preukázaných environmentálnych patogénnych nox a potencionálnych  teratogénov sa 

bude v priebehu budúcich rokov určite rozširovať. Týka sa to pescitídov, ale tieţ 

polycystických aromatických uhľovodíkov a ftalátov . Najväčšie nebezpečie  sa skrýva 

v endokrinných disruptorov a z liekov medzi ne patrí napr. DES. Z prírodných kontaminantov 

prostredia je to ZEAROLENON, mykotoxín produkovaný niektorými plesňami rodu 

Fusarium, ktoré môţu poškodzovať aj  budúce generácie. Nemoţno preto vylúčiť, ţe naša 

zvýšená ţivotná úroveň bude spojená s bezohľadnou toxickou kontamináciou vonkajšieho 

ţivotného prostredia. Na druhej strane zaplatíme to daňou  v podobe nárastu civilizačných 

ochorení ako sú malignity, poruchy imunitného systému, obezity, kardiovaskulárnych 

ochorení. Určite sa to odrazí v poruchách reprodukčného procesu, čo negatívne ovplyvní  

kvalitu budúceho  genofondu novorodeneckej populácie u človeka. 
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ABSTRAKT 

Sorbent TEVA
®
 resin bol vyuţitý na stanovovanie 

126
Sn v koncentrátoch z heterogénneho 

odpadu pochádzajúceho z jadrovej elektrárne v Mochovciach. V rozhodnutí Úradu jadrového 

dozoru Slovenskej republiky sa uvádza, ţe producent rádioaktívneho odpadu je povinný 

deklarovať 19 koróznych a štiepnych rádionuklidov, medzi ktoré patrí aj rádionuklid 
126

Sn,  

ktorý je dôleţitý kvôli svojej dlhej dobe polpremeny (2,3.10
5
 roka) a kvôli dcérskemu 

produktu 
126m

Sb. Stanovovanie a separácia 
126

Sn býva zloţitá a kvalitné metódy momentálne 

nie sú rozšírené. Preto bolo nevyhnutné navrhnúť flexibilnú metódu, ktorou by sa pomerne 

rýchlo a jednoducho dokázala stanoviť prítomnosť 
126

Sn v matrici. V súčasnosti je populárne 

vyuţitie sorbentov zaloţených na extrakčnej chromatografii, ktoré dokáţu stanoviť široké 

spektrum rádionuklidov v rôznych matriciach. V našej práci sme vyuţili sorbent od firmy 

Eichrom Technologies TEVA
®
 resin, ktorý je jeden z najuniverzálnejších dostupných 

sorbentov - bol aplikovaný na analýzu technécia a tetravalentných aktinoidov, a taktieţ na 

separáciu amerícia od lantanoidov. Pred nanesením na kolónu, obsahujúcu TEVA
® 

resin, bolo 

nevyhnutné vyseparovať cín v podobe ţltej zrazeniny SnS2, pridaním (NH4)2S do mierne 

kyslého roztoku za vyuţitia princípu rovnice [SnCl6]
2-

(aq) + 2S
2-

(aq) <==> SnS2(s) + 4H
+
(aq) 

+ 6Cl
-
(aq). Centrifugáciou zrazeniny v roztoku sme odstránili interferujúce časti mimo 

precipitátu, ktorý sme rozpustili v koncentrovanej HCl. Vplyv koncentrácie kyseliny 

chlorovodíkovej a koncentrácie nosiča chloridu cinnatého na separáciu boli otestované 

stanovením chemického výťaţku cínu v modelových vzorkách. Bolo zistené, ţe vplyv 

koncentrácie HCl nie je aţ taký markantný oproti vplyvu mnoţstva pridaného nosiča cínu, 

ktorého optimum sme stanovili na hodnotu  7 mg/ml. V našom prípade trvala analýza od 

začiatku upravovania vzorky po vzorku pripravenú k meraniu cca 1 h, čo môţeme 

v porovnaní s inými dostupnými metódami povaţovať za veľmi rýchle. Rýchlosť separácie 

ale musí byť vo vzťahu s hodnotami výťaţkov. Výťaţky však mali uspokojivé hodnoty, čo 

opäť potvrdzuje vhodnosť tejto metódy na stanovenie rádionuklidov z tejto zloţitej matrice. 

Merané aktivity 
126

Sn v reálnych vzorkách jadrového odpadu pomocou HPGe detektora mali 

hodnoty pod MDA (Minimum Detectable Activity). 

 

 

 

ÚVOD 

Efektívna identifikácia, separácia a posúdenie štiepnych a aktivačných produktov 

pochádzajúcich z jadrovoenergetických zariadení sú potrebné pre ochranu ţivotného 

prostredia a ľudskej populácie od mutagénneho ionizujúceho ţiarenia. Popri 

najnebezpečnejších produktoch štiepenia s vysokým výťaţkom, akými sú 
137

Cs a 
90

Sr, ktoré 

majú relatívne krátke doby polpremeny, nesmieme zabúdať ani na iné, dlho ţijúce prvky 

tvorené v aktívnej zóne reaktorov akými sú 
239

Pu, 
94

Nb, 
129

I, 
93

Zr alebo
126

Sn. V našich 

predchádzajúcich prácach sme stanovovali 
239

Pu, 
93

Zr, 
94

Nb a 
90

Sr (Dulanská a kol. 2011, 
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2012, 2013) vyuţitím roznych rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z elektrárni na území 

SR. V našom novom testovaní sme sa zamerali na stanovenie 
126

Sn, ktorý je dlho ţijúci beta 

ţiarič s dobou polpremeny pribliţne 2.35 × 10
5
 rokov. Ako produkt štiepenia, jeho hlavným 

prírodným zdrojom je spontánne štiepenie 
238

U s pomerom v zemskej kore  
126

Sn/Sn menej 

ako 10
-14

. Hlavnou zloţkou 
126

Sn v ţivotnom prostredí je teda umelý produkt, ktorého 

koncentrácie můţu lokálne dosahovať zvýšené hodnoty (Hongtao a kol. 2011) 

Kinard a iný sa pokúsili izolovať 
126

Sn pomocou iónovýmennej procedúry z špecifického kalu 

vyuţitím gama pulznej analýzy na meranie dcérskeho produktu 
126

Sb (T1/2 = 12.4 d). Táto 

procedúra vyţadovala vysoký dekontaminačný faktor pre 
137

Cs. Pred separáciou je pridaný Sn 

nosič, roztok s 9M HCl podlieha iónovýmene a následne sa cín eluuje s 0.1M HCl. Vzorka 

potom můţe byť analyzovaná pomocou LSC pre 
126

Sn alebo práve pomocou spomínanej 

gama pulznej analýzy pre 
126

Sb po jeho vrastení (Kinard a kol. 1997). 

Zhang a Yang pouţili anión výmennú metódu bez pridania nosiča zo vzoriek vysokoatívneho 

kvapalného odpadu. Polyvinyl trimetylamínový typ resinu aniónový menič, ktorý sa nachádza 

v sklenej kolóne obsahujúcej 1ml resinu. Kolóna je kondiciovaná s 6M HCl, pričom roztok 

obsahujúci 
126

Sn a upravený na 0.5ml 6M HCl je prepustený cez kolónu. Kolóna je následne 

premytá 6ml 6M HCl a eluovaná s 10ml 10M HNO3/0,1M HCl. Výťaţky 
126

Sn dosahovali 

viac jako 90% (Zhang a kol. 2008).  

Počas našich experimentov sme vyuţili sorbent TEVA
® 

Resin na zachytávanie Sn
4+ 

katiónov 

z rôznych odpadov získaných z JE Mochovce. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Reagenty a materiály 

TEVA
® 

Resin (50-100 µm alebo 100-150 µm) bol dodaný firmou Eichrom Industries. 
113

Sn 

(certifikovaný roztok od Českého Metrologického Inštitútu pod číslom No. 9031-OL-657/12) 

bol pridávaný do kaţdej vzorky ako stopovač výťaţkov. Všetky iné pouţité chemikálie sú 

beţne dostupné kyseliny a iné látky. 

Optimalizácia separačnej metódy 

10 ml 7M HCl bolo označených s 
113

Sn a bolo pridané 6-7 mg stabilného nosiča cínu. Vzorka 

bola nanesená na 0.3 g sorbent TEVA
® 

Resin, ktorý bol kondiciovaný 10 ml 7M HCl a 
113

Sn 

bol eluovaný s rôznymi objemami 2M HNO3 (5-20 ml). Eluovaná frakcia bola meraná na 

gama detektore pri energií 392 keV pre 
113

Sn. Optimalizácia pre stanovenie vplyvu 

koncentrácie nosiča a kyseliny chlorovodíkovej bola vykonávaná tým istým postupom s 

variabilnými koncentráciami. 

Metóda separácie cínu z rádioaktívnych odpadov 

Rôzne mnoţstvá (3-30 ml) evaporovaného koncentrátu z JE Mochovce boli testované. 

Alikvotná čiastka koncentrátu bola odobraná, do neho boli pridané 7 mg Sn nosiča a 
113

Sn 

stopovač. Koncentrovanou HCl sme upravili hodnotu celej koncentrácie vzorky na 0,5M HCl. 

Zrazenina SnS2 bola získaná pridaním určeného mnoţstva (NH4)2S (100-500 μl). Precipitát 

bol odcentrifugovaný (10 min, 4000 o/min), premytý deionizovanou vodou a rozpustený 

v teplej HCl. Celkovo sa vzorka upravila na 1M HCl koncentráciu. Po prejdení cez kolónu s 

TEVA
® 

Resinom bol cín eluovaný s 10 ml 2M HNO3. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Metóda separácie cínu, vplyv mnoţstva nosiča a koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej 

Vplyv obsahu nosiča cínu na separáciu 
113

Sn pomocou TEVA
® 

Resin sorbentu bol testovaný 

pridávaním roznych mnoţstiev nosiča v rozmedzí od 1.38 po 15 mg do vzorky. Modelové 

vzorky obsahovali 10 ml 7M HCl a po pridaní nosiča a stopovača boli nanesené na kolónu s 

0.3g TEVA
® 

Resinu, predtým kondiciovanú 10 ml 7M HCl. Prietoková rýchlosť bola 

pribliţne 0.8 ml/min. Eluácia prebiehala s 10 ml 2M HNO3. Výsledky sú prezentované 
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v tabuľke I. Z výsledkov bolo vyhodnotené, ţe separácia cínu je kvantitatívna do 7 mg 

mnoţstva nosiča. Pre ďalšie vzorky bola vybraná práve táto koncentrácia.  

 
Tabuľka I. Vplyv koncentrácie nosiča Sn

4+
 na výťaţky separácie 

 

Koncentrácia Sn
4+

 R(
113

Sn) 
 
± U  

(mg/ml)  (%) 

1,376 85,8±5,4 

2,060 98,3±4,5 

3,440 78,6±3,3 

4,128 82,3±5,3 

6,880 104,5±8,2 

8,940 78,8±5,5 

12,000 62,9±4,8 

13,800 65,7±4,7 

 

Sn
4+

 v médiu, obsahujúcom HCl v o určitej koncentrácií, tvorí veľmi stabilný SnCl6
2-

. 

Správanie sa cínu v kyseline chlorovodíkovej je znázornené na obrázku 1. Tetravalentný cín 

vykazuje vysokú mieru retencie v rozmedzí od 0.1 po 10M HCl. Keď je koncentrácia vyššia 

ako 10M HCl, výťaţky klesajú pod 80%.  

 

 
 

Obr. 1 Vplyv koncentrácie HCL na výťaţky 

 

Separácia cínu zo vzoriek rádioaktívneho odpadu 

Koncentráty rôznych objemov (3-30ml), pochádzajúce z JE Mochovce, boli pouţité na 

testovanie separačnej metódy. Pred aplikáciou na kolónu  s TEVA
® 

Resinom boli vzorky 

upravené precipitačnou metódou za tvorby SnS2. Sulfid cínnatý môţe byť kvantitatívne 

precipitovaný pridaním H2S do bezkyselinového roztoku  soli cínu. Toto však nefunguje, ak 

je prítomná  HCl, kvôli formácií SnCl6
2-

. Na vytvorenie zrazeniny SnS2 sme pouţili (NH4)2S 
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(>= 20% - < 25%).  Vzorky boli upravené na koncentráciu HCl pod 0.5M potrebnej na 

vytvorenie zrazeniny SnS2. Zrazenina bola odcentrifugovaná od zvyšného roztoku a 

rozpustená v teplej koncentrovanej HCl. Pridaním deionizovanej vody sa zníţi koncentrácia 

HCl na potrebnú úroveň 1M. Takto upravená vzorka je nanášaná na kolónu s TEVA
® 

Resin, 

ktorá bola tieţ kondiciovaná s 1M HCl. 
126

Sn je eluovaný s 10 ml 2M HNO3. Aktivita 
126

Sn 

bola meraná gama spektrometrom gama lúčov jeho materského produktu, 
126m

Sb (666.3 keV). 

Všetky merané aktivity sa nachádzali pod MDA. 

 

ZÁVER 

Počas posledných rokov bola aplikácia sorbentov extrakčnej chromatografie na stanovenie 

rádionuklidov v různych matricích populárna kvůli mnohým výhodám, akými sú jednoducha 

manipulácia, redukcia pouţitých reaktantov, redukcia časovej a ekonomickej náročnosti či 

zlepšenie hodnůt výťaţkov a celkovej efektivity. Pouţili sme sorbent TEVA
® 

Resin na 

stanovenie 
126

Sn zo vzoriek rádioaktívneho odpadu , pochádzajúceho z Mochoviec, pričom 

sme vyuţili precipitáciu s SnS2, čo nám ponúklo elegantnú moţnosť vyhnúť sa náročným 

krokom purifikácie, potrebnej na analýzu v rámci tejto zloţitej matrice. Atestácia tejto metódy 

bola úspešná, vďaka čomu sa rozšíril potenciál vyuţitia sorbentu TEVA
® 

Resin nielen na 

doposiaľ skúmané rádionuklidy a matrice, ale aj na ďalšie testovanie iných rádionuklidov so 

zameraním na kontinuálne sekvenčné stanovenie. 
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ABSTRAKT 

Medzi veľkú skupinu problematických zlúčenín, ktoré sa vyskytujú v ţivotnom prostredí 

patria antibiotiká. Znepokojenie vyvolali najme kvôli ich širokému pouţívaniu v humánnej 

medicíne na liečbu alebo prevenciu ochorení, ako aj vo veterinárnej medicíne a ako 

chovateľské rastové stimulátory v poľnohospodárstve. Rôznymi spôsobmi vstupujú do pôdy 

a vodných zdrojov, pričom jedným z najdôleţitejších vstupov je aplikáciou čistiarenských 

kalov na povrch pôdy.  

V dôsledku nedostatočnej degradácie antibiotík v čistiarni odpadových vôd je sorpcia na kaly 

najvýznamnejším procesom odstraňovania biologicky ťaţko odbúrateľných farmaceutických 

látok. Cieľom tejto práce je získanie experimentálnych údajov o sorpčno–desorpčnom 

správaní vybraných farmaceutík v anaeróbne stabilizovanom kale a charakterizácia 

rozdeľovacieho koeficientu KD. 

 

 

 

ÚVOD 
V poslednej dobe vzrástol záujem o novo vznikajúce organické kontaminanty, ktoré zahŕňajú 

nielen novo objavené zlúčeniny, ale tieţ zlúčeniny novo vyvinuté v prostredí, napríklad 

liečiva a výrobky osobnej starostlivosti (PPCP), pesticídy, veterinárne prípravky, atď. 

(Richardson S.D. a kol. 2011). Znepokojenie ŢP vyvolali najme liečiva, pretoţe sú široko 

pouţívané v humánnej medicíne na liečbu alebo prevenciu ochorení, ako aj ako veterinárne 

liečiva a chovateľské rastové stimulátory v poľnohospodárstve  (Halling-Sorensen B. a kol. 

1998). Liečivá sú v ľudskom tele metabolizované do rôznych stupňov a ich vylučované 

metabolity a nezmenené materské zlúčeniny môţu podliehať ďalšej modifikácii v dôsledku 

biologických, chemických a fyzikálnych procesov na čistiarňach odpadových vôd (ČOV) 

(Verlicchi P. a kol., 2012). Bolo zistené, ţe mnoho z beţných liečiv sú neúplne odstránené 

pomocou prirodzeného rozkladu, alebo sú odolné voči degradácii. To znamená, ţe sú všade 

prítomné vo vodných zdrojoch a horizontoch pôdy. Ich neustále vypúšťanie z neúplne 

čistených odpadových vôd do ţivotného prostredia, by mohlo viesť k rôznym ekologickým 

účinkom, pretoţe sa môţu správať nepredvídateľne, keď sú v zmesi s inými chemickými 

látkami z okolitého prostredia. 

Analgetiká 

Analgetiká sú pomocné lieky proti bolesti, ktoré sa delia na narkotické analgetiká,  

nenarkotické analgetiká a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).  Majú rôzny účinok na 

periférny a centrálny nervový systém a sú široko pouţívané na zmiernenie bolesti na takmer 

všetky choroby (BuenoM. J. a kol. 2012).Spotreba analgetík v modernej industriálnej 

spoločností patrí objemovo na prvé miesto. Aj vďaka expanzii voľno predajných liekov má 

naďalej stúpajúci trend (Kriška M., 2014).Medzi najpredpisovanejšie NSA z hľadiska 
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tolerancie a relatívne dobrej účinnosti patria deriváty kyseliny propiónovej a deriváty kyseliny 

acetooctovej ako je diklofenak.  

 

 
 

Obr. 1 Diklofenak 

 

Antiepileptiká 

Antikonzultíva (antiepileptika) majú okrem hlavnej indikácie pri liečbe epilepsie aj pomerne 

dobrý efekt na potlačenie chronickej bolesti. Niektoré z nich sa vyuţívajú aj pri liečbe bolesti 

hlavy. Najznámejším predstaviteľom tejto skupiny je Karbamazepín. Karbamazepín je 

jedným z najčastejšie zistených antiepileptík vo výtoku odpadových vôd (ZhangYongjun a 

kol., 2008). Zo štúdie (Amore a kol., 1997) vyplýva, ţe teratogénne účinky spojené s jeho 

expozíciou sú vďaka jeho matabolitom. Ďalšia štúdia (Li a kol., 2013) ukázala, ţe je  

prevedený degradáciou na mnoţstvo  medziproduktov a vytvára  biologicky aktívne produkty 

prostredníctvom transformačných  reakcií v pôde. Jeho neúplné medziprodukty dokázali, ţe 

jeho preprava z pôdy a kontaminácia podzemných vôd predstavuje vysoké riziko. 

 

 
 

Obr. 2 Karbamazepín 

 

Sorpcia a desorpcia 

Najvýznamnejším procesom odstraňovania ťaţko biologicky odbúrateľných farmaceutických 

zlúčenín z odpadových vôd sa stáva sorpcia na kaly. Sorpcia buď dočasne alebo trvalo 

eliminuje farmaceutické látky z vodnej zloţky a zároveň určuje ich pohyb v rámci zloţiek 

ţivotného prostredia(HebererT., 2002).Z tohto dôsledku sú sorpčné vlastnosti 

farmaceutických zlúčenín zásadné pre pochopenie ich osudu a vplyvu na ŢP. 

Sorpcia závisí od fyzikálnochemických vlastností pevných látok a zloţitosti chemikálii ako aj 

od okolitých podmienok ako je pH, iónová sila, teplota alebo prítomnosť komplexov 

(Bowman a kol., 2002; Spark a kol., 2002). Na kvantitatívne určenie miery sorpcie slúţi 

distribučný koeficient medzi tuhou a kvapalnou fázou (KD, l/kg). KD predstavuje pomer 

rovnováţnej koncentrácie organickej látky i v pevnej fáze (Si, mg/kg) k jej rovnováţnej 

koncentrácii vo vode (Ciw, mg/l). Zároveň je jeho veľkosť závislá od vlastností pevnej fázy 

a vlastnosti organickej látky. Avšak nie je jasné či sa rovnováţny stav vţdy dosiahne, no 

napriek tomu väčšina modelov uvaţuje, ţe sa sorpčná rovnováha vţdy dosiahne (Ternes 

a kol., 2004). 

Proces desorpcie pomocou ultrazvuku sa vyznačuje účinnou štiepiacou silou pri degradácii 

rôznych toxických zlúčenín. Prekročením určitej intenzity ultrazvuku sa dosiahne kavitácia – 
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najskôr sa vytvárajú bublinky plynu, tie následne narastajú, aţ kým počas niekoľkých 

mikrosekúnd nedôjde ku kolapsu reakčnej zmesi. Tým sav malom objeme vody, obklopujúcej 

bublinky, vytvoria veľké hydrodynamické strihové sily. Ku kavitácii dochádza vplyvom 

veľkého tlakového gradientu a súčasného nárastu teploty vo vnútri bublinky. Tieto extrémne 

podmienky vedú vo vnútri bublinky k termálnej deštrukcii nestálych molekúl a súčasne k 

tvorbe vysoko reaktívnych 
•
OH radikálov, podieľajúcich sa na ďalšej degradácii polutantov 

(Poyatos a kol., 2010; Beneš, 2008; Mackuľak, 2013). 

Cieľom tejto práce je získanie experimentálnych údajov o sorpčno–desorpčnom správaní 

vybraných farmaceutík v anaeróbne stabilizovanom kale a charakterizácia rozdeľovacieho 

koeficientu KD. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Sorbent 

Na laboratórne experimenty bol pouţitý anaeróbne stabilizovaný kal z modelov pracujúcich 

pri mezofilných (37
o
C) a termofilných (55

o
C) podmienkach. Počiatočné zloţenie kalu 

a kalovej vody v reaktoroch je uvedené v tabuľke I. 

 
Tabuľka I. Počiatočné zloţenie kalu a kalovej vody 

 

  

Kal Kalová voda 

pH TS TSorg pH CHSK NMK Ntot 

- g/l g/l - mg/l mg/l mg/l 

Diklofenak   

37 °C 7,33 12 4,7 8,42 362 320 86 

55 °C 7,66 12,3 5,3 8,72 1070 920 130 

Karbamazepin   

37 °C 7,87 8,7 3,6 8,61 401 254 152 

55 °C 7,49 11,9 5,6 8,54 3665 2573 260 

 

Chemikálie 

V tomto príspevku sa počiatočné koncentrácie pracovných roztokov vybraných farmaceutík 

pohybovali v rozsahu od 10 µg/l– 1 g/l. Na ich prípravu bola pouţitá deionizovaná voda. 

V tabuľke II, sú uvedené vybrané fyzikálno-chemické charakteristiky subjektov skúmania ako 

je napríklad mólová hmotnosť (M), rozpustnosť vo vode (Ciw
sat

) a podiel látky v neutrálnej 

forme pri pH = 7,6 (α). 

 
Tabuľka II. Vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti vybraných farmaceutík 

 

Látka M (g/mol) Ciw
sat

 (mg/l) pKa α (%) 

Diklofenak 296,15 2,37 4,15 0,04 

Karbamazepin 236,27 17,70 14,00 99,9 

 

 

Priebeh experimentu 

Sorpcia všetkých farmaceutík bola realizovaná v sklenených fľašiach s objemom 0,5 litra, do 

ktorých bol pridaný anaeróbne stabilizovaný mezofilný a termofilný kal. Kal bol dávkovaný 
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v takom mnoţstve, aby jeho výsledná koncentrácia bola 1 g/l. Počas celého priebehu testu 

bolo zabezpečované nepretrţité miešanie zmesi, anaeróbne podmienky a udrţiavaná teplota 

pre mezofilné podmienky 37
o
C a termofilné 55

o
C. Pred samotným testom, boli najskôr fľaše 

vytemperované na dané podmienky a následne sa pridalo také mnoţstvo zásobného roztoku 

príslušnej farmaceutickej látky, aby jej počiatočné koncentrácie boli v rozsahu od 1 µg/l – 1 

g/l. Výsledný objem zmesi nariedeného kalu a liečiva bol 200 ml. Sorpčné experimenty 

prebiehali počas 24 hodín, pričom pred analýzou boli vzorky prefiltrované. Vo filtráte bola 

pomocou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie na prístroji HPLC s PDA detektorom 

stanovená zostatková koncentrácia látky po sorpcii (Ciw). Z rozdielu počiatočnej a zostatkovej 

koncentrácie látky vo vodnom roztoku bola vypočítaná jej koncentrácia v kale (Si).Po 

ukončení sorpčného testu sme pomocou ultrazvuku uskutočnili desorpciu liečiv. Do 

odmerných baniek bolo z kaţdej vzorky odobratých 25 ml a následne vloţených  do vodného 

kúpeľa ultrazvukového generátora na 30 min.Po tomto čase sme stanovili desorbované 

mnoţstvo daného liečiva z pevnej fázy (Pdes). 

Analytické stanovenie karbamazepínu a diklofenaku 

Koncentrácie farmaceutík vo vodných roztokoch boli vykonané na prístroji HPLC s PDA 

detektorom (Young Lin 9100). Mobilnú fázu pre analýzu tvoril metanol:voda, pričom sa 

pomer oboch fáz postupne menil v priebehu analýzy od 10:90 do 90:10 v 16. minúte, na konci 

analýzy. Teplota vzorky bola 20°C. Na separáciu a analýzu bola pouţitá kolóna Grace 

Inteligent, RP-18, dĺţka 150 mm, ID 4,6 mm, prietok mobilnej fázy: 1 ml/min, vlnová dĺţka 

PDA detektora bola 222, 210, 200, 235 nm (Mackuľak a kol., 2013). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Obsah organickej hmoty sa povaţuje za najdôleţitejšiu vlastnosť z hľadiska sorpčnej afinity 

kalu k skúmaným stopovým organickým látkam. Zo štúdie (Pommes a kol., 2013), ktorá sa 

zaoberá sorpciou farmaceutík v prírodných sorbentoch vyplýva, ţe s rastúcim obsahom 

organickej hmoty sa zvýši aj intenzita sorpcie farmaceutických zlúčenín. Anaeróbny 

stabilizovaný kal v porovnaní s primárnym a prebytočným kalom obsahuje niţšie percento 

organickej hmoty v dôsledku vyuţitia substrátu ako materiálu umoţňujúceho anaeróbny 

mikrobiálny rast (Pomiés a kol., 2013). Priemerné hodnoty distribučných koeficientov 

sledovaných farmaceutík v anaeróbne stabilizovanom kale sú uvedené v tabuľke III. 

 
Tabuľka III. Rozdeľovací koeficient KD, naviazaný podiel liečiv vyjadrený v % Psorp a desorbované 

(extrahované) mnoţstvo liečiv v % Pdes 

 

 

  

 

Diklofenak 

Diklofenak zaraďujeme medzi farmaceutiká, ktorévykazujú široké rozmedzie účinnosti 

odstraňovania sekundárnym stupňom ČOV. V dôsledku jeho nízkej hodnoty pKa by sa dala 

  

mezofilné podmienky termofilné podmienky 

KD Psorp Pdes KD Psorp Pdes 

l/kg % % l/kg % % 

Diklofenak 
C0 = 10 µg/l 2213,96 99,95 29,69 1028,82 99,90 36,17 

C0 = 10 mg/l 2879,31 99,97 23,94 - - - 

Karbamazepín 
C0 = 50 mg/l 33,04 97,06 - 2,63 72,49 - 

C0 = 1 g/l 120,36 99,18 - 7,03 87,55 - 
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jeho prítomnosť očakávať hlavne vo vodnej fáze ako v kale (Pomiés a kol., 2013; Luo 

Yunlong a kol., 2013). Avšak hneď od začiatku testu bolo v mezofilných podmienkach 

pozorované jeho odstránenie z kvapalnej fázy. Mnoţstvo diklofenaku, ktoré sa nasorbovalo na 

anaeróbne stabilizovaný kal v priebehu 24 hodín vzrástlo v mezofilných podmienkach aţ na 

hodnotu 99,95 %.  Desorpciou pomocou ultrazvuku vzrástla jeho koncentrácia vo vodnej fáze 

z 9,8 mg/l na hodnotu 12,8 mg/l, čo predstavuje 29,69 % desorbovaného mnoţstva 

diklofenaku. V termofilných podmienkach bola pozorovaná o čosi niţšia účinnosť desorpcie 

a niţšia hodnota distribučného koeficientu 1028 l/kg (obrázok 3). Carballa a kol. (2006)  

uvádza, ţe odstraňovanie dilofenaku bolo vo vyššej miere pozorované v mezofilných 

podmienkach porovnaním s termofilnými, čo je v súlade s experimentálnymi výsledkami 

získanými v tejto štúdii. 

 

 
 
Obr. 3 Experimentálne stanovené hodnoty rozdeľovacích koeficientov (KD) jednotlivých farmaceutických látok 

v anaeróbne stabilizovanom kale pri mezofilných (37
o
C) a termofilných (55

o
C) podmienkach pre koncentrácie: 

diklofenak = 10 µg/l a karbamazepín = 1 g/l 

 

Karbamazepín 

Táto zlúčenina je jednou z najviac perzistentných a môţe byť uvoľňovaná z ČOV v dôsledku 

enzymatického štiepenia jeho glukoronového konjugátu a uvoľňovania materskej zlúčeniny 

na prítoku (Moldovan, 2006; Radjenovic a kol., 2007). Odstraňovanie karbamazepínu teda 

moţno očakávať iba sorpciou na kal v dôsledku jeho hydrofóbnej podstaty (Radjenovic a kol., 

2007). Vysoká hodnota Kd karbamazepínu indukuje tendenciu zostávať v kale, čo 

korešponduje s jeho vysokým pKa. Sledovaním zmien dvoch rôznych prídavkov 

karbamazepínu na účinnosť sorpcie moţno usúdiť, ţe prídavok vyššej koncentrácie mal 

pozitívny efekt na zvýšenie účinnosti sorpcie v mezofilných aj termofilných podmienkach. 

V mezofilných podmienkach bolo mnoţstvo farmaceutika nasorbovaného na kal rovné 99,18 

%. Zvýšenie teploty na 55
o
C síce spôsobilo pokles v nasorbovanom mnoţstve, no napriek 

tomu bola jeho hodnota aţ 87,55 %.   

 

 

 

ZÁVER 

V predloţenom príspevku sme sa zaoberali stanovením sorpčno-desorpčného správania sa 

dvoch najčastejšie uţívaných farmaceutických zlúčenín v anaeróbnom kale. Z uvedených 
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výsledkov vyplýva, ţe obidve vybrané farmaceutické zlúčeniny majú vysokú sorpčnú 

schopnosť na anaeróbne stabilizovaný kal. Termofilné podmienky síce spôsobili mierny 

pokles v sorpčno-desorpčnom správaní sa oboch farmaceutík, ale v prípade diklofenaku bola 

aj v priebehu mezofilných podmienok pozorovaná jeho takmer 100% účinnosť odstránenia 

z kvapalnej fázy. Účinnosť desorpcie sa pohybovala okolo 30%. V prípade karbamazepínu 

mala teplota podstatne väčší vplyv na priebeh procesu a účinnosť sorpcie bola v mezofilných 

podmienkach okolo 80%.  

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Slovenskou agentúrou pre výskum a rozvoj v rámci 

zmluvy č APVV-0122-12. 
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ABSTRAKT 

V súčasnej dobe sa výskum v toxikológii ani v biomedicínskych odboroch nezaobíde bez 

experimentov na ţivých organizmoch. Pokusy na ţivých zvieratách sú však finančne nákladné 

a z mnohých dôvodov aj náročné – časovo, personálne, na poţiadavky na vybavenie, 

medzidruhové rozdiely medzi zvieratami, odlišné biorytmy. V neposlednom rade je veľmi 

dôleţitá aj etická stránka pokusu so ţivými zvieratami. V niektorých prípadoch nie je vhodné 

vykonať pokus na celom organizme, orgáne, alebo tkanive, ale je potrebné skúmať vlastnosti 

určitého typu buniek. Preto si medicínsky výskum bez tkanivových kultúr nedokáţeme 

predstaviť. Toxikologický výskum sa okrem iného zameriava aj na štúdium nových látok, a to 

nie len získavaných synteticky, ale aj látok z prírodných zdrojov. Tieto substancie môţu mať 

rôzne účinky na bunky – povzbudivé, ochranné, terapeutické, alebo naopak toxické. Testy 

cytotoxicity in vitro na bunkových líniách sú základnými technikami na stanovenie 

potenciálneho škodlivého účinku rôznych toxických látok na zdravie ľudí a zvierat.   

Po expozícii toxickými látkami dochádza v bunkách k rôznym fyziologickým a patologickým 

zmenám ako sú zmeny v adherencii, v bunkovom cykle, poškodenie DNA, apoptóza, nekróza. 

Tieto zmeny sú veľmi dynamické a závisia od typu buniek, pôvodu a koncentrácie látky a tieţ 

od doby pôsobenia na bunky. Odpoveď modelovej bunkovej línie RK13 na pôsobenie 

testovaných látok bola zaznamenávaná systémom xCELLigence počas celej doby 

experimentu. Zmeny v počte, morfológii, či adherencii buniek viedli k zmenám v elektrickom 

odpore na mikroelektródach na dne platničiek a hodnoty bunkového indexu boli systémom 

kontinuálne zaznamenávané kaţdú hodinu do kriviek. LDH kolorimetrická metóda je vhodná 

na quantifikáciu bunkovej smrti a lýzy buniek. Laktátdehydrogenáza (LDH) je stabilný 

cytoplazmatický enzým prítomný vo všetkých bunkách, ktorý je uvoľňovaný z cytosol buniek 

s poškodenou plazmatickou membránou. Únik LDH do kultivačného média je indikátorom 

nezvratnej smrti buniek spôsobenej poškodením bunkovej membrány a tento test je zaloţený 

práve na stanovení mnoţstva laktátdehydrogenázy v extracelulárnom médiu. 

Na testovanie bunkovej proliferácie bola pouţitá BrdU kolorimetrická metóda, princípom 

ktorej je inkorporácia BrdU (5-bromo-2-deoxyuridin) do novosyntetizovanej DNA 

v proliferujúcich  bunkách. Mnoţstvo BrdU stanoveného kolorimetricky na spektrofotometri 

je priamo úmerné mnoţstvu proliferujúcich buniek.  

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť stav buniek po expozícii ťaţkými kovmi dihydrát chlorid 

u kademnatého, dichroman draselný, heptahydrát síranu zinočnatého monitorovaním buniek 

v reálnom čase (RTCA), stanovením BrdU v novosyntetizovaných bunkách a meraním 

mnoţstva LDH uvoľneného z mŕtvych buniek. 
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ÚVOD 

Toxicita je komplexný jav zapríčinený priamym poškodením bunky, fyziologickým vplyvom 

ako napríklad membránový transport, zápalovým procesom alebo inými systematickými 

vplyvmi. Definície cytotoxicity sa rôznia, záleţia na povahe štúdie a na tom, či sú bunky 

usmrtené alebo len sa ich metabolizmus jednoducho zmenil. Všetky tieto testy zjednodušujú 

merané javy a sú pouţívané pre svoju ekonomickú nenáročnosť, jednoduchosť vyhodnotenia 

a reprodukovateľnosť. Rast buniek je všeobecne vnímaný ako regeneračný potenciál buniek 

meraný ako klonálny rast, čistá zmena v populačnej veľkosti, zmena v bunkovej hmote alebo 

metabolickej aktivite.  

Viabilita je definovaná ako ţivotaschopnosť bunky. Je to čas existencie jednotlivých buniek. 

V experimente je potrebné rýchlo a presne určiť počet vitálnych buniek a bunkovú 

proliferáciu. Tieto poţiadavky sú nevyhnutné napríklad pri štúdiu účinkov chemických látok, 

farmaceutík a pri určení cytotoxického potenciálu protinádorovej terapie. Medzi základné 

parametre hodnotiace rast kultúry zaraďujeme okrem viability a proliferácie aj bunkovú smrť 

a IC50, teda koncentráciu inhibítora, pri ktorej klesne aktivita na 50 % (Pan et al., 2013). 

Ťaţké kovy sa vyskytujú v prostredí a uţ v malých dávkach sú rizikom pre ţivý organizmus. 

Prvým cieľovým orgánom, kde sa prejaví toxicita ťaţkých kovov sú obličky, kvôli vysokej 

schopnosti epiteliálnych buniek transportovať a akumulovať tieto toxické látky (Barbier at al., 

2005). 

Cieľom práce teda bolo porovnať 3 spôsoby sledovania toxického účinku na modelovej 

bunkovej línie králikov RK13 (rabbit kidney cells) po expozícii ťaţkými kovmi dihydrát 

chloridu kademnatého (CdCl2), dichroman draselný (K2Cr2O7), heptahydrát síranu zinočnatého 

(ZnSO4) monitorovaním buniek v reálnom čase pouţitím xCELLigence systému (RTCA – 

Real-Time cell analyser), stanovením BrdU inkorporovaného v DNA novosyntetizovaných 

buniek a meraním mnoţstva LDH uvoľneného z mŕtvych buniek.  

 

MATERIÁL A METÓDY  
Pre analýzu sme pouţili králičie obličkové epitelové bunky RK13, ktoré sme kultivovali 

v EMEM médiu obohatenom o fetálne bovinné sérum (FBS, 10%). Bunky boli nasadené 

s hustotou 15 000 buniek na 1 jamku do  16-jamkových E-platničiek (Roche Applied Science) 

pre RTCA monitoring a s hustotou 22 000 buniek na 1 jamku do  96-jamkových platní (Sigma 

Aldricht) pre BrdU a LDH testy (Roche Applied Science) a následne kultivované po dobu 24 

hod. pri 37 °C v atmosfére 5% CO2 Po 24 hodinách, keď boli bunky ešte stále 

v exponenciálnej fáze k nim boli pridané testované látky v koncentráciách uvedených 

v tabuľke I. vybratých na základe predchádzajúceho stanovenia IC50 (výsledky nie sú 

uvedené). Testované látky boli k bunkám pridané v kompletnom kultivačnom médiu 

doplnenom o solvent, ktorým bol v tomto prípade dimetylsulfoxid (DMSO, 1%). Čas 

expozície buniek bol 24 hodín, pričom bunky vystavené pôsobeniu samotného solventu boli 

pouţité ako negatívna kontrola Počas celej doby experimentu boli monitorované systémom 

xCELLigence. V 24. hodine pôsobenia boli vykonané ďalšie testy cytotoxicity BrdU a LDH.  

 
Tabuľka I. Testované koncentrácie ťaţkých kovov 

 

 Koncentrácia (mg.l
-1

) 

Chlorid kademnatý 5 10 15 20 50 

Dichroman draselný 0,1 1 10 100 150 

Hepatahydrát síranu 

zinočnatého 

1 10 50 100 150 

xCELLigence systém 
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Monitoring zmien buniek v reálnom čase (RTCA) sa vykonáva pomocou xCELLigence 

systému v špeciálnych 16-jamkových E-platničkách, do ktorých bola napipetovaná bunková 

suspenzia s hustotou 25000 buniek na jamku. Na dne platničiek sú zlaté elektródy, ktoré 

zaznamenávajú odpor. Čím viac buniek je adherovaných, tým je odpor vyšší a naopak. Odpor 

znamená stav buniek, vyjadrený bunkovým indexom. Pokles alebo nárast bunkového indexu 

(CI) je systémom zaznamenávaný do kriviek v reálnom čase kaţdú hodinu (Ke et al., 2011). 

Výsledok bol prepočítaný ako % viability podľa vzorca: CI vzorky/CI kontroly x 100; 

pričom kontrolou sú bunky vystavené pôsobeniu samotného solventu. 

Proliferačný BrdU test 

Kolorimetrická metóda na kvantifikáciu proliferácie buniek bola vykonaná pomocou BrdU 

proliferačného testu podľa protokolu odporúčaného výrobcom (Roche Applied Science). 

BrdU (5-bromo-2′-deoxyuridine) je inkororovaný do novovzniknutej DNA namiesto tymidínu 

a slúţi ako indikátor schopnosti buniek proliferovať a syntetizovať DNA. Mnoţstvo 

inkorporovaného BrdU je merané spektrofotometricky. Výsledok bol prepočítaný ako % 

proliferácie podľa vzorca: absorbancia vzorky/absorbancia kontroly x 100; pričom 

kontrolou sú bunky vystavené pôsobeniu samotného solventu. 

LDH test 

Princíp testu je zaloţený na meraní mnoţstva laktátdehydrogenázy (LDH) uvoľnenej 

z mŕtvych buniek do extracelulárneho média. Uvoľnená LDH je indikátorom irreverzibilnej 

smrti buniek vzhľadom na poškodenú bunkovú membránu (Fotakis at al., 2006). Test aj 

spektrofotometrické meranie bolo vykonané podľa protokolu odporučeného výrobcom (Roche 

Applied Science). Výsledok bol prepočítaný ako % cytotoxicity. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Obličky sú schopné reabsorbovať a akumulovať kovy, čo vedie k intoxikácii, renálnemu 

poškodeniu a nefropatiám (Barbier et al., 2005). Bunková línia RK13 (obličkové králičie 

bunky) bola ošetrená ťaţkými kovmi v rôznych koncentráciách zvolených na základe 

predchádzajúceho stanovenia IC50. Počas celej doby expozície (48 hod) boli bunky 

monitorované systémom xCELLigence, ktorý zaznamenával zmeny adherencie a bunkového 

indexu. Hodnoty sa menili v závislosti od stúpajúcej koncentrácie a času expozície. V 24. 

hodine pôsobenia látok boli vykonané ďalšie testy cytotoxicity LDH a BrdU, na zistenie 

skutočného stavu – proliferácie a smrti buniek. Meranie BrdU inkorporovaného do 

novosyntetizovaných buniek vyjadruje mnoţstvo buniek, ktoré sú schopné syntetizovať DNA 

aj po expozícii testovanými látkami. Test cytotoxicity LDH preukázal rovnako ako 

predchádzajúce testy závislosť toxicity od zvyšujúcej sa koncentrácie. Podobne bol LDH test 

pouţitý ako indikátor toxicity pre pečeňové bunky po expozícii chloridu kademnatého (Dong 

et al., 1998) a tieţ v ďalších toxikologických štúdiách s pouţitím obličkových buniek 

(Fukumoto et al., 2001).   

V práci sme porovnali 3 spôsoby sledovania účinku ťaţkých kovov na modelovú bunkovú 

kultúru adherentných králičích obličkových buniek RK13. Systém xCELLigence umoţňuje 

monitorovanie stavu (adherencie, proliferácie) buniek počas celej doby experimentu. Je to 

výhodný spôsob sledovania buniek počas celej doby expozície testovanými látkami. Na 

základe poklesu, alebo nárastu rastových kriviek zaznamenávaných systémom je ľahké vybrať 

si vhodný čas pre testovanie ďalšími cytotoxickými testami. To značne skráti čas experimentu 

a takisto náklady na opakované testovanie. Nehovorí však priamo o ţivotnosti buniek, aj keď 

adherencia je vlastnosť ţivých buniek, k metabolickej aktivite, či syntéze DNA môţe 

dochádzať aj istý čas po odlupnutí buniek. Na základe porovnania dosiahnutých výsledkov 

môţeme konštatovať, ţe tieto metódy spolu vytvárajú obraz o celkovom stave buniek.  

Monitorovali sme ich adherenciu v reálnom čase po expozícii ťaţkými kovmi dihydrát 

chloridu kademnatého (CdCl2), dichroman draselný (K2Cr2O7), heptahydrát síranu 
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zinočnatého (ZnSO4) a následne sme vykonali testy proliferácie (BrdU) a smrti buniek 

(LHD).  

Na obrázku 1, 2, 3 je znázornené porovnanie výsledkov testov LDH, BrdU a RTCA po 24-

hodinovej expozícii testovanými látkami. Výsledky sú pre zrozumiteľnejšie vyjadrenie 

prepočítané na % pomocou kontrolných buniek vystavených samotnému solventu. Z grafov je 

zrejmé, ţe monitorovaním buniek v reálnom čase (RTCA) bol zaznamenaný mierny pokles v 

adherencii buniek uţ pri najniţších koncentráciách u všetkých sledovaných látok. Avšak 

schopnosť buniek syntetizovať DNA (BrdU test) bola dokonca vyššia ako u kontroly.  

Podobne, mnoţstvo LDH vyplaveného z buniek a tým aj percento cytotoxicity bolo relatívne 

nízke pri niţších koncentráciách. So zvyšujúcou sa koncentráciou sa zvyšoval aj toxický 

účinok na bunky, klesala ich schopnosť proliferácie a adherencie a zvyšovalo sa mnoţstvo 

vyplaveného LDH z poškodených mitochondrií buniek, teda % cytotoxicity sa so zvyšujúcou 

koncentráciou testovaných látok zvyšovalo. Môţeme konštatovať, ţe medzi testami LDH 

a RTCA bola zaznamenaná korelácia, avšak len v prípade testovania látok CdCl2  a K2Cr2O7 . 

Uvedené testy však nekorelujú s BrdU proliferačným testom, nakoľko sa princípy a ciele 

testovania značne líšia.  

 

 
 

Obr. 1 Porovnanie testov RTCA (% viability), BrdU (% proliferácie) a LDH (% cytotoxicity) 24 hodín po 

expozícii buniek CdCl2 v rôznych koncentráciach. Výsledky sú v grafe uvedené ako priemerná hodnota ± 

smerodajná odchýlka (n=3) 

 

 
 

Obr. 2 Porovnanie testov RTCA (% viability), BrdU (% proliferácie) a LDH (% cytotoxicity) 24 hodín po 

expozícii buniek K2Cr2O7. Výsledky sú v grafe uvedené ako priemerná hodnota ± smerodajná odchýlka (n=3) 
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Obr. 3 Porovnanie testov RTCA (% viability), BrdU (% proliferácie) a LDH (% cytotoxicity) 24 hodín po 

expozícii buniek ZnSO4. Výsledky sú v grafe uvedené ako priemerná hodnota ± smerodajná odchýlka (n=3) 

 

ZÁVER  

V závere musíme skonštatovať, ţe k tomu aby sa predišlo preceneniu, alebo naopak 

podceneniu toxických účinkov látok je potrebné testovanie s viacerými koncentráciami 

a v rôznych časových intervaloch. Aby bola dosiahnutá spoľahlivosť dosiahnutých výsledkov 

musí byť na testovanie cytotoxicity vţdy pouţitých niekoľko in vitro testov. Systém 

xCELLigence poskytuje veľmi výhodný spôsob monitorovania buniek počas celého 

experimentu a na základe zmien v bunkovom indexe uľahčí výber času vhodného pre 

testovanie ďalšími cytotoxickými testami, čas kedy cytotoxická látka zaznamenala svoj 

maximálny účinok indikovaný poklesom bunkového indexu. 
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ABSTRAKT 

Prírodná rádioaktivita vôd je daná obsahom  rozpustených pevných a plynných prírodných 

rádioaktívnych látok. Z prírodných rádionuklidov sú najčastejšie vo vodných roztokoch 

zastúpené nuklidy uránového rozpadového radu: zmes izotopov označovaná ako Unat: 
238

U + 
234

U (+ 
235

U), ďalej 
226

Ra a jeho dcérsky produkt 
222

Rn. Hodnoty objemovej aktivity rádia vo 

vodách sa pohybujú od 0,002 a 9,7 Bq.dm
-3

, pričom najvyššie hodnoty majú minerálne 

a termálne vody. Samovoľnou premenou 
226

Ra sa uvoľňuje 
222

Rn, z ktorého asi 67% 

difunduje do krvi a ten je z nej následne vylučovaný. Rádionuklid rádia sa vyznačuje 

chemickou podobnosťou s vápnikom, takţe jeho nadmerný príjem môţe viesť k jeho značnej 

koncentrácii v kostiach. Krátkodobé dcérske produkty 
226

Ra potom prispievajú k vnútornému 

oţiareniu. Cieľom našej práce bolo stanoviť 
226

Ra pomocou alfaspektrometrie vo vzorkách 

vôd. Pri separácii prírodného rádionuklidu 
226

Ra zo vzoriek prírodných minerálnych, 

pramenitých, prírodných liečivých a pitných vôd z územia Slovenskej republiky, Českej 

republiky a Slovinska sa aplikovala metóda separácie zaloţená na princípe extrakčnej 

chromatografie. Navrhnutá metóda vyuţíva nový selektívny komerčný sorbentu MnO2 – 

PAN. Sorbent MnO2 – PAN sa líši od klasického sorbentu MnO2 naviazaním 

polyakrylonitrilu (PAN) na jeho povrch, čím zabezpečuje jeho vysokú stabilitu. Výhodou 

separácie 
226

Ra na danom sorbente je rýchlosť separácie, jednoduchá úprava vzoriek pred 

analýzou a predovšetkým vysoká účinnosť navrhnutej metódy. Na alfa spektrometrické 

meranie 
226

Ra bola vzorka upravená spoluzráţaním s Ba
2+

. Rádiochemický výťaţok bol 

sledovaný pomocou stopovacieho rádionuklidu 
133

Ba. Získané hodnoty objemových aktivít 

jednotlivých analyzovaných vzoriek vôd boli porovnané s limitnými hodnotami určenými 

Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. 

 

 

 

ÚVOD 

V hydrosfére prítomné rádioaktívne látky
 
je moţné podľa pôvodu rozdeliť na prírodné 

a umelé. K prírodným rádioaktívnym látkam patria rádionuklidy a ich dcérske produkty 

vylúhované z pôdy a minerálov, ktoré sa následne dostávajú do hydrosféry. K umelým 

rádionuklidom patria rádioaktívne látky vznikajúce pri jadrových výbuchoch a činnosti 

jadrového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení. Väčšia časť rádioaktívnych látok 

prítomná alebo vznikajúca v atmosfére sa prostredníctvom rádioaktívneho spádu dostáva do 

povrchových vôd. Okrem toho sa značná časť rádioaktívnych látok dostáva do hydrosféry, 

pretoţe vymytá z pôdy alebo po prechode cez potravinový reťazec prechádza do riek 

a oceánov. Tu sa akumuluje, resp. zabudováva do organizmu rastlín a ţivočíchov, a takto sa 

dostáva von z hydrosféry. Prírodná rádioaktivita vôd je daná obsahom rozpustených pevných 

a plynných prírodných rádioaktívnych látok. Hlavnými prírodnými rádionuklidmi 

mailto:vgardonova@gmail.com
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podzemných a povrchových vôd prechádzajúcimi z horninového prostredia sú 
40

K, 
238

U, 
234

U, 
232

Th, 
226

Ra a 
222

Rn. Z daných rádionuklidov sú najčastejšie vo vode zastúpené nuklidy 

uránového rozpadového radu: zmes 
238

U + 
234

U (+ 
235

U) označovaná ako Unat, 
226

Ra a 
222

Rn . 

Práve  rádionuklid rádia - 
226

Ra (T1/2 = 1620 rokov, α – ţiarič) je nebezpečný pre ľudský 

organizmus pretoţe sa ukladá v kostiach a jeho premenou sa uvoľňuje 
222

Rn, z ktorého asi 67 

% difunduje do krvi a je z nej vylučovaný. Rádionuklid rádia sa vyznačuje chemickou 

podobnosťou s vápnikom. Preto jeho nadmerný príjem môţe viesť k jeho značnej 

koncentrácii v kostiach. Krátkodobé dcérske  produkty 
226

Ra potom prispievajú k vnútornému 

oţiareniu. Hodnoty objemovej aktivity rádia vo vodách sa vyznačujú rozptylom od 0,002 do 

9,7 Bq.dm
-3

. Najvyššie hodnoty majú minerálne a termálne vody, pričom s rastom 

mineralizácie vôd narastá aj koncentrácia rádia v roztoku (Tölgyessy a kol. 2006, Tölgyessy a 

kol. 2000, Mátel a kol. 2007).  

Stanoveniu 
226

Ra vo vodných vzorkách bolo venovaných viacero prác zahraničných 

a domácich autorov. Najpouţívanejšie metódy stanovenia rádia sú zaloţené na princípe 

extrakčnej chromatografie, spoluzráţania a iónovej výmeny. Rýchla a účinná metóda 

separácie 
226

Ra a 
228

Ra z vodných vzoriek bola vyvinutá Maxwellom (Maxwell 2006). 

Navrhnutá metóda bola zaloţená na rýchlom zakoncentrovaní rádionuklidov rádia s vyuţitím 

MnO2 sorbentu (Eichrom Technologies) a jeho následnom rozloţení zo substrátu sorbentu 

zmesou 4 mol·dm
-3 

HCl – 1,5 % H2O2. Na prípravu 
226

Ra pre alfa spektrometrické meranie 

boli v tandeme pouţité sorbenty DGA resin a Ln resin, zavedením ktorých boli odstránené 

interferencie tória a uránu. Rádionuklid 
228

Ra bol stanovovaný prostredníctvom 
228

Ac. 

Výhodou navrhnutej metódy je pouţitie vákuového boxu s vysokými prietokovými 

rýchlosťami, čo výrazne zniţuje čas separácie. Simultánnemu stanoveniu 
226

Ra a 
228

Ra vo 

vzorkách vôd metódou vyuţívajúcou 3M s EMPORE
TM

 Radium Rad Disks sa venovala 

Ďurecová (Ďurecová 1997). Pouţívané EMPORE
TM

 Radium Rad Disks pozostávali z 500 μm  

tenkej membrány, na ktorej bol impregnovaný crown – éter, tak aby selektívne extrahoval 

dvojmocné katióny rádia z kyslých roztokov. Výhodou 3M s EMPORE
TM

 Radium Rad 

Disks je ich vysoká kapacita pre rádium. Aktivita oboch rádionuklidov bola meraná 

prostredníctvom ich dcérskych produktov 
222

Rn a 
228

Ac. Na eluovanie stanovovaných 

rádionuklidov z EMPORE
TM

 Radium Rad Disks boli pouţité rozdielne koncentrácie 

diammonium hydrogén citrátu (DHC). Získané výťaţky pre 
226

Ra boli 99 % a pre 
228

Ac 79 %. 

Výhodou danej metódy je jej jednoduchosť, kvantitatívnosť, časová nenáročnosť 

a minimalizácia odpadov.  

Cieľom práce bolo navrhnúť a optimalizovať novú separačnú metódu pre alfa spektrometrické 

stanovenie 
226

Ra zo vzoriek prírodných minerálnych, pramenitých, prírodných liečivých 

a pitných vôd prevaţne z územia Slovenskej republiky. Vyvinutá metóda je zaloţená na 

princípe extrakčnej chromatografie s vyuţitím selektívneho sorbentu MnO2 – PAN. Tento 

sorbent sa od sorbentu MnO2 líši naviazaním polyakrylonitrilu na jeho povrch, čím 

zabezpečuje jeho vysokú stabilitu (Triskem Infos). Výhodou separácie 
226

Ra na sorbente 

MnO2 - PAN je rýchlosť separácie a jednoduchá úprava vzoriek pred analýzou. Na alfa 

spektrometrické meranie bola vzorka upravená spoluzráţaním s Ba
2+ 

(Maxwell a kol.). Na 

stanovenie rádiochemických výťaţkov bol pouţitý stopovací rádionuklid 
133

Ba. Získané 

hodnoty objemových aktivít jednotlivých analyzovaných vzoriek vôd boli porovnané 

s limitnými hodnotami určenými Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z roku 2007. 

 

MATERIÁL A METÓDY  
Činidlá a materiály 

MnO2 – PAN (< 0,1 mm) – výrobca doc. Šebesta, ČVÚT Praha. Všetky ďalšie chemikálie 

boli beţne dostupné v analytickej čistote kyselín a chemikálií. 
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Metóda separácie 
226

Ra 

Na začiatku separácie bolo potrebné jemne sýtené a sýtené vzorky vôd povariť z dôvodu 

odstráneniu CO2. K jednotlivým vzorkám vôd bolo pridaných 50 μl neizotopického  

stopovacieho rádionuklidu 
133

Ba na sledovanie rádiochemického výťaţku separácie. pH 

vzorky bolo upravené s hydroxidom sodným na hodnotu 7 (± 0,04). Práve pri pH = 7 prebieha 

adsorpcia rádia na sorbente MnO2 - PAN s maximálnym výťaţkom. Jednotlivé analyzované 

vzorky boli naniesené na kolónu (výška kolóny asi 40 cm, priemer 1 cm) naplnenú sorbentom 

MnO2 – PAN (2 ml). Kolóna bola kondiciovaná deionizovanou vodou. Následne bola na 

kolónu nanesená vzorka vody s prietokovou rýchlosťou 5 ml·min
-1

. Kolóna sa premyla 20 ml 

deionizovanej vody. Rádium bolo eluované 20 ml 6,5 mol.dm
-3

 HCl s prietokovou rýchlosťou 

1,5 ml·min
-1

. Vzorka rádia bola pripravená na alfa spektrometrické meranie metódou 

spoluzráţania s Ba
2+

 podľa nasledujúceho postupu.  

Eluovaná frakcia obsahujúca rádium a stopovací rádionuklid 
133

Ba boli odparené do sucha. 

K odparku bolo pridaných 10 ml 2 mol.dm
-3

 HCl, 1,5 g síranu amónneho, 200 μl nosiča Ba
2+

 

(250 mg.ml
-1

)  a 2,5 ml izopropylalkoholu. Takto upravená vzorka bola vloţená  na 15 min do 

ľadového kúpeľa a zároveň do ultrazvuku. Následne bola vzorka prefiltrovaná na filtri (25 

mm Tuffryn
®
 membrane filter, 0,2 μm) a vysušená pod IČ lampou. Preparát bol najskôr 

zmeraný na HPGe spektrometri na určenie výťaţku separácie a následne sa rádium zmeralo 

na metrologicky overenom dvojkomorovom -spektrometri 576A s ULTRA
TM

AlphaDetector 

600, EG G ORTEC. Spektrá boli následne spracované programom GammaVision (32-bit), 

EG G ORTEC (obrázok 1). 

 
 

Obr. 1 Alfa spektrum  
226

Ra v prírodnej minerálnej vode Budiš 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Nová metóda separácie 
226

Ra z analyzovaných vzoriek prírodných minerálnych, 

pramenitých, pitných vôd a prírodných liečivých vôd bola zaloţená na extrakčnej 

chromatografii vyuţívajúc nový sorbent MnO2 – PAN. Zdroje jednotlivých analyzovaných 

vzoriek vôd pochádzali zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Slovinska. Na základe 

porovnania rádiochemických výťaţkov rádia v jednotlivých analyzovaných vzorkách vôd 

bola zistená účinnosť separácie v rozmedzí od 92,1 do 100 % (Tabuľka 1). Výnimkou bola 

vzorka prírodnej liečivej vody - Sulinka, kde pri úprave pH nastal vznik koloidov. Na základe 

získaných výsledkov je moţné pokladať navrhnutú metódu separácie 
226

Ra
 
zaloţenú na 

pouţití sorbentu MnO2 - PAN ako vhodnú a vysoko účinnú. V tabuľke 1 sú zároveň 

prezentované aj hodnoty objemových aktivít 
226

Ra pre jednotlivé analyzované vzorky vôd. 

Získané hodnoty objemových aktivít rádia  boli porovnané s jednotlivými limitnými 

hodnotami určenými Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 
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2007. Najvyššia prípustná hodnota obsahu 
226

Ra v prírodnej minerálnej vode a v prírodnej 

liečivej vode je 1,9 Bq·dm
-3

 a v pramenitej a pitnej vode 0,6 Bq·dm
-3

. Porovnaním bolo 

zistené, ţe ani jedna z analyzovaných vzoriek vôd neprekračuje stanovené limitné hodnoty vo 

Vyhláške 528. 

 

Tabuľka I. Výsledky stanovenia 
226

Ra v analyzovaných vzorkách 

Poznámka: U = k.u, k = 2; U – rozšírená neistota, CZ – Česká republika; SVK – Slovenská 

republika;SLO - Slovinsko  

 

ZÁVER  

Nová rýchla metóda stanovenia 
226

Ra z analyzovaných vzoriek vôd je zaloţená na metóde 

extrakčnej chromatografie s vyuţitím nového selektívneho sorbentu MnO2 – PAN, pričom 

ako vhodné elučné činidlo sa pouţila 6,5 mol.dm
-3

 HCl.  Preparáty na alfa spektrometrické 

stanovenie rádia boli pripravené spoluzráţaním s Ba
2+

. Dosiahnuté rádiochemické výťaţky 

rádia naznačujú vysokú účinnosť navrhovanej metódy pre stanovenie rádia. Získané hodnoty 

objemovej aktivity rádia boli porovnané s limitnými hodnotami určenými Vyhláškou 528 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007, pričom ţiadna z analyzovaných 

vzoriek neprekročila dané limitné hodnoty. 

 

Poďakovanie: Stanovenie rádia pomocou MnO2 - PAN sorbentu bolo realizované vďaka 

Grantu UK/169/2013 - Rádiochemická charakteristika popolčekovej skládky. 
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 Názov vzorky Miesto odberu 
R (

133
Ba) 

[%] 

A±U 

[Bq·dm
-3

] 

Prírodná 

minerálna 

voda 

Magnesia (CZ) Slavkovský les 100,0 0,003 ± 0,001 

Radenska (SLO) Radenci 100,0 0,003 ± 0,001 

Budiš (SVK) Budiš 95,1 0,114 ± 0,008 

Gemerka (SVK) Tornaľa 98,0 0,126 ± 0,010 

Salvator (SVK) Lipovce 100,0 0,167 ± 0,015 

Prírodná 

liečivá voda 

Sulinka (SVK) Sulín 67,9 0,201 ± 0,021 

Brusnianka (SVK) Brusno 100,0 0,711 ± 0,050 

Nimnická (SVK) Nimnica 100,0 0,019 ± 0,002 

Pramenitá 

voda 

Korytnica (SVK) Korytnica 98,1 0,023 ± 0,002 

Rajec (SVK) Rajecká Lesná 100,0 0,002 ± 0,001 

Prameň sv. Františka (SVK) Rajecká Lesná 98,0 0,002 ± 0,001 

Pitná voda Očný prameň (SVK) Sobrance 92,1 0,128 ± 0,010 
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ABSTRACT 

Thermogravimetry (TG) and derivative thermogravimetry (DTG) have been applied to the 

investigation of thermal behaviour of the complexes Cu(2-Brbz)2(denia)2(H2O)2  (I), Cu(3-

Brbz)2(denia)2(H2O)2  (II), Cu2(2-Brbz)2(denia)2  (III) and Cu2(3-Brbz)2(denia)2  (IV), where  

2-Brbz and 3-Brbz = 2-bromo- and 3-bromobenzoatoanions, denia = N,N-

diethylnicotinamide. Denia is toxic agent, but it is used as respiratory stimulant. Thermal 

decomposition of complexes (I) and (II) proceeds in three steps. Heating of these compounds 

first results in a release of water molecules, the final product was CuO. Thermal 

decomposition of complexes (III) and (IV) proceeds in two steps and first release denia 

molecules. The final product was also CuO. The thermal stability of studied complexes can be 

ordered in the sequence (I) < (II) < (III) < (IV).  

 

 

 

INTRODUCTION 

It is well known that N,N-diethylnicotinamide (abbreviated as denia) is toxic, but was used as 

the respiratory stimulant [1-3] that is still in use nowadays. Its possible interactions with 

biometals in living system and proved biological activity of some complexes are the reasons 

of the enormous bioinorganic chemists interest on these complexes with different metal ions 

and their thermal properties [4-7]. The copper atoms also play many important roles in living 

systems.  

In order to enhance understanding of the biologically important ligand – metal ion 

interactions, we have been studying the thermal and spectral properties of some copper (II) 

complexes with N,N-diethylnicotinamide. This work is a continuation of our previously 

studies [8-10] on the thermal properties of metal complexes with heterocyclic ligands and is 

directed on the preparation of bromobenzoato complexes (Brbz) of the type Cu(2-

Brbz)2(denia)2(H2O)2 (I), Cu(3-Brbz)2(denia)2(H2O)1 (II), Cu2(2-Brbz)4(denia)2 (III), Cu2(3-

Brbz)4(denia)2 (IV) (Fig.1) along with thermal and spectral investigation of prepared 

complexes.  
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                      (a)                                             (b)                                   (c) 

 
Fig. 1 Structures of bromobenzoato Cu (II) complexes with N,N-diethylnicotinamide (denia) (a), 2-BrbzH (b) 

and 3-BrbzH (c) 

 

MATERIAL AND METHODS 

Preparation of samples  

Copper (II) acetate was solved in appropriate solvent (ethanol, water, aceton, acetonitrill or 

methanol). The stoichiometric amount of denia was added under stirring to the obtained 

solution of copper (II) acetate to reach the stoichiometric ratio of copper (II) to (denia) [11]. 

After few minutes of reaction mixtures stirring the stoichiometric amount of appropriate acid 

(2-brombenzoic or 3-brombenzoic acid) was added. Mixtures were left stirred for several 

minutes. After this time, the products, obtained from reaction mixtures were filtrated off, 

washed with small amount of water and dried in air ambient temperature.   

Apparatus and methods 

Carbon, hydrogen and nitrogen analyses were carried out on a CHNSO Flash EA
TM

 1112 

Automatic Elemental Analyzer. Thermal properties were studied with a Derivatograph OD 

102 (MOM Budapest) in air atmosphere by using a ceramic crucible with a sample mass of 

150 mg from room temperature to 1000 ˚C. A heating rate of 10 ˚C min
-1

 was chosen for all 

measurements. The infrared (IR) spectral were obtained on Philips analytical PV 9800 FTIR 

spectrometer in the range 400 – 4000 cm
-1

. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

It is known, that the reaction conditions could have the great influence on the structure and 

properties of new produkts from the used reaction systems [8,9]. Based on this experience the 

system of copper (II) acetate, N,N-diethylnicotinamide and bromobenzoic acid was selected 

to find out influence of the different experimental conditions on composition and properties of 

prepared complexes [11]. In this study we have characterized thermal and spectral properties 

of monomeric complexes of the type Cu(X-Brbz)2(denia)2(H2O)n (n = 2 or 1) and dimeric 

complexes of the type Cu2(X-Brbz)4(denia)2 (X = 2 or 3). 

The analytical data of the studied complexes, reported in Table I, show a good agreement 

between the experimental and calculated data.  

 
Table I.  Analytical data of studied complexes 

 

Complex 
Cal. / % Found / % 

C H N C H N 

Cu(2-Brbz)2(denia)2(H2O)2 (I) 48,00 4,75 6,53 47,70 4,71 6,55 

Cu(3-Brbz)2(denia)2(H2O)1 (II) 48,64 4,47 6,18 48,73 4,57 6,68 

 Cu2(2-Brbz)4(denia)2             (III) 44,92 3,46 4,37 44,74 3,53 4,34 

 Cu2(3-Brbz)4(denia)2             (IV) 44,92 3,46 4,37 45,04 3,54 4,41 

                                                                                                

The thermal decomposition data of the complexes I-IV are summarized in Table II. 
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Table II. Thermal decomposition data of studied complexes 

 

Complex 
DTG TG 

Tmax  / ˚C Temp.interval/˚C Δm(found)/cal./% Lost component 

I 

138 52-216 4,2/4,1 2 H2O 

341 216-488 41,8/41,8 (denia)2+(2-Brbz) 

682 488-775 46,7/46,5 (2-Brbz) 

II 

151 53-247 2,7/3,2 H2O 

374 247-520 54,2/54,3 (denia)2+(3-Brbz) 

743 520-830 60,6/60,2 (3-Brbz) 

III 
272 240-347 52,0/51,8 (denia)2+(2-Brbz)2 

488 347-699 23,0/22,6 (2-Brbz)2 

IV 
282 242-366 45,0/44,9 (denia)2+(3-Brbz)2 

445 366-740 22,0/20,5 (3-Brbz)2 

 

As summarized in Table II, the TG and DTG curves for the complexes (I) and (II) indicate 

that are stable up to ~ 50 ˚C and then three mass loss steps were observed. These three steps 

were attributed to the formation of two intermediate products, i.e. Cu(X-Brbz)2(denia)2 and 

Cu(X-Brbz) (X= 2 or 3 ) and final product CuO. The thermal decomposition scheme is 

follows: 

Cu(X-Brbz)2(denia)2(H2O)n    Cu(X-Brbz)2(denia)2    (1) 

Cu(X-Brbz)2(denia)2                       Cu(X-Brbz)     (2) 

Cu(X-Brbz) (X= 2 or 3)            CuO               (3) 

The DTG curves for complexes (I) and (II) present three maxima at ~ 138 ˚C (I) and 151 ˚C 

(II), 341 ˚C (I) and 374 ˚C (II), 682 ˚C (I) and 743 ˚C (II), corresponding to the losses of  

2H2O, 2 (denia) + 2 (X-Brbz) and (X-Brbz) (X=2 or 3), respectively (Table II).  
The TG curves for Cu2(2-Brbz)4(denia)2 (III) and Cu2(3-Brbz)4(denia)2 (IV) indicate, that are 

thermally stable up to ~ 240 ˚C (III) and ~ 242 ˚C (IV) and  than two mass loss steps were 

observed. Based on mass loss values (Table II), these two steps were attributed to the 

formation of one intermediate decomposition product, i.e.  Cu2(2-Brbz)2, while the final solid 

product is concluded to be CuO. The most probably thermal decomposition scheme is as 

follows:  

[Cu2(X-Brbz)4(denia)2]   Cu2(X-Brbz)2    (1) 

Cu2(X-Brbz)2                          CuO                 (2)         

(X=2 or 3) 

The DTG curves for complexes (III) and (IV) present two maxima at ~ 272 ˚C and ~ 488 ˚C  

(III) or 282 ˚C and 445 ˚C (IV) corresponding to the losses of 2(denia) + 2(X-Brbz) and 2(X-

Brbz), respectively (Table II).  

The modes of the coordinated ligands in the studied complexes have been investigated by 

means of IR absorption spectra. The most important IR frequences, attributed to the vibrations 

of COO
- 
anions of the complexes (I-IV) are reported in Table III. 

The studied compounds showed the carboxylate stretching frequences s (COO
-
) in the  range 

1376-1370 cm
-1 

(I and II) and 1450-1417 cm
-1

 (III and IV), and as (COO) in the range 1611-

1597 cm
-1

 (I and II) and 1598-1517 cm
-1

 (complexes III and IV). 
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Table III. Important infrared bands of COO
-
 anions in complexes I-IV (in cm

-1
) 

 

Complexes νas (COO
-
) νs (COO

-
) Δν (COO

-
) 

Cu(2-Brbz)2(denia)2(H2O)2 (I) 1597 1376 221 

Cu(3-Brbz)2(denia)2(H2O)1 (II) 1611 1370 241 

Cu2(2-Brbz)4(denia)2             (III) 1597 1450 197 

Cu2(3-Brbz)4(denia)2             (IV) 1598 1417 181 

 

The position of these bands is characteristic of metal (II) carboxylate compounds. Carboxylate 

ions can coordinate to metal ions in a number of ways, such as unidentate, bidentate 

(chelating) or bridging and there is an evidence of this fact in the IR spectrum. The analysis of 

COO
-
 groups bands frequences allowed for the determination of the parameter Δν=νas (COO

-
) 

– νs (COO
-
). The magnitude of Δν (COO

-
) has been used by Nakamato [12] as a criterion for 

the way carboxylate binds with metal ions. Calculated from the examined spectra, values of 

Δν (COO
-
) for complexes (I) and (II) are in the range 221-241 cm

-1
 and are in good 

accordance with unidentate bonded benzoato anions. Δν (COO
-
) for complexes (III) and (IV) 

are in the range 181-197 cm
-1

 and are in good accordance for bridging bonded benzoato 

anions. The obtained  conclusions correlate with the results of X-ray analyses [13,14]. 

 

CONCLUSION 

The complexes (I) and (II) are hydrated, water molecules are coordinated to Cu (II) ions and 

losses of decomposition products occur in three steps. In the first steps water molecules are 

release. In complexes (III) and (IV) two central of copper are bridged by four anions of 

carboxylic acid. These complexes losses of decomposition products occur in two steps.             

The thermal stability of all studied complexes can be ordered in the sequence 

(I)<(II)<(III)<(IV). The resulls reveal that CuO is as left a residue and the end of the thermal 

degradation experiments of the studied complexes. 
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ABSTRACT 

Salvia officinalis, L. (Lamiaceae) (SO) is one of the most widespread species used in the area 

of human health but also in the food-processing industry. In our previous work, we prepared 

ethanolic sage extract (SE) and its food formulations sage formulations SF1 and SF2 which 

demonstrated strong antioxidant properties. The aim of this study was to investigate the 

cytotoxic/antiproliferative effects of SE and antioxidant formulations SF1 and SF2. Further, 

the molecular mechanisms involved in SE, SF1 and SF2- induced apoptosis of L1210 

leukemia cells was examined. We found that SE, SF1, SF2 demonstrated different 

concentration- and time-dependent cytotoxic/antiproliferative effect. The cytotoxicity of 

tested compounds was already shown in first 24 h of treatment. The higher SF1 and SF2 

concentrations were needed for their cytotoxicity in comparison to SE. Pure sage extract SE, 

the same as antioxidant formulations SF1 and SF2 induced apoptosis of L1210 cells. Taken 

together, the results clearly demonstrate that SE, SF1 and SF2 induce apoptosis of L1210 cells 

through the mitochondrial/caspase-dependent pathway. Sage extract and its new antioxidant 

formulations can be included among the potential food antioxidants with the protective 

properties against cancer. 

 

 

 

INTRODUCTION 

There is increasing interest in natural antioxidant products for the use as food additives and 

medicines. Antioxidants played an important role in lowering oxidative stresses caused by 

reactive oxygen species (ROS). Some several chronic diseases, such as arthritis, cancer, 

diabetes, cardiovascular diseases, inflammations and neurological disorders are related to the 

imbalance of ROS formation and their elimination.  

In recent time, vegetable lipids and oils play even more and more important role in our diet. 

They are a resource of energy, contain vitamins like A, D, E, K and essential fatty acids. Fats 

and oils rich for polyunsaturated fatty acids easily undergo undesirable oxidative reactions 

during heating or storage. Products of these reactions are free radicals. Undesirable reactions 
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passing by during the lipid oxidation are prevented by usage of proper antioxidants. Synthetic 

phenolic antioxidants (butylhydroxytoluene - BHT, butylhydroxyanisole - BHA, tert-

butylhydroquinone- TBHQ) are commonly used in fats and oils to retard oxidation however, 

their safety has been questioned (Namiki, 1990; Barlow et al., 1990) and therefore some 

natural alternatives for their antioxidants have been studied (Sekretar et al., 2006; Wu et al., 

2012). The actual research also focuses on polyphenolic antioxidants existing in some spices 

and herbs like rosemary, sage or thyme (Sekretar et al., 2003, 2004, 2006; Wu et al., 2012). 

Salvia L., one of the largest genera of the family Lamiaceae (formerly Labiatae), is 

represented by over 1000 species, organized in five subgenera (Sclarea, Audibertia, Jungia, 

Leonia, and Salvia) as herbaceous, suffruticose, or shrubby perennial plants. Genus Salvia is 

one of the herbal plant genus that has been widely used in traditional Chinese medicine. Some 

members of genus Salvia L. have economic importance because they have been used as 

flavoring agents in perfumery and cosmetics. Since ancient times Salvia species have been 

used in folk medicine all around the world because of their diverse biological activities, 

including antibacterial, spasmolytic, hemostatic, cytotoxic, anticancer and many others.  

Salvia officinalis, L. (Lamiaceae) (SO) is one of the most widespread species, and since 

ancient times it has been used in the treatment of various disorders, such as tuberculosis, 

psoriasis, and seborrhoeic eczemas. Further this plant is used in the food-processing industry. 

SO as medicinal plant is well known for its reputation of being a panacea and for its strong 

antioxidant properties attributed to its constitution in phenolic compounds (Baricevic and 

Bartol,. 2000). The SO extracts demonstrated dose and time-dependent inhibition of human 

leukemia cells U937 (Shalneh et al., 2013). Further, SO contains many compounds of 

pharmaceutical interest and is used as a tea or in various pharmaceutical products (Wu et al., 

2012).  

With the aim to obtained new nature antioxidants for stability of food fats and oils with 

anticancer properties, we prepared crude ethanolic extract SE from Salvia officinalis and its 

food formulations (Sekretar et al., 2003). At first, our studies of their antioxidant properties 

shown that sage extract antioxidant activity was comparable to BHT, synthetic phenolic 

antioxidant commonly used in fats and oils to retard oxidation. On the other hand, crude 

extract contains dyes or heavy metals which accelerate oxidation and so extract is not directly 

suitable as a food oxidant. We concluded that safe food formulations prepared in this manner 

manifested significant antioxidant properties and stabilized fats against their oxidation 

(Sekretar et al., 2003). Further we found that SE and its formulations SF1 and SF2 induced 

cytotoxic effects on leukemia cells. 

Based presented, in this study new prepared modified food antioxidant formulation SF1 and 

SF2 containing emulsifiers DIM and TOP and pure sage extract SE were examined for their 

ability of their cytotoxic/antiproliferative concentrations to induce apoptotic cell death. The 

molecular mechanisms involved in SE, SF1 and SF2- induced apoptosis of L1210 leukemia 

cells was examined, too. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Salvia extract and food formulations  

Salvia officinalis from Fytopharma company (Malacky, Slovakia) was used for sage extract 

preparation. Formulation SF1 was prepared by mixing 32% of crude sage extract (SE) and 

68% of emulsifier Dimodan S-T. Formulation SF2 was prepared by mixing 32% of crude 

sage extract (SE), and 68% of emulsifier Topcithin 50. Chromatographically pure Salvia 

officinalis L. extract (SE), food antioxidant formulation SF1 and SF2 were dissolved in 100% 

DMSO. Final concentration of DMSO never exceeded 0.1% (v/v) in either control or treated 

cells. 
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Cell culture 

Murine L1210 leukemia cells (obtained from ATCC, Rockville, MD, USA) were grown in 

RPMI medium supplemented with 10% FCS, 100 U/mL penicillin and 100 µg/mL 

streptomycin at 37 °C in a 5 v/v% CO2 incubator. The cells were plated at the density of 8 × 

10
4
 cells/mL, cell viability was determined by 0.4 w/v% Trypan blue staining. 

Electrophoretic determination of apoptosis 

 Cells treated with 50 – 1 μg/mL of SE, 500 and 300 μg/mL of SF1 and 500 – 75 μg/mL of 

SF2 for 4, 8, 12, 24, 48 and 72 h were harvested, washed in PBS and lysed in 100 μL of lysis 

solution (10 mM Tris, 10 mM EDTA, 0.5 w/v % Triton X-100) supplemented with proteinase 

K (1 mg/mL). Samples were then incubated at 37 
o
C for 1 h and heated at 70 

o
C for 10 min. 

Following lysis, RNA-se (200 μg/mL) was added and repeated incubation at 37 
o
C for 1 h 

followed. The samples were subjected to electrophoresis at 40 V for 3 h in 1.3 w/v % agarose 

gel complemented with ethidium bromide (EtBr). 

Caspase 3 activity assay 

 Cell lysates were prepared and caspase 3 activity was measured according to the 

manufacturer`s protocol (CaspACE
TM

 Assay System Colorimetric, Promega Corporation, 

Medison, WI, USA). Briefly, 28 µg of total protein was added to the reaction mixtures 

containing colorimetric substrate peptides specific for caspase 3 (Ac-DEVD-pNA) at 37 °C 

for at least 2 h and data were collected every 2 h until the signal got stabilized. Absorbance at 

405 nm was determined using microplate reader (Humareader, Wiesbaden, SRN). Protein 

concentration was determined by Lowry et al. (Lowry et al., 1951).  

Detection of caspase 8 and caspase 9 activity 

 Caspase 8 and caspase 9 activities were measured according to the manufacturer`s protocol 

(Caspase-Glo
® 

8/9 Assay, Promega Corporation, USA). Briefly, 100 μL of Caspase - Glo
TM

 8 

Reagent (for measuring caspase 8 activity, containing specific substrate (Z-LETD-

aminoluciferin) and 100 μL of Caspase - Glo
TM

 9 Reagent (for measuring caspase 9 activity, 

containing specific substrate (Z-LEHD-aminoluciferin), respectively, were added to the test 

tube with 100 μL of cell suspension containing 50000 cells, mixed and the luminescent signal 

was measured immediately for 90 min. 

Statistical analysis  
Data are presented as means of at least three independent experiments ± SD. Student´s test was 

used to determine statistically significant differences between the respective mean values and 

significant changes are highlighted (n.s. not significant; p <0.05). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Several species of Salvia are known to possess antimicrobial, antioxidant, and anticancer 

properties that have made Salvia a popular plant in medicine since ancient time. (Tayarani-

Najarana et al., 2013). Salvia officinalis L. is also used as ingredient in foods and beverages. 

A major use is in the form of aqueous infusions as sage tea, which is legal to be sold as either 

food or medicine (Walch et al., 2011). 

With the aim to obtained new nature antioxidants for stability of fats and oils with anticancer 

properties, we prepared crude ethanolic extract SE from Salvia officinalis and its food 

formulations (Sekretar et al., 2003). At first, our studies of their antioxidant properties shown 

that sage extract antioxidant activity was comparable to BHT, synthetic phenolic antioxidant 

commonly used in fats and oils to retard oxidation. On the other hand, crude extract contains 

dyes or heavy metals which accelerate oxidation and so extract is not directly suitable as a 

food oxidant. We concluded that safe food formulations prepared in this manner manifested 

significant antioxidant properties and stabilized fats against their oxidation (Sekretar et al., 

2003). Further we examined in primary screening antiproliferative/cytotoxic effects of SE, 

SF1 and SF2 on leukemia L1210 cells. We found that SE, SF1 and SF2 caused different 
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cytotoxic effects depending on the concentration, time of exposure and substance 

composition. The highest used concentrations of tested compounds induced an acute cytotoxic 

effect manifested by immediate cell degeneration and lysis. This cytolytic effect increased in 

the next time intervals. The cytotoxic effect of tested compounds at the other tested 

concentrations was directly proportional to the concentration and time of influence.  

 
Fig. 1 Detection of the apoptotic DNA fragmentation in L1210 cells treated with indicated concentrations of the 

sage extract (SE) and its formulations SF1 and SF2 for 24 h (A). Cells treated with the SE and SF1, SF2 in 

concentration 50 and 500 µg/mL, respectively, were cultured for indicated time (B). All concentrations are 

displayed in µg/mL. Application of 0.1% DMSO served as negative control, NC. Positive control, PC, refers to 

cells treated with ciplatine as described in Materials and methods. Positions of molecular weight markers are 

indicated 

 

Krajcova et al. (2008) tested the effects of these sage extract and formulations for their 

activity against common microbial contaminants of food and cosmetics products (Bacillus 

cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes). Authors confirmed the hypothesis that the substances act in food not only as 

antioxidants but also as antimicrobial agents.  
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Based presented, in this study new modified food antioxidant formulation SF1 and SF2 

containing emulsifiers DIM and TOP were monitored for their ability to induce apoptotic cell 

death and mechanism of apoptosis. 

The cells treated with concentrations 50 (SE) and 500 (SF1 and SF2) µg/mL for 4, 8, 12, 24, 

48 and 72 h were subjected to agarose gel electrophoresis to assess apoptotic DNA 

fragmentation. As indicated in Figure 1A clear apoptotic DNA fragmentation was observed in 

L1210 cells treated 24 h with 25 µg/mL of SE, 300 and 500 µg/mL of SF1 and 150 µg/mL of 

SF2. DNA fragmentation was found at concentrations of 50 µg/mL of SE, 300 and 500 

µg/mL of SF1 and 300 and 500 µg/mL of SF2 for 48 and 72 h (data not shown), too. 

Furthermore, as indicated in Figure 1B, apoptotic DNA fragmentation was observed in L1210 

cells treated with the highest tested concentrations (50 µg/mL of SE, 500 µg/mL of SF1 and 

SF2) already after 4, 8 and 12 h of treatment. Also in L1210 cells 24 h treated with 

a concentrations of 50 (SE), 300 (SF1) and 500 (SF2) µg/mL, significant a sub-G0 fraction 

was detected (data not shown) by flow cytometry. 

 
Fig. 2 Activity of caspase 8 (A), caspase 9 (B) and caspase 3 (C) were measured in cells treated for 1 and 2 

hours, respectively. Sage extract (SE) and formulations SF1, SF2 in concentration 50 and 500 µg/mL were used. 

Application of 0.1% DMSO served as negative control, NC. Positive control, PC, refers to cells treated with 

ciplatine as described in Materials and methods. The results are expressed as the mean ± SD of three independent 

experiments. *p < 0.005 compared with NC 

 

The ability of salvia extracts or salvia components to induce apoptosis of different cell lines 

was reported by many authors (Liu et al., 2000; Oh et al., 2002; Park et al., 2007). Apoptotic 

cell death of leukemia cells induced by Salvia officinalis L. methanolic extract at 

concentrations of 100, 200 and 300 µg/mL demonstrated Shahneh et al. (2013). Authors 

reported that extract evocated dose- dependent induction of apoptosis of human leukemia 

cells U937 and KG-1A after 24 h of treatment. On the basis of comparison of these results 

with our obtained results we can conclude that the lower concentrations of SE and SF1 and 

SF2 and shorter time were needed for induction of apoptosis of murine leukemia L1210 cells 

then at the human leukemia U937 and KG-1A cells.  
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The evidence based on the observation of the apoptotic DNA fragmentation induction in 

L1210 cells treated with all tested compounds SE, SF1 and SF2 leaded us to examination of 

activities of caspase 8 and 9 as well as caspase 3 (Fig. 2). Since activation of caspases 8 and 9 

precede activation of executive caspase 3 we measured first their activity. One hour of 

treatment of the L1210 cells with 50 µg/mL SE and 500 µg/mL SF1 and SF2, respectively, 

was sufficient to induce significant activation of caspase 9 (Fig. 3B). Caspase 9 activities 

upon tested treatment reached almost 60% activity of caspase 9 induced by 180 µg/mL of 

cisplatine, used as positive control. Under identical condition, activity of caspase 8 was 

measured and the obtained values were undistinguishable from that measured in control (Fig. 

3A). Measurement of caspase 3 revealed that 1 h treatment of L1210 cells with 50 µg/mL SE 

and 500 µg/mL SF1 was sufficient to substantially induce its activity, which was comparable 

to that of positive control. Activity of caspase 3 in L1210 cells treated with 500 µg/mL SF2 

was only slightly increased compare to solvent treated cells (negative control). 

 

CONCLUSION 

In summary, on the basis of the obtained results we can conclude that SE, SF1 and SF2 

induced apoptosis of leukemia L1210 cells. Apoptotic cell death was involved by the 

activation of the caspase 9 pathway that results in caspase 3 activation. Taken together, the 

results clearly demonstrate that SE, SF1 and SF2 induce apoptosis of L1210 cells through the 

mitochondrial/caspase-dependent pathway.  

Our results together with number of cited work addresses use of the synthetic antioxidant 

compound in food and cosmetics. Nature is limitless source of compounds that may replace 

the synthetic to serve the purpose of protection against food alterations and its nutritional and 

quality degradation. Salvia officinalis L. can be one of such natural sources and our ethanolic 

extract SE and/or new food antioxidant formulations SF1 and SF2 can be used to increase the 

shelf life of food and more over may serve as potential anti-leukemia agents. 
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ABSTRACT 

Quercetin (Q), the major plant derived flavonoid, is well known for its broad health benefits. 

We studied quercetin protection against UVA-light induced cytotoxic and genotoxic effects 

on in vitro cultured non-tumor cell line NIH 3T3. Quercetin direct binding to DNA and/or its 

reactive oxygen species (ROS) scavenging ability contribute to elimination of the negative 

UVA impacts. In our previous studies we confirmed ability of quercetin to decrease UVA-

induced intracellular ROS production and to some extent; it was similar to action of novel 

synthetized derivatives of quercetin: di-quercetin (dQ) and acethyl di-quercetin (AdQ). 

Since UVA-induced toxicity involves several molecular mechanisms, we focused on 

genotoxicity and DNA damage. In our cytotoxicity experiments (MTT test) we have found 

that dQ and AdQ, in tested concentration range, were not cytotoxic for fibroblast cells 

comparable to parental quercetin. Genotoxic studies had shown that quercetin derivatives 

protected NIH-3T3 cells‘ DNA against the UVA-irradiation induced damage. The effect of 

dQ was comparable to that of quercetin while the effect of AdQ surpassed it. Thus, our results 

demonstrate that dQ and AdQ are able to protect cells against the UVA irradiation. 

 

 

 

INTRODUCTION 

The skin is the largest organ of the body which protects the internal organs by acting as a 

barrier against the detrimental effects of the environmental and xenobiotic agents. Exposure to 

solar UV radiation is the key factor in the initiation of several skin disorders, such as 

wrinkling, scaling, dryness, mottled pigment abnormalities including, hypopigmentation and 

hyperpigmentation, and skin cancer. Although many environmental and genetic factors 

contribute to the development of various skin diseases, the most important factor is the skin 

chronic exposure to solar UV radiation. 

The solar UV spectrum can be divided into three segments based on the wave lengths of the 

radiation: short waves (UVC; 200–290 nm), mid waves (UVB; 290–320 nm) and long waves 

(UVA; 320–400 nm). Each spectrum has a characteristic limit of efficiency in penetrating the 

epidermal and dermal layers of human and murine skin. UVA comprises the largest spectrum 

of the solar UV radiation (90–95%) and is considered as the ‗‗aging ray‘‘. It has been shown 
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that the extensive UVA exposure can lead to benign tumor formation as well as malignant 

cancers. The exposure to UVA induces the generation of singlet oxygen and hydroxyl-free 

radicals which can cause damage to cellular macromolecules, such as proteins, lipids and 

DNA. In contrast to UVC or UVB, UVA is barely able to excite the DNA molecule directly 

and produces only a small number of pyrimidine dimers in the skin; therefore, it is assumed 

that much of the mutagenic and carcinogenic action of UVA radiation is mediated through 

reactive oxygen species. However, this is still a matter of debate (Joi et al., 2010). 

The last decade brought number of scientific studies focused on the activity of non-nutritional 

compounds present in the diet, able to prevent the occurrence of degenerative diseases. There 

has been also a considerable interest in the use of naturally occurring plant products for the 

prevention of the UV-induced skin photo-damage, considered as the risk factor of the skin 

cancer. This heterogeneous class of molecules, generally known as phytochemicals, includes 

vitamins (carotenoids) and food polyphenols, such as flavonoids, phytoalexins, phenolic 

acids, indoles and sulfur-rich compounds (Russo et al., 2012) with declared strong antioxidant 

properties. They are widely present in fruits, vegetables, beverages (tea, wine, beer) and in 

many dietary supplements and herbal remedies. 

Flavonoids, a large family of naturally occurring benzo-g-pyrone derivatives, are natural 

constituents of plants, flowers and vegetables that exhibit a vast structural diversity and 

multiple functions in nature. Numerous studies have demonstrated the beneficial effects of 

foods with high flavonoids content, including anticancer, anti-inflammatory, and 

cardiovascular protective effects, as well as a protective role in degenerative diseases. 

Quercetin, (3,3´,4´,5,7-pentahydroxyl-flavone) is a typical flavonoid present in the plant 

kingdom as a secondary metabolite which can reach levels in the human diet as high as 16–25 

mg/day. A broad spectrum of beneficial properties have been described for quercetin, 

including anti-inflammatory effects, benefits for human endurance exercise capacity, 

atherosclerosis, thrombosis, hypertension, and arrhythmia as well as modulation of cancer-

related multidrug resistance, among others (Dajas 2012)  

Numerous in vitro studies have shown consistent anticancer effects of quercetin in a variety of 

cancer cell lines and tumors, including glioma, osteosarcoma, cervical cancer cells HeLa, 

prostate cancer, breast cancer, colorectal xenografts cells HT-29, myeloid leukemia and oral 

cavity cancer. The doses of quercetin that exhibited antiproliferative effects in vitro were in 

the range of 3 to 50 mM, concentrations that are generally lower than those that confer 

neuroprotection. 

In vivo studies of the anticancer effects of quercetin have demonstrated that oral 

administration can prevent induced carcinogenesis, particularly in the colon, and furthermore, 

quercetin can inhibit melanoma growth, invasion, and metastatic potential. When 

administered in the diet, quercetin was able to inhibit the initiation, growth and/or 

dissemination of induced tumors in experimental animal models, although the results have 

been controversial, as independent studies have found either inhibition or no effect (Dajas 

2012). 

Its cancer-preventive effects have been attributed to various mechanisms including their anti-

oxidative activity, the inhibition of enzymes that activate carcinogens, the modification of 

signal transduction pathways, and interactions with receptors and other proteins (Murakami et 

al., 2008). 

Further, some in vitro and in vivo studies have shown skin cancer protection. Jung et al (2013) 

reported that a quercetin diet (0.02% wt/wt) for 20 weeks remarkably delayed the incidence of 

skin tumor by 2 weeks and reduced tumor multiplicity by 35% in a 7,12-

dimethylbenz(a)anthracene (DMBA)-tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA) two stage 

mouse skin carcinogenesis protocol. 
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On the other hand, literature documents that the bioavailability of quercetin is not sufficient. 

Its application in pharmaceutical field is limited due to its poor solubility, low bioavailability, 

poor permeability and instability. To improve the bioavailability of quercetin, numerous 

approaches have been undertaken, involving the use of promising drug delivery systems such 

as inclusion derivatives, complexes, conjugates, liposomes, nanoparticles or micelles, which 

appear to provide higher solubility and bioavailability. Enhanced bioavailability of quercetin 

in the near future is likely to bring this product to the forefront of therapeutic agents for 

treatment of human disease (Kim et al. 2009; Dajas, 2012; Cai et al. 2013; Tran et al. 2014; 

Biasutto and Zorrati 2014). 

Therefore in our previous study 15 new quercetin derivatives were prepared with the aim to 

enhance their bioavailability (Veverka et al. 2013). Further, their antioxidant and cytotoxic 

activities were determined in primary screening. The obtained results indicated that 

appropriate lipophilization of the quercetin molecule could improve its cytotoxic action in 

cells, probably due to its enhanced bioavailability (Danihelová et al. 2013). 

In this present study we investigated quercetin (Q), diquercetin (dQ) and acetyldiquercetin 

(AdQ) protection of murin fibroblast NIH-3T3 against the UVA caused cytotoxic and 

genotoxic effects. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Drugs 

Quercetin structure was modified using simple condensation reactions or selective protection 

procedures and subsequent acylation with acylchlorides (Veverka et al., 2013). The structure 

of the tested compounds is outlined in Table I. Chromatographically pure quercetin and 

quercetin derivatives were dissolved in 100% DMSO. 

 
Table I. Structure of tested quercetin derivatives 

 

 
 

Cell culture 

NIH-3T3 cells were obtained from American Type Culture Collection (Rockville, MD, USA). 

The cell line NIH-3T3 grown at 37 °C in humidified atmosphere with 5% CO2 in DMEM 

supplemented with 10% (vol/vol) heat inactivated fetal calf serum and antibiotics (100 µg/ml 

penicillin G and streptomycin). Cells were subcultivated two-three times a week and their 

viability was routinely measured by a Trypan blue exclusion test. 
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Cell treatment and light irradiation 

Cells grown in complete medium were treated for 1 hour by DMSO or quercetins (final 

concentration of DMSO never exceeded 0.1% (v/v)). Treated cells were left without UVA 

light (λ > 300 nm)  irradiation or irradiated for 30 min directly in Petri dishes using the 

focused light beam of the HPA 400/30S lamp equipped with a perpendicular prism permitting 

irradiation in the horizontal position (UVA irradiation of 2,99 mW.cm
-2

). Cells were 

harvested immediately after light exposure (0 h irradiation) or were allowed to grow for 

additional 4 h under standard conditions. All dishes were completely transparent for the 

excitation light and the temperature in the culture dishes did not exceed the room temperature 

during the irradiation period. 

MTT assay 

NIH-3T3 cells were seeded onto 96-well plates at 3,500 cells/well and were grown for 24 h 

under the standard conditions. Further were cells appropriately treated for 1 h with 

quercetines in concentration 0.5, 1, 5 and 10 µM. DMSO was added to control cells were 

treated with DMSO. Cells were subsequently irradiated or left not-induced for 30 min (UVA 

dose 5.382 J/cm
2
) and they were cultured for additional 24 h under standard conditions. 

Finally, the cytotoxicity was determined by metabolic reduction of the tetrazolium dye MTT 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide. Formazan, the product of the 

metabolic conversion, was dissolved in ethanol based lysis solution and the absorbance at was 

measured at 540 and 740 nm by spectrophotometer. The followed formula was used for the 

relative cell growth calculation: 

% of cell growth = 100-[(ΔADMSO - ΔAE)/( ΔADMSO – ΔA0) x 100] 

where ΔA0 is the value obtained from cell at the time of quercetines addition, ΔADMSO is the 

value obtained from control cell cultured for 24 h after DMSO treatment without UVA 

irradiation and ΔAE is the value obtained from experimentally treated cell. The values were 

calculated from at least three independent experiments. 

Comet assay 

The comet assay is a method for measuring DNA strand breaks in eukaryotic cells. Lysis of 

cells embedded in agarose and subsequent electrophoresis allow migrate the damaged DNA 

toward the anode and visualization by fluorescent microscopy resemble comets. The intensity 

of the comet tail relative to the head reflects the level of the DNA integrity loss. Method 

described by Sigh et al. (1988) with minor modifications (Slameňová et al. 1998, Gábelová et 

al. 1997) was used as follows. Base layer of 1% NMP agarose in PBS buffer (Ca
2+

- and Mg
2+

-

free) was placed on microscope slides. Appropriately treated NIH-3T3 cells were suspended 

in 0.75% LMP agarose and spread on the base layer. Three slides were prepared for each 

sample. The agarose was allowed to solidify and the slides were placed in lysis mixture (2.5M 

NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10 mM Tris-HCl, pH 10.0 and 1% Triton X-100) at 4°C. Slides 

were then transferred to an electrophoresis tank containing an alkaline solution (300 mM 

NaOH, 1 mM Na2EDTA, pH > 13) for 40 min at 4°C. A voltage of 22 V (current of 300 mA) 

was applied for 40 min. Slides were removed, neutralized by Tris-HCl (0.4 M, pH = 7.5) and 

stained with propidium iodide (PI). PI stained nucleoids were evaluated with a Zeiss 

fluorescence microscope (objective 20×). For each sample 100 comets were analyzed by NIH 

software, Image J, fed with rewritten comet analysis plugin (original application for Mac 

based software Image, written by R. Bagnel, Pathology & Lab Med UNC-CH in 2011). 

Determined DNA content in the comet tail is linearly related to the frequency of the DNA 

breaks occurrence. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect on proliferation of the UVA-irradiated and the non-irradiated murine NIH 3T3 

fibroblast cells treated with quercetin and its derivatives in concentrations up to 10 µM was 
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measured by MTT test (Fig. 1.). Very narrow concentration range was chosen since the higher 

concentrations, 20 – 100 µM caused UVA-unrelated cytotoxicity (data not shown). We have 

found that dQ as well as AdQ, in tested concentrations, did not caused cell cytotoxicity, 

similarly to the parental quercetin. We have also found that their ability to protect NIH 3T3 

cells against the phototoxicity caused by the post-treatment UVA-irradiation was comparable 

to that of quercetin with slightly higher efficiency (Figure 1). 

 
Fig. 1 MTT assay. Quercetin (Q), diquercetin (dQ) and acetyldiquercetin (AdQ) effect on UVA irradiated and 

non-irradiated NIH-3T3 cells proliferation/cytotoxicity 24h upon treatment. Cells treated with quercetin and its 

derivatives in concentration 0 (0.1% DMSO control), 0.5, 1, 5, 10 µM 

 

Quercetin and its derivatives are differentially capable to protect DNA against the UVA-

irradiation as was determined by alkaline comet assay, which reflect the single strand breaks 

formation, of the treated NIH 3T3 cell line (Fig. 2A). They are also able to stimulate the cell 

self-reparation mechanisms to eliminate UVA-induced DNA damages as it is shown in Fig. 

2B. Quercetin and its derivatives increase the rate of the reparation of the DNA lesions and 

mitigate the DNA damage (Fig. 3). These values were obtained from the post-irradiation time-

dependent changes of the ―Tail moment‖ parameter which comprise of the parameters shown 

in Fig. 2, the ―Tail length‖ and the ―DNA in tail‖. 

 

 
Fig. 2 Comet assay. Comet ―Tail length‖ (left) and DNA content in the comet tail (right) in the UVA-irradiated 

NIH-3T3 cells treated with 5 and 10 µM quercetin (Q), diquercetin (dQ) and acetyldiquercetin (AdQ). Control 

cells (0.1% DMSO) UVA-irradiated and non-irradiated were assayed in parallel. Tested cells were analysed for 

DNA damage immediately (A) or 4 h (B) upon irradiation, respectively 
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The UVA-irradiation caused DNA-damage in non-treated cells shown in Fig. 2 had clearly 

stimulated the self-reparation mechanisms since the level of the damage decreased in 

prolonged time of the relaxation, 4h in Fig. 2B compare to immediate post-irradiation 

condition in Fig. 2A, (Fig. 3). Similar rate of the DNA reparation over time was found in cells 

treated with 5 µM Q and AdQ prior the irradiation. This suggests that the major part of the 

DNA damage caused by UVA-irradiation was contributed to the mitigation of the UVA-

induced DNA damage and not to the activation of the reparation of the DNA post-irradiation. 

The highest potency to stimulate the DNA damage reparation was shown in the cells treated 

with 10 µM Q as well as 5 µM dQ even the overall cellular content of the damaged DNA 

level was not the lowest under these conditions. The lowest level of the UVA-irradiation 

induced DNA damage was found in cells treated 10 µM dQ, were the reparation rate was only 

in mid-range level. 

 
Fig. 3 Effect of the quercetins on the reparation of the UVA-induced DNA damage. Rate of the time dependent 

DNA damage reparation is expressed as a slope coefficient of the ―Tail moment‖ parameter calculated from the 

treated cells analyzed immediately and 4h upon irradiation 

 

CONCLUSION 

In conclusion we have found that quercetin and its derivatives, in tested range, do not 

negatively affect the fibroblast cell proliferation and were capable to partially reverse the 

cytotoxic effects of the UVA-irradiation. In terms of the ability to potentiate the DNA 

reparative mechanisms induced by the UVA-induced DNA-damage was the most effective 10 

µM Q and 5 µM dQ. 10 µM dQ and both tested concentration of AdQ showed better 

protective effect against the UVA-induced DNA-damage compare to quercetin. The most 

effective compound was found 10 µM dQ as indicated from the analysis of the DNA-damage 

found in cells 4 h post-irradiation. The DNA-damage was comparable to that found in non-

irradiated control cells.Further investigation would be needed to fully understand the 

mechanism of the action and level of the bioavailability of the quercetin derivatives. 
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ABSTRAKT 

Vodné dielo Bukovec, ktoré patrí k významným zdrojom pitnej vody pre oblasť Košíc 

a okolia, bolo do prevádzky uvedené v roku 1975. Zásadný vplyv na kvalitu vody v nádrţi 

majú jeho prítoky, medzi ktoré patrí Ida a do nej sa vlievajúce potoky a Myslavský potok. 

Napriek problémom, ktoré sú spôsobené okolitými poľnohospodárskymi pôdami, 

komunikáciami, ale predovšetkým zimnými rekreáciami v povodí rieky Idy v katastri obce 

Zlatá Idka, je kvalita surovej vody vcelku vyrovnaná. Kvalitu vôd zhoršujú zvýšené hodnoty 

arzénu a antimónu, na zníţenie ktorých sa pouţívajú overené technologické postupy. 

Vzhľadom na známe fakty v súvislosti s prítomnosťou ťaţkých kovov, predovšetkým arzénu 

a antimónu, sme túto skutočnosť potvrdili jednorázovo. Výsledkom boli hodnoty, ktoré 

v zmysle Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. pre povrchové vody určené na 

odber vody pre pitnú vodu, na závlahy a vody vhodnej pre ţivot a reprodukciu pôvodných 

druhov rýb, v prípade arzénu v rozmedzí 28,5–17 μg/l moţno zaradiť aţ do kategórie A2 

(odporúčaná hodnota OH<10 μg/l pre vody v kategórii A1, OH = 20 μg/l a medzná hodnota 

MH = 50 μg/l pre kategóriu A2). Antimón nemá v uvedenej právnej norme stanovenú ani OH 

ani MH. Porovnaním koncentrácie antimónu s normou pre pitné vody – Nariadenie NR SR č. 

496/2010 Z. z., kde je limit 5 μg/l je podľa očakávania nutné konštatovať niekoľkonásobne 

vyššiu koncentráciu antimónu, keďţe sa pohybuje v rozmedzí 51,7 – 82,7 μg/l. My sme sa 

zamerali predovšetkým na stanovenie fyzikálno-chemických a mikrobiologických parametrov 

kvality vody v rieke Ida a v potokoch, ktoré sú jej prítokmi a Myslavského potoka. Bolo 

potvrdené, ţe sledované vzorky vody z Idy a jej prítokov patria kvalitatívne do kategórie A1. 

Z mikrobiologického hľadiska ich moţno zaradiť podľa vyššie uvedeného zákona č. 296/2005 

Z. z. od kategórie A1 aţ po A3 v závislosti od konkrétneho zdroja.   

Merania jednotlivých vzoriek vôd z potokov boli prevedené aj na fluorescenčnom 

spektrofotometri, ktoré graficky definovali zloţenie analyzovanej vzorky vo forme excitačno-

emisnej matrice. Výsledky poukázali na prítomnosť zvýšeného obsahu humínových látok, 

znečistenie bioorganickými produktami, proteínmi a aj stopami splaškov.   

 

 

 

ÚVOD 

Rieka Ida pramení vo Volovských vrchoch pod Bielym kameňom a má dĺţku 56,6 km. Spod 

Kojšovskej hole priberá niekoľko prítokov z ľavej strany, preteká cez obec Zlatá Idka,  v časti 

mailto:tatiana.hruskova@uvlf.sk
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Rieka priberá z ľavej strany potok Rieka, Hlboký potok a Horský potok a vlieva sa do 

vodárenskej nádrţe Bukovec. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky boli odobraté z dvoch potokov vtekajúcich do rieky Ida v katastri obce Zlatá Idka, 

z rieky Idy na sútoku a za obcou a z Myslavského potoka. Všetky uvedené vodné zdroje sú 

prítokmi vodnej nádrţe Bukovec, ktorá je jedným zo zdrojov pitnej vody  pre Košice a okolie. 

Fyzikálne vyšetrenie  

Vzorky sme pri odbere posudzovali z hľadiska vizuálneho – prípadné sfarbenie, zákal, zápach 

resp. prítomnosť tuhých častíc. Zároveň sme zaznamenali teplotu vzorky vody.  

Chemické vyšetrenie 

Stanovili sme vodivosť (konduktometer WTW InoLab Cond 720), reakciu vody (pH-meter  

HACH a WATERPROF pH Tester 30), najprv sme urobili kvalitatívnu analýzu  na 

prítomnosť dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov, chloridov, voľného chlóru  

a fosforečnanov. Ak bol výsledok pozitívny, následne sme stanovili kvantitu daného 

parametra, niţšie uvedenými metódami. Ďalšími stanovovanými parametrami boli nasýtenie 

vody kyslíkom a chemická spotreba kyslíka manganistanom draselným(ďalej len CHSKMn).  
Stanovenie amónnych iónov 

Prítomnosť amónnych iónov sme stanovili Nesslerovou metódou a Ich mnoţstvo sme 

stanovili spektrofotometricky s Nesslerovým činidlom podľa STN ISO 7150-1 pri 425 nm 

s presnosťou cca 0,05 mg na liter vody. 
Stanovenie sumy vápenatých a horečnatých katiónov  

Na stanovenie celkovej tvrdosti vody sme pouţili komplexometrickú  titráciu odmerným 

roztokom chelatónu III na indikátor eriochrómovú čerň T do výsledného modrého sfarbenia 

roztoku.  
Stanovenie dusitanov 

Ruţové zafarbenie roztoku v prítomnosti roztoku alfa-naftylamínu a  kyseliny sulfanilovej 

indikuje prítomnosť dusitanov, ktorých kvantitu sme stanovili spektrofotometricky pri 550 nm 

v zmysle STN EN 26777. 
Stanovenie dusičnanov 

Prítomnosť dusičnanov je signalizovaná ruţovým sfarbením roztoku po pridaní 

koncentrovanej kyseliny sírovej a brucínu. Ich koncentráciu sme stanovovali 

potenciometricky iónselektívnou elektródou WTW.  
Stanovenie chloridov 

Koncentráciu chloridov sme stanovovali argentometricky na K2CrO4 (Mohrova metóda).  
Stanovenie fosforečnanov  

K vzorke vody sme pridali NaCl, kovový Sn a kyselinu molybdénsírovú. V prítomnosti 

fosforečnanov získame modro sfarbený roztok, ktorý sme stanovili spektrofotometricky, pri 

690 nm na spektrofotometri HACH DR 2800 .   
Stanovenie aktívneho chlóru v pitnej vode 

Do 10 ml vzorky vody sme pridali zopár kvapiek o-tolidínu. V prípade, ţe je prítomný voľný 

Cl2, roztok sa sfarbí na ţlto aţ ţltočerveno. Mnoţstvo voľného Cl2 sme stanovovali 

jodometrickou titráciou na škrobový indikátor do ţltého sfarbenia roztoku v zmysle STN EN 

ISO 7393-3. 
Stanovenie rozpusteného kyslíka  

Stanovenie nasýtenia vzoriek vody kyslíkom sme realizovali elektrochemickou metódou 

pouţitím membránovej sondy LDO prístroja HACH HQ Series Portable Meters.  
Stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (CHSKMn) 

Princíp metódy spočíva v oxidácii organických látok, prítomných vo vzorke vody, 

manganistanom draselným (KMnO4) v kyslom prostredí (H2SO4) v priebehu 10 min varu. 

Postup stanovenia sme realizovali v zmysle STN EN ISO 8467. 
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Mikrobiologické vyšetrenie 

Pri stanovení mikrobiologických ukazovateľov sme vychádzali z Nariadenia vlády SR 

296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových 

vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. 

Stanovovali sme počty kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 
o
C ďalej (KM22) a pri 

36 
o
C (KM37), počty koliformných baktérií (KB), počty enterokokov (EK) a z toho počty 

baktérií Escherichia coli (EC).  
Stanovenie počtu kultivovateľných mikroorganizmov KM22 a KM37 

Kultivovateľné mikroorganizmy KM22 a KM37 sme stanovovali v zmysle STN EN ISO 6222 

zalievacou metódou. Po kultivácii na mäsopeptónovom agare pri 22 
o
C s dobou trvania  

72 hodín a pri 36 
o
C s dobou trvania 48 hodín sme odčítali počty kolónií. 

Stanovenie počtu koliformných baktérií (KB) a Escherichia coli (EC) 

Pri stanovovaní  KB a E. coli sme postupovali v súlade s STN ISO 9308-1. Jedná sa o metódu 

membránovej filtrácie a následnú kultiváciu na Endo agare pri teplotách 36 
o
C   

a 43 
o
C s dobou trvania 24 hodín. Na filtráciu sme pouţili 10 ml vzorky vody. 

Prítomnosť koliformných baktérií bola naviac potvrdená vykonaním laktózovej skúšky, ktorá 

je zaloţená na schopnosti baktérií skvasovať laktózu, čo  v prípade ich prítomnosti vo vzorke 

spôsobuje zmenu modrej farby laktózového bujónu na ţltú.  

Fluorescenčná analýza  

Vzorky z potoka č. 1 vlievajúceho sa do Idy, Ida na sútoku aj za obcou boli analyzované 

pomocou emisných fluorescenčných spektier pomocou luminiscenčného spektrofotometra 

Perkin Elmer LS 55 (USA) pri excitačnej vlnovej dĺţke s postupným zvyšovaním po 10 nm 

v intervale 200 – 450 nm, pri rozsahu emisných vlnových dĺţok 250 – 600 nm 

(excitačná/emisná štrbina: 5/10 nm, kremenná kyveta so šírkou 1 cm a rýchlosťou skenovania 

emisného monochromátora 20 nm/s). Pomocou FIW inlab programu boli získané excitačno – 

emisné matrice – EEM (Dubajová a kol. 2008).  

   

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Na základe niţšie uvedených výsledkov – Tab.1 je moţné konštatovať, ţe fyzikálno-chemické 

charakteristiky potoka 1, rieky Idy na sútoku aj za obcou spĺňajú v niţšie uvedených 

parametroch podmienku zaradenia do kategórie A1 Prílohy č. 2 zákona NR SR č. 296/2005 

Z. z. rovnako ako Myslavský potok. Potok č. 2 tieţ dosahuje kvalitu A1 s výnimkou hodnoty 

pre CHSKMn, kde je prekročená medzná hodnota o 1,72 mg/l, čím sa dostáva do kategórie A2.  

Rieka Ida v oboch odberových miestach a do nej vlievajúce sa potoky 1 a 2 v katastri Zlatá 

Idka obsahujú arzén v intervale 17 μg/l – 28,5 μg/l, čím sa uvedeným parametrom radia do A2 

kategórie, kde odporúčaná hodnota (OH) v kategórii A1 pre arzén je menej ako 10 μg/l 

a medzná hodnota (MH) je 10 μg/l (Cicmanová a Baláţ, 2007;  Rapant a kol. 2011). Uvedené 

vodné zdroje zároveň obsahujú pomerne vysoké hodnoty obsahu antimónu v intervale 51,7 – 

82,7 μg/l, v Prílohe č. 2 sa však uvedený parameter nevyskytuje, ale jeho najvyššia medzná 

hodnota (NMH) pre pitné vody v zmysle zákona č. 496/2010 Z. z. je len 0,005 mg/l, t. j. 

uvedené vodné zdroje presahujú povolený limit viac ako desaťnásobne. Obsah As a Sb je  

dlhodobo sledovaný, ich zvýšený obsah aj v samotnej vodárenskej nádrţi Bukovec vyţaduje 

technologické riešenia (Hucko 2006; Hucko a Piškof 2000; Strnadová a kol. 2003; Šimko 

2008).  

 

 

 

 

 

 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

175 
 

Tabuľka I. Štatistické parametre priemerných hodnôt nameraných v uvedených lokalitách za obdobie 2013 – 

2014 

 

A
N

O
V

A
 p

o
st

-h
o
ck

 T
u

k
ey

 t
es

t Ukazovatele 
   

Potok 1 

   

Ida na sútoku 

   

Ida za obcou 

tvrdosť 0,84 ±
 

0,41 0,80 ±
 

0,30 0,77 ±
 

0,27 

pH 6,80 ±
 

1,16 6,60 ±
 

1,27 6,50 ±
 

1,32 

O2 88,82 ±
 

6,80 93,64 ±
 

5,76 93,94 ±
 

4,95 

konduktivita 19,94 ±
 

5,62 14,81 ±
 

3,57 14,65 ±
 

3,01 

rozp. a nerozp. látky  

pred filtráciou 
157,70 ±

 
37,75 133,90 ±

 
31,65 164,70 ±

 
33,42 

rozp. a nerozp. látky     

po filtrácii 
141,61 ± 38,77 121,10 ± 30,79 136,40 ± 23,84 

Cl
-
 7,83 ±

 
5,23 8,19 ±

 
3,72 8,24 ±

 
4,47 

NO3
-
 11,82 ±

 
9,63 13,45 ±

 
10,39 14,70 ±

 
11,34 

CHSKMn 0,71 ±
 

0,64 1,92 ±
 

1,90 1,36 ±
 

0,79 

 

Pouţitý test: ANOVA test, post–hock Tukey test 

Počet vzoriek v skupinách:  n = 5 

Rozdiely v ukazovateľoch medzi skupinami neboli štatisticky významné 

Zdroj: vlastná tabuľka 

 

Mikrobiologické zhodnotenie 

Mikrobiologické výsledky sme vyhodnocovali v zmysle časti A Prílohy č. 2 k nariadeniu 

vlády č. 296/2005 Z. z. – Povrchové vody určené na odber vody pre pitnú vodu a  podľa 

našich stanovení zaradili jednotlivé vody do kategórií A1, A2 alebo A3 na základe 

odporúčaných resp. medzných hodnôt jednotlivých parametrov uvedeného nariadenia. Počet 

koliformných baktérií u všetkých vzoriek presiahol medznú hodnotu kategórie A2 – t. j. 5000 

kolónie tvoriacich jednotiek v objeme 100 ml (KTJ/100 ml) a patria do kategórie A3, okrem 

potoka 2, ktorý je presne na hranici a môţe byť zaradený do A2 – obrázok 1. Hodnoty počtu 

enterokokov patria   do kategórie A3 s obsahom baktérií vysoko prevyšujúcim limit pre 

kategóriu A2 – 1000 KTJ/100 ml. Výnimkou je potok 2, ktorý mal nulový obsah týchto 

baktérií a je teda podľa tohto parametra zaradený do kategória A1 s najlepšou kvalitou vody – 

obrázok 2. Rovnaká situácia je u mikroorganizmov kultivovateľných pri 36° C, ktorých počet 

v tomto prípade u všetkých vzoriek prekročil medznú hodnotu kategórie A2, t. j. 1000 

KTJ/100 ml a zaraďuje ich do kategórie s najniţšou kvalitou – A3. 

 

 
Obr. 1 Koliformné baktérie pri 36° C                                     Obr. 2 Enterokoky pri 43° C 

Zdroj: vlastný graf                                  Zdroj: vlastný graf 

Výsledky podporujú aj fluorescenčné analýzy – obrázok 3, z ktorých jednoznačne vyplýva 

organické znečistenie. 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

176 
 

 
Obr. 3 Fluorescenčné matrice jednotlivých vzoriek vôd z 3 odberných miest v Zlatej Idke 

        Zdroj: vlastný obrázok 

 

Fluorescenčná analýza bola vyhodnocovaná na základe EEM, ktoré veľmi ľahko odhalia aj 

prítomnosť kontaminantov na základe ich fluorescenčných charakteristík – excitačných  

a emisných maxím, čiţe polôh fluorofóru v EEM. Z jednotlivých nameraných spektier 

vyplýva, ţe potok č. 1 má podobné charakteristiky ako blízko situovaná studňa – individuálny  

zdroj pitnej vody. Výsledky poukázali na prítomnosť humínových, bioorganicky 

degradovateľných látok a proteínov. 

EEM vzorky vody z Idy poukázala na vysoký obsah humínových látok, na vysoké znečistenie 

bioorganickými produktami a taktieţ na prítomnosť proteínov a stôp splaškov. Všetky 

študované vzorky majú podobný charakter, líšia sa len intenzitou znečistenia, resp. 

koncentráciou organických látok. 

Najvyššia koncentrácia humínových látok a humínových kyselín sa nachádza v rieke Ida  

a najvyššia koncentrácia proteínov bola zaznamenaná v oblasti sútoku Idy s potokmi, rovnako 

v prípade splaškov. 

 

ZÁVER 

Všetky sledované vodné zdroje majú vyhovujúce fyzikálno-chemické vlastnosti a môţu byť 

zaradené do kategórie A1 podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2005 Z. z. ako aj 

Zákona 496/2010 Z. z., s výnimkou obsahu arzénu a antimónu, ktoré limit prekračujú. 

Znečistenie ťaţkými kovmi je dôsledkom geologického podloţia uvedenej oblasti (Spišsko-

gemerské Rudohorie). Mikrobiologicky spadajú všetky vzorky vôd do najniţšej kategórie A3, 

okrem potoka č. 3. Toto znečistenie je antropogénneho pôvodu, spôsobené prítomnosťou 

splaškov, čo bolo potvrdené aj fluorescenčnými spektrami.  

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla vďaka projektu KEGA č. 020 UVLF – 4/2012. 
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ABSTRAKT 

V posledných rokoch sme svedkami výrazného nárastu rezistencie voči antifungálne 

aktívnym zlúčeninám. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na porozumenie mechanizmov 

rezistencie, ktoré si fungálne bunky vyvinuli, aby sa ubránili účinku týchto látok. Dostupný 

terapeutický arzenál na boj proti fungálnym infekciám zahŕňa hlavne azolové deriváty, 

polyény, alylamíny, fluórpyrimidíny a echinokandíny. Ich antifungálna aktivita spočíva najmä 

v priamej interakcii s ergosterolom, dôleţitým komponentom fungálnej cytoplazmovej 

membrány. Existuje viacero príčin vzniku rezistencie, avšak jednou z najčastejších je zvýšená 

aktivita efluxných púmp. 

ABC transportéry sú proteíny vyuţívajúce energiu z hydrolýzy ATP, ktoré sú prítomné vo 

všetkých ţivých organizmoch. Z hľadiska štruktúry obsahujú dve NBD domény, ktoré viaţu a 

hydrolyzujú molekulu ATP a dve TMD domény, ktoré vytvárajú kanál cez membránu. Tieto 

ATP-dependentné permeázy regulujú transport mnohých substrátov cez cytoplazmovú 

membránu. Trichoderma spp. je známa svojou rezistenciou voči mnoţstvu toxických 

a xenobiotických zlúčenín. Rezistencia zahŕňa antibiotiká produkované inými 

mikroorganizmami, antimikrobiálne zlúčeniny rastlín, ako aj chemické fungicídy. Táto 

významná vlastnosť sa pripisuje objaveniu génov kódujúcich ABC transportéry. Nadmerná 

expresia génov transportérov totiţ zniţuje akumuláciu toxických látok vo fungálnych 

bunkách. 

Cieľom práce bolo stanoviť citlivosť modelových vláknitých húb na antifungálne látky 

a organické kyseliny. Pričom z výsledkov vyplýva, ţe T. atroviride vykazuje najniţšiu 

citlivosť na testované látky a vďaka svojej odolnosti predstavuje vhodný model na štúdium 

mechanizmov rezistencie. Hlavným cieľom práce bolo sledovať expresiu vybraných génov 

ABC transportérov T. atroviride Taabc3, Taabc4 a Taabc7 v prítomnosti antifungálnych látok 

s rôznym mechanizmom účinku, ako aj konzervačných látok pouţívaných v potravinárstve. 

Sledovaním expresných profilov vybraných génov ABC transportérov T. atroviride som 

identifikovala 3 gény zodpovedné za rezistenciu voči antifungálnym resp. konzervačným 

látkam. A to Taabc3, Taabc4 a Taabc7. 

 

 

 

ÚVOD 

V posledných rokoch sme svedkami výrazného nárastu rezistencie voči antifungálne 

aktívnym zlúčeninám. Aj napriek neustálemu hľadaniu nových antifungálnych zlúčenín, sú 

moţnosti cieľov ich pôsobenia vzhľadom na vzájomnú podobnosť eukaryotických buniek 

pomerne obmedzené. Dostupný terapeutický arzenál na boj proti fungálnym infekciám zahŕňa 

mailto:zuz.jezikova@gmail.com
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viaceré aktívne štruktúry, ktorých antifungálna aktivita spočíva najmä v priamej interakcii s 

ergosterolom a inhibíciou syntézy bunkovej steny fungálnych buniek. Pouţívajú sa triedy 

molekúl, ktoré účinkujú troma rôznymi metabolickými dráhami. Patria sem azolové deriváty, 

polyény, alylamíny, fluórpyrimidíny, echinokandíny, tiokarbamáty a morfolínové deriváty. 

Nezaostávajúc za vývojom účinných štruktúr, fungálne bunky si vyvíjajú mechanizmy 

rezistencie, ktorými sa bránia voči účinku aktívnych antifungálnych látok. 

Azoly špecificky inhibujú cytochróm P450-dependentnú 14α-demetylázu lanosterolu 

kódovanú génom ERG11, ktorá je nevyhnutná pre biosyntézu bunkovej steny. Molekulové 

mechanizmy, ktoré sú príčinou vzniku rezistencie voči antifungálnym azolom sa delia do 

niekoľkých kategórií. Môţe ísť o zníţenú afinitu azolov k cieľovému miestu ich účinku. 

Ďalšou príčinou rezistencie je zvýšený počet kópií 14α-demetylázy, prípadne nadmerná 

expresia efluxných proteínov. Polyény nepotrebujú vstúpiť do vnútra bunky, aby sa spustila 

ich lytická aktivita, pretoţe sa zvonka priamo integrujú do cytoplazmovej membrány. Dokáţu 

tak uniknúť prípadnej metabolizácii intracelulárnymi enzýmami, a tieţ efluxným systémom, 

ktorých nadmerná aktivita je pomerne častou príčinou rezistencie voči azolom. Mechanizmy 

získanej alebo indukovanej rezistencie voči polyénom vo fungálnych druhoch sú vo väčšej 

miere dôsledkom zníţeného mnoţstva ergosterolu cytoplazmovej membrány resp. jeho 

modifikácie. Rezistencia voči alylamínom, inhibítorom biosyntézy ergosterolu, je spojená so 

zvýšenou expresiou génov kódujúcich efluxné transportéry. Fluórpyrimidíny inhibujú syntézu 

DNA. Rezistencia voči fluórpyrimidínom je buď výsledkom zníţenenej efektivity transportu 

(strata permeázovej aktivity) aktívnej látky do bunky alebo dôsledkom straty enzýmovej 

aktivity, ktorá je zodpovedná za syntézu nukleových kyselín (Ghannoum a Rice, 1999). 

Problém vzniku rezistencie sa netýka výlučne humánnych patogénov, rovnako neutíchajúcou 

hrozbou sú zoonotické a rastlinné fungálne patogénny s vysokým stupňom rezistencie. Jednou 

z dlhodobo pretrvávajúcich príčin úbytku poľnohospodárskych plodín sú práve rastlinné 

fungálne ochorenia. Tento významný ekologický problém má následne negatívny dopad na 

celé ľudstvo. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na vývin ekologicky prijateľných metód na 

prevenciu voči fungálnym ochoreniam. Biologická ochrana rastlín, ktorá vyuţíva špecifické 

mikroorganizmy interferujúce s patogénmi spolu s fungicídmi, je jednou z moţností ako 

prekonať problémy spojené so štandardnými chemickými metódami. 

Vývin xenobiotík antropogénneho pôvodu totiţ zvyšuje prítomnosť kontaminantov 

v prirodzenom prostredí, hlavne teda v pôde. Pričom viac ako 80% pôdnej biomasy 

s výnimkou koreňov je fungálneho pôvodu (Cocaign a spol., 2013). S tým súvisí aj výrazný 

nárast prevahy rezistencie vláknitých mikromycét voči antifungálne aktívnym zlúčeninám. 

Preto je dôleţité sústrediť sa hlavne na identifikáciu mechanizmov rezistencie, ktoré 

umoţňujú vláknitým hubám tolerovať širokú škálu toxických látok a adaptovať sa stresovým 

podmienkam prostredia. Pričom prvým krokom k novým biotechnologickým aplikáciám húb 

je práve rozlúštenie molekulárnych mechanizmov rezistencie. 

Trichoderma spp. sú ubikvitné vláknité huby vyskytujúce sa predovšetkým v pôdnom 

ekosystéme. Ich charakteristickou črtou je, ţe ţijú v symbióze s koreňovým systémom rastlín. 

Dokáţu parazitovať na fytopatogénnych hubách, čím vytvárajú prirodzenú biologickú 

ochranu pred pôvodcami rastlinných ochorení. Počas evolúcie si vláknité huby rodu 

Trichoderma vyvinuli mechanizmy rezistencie voči širokej škále toxických látok, antibiotík, 

rastlinných mikrobiálnych látok či chemických syntetických antifungálnych zlúčenín. Vďaka 

tejto rezistencii a efektívnej mykoparazitickej aktivite sú zástupcovia rodu Trichoderma 

vhodnými kandidátmi pre proces biologickej ochrany rastlín pred fytopatogénnymi 

mikromycétami. Kľúčom k efektívnemu vyuţitiu Trichoderma spp. ako tzv. ,,biopesticídu‖ je 

pochopenie molekulárnej podstaty mechanizmov rezistencie voči antifungálnym látkam, čo 

môţe prispieť k zníţeniu mnoţstva syntetických fungicídov (Howell CR, 2003). 
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Transportéry typu ABC tvoria rozšírenú skupinu proteínov, ktoré sú prítomné vo všetkých 

ţivých organizmoch. Tieto proteíny vyuţívajú energiu z hydrolýzy ATP, a tak dokáţu 

transportovať rôzne druhy látok cez biologickú membránu. Spomedzi mechanizmov 

rezistencie voči antifungálnym látkam sú efluxné pumpy často zodpovedné za rezistenciu. 

ABC proteíny obsahujú dve NBD (nucleotide-binding domain), ktoré viaţu a hydrolyzujú 

molekulu ATP. Tie sú v rámci transportérov situované v membráne, na cytoplazmovej strane. 

Rovnako obsahujú aj dve transmembránové domény (TMD), ktoré vytvárajú kanál cez 

membránu (Higgins, 2001). Trichoderma spp. je známa svojou rezistenciou voči mnoţstvu 

toxických a xenobiotických zlúčenín. Rezistencia zahŕňa antibiotiká produkované inými 

mikroorganizmami, antimikrobiálne zlúčeniny rastlín, ako aj chemické fungicídy (Harman a 

spol., 1996). Táto významná vlastnosť sa pripisuje objaveniu génov kódujúcich ABC 

transportéry. Tieto ATP-dependentné permeázy regulujú transport mnohých substrátov cez 

cytoplazmovú membránu a navyše ich nadmerná expresia zniţuje akumuláciu toxických látok 

v bunkách Trichoderma spp. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Sledovanie citlivosti vláknitých húb na rôzne antifungálne a konzervačné látky 

Po príprave 100x koncentrovaných zásobných roztokov antifungálnych látok (amfotericín B, 

cyklosporín, flukonazol, terbinafín a cykloheximid) a organických kyselín (kyselina 

benzoová, octová, salycilová a sorbová) sa tieto látky dávkovali na Petriho misky 

s priemerom 5 cm v objeme 50 μl a doplnili 5 ml ochladeného  zemiakového PDA ţivného 

média. Po 100-násobnom zriedení zlúčenín ţivným médiom sa získali výsledné koncentrácie 

a) antifungálnych látok: 0,1-100 μg/ml a b) organických kyselín: 0,1-5 mg/ml. Pripravené 

ţivné médiá sa inokulovali bločkom (Ø 5 mm) 48 h mycélia modelových vláknitých húb (T. 

atroviride, B. cinerea, A. niger a A. flavus). Ich rast sa zmeral ako priemer kolónie 

v pravidelných časových intervaloch, aţ kým vláknité huby nedosiahli okraj PM. 

Izolácia RNA 

48 h mycélium T. atroviride kultivované v svetelnom reţime deň-noc resp. tma vyrastené na 

celofáne na zemiakovom PDA médiu sa prenieslo na zemiakové PDA médium obohatené 

antifungálnymi látkami resp. organickými kyselinami a nechalo kultivovať ďalších 12 h tak v 

cirkadiánnom reţime, ako aj v tme. Na izoláciu RNA sa vyuţila metóda TRI-reagentu 

(Sigma-Aldrich Co., St. Louis, USA), postupovalo sa podľa protokolu od výrobcu. Po 

extrakcii RNA sa moţná kontaminácia odstránila prostredníctvom RNase free DNase set 

(5Prime GmbH, Hamburg, Nemecko). Reverzná transkripcia sa realizovala s pouţitím 5 μl 

RNA templátu, pričom reakčné zmesi sa pripravili podľa protokolu od výrobcu pouţitím 

Masterscript
TM

 Kit (5Prime GmgH, Hamburg, Nemecko). Získaná cDNA sa pouţila ako 

templát pre sledovanie expresie génov Taabc3, Taabc4 a Taabc7 prostredníctvom PCR 

reakcie. Na realizáciu sa pripravila reakčná zmes podľa protokolu od výrobcu s pouţitím kitu 

HotMaster Taq DNA Polymerase (5Prime GmbH, Hamburg, Nemecko). Sekvencie primerov 

sú uvedné v tabuľke. Na vizuálizáciu produktov rozdelených v 1,3%-nom agarózovom géli sa 

pouţilo UV ţiarenie. 

 
Zoznam pouţitých primerov 

Región 

amplifikácie 

Forward primer Reverse primer 

β-actin 5´-AGAGCTCCAGCTTGGAGAAGT-3´ 5´-GAGCAAGAGCAGTGATCTCCTTCTG-3´ 

GPDH 5´-CCAGAACATCATCCCCAGCAGC-3´ 5´-GATGGAAGAGTTGTTGTTGCCGAG-3´ 

Taabc3 5´-GTCAGTTGATGGTATTGTCCG-3´ 5´-GTTCCTGCTTAGGCCTTGAGG-3´ 

Taabc4 5´-TGCCTGCATTGCCATCACCGACA-3´ 5´-CGCTGGTGGCATTGCTATCCTTG-3´ 

Taabc7 5´-CCACCATCGTTCAGCAGATTCA-3´ 5´-TGCTCATCAACACCAGGAACGT-3´ 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Ovplyvnenie rastu vláknitých húb v prítomnosti antifungálnych látok s rôznym mechanizmom 

účinku 

Tabuľka I znázorňuje účinnosť antifungálnych látok (IC50, MIC), ktoré pôsobia inhibične na 

rast vybraných vláknitých húb. Z výsledkov vyplýva, ţe T. atroviride je citlivá na amfotericín 

B, terbinafín a cykloheximid. Inhibícia rastu sa nezaznamenala v prítomnosti cyklosporínu a 

flukonazolu. T. atroviride je teda rezistentná voči týmto antifungálnym látkam. 100%-nú 

inhibíciu rastu B. cinerea moţno pozorovať v prítomnosti všetkých antifungálnych zlúčenín, 

pričom najvyššia účinnosť sa zaznamenala v prítomnosti cyklosporínu. A. niger vykazuje 

niţšiu citlivosť na testované antifungálne látky ako B. cinerea. Hlavne v prípade 

cyklosporínu, terbinafínu a cykloheximidu, kedy MIC dosiahla hodnotu 100 μg/ml. Čo sa 

týka inhibície rastu A. flavus, citlivosť na amfotericín B, flukonazol a cykloheximid je 

porovnateľná s citlivosťou A. niger. Rozdielna citlivosť sa zaznamenala v prítomnosti 

cyklosporínu a terbinafínu. Na základe porovnania citlivostí jednotlivých vláknitých húb 

moţno konštatovať, ţe T. atroviride vykazuje najniţšiu citlivosť na testované antifungálne 

látky v porovnaní s ostatnými vláknitými hubami. Vďaka tejto vlastnosti moţno T. atroviride 

povaţovať za vhodný model na sledovanie mechanizmov rezistencie voči antifungálnym 

zlúčeninám. 

  
Tabuľka I. Ovplyvnenie rastu modelových vláknitých húb v prítomnosti antifungálnych látok vyjadrené 

prostredníctvom IC50 a MIC (μg/ml) 
 

Modelový 

mikroorganizmus 

T. atroviride B. cinerea A. niger A. flavus 

c [μg/ml] IC50 MIC IC50 MIC IC50 MIC IC50 MIC 

Amfotericín B 1 >100
1
 10 50 1 8 4 10 

Cyklosporín >100 >100 0,5 10 1 >100
1 

50 >100 

Flukonazol >100 >100 15 100 >100 >100 >100 >100 

Terbinafín 10 100 0,8 25 10 50 0,1 1 

Cykloheximid 7 100 25 80 >100 >100 >100 >100 
1
Cyklosporín a amfotericín B v koncentrácii 10 μg/ml inhibujú rast A. niger na 76 %, pri 

vyšších koncentráciách cyklosporínu, ako aj amfotericínu B sa inhibícia rastu uţ nezvyšovala 

 
Tabuľka II. Ovplyvnenie rastu Trichoderma atroviride v prítomnosti organických kyselín vyjadrené 

prostredníctvom IC50 a MIC 
 

Modelový mikroorganizmus T. atroviride 

c [mg/ml] IC50 MIC 

Kyselina benzoová 1 5 

Kyselina octová 1 >5 

Kyselina salicylová 2,5 >5 

Kyselina sorborá 1 5 

 

Medzi najčastejšie pouţívané konzervačné látky v potravinárskom priemysle patrí kyselina 

benzoová, octová, salicylová a sorbová. Koncentrácia týchto konzervačných látok potrebná na 

úplnú inhibíciu rastu T. atroviride je vyššia nanajvýš rovná 5 mg/ml. 50%-nú inhibíciu moţno 

dosiahnuť v prítomnosti kyselín s koncentráciou 1 mg/ml, v prípade kyseliny salicylovej 

dokonca aţ 2,5 mg/ml. Rovnako ako v prípade antifungálnych látok, T. atroviride je schopná 

tolerovať pomerne vysoké koncentrácie konzervačných látok. Okrem antifungálnych látok 

teda vykazuje významný stupeň rezistencie aj voči organickým kyselinám (tabuľka II). 
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Expresná analýza vybraných ABC transportérov T. atroviride v prítomnosti antifungálnych a 

konzervačných látok 

Sledovaním expresie génov Taabc3, Taabc4 a Taabc7 kódujúcich ABC transportéry T. 

atroviride sa zisťovala ich odozva na prítomnosť rôznych antifungálnych látok a organických 

kyselín (obrázok 1). V prípade Taabc3 a kultivácii v svetelnom reţime deň-noc je expresia 

génu zvýšená v prítomnosti všetkých antifungálnych látok v porovnaní s kontrolou (obrázok 

2). Najvyššia miera expresie sa pozorovala v prítomnosti flukonazolu a terbinafínu. Expresia 

čiastočne korešponduje aj s výsledkami citlivosti T. atroviride na tieto látky (tabuľka I). 

Rovnako som mieru expresie sledovala aj v tme. Výsledkom je úplné zníţenie expresie 

Taabc3 génu v kontrole. Všetky testované antifungálne látky vyvolávajú pribliţne rovnakú 

odozvu expresie génu Taabc3. Taabc4 na svetle reagoval zvýšenou mierou expresie na 

prítomnosť testovaných látok okrem cyklosporínu, s najvyššou mierou expresie v prípade 

cykloheximidu v porovnaní s kontrolou. V tme sa gén Taabc4 v kontrole neexprimoval. Na 

rozdiel od výsledkov získaných za cirkadiánneho reţimu, cyklosporín indukoval expresiu v 

tme, zatiaľ čo v prípade cykloheximidu sa gén neexprimoval. Posledný z testovaných génov 

reagoval na prítomnosť antifungálnych látok v reţime deň-noc s najniţšou mierou expresie. 

Výnimkou je expresia génu v prítomnosti terbinafínu, ktorá je významne vyššia v porovnaní s 

ostatnými zlúčeninami. V tme sa gén Taabc7 exprimoval v kontrole. Na rozdiel od výsledkov 

získaných za cirkadiánneho reţimu, flukonazol a cykloheximid indukovali jeho expresiu v 

tme. Zatiaľ čo v prípade terbinafínu sa gén v tme neexprimoval. Počas sledovania expresie 

génov v cirkadiánnom reţime treba zohľadniť vplyv svetla na celkový metabolizmus, ako aj 

proces diferenciácie vláknitej huby (tvorba konídií). Moţno teda uvaţovať o úlohe ABC 

transportérov nielen v procese detoxikácie buniek, ale zohľadniť ich metabolickú funckiu 

(transport sekundárnyh metabolitov), ako aj úlohu v diferenciácii buniek. Moţno zhrnúť, ţe v 

prípade antifungálnych látok je predpokladaným susbstrátom pre ABC transportéry terbinafín, 

flukonazol a cykloheximid. 

 

 
 

Obr. 1 Expresia génov: β-actin, GPDH, Taabc3, Taabc4 a Taabc7 po expozícii antifungálnou resp. 

konzervačnou látkou a kultivácii v reţime deň-noc resp. tme. K=kontrola, A=amfotericín B, C=cyklosporín, 

F=flukonazol, T=terbinafín, CX=cykloheximid, W=kyselina benzoová, X=kyselina octová, Y=kyselina 

salicylová, Z=kyselina sorbová 

 

V prípade organických kyselín dochádza ku konštantnej expresii génov v prítomnosti 

kyseliny benzoovej, octovej, salicylovej aj sorbovej, pričom expresia nie je veľmi zvýšená 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

183 
 

oproti kontrole pri génoch Taabc3 a Taabc4. Taabc7 vykazuje zvýšenú expresiu 

v prítomnosti konzervačných látok v porovnaní s kontrolou (obrázok 1, 2). To znamená, ţe 

tento gén by mohol byť čiastočne zodpovedný za eflux organických kyselín z bunky. 

Kultivácia v tme vyvoláva výrazný pokles expresie génov Taabc3 a Taabc4 v kontrole. 

Mierna indukcia sa pozorovala v prítomnosti organických kyselín. Naopak expresia Taabc7 

sa v neprítomnosti konzervačnej látky (kontrola) výrazne zvýšila v tme v porovnaní 

s expresiou génu v reţime deň-noc. Prítomnosť konzervačných látok jeho expresiu v tme 

neindukovala. 

 

 
Obr. 2 Relatívna expresia génov Taabc3, Taabc4 a Taabc7 normalizovaná na β-actin v kultivačnom reţime deň-

noc (svetlo) resp. tma v prítomnosti antifungálnych látok (A) resp. organických kyselín (B). K=kontrola, 

A=amfotericín B, C=cyklosporín, F=flukonazol, T=terbinafín, CX=cykloheximid, W=kyselina benzoová, 

X=kyselina octová, Y=kyselina salicylová, Z=kyselina sorbová, SV=svetlo, TM=tma 

 

ZÁVER 

Cieľom práce bolo stanoviť citlivosť vybraných vláknitých húb (T. atroviride, B. cinerea, A. 

niger, A. flavus) na antifungálne látky (amfotericín B, cyklosporín, flukonazol, terbinafín, 

cykloheximid) a citlivosť Trichoderma atroviride na organické kyseliny (benzoová, octová, 

salicylová, sorbová). Na základe porovnania citlivostí modelových húb moţno konštatovať, 

ţe T. atroviride vykazuje najniţšiu citlivosť na testované antifungálne látky v porovnaní 

s ostatnými vláknitými hubami. Rovnako je schopná tolerovať pomerne vysoké koncentrácie 

konzervačných látok. Zástupcovia rodu Trichoderma teda vykazujú vysoký stupeň rezistencie 

a predstavujú vhodný model na štúdium mechanizmov rezistencie. 

Ďalším cieľom bolo sledovať expresný profil vybraných génov T. atroviride v prítomnosti 

antifungálnych resp. konzervačných látok v cirkadiánnom reţime alebo tme. Pri 

vyhodnocovaní expresie sa vyuţil elektroforetogram a stĺpcové grafy, kde sa relatívna 

expresia génov normalizovala na β-actin. Na základe získaných výsledkov môţno zhrnúť, ţe 

moţným substrátom pre sledované ABC transportéry je v prípade antifungálnych látok 

terbinafín, flukonazol a cykloheximid. Výsledky naznačujú, ţe tieto antifungálne látky sú 

substrátom pre Taabc3 a Taabc4, homológy Pdr5. Expresia Taabc7 sa v prítomnosti 

testovaných antifungálnych látok indukovala najmenej. V prípade organických kyselín 

vykazuje Taabc7 zvýšenú expresiu v cirkadiánnom kultivačnom reţime v prítomnosti 

kyseliny benzoovej, octovej, salicylovej aj sorbovej v porovnaní s kontrolou. To naznačuje, ţe 

tento gén by sa mohol čiastočne zúčastňovať efluxu konzervačných látok von z bunky. 
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ABSTRAKT 

V poslednom období pozorujeme prehlbovanie skleníkového efektu a s tým súvisiace zmeny 

klímy v globálnom merítku. Hlavnou príčinou je nárast koncentrácií skleníkových plynov 

v atmosfére. Jedným z nich je aj oxid uhličitý, ktorý je do ovzdušia emitovaný hlavne 

spaľovaním fosílnych palív. Medzi najefektívnejšie spôsoby na spracovanie a vyuţitie uhlíka 

zo vzduchu alebo plynných emisií patrí fotosyntéza, fotokatalytická a elektrochemická 

redukcia CO2. V našej štúdii sme sa zamerali na prípravu fotoaktívneho katalyzárora 

schopného redukovať CO2 s vodou pod vplyvom UVA-VIS ţiarenia. Oxidatívnou 

polymerizáciu tiofénu na zeolite Na-ZSM-5-Pt v prítomnosti FeCl3 sme pripravili dva rôzne 

fotokatalyzátory Fe-ZSM-5-Pt a Fe-ZSM-5-Pt-ULT, ktoré sme testovali na schopnosť 

redukovať CO2. Z výsledkov plynovej chromatografie vyplýva, ţe nami pripravené 

fotokatalyzátory sú schopné redukovať oxid uhličitý na organické zlúčeniny. 

 

 

 

ÚVOD 

Nárast koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére spôsobuje v poslednom období mnohé 

problémy spojené s globálnym otepľovaní a zmenami klímy. Jedným z hlavných 

predstaviteľov je oxid uhličitý, ktorého koncentrácia v atmosfére prekročila 400 ppm 

(http://eee.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/). K prirodzeným zdrojom emisií oxidu uhličitého je 

dýchanie aeróbnych organizmov, poţiar a vulkanická činnosť. Hlavným antropogénnym 

zdrojom CO2 je spaľovanie fosílnych palív, aţ 40% z celkového mnoţstva emisií CO2. K 

procesom vedúcim k prirodzenému úbytku CO2 je fotosyntéza a adsorpcia oceánov, no 

častokrát dochádza k ich narúšaniu (Víden, 2005).  

Atóm uhlíka vystupuje v molekule CO2 ako centrálny atóm v sp hybridizácií, molekula je 

termodynamicky a kineticky pomerne stabilná. Atómy kyslíka, ktoré predstavujú slabé 

Lewisové kyseliny a centrálny atóm uhlíka je elektrofilný, môţe byť ľahko atakovaný 

nukleofilmi, čo sa dá vyuţiť k tvorbe karboxylových a karbonylových skupín (Sakakura 

a Kazufumi, 2009). 

K najefektívnejším technológiám schopných izolovať a transformovať atmosférický CO2 na 

vyuţiteľné organické zlúčeniny patria fotokatalytická a elektrochemická redukcia oxidu 

uhličitého. 

Polovodiče, na povrchu ktorých sa vplyvom svetelného ţiarenia vytvárajú excitované častice 

elektrón-diera (e‾-h
+
) iniciujúce potrebné redoxné reakcie sa vyuţívajú vo fotokatyltickej 
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metóde (Bhatkhande  a kol., 2001). Proces fotoredukcie je pomerne zloţitý (komplexný multi-

elektrónový proces) a jeho mechanizmus nie je jasne stanovený.  

Výhody ako nízka toxicita, odolnosť voči foto-korózii, všestrannosť a nízka cena patria 

najpreštudovanejšiemu fotokatalyzátoru TiO2. Na druhej strane TiO2 absorbuje svetlo hlavne 

v UV oblasti spektra a navyše bola pozorovaná rýchla rekombinácia excitovaných stavov, čo 

ovplyvňuje jeho účinnosť (Pengfei a kol., 2010). Tieto nevýhody sa viacerí autori pokúšali 

odstániť modifikáciou TiO2 rôznymi kovmi (napr. Fe
3+

, Mo
5+

, Ru
3+

, Os
3+

, Re
5+

, V
4+

, Rh
3+

, 

Co
3+

 a Al
3+

) a zistili, ţe dopovanie TiO2 jednoznačne ovplyvňuje fotoaktivitu, rýchlosť 

rekombinácie a medzifázový transport elektrónov (Choi a kol., 2009; Anpo, 2013). 

Zeolity, mikroporózne kryštalické aluminosilikáty, obsahujúce ióny prechodných kovov v ich 

štruktúre alebo kavitách otvárajú nové moţnosti v oblasti fotochemických procesov (Tan 

a kol., 2006). Ochranný účinok vnútornej štruktúry zeolitu umoţňuje skúmať štruktúry, ktoré 

nie sú získateľné v homogénnych podmienkach (Bordiga a kol., 1999). Tento jav má veľký 

význam pri  vytváraní vysoko dispergovaných oxidov prechodných kovov ako Ti, V, Cr a 

Mo, ktoré môţu byť excitované UV ţiarením a tvoriť zodpovedajúce excitované stavy 

zahrňujúce prenos elektrónov (Matsuoka a Anpo, 2003). Vysoká reaktivita týchto 

excitovaných stavov, t.j. párov elektrón-diera, ktoré sú lokalizované pomerne blízko seba v 

porovnaní s pármy elektrón-diera v polovodičových materiáloch, vyvolávajú rôzne 

fotokatalytické reakcie ako napr. redukciu CO2 s H2O za tvorby CH4 a CH3OH [Ikeue a kol., 

2002; Yamashita a kol., 2002] 

Polytiofén (PT),  konjugovaný polymér,  vykazuje vlastnosti polovodičov, pretoţe sp
2
pz 

hybridázácia vytvára jeden nespárený elektrón na atóme uhlíka.  Polarón a bipolarón 

polytiofénu sú dôleţité excitačné formy (Heeger a kol., 1988). Polytiofén je vysoko stabilný 

voči teplu, pôsobeniu kyslíka alebo vlhkosti. 

Nedopovaný polytiofén má nízku vodivosť. Avšak je moţné dosiahnuť vodivosť do 100 S/cm  

pomocou dopovania s vhodnými oxidačnými činidlami. Dopované polytiofény sa vyuţívajú  

ako materiálu elektród, polovodiče a svetelné ţiariče v organických LED svetlách (Beyer-

Walter, 1998).  

V našej štúdii sme pripravili dva heterogénne katalyzátory Fe-ZSM-5-PT a FeZSM-5-Pt-ULT 

s oligomérmi tiofénu (organický polovodič) oxidatívnou polymerizáciu tiofému s FeCl3. 

Takto pripravené fotokatalyzátory sme testovali na schopnosť redukovať CO2 vo vode pod 

UV-VIS ţiarením. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Príprava fotokatalyzátora 

Fotokatalyzátor Fe-ZSM-5-Pt bol pripravený oxidatívnou polymerizáciou tiofénu s chloridom 

ţelezitým v prítomnosti Na-ZSM-5. Na syntézu boli pouţité bezvodý FeCl3 (Fluka, 97%), 

tiofén (Aldrich), destilovaná voda a zeolit Na-ZSM-5 (Z-220589/2000, VÚRUP, SR). Po 

dôkladnom premiešaní 5 g zeolitu a 50 ml destilovanej vody sa reakčná zmes nechala 

refluxovať 5 h. Premytý a vysušený prášok sa nechal vypáliť 5 h pri 500°C. Jeden gram takto 

upraveného prášku sa pridal do 20 ml n-hexánu a 0,1 g tiofénu. Zmes sa nechala miešať 12 h 

na magnetickom miešadle. Po skončení reakcie sa reakčná zmes prefiltrovala a premyla n-

hexánom. Po voľnom vysušení sa produkt dosušil v peci pri 105°C 2 h.  

Na syntézu Fe-ZSM-5-Pt-ULT boli pouţité bezvodý chlorid ţelezitý (Fluka, 97%), 

chloroform (Merck), tiofén (Aldrich) a zeolit Na-ZSM-5 (Z-220589/2000, VÚRUP, SR). Po 

dôkladnom premiešaní 5 g zeolitu a 50 ml chloroformu na ultrazvuku sa do reakčnej zmesi 

postupne pridali 2 g bezvodého chloridu ţelezitého a 2 ml tiofému. Zmes sa nechala miešať 

na ultrazvuku 4 hodiny. Po reakcii sa reakčná zmes prefiltrovala a pripravený zeolit sa 

premýval nadbytkom destilovanej vody do úplného vyčírenie eluátu. Suchý produkt sa dosušil 

v peci 2 h pri  teplote 105°C. Zmes sa nechala miešať na ultrazvuku 4 hodiny. Po reakcii sa 
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reakčná zmes prefiltrovala a pripravený zeolit sa premýval nadbytkom destilovanej vody do 

úplného vyčírenie eluátu. Suchý produkt sa dosušil v peci 2 h pri  teplote 105°C.  

Charakterizácia fotokatalyzátora UV VIS spektrometriou  

Odrazové spektrá v UV-VIS oblasti boli merané pomocou optického spektrofotometra Ocean 

Optics pozostávajúceho z Hi-Res spektrometra HR 4000CG-UV-NIR, zdroja UV-VIS 

ţiarenia DH-2000-BAL a štandardného odrazového príslušenstva s 45°/45° geometriou. 

Spektrá boli merané v úseku 200 – 900 nm. Pre kaţdé meranie bol detektor nakalibrovaný na 

čistý zeolit. Týmto spôsobom boli zmeny odrazových spektier vplyvom starnutia substrátu do 

značnej miery vylúčené. 

Experiment fotoredukcie CO2 

Fotochemická katalytická redukcia oxidu uhličitého prebiehala v sklenom reaktore (100 ml), 

ktorý bol oţarovaný 150 W metalhalogenidovou lampou (380 – 850 nm) cez vodný filter (7,5 

cm). Reakčná zmes (0,3 g fotokatalyzátora a 100 ml čistenej vody) sa nechala prebublávať 15 

min. CO2 (Messer, 99 %) (340 ml.min-1). Počas celej doby reakcie bol systém miešaný 

magnetickým miešadlom. Reakčná doba v oboch systémoch (pouţitý fotokatalzátor Fe-ZSM-

5-Pt alebo Fe-ZSM-5-Pt-ULT) bola 6 h. Po reakcii sa v oboch prípadoch reakčná zmes 

prefiltrovala, filtrát sa analyzoval plynovou chromatografiou (Headspace GC-MS). 

Podmienky analýzy boli nasledovné: teplotný program začal na teplote 30°C počas 5 min., 

potom sa teplota zvyšovala s gradientom 10°C/min. do 240°C. Čas analýzy bol 36 min. Na 

meranie sa pouţila kolóna VARIAN CP9103: 004, VF-624 MS BATCH: 5200025(60 m x 

250 µm x 1.4 µm). Detekcia separovaných látok sa vykonala na hmotnostnom detektore.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Odrazové UV-VIS spektrum Fe-ZSM-5-Pt (prevedené na absorbanciu) je zobrazené na 

obrázku 1. Absorpčná hrana nami pripraveného fotoaktívneho katalyzátora Fe-ZSM-5-Pt je 

pribliţne 650 nm.Z toho vyplýva, ţe modifikovaný fotokatalyzátor môţe byť efektívne 

excitovaný pri oţarovaní UV-VIS ţiarením.  
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Obr. 1  UV-VIS spektrá fotokatalyzátora  Fe-ZSM-5-Pt 

 

Na obrázku 2 je zobrazené odrazové UV-VIS spektrum Fe-ZSM-5-Pt-ULT (prevedené na 

absorbanciu). Modifikovaný Fe-ZSM-5-Pt-ULT má v porovnaní s Fe-ZSM-5-Pt absorpčnpú 

hranu probliţne pri 470 mn, no katalyzátor je v menšej miere schopný absorpcie ţiarenia aj s 

vyššou vlnovou dĺţkou vo viditelnej oblasti, a teda aj excitácie týmnto ţiarením. 

Z porovnania oboch fotokatalyzátov vyplýva, ţe vhodnejším fotokatalyzátorm v prípade 

excitácie UV-VIS ţiarením je Fe-ZSM-5-Pt.  
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Obr. 2  UV-VIS spektrá fotokatalyzátora  Fe-ZSM-5-Pt-ULT 

 

Počas celej doby experimentu fotokatalytickej redukcie CO2 s vodou sa sledovala teplota 

reakčnej zmesi. V prípade experimentu s Fe-ZSM-5-Pt sa teplota reakčnej zmesi lineárne 

zvyšovala z 22°C na 30,5°C a v prípade katalyzátora Fe-ZSM-5-Pt-ULT teplota narástala 

z 21°C na 32,5°C. Nárast teploty môţe byť spôsobený uvoľňovaním tepla pri rekombinácii 

fotoexcitovaných párov elektrón-diera. 

Na obrázku 3 je vidieť GC chromatogram analyzovanej vzorky po redukcii CO2 vo vode 

s fotokatalyzátorom Fe-ZSM-5-Pt. V reakčnej zmesi boli pomocou MS analyzované 

nasledovné látky: pentán a trichlórmetán. 
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Obr. 3 Chromatogram vzorky po redukcii CO2 vo vode s fotokatalyzátorom Fe-ZSM-5-Pt (Head Space GC-MS) 

 

Na obrázku 4  je zobrazený GC chromatogram analyzovanej vzorky po redukcii CO2 vo vode 

s fotokatalyzátorom Fe-ZSM-5-Pt-ULT. V reakčnej zmesi v porovnaní s fotokatalyzátorom 

Fe-ZSM-5-Pt bol analyzovaný acetaldehyd, etanol, acetón, etylacetát, trichlórmetán, tiofén.  
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Obr. 4 Chromatogram vzorky po redukcii CO2 vo vode s fotokatalyzátorom Fe-ZSM-5-Pt-ULT (Head Space 

GC-MS) 

 
Tabuľka I. Súhrm produktov fotoredukcie CO2 s vodou pod UV-VIS ţiarením 

 

 
Látka  

Retenčný čas 

[min.]  

Fe-ZSM-5-Pt  
pentán  8.034  

trichlórmetán  12.915  

Fe-ZSM-5-Pt-

ULT  

acetaldehyd  8.433  

etanol  9.299  

acetón  9.597  

etylacetát  12.897  

trichlórmetán  14.086  

tiofén  20.029  

 

ZÁVER 

V našej práci sme sa zaoberali prípravou dvoch rôznych fotoaktívnych katalyzátorov 

schopných redukcie oxidu uhličitého s vodou pod UV-VIS ţiarením. Z UV-VIS spektier 

vyplýva, ţe oba pripravené fotokatalyzátory Fe-ZSM-5-Pt a Fe-ZSM-5-Pt-ULT môţu byť 

efektívne excitované UV-VIS ţiarením. Schopnosť fotokatalyzátorov Fe-ZSM-5-Pt a  Fe-

ZSM-5-Pt-ULT redukovať CO2 v prítomnosti vody bola testovaná v sklenom reaktore. Z CG-

MS výsledkov vyplýva, ţe nami pripravené fotokatalyzátory sú schopné redukovať oxid 

uhličitý na organické zlúčeniny. 
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ABSTRAKT 

Koncentrácia oxidu uhličitého, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov skleníkových 

plynov, v ovzduší neustále narastá. Fosílne palivá spaľované v tepelných elektrárňach 

predstavujú v súčasnosti 80 % z celkovej výroby energie po celom svete a sú najväčším 

bodovým zdrojom emisií CO2, čo predstavuje pribliţne 40 % z celkových emisií CO2. 

Existuje niekoľko moţností pre zniţovanie emisií CO2, a to zniţovanie dopytu, zlepšenie 

efektívnosti výroby a zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS, Carbon capture and storage). 

Zachytávanie a skladovanie oxidu uhličitého je všeobecne trojstupňový postup:  

1.  zachytávanie a kompresia spalín, 2. doprava (väčšinou potrubím) a 3. vyuţitie (napr. 

výroba močoviny, nápojový priemysel, výroba suchého ľadu, atď.) Technológie pre 

zachytávanie CO2 vyuţívané v elektrárňach spaľujúcich fosílne druhy paliva moţno rozdeliť 

do štyroch skupín, z ktorých kaţdá vyţaduje úplne odlišný prístup k zachytávaniu CO2. 

 

 

 

ÚVOD 

Oxid uhličitý je prirodzenou a neoddeliteľnou zloţkou kolobehu uhlíku v prírode. Jeho 

koncentrácia v atmosfére je pomerne nízka a preto nepredstavuj pre zdravie človeka priame 

riziko. Pri vyšších koncentráciách (zle vetraná miestnosť) môţe krátkodobá expozícia oxidom 

uhličitým spôsobiť bolesť hlavy, závrate, dýchacie problémy, zmätenosť a zvonenie v ušiach. 

Vyššie koncentrácie môţu spôsobiť kŕče, kómu a aţ smrť. Niektoré váţnejšie prípady môţu 

zanechať následky na mozgu, zmeny osobnosti a poškodenie zraku. (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2000) 

Oxid uhličitý je lineárnou molekulou s väzbou kyslík-uhlík-kyslík. Atómy kyslíka v molekule 

vystupujú ako slabé Lewisové kyseliny, pričom centrálny atóm uhlíka je elektrofilný, môţe 

byť ľahko atakovaný nukleofilmi. Nukleofilný atak na CO2 sa dá vyuţiť k tvorbe 

karboxylových a karbonylových skupín. (Sakakura a Kazufumi, 2009) 

Fosílne palivá spaľované v tepelných elektrárňach predstavujú v súčasnosti 80 % z celkovej 

výroby energie po celom svete a sú najväčším bodovým zdrojom emisií CO2, čo predstavuje 

pribliţne 40 % z celkových emisií CO2. (Spigarelli a Komar Kawatra, 2013) Hlavnýmí 

neţiaducimi faktormi sú globálne otepľovanie a abnormálne klimatické zmeny. Hromadenie 

nadmerného mnoţstva CO2 z energetického sektoru v atmosfére výrazne prispieva k 

skleníkovému efektu. Technológie zachytávania oxidu uhličitého a recyklačné technológie, 

ktoré prispievajú k riešeniu globálnych klimatických zmien postupne nadobúdajú na svojom 

význame. Medzi recyklačné technológie môţeme zaradiť aj fotokatalytické procesy 
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zniţovania emisií redukciou CO2  na palivá alebo iné zhodnotiteľné organické zlúčeniny, 

ktoré majú potenciál stať sa súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. 

Technológie, ktoré sú schopné izolovať atmosférický CO2, sú schopné zabezpečiť 

environmentálnu a ekonomickú udrţateľnosť a moţno ich rozdeliť do štyroch skupín: 

1. Post-combustion: zachytávanie CO2 zo spalín vznikajúcich pri spaľovaní paliva so 

vzduchom.  

2. Pre-combustion: zachytávanie CO2 zo syntézneho plynu pred spaľovaním paliva.  

3. Oxy-combustion: zachytávanie CO2 zo spalín vytvorených počas spaľovania paliva 

s kyslíkom.  

4. Chemical looping combustion: zachytávanie CO2 zo spalín vytvorených pri spaľovaní 

s kyslíkom v prítomnosti oxidu kovu. (Spigarelli a Komar Kawatra, 2013)  

Zloţenie spalín je závislé od paliva. Beţné nečistoty vyskytujúce sa v spalinách môţu byť 

oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx), vodná para (H2O) a prachové častice (PM). Mnoţstvo 

nečistôt závisí od zloţenie paliva. Napríklad pri prechode z uhlia na zemný plyn ako zdroja 

paliva je moţné významne obmedziť emisie oxidu uhličitého. Je nutné poznamenať, ţe oxid 

siričitý a oxidy dusíka sú hlavnými prispievateľmi k vytváraniu kyslých daţďov. (Spigarelli a 

Komar Kawatra, 2013)  

V priemere, pribliţne 8000 t/deň CO2 je emitovaných z 500 MW elektrárne spaľujúcej fosílne 

palivá. Aktuálne technológie zachytávania CO2 majú maximálne kapacitu 800 ton CO2 za 

deň, čo je desaťkrát menej, neţ to, čo je emitované priemernou elektrárňou spaľujúcou fosílne 

palivá. (Spigarelli a Komar Kawatra, 2013) 

 

1. Zachytávanie CO2 v procese post-combustion  

Tento proces sa vzťahuje na zachytávanie CO2 zo spalín produkovaných pri spaľovaní palív. 

(Olajire, 2010)  

V post-combustion systéme sa pracuje s prúdom plynu s nízkym tlakom (100 kPa) a nízkym 

obsahom CO2 (3-20 %), obsahujúcim nečistoty ako SOx a NOx, často pri vysokých teplotách 

(120-180°C). (Babcock a Wilcox, 1992) Hlavnými nevýhodami sú poţiadavky na veľkú 

plochu zariadenia a chladiaci systém. Tieto problémy sa dajú riešiť pomocou chemických 

rozpúšťadiel, ktoré chemicky reagujú s CO2 počas zachytávania. Súčasné post-combustion 

technológie pouţívajú metódy, ako je chemická absorpcia, adsorpcia plynu, separačné 

membrány a kryogénna destilácia. (Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture 

and Storage, 2010) 

 

1.1. Chemická absorpcia  

Chemické absorpcia je preferovanou metódou pre zachytenie CO2 zo spalín obsahujúcich 

nízke aţ stredné parciálne tlaky CO2 (3-20 %). Termín absorpcie predstavuje separačný 

proces, v ktorom sa plynný komponent separuje z prúdu plynov pomocou kvapaliny 

(absorbent). Na absorpciu kyslého plynu je vhodné, ak je absorbent zásaditý.  

V procesoch absorpcie CO2 prúd spalín najprv prechádza predúpravou, kde sa odstránenia 

nečistoty ako prachové častice, SOx a NOx. Po predúprave sa plyn ochladí a potom sa dostáva 

do styku s rozpúšťadlom v absorpčnej kolóne, kde sa tvoria medziprodukty.  

Pretoţe CO2 je kyslý plyn, systémy chemickej absorpcia vyuţívajú acidobázickú neutralizáciu 

pomocou alkalických rozpúšťadiel schopných neutralizovať absorbovaného CO2. Po absorpcii 

prechádza rozpúšťadlo bohaté na CO2 stripovacou kolónou, kde sa od neho zahriatím 

oddeľujú medziprodukty. Takto sa rozpúšťadlo regeneruje a vytvára sa koncentrovaný tok 

CO2, ktorý sa potom komprimuje a prepravuje na pouţitie. (Metz a kol., 2005; Yang a kol, 

2008; Olajire, 2010; Pires a kol, 2011)  
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Existuje niekoľko procesov chemickej absorpcie, ktoré sa líšia absorbentom slúţiacim na 

zachytenie CO2. Štyri hlavné procesy sú: absorpcia amínom, absorpcia amoniakom, alkalická 

absorpcia a absorpcia uhličitanom sodným. 

 

1.2. Adsorpcia  

Adsorpcia plynu je separačný proces, v ktorom sú určité plyny oddelené od prúdu plynu za 

pouţitia pevného materiálu. Pevný materiál pouţitý pre adsorpciu je často označovaný ako 

adsorbent a plynné zloţky, ktoré sú adsorbované, adsorbát. Je dôleţité, aby adsorbent mal 

určité vlastnosti, ako je (Yang a kol, 20012):  

- vysokú adsorbčnú kapacitu (0.088–0.176 g CO2/g adsorbent),  

- vysokú povrchovú plochu,  

- rýchlu kinetiku,  

- vysokú CO2 selektivitu,  

- vysoká stabilita počas adsorbčného – desorbčného cyklu,  

- tolerancia na nečistoty ako SOx a NOx.  

V adsorpcii musí prejsť prúd spalín predúpravou pre zníţenie koncentrácie nečistôt ako NOx, 

SOx a H2O. Tieto nečistoty drasticky zniţujú adsorpčnú kapacitu adsorbenta. Voda nielen 

obsadzuje adsorpčné miesta, ale narúša aj kryštálovú štruktúru niektorých adsorbentov. 

Keďţe mnoho adsorbentov vykazuje enormné zníţenie adsorpčnej kapacity pri teplotách 

vyšších ako 100°C, je prúd plynu po predúprave schladený pribliţne na laboratórnu teplotu. V 

závislosti od adsorbenta, CO2 môţe byť adsorbované buď slabými fyzikálnymi interakciami 

(fyzisorpcia) alebo silnými chemickými interakciami (chemisorpcia). Fyzisorpcia je zvyčajne 

spojená s niţším reakčným teplom neţ chemisorpcia, takţe stupeň desorpcia je menej 

energeticky náročný. Po adsorpcii prechádza tuhý adsorbent stupňom desorpcie. V tomto 

stupni sa CO2 oddeľuje od adsorbenta, ktorý sa tým regeneruje. Na desorpciu sa najviac 

vyuţíva teplotný a tlakový proces. V prípade tlakového procesu sa adsorpcia uskutočňuje pri 

zvýšenom tlaku a počas desorpcie sa tlak v systéme zníţi, čím dôjde k desorpcii. V tlakovom 

procese sa teplota v systéme postupne zvyšuje. Výhodou teplotného systému je to, ţe 

adsorbent môţe byť regenerovaný pri zachovaní vysokého parciálneho tlaku CO2. (Drage a 

kol., 2006) 

 

1.3. Membránová separácia  

Membránový separačný proces sa v súčasnosti vyuţíva komerčne pre odstránenie CO2 zo 

zemného plynu, kde sú celkový tlak a koncentrácia CO2 vysoké a prúd plynu sa skladá 

prevaţne z CO2 a CH4. (Metz a kol., 2005) Membrána pôsobí ako filter na odstránenie 

jedného alebo viacerých plynov z ich zmesi. Hnacou silou je tlakový rozdiel medzi vstupnou 

stranou permeátu a druhou stranou membrány, ako je vidieť z Fickovho zákona:  

 
Fickov zákon poukazuje na význam rozdielu tlakov a permeability membrány. Ak sa zvýši 

tlakový rozdiel a permeabilita, zvýši sa aj tok špecifickej zloţky cez membránu. Priepustnosť 

je definovaná ako objem plynu prechádzajúci cez membránu za jednotku času na jednotku 

plochy. (Treybal, 1955) Napríklad permeabilita CO2 cez membránu je sedemkrát vyššia neţ u 

N2, permeát bude teda obsahovať sedemkrát viac molekúl CO2 ako N2 molekúl. Permeabilita 

a selektivita membrány je závislá od charakteru prúdu plynu (rýchlosť, molekulová hmotnosť 

zloţiek), materiálu membrány a od spôsobu syntézy membrány. Polymérne membrány 

všeobecne vykazujú vysokú permeabilitu pre CO2, ale nízku selektivitu. Anorganické 

membrány, na druhej strane, majú tendenciu byť vysoko selektívne, ale majú niţšiu 

permeabilitu pre CO2 neţ väčšina polymérnych membrán, čo obmedzuje ich pouţitie pre 
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zachytávanie CO2. Väčšina anorganických membrán vykazuje výbornú tepelnú a chemickú 

stabilitu. (Yang a kol., 2008; Olajire, 2010; Powell a Qiao, 2006)  

Proces membránovej separácie je zaloţený na princípe oddeľovanie CO2 z prúdu plynu CO2 a 

N2. Preto je potrebné spaliny očistiť od ostatných komponentov ako SOx a NOx. Potom sa 

musí prúd plynu ochladiť pod 100°C aby sa zabránilo tepelnému poškodeniu membrány. 

 

1.4. Kryogénna destilácia  

V kryogénnej destilácii je CO2 oddelený od ostatných plynov na základe rosného bodu a bodu 

sublimácie. (Khoo a Tan, 2006; Tuiniera a kol., 2010; Clodic a Younes, 2002) Výhodou tohto 

separačného systému je, ţe nie sú potrebné ţiadne chemické reagenty. Známe sú hlavne dve 

moţné riešenia kryogénnej destilácie CO2:  

1. Clodic a Younes navrhli postup, v ktorom plynný CO2 desublimuje na povrchu tepelného 

výmenníka a potom je získané ako kvapalný CO2 pri zvýšených tlakoch (Clodic a Younes, 

2002),  

2. Tuinier a jeho spolupracovníci navrhli postup s pouţitím náplňových kolón, kde CO2 

desublimuje na povrchu náplňového materiálu a neskôr je uvoľnený do plynného stavu 

(Tuiniera a kol., 2010).  

Proces navrhnutý Clodicom a Younesom bol skúmaný na predupravenom prúde plynu 

CO2/H2O/N2, ktorý obsahoval 15 % CO2, dosiahli 93 % účinnosť odstránenia CO2. Najskôr sa 

vstupný plyn ochladí na okolitú teplotu. Potom ide prúd plynu do druhého výmenníka, 

v ktorom je teplota pribliţne 0°C, aby sa odstránila vodná para. Plyn potom prechádza cez 

hedydrátor, aby sa odstránili aj stopové mnoţstvá vody. Obsah vody v suchom plyne musí 

byť pod 1,1.10
-4

 g H2O/g suchých spalín. V treťom výmenníku sa plyn ochladí na -40 aţ  

-50°C. Táto fáza sa vyuţíva hlavne na kondenzáciu stopových plynov alebo prítomných 

nespálených uhľovodíkov. Prúd plynu, ktorý sa skladá z CO2 a N2, vstupuje do výmenníka, 

ktorý pracuje pri teplote -110°C. CO2 desublimuje na povrchu výmenníka, zatiaľ čo N2 

zostáva v plynnom stave. Pevný CO2 sa vracia do plynného skupenstva zahriatím systému na 

-56°C pri tlaku 500 kPa. (Clodic a Younes, 2002; Clodic a kol., 2005)  

Proces navrhnutý Tuinierom a jeho spolupracovníkmi obchádza nevýhody spojené s Clodic-

ovým procesom, teda potrebu úplného odstránenie H2O a nákladné vysokotlakové nádoby. 

Tuinierova technológia vyuţíva tri náplňové lôţka na záchyt CO2. Kaţdé lôţko plní inú 

úlohu: záchyt, obnova a chladenie. Počas záchytu je CO2 oddelený od CO2/H2O/N2 prúdu 

plynu v náplňovom lôţku pri -150°C.  

Pre kryogénne destilačné procesy je potrebná predúprava spalín za účelom odstránenia 

nečistôt, ako sú NOx a SOx a zvýšenia koncentrácie CO2 v prúde plynu. (Tuiniera a kol., 

2010) 

 

2. Zachytávanie CO2 v procese pre-combustion  

Zachytávanie CO2 pred spaľovaním je proces záchytu CO2 z prúdu syntézneho plynu ešte 

pred spaľovaným a výrobou energie. Palivo (uhlie, ropa, plyn) sa najskôr splyňuje a vzniká 

syntézny plyn obsahujúci vodík H2 a oxid uhoľnatý CO. CO je v prúde plynu konvertovaný 

na CO2, ktorý sa následne zachytáva. Vodík sa potom pouţíva ako palivo na výrobu energie. 

Plyn obsahuje 15 – 40 % CO2 pri zvýšenom tlaku 1300 – 2700 kPa. Vzhľadom na zvýšený 

parciálny tlak môţe byť CO2 zachytený v absorpčnej kolóne alebo pouţitím membrán. Ako 

membrány sa môţu pouţiť tie isté materiály aké sa pouţívajú v technikách zachytávania CO2 

po spaľovaní. V súčasnosti sa pouţívajú štyri procesy na fyzikálnu adsorpciu CO2: selexol 

(adsorpcia zmesou dimetyléteru a polyetylénglykolu) , rektisol (chladený metanol ako 

rozpúšťadlo pre zachytávanie CO2), purisol (adsorpcia N-metyl-pyrolidónom) a fluor 

(adsorpcia propylén-karbonátom). (Feron a Hendricks, 2005) 
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3. Oxy-combustion technológia  

V tomto procese je palivo spaľované v kyslíkovej atmosfére O2/CO2. Vznikajúce spaliny 

obsahujú CO2, H2O a iné stopové nečistoty. CO2 sa potom z prúdu plynu zachytáva. Táto 

technológia pozostáva z viacerých samostatných procesov, ktoré moţno popísať nasledovne  

( Buhre a kol., 2005):  

1. Separácia vzduchu  

Čisté O2 pre spaľovanie sa získa oddelením kyslíka od dusíka zo vzduchu pomocou 

vzduchovej separačnej jednotky. V separačnej jednotke sa vzduch separuje na kvapalný 

kyslík, plynný dusík a argón. Čistota získaného kyslíka je 95 – 99 %.  

2. Spaľovanie a CO2 recyklácia  

Prúd čistého kyslíka sa následne zmiešava s recyklovaným čistým CO2 a privádza sa do 

spaľovacej komory. Recyklované CO2 sa pridáva do prúdu kyslíka kvôli riadeniu teploty 

plameňa v peci (1300 – 1400°C), zápalná teplota čistého kyslíka je asi 3500°C. Plyn by mal 

obsahovať 30 – 35 % kyslíka a 60 – 75 % CO2.  

3. Čistenie a zachytávanie CO2  

Spaľovaním v O2/CO2 atmosfére vynikajú spaliny obsahujúce hlavne CO2 (75 – 80 %), vodnú 

paru a stopové nečistoty ako NOx, SOx a pevné častice. Na odstránenie pevných častíc sa 

pouţívajú elektrostatické odlučovače. Zlúčeniny síry sa odstraňujú beţnými desulfurizačnými 

technikami. Vodná para sa odstraňuje jej kondenzáciou v ochladenom prúde plynu. Takto 

vyčistený plyn obsahuje 80 – 90 % CO2. 

 

4. Chemical looping combustion  

V tejto technológii je kyslík potrebný na spaľovanie transportovaný zo spaľovacieho vzduchu 

k palivu pomocou nosiča. Týmto nosičom je najčastejšie oxid kovu. V palivovom reaktore 

reaguje oxid kovu s palivom za vzniku spalín obsahujúcich plynný CO2 a H2O a súčasne 

prebieha redukcia oxidu kovu. Vodnú paru moţno následne zo spalín odstrániť kondenzáciou. 

Získa sa tak plyn s obsahom 99 % CO2. (Cao a Pan, 2006) Redukovaný oxid kovu je 

transportovaný do druhého reaktora, kde sa re-oxiduje. Prevádzkové teploty sa pohybujú v 

rozmedzí 800 – 1200°C a tlak od 100 – 7000 kPa. (Metz a kol., 2005; Moghtaderi, 2012) 

 

ZÁVER 

Nárast ľudskej populácie a spolu s tým súvisiaci zväčšujúci sa dopyt po energiách, 

prehlbovanie klimatických zmien a hromadenie skleníkových plynov v atmosfére tlačia na 

vývoj a zavádzanie nových technológií do kaţdodennej praxe. Preto sa v poslednej dobe 

dostávajú do popredia technológie na zachytávanie a spracovanie oxidu uhličitého na 

organické vyuţiteľné zlúčeniny.  

Technológie pre zachytávanie CO2 vyuţívané v elektrárňach spaľujúcich fosílne druhy paliva 

moţno rozdeliť do štyroch skupín: post-combustion, pre-combustion, oxy-combustion 

a chemical looping combustion. 
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ABSTRAKT 

Kontaminácia potravinových surovín kadmiom a olovom môţe významne ovplyvniť 

zdravotný stav človeka. Kadmium ovplyvňuje funkciu obličiek a pečene. Olovo sa kumuluje 

vo vnútorných orgánoch, ale aj v kostiach, svaloch a spôsobuje poruchy nervovej sústavy. V 

práci sme zamerali na stanovenie obsahu kadmia a olova v jačmeni siatom, forma jarná 

dvojradý (Hordeum vulgare var. distichum, L.). Vzorky boli odobrané z okresu Spišská Nová 

Ves v roku 2012. Toto územie bolo dlhodobo vystavené imisnej záťaţi bývalých 

ţelezorudných baní SNV so závodom Rudňanoch. Z kaţdého odmerného miesta sme odobrali 

vzorky pôdy z hĺbky 0,10 m a vzorky rastlinného materiálu. Vo všetkých pôdnych vzorkách 

sme vykonali analýzy na zistenie hodnoty aktívneho pH, výmenného pH, percentuálneho 

zastúpenia humusu a ťaţkých kovov. Obsah bioprístupnej formy kadmia a olova sme 

uskutočnili na základe výluhu pôdy v NH4NO3 (1 mol.dm
-3

). Zhomogenizované vzorky 

jačmeňa sme mineralizovali mokrou cestou na prístroji MARS X-press 5. Následne bol obsah 

kadmia a olova stanovený na atómovom absorbčnom spektrometri VARIAN 240 FS. 

Štatisticky sme vyhodnotili namerané hodnoty v programe STATGRAFICS Plus 5.1 

a STATISTICA 12. Získané údaje sme porovnali so Zákonom č. 220/2004 Z. z. 

a Potravinovým kódexom SR č. 608/3/2004-100. Dlhodobá kontaminácia prostredia sa 

prejavila na všetkých nami analyzovaných vzorkách jačmeňa. V prípade obsahu kadmia 

v pôde nebola limitná hodnota prekročená v ţiadnej vzorke. Naopak  obsah olova vo vzorkách 

pôdy bol výrazne nad povolenú hodnotu. V prípade jačmeňa prekračoval priemerný obsah 

kadmia aj olova limitné hodnoty týchto rizikových látok. Zhodnotili sme nielen lokálnu 

kontamináciu, ale aj závislosť vstupu kadmia a olova z pôdy do jačmeňa, vplyv organickej 

zloţky pôdy a hodnoty pH. Získané hodnoty vytvárajú zvýšené riziko kontaminácie obilnín 

na území stredného Spiša. 

 

 

 

ÚVOD 

Znečistenie ťaţkými kovmi sa stáva jedným z hlavných problémov v mnohých krajinách, 

pretoţe ich prítomnosť v pitnej a odpadovej vode často prekračuje povolené normy. Následne 

je kontaminovaná pôda aj nadzemná biomasa. Niektoré kovové ióny v prírodnom prostredí 

prechádzajú do potravinového reťazca. Sú akumulované v tkanivách ţivočíchov vyššej 

trofickej úrovne, a najmä u človeka (Kabata - Pendias, 2001; Sulaymon a kol., 2013). 

Transport zlúčenín ťaţkých kovov z organickej vrstvy pôdy je povaţovaný za základ mobility 

týchto zlúčenín do vodných ekosystémov a tvorí tak značné riziko aj pre poľnohospodársku 

produkciu (Tomáš a kol., 2013). 

mailto:m.kopernicka@gmail.com


“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

198 
 

Celkový obsah ťaţkých kovov v pôdnom roztoku a v rastlinách je často v korelácii s obsahom 

organickej hmoty. Humínové látky imobilizujú rozpustné a výmenné formy niektorých 

ťaţkých kovov (Ďuriš, 2008). 

Jačmeň siaty, forma jarná dvojradý (Hordeum vulgare var. distichum, L.) je druh, pri ktorom 

dozrievajú len dva rady zŕn s niţším obsahom proteínov ako jačmeň šeťradový, preto je 

vyuţívaný k sladovej fermentácii pri výrobe piva. Vegetačné obdobie trvá v priemere 90 – 

120 dní, je pomerne krátke a pôda sa môţe pripraviť na ďalšie plodiny. Jačmeň jarný má 

rýchly počiatočný rast a dobrú vyuţiteľnosť ţivín. V porovnaní s pšenicou ozimnou, forma 

letná, má skôr vyvíjajúci sa koreňový systém. Jačmeň siaty jarný nie je náročnou plodinou na 

teplotu. Znáša aj niţšie priemerné teploty, naopak rýchle zmeny teploty a sucho mu škodia 

(Doltra a kol., 2011). 

Kľúčové udrţateľné postupy, ktoré ovplyvňujú produkčnú schopnosť poľných plodín 

a dlhodobo udrţateľnú pôdnu úrodnosť sú striedanie plodín a osevné postupy. Uváţlivým 

striedaním plodín v rámci osevného postupu sa zabezpečuje priaznivý vplyv na pôdu, 

rovnomerné zaťaţenie a vyuţívanie pôdy, udrţovanie priaznivej bilancie uhlíka, ovplyvňuje 

sa tým mnoţstvo a kvalita organickej zloţky pôdy a pôdna štruktúra (Babulicová 

a Malovcová, 2013). 

Striedanie pestovania obilnín v environmentálne zaťaţených oblastiach zvyšuje mieru rizika 

vstupu kontaminantov do potravinového reťazca a následne vplývajú na zdravotný stav 

obyvateľstva. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Cieľom práce bolo zhodnotenie úrovne kontaminácie pôdy a rastlinného materiálu na území 

stredného Spiša. Monitorované lokality (n=4) sa nachádzali v okrese Spišská Nová Ves, ktorý 

je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Hlavným zdrojom znečistenia ţivotného 

prostredia je spracovateľský podnik Ţelezorudných baní v Rudňanoch. 

Odobrali sme vzorky pôdy z hĺbky 0,10 m a rastlinného materiálu (jačmeň siaty, forma jarná 

dvojradý). Následne sme stanovili základné chemické parametre určujúce mieru mobility 

ťaţkých kovov v pôde: 

- aktívne pH, 

- výmenné pH, 

- obsah humusu, 

- obsah mobilnej formy ťaţkých kovov (Cd, Pb) rozkladom v 1 mol.dm
-3

 NH4NO3. 

Prechod ťaţkých kovov z pôdy do rastliny sme posudzovali na základe koncentrácie 

kontaminantov vo vzorkách. Z tohto dôvodu sme jednotlivé vzorky pôdy a rastlinného 

materiálu odobrali z tých istých odberných miest. 

Zhomogenizované vzorky jačmeňa sme mineralizovali pouţitím koncentrovanej HNO3 na 

základe mikrovlnnej digescie pomocou prístroja MARS X-Press 5. Analytické stanovenie 

celkového obsahu Cd a Pb vo všetkých rastlinných vzorkách sme realizovali na atómovom 

absorbčnom spektrometri FAAS Varian 240 FS. Absorbancia bola stanovená pri vlnovej 

dĺţke 228,8 nm pre Cd a v prípade Pb pri vlnovej dĺţke 217,0 nm. 

Analýzy pre stanovenie obsahu ťaţkých kovov boli realizované na Katedre chémie, Fakulty 

biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Namerané hodnoty boli porovnané z platnými 

legislatívnymi predpismi pre maximálne povolené mnoţstvá ťaţkých kovov podľa 

Potravinového kódexu SR (608/3/2004-100). Získané údaje sme štatisticky vyhodnotili 

v programe STATGRAFICS Plus 5.1 a STATISTICA 12. 
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VÝSLEDKY  

Pôdu monitorovaného územia môţeme charakterizovať ako neutrálnu aţ alkalickú na základe 

relatívne úzkeho intervalu aktívnej aj výmennej pôdnej reakcie. Stanovili sme v lokalitách 1 

a 2 nízky, v lokalite 3 vysoký a v lokalite 4 stredný obsah humusu. Obsah mobilnej formy Cd 

v pôde neprekročil limitnú hodnotu 0,1 mg.kg
-1

 ani v jednej lokalite, ale v prípade Pb  bola 

limitná hodnota 0,1 mg.kg
-1

 prekročená vo všetkých lokalitách. Najvyšší obsah Pb bol 

nameraný v lokalite 2 s hodnotou 0,250 mg.kg
-1

, kde bola limitná hodnota prekročená 2,5 - 

krát. Celkový obsah Cd vo vzorkách jačmeňa prekročil limitnú hodnotu 0,1 mg.kg
-1

 

v lokalitách 1, 2 a 4. Najvyššia koncentrácia Cd v lokalite 4 bola 0,245 mg.kg
-1

 a tým 

prekračovala limitnú hodnotu 2,45 - násobne. Rovnako ako v pôde, tak aj v rastlinných 

vzorkách, prekračoval celkový obsah Pb limitnú hodnotu 0,2 mg.kg
-1

. Medzi lokalitami 1 a 2 

neboli preukazné rozdiely v koncentrácii Pb a jeho najvyššia koncentrácia bola v lokalite 4 

s hodnotou 0,979 mg.kg
-1

, čím 4,9 – násobne prekročila limitnú hodnotu stanovenú 

Potravinovým kódexom SR (tabuľka I). 

 
Tabuľka I. Obsah Cd a Pb vo vzorkách a základné chemické parametre pôdy 

 

Lokalita 

Obsah 

Rastlinný materiál Pôda 

Cd 

[mg.kg
-1

] 

Pb 

[mg.kg
-1

] 

Cd 

[mg.kg
-1

] 

Pb 

[mg.kg
-1

] 

Humus 

[%] 
pH 

1 0,166 c 0,488 a  0,050 c 0,200 c 1,573 b 7,163 a 

2 0,138 b 0,491 a 0,060 d 0,250 d 1,331 a 7,320 c 

3 0,049 a 0,594 b 0,035 b 0,190 b 3,268 d 7,160 a 

4 0,245 d 0,979 c 0,025 a 0,100 a 2,088 c 7,180 b 

HD0,05 0,00365 0,00399 0,00516 0,00489 0,00451 0,00541 

HD0,01 0,00531 0,00581 0,00750 0,00712 0,00657 0,00787 

HD0,05 – hraničná diferencia na 95 % hladine významnosti (LSD – test) 

 

Obsah Cd v pôde bol štatisticky preukazne ovplyvnený obsahom humusu a hodnotou pH 

pôdy. So zvyšujúcim obsahom humusu sa obsah mobilnej formy Cd v pôde zniţoval. Na 

základe zvyšujúcej sa hodnoty pôdnej reakcie, teda s rastúcou alkalitou, stúpal aj obsah 

mobilnej formy Cd v pôde (tabuľka II). 

 
Tabuľka II. Pearsonov korelačný koeficient medzi obsahom Cd v rastlinnom materiály, obsahom Cd v pôde 

a základnými chemickými parametrami v pôde 

 

Parameter 
Korelačný koeficient (r) 

Závislý Nezávislý 

Cd - rastlinný materiál Cd - pôda -0,2567 

Cd - pôda 
Humus -0,6367* 

pH  0,6854* 
**vysoko preukazné, * preukazné 

 

Obsah Pb v jačmeni bol vysoko preukazne ovplyvnený obsahom mobilnej formy Pb v pôde a 

obsah Pb v pôde bol štatisticky preukazne ovplyvnený hodnotou pH pôdy. Obsah Pb 

v rastlinnom materiály stúpal aj napriek zniţujúcemu sa obsahu mobilnej formy Pb v pôde. 

Na základe zvyšujúcej sa hodnoty pôdnej reakcie, teda s rastúcou alkalitou, stúpal aj obsah 

mobilnej formy Cd v pôde (tabuľka III). 
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Tabuľka III. Pearsonov korelačný koeficient medzi obsahom Pb v rastlinnom materiály, obsahom Pb v pôde 

a základnými chemickými parametrami v pôde 

 

Parameter 
Korelačný koeficient (r) 

Závislý Nezávislý 

Pb - rastlinný materiál Pb - pôda -0,9399** 

Pb - pôda 
Humus -0,3157 

pH  0,6090* 
**vysoko preukazné, * preukazné 

 

Následne sme graficky spracovali získané údaje o obsahu Cd a Pb v jačmeni siatom 

vzhľadom na chemické parametre vzoriek pôdy (obrázok 1 – 4). 

 

 
Obr. 1 Zhodnotenie vplyvu obsahu Cd v pôde 

a obsahu humusu na obsah Cd v rastlinnom 

materiály 

 

 
Obr. 3 Zhodnotenie vplyvu obsahu Pb v pôde 

a humusu na obsah Pb v rastlinnom materiály 

 
Obr. 2 Zhodnotenie vplyvu pH pôdy a obsahu 

humusu na obsah Cd v rastlinnom materiály 

 

  

 
Obr. 4 Zhodnotenie vplyvu pH pôdy a humusu na 

obsah Pb v rastlinnom materiály
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ZÁVER 

V práci sme sa zamerali na zhodnotenie stupňa kontaminácie jačmeňa siateho (Hordeum 

vulgare var. distichum, L.) kadmiom a olovom. Limitné hodnoty najvyššieho prípustného 

mnoţstva Cd v obilninách boli prekročené v troch a pre Pb vo všetkých štyroch 

monitorovaných lokalitách. 

Na základe získaných výsledkov môţeme konštatovať, ţe obsah Cd v rastlinnom materiály 

stúpal aj napriek tomu, ţe obsah Cd v pôde klesal. Kontaminácia jačmeňa kadmiom bola 

v pozitívnej korelácii s aktívnou aj výmennou pôdnou reakciou. Vyššia koncentrácia 

organickej zloţky pôdy zniţovala stupeň bioakumulácie Cd v jačmeni. 

Obsah Pb v rastlinných vzorkách bol vo vysoko preukaznej negatívnej korelácii k obsahu Pb 

v pôde a v preukazne pozitívnej korelácii k pH pôdy. Rovnako ako v prípade Cd rastúci obsah 

humusu zniţoval mnoţstvo Pb v rastlinnom materiály. 

Výrazné prekročenie limitných hodnôt vo vzorkách pôdy a hlavne jačmeňa siateho (Hordeum 

vulgare var. distichum, L.) súvisí s priemyselnou činnosťou v okrese Spišská Nová Ves. 

Striedanie pestovaných plodín v environmentálne zaťaţených územiach SR je potrebné 

kontrolovať a hlavne sledovať úroveň kontaminácie poľnohospodárskych produktov, pretoţe 

miera kumulácie Cd a Pb v obilninách je rozdielna v závislosti od druhu a typu pôdy, 

klimatických a hydrologických podmienok, zaťaţenia poľnohospodárskej pôdy, druhu 

pestovanej plodiny, poţiadaviek obyvateľstva, v neposlednom rade bývalej alebo súčasnej 

priemyselnej výroby a vzdialenosti týchto objektov od poľnohospodárskej pôdy. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0724/12, VEGA 1/0630/13 a 

KEGA 014SPU-4/2013. 
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Pyrethrin insecticides are divided into two types of compounds: I
st
 type of compounds (non-

cyano-), which lack an α-cyano substituent, and II
nd

 type (α-cyano-) compounds which 

contain an α-cyanophenoxybenzyl substituent. Deltamethrin (Del) is a broad-spectrum 

pyrethroid insecticide, containing a cyano-group, which produces predominantly type II 

effects. The lactate dehydrogenase (LDH) and its isoenzymes is used to evaluate the degree of 

cellular membrane damage, as well as cell viability. In this study we evaluated the cytotoxic 

effects of Del in the culture medium of sheep lymphocytes. Lymphocytes were exposed to 

Del at the concentrations of 1 10
-4

; 1 10
-5

;
 
1 10

-6
 and 1 10

-7
 mol.L

-1 
under in vitro 

conditions (48 h treatment time). The statistical tested data of our experiments showed no 

significant differences in the both total activity of LDH (µkat.L
-1

) and in most of its 

isoenzymes (µkat.L
-1

), except LD 3 isoenzyme in the culture medium of our experimental 

group in contrast to control after 48 h exposure to Del. The isoenzyme LD  3 at concenration 

1 10
-6 

mol L
-1 

of Del showed clearly statistical significance (P=0.009, in Anova test and P < 

0.05 in Tukey test).  

Keywords: in vitro, deltamethrin, culture medium, sheep, lactate dehydrogenase,               

cytotoxicity  

 

 

 

INTRODUCTION                                                                                                                                
Insecticides are used in agriculture either separately or in mixture for the eradication of 

insects. They can cause health hazards in both humans and animals. Synthetic pyretroids are 

analogues of naturally occurring pyrethrins present in an extract from the flowers of 

Chrysanthemum cinerariaefolium (Asida and Quistad 1998, Bhanu et al. 2011). Pyrethrin 

insecticides are divided into two types of compounds: 1) type I compounds (non-cyano-), 

which lack an α-cyano substituent, and 2) type II (α-cyano-) compounds which contain an α-

cyanophenoxybenzyl substituent (Wolansky and Harrill 2008). Deltamethrin (Del) is a broad-

spectrum pyrethroid insecticide containing a cyano-group, which produces predominantly 

type II effects. Del is effective against insects via ingestion and direct contact (Moid et al. 

2012). It is registered for use on various crops including cotton, corn, cereals, soybeans, and 

vegetables for pests such as mites, ants, weevils, and beetles. Del is the primary metabolite of 

another pyrethroid, tralomethrin. Studies indicate that tralomethrin undergoes rapid and 

essentially complete debromination to form Del
 
(Breckenridge et al. 2009, Özkan and Űstner 

2012, Sharma et al. 2013).  
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The damages caused by xenobiotics depend on their bioavailability, metabolism and on other 

factors (e.g. as is tissue turn-over rate etc.). At low and intermediate concentration of 

xenobiotics they may impair specific functions. In contrast at high concentration of agents 

they cause general cytotoxicity and cell death (Camatini et al. 1996). In vitro toxicological 

studies are very important and relevant endpoints. These endpoints have been established in 

many cell types which determine, for example the membrane permeability changes (Haslam 

et al. 2000, Stoddart 2011). Lactate dehydrogenase (EC. 1.1.1.27), L-(+)-lactate: NAD
+ 

oxidoreductase (LDH) has been used as an endpoint for cell death testing both in in vitro and 

in vivo studies. The release of LDH into tissue culture medium reflects cell viability in vitro 

(Legrand et al. 1992, Matthew et al. 1994, Hernandez et al. 2006, Šutiaková et al. 2009). 

Animal LDH was found to be a tetrameric molecule, which exists in different isoenzymes. 

These forms are generated by association of two genetically distinct subunits to homo- and 

heterotetramers (Steube et al. 1995).  

The present studies comprised in vitro analyses of the potential cytotoxic effect of 

deltamethrin in the ovine blood on the basis of LDH and isozymes, released into culture 

medium. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Chemicals  

Del, (1R, 3S) [α-cyano (3-phenoxyphenyl) methyl]-3-(2, 2-dibromo-ethenyl)-2-2-

dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC), Sigma-Aldrich, USA) was dissolved in 

dimethylsulfoxide (DMSO) and freshly prepared before each experiment at concentrations of: 

1x10
-4

, 1x10
-5

, 1x10
-6

 and 1x10
-7

 mol.L
-1

. The final concentration of DMSO in the cultures 

was 0.5%. The tested concentrations were added at 24 h after culture initiation and left until 

the end of cultivation (48 h treatment time, 37 °C). Cytochalasin B (Cyt-B, CAS No. 14930-

96-2), DMSO (CAS No. 67-68-5), and penicillin G (benzylpenicillin sodium salt (CAS No. 

200-710-2) were obtained from Sigma-Aldrich, USA. Streptomycin (streptomycin sulphate 

salt, CAS No. 3810-74-0) was obtained from Sigma-Aldrich, USA. Cyt-B was dissolved in 

DMSO. Chromosome medium serum-free Panserine 701 (CAS No. P0-710701 M), and 7.5% 

NaHCO3 were obtained from PAN Systems GmbH, Biotechnologische Producte, Germany. 

Heparin (heparinum natricum) was obtained from Zentiva, a. s., Czech Republic. 

Blood cultures 

For the assay, heparinised blood (100 IU mL
-1

) from 3 clinically healthy donors (18-month-

old female Merino sheep), obtained by jugular vein puncture, was used. Whole blood (0.4 

mL) was added to 7.0 mL chromosome medium supplemented with fetal calf serum, 

phytohemagglutinin-L, L-glutamine, penicillin G (100 IU mL
-1

), streptomycin (100 μg mL
-1

) 

and 7.5% NaHCO3.  

Assay of Total LDH activity  

The concentration of total LDH (µkat.L
-1

) activity was assessed using commercial diagnostic 

kits (Randox, United Kingdom) with automatic biochemical analyser Alizé (Lisabio, France). 

Before determination we mixed 300 µl of reagents (phosphate buffer with concentration 50 

mmol.L
-1

 and pH 7.5; pyruvate with concetration 0.6 mmol.L
-1

; NADH with concentration 

0.18 mmol.L
-1

) with 5 µl of sample and measuring absorbance at 340 nm.   

LDH isoenzyme activity  

For electrophoretic study, 10 µl of culture supernatant was used for each separation. Hydrasys 

device (Sebia, France) was used for the determination of LDH isoenzymes activity (µkat.L
-1

). 

The samples were separated using commercial electrophoretic kits Hydragel 7 ISO-LDH 

(Ecomed, Ţilina, Slovakia) on alkaline buffered (pH 8.4) agarose gels. Each gel contained 

agarose (0.8 g/dL) and alkaline buffer (pH 8.40±0.05). Substrate contained phenazine 

methosulfate (PMS), nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nitro blue tetrazolium 
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(NBT). Blocking solution contained acetic acid (5%) and citric acid (0.5%). For determination 

apply 10 µl of serum into the applicators, and then place the applicators into the wet storage 

chamber for 5 minutes. Put the gel plate into the device and start the migration at 20 °C for 8 

minutes. Apply substrate solution (45 °C/ 20 minutes) and cool (20 °C/ 5 minutes). Remove 

the remaining substrate solution and pipette the blocking solution with incubation at 20 °C for 

10 minutes. Remove the blocking solution and apply one thick filter paper and dry. The dried 

gels were prepared for visual examination and densitometry to obtain accurate relative 

quantification of individual zones. Then photographs of the gels were taken. Qualitative 

evaluations of the gels were done directly from the electrophoretograms and the densitometric 

curves of the separations were created by means of Epson Perfection V 700 Photo 

densitometer scanning at 570 nm. The visualization of LDH isoenzymes was performed 

according to the following reactions: 

                                 LDH 

Lactate   +   NAD    —>   Pyruvate + NADH2 

NADH2   +   PMS    —>   Reduced PMS + NAD   

Reduced PMS + NBT —> PMS + Reduced NBT (precipitate of Formosan-blue). 

The amount of resulting Formosan precipitate was proportional to the LDH enzymatic activity 

(μkat.L
-1

). 

Statistical Analysis  

The Sigma Stat program (Statistical software
TM

, Jandel Scientific) was employed for 

statistical evaluation of the results. The mean frequency of LDH activity of cells and its 

isozymes were calculated based on the results of two independent experiments, and the 

statistically significant differences between control and treatment values were determined 

using analysis of variance (ANOVA) at the 95% or higher confidence level and in required 

cases also followed by Tukey's test in accordance with the advices of Sigma Stat program.  

 

RESULTS                                                                                                                                  

Table 1 shows the results of total LDH (µkat.L
-1

) and its isoenzymes (µkat.L
-1

) in the 

supernatant of the culture medium. The statistical tested data of our experiments showed no 

significant differences in the both total activity of LDH (µkat.L
-1

) and its most isoenzymes 

(µkat.L
-1

), except isoenzyme LD 3 in the culture medium of our control and experimental 

group after 48 h exposure to Del. The isoenzyme LD 3 at the concenration 1 10
-6

 of Del 

showed statistical significance (P = 0.009, Anova, P < 0.05, Tukey test).  

 

DISCUSSION 

The evaluation of cell viability is very important and a fundamental role in all forms of cell 

culture. LDH activity determinations present an indirect method of cytotoxicity assessment. 

One of the advantages of LDH activity in the supernatant of cell cultures is the fact that the 

examination reveals changes in cell viability and not in cell metabolism (Racher et al. 1990).  

Kending and Tarloff (2007) used LDH as an endpoint for cytotoxicity studies induced by 

several chemicals. Their studies suggest that LDH is released to the culture medium, and is 

susceptible to degradation when reactive chemicals are present. Our results suggest no 

significant release of LDH enzyme from the ovine blood cells into the culture medium. We 

observed only that total activity of LDH was increased after exposure to Del, except of 

concentration 1x10
-7 

M.L
-1

 Del. A decrease in viability of cells is often associated with 

a damaged cell membrane, which causes the release of different proteins and enzymes from 

the cell into the medium. Also the loss of cell viability may be followed by an increase in 

enzyme activity in the culture medium (Fotakis and Timbrell 2006). Bagchi et al. (1995) 

observed under in vitro conditions the effect of selected pesticides on the enzyme LDH 

activity release into media as an indicator of cellular damage and cytotoxicity in PC-12 cells. 
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Maximal release of LDH from PC-12 cells was observed at 100 nM concentrations of the 

pesticides. The authors noted that different classes of pesticides induce production of reactive 

oxygen species and oxidative tissue damage which may contribute to the toxic manifestations 

of these xenobiotics.  

 
Table I. The effect of deltamethrin on the LDH activities and on its isoenzymes of sheep in culture medium in 

vitro 

 
Tested 

substance 

/Groups 

Treatment 

period (h) 

Dose 

(M.L
-1

) 

Statisti-

cal 

values 

Total 

activities 

of LDH 
[μkat.L-1] 

Isozymes of LDH in sheep cultural supernatants [μkat.L
-1

] 

LDH 1 LDH 2 LDH 3 LDH 4 LDH 5 

DMSO, 

(Neg. 

control) 

48 h Ø 

±SD 

SEM 

1.295 

0.106 

0.075 

0.790 

0.028 

0.020 

0.070 

0.0141 

0.010 

0.275 

0.021 

0.015 

0.090 

0.028 

0.020 

0.075 

0.0212 

0.0150 

Experi- 

ments, 

Del 

48 h 

1x10
-4

 

Ø 

±SD,  

SEM 

P = 

1.565 

0.120 

0.085 

0.140 

1.00 

0.141 

0.10 

0.176 

0.075 

0.007 

0.005 

0.698 

0.315 

0.021 

0.015 

0.200 

0.090 

0.028 

0.021 

1.00 

0.0750 

0.0071 

0.0050 

1.00 

48 h 

1x10
-5

 

Ø 

±SD 

SEM 

P = 

1.425 

0.262 

0.185 

0.582 

0.930 

0.184 

0.013 

0.399 

0.065 

0.0212 

0.0155 

0.808 

0.295 

0.092 

0.065 

0.793 

0.075 

0.212 

0.015 

0.609 

0.060 

0.0001 

0.0001 

0.423 

48 h 

1x10
-6

 

Ø 

±SD  

SEM 

P = 

1.520 

0.127 

0.090 

0.195 

0.915 

0.092 

0.065 

0.207 

 

0.090 

0.0141 

0.010 

0.293 

0.355 

0.035 

0.025 

0.009
* 

<0.05
† 

0.085 

0.021 

0.015 

0.609 

0.0750 

0.0070 

0.005 

0.990 

48 h 

1x10
-7

 

Ø 

±SD  

SEM 

P = 

0.355 

0.247 

0.175 

0.783 

0.885 

0.177 

0.125 

0.531 

0.550 

0.0212 

0.0150 

0.493 

0.260 

0.057 

0.040 

0.759 

0.060 

0.141 

0.010 

0.312 

0.090 

0.0141 

0.010 

0.095 

Comments: LDH = Lactate dehydrogenase; Ø = Mean values; ±SD = Standard deviation; SEM = Standard 

error mean; P = Statistical significance of results; h = hours, DMSO = Dimethylsulphoxid ; Del = 

Deltamethrin; 
* 
= Anova test; 

†
= Tukey test 

 

In this context Romero et al. (2012) studied cytoxicity induced by Del and its metabolites in 

vitro in SH-SY5Y cells by MTT and neutral red uptake assays. Their results showed that Del 

and 2
'
-OH and 4

'
-OH deltamethrin – metabolites induced cytotoxicity when were used the 

concentrations 10 to 100 µM. Their results also suggest that oxidative stress observed is one 

of the major mechanisms of deltamethrin-induced neurotoxicity. Reactive oxygen may serve 

as a mediator of programmed death which is the answer to many toxic products and 

pathological conditions. It is known that LDH is a highly sensitive but not specific marker. 

The function of specific indicators is performed by LDH isoenzymes, which allow us to 

identify the damage either to cells and tissues by different xenobiotics in vitro and in vivo. 

The examination of intracellular isoenzyme patterns also allows to detect the interspecies 

cross-contamination in culture medium (Steube et al. 1995, Nims et al. 1998). In the 

experimental group, were observed significant changes in LD 3 isoenzyme activity (increase) 

at concenration 1 10
-6

 of Del in culture medium. Polymorphic enzymes (allelic isoenzymes, 

allozymes) are genetically controlled variants of each enzyme resulting from point mutations 

of the structural gene. However, for speciation, the enzyme locus needs to be polymorphic. 
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Because isoenzymes exhibiting different electrophoretic mobilities suffice to discriminate 

between cell lines from different species of animals (Steube et al. 1995). 

The results of our study showed that LDH and isoenzymes activities in culture medium may 

serve as a useful quantitative in vitro biomarker for ecotoxicological studies in animal cells. 

 

CONCLUSION                                                                                                                       
Deltamethrin a type of II

nd
 pyrethroid insecticide, is considered as potent neurotoxic 

pyrethroid. In vitro observations of the cytotoxic effects of deltamethrin in the culture 

medium of sheep (48 h treatment time) were carried out at the concentrations of 1 10
-4

, 1       

10
-5

,
 
1 10

-6
 and 1 10

-7
 mol.L

-1
. The statistical tested data of our experiments showed no 

significant differences in the both total activity of LDH (µkat.L
-1

) and in most of its 

isoenzymes (µkat.L
-1

), except of LD 3 isoenzyme in the culture medium of our experimental 

group in contrast to control, after 48 exposure to Del. The isoenzyme LD 3 at concenration 1

10
-6

 of Del showed clearly statistical significance (P = 0.009, in Anova test and P < 0.05 in 

Tukey test).  
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ABSTRAKT 

V Slovenskej republike je stále veľmi veľká spotreba liečiv, pričom rozhodujúci podiel na 

spotrebe farmák majú najmä analgetiká a hypnosedatíva. Svetová zdravotnícka organizácia 

priebeţne upozorňuje aj na sústavný nárast spotreby a zneuţívanie liekov, ktoré sú viazané na 

lekársky predpis, najmä analgetík, sedatív a stimulancií. Extenzívny úzus, no predovšetkým 

abúzus takýchto farmaceutických preparátov, zvyšuje riziko intoxikácie konzumenta. 

Paracetamol sa pouţíva ako analgetikum a antipyretikum mnoho rokov, jeho toxicita bola po 

prvýkrát zaznamenaná v r. 1960. Od tej doby sa zvýšila incidencia otráv a dnes je paracetamol 

najčastejším zdrojom suicidálnych otráv s vysokou mierou morbidity a mortality. Spôsobuje 

hlavne poškodenie pečene. 

V Spojených štátoch, Veľkej Británii, Austrálii a na Novom Zélande je paracetamol 

najčastejšou príčinou predávkovania liekmi. Okrem toho, v Spojených štátoch, ako aj vo 

Veľkej Británii, je najčastejšou príčinou akútneho zlyhania pečene. 

V literárnom prehľade je uvedená toxicita paracetamolu pre ľudí a rôzne druhy zvierat, 

monitoring prípadov intoxikácií za posledné roky a tieţ nové trendy v liečbe intoxikácií 

paracetamolom.  

Kľúčové slová: paracetamol, toxicita, človek, zviera, liečba otráv 

 

 

 

ÚVOD 

Nebývalý rozmach chemického a farmaceutického priemyslu, najmä v 2. polovici 20. stor., 

mal za následok i vzrast počtu intoxikácií rôznymi chemickými látkami, ktoré nás obklopujú. 

Medzi najčastejšie závaţné príčiny otráv patria lieky, hlavne benzodiazepíny, tricyklické 

antidepresíva, karbamazepín, lieky ovplyvňujúce srdcovú činnosť, nesteroidné antireumatiká, 

neuroleptiká a analgetiká, predovšetkým paracetamol (Pelclová a kol. 2009). 

Paracetamol (acetaminophen, Obr. 1) je jedným z najčastejšie pouţívaných analgetík 

a antipyretík.  

 
 

Obr. 1 Štruktúrny vzorec paracetamolu 

 

Pouţíva sa jednak ako monopreparát, ale aj ako súčasť kombinovaných prípravkov 

s mnohými látkami, vrátane nesteroidných antiflogistík (NSAID), opioidov, antihistaminík 

a sympatikomimetík (Nalamachu 2013). Mechanizmus účinku paracetamolu spočíva 
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v inhibícii cyklooxygenáz COX-1 a COX-2. Vykazuje analgetický účinok pri rôznych stavoch 

akútnych bolestí, chronickej osteoartritíde, bolestiach dolnej časti chrbtice a pri nádorových 

bolestiach, avšak je o niečo menej účinnejší ako NSAID (Graham a kol. 2013). 

 

SPOTREBA PARACETAMOLU 

Paracetamol bol objavený v Nemecku na konci 19. stor., avšak vo väčšom rozsahu sa začal 

pouţívať aţ v polovici 20. stor., v niektorých vyspelých krajinách boli v r. 1994–95 jeho 

dávky > 20 g/osobu/rok. V iných krajinách, napr. vo Veľkej Británii, USA, Kanade, Austrálii 

a Novom Zélande, bola jeho spotreba < 8 g/osoba/rok (Newson a kol. 2000). Podľa 

najnovších štatistických údajov v r. 2000 spotreba paracetamolu predstavovala 3500 miliónov 

500 mg tabliet. Jeho hepatotoxicita bola u ľudí prvýkrát zaznamenaná v r. 1966 (Sheen a kol. 

2002) a dnes je povaţovaný za najčastejšiu príčinu akútneho zlyhania pečene v USA a vo 

Veľkej Británii (Larson a kol. 2005) a predávkovanie paracetamolom patrí k najčastejšie 

nahlasovaným intoxikáciám (Lee 2004). 

 

MONITOROVANIE PRÍPADOV INTOXIKÁCIÍ U ĽUDÍ 
K nárastu počtu pacientov, ktorí sa predávkovali paracetamolom, došlo uţ od r. 1970. Vo 

Veľkej Británii sa predávkovanie paracetamolom zvýšilo zo 14,3% v r. 1976 na 42% v r. 

1990. V r. 1993 sa 47,8% všetkých prípadov predávkovania spájalo s uţitím liekov 

obsahujúcich paracetamol. U detí do 5 rokov je uţitie toxickej dávky takmer vţdy 

neúmyselné, kým u mladých ľudí, hlavne u dievčat, sa zaznamenávajú úmyselné 

predávkovania (Sheen a kol. 2002). V americkej literatúre sú uvádzané prípady opakovaného 

podávania vyššieho mnoţstva paracetamolu malým deťom a batoľatám v populácii 

imigrantov, ktorí kvôli jazykovej bariére neporozumeli inštrukciám lekára (Gut 2005). 

Vďaka ľahkej dostupnosti je dnes paracetamol častou príčinou samovráţd. Zároveň patrí aj 

medzi najbeţnejšie sa vyskytujúce lieky pri neúmyselných predávkovaniach vo Veľkej 

Británii, USA, Európe, Austrálii a na Novom Zélande (Hawkins a kol. 2007, Daly a kol. 

2008, Marzilawati a kol. 2012). V Spojených štátoch a Veľkej Británii je najčastejšou 

príčinou akútneho zlyhania pečene (Larson a kol. 2005). Iba 0,1% všetkých prípadov 

predávkovania v USA viedlo k úmrtiu (Zed a Krenzelok 1999). 

Zo štatistických údajov vyplýva, ţe úmyselné alebo náhodné predávkovanie paracetamolom 

je najbeţnejšou príčinou akútneho zlyhania pečene v USA, Veľkej Británii, Kanade a vo 

väčšine európskych krajín (Moling a kol. 2006). V USA bolo zaznamenaných okolo 150 000 

prípadov otráv v r. 2009 a vo Veľkej Británii sa vyskytne kaţdoročne pribliţne 70 000 

prípadov (Clark a kol. 2012). Štúdia autorov Marzilawati a kol. (2012) odhalila, ţe miera 

hepatotoxicity u 1 024 ázijských pacientov po predávkovaní paracetamolom bola menej neţ 

7,3%. Autori poukázali na rozdiely v metabolizácii paracetamolu u belochov a ázijskej rasy, 

a tieţ rozdielnu odpoveď na liečbu N-acetyl-cysteínom. 

V súvislosti so samovraţdami sa robili štúdie, v ktorých sa sledovala dostupnosť 

paracetamolu pre pacientov. Sheen a kol. (2002) došli k záveru, ţe väčšia dostupnosť 

paracetamolu je spojená so zvýšenou moţnosťou jeho uţitia. Preto navrhli, aby sa obmedzila 

veľkosť balenia a následne výskum vo Veľkej Británii preukázal zníţenie počtu pacientov 

liečených na predávkovanie paracetamolom. Na strane druhej je na Slovensku opačný trend. 

V súčasnosti sa zvýšil počet tabliet v balení z 24 na 30, pričom kaţdá tableta obsahuje 500 mg 

paracetamolu v prípravku Paracetamol Dr.Max 500 MG tablety tbl 30x500 mg. 

Farmakokinetika 

Paracetamol sa dobre resorbuje z gastrointestinálneho traktu, prechádza do všetkých telesných 

tekutín, cez placentu aj do materského mlieka (Mirrosay a Mojţiš 2009). Maximálna 

plazmatická koncentrácia sa dosahuje za 10–60 min. Biologický polčas má priemerne asi 2 h, 

pri ťaţkej pečeňovej insuficiencii sa predlţuje aţ na 5 h. Jeho toxicita je úzko spojená 
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s metabolizmom, pribliţne 5–10% lieku sa oxiduje na toxický metabolit N-acetyl-

pbenzoquinonimin (NAPQI) (Schilling a kol. 2010). Ak dochádza k nadmernej tvorbe 

NAPQI, alebo ak je vyčerpané mnoţstvo glutatiónu v organizme, NAPQI sa kovalentne viaţe 

na nukleofilné bielkovinové makromolekuly, čo môţe spôsobiť hepatálnu nekrózu, ale aj 

poškodenie obličiek a pankreasu (Marzuillo a kol. 2013). Toxicita je zvýšená u pacientov, 

ktorí uţívajú lieky indukujúce CYP450, ako fenobarbitál, karbamazepín, rifampicín, fenytoín, 

alkohol a iné (Farrel 2014). 

Nežiaduce účinky 

Neţiaduce účinky, alergické koţné reakcie, začervenanie koţe alebo vyráţky, sa objavujú 

veľmi zriedka, pretoţe paracetamol je vo všeobecnosti veľmi dobre znášaný. Avšak 

v poslednom období sa dlhodobé uţívanie paracetamolu povaţuje za jednu z príčin nárastu 

astmy, alergických ochorení, opakovaných bronchitíd, chronickej obštrukčnej choroby pľúc a 

atopického exému (Henderson a Shaheen 2013). 

Toxicita 
Toxicita paracetamolu sa u dospelého zdravého jedinca prejavuje po prijatí 125–140 mg.kg

-1
 

alebo jednorázovej dávky 7,5 g paracetamolu. U detí predstavuje riziko toxicity poţitie 140–

150 mg.kg
-1

 alebo celkovo 3 g. Dávka niţšia ako 125 mg.kg
-1 nie je hepatotoxická, kým dávka 

250 mg.kg
-1

 predstavuje 50% a 350 mg.kg
-1

 znamená 100% riziko ťaţkého poškodenia 

pečene. Ak dôjde k závaţnej intoxikácii pozorujeme nasledovné 4 fázy uvedené v tabuľke I. 

 
Tabuľka I. Štyri fázy pozorované pri závaţnej intoxikácii paracetamolom (Gut 2005, Aripin a Choonara 2009) 

 
FÁZA  ČAS KLINICKÉ PRÍZNAKY 

I. 0-24 h pacient môţe byť asymptomatický alebo sa objaví nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, 

malátnosť, bledosť a potenie 

II. 24-48 h dochádza k ústupu gastrointestinálnych porúch, nastupuje bolesť v pravom podrebrí, 

oligúria, zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu a protrombínový čas je predĺţený 

III. 72-96 h pozoruje sa ikterus, celková alterácia, krvácavé prejavy, encefalopatie, rozvinuté 

hepatálne zlyhanie, hypoglykémia, môţe sa tieţ objaviť zlyhanie obličiek a srdca 

IV. 7.-8. deň u preţívajúcich pacientov pečeňové transaminázy klesajú, regeneruje sa pečeňové 

tkanivo, avšak toxicita sa môţe prejaviť aj ďalšími príznakmi, ako sú depresia CNS, šok, 

metabolická acidóza, hypoglykémia, podchladenie, pľúcny edém, kŕče, zriedkavo akútne 

zlyhanie obličiek bez náhlej hepatotoxicity 

 

Terapia otráv 

Potrebný je výplach ţalúdka do 60 min od príjmu a podanie aktívneho uhlia v dávke 1 g.kg
-1

 

telesnej hmotnosti, a to 30 min aţ 2 h od príjmu, hydratácia (Gut 2005). Indikáciou na 

podanie antidota je podozrenie na poţitie hepatotoxickej dávky alebo koncentrácia 

paracetamolu v plazme za 4 h po poţití 150 mg.l
-1

 a viac. Špecifickým antidotom je N-

acetylcysteín (NAC), ktorý sa podáva i.v. v 5% roztoku glukózy. Počiatočná dávka je 150 

mg.kg
-1

 telesnej hmotnosti v priebehu 15 min, potom 50 mg.kg
-1

 telesnej hmotnosti po dobu 4 

h a ďalej 100 mg.kg
-1

 telesnej hmotnosti po dobu 16 h. Aplikáciu NAC je dobré začať čo 

najskôr v priebehu prvých 16 h od poţitia. Antidotum sa podáva aţ do úplného vymiznutia 

známok hepatotoxického poškodenia a aţ do úpravy hladín transamináz (Pelclová a kol., 

2009).  

Nové trendy v liečbe intoxikácií paracetamolom 

Aby sa zabránilo predávkovaniu paracetamolom, súčasným trendom je obmedziť 

individuálny predaj liekov obsahujúcich paracetamol a vyrábať kombinované prípravky 

s obsahom paracetamolu a metionínu, ktorý v pečeni podporuje tvorbu glutatiónu, čím bráni 

aby NAPQI poškodil pečeň (Aripin a Choonara 2009). Pozornosť sa venuje aj zlúčeninám 

s antioxidačnými vlastnosťami, vitamínom  a liečivým rastlinám. Hepatoprotektívne účinky 

liečivých rastlín popísali viacerí autori (Tabuľka 2).  



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

212 
 

Tabuľka II. Hepatoprotektívne účinky liečivých rastlín 

 
Rastlina  Autori 

kurkuma kurkumín Yousef a kol., 2010 

brokolica, šalát, jablká, paradajky, 

cibuľa, čaj, káva 

kvercetín Yousef a kol., 2010 

Cassia occidentalis L. - "Kasondi" vodno-etanolový extrakt (50%, v:v) z 

listov  

Jafri a kol., 1999 

Cyathea gigantea metanolový extrakt z listov Kiran a kol., 2012 

Acacia auriculiformis  extraktov z kôry a prázdnych strukov  Sathya a Siddhuraju, 2013 

Sphaeranthus indicus  Sundari a kol., 2013 

Marrubium vulgare   Akther a kol., 2013 

Erythroxylum monogynum  metanolový extrakt  Syed a Namdeo, 2013 

Morinda tinctoria  vodný aj metanolový extrakt Subramanian a kol., 2013 

Ecbolium viride  liehový extrakt koreňov  Cheedella a kol., 2013 

 

MONITOROVANIE PRÍPADOV INTOXIKÁCIÍ U ZVIERAT 

Výskumy vo Veľkej Británii ukazujú, ţe do r. 1996 bol paracetamol príčinou otráv aj 

u zvierat, a to v 1,9% prípadoch. Neskôr sa toto percento zvýšilo na 2,5%. Z celkového počtu 

prípadov tvorili otravy u mačiek pribliţne 18% a u psov 80% prípadov. Otravy u mačiek sú 

zvyčajne váţnejšie a asi 25% prípadov končí úhynom zvieraťa. K otravám najčastejšie 

dochádza po podaní liekov majiteľmi, ktorí sa snaţia u mačiek zmierniť bolesť a zníţiť 

horúčku, avšak nekonzultujú svoje rozhodnutie s veterinárnym lekárom a nemajú vedomosti o 

toxicite paracetamolu pre mačky. Otravy u psov sa vyskytujú v dôsledku náhodného poţitia 

zvyšku lieku v škatuľke, ak má k nemu zviera voľný prístup (Campbell a Chapman 2000). 

Farmakokinetika 

U zvierat sa po perorálnom poţití paracetamol rýchlo absorbuje a metabolizuje v pečeni 

glukuronidáciou, sulfatáciou a prostredníctvom cytochrómu P450 (Peterson a Talcott 2013). 

U mačiek a fretiek sa toxicita paracetamolu prejaví uţ pri nízkych dávkach z dôvodu zníţenej 

aktivity mikrozómovej UDP-glukuronyltransferázy (Gupta 2012, Mayer a Donnelly 2012, 

Peterson a Talcott 2013). 

Toxicita 

Hodnota perorálnej LD50 paracetamolu sa pohybuje okolo 400–900 mg.kg
-1

 telesnej hmotnosti 

u myší a > 2000 mg.kg
-1

 u potkanov, králikov a morských prasiat, 500 mg.kg
-1

 pre psa a > 50 

mg.kg-1 pre mačku. U malých plemien psov sa môţe objaviť keratokonjuktivitída uţ pri 

niţších dávkach paracetamolu, ako sú uvádzané toxické dávky. U psov sa toxikóza prejavuje 

vomitom, letargiou, chvením, anorexiou, tachykardiou, tachypnoe, abdominálnymi bolesťami, 

ikterom, pri vysokých dávkach sa objavuje methemoglobinémia, hepatocelulárna nekróza, 

opuch tváre a končatín (Peterson a Talcott 2013). 

Mačky sú extrémne senzitívne na poţitie paracetamolu, klinické príznaky toxicity sa 

prejavujú pri poţití 50 mg.kg
-1

. Toxikóza bola však pozorovaná uţ pri dávkach 10 mg.kg
-1

 

(Campbell a Chapman 2000, Gupta 2012, Petterson a Talcott 2013). Jednorázová dávka 250 – 

500 mg môţe byť fatálna (Campbell a Chapman 2000). Prejavy toxicity u mačiek sú podobné 

ako u psov. Sleduje sa cyanóza, methemoglobinémia, letargia, anorexia, respiračné ťaţkosti, 

edém tváre a končatín, hypotermia, vracanie. Ţltačka sa môţe objaviť ako dôsledok hemolýzy 

erytrocytov. Príznaky spojené s hepatotoxicitou sa najčastejšie pozorujú po poţití vysokých 

dávok, hlavne u samcov (Peterson a Talcott 2013). U psov a mačiek sa do 3 dní od 

intoxikácie môţu objaviť Heinzove telieska v krvnom nátere ofarbenom metylénovou 

modrou. Sú pozorované u 12% intoxikovaných mačiek (Gupta 2012).  

Terapia 

Odporúča sa začať liečbu, ak dávka paracetamolu presahuje 20 mg.kg
-1

 u mačiek a 150 

mg.kg
-1

 u psov. Do 2 h od poţitia je potrebné vyvolať vracanie alebo urobiť výplach ţalúdka, 
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a potom podať absorbenty, napríklad aktívne uhlie. Liečba antidotom zahŕňa aplikáciu N-

acetylcysteínu, S-adenozylmetionínu (SAMs), síranu sodného, kyseliny askorbovej, 

metylénovej modrej, či cimetidínu (Campbell a Chapman 2000).  

 

ZÁVER 

Problémom súčasnej doby je vzrastajúca spotreba liekov (na predpis aj voľne predajných), 

ktoré stále vo väčšej miere nahrádzajú riadne lekárske i veterinárne vyšetrenie. 

Poznanie rizík uţívania paracetamolu má nezastupiteľnú úlohu v procese racionálnej 

farmakoterapie. Potrebné je si uvedomiť, ţe má aj svoje vedľajšie účinky a riziká. Preto 

musíme brať do úvahy pri preskripcii okrem indikácie tieţ moţné neţiaduce pôsobenie, úzke 

terapeutické rozmedzie dávkovania, ale aj mentálnu a sociálnu úroveň rodiny, ktorá dostane 

liek do rúk. Je moţné konštatovať, ţe paracetamol sa dnes vo veľkom rozsahu pouţíva 

v mnohých krajinách sveta. Od jeho zavedenia do praxe došlo k výraznému nárastu prípadov 

intoxikácií. Väčšia dostupnosť paracetamolu je spojená so zvýšenou moţnosťou jeho uţitia. 

Laici by mali dodrţiavať niekoľko zásad, aby sa zabránilo predávkovaniu paracetamolom: 

vţdy bezpečne zatvoriť škatuľky liekov a uchovávať ich mimo dosahu detí; uţívať 

odporúčanú dávku a mnoţstvo lieku, pretoţe tak neexistuje riziko otravy; nikdy vzájomne 

neuţívať rôzne lieky s obsahom paracetamolu, ak lekár neurčí inak; urobiť si plán uţívania 

liekov a presne ho dodrţiavať podľa pokynu lekára; ak začnú uţívať nový liek, predtým 

musia oboznámiť lekára so všetkými voľnopredajnými liekmi, aj liekmi na predpis; neuţívať 

paracetamol spolu s alkoholickými nápojmi (Clark a kol. 2012).  

Údaje z Veľkej Británie ukázali, ţe jedným z preventívnych opatrení môţe byť aj obmedzenie 

veľkosti balenia liekov s obsahom paracetamolu, nakoľko došlo k zníţeniu počtu pacientov 

liečených na predávkovanie paracetamolom (Sheen a kol. 2002). Podobný trend by mal nastať 

v budúcnosti aj na Slovensku. 
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ABSTRAKT 

Bendiocarb je kontaktný a perorálny karbamátový insekticíd. Toxicita bendiocarbu spočíva 

v reverzibilnej inhibícii acetylcholínesterázy, enzýmu potrebného pre normálny prenos 

nervových impulzov a v tvorbe reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v dôsledku ich cyklickej 

biotransformácie.  

Za fyziologických podmienok sú ROS produkované v nízkych, kontrolovaných mnoţstvách 

a plnia funkciu signálnych molekúl, zúčastňujú sa na regulácii bunkovej proliferácie, 

diferenciácie, ale aj na bunkovej smrti – apoptóze. Ak sa poruší rovnováha medzi produkciou 

ROS a kapacitou antioxidačných mechanizmov, prevaţujú prooxidačné deje a vzniká 

oxidačný stres. ROS poškodzujú nukleové kyseliny, bielkoviny, lipidy a v dôsledku tohto 

poškodenia vznikajú váţne ochorenia, ako niektoré druhy rakoviny, kardiovaskulárne 

ochorenia, Parkinsonova, Alzheimerova choroba, astma, cukrovka, zápaly, ale aj starnutie. 

Organizmus má k dispozícii na vysporiadanie sa so zvýšenou produkciou prooxidantov 

neenzýmový (glutatión, tokoferol, karotenoidy, kyselina askorbová a flavonoidy) a enzýmový 

antioxidačný obranný systém.  

Zaoberali sme sa sledovaním moţného oxidačného poškodenia svalu králika po perorálnom 

podávaní karbamátového pesticídu bendiocarb. 56 králikov bolo rozdelených do 5 skupín – 

kontrolnej a 4 experimentálnych. Experimentálnym skupinám bol podávaný bendiocarb per 

os 3, 10, 21 a 30 dní. 

Sledovali sme enzýmový antioxidačný obranný systém - špecifické aktivity 

superoxiddismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutatiónperoxidáz (GSHPx), glutatiónreduktázy 

(GR), glutatión-S-transferázy (GST) a obsah TBARS - reaktívne produkty vytvárajúce 

komplex s kyselinou tiobarbitúrovou.  
Aktivita SOD bola zníţená na 3. deň experimentu v porovnaní s kontrolou. Aktivita CAT sa 

nezmenila, ale došlo k významnej inhibícii GSHPx- H2O2 v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Taktieţ bol pozorovaný pokles GR aktivity v 10. a 30. deň pokusu. Schopnosť CAT 

odstraňovať H2O2 bola teda dostatočná napriek poklesu aktivity GSHPx- H2O2, pretoţe 

hodnoty obsahu TBARS - indikátora oxidačného poškodenia - neboli v uvedenom tkanive 

zvýšené. Nadprodukcia lipidových peroxidov a aldehydových produktov môţe spôsobiť 
vyčerpanie glutatiónu (GSH) prostredníctvom detoxikácie cez GSHPx a GST.   

Zmeny v enzýmovom systéme antioxidačnej kontroly, vznik ROS a nezmenený obsah 

TBARS poukazujú na transformáciu antioxidačnej kapacity v prospech reparácie poškodenia 

buniek tkaniva, takţe oxidačný stres nenastal.  
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ÚVOD 

Pesticídy ako látky syntetického alebo prírodného pôvodu určené na potláčanie rastu a ničenie 

neţiadúcich rastlín, ţivočíchov, prenášačov chorôb a hmyzu sa veľmi líšia v mechanizme 

pôsobenia, metabolizme, eliminácie z tela i toxicity u človeka. Úplnú selektivitu je ťaţké 

dosiahnuť, preto väčšina pesticídov má nepriaznivý účinok aj u ľudí (Együdová a Šturdík  

2004).  

Pesticídy môţu spôsobiť vznik voľných radikálov a tým vyvolať oxidačný stres (Seth a kol. 

2001). Podľa výsledkov štúdií uskutočnených u ľudí a zvierat pesticídmi vyvolaný oxidačný 

stres vedie k rozvoju mnohých chorôb, ktoré postihujú renálne, krvné, imunitné, reprodukčné, 

nervové a metabolické funkcie organizmu. Karbamátové insekticídy patria medzi najčastejšie 

pouţívané pesticídy (Wagner 1997), pretoţe neperzistujú v ţivotnom prostredí (Rastogi a kol. 

2009), v cicavčích tkanivách sa nekumulujú a relatívne rýchlo sa vylučujú z tela. Karbamáty 

sú estery kyseliny karbámovej, NH2COOH, ktorá je nestabilnou zlúčeninou. Po absorpcii 

v gastrointestinálnom trakte sa rýchlo metabolizujú v pečeni, dochádza k ich detoxikácii 

a neskôr exkrécii.  

Bendiocarb je registrovaný pre pouţitie vnútorné, vonkajšie, ale aj pre skleníky. Obzvlášť 
uţitočný je v budovách vďaka svojmu malému zápachu a tým, ţe nemá korozívne a farbiace 

vlastnosti (Anand a kol. 2007). Patrí  do skupiny insekticídov známych ako karbamáty. Je to 

reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy. Pridaním karbamylovej zloţky na aktívne miesto 

acetylcholínesterázy dochádza k jej inaktivácii. Keď je táto inhibovaná, acetylcholín sa 

hromadí, čo vedie k nadmernej stimulácii nervovej sústavy (Klaasen a kol. 1996).  

Vplyv bendiocarbu na ľudské zdravie závisí od mnoţstva, dĺţky a frekvencie expozície. 

Vstrebáva sa všetkými cestami, ale koţná absorpcia je obzvlášť rýchla (Whyatt a kol. 2003). 

Po perorálnom podaní sa rýchlo vstrebáva v gastrointestinálnom trakte, metabolizuje v pečeni 

pomocou mikrozomálnych enzýmov, exkrécia je prevaţne vo forme sulfátu 

a betaglukuronidových konjugátov hlavne močovými cestami. Štiepi sa hydrolyticky                        

na metylkarbamát a heterocyklickú zlúčeninu (2,2-dimetyl-1,3-benzodioxol-4-ol) alebo sa 

oxiduje na 7-hydroxybendiocarb (Almášiová a kol. 2010). 

Včasné príznaky spojené s expozíciou bendiocarbom môţu zahŕňať bolesť hlavy, nevoľnosť, 

svalovú slabosť, gastrointestinálne kŕče, potenie, nepokoj. Intoxikácia bendiocarbom môţe 

viesť k slzeniu, nadmernému slineniu, výtoku z nosa, vracaniu, hnačke, svalovým zášklbom a 

ataxii. Ťaţká otrava môţe mať za následok kŕče, útlm CNS, kómu a smrť (Riegart a Roberts  

1999). Ak expozícia nepokračuje, cholínesterázová inhibícia a jej symptómy sú reverzibilné. 

Toxický účinok bendiocarbu spočíva nielen v inhibícii acetylcholínesterázy, ale aj v tvorbe 

reaktívnych foriem kyslíka (Whyatt a kol. 2003; Sobeková a kol. 2009). 

ROS hrajú hlavnú fyziologickú rolu v niekoľkých aspektoch intracelulárnej signalizácie 

a regulácie, ale aj  predominantne spôsobujú bunkové poškodenie, zasahujú do expresie 

génov a do signálových transdukčných ciest. ROS sú pôvodom oxidanty, ovplyvňujú redoxný 

stav a môţu v závislosti od ich koncentrácie pôsobiť buď pozitívnou odpoveďou (bunková 

proliferácia) alebo negatívnou bunkovou odpoveďou (zastavenie rastu alebo bunková smrť). 

Kým vysoké koncentrácie ROS spôsobujú bunkovú smrť, efekty ROS na bunkovú 

proliferáciu sa vyskytujú v nízkej alebo minimálnej koncentrácii radikálov. Nízka 

koncentrácia superoxidového radikálu a hydrogen peroxidu v skutočnosti stimuluje 

proliferáciu a podporuje preţitie buniek.  ROS teda zohrávajú dôleţitú fyziologickú rolu ako 

sekundárni posli. Mierny oxidačný stres nie je okamţite cytostatický, avšak zniţuje schopnosť 
replikácie buniek (Serra a kol. 2003).  Klinické štúdie potvrdili, ţe reaktívne formy kyslíka 

spôsobujú s vekom spájané degeneratívne ochorenia ako ateroskleróza, rakovina, mozgová 

príhoda, astma, artritída, srdcový infarkt, poškodenie pečene, periodontitída a ďalšie (Packer 

a Weber 2001). Všeobecne moţno povedať, ţe neexistuje orgán alebo sústava, kde by sa ROS 

nemohli podieľať na jeho poškodení (Jakuš a Lopuchová 1999).  
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Proti toxickému pôsobeniu kyslíkových a dusíkových radikálov pôsobí v ľudskom organizme 

antioxidačný systém zahŕňajúci antioxidanty charakteru enzýmov aj antioxidanty neenzýmové 

(Zeman a kol. 2009). Medzi látky s nízkou molekulovou hmotnosťou, neenzýmového 

charakteru patrí glutatión, alfa-tokoferol, karotenoidy, kyselina askorbová, ubichinon,  

kyselina močová a polyfenoly. Glutatión (GSH) je obzvlášť dôleţitý, pretoţe tieţ slúţi ako 

substrát pre dva hlavné antioxidačné enzýmové systémy, glutatiónperoxidázu a glutatión-S-

transferázu (Yang a kol. 2003). Glutatión je najvýznamnejšou zloţkou, ktorá priamo hasí 

ROS v lipidových peroxidoch a hrá významnú úlohu v metabolizme xenobiotík. 

Medzi enzýmové antioxidanty patrí napr. superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónperoxidázy, 

glutatiónreduktáza (Zeman a kol. 2009). SOD, CAT a GSHPx sú tri primárne enzýmy, ktoré 

sa podieľajú priamo na eliminácii aktívneho kyslíka (hydroxylový radikál, superoxidový 

radikál, peroxid vodíka), zatiaľ čo glutatiónreduktáza, glukóza-6-fosfát dehydrogenáza a 

cytozolová GST sú sekundárne enzýmy, ktoré pomáhajú pri detoxikácii ROS zníţením 

hladiny peroxidu alebo udrţujú stabilné dodávky metabolických medziproduktov, akými sú 

glutatión a NADPH+H+, ktoré sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie primárnych 

antioxidačných enzýmov (Valko a kol. 2006). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Experimentálne podávanie bendiocarbu 

56 dospelých králikov (Oryctolagus cuniculus) plemena HY+ bolo rozdelených do piatich 

skupín (kontrolná, 3., 10., 21., 30. deň). Králikom vo všetkých experimentálnych skupinách 

bol podávaný bendiocarb per os v dávke 5 mg/kg ţ. hm./deň a po 10. dni v rovnakej dávke raz 

za 48 hodín. Dávka bola zníţená z dôvodu hnačiek, dehydratácie a alopécie u niektorých 

zvierat. Zvieratá boli utratené v súlade s  poţiadavkami a opatreniami vyplývajúcimi zo 

zákona č. 299/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti. Boli usmrtené éterom na 3., 10., 21. a 30. deň po podávaní bendiocarbu.  

Príprava homogenátov z tkanív 

Odobraté orgány boli dvakrát opláchnuté chladeným fyziologickým roztokom. Z nich boli 

pripravované 25 % homogenáty (w/v) v 5 mmol.l
−1

 TRIS-HCl tlmivom roztoku pomocou 

homogenizátora, po prvotnom rozotretí v trecej miske pri 4 ºC.  Pre získanie supernatantov 

boli odstreďované 60 minút pri 105 000 g. Supernatanty boli uskladnené pre ďalšie 

stanovenia pri – 50 ºC.  

Stanovenie aktivít antioxidačných enzýmov 

Stanovenia aktivít jednotlivých enzýmov boli realizované na základe vyuţitia 

modifikovaných metód kinetickým spektrofotometrickým meraním zmien absorbancií                 

pri príslušných vlnových dĺţkach: CAT (Sizer a Beers 1952), GR (Pinto a kol. 1984), SOD 

(Flohé a Otting 1984), GSHPx (Flohé a Gunzler 1984), GST (Habig a Jacoby 1981). 

Stanovenie bielkovín Bradfordovej metódou  

Špecifické aktivity enzýmov boli vypočítané na základe obsahu proteínov v homogenátoch 

vzoriek svalového tkaniva, ktoré boli stanovené metódou podľa Bradfordovej (1976).  

Výsledky boli hodnotené Studentovým t- testom. 

TBARS 

Metóda je zaloţená na meraní obsahu reaktívnych produktov vznikajúcich počas lipidovej 

peroxidácie. Aldehydy reagujú s kyselinou tiobarbitúrovou za vzniku farebných komplexov 

(Gutteridge 1984). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Štatisticky významné zníţenie aktivity SOD bolo pozorované na 3. deň experimentu. V ďalšie 

dni sa aktivita mierne zvýšila, ale nebol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel 

v porovnaní s kontrolou.  
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Superoxiddismutáza je enzým, ktorý katalyzuje dismutáciu superoxidového aniónu na H2O2 

a molekulový kyslík. Tento mechanizmus umoţňuje chrániť bunky pred cytotoxickým 

účinkom superoxidového aniónu a ďalšími reaktívnymi formami kyslíka, ktoré z neho 

vznikajú (Matés a Sanchéz-Jiménez 1999). Systém SOD-CAT je prvou líniou obrany proti 

oxidačnému stresu (Farombi a kol. 2008). SOD  je jeden z najefektívnejších antioxidačných 

enzýmov, ktorý má protinádorovú aktivitu. 

Keďţe bolo zistené výrazné zníţenie aktivity SOD, je predpoklad, ţe sval bol vystavený 

oxidačnému ataku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Špecifická aktivita SOD 

 

Vo svale bol od 10. dňa experimentu pozorovaný štatisticky významný pokles GSHPx-H2O2 

aktivity. V bunkách cicavcov predstavujú GSHPx a GSH hlavný antioxidačný obranný 

systém. Zúčastňujú sa na metabolizme peroxidu vodíka a lipidových hydroperoxidov (Arthur 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2 Špecifická aktivita GSHPx-H2O2 

 

Enzým glutatiónreduktáza je rozhodujúci pre funkciu glutatiónového systému 

v eukaryotických bunkách a zohráva ústrednú úlohu v udrţiavaní GSH v bunke (Pastori a kol. 

2000). GR chráni bunku pred oxidačným stresom udrţiavaním glutatiónu v redukovanej 

forme (Schirmer a kol. 1989). Štatisticky významné zníţenie aktivity GR nastalo na 10. a 30. 

deň pokusu. Pravdepodobne bol obsah GSH v bunkách svalu zníţený. 
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Enzýmom, ktorý metabolizuje peroxid vodíka na vodu a molekulárny kyslík, a tým zároveň 

predchádza vzniku extrémne nebezpečných hydroxylových radikálov cez Fentonovu reakciu,  

je kataláza (Matés a Sánchez-Jimenéz 1999). Je významnou v ochrane bunky proti silnému 

oxidačnému stresu. Keďţe aktivita CAT nebola zníţená v porovnaní s kontrolnou skupinou, 

jej schopnosť odstraňovať peroxid vodíka bola zrejme dostatočná, napriek poklesu aktivity 

GSHPx-H2O2, pretoţe obsah TBARS vo svale nebol zvýšený. 

Zníţená alebo nedostatočná GST enzýmová aktivita môţe mať za následok zhoršené 

odstraňovanie toxických látok, čo môţe viesť k zvýšenému riziku toxicity, vzniku nádoru 

alebo iného ochorenia (Azeem a kol. 2009). V našom experimente neboli pozorované výrazné 

zmeny v aktivite glutatión-S-transferázy.  

 
Tabuľka I. Špecifické aktivity antioxidačných enzýmov vo svale králika 

 

 (U.mg-1 

proteínu) 
SOD GSHPx-H2O2 GSHPx-

cumen 

GR CAT GST 

Kontrola 1,0±0,2 0,09±0,006 0,3±0,06 0,01±0,002 4,4±1,2 1,4±0,1 

3.   deň 0,4±0,1 0,07±0,03 0,5±0,1 0,01±0,003 4,2±0,7 0,9±0,3 

10. deň 0,9±0,1 0,06±0,004 0,3±0,06 0,009±0,0009 3,9±0,2 0,7±0,1 

21. deň 0,6±0,1 0,05±0,009 0,4±0,1 0,01±0,0009 4,3±0,5 0,8±0,02 

30. deň 0,7±0,08 0,06±0,008 0,4±0,09 0,008±0,0009 3,6±0,9 0,9±0,1 

 

Pri meraní celkového obsahu TBARS neboli zistené zvýšené hodnoty. 

Vznik voľných radikálov sa dá stanoviť určením dôsledkov ich pôsobenia na membránovú 

štruktúru a funkciu buniek, t.j. druhu a koncentrácie produktov peroxidácie lipidov, ktoré 

môţu byť mutagénne a karcinogénne. Polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú hlavnými 

zloţkami membránových lipidov, sú náchylné ku peroxidácii. Lipidová peroxidácia je jedným 

z najviac skúmaných dôsledkov pôsobenia ROS na membránovú štruktúru a funkcie buniek. 

Peroxidácia lipidov môţe narušiť organizáciu membrány, čo spôsobuje zmeny v jej 

permeabilite, dochádza k inhibícii metabolických procesov a k zmene iónového prechodu 

(Nigam a Scheve  2000). Poškodenie mitochondrií vyvolané peroxidáciou lipidov môţe viesť 
k ďalšej tvorbe ROS. Nie je jasné, či peroxidáciu moţno povaţovať za príčinu poškodenia 

membrány a metabolických porúch, alebo je to vedľajší efekt týchto procesov (Blokhina  

2000). 

 

ZÁVER 

Súčasne s hlavným toxickým účinkom bendiocarbu – inhibíciou acetylcholínesterázy – sa 

môţu prostredníctvom biotransformácie vytvoriť ROS, ktoré vyvolávajú zmeny v aktivitách 

antioxidačných a detoxikačných enzýmov. V sledovaných špecifických aktivitách enzýmov 

sme zaznamenali štatisticky významné zmeny pri SOD, GSHPx-H2O2 a GR, ktoré poukazujú 

na zapojenie antioxidačného enzýmového systému do obrany organizmu pred ROS 

produkovanými vo zvýšenej miere. Obsah TBARS – indikátora oxidačného poškodenia –              

vo svale nebol zvýšený, na základe čoho moţno usúdiť, ţe bunky kostrového svalstva králika 

svojim enzýmovým systémom, po podaní bendiocarbu boli schopné ubrániť sa vzniknutým 

reaktívnym kyslíkovým radikálom. 
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ABSTRAKT 

V našom príspevku sa zaoberáme výskytom a správaným sa vybraných ilegálnych drog ako 

metamfetamín, amfetamín, kokaín, LSD, MDMA, THC-COOH v odpadových vodách. 

Analýza prebiehala pomocou LC –MS/MS. Príspevok popisuje moţnosti odstránenia týchto 

typov zlúčenín na čistiarňach odpadových vôd (jednotlivých stupňoch) a tieţ v kanalizácii. 

 

 

 

ÚVOD 

Odpadové vody sú bohatým zdrojom rôznych druhov znečistenia. Obsahujú tuhé nečistoty, 

rozpustné látky a mikroorganizmy, ktoré sa do kanalizácie dostávajú z podnikov, domácností 

či pracovísk. V súčasnosti s pokrokom analytickej chémie schopnej účinne identifikovať 

zlúčeniny aj s koncentráciou iba niekoľko desiatok nanogramov na liter v odpadovej vode, 

získavame moţnosť pozorovať výskyt liečiv, hormónov či práve ilegálnych drog. Výskyt 

liečiv v odpadových vodách je v dnešnej dobe skúmaný s veľkou intenzitou. Dôvodom je 

obava akým spôsobom liečivá vplývajú na ţivotné prostredie, ich schopnosť sa kumulovať 

v prírode, či ich moţná samo – degradácia vplyvom slnečného ţiarenia, biodegradácie 

a sorpcie. Taktieţ prítomnosť rôznych typov baktérií, ktoré v odpadových vodách získavajú 

rezistenciu z dôvodu prítomnosti širokého spektra antibiotík je veľkým problémom nie len pre 

budúce generácie [1-5].  

V našej štúdii sme sa zamerali na výskyt ilegálnych drog v odpadových vodách počas jedného 

roka. Skúmané boli ilegálne drogy metamfetamín, amfetamín, kokaín, LSD a MDMA. 

Zdrojom drog v odpadových vodách sú v súčasnosti ich ilegálny uţívatelia a taktieţ 

výrobcovia drog (na Slovensku sa jedná hlavne o domácich výrobcov metamfetamínu v tzv. 

kuchynských laboratóriách). Uţívanie drog počas týţdňa, mesiaca či roka môţe značne 

kolísať. Dôvodom môţu byť rôzne hudobné festivaly, diskotéky, koncerty ale aj policajné 

razie pri ktorých dochádza k splachovaniu drog priamo do kanalizácie hlavne cez toaletu. 

Výročná správa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti 

(EMCDDA) 2011 informuje, o neustálom náraste obyvateľov Európy, ktorý vyhľadávajú 

liečbu kvôli drogovej závislosti [4]. V roku 2011 bolo viac ako 1,2 milióna Európanov 

liečených na závislosť na niektorú z droga ako amfetamín, metamfetamín, kokaín, LSD, 

MDMA, ale aj na alkohol, nikotín či lieky. Na Slovensku bolo v roku 2011 liečených 2313 

uţívateľov drog. Toto číslo počas posledných desiatich rokov mierne kolíše, v roku 2001 to 

mailto:mackulakt@azet.sk
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bolo 2 559 liečených. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií je najviac ľudí 

liečených na závislosť od opiátov. Najviac liečených je v Bratislavskom, Nitrianskom 

a Trnavskom kraji [4]. 

Štúdie EMCDDA monitorujú obľúbenosť drog nadnárodne, v jednotlivých častiach či 

regiónoch Európy. Kokaín ako ilegálna droga je najobľúbenejší v západnej Európe, hlavne 

v Dánsku, Španielsku, Belgicku, Veľkej Británii či Taliansku. Naopak uţívanie 

amfetamínových typov drog prevláda v krajinách strednej a severnej Európy – Fínsko, 

Nórsko, ale aj na Slovensku a Česká republika. Extáza je značne preferovaná v Holandsku 

a v Belgicku odkiaľ sa dostáva aj na naše územie [4]. 

Monitorovanie spotreby drog z odpadových vôd 

V súčasnosti je dominujúcou metódou získavania údajov o spotrebe drog v jednotlivých 

mestách, regiónoch či štátoch dotazníková forma, lekárske údaje o mnoţstve liečených či 

policajné správy zo zásahov a záchytov drog. Takto sumarizované výsledky dávajú prehľad 

o takzvanej ,,drogovej scéne― v mestách či regiónoch Európy. Takto získaný prehľad 

o spotrebe jednotlivých drog môţe mať nedostatky spôsobené oneskoreným vyhodnotenia, 

skresleným či správnym spracovaným výsledkov. Taktieţ dosť ťaţkopádne reaguje na výskyt 

nových typov drog v populácii [4].  

Analýzy drog a ich metabolitov z odpadových vôd ponúkajú moţnosť zistiť mnoţstvo 

uţívaných drog v jednotlivých regiónoch, ktoré sú napojené na kanalizačnú sieť. Dnešné 

práce uţ poukazujú na prítomnosť drog v koncentráciách pohybujúcich v rozsahu 0,05 – 0,5 

µg/l, čo sú hodnoty identifikovateľné najmodernejšími analytickými metódami. Štúdia z tejto 

oblasti poukazuje na značnú presnosť získania výsledkov o spotrebe jednotlivých typov 

ilegálnych drog. Ilegálne, legálne drogy, liečivá, hormóny a ich metabolity sa do kanalizácie 

dostávajú v moči, v stolici a aj cez pokoţku napríklad pri sprchovaní. Tieto typy zlúčenín sa 

v kanalizácii môţu ďalej štiepiť rôznymi cestami. Na ich rozpad vplývajú rôzne faktory ako 

štruktúra molekuly, jej odolnosť voči pH, teplote, či biologickej degradácii prebiehajúcej 

v kanalizácii [1,2]. Výhodou analýzy ilegálnych drog či liečiv z odpadových vôd je v 

relatívnej rýchlosti a presnosti merania, ktorá môţe pokrývať pomerne veľký plošný rozsah v 

meste, či môţu zachytiť nový trh s drogami. Analýzy odpadových vôd ponúkajú aj sledovanie 

spotreby drog v časových intervaloch (víkend, mesiac, rok), trendy v spotrebe drog (pokles 

resp. nárast po rokoch) a aj moţnosť porovnania spotreby drog na 1000 obyvateľov v 

jednotlivých mestách (v národnom aj medzinárodnom meradle). Analýzy však majú aj svoje 

negatíva. Jedným z nich je len analýza napojenej populácie na kanalizáciu, ďalej nemoţnosť 

rozdelenia uţívateľov na vekové kategórie či podľa pohlavia [1,2]. 

Odbery a analýza odpadových vôd 

S cieľom stanovenia koncentrácií nelegálnych drog a liečiv v odpadových vodách boli 

v období marec - október 2013 vo vybraných dňoch odoberané 24-hodinové zlievané vzorky 

(07,00 – 07,00 hod.) z odpadových vôd na vstupe do čistiarne Petrţalka. Vzorky boli následne 

zmrazené a transportované do laboratória. Tu bolo k rozmrazeným vzorkám o objeme 10 ml 

(kaţdá vzorka bola homogénna a filtrovaná-filter GFC, 0,45 μm) pridané izotopovo značené 

interné štandardy. Takto predupravené vzorky boli analyzované metódou SPE HPLC 

v tandeme s hybridným quadrupolovaným (Orbitrap) vysoko citlivým hmotnostným 

spektrometrom. Takto nastavená vysoko citlivá analýza je schopná kvantitatívne analyzovať 

drogy, liečivá či ich metabolity z odpadových vôd vo veľmi nízkych koncentráciách - ng/l.  

Kaţdá vzorka bola analyzovaná tri razy. Výsledná hodnota pre kaţdý analyzovaný deň bola 

získaná z priemeru troch vzoriek [6].  
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MATERIÁL A METÓDY 

Odber a analýza vzoriek 

Vzorka pouţitá na degradáciu bola odoberaná automatickým odberovým (24-hodinové 

zlievané vzorky 07,00 – 07,00 hod.) zariadením v 15-minútovom intervale (výstup z ČOV 

Petrţalka s prietokovo-proporcionálnym reţimom). Analýza vzoriek prebiehala od marca do 

októbra 2013. V Odpadovej vode boli analyzované drogy ako amfetamín, metamfetamín, 

kokaín, MDMA a LSD.  

Pri samotnej analýze boli k 10 ml homogenizovanej a filtrovanej (filter GFC, 0,45 μm) 

vzorky pridané izotopovo značené interné štandardy. Takto pripravené vzorky boli 

analyzované v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným quadrupolovaným (Orbitrap) 

vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom. Táto mimoriadne citlivá metóda dokáţe 

kvantitatívne analyzovať liečivá resp. ich metabolity v odpadových vodách vo veľmi nízkych 

koncentráciách - ng/l. Namerané koncentrácie jednotlivých drog v surovej odpadovej vode sa 

pohybovali v rozsahu jednotiek aţ stoviek ng/l. 

Charakteristika čistiarne Petrţalka - čistí odpadovú vodu z najväčšieho sídliska v republike a 

aj v strednej Európe. Jedná sa o komunálnu čistiareň s 125 000 EO. ČOV Petrţalka sa skladá 

z mechanického a biologického (nitrifikácia) stupňa, kal sa anaeróbne stabilizuje, vznikajúci 

bioplyn sa energeticky zhodnocuje. Prítok odpadovej vody sa pohybuje v rozsahu 25 aţ 

40 000 m
3
 za deň. 

 

 
 

Obr. 1 Odber vzoriek na ČOV Petrţalka 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Samotná koncentrácia ilegálnych drog a ich metabolitov je dôleţitý údaj nie však relevantný 

pre porovnávanie spotreby jednotlivých v mestách či regiónoch. Dôvodom je veľa rôznych 

faktorov (napríklad podiel balastných vôd či počet pripojených obyvateľov na kanalizáciu) 

ktoré sú špecifické pre danú lokalitu. Preto je nutné poznať počet obyvateľov pripojených na 

monitorovanú stokovú sieť a tieţ denný prietok odpadovej vody. Z aktuálnej dennej 

koncentrácie a denného prietoku získame mnoţstvo ilegálnej drogy, ktoré sa v daný deň 

dostalo do kanalizácie (mg/deň) a na základe známeho (odhadnutého) počtu pripojených 

(prítomných) obyvateľov v daný deň v meste či lokalite môţeme vypočítať špecifickú 

produkciu drogy v daný deň vzhľadom na 1000 obyvateľov označovanú ako mg/1000pp/deň 

[1]. 

V našej štúdii sme sa zaoberali výskytom vybraných ilegálnych drog (amfetamín, 

metamfetamín, kokaín, MDMA a LSD) v odpadových vodách zo sídliska Petrţalka. 

Odpadová voda z tohto sídliska je zvádzaná kanalizáciou na čistiareň Petrţalka. Analýza 
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prebiehala počas marca aţ novembra. Cieľom analýzy bolo zistiť či dochádza ku kolísaniu 

mnoţstva drog v odpadových vodách počas tohto časového úseku. 

Tabuľka I popisuje dosiahnuté koncentrácie jednotlivých drog počas 10.3 aţ 19.11.2013. 

Z nameraných výsledkov je moţné pozorovať, ţe najviac koncentrovanou drogou 

v odpadových vodách zo sídliska Petrţalka je metamfetamín. Druhou najkoncentrovanejšou 

drogou je amfetamín, tu je však nutné zdôrazniť, ţe značná časť koncentrácie pochádza od 

uţívateľov metamfetamínu, keď ţe s v ľudskom tele metabolizuje pravé na amfetamín (6 aţ 

10 % v metabolitoch). Nasledujúcimi drogami sú kokaín a extáza. Tieto drogy nie sú tak 

obľúbené ako pervitín, jednak preto lebo kokaín je značne drahá droga a extáza je zväčša 

uţívaná sporadicky ako tanečná droga počas diskoték a festivalov. LSD v odpadových vodách 

bolo merané pod 15 ng/l počas celého obdobia.  

 
Tabuľka I. Namerané výsledky koncentrácie ilegálnych drog (ng/l) v odpadových vodách počas 10.3 – 

19.11.2013 

 

Deň 10.3.2013 9.7.2013 19.8.2013 6.9.2013 19.11.2013 

Prietok m
3
 za deň 33277 38217 27119 25089 31028 

ng/l nedeľa utorok  pondelok piatok utorok 

Amfetamín 80 257 75 110 89 

Metamfetamín 682 460 710 739 804 

Kokaín 37 27 34 37 62 

MDMA (extáza) 30 11 29 14 40 

LSD pod 15 pod 15 pod 15 pod 15 pod 15 

 

Tabuľka II popisuje meniace sa špecifické zaťaţenie odpadových vôd jednotlivými drogami 

počas obdobia 10.3 aţ 19.11.2013. Tieto hodnoty sú získané s prepočtu koncentrácie, denného 

prietoku odpadovej vody vstupujúcej na čistiareň a počtu napojených obyvateľov na stokovú 

sieť. Z nameraných výsledkov je moţné pozorovať kolísanie zaťaţenia odpadových vôd 

skúmanými drogami počas roka.  

 
Tabuľka II. Výsledky špecifického zaťaţenia odpadových vôd vybranými ilegálnymi drogami 

(mg/1000pp/deň) počas 10.3 – 19.11.2013 
 

Deň 10.3.2013 9.7.2013 19.8.2013 6.9.2013 19.11.2013 

mg/1000pp/deň nedeľa útorok  pondelok piatok útorok 

Amfetamín 21 79 16 22 22 

Metamfetamín 182 141 154 148 200 

Kokaín 10 8 7 7 15 

MDMA (extáza) 8 3 6 3 10 

LSD pod 1 pod 1 pod 1 pod 1 pod 1 

 

V Petrţalke ţije okolo 39 000 ľudí vo vekovej skupine 15-34, čo je 35% obyvateľstva 

(Štatistický úrad SR, 2011) [3]. Nachádzajú sa tu viac ako 100 barov a krčiem. Z hľadiska 

kriminality sa Petrţalka neodlišuje od ostatných mestských častí Bratislavy. Celkovo však 

patrí medzi sídliská s najväčšou kriminalitou na Slovensku. Metamfetamín ako 

najobľúbenejšia droga dosahuje najvyššie zaťaţenie odpadových vôd počas jarných 

a jesenných mesiacov, podobne ako kokaín. Na túto skutočnosť môţe mať dopad viacero 

faktorov (kokaín a pervitín sú drogy stimulujúce aktivitu mozgu) a jedným z nich je jarná či 

jesenná depresia. V lete je pozorovaný pokles u metamfetamínu či kokaínu, čo môţe byť 

spôsobené letnou migráciou uţívateľov (dovolenky, festivale, koncerty atď.). LSD sa 
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v odpadových vodách počas analýz pohybovali pod hranicou 1 mg/1000pp/deň. LSD je 

drogou. ktorá na Slovensku nie je tak obľúbená ako marihuana či metamfetamín. Uţívatelia 

LSD netrpia ťaţkou závislosťou na droge ako pri pervitíne, taktieţ vyhádavajú alternatívy 

akými sú rôzne psychoaktívne huby (ľudovo lysohlávky). Tie však obsahujú psilocín 

a psilocybín, ktorých účinky sú podobné LSD a stojí to iba námahu nájsť ich v lese či na 

lúkach.   

 

ZÁVER 

V našej štúdii sme sa zamerali na analýzu vybraných ilegálnych drog v odpadových vodách 

najväčšieho sídliska Bratislavy a zároveň Slovenska. Bolo zistené, ţe najobľúbenejšou drogou 

s pomedzi analyzovaných je metamfetamín, ktorý sa v odpadových vodách vyskytoval 

v najväčších koncentráciách počas jarnej a jesennej analýzy. Kokaín, na Slovensku braný ako 

droga pre bohatšie vrstvy obyvateľstva, je na sídlisku Petrţalka konzumovaný oveľa menšej 

miere oproti pervitinu. Naopak droga LSD sa v odpadových vodách vyskytuje 

v koncentráciách pod 10 ng/l. 
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ABSTRAKT 

V tomto príspevku sa zaoberáme moţnosťou degradácie herbicídu bentazónu pomocou 

pokročilých oxidačných postupov akým sú ulrazvuk a Fentonova reakcia. Účinnosť 

degradácie je analyzovaná pred a po úprave pomocou HPLC s PDA detektorom. 

 

 

 

ÚVOD 

V súčasnosti sme deň čo deň vystavovaní expozícii rôznych typov polutantov, ktoré vplývajú 

na naše zdravie (nárast karcinómov, poruchy imunity). Čoraz viac sa skloňuje pojem 

chronická expozícia, najmä vo väčších mestách (fotosmog). Taktieţ je potrebné spomenúť 

skupinu zlúčenín, ktoré sa uţ nevyrábajú alebo sú zakázané (DDT, atrazín), no ich masové 

pouţívanie a odolnosť voči rozkladným procesom spôsobilo, ţe sa s nimi budeme stretávať 

ešte niekoľko desaťročí. Do skupiny zámerne aplikovaných zlúčenín, ktoré majú viac či 

menej toxické účinky zaraďujeme pesticídy, farbivá, ale aj farmaceutické, či hygienické 

prípravky [1-3]. Osud pesticídov v ţivotnom prostredí nie je doteraz úplne preskúmaný. 

Pesticídy podliehajú rôznym, či uţ biotransformačným, bioakumulačným alebo degradačným 

reakciám, z ktorých niektoré majú škodlivé účinky na človeka. Mnohé z pesticídov vykazujú 

toxické účinky ako genotoxicita a estrogénne vlastnosti aţ po biotransformačných alebo 

bioaktivačných reakciách (obrázok 1). Chemické či biologické vlastnosti pouţívaných 

pesticídov spôsobili, ţe tieto zlúčeniny sa stali tzv. ,,všade prítomné― a prenikli aj do 

potravového a potravinového reťazca [2-5]. 

Bentazón  (3-izopropyl-1 H -2,1,3-benzothiadiazín-(4)-3H-one 2,2-dioxide) je bezfarebná aţ 

slabo hnedá, kryštalická tuhá zlúčenina bez zápachu, ktorá účinne narúša priebeh fotosyntézy 

(obrázok 2). Vo veľkom sa pouţíva hlavne v Afrike a v Severnej Amerike.  
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Obr. 1 Rozkladné reakcie pesticídov v prostredí 

 
Vplyvom herbicídu na mikroorganizmy na koreňovom systéme ďateliny sa zaoberal A. M. 

Martensson. V svojej štúdii poukázal na inhibíciu rastu baktérií rodu Rhizobium a tým aj 

vplyv na rast skúmanej rastliny. Existujú aj práce, ktoré popisujú degradáciu bentazónu 

pomocou pôdnych mikroorganizmov. Okrem toho je bentazón fotochemicky nestabilná 

zlúčenina a rozkladá sa na rôzne produkty, z ktorých niektoré sú toxickejšie ako samotná 

zlúčenina [3-7] . 

 
 

Obr. 2 Bentazón 

 

Bentazón je moţné účinne degradovať pomocou AOPs procesov. Systémy ako TiO2/O3 , či 

foto- Fentonova reakcia dosahovali viac ako 90% účinnosť rozkladu. 

Samotná Fentonova reakcia sa uplatňuje pri degradácii veľkého okruhu organických zlúčenín 

v odpadových vodách, v pôdach, v sedimentoch a tieţ v atmosfére. Veľké mnoţstvo prác 

popisuje význam Fentonovej reakcie prebiehajúcej v ţivotnom prostredí v súvislosti s 

rôznymi formami ţeleza, ktoré v tejto reakcii hrajú úlohu katalyzátora [6-9]. Fentonovu 

reakciu je moţné vyjadriť touto reakciou :  

Fe
2+

    +    H2O2     Fe
3+

   +   HO     +    HO
-
                                                                       (1) 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Analýza vzniknutých rozkladných produktov po degradácii metódou HPLC 

Chemická analýza vzoriek sa vykonávala na prístroji HPLC s PDA detektorom (Young Lin 

9100). Mobilná fáza pouţitá na analýzu bola metanol:voda, pričom pomer týchto dvoch fáz sa 

postupne v priebehu analýzy menil z počiatočnej hodnoty 10:90 aţ na hodnotu 90:10 v 16 

minúte na konci analýzy. Teplota vzorky bola 25°C. Chromatografický záznam bol následne 

uloţený programom a po porovnaní retenčných časov jednotlivých látok so štandardom boli 
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plochy píkov integrované a vyhodnotené. Pouţitá kolóna: GraceSmart, RP-18, dĺţka 150 mm, 

ID 4.6 mm, prietok mobilnej fázy: 1 ml/min, vlnová dĺţka PDA detektora bola 222, 210, 200, 

235 nm. 

 

 
 

Obr. 3 HPLC Young Lin 9100 

 

Na jednotlivé experimenty boli pouţité Erlenmeyerove banky s objemom 500 ml. Miešanie 

vzoriek sa dosiahlo pouţitím elektromagnetického miešadla (MM2A, 300 otáčok za minútu), 

pH sa meralo pomocou pH metra (ION- ACTIVITY METER MS 20), CHSK boli merané na 

spektrofotometri Spekol 11 (Nemecko). 

Pouţité chemikálie 

Síran ţeleznatý (FeSO4.7H2O), peroxid vodíka (H2O2) 30%-ný roztok, kyselina sírová 

(H2SO4) a hydroxid sodný (NaOH) boli získané z firmy Lachema (Brno, Česká republika). 

Stanovenie CHSK sa uskutočňovalo semimikrometrickou metódou [10]. 

Degradácia bentazónu pomocou Fentonovej reakcie (FeSO4.7H2O a H2O2 (1X))              

Na degradáciu bentazónu bol pouţitý tento postup: do Erlenmeyerovej banky (500 ml) 

obsahujúcej 300 ml deionizovanej vody s pH = 3 (okyslila sa 5%-ným roztokom kyseliny 

sírovej) sa naváţilo 24 mg bentazónu. Vzniknutá heterogénna zmes sa miešala na 

elektromagnetickom miešadle (300 ot. min
-1

). Následne sa k zmesi pridalo potrebné mnoţstvo 

FeSO4.7H2O (0,274 g) a H2O2 (0,8 ml) (1X = FeSO4 : H2O2 0,27343 g : 0,8 ml). Reakčné časy 

jednotlivých experimentov boli 5 a 60 minút resp. 24 hodín. Po kaţdom experimente sa 

reakčná zmes zneutralizovala 20% NaOH a po odfiltrovaní vzniknutej zrazeniny sa vo filtráte 

stanovili produkty degradácie bentazónu pomocou HPLC-PDA. Reakcia sa uskutočnila za 

prítomnosti denného svetla. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Priebeh degradácie bentazónu klasickou Fentonovou reakciou                    

Pri degradácii herbicídu bentazónu bola pouţitá klasická Fentonova reakcia , keďţe niektoré 

práce popisujú rozklad bentazónu hlavne UV ţiarením na zlúčeniny, ktoré vykazujú toxicitu 

vyššiu ako samotná degradovaná zlúčenina. Našou snahou bolo analyzovať produkty 

a priebeh degradácie pomocou HPLC metódy (obrázok 4, 5) a zároveň sa merala zmena 

toxicity na baktériách Escherichia coli. Výsledky testov toxicity v tejto štúdii nie sú 

prezentované z dôvodu len minimálnych zmien pred a po degradácii. 
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Obr. 4 Degradácia bentazónu klasickou Fentonovou reakciou (1X) po 60 minútach 

 

 
 

Obr. 5 Degradácia bentazónu Fentonovou reakciou (1X) po 24 hodinách 

 

 
Tabuľka I. Retenčné časy produktov degradácie bentazónu po FR v 5 min, 60 min a 24 h 

 

Produkty degradácie 

bentazónu 

Ret. čas (min) 

po FR (5 min) 

Ret. čas (min) 

po FR (60 min) 

Ret. čas (min) 

po FR (24 h) 

UV-VIS max 

(nm) 

Kyselina šťaveľová 1,70 1,70 1,75 201 

Kyselina mravčia 2,05 2,10 2,05 208 

Kyselina octová 2,24 - - 296 

Nizkomolekulové 

fragmenty, ktoré 

neboli identifikované 

 

1,40-1,60 

 

1,32-1,60 

 

1,41-1,60 

 

195-205 

 

Produktmi degradácie zvoleného herbicídu bentazón bola kyselina mravčia s retenčným 

časom 2,05 min a kyselina šťaveľová s retenčným časom 1,75 min. Okrem identifikovaných 

zlúčenín vznikali ako produkty degradácie molekulové fragmenty ako sú aldehydy, ketóny 

a alkoholy. Tieto zlúčeniny sú charakterizované píkmi s retenčným časom v rozmedzí 1,40 aţ 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

232 
 

1,60 min. Bentazón je moţné účinne degradovať pomocou FR na zlúčeniny ako kyselina 

mravčia a šťaveľová, ktoré sú následne štiepené na aldehydy, ketóny a alkoholy (obrázok 4). 

Po 24 hod. sa pozoroval pokles koncentrácie aj týchto produktov. Predpokladáme, ţe 

dochádza k ich mineralizácii na vodu a oxid uhličitý (obrázok 5). Okrem klasickej Fentonovej 

reakcie bola na degradáciu bentazónu pouţitá aj modifikovaná Fentonova reakcia, kde bol ako 

zdroj ţeleza pouţité ţelezné struţliny. Jej účinnosť v porovnaním s klasickou však bola 

niţšia. 

 

ZÁVER 

V našej štúdii bola pouţitá Fentonova reakcia na degradáciu herbicídu bentazónu. Pomocou 

HPLC analýzy boli pozorované produkty degradácie. Po Fentonovej reakcii boli 

identifikované zlúčeniny ako kyselina mravčia (r.č. 2,05 min), kyselina šťaveľová (r.č. 1,70 

min) a kyselina octová (r.č. 2,24 min). Okrem produktov degradácie boli v práci pozorované 

aj časové zmeny koncentrácie produktov rozkladu. Na obr. 4 a 5 sú znázornené výsledky 

HPLC po 1 a 24 hod., ktoré poukazujú na postupný rozklad aj produktov degradácie ako je 

kyseliny šťaveľovej (r.č. 1,75 min). Zaujímavým sa javí aj nárast koncentrácie kyseliny 

mravčej (r.č. 2,05 min), ktorá môţe vznikať práve pri degradácii kyseliny šťaveľovej 

pomocou hydroxylových radikálov. V ďalšej časti experimentu sa skúmala aj toxicita 

bentazónu a vzniknutých produktov degradácie pouţitého systému na rast baktérií E. coli. 

Boli namerané len nízke hodnoty toxicity, či uţ samotného bentazónu, alebo jeho produktov 

po predúprave.  
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ABSTRAKT 

Väčšina psychoaktívnych liečiv a ilegálnych drog sa biologickými a chemickými procesmi 

prebiehajúcimi na čistiarni odpadových vôd degradujú len obmedzene a dostávajú sa aţ do 

riek. V príspevku sa zaoberáme moţnosťou degradácie 20 psychoaktívnych liečiv 

a ilegálnych drog (vyskytujúcich sa v odpadových vodách v koncentráciách od niekoľko 

nanogramov aţ do mikrogramy na liter) pomocou vybraných vodných rastlín. 

 

 

 

ÚVOD 

Komunálne odpadové vody obsahujú široké spektrum rôznych organických a anorganických 

zlúčenín. Niektoré z týchto zlúčenín, ako sú cukry, tuky a nízkomolekulové zlúčeniny, je 

moţné účinne odstraňovať pomocou mechanických, fyzikálno-chemických a biologických 

procesov prebiehajúcich na ČOV. Naopak zlúčeniny, ako sú legálne a ilegálne drogy, 

hormóny, antibiotiká, či antihistaminiká sa na ČOV degradujú len obmedzene a môţu sa 

dostávajú v značných mnoţstvách do povrchových vôd.  

Primárnym a hlavným zdrojom liečiv v odpadových vodách a následne v ţivotnom prostredí  

sú ľudia uţívajúci lieky. Významnejším zdrojom sú aj nemocnice, psychiatrické liečebne 

a domy dôchodcov. Tieto zdroje je moţné označiť za kontinuálne hlavne z hľadiska 

psychoaktívnych zlúčenín, antidepresív a antitrombotík. 

Za bodové zdroje liečiv v ţivotnom prostredí je moţné označiť napríklad skládky odpadov či 

stabilizovaný kal z komunálnych čistiarní. Pri aplikácii stabilizovaného kalu na pôdu môţe 

dochádzať k uvoľneniu liečiv zo štruktúry kalu zráţkami. Následne sa liečivá môţu sorbovať 

do pôdy, biodegradovať či prenikať do podzemných vôd. Podľa National Centers for Coastal 

Ocean Science (NCCOS) sa v ţivotnom prostredí v rôznych častiach sveta vyskytujú liečivá v 

rozsahu od jednotiek nanogramov aţ po miligramy na liter. Povrchové vody bývajú najviac 

znečistené v strednej a dolnej časti tokov na ktoré sú zväčša pripojené veľké mestá cez  ČOV 

[1,2]. 

Moţnosti odstraňovania psychoaktívnych liečiv a drog z odpadových vôd 

Správanie sa psychoaktívnych liečiv na ČOV môţu vysvetľovať niektoré štúdie z oblasti   

membránových bioreaktorov (MBR), ktoré skúmajú rozklad liečiv a ich degradáciu pomocou 

aktivovaného kalu. Výsledky v tejto oblasti poukazujú  na dôleţitý faktor, ktorým je vek kalu, 
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ten značne ovplyvňuje schopnosť mikroorganizmov degradovať zloţitejšie organické 

zlúčeniny (pri MBR je vek kalu nad 25 dní) a tieţ schopnosť týchto zlúčenín sa sorbovať do 

aktivovaného kalu. Pri odstraňovaní týchto typov zlúčenín sa uplatňuje hlavne reverzná 

osmóza a nanofiltrácia. Nanofiltráciu je moţné vyuţívať pri čistení menších zdrojov 

znečistenia ako sú nemocnice či liečebne, odkiaľ sa liečivá dostávajú do odpadových vôd [3]. 

Vyuţitie vodných rastlín pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd patrí medzi progresívne 

postupy čistenia vôd [2,4]. Spôsob akým dochádza k odstraňovaniu liečiv z vôd je 

ovplyvnený rôznymi faktormi. Najdôleţitejším je difúzny proces liečiv a drog, ktorý je závislí 

na fyzikálno-chemických vlastnostiach zlúčenín. Dôleţitú úlohu zohráva hydrofóbia látky 

vyjadrená logaritmom oktonol/voda - koeficient Log Kow. Pri prieniku liečiv do štruktúry 

rastlín môţe dochádzať k akumulácii či metabolickým procesom - k degradácii či 

zabudovanie zlúčeniny do bunkovej steny. [5]. Rastliny v koreňových čistiarňach degradujú 

organické zlúčeniny aj pomocou prítomných bakteriálnych spoločenstiev. Príkladom je 

degradácia ibuprofénu vytvoreným biofilmom baktérii na povrchu koreňa rastlín [6]. Na 

aktivitu rastlín a mikoorganizmov tým aj na účinnosť degradácie vplýva značne ročné 

obdobie (teplota, intenzita slnečného ţiarenia) [5]. Vodné rastliny sú tieţ schopné pomocou 

koreňového systému účinne uvoľňovať kyslík do vody, čím môţe dochádzať k oxidácii 

prítomných liečiv. 

V našej štúdii sme sa zaoberali prvotnými testami odstránenia skúmaných ilegálnych drog 

a liečiv na odtoku z čistiarne Petrţalka pomocou vybraných vodných rastlín - Cabomba 

caroliniana, Limnophila sessiliflora a Egeria najas. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Odber a analýza vzoriek 

Vzorka pouţitá na degradáciu bola odoberaná automatickým odberovým (24-hodinové 

zlievané vzorky 07,00 – 07,00 hod.) zariadením v 15-minútovom intervale (výstup z ČOV 

Petrţalka s prietokovo-proporcionálnym reţimom).  

Odtok z čistiarne a vzorky po degradácii pomocou vodných rastlín sa pripravili následné na 

analýzu. Pri samotnej analýze boli k 10 ml homogenizovanej a filtrovanej (filter GFC, 0,45 

μm) vzorky pridané izotopovo značené interné štandardy. Takto pripravené vzorky boli 

analyzované v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným quadrupolovaným (Orbitrap) 

vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom. Táto mimoriadne citlivá metóda dokáţe 

kvantitatívne analyzovať liečivá resp. ich metabolity v odpadových vodách vo veľmi nízkych 

koncentráciách - ng/l [7]. Namerané koncentrácie jednotlivých liečiv v surovej odpadovej 

vode sa pohybovali v rozsahu jednotiek aţ tisícok ng/l. 

Charakteristika čistiarne Petrţalka - čistí odpadovú vodu z najväčšieho sídliska v republike a 

aj v strednej Európe. Jedná sa o komunálnu čistiareň s 125 000 EO. ČOV Petrţalka sa skladá 

z mechanického a biologického (nitrifikácia) stupňa, kal sa anaeróbne stabilizuje, vznikajúci 

bioplyn sa energeticky zhodnocuje. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Jednorazové vsáskové testy s vybranými vodnými rastlinami 

V našej štúdii boli skúmané 4 druhy vodných rastlín Cabomba caroliniana, Limnophila 

sessiliflora a Egeria najas získané z firmy Akvaria my Expert spol. s r.o., Slovakia. 

Jednorazové vsádzkové testy boli uskutočnené s reálnou odpadovou vodou z odtoku WWTP 

(tabuľka II). Pred testami boli rastliny dôkladne omyté aby neobsahovali ţiadne častice pôdy. 

Následne boli rastliny kultivované v ţivnom médiu 6 týţdňov v kultivačnej komore [8]. 

Pouţité rastliny sme zadefinovali pomocou organického a anorganického zloţenia (tabuľka I). 

Test bol realizovaný  pouţitým rastlín Cabomba caroliniana, Limnophila sessiliflora, Egeria 

najas o hmotnosti 3,52 g, 3,60 g a 3,58 g. Do reaktora o celkovom objeme 5 litrov bola 
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pridaná odpadová voda o objeme 1 liter. Testy prebiehal súčasne 72 hodín, bola meraná zmena 

zloţenia odpadovej vody pred a po testoch pomocou LC- MS/MS (tabuľka II). Teplota 

prostredia bola 19°C a testy prebiehali pri dennom svetle. pH skúmanej vody bolo 7,2, 

odpadová voda nebola počas experimentu prevzdušňovaná, miešané prebiehalo na 

magnetickom miešadle rýchlosťou 5 otáčok za minútu. Jednorazové testy boli tri krát 

opakované, priemerné hodnoty namerané po testoch sú zaznamenané v tabuľke II. Odpadová 

voda bola miešaná 72 hodín aj bez prítomnosti rastlín. Dôvodom bolo zistiť zmenu zloţenia 

spôsobené fotodegradáciou alebo sorpciou na steny reaktora.   

 
Tabuľka I. Charakteristika zloţenia pouţitých vodných rastlín 

Vodné rastliny Cabomba caroliniana Limnophila sessiliflora Egeria najas 

Celková sušina 

[g/kg] 
84.5 48.3 42.2 

popol [g/kg] 13.2 16.8 17.9 

Organický podiel 

[g/kg] 
71.3 31.5 24.3 

 

 
Tabuľka II. Odstránenie ilegálnych drog a liečiv z odtoku z čistiarne Petrţalka pomocou vybraných vodných 

rastlín 

 

Zlúčenina Odtok ČOV 

Vzorka bez 

úpravy  

Cabomba 

caroliniana    

Limnophila 

sessiliflora   

Egeria  

najas      

 

ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L 

Kodeín 24 24 18 16 22 

Amfetamín < 2.9 < 2.5 < 2.3 < 2.5 < 2.6 

Metamfetamín 30 27 8,8 7,2 13 

MDMA < 4.3 < 3.3 < 3.1 < 3.2 < 3.5 

Ketamín < 1.8 < 1.5 < 1.4 < 1.5 < 1.6 

Tramadol 706 666 369 293 502 

Heroín < 9.8 < 9.2 < 8.6 < 9 < 9.7 

Kokaín 6,3 < 3.8 < 3.4 < 5.3 < 4.5 

LSD < 3.3 < 3.1 < 2.9 < 3.1 < 3.3 

Venlafaxín 259 253 153 99 185 

Oxazepam 83 79 76 75 83 

Citalopram 84 71 30 21 40 

EDDP 33 31 30 30 31 

Metadón 18 16 5,3 6,6 7,5 

THC-COOH < 1.7 < 1.8 < 1.7 < 1.8 < 2 

Poznámka: EDDP - metabolit metadónu, THC-COOH - metabolit marihuany, LSD - 

dietylamid kyseliny lysergovej, MDMA - účinná látka v tabletách drogy extáza. 

 

V našej štúdii boli skúmané vodné rastliny ako moţný spôsob terciálného dočistenia 

odpadovej vody na výstupe s čistiarne. Odtok z čistiarne obsahuje značné mnoţstvá 

analyzovaných psychoaktívnych zlúčenín, ktoré čistiareň odstraňuje len obmedzene. Medzi 

tieto zlúčeniny patrí hlavne tramadol (opioidné analgetikum), venlafaxín, citalopram 
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(antidepresívum) a tieţ drogy ako metamfetamín. Koncentráciu blízku 100 ng/l sme namerali 

aj pre oxazepam (benzodiazepin) (tabuľka II). Drogy ako heroín, kokaín, LSD,MDMA, 

amfetamín či sekundárny metabolit marihuany THC-COOH mali koncentráciu na odtoku pod  

20 ng/l. Dosiahnuté výsledky naznačujú, ţe pouţité typy vodných rastlín boli schopné účinné 

odstraňovať hlavne metadon, citalopram (max 75%), metamfetamín (max 76%), venlafaxín 

(max 62%) a tramadol (max 59%). Naopak nízka účinnosť bola pozorovaná pre kodeín (max 

33%), oxazepam (max 10%), metabolit metadonu EDDP (max 5%). 

 

ZÁVER 

V našej štúdii sme sa zaoberali koncentráciou vybraných liečiv, drog a ich metabolitov na 

odtok z čistiarne. Bolo zistené, ţe psychoaktívne drogy a liečivá sa len obmedzene degradujú 

na čistiarni a prechádzajú aţ do odtoku a odtiaľ do recipientu. Na základe týchto výsledkov 

bol odtok z čistiarne podrobený predúprave v jednorazových testoch s vodnými rastlinami. 

Dosiahnuté výsledky poukazujú na moţnosť vodných rastlín odstraňovať niektoré skúmané 

ilegálne drogy a liečivá s ktorými si čistiareň nevie poradiť. Najvyšší pokles sme pozorovali 

pri zlúčeninách ako citalopram, metadón, metamfetamín, tramadol a verlaxafín. Naopak len 

minimálny pokles bol pozorovaný pre EDDP, oxazepam a kodeín. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 
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ABSTRAKT 

V tomto príspevku sa zaoberáme analýzou slovenských eurobankoviek na výskyt ilegálnych 

drog (metamfetamín, amfetamín, kokaín, LSD, MDMA, THC-COOH) a liečiv (tramadol, 

oxazepam, kodeín, citalopram či venlafaxín). Analýza bankoviek bola robená pomocou LC-

MS/MS analýzy. 

 

 

 

ÚVOD 

Kontaminácia peňazí ilegálnymi drogami, ktoré sú v súčasnosti v obehu je predmetom štúdií 

viacero odborných prác. Analýzy bankoviek na kontamináciu ilegálnymi drogami sa vo svete 

realizujú uţ viac ako 20 rokov. Štúdie v tejto oblasti poukazujú na skutočnosť, ţe väčšina 

skúmaných bankoviek môţe byť sekundárne znečistená ilegálnymi drogami a to hlavne 

kokaínom. Jedným zo spôsobov akým dochádza ku sekundárnej kontaminácii bankoviek je 

ich prítomnosť v bankomatoch, kedy jedna bankovka môţe kontaminovať viacero iných. 

Analýza bankoviek na výskyt drog ako MDMA (3,4-methylenedioxymethylamphetamin – 

účinná látka drogy extáza), kokaín, THC (9-tetrahydrocannabinol) či heroín si postupne vo 

svete nachádzajú miesto aj ako nepriame dôkazy pri usvedčení páchania trestnej činnosti 

spojenej drogami a ich obchodovaním (v niektorých prípadoch, keď bola na bankovkách 

nájdená značná kontaminácia drogou, boli tieto peniaze pouţité ako dôkazný materiál 

na súde, kedy bol prezentovaný rozdiel kontaminácie bankoviek z obehu a bankoviek 

zabavených z trestnej činnosti) [1-3].  

Štúdia Plackett – Burmana bola realizovaná v bankách 8 regiónov celej Veľkej Británie. Do 

úvahy brali výskumníci značné mnoţstvo faktorov, ktoré mohlo významne ovplyvniť 

vyhodnotenie výsledkov. Prvý faktorom bola poloha analyzovaného regiónu (juţná alebo 

severná časť Veľkej Británie, kde severná časť bola výhradne Škótsko), či sa jedná o colný 

prístav a aké je sociálne a kultúrne zázemie skúmanej lokality, zvlášť analýza peňazí z bánk 

a mimo bankových subjektov. Snaha minimalizovať chybné predpoklady viedla k podrobným 

opisom analyzovaných miest. Dôleţitým potenciálne ovplyvniteľným faktorom, ktorý bol 

braný do úvahy bola aj nominálna hodnota bankoviek. Dosiahnuté výsledky v UK s mierou 

spoľahlivosti 95% poukazujú na len minimálny regionálny vplyv na kontamináciu bankoviek.  

Okrem drogy ako kokaín, MDMA či THC, ktoré prišli do kontaktu s bankovkami je moţné 

analyzovať aj výskyt nových typov ilegálnych látok a tieţ aj metabolity, ktoré sa k nám 

dostávajú najmä potom, cez pokoţku uţívateľa a pri inhalácii drogy [1-3].  
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Obr. 1 Extrakcia drog z bankoviek do roztoku metanolu 

 

 
 

Obr. 2 Nárast štúdii popisujúcich výskyt drogy kokaín na bankovkách v jednotlivých rokoch [1-3] 

 

V našej štúdii sme sa zamerali na výskyt vybraných liečiv a nových typov ilegálnych drog na 

Slovenských eurobankovkách. Analyzovaných bolo 15 bankoviek, v nominálnej hodnote 5, 

10, 50 a 100 eur. V tejto štúdii neboli analyzované eurobankovky v hodnote 20 eur. 

V súčasnosti však prebieha pokračovanie tejto štúdie, kde sú uţ zaradené aj bankovky 

v hodnote 20 eur.   

 

MATERIÁL A METÓDY 

Na experiment bolo pouţitých 15 bankoviek, v hodnote 5 eur (3X), 10 eur (4X), 50 eur (4X) 

a 100 eur (4X). Na získaných bankovkách boli analyzované zlúčeniny ako MDMA (3,4-

metylendioxy-N-metylamfetamín - extáza), tramadol, oxykodón, heroín, buprenorfín, LSD 

(dietylamid kyseliny lysergovej), ketamín, benzoylekgonín (metabolit drogy kokaín), 

amfetamín, mefedrón, katinóna sekundárny metabolit drogy marihuana THC-COOH (11–

nor–9-karboxy-delta 9-tetrahydrokannabinol). 

Bankovky boli v prvom kroku na 30 minút ponorené do 30 ml metanolu (metanol pre HPLC 

≥99.9%, firma Sigma-Aldrich spol. s r.o. Slovensko). Takto získaný roztok metanolu bol 

analyzovaný v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným quadrupolovaným (Orbitrap) 

vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom. Táto mimoriadne citlivá metóda dokáţe 

Počet štúdií 

  1989     1991     1993      1997     2000     2003     2006      2007 
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kvantitatívne analyzovať liečivá, resp. ich metabolity  vo vzorkách s veľmi nízkou 

koncentráciou - ng/l [4]. Namerané mnoţstvá jednotlivých liečiv v roztoku metanolu sa 

pohybovali v rozsahu jednotiek aţ stoviek nanogramov na jednu bankovku. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V našej štúdii sme sa zamerali na výskyt vybraných ilegálnych drog,  psychoaktívnych liečiv 

a ich metabolitov priamo na bankovkách, ktoré sú v obehu na Slovensku, o rôznej nominálnej 

hodnote. Peniaze boli získané v meste Bratislava, na piatich rozdielnych miestach (bankomat, 

stánok s občerstveným, poštový novinový stánok, banka a predajňa obuvi).  

 

 
 

Obr. 3 Priemerné hodnoty mnoţstva novej drogy katinón na bankovkách o hodnote 5, 10, 50 a 100 eur 

 

 

 
 

Obr. 4 Hodnoty mnoţstva drogy katinón na jednotlivých analyzovaných bankovkách o hodnote 5, 10, 50 a 100 

eur 
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Obr. 5 Priemerné hodnoty mnoţstva  novej drogy mefedron na bankovkách o hodnote 5, 10, 50 a 100 eur 

 

 

 
 

Obr. 6 Hodnoty mnoţstva drogy mefedron na jednotlivých analyzovaných bankovkách o hodnote 5, 10, 50 

a 100 eur 

 

Na grafoch 3 a 4 sú prezentované výsledky analýzy drogy katinón na bankovkách 5, 10, 50 

a 100 eur. Hodnoty na obrázku 3 sú spriemerované výsledky, ktoré boli dosiahnuté na 

jednotlivých bankovkách rovnakej nominálnej hodnoty. Výsledky naznačujú, ţe iba bankovky 

hodnoty 5 eur boli kontaminované danou drogou. Podobné výsledky sú dosiahnuté aj pre 

druhý typ novej drogy mefedrón. Aj tu je pozorovaný výskyt iba na 5 eurových bankovkách. 

Obidva tieto typy drogy sa len minimálne konzumujú samostatne. Výskyt na bankovkách v 

hodnote 5 eur môţe naznačovať jej lacnú cenu. Maximálne hodnoty do 20 ng drogy katinón 

a mefedrón na 5 eurových bankovkách naznačujú, ţe tieto drogy sa vyskytujú na 

analyzovaných bankovkách len v stopových mnoţstvách. 

V tabuľke I sú spriemerované hodnoty ostatných drog (MDMA, tramadol, oxykodón, heroín, 

buprenorfín, LSD, ketamín, benzoylekgonín (metabolit drogy kokaín), amfetamína THC-

COOH) na jednotlivých bankovkách. 
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Tabuľka I. Priemerné hodnoty mnoţstva jednotlivých drogy na bankovkách o hodnote 5, 10, 50 a 100 eur 

 

Zlúčeniny 5 euro (ng) 10 euro(ng) 50 euro(ng) 100 euro(ng) 

MDMA 54 6 46 0 

Amfetamín 13 14 30 5 

Tramadol 78 7 22 4 

Oxykodón 0 0 0 0 

Heroín 0 0 0 0 

Buprenorfín 0 0 0 0 

LSD 0 0 0 0 

Ketamín 0 0 0 0 

Benzoylekgonín 31 35 195 7 

THC-COOH 0 0 0 0 

 

V tabuľke I sú porovnávané priemerné hodnoty mnoţstva jednotlivých drogy na bankovkách. 

Najväčšie mnoţstvo drogy či metabolitov drog bolo nájdené na 50 eurových bankovkách 

(benzoylekgonín 195 ng). Pre drogu extáza (MDMA) bola najväčšia hodnota identifikovaná 

na 5 a 50 eurových bankovkách, naopak na 100 eurových bankovkách nebola vôbec najdená. 

Tramadol ako často predávané liečivo s cenou do 4 eur bola v najväčších stopách nájdené na 

5 eurových bankovkách. Droga amfetamín bola nájdená v najväčších mnoţstvách na 50 

eurových bankovkách. Ostatné drogy ako THC-COOH, heroín, oxykodón, ketamín, 

buprenorfínči LSD neboli nájdené na ţiadnej z 15 analyzovaných bankoviek. 

 

ZÁVER 

Analýza bankoviek na výskyt drog a liečiv je zaujímavou a progresívnou metódou. V našej 

štúdii sme sa preto zamerali na výskyt drog a ich metabolitov na bankovkách získaných zo 

Slovenského obehu. Na bankovkách boli hľadané okrem typických ilegálnych drog aj stopy 

po nových typoch drog ako katinón či mefedrín. Obidve tieto drogy boli nájdené iba na 5 

eurových bankovkách a len v minimálnych mnoţstvách. Naproti tomu metabolit kokaínu bol 

nájdený hlavne na bankovkách s nominálnou hodnotou 50 eur. Zaujímavosťou je taktieţ 

výskyt tramadolu na 5 eurových bankovkách, čo korešponduje s cenou tohto liečiva na 

Slovenskom trhu. Naproti tomu drogy ako heroín, LSD, oxykodón, ketamín, buprenorfín či 

sekundárny metabolit THC-COOH neboli nájdené na ţiadnej z analyzovaných bankoviek. 
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ABSTRAKT 

Amoxicilín patrí medzi často predpisované antibiotíká a dostáva sa do odpadových vôd, kde 

jeho prítomnosť môţe viesť k vzniku rezistentných typov baktérií. Karbamazepín patrí medzi 

antiepileptiká, v odpadových vodách sa vyskytuje v koncentráciách do 1 ug/l. Toto liečivo sa 

len obmedzene degraduje na čistiarňach odpadových vôd a dostáva sa do povrchových vôd. 

V  príspevku sa zaoberáme moţnosťou degradácie zvoleného antibiotika amoxicilín 

a antiepileptika karbamazepín pomocou Fentonovej reakcie a ţelezanov. Dosiahnuté výsledky 

sú analyzované pomocou HPLC s PDA detektorom. 

 

 

 

ÚVOD 

V dnešnej dobe sa do ţivotného prostredia dostávajú značné mnoţstvá rôznych typov 

polutantov. Ich zdrojom je v prevaţnej väčšine ľudská činnosť prebiehajúca 

v poľnohospodárstve, v priemysle a tieţ v beţnom ţivote. Do popredia mnohých štúdií sa 

dostáva monitoring a správanie sa nových typov mikropolutantov akými sú hlavne pesticídy, 

ftaláty, liečivá, drogy, hormóny a ich metabolity. Zdrojom liečiv či drog vyskytujúcich sa 

v odpadovej vodesú s podstatnej časti domácností, nemocníc, liečebne a domovy dôchodcov. 

V kanalizácii sa vplyvom pH, mikroorganizmov, anoxického a anaeróbneho prostredia či 

teploty rozloţí obmedzená časť liečiv a drog. Tie následne prichádzajú na čistiareň 

odpadových vôd, kde sa môţu kumulovať, biodegradovať, oxidovať a fotodegradovať [1-3]. 

Vo všeobecnosti je nutné povedať, ţe čistiareň odpadových vôd (ČOV) slúţi hlavne na 

odstránenie tuhého odpadu, piesku, tukov, dusíkatého a organického znečistenia 

z odpadových vôd. V ČOV sa najprv mechanickými spôsobmi odstraňujú väčšie tuhé 

materiály ako drevo, plasty a následne sa odpadová voda čistí biologicky. Najdôleţitejšou 

úlohou čistiarne je s čo najvyššou účinnosťou odstrániť znečistenie ako je amoniak, 

fosforečnany, dusičnany, cukry, tuky či bielkoviny, ale s mikropolutantmi, akými sú 

psychoaktívneliečivá, antibiotika či drogy siČOV nevie dobre poradiť. Odtok z čistiarne je 

preto bohatý na široké spektrum rôznych liečiv v koncentráciách dosahujúcich aj desiatky 

mikrogramov na liter. Z tohto dôvodu sa intenzívne skúma dopad liečiv adrog odolávajúcich 

procesom na čistiarnina ţivotné prostredie (hlavne vodné organizmy) [2-4].  

Pri degradácii liečiv zodpadových vôd sa vyuţívajú rôzne technologické postupya procesy. 

Medzi často popisované degradačné postupy, ktoré vykazujú vysoké účinnosti patrí 

ozonizácia, Fentonova reakcia, UV ţiarenie, ţelezany, ultrazvuk a ich modifikácie. Tieto 

procesy sú schopne štiepiť nielen samotnú zlúčeninu, ale aj produkty degradacie aţ na 
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nizkomolekulové fragmenty či vodu a oxid uhličitý. Nizkomolekulové fragmenty je moţné 

vyuţiť ako organický substrát v biologickom dočistení. Práve tieto výhody vedú k vzniku 

kombinácie jednotlivých postupov[2-5]. 

Amoxicilín patrí na Slovensku k často predpisovaným antibiotikám proti širokej škále 

zápalových ochorení (zápal pľúc, koţné infekcie, infekcie močových ciest, infekcie salmonely 

a Limskej choroby). 

 

 
 

Obr. 1 Liečivo amoxicilín 

 

Karbamazepín patrí do skupiny psychoaktívnych liečiv (bol prvýkrát uvedený na trh ako 

liečivo na liečbu neuralgie trojklaného nervu v roku 1962, vo Veľkej Británii sa od roku 1965 

pouţíval ako účinné antiepileptikum). Aj keď sa mnoţstvo predaných balenítohto liečiva 

nepribliţuje predajom najčastejšie predpisovaných liečiv či antibiotík na Slovensku 

v odpadových vodách napríklad Bratislavy dosahuje koncentráciu okolo jedného mikrogramu 

na liter. Značné uţívanie tohto liečiva v západných krajinách Európy a USA uţ viac ako 40 

rokov a jeho biologická a chemická stabilita je dôvodom, ţe sa vyskytuje v súčasnosti v 

rôznych zloţkách ţivotného prostredia. Nájdený bol uţ aj v povrchových vodách, 

sedimentoch riek, či v tukoch a tkanivách rýb. Niektoré štúdie uvádzajú aj výskyt v pitných 

vodách [4]. 

 

 
 

Obr. 2 Liečivo karbamazepín 

 

Fentonova reakcia a ţelezany ako progresívne postupy degradácie vybraných liečiv 

Obidva tieto postupy vykazujú vysokú oxidačnú silu, ktorou sú schopné degradovať liečiva 

vyskytujúce sa v odpadových vodách. Fentonova reakcie a jej modifikácie sa zakladá na 

produkcii značného mnoţstva hydroxilových radikálov (Fentonova reakcia (FR) je 

katalytickým procesom zaloţeným na prenose elektrónov medzi kovom a peroxidom vodíka). 

Medzi najviac pouţívaný zdroj ţeleznatých iónov patrí FeSO4.7H2O. V súčasnosti sa štúdie 

zameriavajú aj na vyuţitie iných zdrojov ţeleza, napríklad rôzne komplexy, v ktorých 

štruktúre je naviazané dvojmocné ţelezo. V štúdiách sa čím viac stretávame s mnoţstvom 

rôznych modifikácii tejto reakcie (Fenton-likereactions, FLR), ktorých hlavným cieľom je 

zvýšiť účinnosť degradácie organických polutantov. V našej štúdii bola pouţitá modifikácia 

Fentonovej reakcie, ktorej ako zdroj ţeleza bolo pouţité ţelezné 
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struţliny(Fe
0
/H2O2/H2SO4).Pri čistení odpadových vôd sa systém Fe

0
/H2O2/H2SO4 môţe 

uplatniť hlavne kvôli jednoduchosti a niţším prevádzkovým nákladom, keď ţe pouţité 

struţliny sú z odpadu vznikajúceho pri obrábaný ţelezných súčiastok [1-3,5].  

Fe
o
   +   H2SO4      Fe

2+
     +   SO4

2-
    +  H2      

   
(1) 

Fe
2+

   +   H2O2 Fe
3+

   +   HO     +    HO
-
      

                   
(2) 

Ţeleznany zaraďujeme medzi silné oxidačné činidlá. Jediným značným obmedzením 

vyuţívania ţelezanov v praxi je v súčasnosti ich náročná výroba a tieţ pri reakcii ich značná 

nestabilitavďaka vysokej elektrónovej afinite šesťmocného ţeleza. Ţelezany aj napriek týmto 

nevýhodám disponujú značnými oxidačnými vlastnosti,na čo poukazuje aj veľkosť oxidačno-

 redukčného potenciálu (rovnica 3 - je reakcia v kyslom prostredí, kedy má oxidačno-

 redukčný potenciál 2,20 V, v zásaditom prostredí je to hodnota 0,72 V), čím sa stávajú 

zaujímavým postupom pri rozklade rôznych organických polutantov [3, 5-8]. Značnou 

výhodouţelezanov je aj ich minimálne zaťaţenie ţivotného prostredia, keď ţe po reakcii 

dochádza k vzniku hydroxidu ţelezitého[5-8].Rozkladné reakcie ţelezanov popisuje rovnica  

3 a 4: 

FeO4
2-

 + 8 H
+
 + 3 e

-
 → Fe

3+
 + 4 H2O    E

O
 = 2,20 V           (3) 

FeO4
2-

 + 4 H2O + 3 e
-
 → Fe(OH)3 + 5 OH

-
 E

O
 = 0,72 V           (4) 

V našej štúdii sme sa zamerali na moţnosti degradácie často predpisovaných liečiv ako 

amoxicilín a karbamazepín pomocou Fentonovej reakcie a ţelezanov. Koncentrácia 

skúmaných liečiv bola 0,1 a 0,5 mg/l a priebeh degradácie a tým pádom aj účinnosť bola 

pozorovaná pomocou HPLC analýzy. 

 

MATERÁL A METÓDY 

Všetky pouţité chemikálie ako peroxid vodíka (H2O230%-ný roztok), kyselina sírová (H2SO4) 

a hydroxid sodný (NaOH) boli získané z firmy Lachema (Brno, Česká republika) a boli p.a. 

čistoty.Vodné roztoky boli pripravené z demineralizovanej vody. Ako kovové ţelezo boli 

pouţité odpadové struţliny z obrábacích procesov. Jednotlivé experimenty sa uskutočnili v 

500 ml Erlemeyerovej banke s pouţitím elektromagnetického miešadla MM2A pri 300 

ot.min
-1

. 

Modifikovaná Fentonova reakcia (FLR) 

Do štyroch Erlenmeyerových baniek (500 ml) sa pridalo vţdy 300 ml pripraveného roztoku 

liečiv amoxicilín a karbamazepín o koncentráciách 100 a 500mikrogramov na liter. Za 

neustáleho miešania na elektromagnetickom miešadle sa pridalo do kaţdej banky 0,05 ml 

koncentrovanej H2SO4 a potrebné mnoţstvo aktivovaných ţelezných struţlín (3 g) (poznámka 

1) a H2O2. (1,6 ml, 30% (w/w)). Zmesi sa potom miešali15 minút pri teplote 20
0
C. Následne 

sa zneutralizovali pomocou 20% NaOH (w/w) a po odfiltrovaní vzniknutých zrazenín sa vo 

filtráte pomocou HPLC s PDA detektorom určila koncentrácia degradovaných liečiv. Reakcia 

sa uskutočnila za prítomnosti denného svetla [5]. 

Poznámka 1: Ţelezné struţliny sa omyli vodou so saponátom a opláchli destilovanou vodou. 

Následne sa aktivovali ponorením do roztoku kyseliny sírovej na 5 minút, čím sa z povrchu 

odstránila vrstva zoxidovaného ţeleza. V ďalšom kroku sa opäť omyli destilovanou vodou, 

aby sa zmyla kyselina sírová a aţ následne sa pouţili do reakcie. 

Pouţitá zmes ţelezanov 

Do štyroch Erlenmeyerových baniek o objeme 500 ml sa pridalo 300 ml zásobného roztoku 

amoxicilínu a karbamazepínu podobne ako v experimente pri modifikovanej Fentonovej 

reakcii (0,1 mg/l, 0,5 mg/l). Následne sa pridalo potrebné mnoţstvo ţelezanov roztoku 70 % 

(w/w) hydroxidu sodného. Po prebehnutí reakcie, ktorá trvala 15 minút, sa odfiltrovala 

vzniknutá zrazenina a vo filtráte sa pomocou HPLC-PDA detektorom stanovila koncentrácia 

liečiv. 
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Poznámka 2: Pri degradácii liečiv boli pouţité dverozdielne koncentrácie ţelezanov v roztoku 

hydroxidu sodného označené ako A (20 mg/l) a B (100 mg/l). 

Analýza degradácie pouţitých liečiv pomocou HPLC  

Chemická analýza vzoriek sa vykonávala na prístroji HPLC s PDA detektorom (YoungLin 

9100). Mobilná fáza pouţitá na analýzu bola metanol:voda, pričom pomer týchto dvoch fáz sa 

postupne v priebehu analýzy menil z počiatočnej hodnoty 10:90 aţ na hodnotu 90:10 v 16 

minúte na konci analýzy. Teplota vzorky bola 25°C. Chromatografický záznam bol následne 

uloţený programom a po porovnaní retenčných časov jednotlivých látok so štandardom boli 

plochy píkov integrované a vyhodnotené. Pouţitá kolóna: GraceSmart, RP-18, dĺţka 150 mm, 

ID 4.6 mm, prietok mobilnej fázy: 1 ml/min, vlnová dĺţka PDA detektora bola 222, 210, 200, 

235 nm[5]. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V našej štúdii sme sa zaoberali moţnosťou vyuţitia ţelezanov a Fentonovej reakcie pri 

degradácii liečiv ako karbamazepín a antibiotikum amoxicilín. Výskyt týchto zlúčenín 

v odpadových vodách na Slovensku je zhruba do 1000 ng/l. Karbamazepín ako často 

pouţívané antiepileptikum sa na čistiarňach odpadových vôd degraduje len veľmi obmedzene 

a dostáva sa do prostredia. Účinnosti dosiahnuté na čistiarňach v Bratislave sa pohybujú 

maximálne do 30% (dôleţitým faktorom je technológia čistenia vody a ročné obdobie) [4]. 

Počas Fentonovej reakcie sa produkujú značné mnoţstvá hydroxylových radikálov, ktoré 

majú podobne ako samotné ţelezany vysoký oxidačno- redukčný potenciál. Obidva tieto 

postupy majú schopnosť degradovať širokú škálu organických polutantov v odpadových 

vodách. V tabuľke I sú popísané jednotlivé koncentrácie skúmaných liečiv a dosiahnuté 

účinnosti po aplikácii modifikovanej Fentonovej reakcii a ţelezanov, ktoré boli aplikované 

v dvoch rozdielnych koncentráciách. 

 
Tabuľka I. Porovnanie účinnosti dosiahnutej pomocou modifikovanej Fentonovej reakcie (FLR) a ţelezanov 

o koncentrácii 20 mg/l(A) a100 mg/l(B) pri degradácii liečiv amoxicilín a karbamazepín 

 

Postup 

degradácie 

Amoxicilín 

(0,1 mg/l) 

Amoxicilín 

(0,5mg/l) 

Karbamazepín 

(0,1 mg/l) 

Karbamazepín 

(0,5 mg/l) 

po FLR pod 10ug/l 64 ug/l 16ug/l 128ug/l 

účinnosť % nad 90% 87% 84% 74% 

po pouţití 

ţelezanov (A) 

pod 10 ug/l pod 10 ug/l pod 10 ug/l 22 ug/l 

účinnosť % nad 90% nad 98% nad 90% nad 96% 

po pouţití 

ţelezanov (B) 

pod 10 ug/l pod 10 ug/l pod 10 ug/l 12 ug/l 

účinnosť % nad 90% nad 98% nad 90% nad 99% 

 

Dosiahnuté výsledky v tabuľke I naznačujú, ţe ţelezany sú schopné degradovať hlavne 

karbamazepín s vyššou účinnosťou. To je spôsobené dĺţkou reakcie (iba 15 minút) 

a koncentráciou pouţitých ţelezanov. Všeobecne pouţitá modifikovaná reakcia potrebuje na 

rozklad zlúčenín ako karbamazepín dlhší reakčný čas, lebo v reakcii sa vyuţíva ako zdroj 

ţeleza struţliny, ktoré sa postupne rozpúšťajú do roztoku, čo ovplyvňuje rýchlosť produkcie 

hydroxylových radikálov. Naopak výhodou Fentonovej reakcie oproti ţelezanov je značná 

cenová dostupnosť, ktorá v tejto modifikácii súvisí hlavne s cenou pouţitého peroxidu vodíka 

a kyseliny sírovej. Ţelezany pouţité v našej štúdii boli vyrábané elektrochemickou metódou z 
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taveniny. Ţelezany vznikali anodickým rozpúšťaním ţeleznej anódy v elektrolyte hydroxidu 

sodného s koncentráciou 70 % (w/w)[6-10]. Tento postup je vzhľadom na doteraz dosiahnuté 

výťaţky finančne náročnejší a limituje tak ich momentálne pouţívanie ako environmentálne 

bezpečnej technológie vo veľkom meradle. Na obrázku 3 je znázornená  farebná zmena 

zloţenia roztoku počas reakcie ţelezanov. Na konci experimentu, po 15 minútach, dochádza 

k degradácii liečiv a vylúčeniu prebytočných ţelezanov vo forme hydroxidu ţelezitého z 

roztoku. 

 

 
 

Obr. 3 Časový priebeh degradácie liečiv pomocou ţelezanov o koncentrácii 20 mg/l (A) a 100 mg/l (B) 

 

ZÁVER 

V našej štúdii sme sa zamerali na rozklad často uţívaných, chemicky stabilných liečiv na 

Slovensku ako je antibiotikum amoxicilín a antiepileptikum karbamazepín. Ako postupy 

degradácie boli pouţité modifikovaná Fentonova reakcia a ţelezany. Oba postupy pri 

koncentráciách liečiv do 500 mikrogramov na liter vykazovali účinnosť nad 70%, samotné 

ţelezany dokonca nad 90%. Vyuţitie obidvoch týchto postupov do budúcna je značne sľubné, 

keď ţe sa môţu vyuţívať ako terciárne dočistenie na odtoku z čistiarni, ktoré len obmedzene 

odstraňujú antibiotiká, psychoaktívne liečivá a drogy z odpadových vôd.  
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ABSTRAKT 

Zabezpečení kvalitní izolační ochrany povrchu těla je základním předpokladem pro plnění 

sloţitých úkolů plněných chemickými specialisty v kontaminovaném prostředí. Pouţívané 

prostředky pro zabezpečení hermetické ochrany povrchu těla specialistů v České republice 

jsou v současné době konstrukčně řešeny s vyuţitím směsí na bázi butylkaučuku. Výrobcem 

stanovené a deklarované ochranné vlastnosti pouţitého bariérového materiálu neuvádí moţný 

vliv pouţívaných dekontaminačních směsí a jejich komponent na změnu ochranných 

vlastností. Příspěvek pojednává o vybraných chemických vlastnostech butylkaučuku 

a poukazuje na destrukční vlivy vybraných dekontaminačních směsí na ochrannou textilii 

pouţitou k výrobě izolačních hermetických ochranných oděvů. Studium odolnosti 

bariérových materiálů proti permeaci vybraných chemických látek a směsí vytváří základní 

předpoklad pro hodnocení jejich pouţitelnosti. 

Klíčová slova: prostředky hermetické izolační ochrany povrchu těla, dekontaminace, 

dekontaminační směs, rezistenční doba, difúze. 

 

 

 

ÚVOD 

Specialisté chemického vojska (CHV) Armády České republiky (AČR) plní nejsloţitější 

úkoly a opatření spadající do oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (ZHN) a 

chemického zabezpečení (CHZ). Plnění těchto opatření má primárně za cíl minimalizovat 

dopad účinků ZHN a průmyslových nebezpečných látek (PNL) na síly a prostředky AČR. Při 

výkonu své odborné činnosti vyuţívají standardně zavedené izolační prostředky ochrany 

povrchu těla, které jsou charakterizovány tak zvanou rezistenční dobou (RD). Tato doba je 

definována jako doba pro bezpečný pobyt v ochranném prostředku. V případě izolačního 

prostředku je RD povaţována za dobu, po kterou daný materiál spolehlivě chrání proti 

kapalné bojové chemické látce (BCHL) [1,2]. Ve své podstatě je to doba od nanesení kapky 

BCHL na lícní stranu izolačního materiálu do jejího průniku ve formě par na rubovou stranu v 

prahovém mnoţství.  

Chápání RD bylo významně ovlivněno změnu bezpečnostního prostředí a bezpečnostních 

hrozeb [3-5]. I přesto, ţe současná doba je stále typická problémy se zneuţitím chemických 

zbraní a BCHL v různých zemích světa, tak trvale existuje zájem vědeckých pracovníků a 

specialistů o rozvoj metod vedoucích ke zlepšení izolační ochrany specialistů ve vztahu 

k průmyslovým chemickým látkám (PCHL). Ty jsou nedílnou součástí chemického průmyslu 

ve všech zemích světa a zároveň součástí dekontaminačních směsí [6,7]. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Od prostředků izolační ochrany povrchu těla specialistů CHV AČR se očekává, ţe budou 

přicházet do přímého styku s kapalnými fázemi BCHL a PCHL. Stejně tak se očekává, ţe 

proti těmto toxickým látkám budou poskytovat kvalitní izolační ochranu celého povrchu těla 

uţivatele. Kůţe, jako největší orgán lidského těla, můţe v případě nedokonalé izolační 

ochrany plnit úlohu brány vstupu toxické látky do organismu. V této souvislosti je nutné 

přiznat, ţe transdermální toxicitě a ochraně zdraví specialistů CHV AČR nebyla věnována 

taková pozornost, jako by si tato problematika zasluhovala [8,9]. 

V současné době se specialisté Ústavu ochrany proti ZHN Univerzity obrany dlouhodobě 

zabývají testováním butylkaučukové polymerní směsi, tedy materiálu, který je vyuţíván jako 

základní konstrukční materiál pro výrobu protichemického oděvu OPCH-05 [10-12]. 

Z publikovaných sdělení je evidentní, ţe chemická odolnost pouţitého materiálu vyjádřená 

pomocí RD má své výrazné limity právě ve vztahu ke kapalným PCHL, které jsou základní 

součástí zavedených dekontaminačních směsí v AČR. Obecné povědomí o této 

nedostatečnosti se stalo výzvou pro provádění experimentálních prací s cílem jasně 

determinovat účinky kapalných dekontaminačních směsí na protichemický oděv OPCH-05 

včetně těch, u nichţ je výrobci deklarováno, ţe jejich pouţití k dekontaminaci izolačních 

prostředků ochrany povrchu těla zhotovených na bází butylkaučukové polymerní směsi je 

přísně zakázáno. Je však nutné uvést, ţe s kapalnými dekontaminačními směsmi a jejich 

komponenty se specialisté CHV AČR dostávají do styku nejenom při jejich přípravě 

mícháním jednotlivých komponent, ale také při vlastním plněním úkolů úplné dekontaminace 

sil a prostředků AČR na místech dekontaminace prováděné stacionárním způsobem pomocí 

proudnic a kartáčů. V obou těchto případech není moţné přijmout opatření k zabránění 

kontaktu s dekontaminačními směsmi či jejich komponenty, u nichţ jsou stanovena či známa 

omezení vedoucí k zabránění nebo maximálnímu omezení kontaktu mezi protichemickým 

oděvem a kapalnou fází dekontaminační směsi. Vyloučí-li se moţnost kontaminace 

protichemického oděvu neopatrností způsobenou neodbornou manipulací s barely či 

zásobníky komponent kapalných dekontaminačních směsí, tak k potřísnění a kontaminaci 

povrchu oděvu můţe dojít při dopadu kapek dekontaminační směsi při jejich míchání a 

zejména pak při tlakovém ostřiku dekontaminovaných povrchů nebo při jejich stékání a to při 

dodrţení předepsaného dekontaminačního postupu. V obou případech je moţné hovořit o 

dlouhodobém kontaktu, který, pokud není přerušen, ve svém důsledku můţe vést k porušení 

struktury bariérové polymerní vrstvy tvořené lineárním amorfním nesesíťovaným polymerním 

materiálem na bázi butylkaučuku. Ten je typický svými výrazně nepolárními vlastnostmi. 

Zabránění dlouhodobého kontaktu s dekontaminačními směsmi, resp. s jejími kapalnými 

komponenty můţe být problematické i z hlediska délky operačního nasazení specialistů při 

plnění odborného úkolu v různých podmínkách vojenských operací vedených v různých 

klimatických podmínkách. Podle platných pravidel nasazení sil je navíc plánováno s plněním 

úkolů ve směnách trvajících 8 aţ 12 hodin v závislosti na typu vojenské operace. Po dobu 

plnění odborných úkolů bude velmi komplikované zabezpečení a provádění vlastní 

dekontaminace s cílem zamezit dlouhodobému negativnímu působení konkrétní 

dekontaminační směsi [13]. Za dobu jedné směny mohou destrukční vlivy některých 

dekontaminačních směsí velmi výrazně ovlivnit poskytovanou izolační ochranu specialistů 

CHV AČR, coţ v případě současného stavu disponibilních zásob protichemických oděvů 

v operacích můţe působit závaţné problémy při opakovaném plnění odborných úkolů [14]. 

K testování konstrukčních materiálů prostředků individuální ochrany je tradičně pouţívána 

BCHL sírový yperit, bis(2-chlorethyl)sulfid. Tato látka má poměrně jednoduchou chemickou 

strukturu, ze skupiny stálých BCHL je nejméně toxická, je relativně dostupná, má malý 

molární objem ve srovnání s ostatními stálými BCHL a je dobře detekovatelná jednoduchými 

detekčními prostředky, které mohou být vyuţity k detekci prošlé testovací chemikálie 
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konstrukčními materiály [15]. Ke zjišťování vlivů dekontaminačních směsí, jejichţ destrukční 

vlivy na izolační ochrannou fólii je moţné hodnotit jako nezničující, byla pouţita metoda a 

metodika MIKROTEST vyvinutá na bývalém Výzkumném technickém ústavu ochrany 

v Brně [16,17]. V případě posuzování účinků destrukčních vlivů po působení odmořovací 

směsi číslo 1 však bylo od pouţití metody MIKROTEST záměrně upuštěno a to z toho 

důvodu, ţe destrukční vlivy na testovaný materiál byly natolik významné, ţe by testování 

vyuţitím sírového yperitu bylo nehospodárné a ve své podstatě zbytečné. Vlivy uvedené 

dekontaminační směsi byly tak výrazné, ţe k jejich popisu postačilo vizuální posouzení. 

 

POUŢITÉ CHEMIKÁLIE A MATERIÁL 

Pouţité chemikálie 

Ke studiu destrukčních vlivů na izolační ochrannou fólii byla pouţita dekontaminační směs 

číslo 1, jejíţ základní údaje jsou uvedeny v tabulce I. Vybrané vlastnosti komponent, kterou 

jsou její součástí, jsou shrnuty v tabulce II [18].  

 
Tabulka I. Základní údaje o odmořovací směsi číslo 1 

 

Směs Sloţení 

Doba 

aplikace 

[min] 

Spotřeba 

[dm
3
.m

-2
] 

Vyuţití 

OS č. 1 10 % směs dichloraminu v dichlorethanu 10 – 15 0,5 – 0,6 

Stacionární způsob 

dekontaminace bojové 

techniky 

 

 
Tabulka II. Přehled a specifikace pouţitých chemikálií 

 

Název chemikálie Specifikace, čistota Výrobce (dodavatel) 

N,N-dichlorbenzensulfonamid 

(obch. značka dichloramin) 
55,0 % aktivního chloru ORIMPEX, s.r.o, Praha 

1,2-dichlorethan p.a. Lachema, s.p. Brno, závod Neratovice 

Vzorky byly před svým pouţitím očištěny etanolem. 

 

Pouţitý materiál 

Základní polymerní materiál, který je pouţit ke konstrukci protichemického oděvu OPCH-05 

je tvořen izolační ochrannou textilií TP-RUB-001-06, polyamidovou textilií oboustranně 

nánosovanou butylkaučukem (Rubena, a. s., Hradec Králové, Česká republika). Finální 

produkt v podobě protichemického oděvu OPCH-05 je kompletován firmou ECOPROTECT, 

spol. s r.o. Zlín, ČR. 

Ke zhotovování zkušebních vzorků izolační ochranné fólie byla pouţita raznice vyrobená na 

zakázku společností MARBACH - ČR, spol. s r.o., Brno, ČR a hydraulický lis (Polymertest, 

Zlín, ČR). U všech vzorků byla změřena tloušťka pomocí rychlého tloušťkoměru 

MITUTOYO, typ C112BS (Mitutoyo Corporation, Kawasaki, Japonsko). Odmořovací směs 

byla na vzorky dávkována plastovou Pasteurovou pipetou o objemu 3 ml (Merci, ČR) a 

roztírána školním štětcem střední tvrdosti číslo 4 (Spokar, Spojené kartáčovny, a.s. 

Pelhřimov, ČR). Po kaţdém dekontaminačním cyklu byly zhotoveny fotografie USB 

mikroskopem DigiMicro 2.0 Scale (Drahtlose Nachrichtentechnik, GmbH, Ditzenbach, 

Německo). 
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PRACOVNÍ POSTUPY 

Z izolační ochranné textilie byly pomocí vysekávače a hydraulického lisu vyseknuty zkušební 

vzorky o rozměru 6,5 cm x 6,5 cm ve dvou variantách, tedy ochranné folie beze švu a se 

švem. Všechny vzorky byly pro jejich identifikaci očíslovány. Pomocí rychlého tloušťkoměru 

byla ve středu zkušebních vzorků změřena jejich tloušťka s přesností na tři desetinná místa a 

hodnoty byly zaznamenány. Ze zkušebních vzorků bylo vybráno 10 sad po 10 vzorcích tak, 

aby jejich střední tloušťka byla přibliţně stejná. Vzorky byly otřeny etanolem k odstranění 

mechanických nečistot a mastnoty. Vzorky byly umístěny na filtrační papír tak, aby tvořily 

soubor 10 sad po 10 vzorcích. Do středu kaţdého vzorku byly dávkovány 2 ml směsi při 

běţné laboratorní teplotě. Celý objem směsi byl okamţitě poté kruhovými pohyby štětce 

rovnoměrně rozetřen na celou plochu vzorku (42 cm
2
). Dekontaminační směs působila na 

testovaný materiál po dobu 15 minut a po té byl vzorek osušen. Povrch vzorků byl po celou 

dobu vlhčen dodatečným nánosem směsi právě v takovém mnoţství, aby byla zachována 

vlhkost celé jeho plochy po celou dobu zkoušky. Po uplynutí stanovené doby byly vzorky 

třikrát opláchnuty v kádince s čistou destilovanou vodou a odloţeny na filtrační papír. Po 

přibliţně 3 hodinách byl stejným způsobem proveden další, tedy druhý dekontaminační 

cyklus s tím, ţe při kaţdém dekontaminačním cyklu bylo exponováno o 10 vzorků méně. 

Takto byly připraveny 2 sady vzorků za den. Celkový počet dekontaminačních cyklů byl 10, 

z čehoţ vyplývá, ţe na přípravu celé sady skládající se ze 100 vzorků bylo potřeba 5 dní. 

 

VÝSLEDKY ZKOUŠKY A DISKUSE 
Na počátku zkoušky byly vzorky vybarveny standardním způsobem. V případě vzorků 

vystřiţených z té částí protichemického oděvu obsahujících šev, se na počátku měření 

objevilo typické světle zelené aţ šedozelené zbarvení, které bylo rovněţ povaţováno za 

standardní (obrázek 1 a 2). Jiţ na počátku zkoušky bylo viditelné, ţe tloušťka nánosu směsi 

butylkaučuku byla rozdílná. Na obrázku 1 vlevo je viditelná textura polyamidové textile, coţ 

napovídá o niţší tloušťce nánosu butylkaučuku neţ na vzorku se švem v místě švu. Obecně se 

předpokládá, ţe šev můţe působit netěsnost oděvu, a proto je opatřen silnějším zátěrem  

k zabránění průniku škodlivin relativně nehomogenním spojem dvou a více částí 

protichemického oděvu. 

 

  
 

Obr. 1 Fólie OPCH-05 na počátku testování (vpravo vzorek obsahující šev) 

 

V souladu s uvedeným postupem byla na vzorky nanesena odmořovací směs. Doba 

kontaminace 15 minut odpovídá času, po kterou má směs aktivně působit na 

dekontaminovaný povrch bojové a jiné (dopravní) techniky a ve své podstatě nemá přímou 

souvislost s délkou doby skutečného kontaktu protichemického oděvu se směsí. Jiţ po jednom 
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cyklu docházelo k výrazným změnám obou vzorků testovaného materiálu. Nejvýraznější 

změna byla zaznamenána ve zbarvení. Oba vzorky přešly z původní zelené, resp. šedozelené 

barvy do světle hnědé, coţ je patrné z obrázku 2.  

 

  
 

Obr. 2 Fólie OPCH-05 po jednom cyklu kontaminace odmořovací směsí číslo 1 

(vlevo tkanina, vpravo šev po účinku odmořovací směsi) 

 

Změna zbarvení bude pravděpodobně souviset se vzájemnou interakcí chloračně-oxidačního 

činidla s barevnou příměsí testovaného polymerního materiálu. Vzhledem k tomu, ţe N,N-

dichlorbenzensulfonamid (dichloramin) je bílá krystalická látka a sama o sobě nevykazuje 

odbarvovací účinky, tak v kombinaci s kapalným 1,2-dichlorethanem přechází do směsi a 

odbarvovací účinky se tím násobí. Vlivem působení kapalné fáze odmořovací směsi dochází k 

vymývání barviva a jeho přechodu na povrch testovaného materiálu, kde dochází ke 

chloračně-oxidační reakci, která je typická přechodem do hnědého zbarvení. Dá se 

předpokládat, ţe i přes skutečnost, ţe dichloramin při styku s organickými látkami uvolňuje 

chlór, tak jeho odbarvovací účinky budou pravděpodobně minimální. Velmi výrazným 

fenoménem, který se objevil jiţ po jednom dekontaminačním cyklu, je botnání polymerního 

zátěru. Jak jiţ bylo uvedeno, tak butylkaučuk je silně nepolární polymer. Tuto svoji velmi 

významnou vlastnost si zachovává i přesto, ţe pro výrobu protichemického oděvu OPCH-05 

se pouţívá ve směsi s mnoha přísadami. Zásadní vliv na botnání polymerního zátěru bude mít 

samotný 1,2-dichlorethan. Halogenovaná nepolární rozpuštěna na bází chlorovaných 

lineárních nenasycených uhlovodíků s krátkým uhlovodíkovým řetězcem mají vysokou 

schopnost pronikat difúzními procesy do struktury řídce síťovaných lineárních 

nerozvětvených amorfních polymerů. Při pouţívání připravené odmořovací směsi číslo 1 je 

moţné očekávat, ţe difúze rozměrnějších molekul dichloraminu bude pomalejší neţ v případě 

molekul 1,2-dichlorethanu. Není vyloučeno, ţe molekuly 1,2-dichlorethanu budou vytvářet 

efektivní prostor mezi lineárními řetězci makromolekul butylkaučuku, jimiţ můţe docházet 

k průniku objemnějších molekul rozpuštěného dichloraminu. Bylo dále pozorováno, ţe 

vzorky testovaného materiálu se vlivem botnání velmi výrazně kroutily. Změny tvaru vzorků 

jsou zapříčiněny změnou konformace polymerních řetězců při vyplňování mezer mezi nimi 

kapalnou fází směsi. 

Intenzita změny barevné kompozice testovaného materiálu byla viditelná průběţně i po 

provedení dalších dekontaminačních cyklů, coţ je patrné z obrázku 3. Na tomto obrázku jsou 

vyfotografovány vzorky po šesti dekontaminačních cyklech.  
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Obr. 3 Fólie OPCH-05 po šesti cyklech kontaminace odmořovací směsí číslo 1 

 

Z obrázku je dále patrné, ţe botnání dosáhlo svého vrcholu. Je moţné předpokládat, ţe do 

vnitřní struktury pronikla odmořovací směs, jejíţ desorpce zpět na povrch není moţná. 

Vzhledem k tomu, ţe vzorky byly po uplynutí doby kontaktu směsi s testovaným materiálem 

téměř suché, je moţné se domnívat, ţe došlo k uzavření řetězců butylkaučuku na povrchu 

vzorků a působení směsi dále do hloubky vzorku. Tato úvaha se ukázala jako reálná zejména 

v případě vzorku se švem, u něhoţ byl zátěr butylkaučuku širší neţ ve druhém případě.  

Při ukončení osmého dekontaminačního cyklu byl zaznamenán přechod od světle hnědé barvy 

do barvy ještě intenzívnější, avšak při zachování odstínu (obrázek 4).  

 

  
 

Obr. 4 Fólie OPCH-05 po osmi cyklech kontaminace odmořovací směsí číslo 1 

 

Z obrázku 4 vlevo je vidět, ţe destrukční vlivy způsobily nevratné změny ve struktuře 

testovaného polymerního materiálu. V této fázi bylo upuštěno od měření tloušťky testovaného 

materiálu z důvodu silného porušení jeho homogenity. Několikanásobný a relativně 

dlouhodobý kontakt odmořovací směsi s testovaným materiálem způsobil proděravění vzorků. 

U takto charakteristických vzorků jiţ transportní jevy související s průnikem toxických látek 

bariérovým materiálem nelze popisovat difúzními procesy na molekulární úrovni, ale procesy 

penetrace, kdy dochází k průniku škodliviny v její kapalné fázi. V takovém případě jiţ 

bariérový materiál neplní ţádnou ze svých ochranných funkcí, coţ v praxi znamená, ţe 

nedochází k záchytu toxických látek na povrchu nebo uvnitř struktury polymerního materiálu. 

V případě penetrace testovaného materiálu dochází k přímému průniku kapalné fáze do 

prostoru za bariérou tedy k přímému kontaktu s povrchem těla uţivatele izolačního prostředku 
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ochrany povrchu těla. Zdravotnická rizika způsobená působením kapalné fáze chlorovaných 

uhlovodíků, resp. jejich nasycených par v těsném kontaktu s kůţí uţivatele prostředku mohou 

být velmi výrazná zejména v době, kdy páry toxické látky nemohou pronikat zpět, anebo 

jenom velmi pomalu. Tuhost materiálu se vlivem přítomností směsi výrazně zvýšila. Zároveň 

se sníţila jeho pevnost a při ohybu docházelo k praskání. Tyto jevy způsobily to, ţe tkanina se 

stala nepouţitelnou pro poskytování jakékoli ochrany. 

K totální destrukci vzorku testovaného materiálu došlo při ukončení desátého, tedy 

posledního dekontaminačního cyklu (obrázek 5). Působením velmi slabé mechanické síly 

došlo k protrţení vzorku testovaného materiálu. V tomto případě došlo k velmi intenzívní 

vzájemné interakci odmořovací směsi nejenom se zátěrem tvořeného butylkaučukem, ale také 

s poměrně nereaktivní nosnou tkaninou vyrobenou s polyamidu, jejíţ struktury byla 

působením chlorovaných uhlovodíků silně narušena. 

 

 
 

Obr. 5 Fólie OPCH-05 po deseti cyklech kontaminace odmořovací směsí číslo 1 

 

ZÁVĚR 

Zabezpečení stále izolační ochrany specialistů CHV AČR proti působení toxických látek je 

jednou z podmínek pro dlouhodobé a bezproblémové plnění povinností ve všech typech 

vojenských operací. Plnění úkolů úplné dekontaminace je jedním z typických úkolů 

spadajících do gesce CHV AČR. Současné vybavení dekontaminačních jednotek a útvarů 

CHV AČR je stále zaloţeno na plnění úkolů dekontaminace vyuţitím kapalných 

dekontaminačních směsí. Ochrana specialistů CHV AČR před působením jednotlivých 

komponent a směsí jako takových je velmi limitovaná. Na základě praktických dopadů 

negativního působení odmořovací směsi číslo 1 na bariérový materiál tvořený 

butylkaučukovou polymerní pryţí je moţné tvrdit, ţe je nutné dále studovat vlivy zavedených 

dekontaminačních směsí na zabezpečení izolační ochrany specialistů. 
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ABSTRAKT 

Vláknité huby rodu Trichoderma sp. sú vysoko odolné mikroorganizmy známe svojou 

schopnosťou atakovať a kolonizovať fytopatogénne huby. Trichoderma sp. sa beţne 

vyskytuje v pôde, v blízkosti koreňového systému rastlín. Ako odpoveď na prítomnosť 

fytopatogénneho mikroorganizmu sekretuje hydrolytické enzýmy disruptujúce bunkovú stenu 

fytopatogéna a širokú škálu sekundárnych metabolitov s antifungálnymi vlastnosťami. Vďaka 

týmto svojím vlastnostiam predstavujú huby rodu Trichoderma hlavnú líniu 

mykoparazitických prostriedkov vyuţívaných v poľnohospodárstve v procese biologickej 

ochrany rastlín.  

Počas evolúcie si huby rodu Trichoderma sp. vyvinuli rôzne typy ABC transportérov, ktoré 

spĺňajú úlohu efluxných púmp. Fungálne ABC transportéry chránia Trichoderma sp. pred 

toxickým účinkom antifungálnych látok prítomných v prostredí a zodpovedajú za vznik 

rezistencie voči týmto látkam. Navyše chránia Trichoderma sp. pred vlastnou intoxikáciou 

zlúčeninami, ktoré huba produkuje ako odpoveď na prítomnosť patogénneho 

mikroorganizmu.  

Pre rozvoj a širšie vyuţitie mikroorganizmov vhodných pre biologickú ochranu 

poľnohospodárskych plodín a ich následnú aplikáciu, je nevyhnutné hlbšie pochopiť 

mechanizmus ich  pôsobenia na fytopagogénne vláknité huby. 

Táto práca sa zaoberá štúdiom expresných profilov šiestich génov Taabc2, Taabc3, Taabc4, 

Taabc5, Taabc6, Taabc7 kódujúcich fungálne ABC transportéry zúčastňujúcich sa 

mykoparazitickej odpovede vláknitej huby Trichoderma atroviride. Zmeny expresie ABC 

transportérových génov sa pozorovali ako odpoveď na prítomnosť bunkových stien, mycélia 

a sekundárnych metabolitov fytopatogénnych húb, ako aj pri priamej konfrontácii T. 

atroviride s fytopatogénnymi hubami Alternaria alternata a Botrytis cinerea.   

 

 

 

ÚVOD 

Technologický pokrok a s ním súvisiaci nárast počtu obyvateľstva, ktorý exponenciálne stále 

narastá, prináša so sebou problém v podobe nedostatočného mnoţstva potravy, čo kladie 

vysoké nároky na produkciu poľnohospodárskych plodín. V minulosti sa na docielenie vyššej 

úrody s úspechom pouţívali chemické pesticídy. S postupom času sa zistilo, ţe negatívne 

účinky, ktoré pouţívanie týchto látok so sebou prináša, často krát prevyšujú tie pozitívne. V 

súčasnosti sa do popredia dostáva tzv. ekologické poľnohospodárstvo, ktoré sa snaţí 

minimalizovať pouţívanie chemických postrekov, a naopak, uprednostňuje environmentálne 
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prijateľné stratégie boja voči škodcom. Medzi takéto prístupy patrí aj vyuţitie 

mikroorganizmov na biokontrolu rastlín. Uţ viac ako 70 rokov sú druhy vláknitých húb rodu 

Trichoderma sp. známe svojimi prospešnými účinkami na rast rastlín a schopnosťou atakovať 

a kolonizovať fytopatogénne huby, ktoré sú príčinou vzniku chorôb rastlín.  

Trichoderma sp. je vláknitá mikromycéta, ktorá sa vyskytuje takmer vo všetkých pôdnych 

systémoch, kde kolonizuje korene rastlín. Okrem schopnosti kolonizácie koreňov rastlín 

dokáţe získavať ţiviny parazitovaním na iných hubách. Keďţe Trichoderma sp. vykazuje 

najlepší rast a rozmnoţovanie v prítomnosti zdravých koreňov rastlín, počas evolúcie si 

vyvinula mechanizmy, vďaka ktorým dokáţe atakovať iné huby, a tým chrániť rastlinu pred 

napadnutím fytopatogénom. Vláknité huby rodu Trichoderma počas mykoparazitickej 

odpovede sekretujú hydrolytické enzýmy (najmä N-acetylglukozaminidázy a chitinázy), ktoré 

dokáţu lyzovať bunkovú stenu hostiteľa. Okrem hydrolytických enzýmov sekretujú aj 

sekundárne metabolity ako pyróny, peptaiboly a terpény, ktoré vykazujú antifungálnu aktivitu 

voči mnohým fytopatogénnym hubám. Proteolytická aktivita Trichoderma sp. súvisí s lýzou 

proteínového matrixu bunkovej steny fytopatogéna a s inaktiváciou hydrolytických enzýmov 

sekretovaných patogénom (Markovich, Konovova, 2003).  

Mykoparazitizmus nepredstavuje len výsledok priameho kontaktu, ale integruje  viaceré 

procesy. Od skorého rozpoznania fytopatogénu, cez zmeny morfologickej štruktúry  

umoţňujúcej penetráciu mykoparazita do hýf fytopatogénnych húb aţ po ich usmrtenie.  

Vďaka skorému rozpoznaniu fytopatogéna dochádza k indukcii expresie génov kódujúcich 

,,bojový arzenál‖ mykoparazitickej huby (Benítez et al., 2004). Rozpoznanie hostiteľa 

prebieha pomocou špecifických signálnych molekúl, ktoré produkuje fytopatogénna huba. 

V mykoparazitickom procese sa predpokladá, ţe fytopatogén vysiela signálne molekuly, ktoré 

rozpoznávajú receptory lokalizované na bunkovom povrchu Trichoderma sp. Prijatím týchto 

signálov sa spúšťa interná transdukcia signálu, čo sa prejaví transkripciou génov dôleţitých 

pre zahájenie mykoparazitickej odpovede (Rocha-Ramírez et al., 2002).  

Mykoparazitická aktivita Trichoderma atroviride je priamo prepojená s funkciou  fungálnych 

ABC transportérov. Sú to membránovo viazané efluxné pumpy, ktoré vyuţívajú energiu 

hydrolýzy ATP na translokáciu substrátu. Tvoria významný detoxifikačný systém 

v mechanizmoch rezistencie voči antifungálnym látkam a zároveň chránia T. atroviride pred 

vlastnou intoxikáciou zlúčeninami, ktoré Trichoderma produkuje pri mykoparazitických 

interakciách ako odpoveď na prítomnosť fytopatogéna. (Ruocco et al., 2009) 

Vďaka projektom zameraným na odhaľovanie molekulovej podstaty procesov 

súvisiacich s mykoparazitickými vlastnosťami Trichoderma sp. je zrejmé, ţe existuje 

niekoľko stoviek samostatných génov zúčastňujúcich sa týchto procesov. Pre rozvoj 

a zlepšenie biokontrolných prostriedkov a ich následnú aplikáciu v poľnohospodárstve, je 

nevyhnutné pochopiť biologické princípy účinku pôsobenia mykoparazitických organizmov. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Sledovanie expresie génov ABC transportérov Taabc2-7 pri kultivácia T. atroviride 

s bunkovými stenami, sterilným mycéliom a sekundárnymi metabolitmi A. alternata a B. 

cinerea. 

Expresia génov  Taabc2-7 T. atroviride sa sledovala po indukcii bunkovými stenami, 

inaktivovaným mycéliom a po prídavku sekundárnych metabolitov B. cinerea, A. alternata 

ako aj samotnej T.atroviride. Bunkové steny húb sa pripravili podľa Ren a West (Ren a West, 

1992), inaktivované mycélium sa získalo sterilizáciou 5 dňového mycélia po submerznej 

kultivácii v autokláve (120°C, 120kPa, 20min). Sekundárne metabolity húb sa získali po 

odstránení mycélia zo submerznej kultivácie (5dní, 27°C, Czapek–Dox ţivné médium) 

a následne sa pridali do chudobného ţivného média (2 g NaNO3, 2 g NH4NO3, 0,5 g KCl, 0,5 

g MgSO4.7 H2O, 0,001 g FeSO4.7 H2O, 1 g K2HPO4, 1000 mL destilovaná voda, 20 g agar 
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s 1,5% obsahom glukózy). Na izoláciu celkovej RNA sa pouţilo 48h mycélium T.atroviride. 

Expresia génov transportérov sa sledovala aj počas konfrontačných experimentov húb. Z 5-

dňových kultúr fytopatogénnych húb B. cinerea, A. alternata vyrastených na zemiakovom 

PDA médiu v Petriho miskách sa z okraja kolónie vysekli bločky mycélia s priemerom 5 mm, 

ktoré sa umiestnili na chudobné ţivné médium (2 g NaNO3, 2 g NH4NO3, 0,5 g KCl, 0,5 g 

MgSO4 . 7 H2O, 0,001 g FeSO4 . 7 H2O, 1 g K2HPO4, 1000 mL destilovaná voda, 20 g agar 

s 1,5% obsahom glukózy) 1cm od okraja Petriho misky (Φ = 10 cm). Po trojdňovej kultivácii 

pri laboratórnej teplote sa na opačný okraj ţivného média doočkovali mycéliové bločky 

vyseknuté z okraja kultúr Trichoderma atroviride vyrastených na PDA médiu. Mycélium na 

extrakciu RNA sa odoberalo v rôznych časových intervaloch pred stretom húb, v strete húb 

a po prerastení kolónie fytopatogénnej vláknitej huby. Celková RNA sa z mycélia T. 

atroviride extrahovala pomocou TRI reagentu (Sigma-Aldrich, USA) tak ako popisuje 

protokol od výrobcu. Po extrakcii RNA sa moţná DNA kontaminácia odstránila pouţitím 

RNAase free DNAse set (Qiagen, USA). Na reverznú transkripciu sa pouţilo 5μl 

purifikovanej RNA (Rneasy Mini Kit, Qiagen, USA), z ktorej sa pripravila cDNA 

prostredníctvom Masterscript Kit (5 prime, Germany) a následne sa získaná cDNA pouţila 

ako templát pre sledovanie expresie génov Taabc2, Taabc3, Taabc4, Taabc5, Taabc6 a 

Taabc7 prostredníctvom PCR reakcie. PCR produkty veľkosti cca 250bp aţ 400bp sa 

pripravili pomocou PerfectTaq Plus polymerázy (5prime, Germany), pouţitím primerov 

uvedených v tab.1. Získané PCR produkty boli rozdelené na 1,3% agarózovom géli. Intenzitu 

získaných PCR produktov som ďalej vyhodnotil analýzou gélov s vyuţitím programu 

VisionWorksLS Image Acquisition and Analysis Software a určil som relatívnu mieru 

expresie, kde som signál normalizoval na signál house-keeping génu β-aktín. 

  
Tabuľka I. Pouţité primery 

 
región 

amplifikácie 

Forward primer Reverse primer 

β-aktín 5´-AGAGCTCCAGCTTGGAGAAGT-3´ 5´-GAGCAAGAGCAGTGATCTCCTTCTG-3´ 

GPDH 5´-CCAGAACATCATCCCCAGCAGC-3´ 5´-GATGGAAGAGTTGTTGTTGCCGAG-3´ 

Taabc2 5´-TTCGTGGCTCCATCCAGGTTGAC -3´ 5´-CAACGGCAGCGAGCTTTCGTAAG-3´ 

Taabc3 5´-GTCAGTTGATGGTATTGTCCG-3´ 5´-GTTCCTGCTTAGGCCTTGAGG-3´ 

Taabc4 5´-TGCCTGCATTGCCATCACCGACA-3´ 5´-CGCTGGTGGCATTGCTATCCTTG-3´ 

Taabc5 5´-TGTCTTTACACTGGCATTGGAC-3´ 5´-CCTGGGTATATTGACACACACG-3´ 

Taabc6 5´-CACAAGTCCTTTGGCTTCTACC-3´ 5´-ACAGCTCCAGAAACCAGTTCTT-3´ 

Taabc7 5´-CCACCATCGTTCAGCAGATTCA-3´ 5´-TGCTCATCAACACCAGGAACGT-3´ 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Sledované gény ABC transportérov Trichoderma vykazujú významnú sekvenčnú podobnosť s 

génmi PDR transportérov Saccharomyces cerevisiae so širokou substrátovou špecificitou,  

ako aj homológiu s fungálnymi génmi AtrB (Aspergillus nidulans), BcatrB (Botrytis cinerea), 

MfatrB (Monilinia fructicola) a Prm5 (Penicillium digitatum), čo naznačuje úlohu 

transportérov  v rezistencii T. atroviride voči širokému spektru toxínov a antifungálnych 

látok. V literatúre je popísaný transporter Taabc2 jeho expresiu výrazne stimuluje prítomnosť 

sterilného mycélia a bunkových stien B. cinerea, R. solani a P. ultimum (Ruocco et al., 2009).  
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Obr. 1 Expresia génov Taabc2-7 Trichoderma atroviride v prítomnosti bunkových stien (BS), mycélia (M) 

a sekundárnych metabolitov (2M) A. alternata a B. cinerea. K-kontrola, ţivné médium bez prídavku indukora 

 

 
Obr. 2 Sumárny prehľad expresie génov Taabc2-7 pri kultivácii T. atroviride s prídavkom bunkových stien 

(BS), mycélia (M) a sekundárnych metabolitov (2M) T. atroviride a fytopatogénov A. alternata a B. cinerea. K-

kontrola, ţivné médium bez prídavku indukora 

 

Prítomnosť bunkových stien, mycélia a sekundárnych metabolitov či uţ samotnej T. 

atroviride alebo fytopatogénov A. alternata a B. cinerea vo všeobecnosti ovplyvňuje mieru 
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expresie génov Taabc2-7 kódujúcich fungálne ABC transportéry (obrázok 1). Pri všetkých 

sledovaných génoch som pozoroval porovnateľný trend miery expresie (obrázok 2). Bez 

ohľadu na pôvod sa ako najlepšie induktory ukázali bunkové steny. Tento fakt moţno 

odvôdniť tým, ţe práve zloţky bunkových stien sú štruktúry, s ktorými sa T. atroviride 

stretáva ako s prvými pri fyzickom kontakte. Prítomnosť špecifických štruktúr na povrchu 

vláknitých húb umoţňuje vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými druhmi a je moţné, ţe 

práve prvotný kontakt so zloţkami bunkových stien spúšťa expresiu fungálnych ABC 

transportérov, vďaka ktorým sa T. atroviride stáva rezistentná voči látkam, ktoré 

fytopatogény produkujú na svoju obranu, resp. sa uvoľňujú z mycélia po lýze buniek. 

Prítomnosť mŕtveho mycélia taktieţ vyvovala zvýšenie expresie všetkých pozorovaných 

génov, ale v menšej miere ako bunkové steny. V prítomnosti sekundárnych metabolitov 

nedošlo k výraznej zmene expresie génov, čo naznačuje, ţe pri mykoparazitických 

interakciách sú hlavným induktormi sledovaných ABC transportérov povrchové štruktúry.  

Z literatúry je známe, ţe na povrchu fytopatogénnych húb sa nachádzajú špecifické 

glykoproteíny, lektíny. Trichoderma sp. má na svojom povrchu sacharidy komplementárne 

k lektínom fytopatogénov. Pri ich vzájomnej interakcii dochádza k aglutinácii, čo má za 

následok morfologické zmeny ako je obtáčanie T. atroviride okolo hýf fytopatogéna, pričom 

k štruktúrnym zmenám dochádza aţ na základe fyzického kontaktu (Inbar et al., 1994). 

Z dosiahnutých výsledkov môţeme predpokladať, ţe jednou z moţností signalizácie, 

dôsledkom ktorej je zvýšenie expresie transportérov, je tieţ lektínová interkacia. 

Všetkých šesť sledovaných Taabc génov sa exprimovalo ako odpoveď na prítomnosť 

bunkových stien a mŕtveho mycélia získaných nielen z fytopatogénov, ale aj zo samotnej T. 

atroviride. Je pravdepodobné, ţe expresiu génov Taabc2-7 dokáţe indukovať prítomnosť 

širokej škály štuktúrne a funkčne variabilných substrátov, pričom miera expresie jednotlivých 

génov bude odlišná (obrázok 2). 

Trichoderma atroviride môţe mať počas mykoparazitického procesu expresiu génov 

zohrávajúcich úlohu v mykoparazitizme zníţenú (down-regulated) alebo zvýšenú (up-

regulated) v závislosti od štádia, v ktorom sa T. atroviride a fytopatogénna huba nachádzajú. 

V literatúre je popísaná expresia génov pri konfrontácii T. atroviride s fytopatogénom R. 

solani. Autori uvádzajú, ţe mykoparazitické gény boli pred stretom kolónií down-regulované 

a teda ich expresia bola nízka. Pri fyzickom kontakte kolónií vykazovala T. atroviride stále 

nízku transkripčnú úroveň pozorovaných génov. Po kolonizácii a prerastení R. solani došlo k 

mnohonásobnému zvýšeniu expresie mykoparazitických génov oproti predchádzajúcim dvom 

štádiám. Expresia mykoparazitických génov T. reesei pri konfrontácii s R. solani sa zvýšila 

pred kontaktom mikromycét, pri kontakte však uţ boli mykoparazitické gény down-

regulované Práve nárast expresie génov T. atroviride po prerastení kolónie je špecifikom 

druhu, čím sa odlišuje od T. reesei a T. virens (Atanasova et al., 2013). 

Gény Taabc3, Taabc4 a Taabc7 (obr. 3) sa exprimovali ako odpoveď na prítomnosť či uţ 

fytopatogéna alebo samotnej T. atroviride, takţe expresia týchto génov pravdepodobne 

nebude hostiteľsky špecifická. Miera ich expresie sa počas mykoparazitizmu však menila 

(obr. 4). Najvyššiu mieru expresie som pozoroval pri konfrontácii T. atroviride 

s fytopatogénom A. alternata, kedy sa gén Taabc4 exprimoval v najväčšej miere. U všetkých 

troch génov sa expresia zahájila uţ pred stretom kolónií a výrazne sa zvýšila po prerastení 

fytopatogéna. Keďţe k indukcii expresie dochádza uţ pred stretom kolónií, moţno gény 

Taabc3, Taabc4 a Taabc7 označiť za skoré mykoparazitické gény reagujúce na prítomnosť 

vláknitej huby. 
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Obr. 3 Expresia génov Trichoderma atroviride pred stretom (1), v strete (2) a po prerastení fytopatogéna (3). (T-

T – konfrontácia T.atroviride vs T. atroviride; T-A – konfrontácia T.atroviride vs A. alternata; T-B – 

konfrontácia T. atroviride vs B. cinerea) 
 

 
Obr. 4 Sumárny prehľad expresie génov Taabc2-7 pri konfrontácii T. atroviride s fytopatogénmi A. alternata a 

B. cinerea 
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Expresiu génu Taabc2 indukovala len prítomnosť T. atroviride a nie fytopatogénov, pričom 

vyššia miera expresia sa pozorovala pred stretom mycélií. Táto skutočnosť môţe znamenať, 

ţe úlohou Taabc2 génu v mykoparazitizme môţe byť ochrana T. atroviride pred intoxikáciou 

vlastnými zlúčeninami, ktoré produkuje ako odpoveď na prítomnosť inej huby. Gén Taabc6 

sa exprimoval len v jednom prípade, po prerastení fytopatogéna B. cinerea T. atroviride. 

Môţe ísť o gén, ktorého expresia bude špecifická ako odpoveď na prítomnosť konkrétneho 

fungálneho druhu.  

 

ZÁVER 

V práci som sa zaoberal sledovaním expresného profilu génov kódujúcich fungálne ABC 

transportéry počas kultivácie T. atroviride v prítomnosti potenciálnych induktorov expresie 

génov – bunkové steny, sterilné mycélium a sekundárne metabolity fytopatogénov A. 

alternata a B. cinerea, ako aj pri priamej konfrontácii T. atroviride s týmito fytopatogénmi.  

Bunkové steny fytopatogénov sa prejavili ako silné induktory expresie fungálnych ABC 

transportérov u všetkých študovaných génov, pričom bunkové steny A. alternata stimulovali 

expresiu génov vo vyššej miere ako bunkové steny B. cinerea. Sterilné mycélium ovplyvnilo 

expresiu v niţšej miere ako bunkové steny, najniţšia expresia sa pozorovala v prítomnosti 

sekundárnych metabolitov vláknitých húb.  

Miera expresie sledovaných génov pri priamych mykoparazitických interakciách T. atroviride 

a fytopatogénov B. cinerea a A. alternata sa menila v závislosti od štádia, v ktorom sa T. 

atroviride a fytopatogénna huba nachádza (pred stretom, v strete a po prerastení fytopatogéna) 

a druhu fytopatogéna. Gény Taabc3, Taabc4 a Taabc7 sa exprimovali ako odpoveď na 

prítomnosť či uţ fytopatogéna alebo samotnej T. atroviride. U všetkých troch génov sa 

expresia zahájila uţ pred stretom kolónií a výrazne sa zvýšila po prerastení fytopatogéna. 

Keďţe k indukcii expresie dochádza uţ pred stretom kolónií, moţno gény Taabc3, Taabc4 a 

Taabc7 označiť za skoré mykoparazitické gény reagujúce na prítomnosť vláknitej huby. 

Expresiu génu Taabc2 indukovala len prítomnosť T. atroviride a nie fytopatogénov. Gén 

Taabc6 sa exprimoval len v jednom prípade, po prerastení fytopatogéna B. cinerea T. 

atroviride.   

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporená grantovou agentúrou APVV v rámci riešenia 
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ABSTRAKT 

V práci sme študovali biologické (antioxidačné, antimikrobiálne, herbicídne a mutagénne) 

vlastnosti niektorých imínových drivátov, ktoré sú štrukturálne podobné trans-resveratrolu, 

ktorému sa pripisujú pozitívne účinky červených vín na zdravie. Reakciou ekvimolárnych 

mnoţstiev 4-aminofenolu a príslušných monohydroxybenz-aldehydov vo vode sa pripravili tri 

hydroxyderiváty imínu (2-((4-hydroxyfenylimino)-metyl)fenol (I), 3-((4-

hydroxyfenylimino)metyl)fenol (II) a 4-((4-hydroxyfenylimino)-metyl)fenol (III)) miešaním 

ekvimolárnych mnoţstiev 4-aminofenolu a príslušných hydroxybenzaldehydov vo vode. 

Stanovili sme antioxidačnú účinnosť vychytávania DPPH radikálov, antimikrobiálne 

účinnosti pre jednotlivé mikroorganizmy (Candida albicans, Escherichia coli, 

a Staphylococcus aureus), herbicídne účinky a genotoxicitu na ľudské lymfocyty (GT). 

Okrem vyššie uvedených vlastností sme zistili, ţe študované imíny dokáţu veľmi účinne 

vychytávať hydroxylové radikály, redukujú Fe
3+

 na Fe
2
, nepoškodzujú DNA do koncentrácie 

1 mmol/dm
3
 a pri koncentráciách > 0.05 mmol/dm

3
 dokáţu ochrániť DNA pred poškodením 

iónmi Fe
2+

, majú reparačný účinok na DNA poškodenú H2O2. Ukázalo sa, ţe študované imíny 

vo viacerých prípadoch majú lepšie alebo podobné biologické účinky ako resveratrol. 

 

 

 

ÚVOD  

2-((hydroxyfenylimino)metyl)fenoly sú zlúčeniny so štruktúrou podobnou resveratrolu, ktorý 

je známy svojou rozmanitou biologickou aktivitou (Celotti a kol. 1996). Resveratrol (trans-

3,5,4`-trihydroxystilbén), je fytoalexín, ktorý produkujú viaceré rastliny (napr. hrozno, 

eukalyptus, smrek, ľalia, moruša, arašidy a pod.). Najväčší obsah resveratrolu sa našiel 

v šupkách červeného hrozna. Je známe, ţe resveratrol má antikancerogénne, antivirálne, 

antioxidačné vlastnosti, predlţuje ţivot, má priaznivý vplyv na pečeň a srdcovo-cievny 

systém (Celotti a kol. 1996, Soleas a kol.1997, Gu a kol. 2000, Kaeberlein a kol. 2005). Preto 

je zaujímavé a moţno aj uţitočné, syntetizovať analógy resveratrolu a skúmať ich fyzikálno-

chemické a biologické vlastnosti. Imíny sú organické zlúčeniny, ktoré sa často pouţívajú ako 

mailto:matus.pesko@gmail.com
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ligandy pre komplexáciu kovov, slúţia k príprave kvapalných kryštálov, a pouţívajú sa 

v analytickej a farmaceutickej chémii (Alexander 1995). Tradičná metóda prípravy imínov 

spočíva v zahrievaní aldehydov s amínmi v organickom rozpúšťadle (benzén alebo toluén), čo 

je zvyčajne spojené s azeotropickým odstránením vody (Layer 1963, Castellano a kol. 1968, 

Taguchi a Westheimer 1971). Syntézy, v ktorých je organické rozpúšťadlo nahradené vodou 

(Tanaka a Shiraishi 2000), alebo recyklačným médiom ako je poly(propylénglykol) (van der 

Ancker a kol. 2006) boli popísané ako ―green‖ alternatíva týchto procesov.  

Cieľom práce bolo pripraviť imínové deriváty s hydroxylovými skupinami v rôznych 

polohách, ktorých štruktúra je podobná štruktúre resveratrolu (Tabuľka I) a otestovať ich 

biologické (antioxidačné, antimikrobiálne, herbicídne a mutagénne) aktivity.  

 

MATERIÁL A METÓDY  
Syntéza imínov 

Látky sa pripravili podobne ako je to popísane v práci Tanaka a Shiraishi 2000. Stručne, 

ekvimolárne mnoţstvá aldehydov (2-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxybenzaldehyd a 4-

hydroxybenzaldehyd) a 4-hydroxybenzamínu sa miešali na magnetickej miešačke pri 

laboratórnej teplote v destilovanej vode 0,5 aţ 4 hodiny. Po prefiltrovaní a premytí vodou sa 

vysušili pri 45°C. Výťaţky imínov (2-((4-hydroxyfenylimino)-metyl)fenol (I), 3-((4-

hydroxyfenylimino)metyl)fenol (II) a 4-((4-hydroxyfenylimino)metyl)fenol (III)) boli v 

rozmedzí 70 aţ 90%. Identita získaných imínov sa stanovila pomocou 
1
H NMR 

spektroskopie.  

Antioxidačná aktivita 

Vychytávanie 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylových (DPPH) radikálov v metanolovom roztoku 

sme realizovali podľa práce Šeršeň a kol. 2009. Antioxidačná účinnosť sa vyhodnotila 

pomocou hodnôt SC50, t.j. koncentrácie študovanej látky, ktorá spôsobí 50-percentný pokles 

absorbancie pri 517 nm.  

Schopnosť študovaných látok redukovať Fe
3+

 ferikyanidové komplexy na Fe
2+

 ferokyanidové 

komplexy sme sledovali spektrofotometricky podľa práce Zhao a kol. 2009.  

Vychytávanie hydroxylových radikálov sme sledovali metódou podľa Liu a kol. (1997). HO  

radikály sme generovali v systéme Cu
2+

 + kyselina askorbová. HO  radikály, spôsobujú 

oxidáciu cytochrómu C, čo sa prejavuje v zmene absorbancie pri 550 nm.  

DNA topológia  

Touto metódou sme študovali protektívne účinky pripravených imínov na plazmidovú DNA 

po jej vystavení účinkom Fe
2+

 iónom. Pokusy sa realizovali v súlade s prácami Rauko a kol., 

1997, Čipák a kol. 2001 resp., Kogan a kol. 2003).  

Genotoxicita 

Genotoxicita sa skúmala metódou popísanou v práci Collins a kol. 2001. Izolované bunkové 

jadrá sa vystavili účinkom skúmanej látky. V prípade genotoxického účinku látky dôjde k 

poškodeniu DNA v podobe jedno-, dvojreťazcových zlomov alebo k modifikácii DNA báz. 

Špecializované enzýmy DNA glykozylázy poškodenú bázu vyštiepia, čím vznikne zlom, 

ktorý sa identifikuje pomocou „comet assay―. Pri elektroforéze záporne nabitá DNA putuje k 

anóde, miesta zlomov však migrujú rýchlejšie, čo sa prejaví ako chvost kométy. 

Modifikovaná metóda comet assay slúţi na detekciu oxidačného poškodenia báz DNA po 

aplikácii reparačného FPG (formamidopyrimidínová DNA glykozyláza) enzýmu, ktorý 

rozoznáva modifikované bázy. Vychádza z klasickej comet assay, no po lyzačnom kroku, 

ktorý odstráni bunkové enzýmy, nasleduje pridanie reparačných enzýmov. V prípade in vitro 

repair assay sledujeme schopnosť bunkového extraktu vyštiepiť modifikované bázy. Táto 

metóda sa realizovala podľa práce Gaivão a kol. (2009).  

Metóda cellular repair assay vychádza z klasického kométového testu. Princíp je zaloţený na 

sledovaní zmeny mnoţstva DNA zlomov v čase po poškodení buniek peroxidom vodíka 
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a následnej inkubácii takto poškodených buniek s resveratrolom alebo derivátmi imínu. 

Vychádzali sme z protokolu podľa práce Lorenzo a kol. (2009). 

Antimikrobiálna aktivita 

Antimikrobiálnu aktivitu študovaných imínov sme otestovali na týchto kultúrach Candida 

albicans SC 5314, Escherichia coli 3954 a Staphylococcus aureus 3953. Základné roztoky 

látok rozpustené v DMSO (c = 1mg/ml) sa riedili príslušným kultivačným médiom (BHI u 

Escherichia coli 3954, resp. RPMI u Candida albicans SC 5314 a Staphylococcus aureus 

3953), čím sa získali roztoky s koncentráciou 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 a 2 μg/ml. Z týchto 

roztokov bolo pridávaných 100μl do jamiek k 100μl suspenzie mikroorganizmu (pripravené v 

predchádzajúcom kroku). Na kultiváciu sa pouţili 96-jamkové mikrotitračné platničky, ktoré 

sa po napipetovaní kultivovali 24h pri teplote 37°C. Po 24h sa nárasty spektrofotometricky 

odčítali na prístroji Dynex pri 590 nm a vyhodnotili sa koncentrácie odpovedajúce MIC80, čo 

je minimálna inhibičná koncentrácia, ktorá inhibuje nárast mikroorganizmov o 80 % oproti 

kontrole.  

Herbicídne účinky 

Inhibíciu fotosyntézy pripravenými imínmi sme študovali Hillovou reaciou na chloroplastoch 

špenátu s pouţitím 2,6-dichlórfenol-indofenolu (DCIPP) ako umelého akceptora elektrónov 

v súlade s prácou Šeršeň a kol. 2000.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Účinnosť vychytávania DPPH radikálov študovanými látkami je uvedená v tabuľke I. 

Z tabuľky I je zrejmé, ţe imínové deriváty vykazujú veľmi dobrú antioxidačnú účinnosť, 

v prípade látok II a III dokonca vyššiu ako má resveratrol (26,37 mol/dm
3
;  Šeršeň a kol. 

2009). Ich antioxidačná aktivita úzko súvisí s  polohou hydroxylových skupín. Najúčinnejšie 

deriváty mali OH skupiny v polohách 3 alebo 4. Najmenej účinný imín bol odvodený od 2-

hydroxybenzaldehydu.  

 
Tabuľka I. Hodnoty SC50 vychytávania DPPH radikálov 

 

látka 
N

OH

OH I  

N OH

OH II  
N OH

OH

III  
OH

OH

OH

trans-resveratrol  
SC50 [mmol/dm

3
] 2,07 0,005 0,004 0,026 

 

Redukčná sila študovaných imínov je znázornená na obrázku 1 (vľavo). Najvyššiu schopnosť 

redukovať Fe
3+

 na Fe
2+

 komplexy mal imín I, na rozdiel od DPPH testu, v ktorom bol 

najmenej účinný. Najniţšiu redukčnú silu mal resveratrol. Pri vychytávaní hydroxylových 

radikálov sme zistili, ţe imínové analógy sú účinnejšie ako resveratrol, čo dokumentuje 

obrázok 1 (vpravo).  

Topologickým testom sme zistili, ţe študované imíny a resveratrol do koncentrácie 1000 

µmol/dm
3
 nepoškodzujú DNA.V prípade inkubácie DNA s Fe

2+
, kedy dochádza k poškodeniu 

DNA sme zistili, ţe pri koncentrácii niţšej ako 50 µmol/dm
3
 resveratrol, resp. študované 

imíny, strácajú schopnosť ochrániť DNA. 
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Obr. 1 Vychytávanie hydroxylových radikálov (vpravo) a redukčná sila (vľavo) študovaných imínov I (A), II 

(B), III (C), resveratrolu (Res) a kyseliny gallovej (KG) 

 

Pomocou metódy comet assay (Obr. 2) sme stanovili koncentrácie látok, ktoré neboli pre 

lymfocyty genotoxické. Zistili sme, ţe študované imíny II a III neboli genotoxické pri 

ţiadnych testovaných dávkach. Pri vysokých dávkach (400 µmol/dm
3
 a 1000 µmol/dm

3
) 

resveratrolu a imínového derivátu I sme zaznamenali zvýšené % zlomov DNA (nad 10 %), čo 

je bazálna hranica DNA zlomov pri comet assay (Collins 2004). Pri niţších dávkach sme 

nezaznamenali genotoxický efekt. Na základe získaných údajov sme sa rozhodli pre ďalšie 

experimenty pouţívať len koncentrácie, ktoré neboli genotoxické v prípade resveratrolu ako 

aj jeho imínových analógov. Zvolili sme si preto dávky 50 µmol/dm
3
 a 100 µmol/dm

3
. 

Štúdium moţného ovplyvnenia poškodenia DNA vyvolané peroxidom vodíka u izolovaných 

lymfocytov potvrdilo mierne zvýšenie poškodenia pri aplikácii resveratrolu (100 µmol/dm
3
) v 

porovnaní s pozitívnou kontrolou (bunky vystavené len účinkom H2O2), zatiaľ čo aplikácia 50 

µmol/dm
3 

výraznú zmenu nespôsobila. Na druhej strane však aplikácia imínových analógov v 

obidvoch pouţitých koncentráciách výrazne zníţila poškodenie DNA aţ na úroveň blízku 

bazálnej hladine poškodenia DNA. 

 

 
 

Obr. 2 Genotoxicita skúmaných látok. K – negatívna kontrola; H2O2 –100 µmol/dm
3
, Res – resveratrol; A – 

analóg I A; B – analóg II; C – analóg III. Štatisticky preukazné výsledky na hladine významnosti *p < 0,05; **p 

< 0,01; ***p < 0,001 sa vzťahujú na rozdiely medzi pozitívnou kontrolou a sledovanými koncentráciami látok 

 

Modifikovanou metódou comet assay s FPG sme sa snaţili odhaliť potenciálne poškodenie 

báz DNA spôsobené aplikáciou 50 µmol/dm
3
 testovaných látok. Zistili sme, ţe resveratrol 

a imínový derivát II nevykazujú zvýšené mnoţstvo DNA zlomov po aplikácii FPG. Na druhej 

strane sme detegovali vyššie % DNA zlomov pri pouţití látok I a III po ošetrení s FPG (Obr. 

3 vľavo).  

Pri testovaní s vyššou koncentráciou látok (400 µmol/dm
3
) sme v prípade resveratrolu a látky 

I nezaznamenali zmenu v mnoţstve DNA zlomov po aplikácii FPG. Pri pouţití látok II a III 

došlo k zvýšeniu DNA zlomov po ošetrení FPG, ktoré zostalo pod hladinou bazálneho 

poškodenia (Obr. 3 vpravo). 
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Obr. 3 Comet assay s FPG + 50 µmol/dm
3
 (vľavo) resp. +400 µmol/dm

3
 (vpravo) skúmaných látok (Res – 

resveratrol; A – analóg I; B – analóg II; C – analóg III). Modré stĺpce predstavujú vzorky, na ktoré nebol 

aplikovaný enzým, bordové sú vzorky s aplikovaným FPG. Štatisticky preukazné výsledky na hladine 

významnosti **p < 0,01 a * p < 0,05 sa vzťahujú na rozdiely medzi – FPG vzorkami a + FPG vzorkami 

 

Metódou cellular repair assay sme zistili, ţe resveratrol a imíny I a III pri dlhšej inkubácii s 

poškodenými lymfocytmi zvyšujú počet DNA zlomov v porovnaní s kontrolou. Zlúčenina II 

po 60 minútach od inkubácie s poškodenými lymfocytmi zníţila % DNA zlomov asi o 10 % 

(Obr. 4).  

 

 

 

Obr. 4 Cellular repair assay. Ovplyvnenie 100 µmol/dm
3
 H2O2 na 5 minút a následná inkubácia: a) (ţltá 

krivka) s PBS – pozitívna kontrola b) (modrá krivka) s 50 µmol/dm
3
 resveratrolom c) (čierna krivka) s 50 

µmol/dm
3
 látky I d) (zelená krivka) s 50 µmol/dm

3
 látky II e) (červená krivka) s 50 µmol/dm

3
 látky III 

 

Zistili sme, ţe antimikrobiálna účinnosť študovaných imínov je veľmi nízka, čo je 

dokumentované v tabuľke II.  

 
Tabuľka II. Antimikrobiálna účinnosť vyjadrená hodnotami MIC80 a herbicídna účinnosť udaná hodnotami IC50 

(obe v mmol/dm
3
) 

 

látka MIC80  

C. albicans 

MIC80  

E. coli 

MIC80  

S. aureus 

IC50      

FPE 

 

 
I 32 128 128 0,242 

II 64 64 128 3,588 

III 64 64 128 12,643 
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Schopnosť inhibovať fotosyntetický prenos elektrónu (FPE) v chloroplastoch špenátu je 

dokumentovaná v tabuľke II. Zistili sme, ţe pripravené deriváty imínu majú veľmi slabú 

herbicídnu účinnosť v porovnaní so známym herbicídom 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-

dimethylurea (DCMU), ktorého IC50 = 0.002 mmol/dm
3
.  

 
ZÁVER 

Zistili sme, ţe novosyntetizované imínové analógy resveratrolu majú veľmi dobrú 

antioxidačnú účinnosť, sú veľmi dobrými vychytávačmi DPPH a hydroxylových radikálov a 

sú dokonca účinnejšie ako prírodný resveratrol. Predpokladáme, ţe o tom či ten ktorý 

študovaný derivát imínu bude schopný vychytávať DPPH radikály, rozhoduje moţnosť 

uvoľňovania H
+
, zatiaľ čo pri vychytávaní HO  radikálov hrá dôleţitú úlohu uvoľňovanie H .  

Genetickými testami sme zistili, ţe resveratrol a jeho imínové analógy sa vyznačujú 

chelatačnou aktivitou voči iónom ţeleza, nepoškodzujú DNA (do koncentrácie 1000 

µmol/dm
3
), dokáţu ochrániť DNA pred poškodením od Fe

2+
 iónov (pri koncentráciách > 0,05 

mmol/dm
3
) a majú reparačný účinok na DNA poškodenú H2O2. Ich genotoxicita sa prejavuje 

aţ pri vyšších koncentráciách (> 200 µmol/dm
3
 pre resveratrol,  > 400 µmol/dm

3
 pre 2-((4-

hydroxyfenylimino)metyl)fenol a > 1000 µmol/dm
3
 pre 3-((4-hydroxyfenylimino)metyl)fenol 

a 4-((4-hydroxyfenylimino)metyl)fenol).  

Novosyntetizované imíny vykazovali veľmi nízku antimikrobiálnu (testy na Candidida 

albicans, Escherichia coli, a Staphylococcus aureus) a herbicídnu účinnosť. Viacerými 

metódami sme ukázali, ţe nové imínové analógy resveratrolu disponujú zlepšenými 

antioxidačnými vlastnosťami a zároveň sú pri vyšších koncentráciách menej genotoxické pre 

ľudské lymfocyty ako resveratrol. Optimálne vlastnosti zo skúmaných látok má 3-((4-

hydroxy-fenylimino)methyl)fenol. Naše zistenia podporujú hypotézu, ţe syntézou nových 

imínových analógov resveratrolu môţeme získať biologicky aktívne látky s potenciálnym 

klinickým uplatnením. 
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ABSTRACT 

Removal of radioactive ions from the wastewaters is a huge problem because these ions are 

extremely dangerous for environment and human health by their high toxicity at very low 

concentrations and long half lives. These pollutants arise into the wastewaters as a result of 

different industrial activities like: mining, production of nuclear fuels, laboratory 

investigations, etc. The methods developed for removal of radioisotopes from wastewaters 

include: chemical precipitation, ion exchange, membrane-related processes, biological 

processes and electrochemical techniques.  

The application of polymer such as chitosan is one of the emerging adsorption methods for 

removal of dyes and heavy metal ions, even at low concentrations. Chitosan is a type of 

natural polyaminosaccharide, synthesized from deacetylation of chitin. It is composed of β 

(1→4) linked 2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose units. Chitosan is very sensitive to pH as it 

can either form gel or dissolve depending on the pH values. To improve chitosan´s 

performance as an adsorbent, cross-linking reagents such as glyoxal, formaldehyde, 

glutaraldehyde, epichlorohydrin have been used. Cross-linking agents do not only stabilize 

chitosan in acid solutions so that is becomes insoluble but also enhance its mechanical 

properties and adsorption capacity. Crosslinked chitosan is suitable for the sorption of 

radionuclides from aqueous solutions, such as cesium, cobalt, europium, uranium, thorium, 

technetium, plutonium, and americium due to the presence of amino and hydroxyl groups, 

which are the active sites.  

Technetium has no stable isotope in nature, it has essentially all been created by human 

activities. Among radioactive isotopes, 
99

Tc has a half-life 2.1×10
5 

years sufficiently long 

enough to warrant concern and it is produced in the fission of 
235

U and 
239

Pu with a relatively 

high yield of about 6 %. The radionuclide, 
99

Tc, has been released into the environment 

during nuclear weapons testing. Since discharges of 
99

Tc from reprocessing facilities have 

received attention in recent year, prediction of Tc behavior in various environments is 

desirable. The behavior of Tc depends on its chemical form. In aerobic aqueous solution, Tc 

is present in the heptavalent form as pertechnetate [TcO4
-
 : Tc (VII)], which is both highly 

soluble and mobile in the environment. This chemical form is readily available to plants and 

acts as a sulfate analog. As contrasted with Tc (VII), Tc (IV) is insoluble and immobile due to 

strong sorption of this species by solid materials.  

This work was aimed to study influence of contact time, effect of pH and foreign anions and 

cations on sorption of pertechnetate anions on glutaraldehyde crosslinked chitosan. 

 

 

 

INTRODUCTION 

With the development of nuclear energy, large amounts of radioactive waste are released into 

natural environment. The understanding of the physicochemical behavior of radionuclides, 
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especially the long-lived radionuclides, in the environment is crucial to evaluate their 

potential pollution after long aging time. The sorption, diffusion and migration of 

radionuclides on different clay minerals, oxides and even manmade nanomaterials investigate 

extensively by different experimental techniques and computational theoretical calculations 

(Jia and Lu 2014). The transfer of substance from a mobile phase to a solid phase is a 

universal phenomenon among the mobility of substances in aqueous porous media and 

aquatic environment (Zhao et al. 2011). The potential sources of metal ions from industrial 

wastewaters include fertilizers, metal fabrications, paints, pigments, electric device 

manufacturing, batteries, and the like (Chen et al. 2009, Lu et al. 2010). 
99

Tc produced in nuclear reactors originates from the fission of 
235

U and 
239

Pu and it can be 

released to environment from nuclear power plants and reprocessing facilities, nuclear 

weapons test, nuclear accidents and underground depositories as well. Most of the 
99

Tc with 

half-life of 2.1 x 10
5
 years and maximum beta energy of 292 keV can enter in the biosphere 

from disposal sites over long periods of time. Due to these facts it is important to predict its 

behavior and impact on living and ecological systems. The environmental behavior of 
99

Tc 

depends on its physicochemical form. One of 
99

Tc species, pertechnetate ion 
99

TcO4
-
 under 

oxidizing conditions, is soluble and mobile in environment. On the other hand, the insoluble 

species of 
99

Tc in a lower oxidation state are present under aerobic and anaerobic conditions 

(Ishii et al. 2004, Shi 2012). 

Various treatment techniques and processes have been used to remove the pollutants from 

contaminated water. Sorption is one of the most popular methods and is currently considered 

as an effective, efficient and economic method for wastewater purification. Relationship 

between catalysis and sorption is considered as the most important domain of surface science. 

Methods for removing metal ions from aqueous solution mainly consist of physical, chemical 

and biological technologies. Conventional methods for removal heavy metals and 

radionuclides from water and wastewater have been suggested, such as chemical precipitation, 

filtration, ion exchange, electrochemical treatment, membrane technologies, adsorption on 

activated carbon, evaporation etc. (Wang et al. 2009). Alternative process is sorption, which 

utilizes various certain natural materials of biological origin. The materials that are 

commercially available for removal of 
99

Tc are for example zeolites, bentonites, 

silicotitanates, hexacyanoferrates, tin dioxide and so on (Humelnicu et al. 2011, Zheng et al. 

2011) 

Chitosan, a polyaminosaccharide that is primarily composed of β (1→4) linked 2-amino-2-

deoxy-D-glucopyranose units, is a chemical derivative obtained by alkaline deacetylation of 

chitin and also it is found naturally in some fungal cell walls. Chitin, the source material for 

chitosan, is a high molecular weight linear polymer of 2 acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose 

units linked together by 1, 4-glycosidic bonds. It is the second most abundant natural 

biopolymer in nature after cellulose, which is the primary structural component of the outer 

skeletons of crustaceans, and of many other species such as mollusks, insects and fungi. 

Chitosan is primarily characterized by three properties - degree of acetylation, crystallinity, 

and the polymer molecular weight. These properties will determine how chitosan behaves in 

solution, as well as determining its biological and physicochemical properties. Due to its 

unique physiological effects and biological properties, it has been widely used as a versatile 

starting material in the preparation of various products of biomedical engineering. This 

nontoxic and biodegradable polymer is characterized by its high sorption activity with respect 

to heavy metal cations. Due to its amino-group content, chitosan is capable of adsorbing metal 

ions mainly by complexation or ion exchange mechanism depending on condition of sorption. 

Chitosan can be modified, both physically and chemically, to bring new or improve properties 

to be suitable for various applications. Physically modified chitosan can be obtained in 

various forms such as powders, nanoparticles, gel beads, gels, fibers, and sponge. Chemical 
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modification of chitosan has two main goals: to improve the metal adsorption properties, and 

to change the solubility properties of chitosan in water or acidic medium. To inhibit the 

dissolution of chitosan in acidic conditions, chitosan can be cross-linked. Several bi- or 

polyfunctional cross-linking agents are used, such as tripolyphosphate, glutaraldehyde, 

epichlorohydrin, ethylene glycol diglycidyl ether, glyoxal, cyclodextrin, etc. The fact that the 

crosslinking agents listed before are neither safe nor environmentally friendly, leads to their 

substitution by water-soluble crosslinking agents, such as sodium trimetaphosphate, sodium 

tripolyphosphate or carboxylic acids (Miretzky 2009, Solovtsova et al. 2008, Swayampakula 

et al. 2009). 

 

MATERIAL AND METHODS 

Reagents 

All chemicals used in experiments were analytical reagent grade pure materials from supplies 

companies Slavus, s.r.o., Bratislava SR, or Lachema n. p., Brno CZ.  Chitosan medium 

molecular weight (75-85% deacetylated) was supplied by the company Sigma-Aldrich, 

Germany. 
99m

TcO4
-
 from 

99
Mo/

99m
Tc generator DRYTEC (2.5 - 100 GBq), GE Healtcare, @ 

1200 GMT was used as a radioindicator. 

Preparation of the crosslinked chitosan 

Chitosan solution with the concentration of 1% (w/v) was prepared by dissolving in 2% (v/v) 

acetic acid with stirring for 24 h to get a perfectly transparent solution. Subsequently, the pH 

solution was adjusted to 5.5 using the solution of 0.2 M sodium hydroxide solution to obtain a 

gelatinous solution of chitosan. 50% aqueous solution of glutaraldehyde was added to the gel 

of chitosan with the final glutaraldehyde concentration of 87.5 mmol per 1g of chitosan. The 

mixture was stirred for 1 h at room temperature. The precipitate was filtered, washed with 

distilled water to remove any unreacted glutaraldehyde. Finally, the precipitate was washed 

with 1M hydrochloric acid solution to remove a non-crosslinking chitosan, 0.2 M sodium 

hydroxide solution, distilled water, and acetone. The crosslinked chitosan was dried at 

laboratory temperature (Chen et al. 2009, Mohamed et al. 2011). 

This work was aimed to study influence of contact time, effect of pH and foreign anions and 

cations on sorption of pertechnetate anions on glutaraldehyde crosslinked chitosan. 

Sorption experiments 

Sorption of technetium on chitosan was studied by radioisotope indication method using 

radioisotope 
99m

Tc. A batch method was used in static arrangement of experiment under 

aerobic conditions at laboratory temperature. Sorption parameters were determined after 

adding 3 mL of aqueous phase to 30 mg of sorbent in a plastic tube with tap and both phases 

were mixed in laboratory extractor with constant speed of mixing. After adsorption of 

technetium, the suspension was centrifugated at 6,000 rot·min
-1

 for 10 min and an aliquot of 

supernatant was measured on the gamma counter 1470 Wizard using NaI(Tl) detector. The 

relative error of the measurement was below 1%.  

The influence of contact time on the technetium sorption was analyzed from 15 min up to 180 

min.  

Sorption behavior of technetium was studied as a function of pH. The initial solution was 

distilled water with pH values that were adjusted from ≈2 to ≈11, using HCl or NaOH 

solutions and labelled with 
99m

TcO4
-
 without carrier. The pH measurements were performed 

using pH meter CPH 51 from Fisher Scientific Co. before the experiment (initial pH) and 

after the interaction of chitosan with the solution at the equilibrium time (final pH). Effect of 

foreign ions on the sorption of technetium was studied with the concentration of foreign 

cations in the range of 1×10
-5

 - 1 mol·dm
-3

 and anions in the range of 1×10
-5

 - 1×10
-1

 mol·dm
-

3
. Adsorption properties of chitosan were calculated by the following equations: 
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V
K

K100
R

d

d                                          (2) 

where c0 is initial concentration (mol·dm
-3

), ceq is equilibrium concentration (mol·dm
-3

), V is 

volume of aqueous phase (cm
3
), m is mass of sorbent (g), a0 is volume activity of initial 

solution (Bq·cm
-3

) and a is equilibrium volume activity of solution ( Bq·cm
-3

). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The influence of contact time was investigated in the range of 15 min to 180 min at initial pH 

4.13, 4.64 and 5.5 on crosslinked chitosan (ZCH). The influence of contact time on sorption 

of technetium on ZCH is listed in Table 1. The adsorption of technetium on this sorbent was 

rapid and the percentage of technetium sorption was > 98 % for crosslinked chitosan at all pH 

values. The equilibrium time of 60 min was chosen for further experiments. 

 
Table I. The percentage of technetium sorption as dependency on contact time 

 

contact time, min 

 15 30 60 120 180  

 

ZCH 

 

R, % pH 

98.6 99.2 99.4 99.2 99.4 4.13 

98,9 98,8 99.7 99.5 99.5 4.64 

99.2 99.2 99.3 99.3 99.5 5.5 

 

The pH of solution is an important parameter that controls sorption process because of the 

ionization of surface functional groups and alteration of the solution composition. Sorption of 

technetium on ZCH was studied using the initial pH ranging from 1.65 to 11.3 (Fig.1).  

 
Fig. 1 The percentage of technetium sorption (solid symbols) and final pH (open symbols) versus initial pH on 

crosslinked chitosan 

 

After 60 min contact time, final pH value and the activity of 
99m

Tc in solutions were 

measured. The results indicate that the extent of adsorption varies with pH. The adsorption 
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capacity of crosslinked chitosan was increased with increasing pH values.  In the pH range of 

3-11, the adsorption of technetium on crosslinked chitosan was > 98 %. In the initial pH from 

3 to 9, the final pH was ≈3.5. In the initial pH range of 3-10, final pHs are the same. 

The influence of foreign cations Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
 and Fe

3+
 on the technetium sorption was 

studied as well. Effect of foreign cations on the sorption was studied with the concentration of 

foreign cations in the range of 1×10
-5

 - 1 mol·dm
-3

. The technetium sorption on crosslinked 

chitosan was decreased with increasing concentration of these cations in solution with 

concentration above 1×10
-3

 mol·dm
-3

. The highest values of the percentage of the technetium 

sorption were achieved at the lowest concentration of ions 1×10
-5

 mol·dm
-3

. The percentage of 

technetium sorption on crosslinked chitosan with concentration of foreign cations lower than 

1×10
-3

 mol·dm
-3 

was approximately the same. The selectivity of crosslinked chitosan for these 

cations with concentration above 1×10
-3

 mol·dm
-3 

was in the order Fe
3+

 > Ca
2+

 > Na
+
 > Fe

2+
. 

The competition effect of Fe
3+ 

towards TcO4
-
 sorption was stronger than the competition 

effect of other observed cations. The percentage of technetium sorption on crosslinked 

chitosan as dependency on concentration of foreign ions Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
 and Fe

3+
 in the 

solution is presented in Fig. 2.  

 
Fig. 2 The percentage of technetium sorption on crosslinked chitosan in the presence of the foreign cations in the 

solution 

 

Effect of foreign anions on the sorption of technetium was studied with the concentration of 

foreign anions in the range of 1×10
-5

 - 1×10
-1

 mol·dm
-3

. The influence of (ClO4)
-
 and (SO4)

2-
 

on the technetium sorption was studied. The highest values of the percentage of the 

technetium sorption were achieved at the lowest concentration of these anions 1×10
-5

 mol·dm
-

3
. The technetium sorption on crosslinked chitosan was decreased with increasing 

concentration of (ClO4)
-
 anions in solution with concentration above 1×10

-3
 mol·dm

-3
. The 

competition effect of (ClO4)
-
 towards TcO4

-
 sorption was stronger than the competition effect 

of (SO4)
2- 

ions. The percentage of the technetium sorption in the presence of (SO4)
2-

 anions 

was approximately the same in all range of the concentration. The dependency of the 

percentage of technetium sorption on initial concentration of anions in solution on crosslinked 

chitosan is presented in Fig. 3. 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

278 
 

 
Fig. 3 The percentage of technetium sorption on crosslinked chitosan as dependency on concentration of foreign 

anions in the solution 

 

 

CONCLUSION 

Sorption of technetium on crosslinked chitosan was studied using batch techniques in static 

arrangement of experiment under aerobic conditions at laboratory temperature. The influence 

of contact time, effect of pH and effect of foreign ions on sorption of pertechnetate anions on 

crosslinked chitosan was studied. The adsorption of technetium was rapid and the percentage 

of the technetium sorption was > 98 %. The adsorption capacity of crosslinked chitosan was 

increased with increasing pH values. In the pH range of 3-11 adsorption of technetium on 

crosslinked chitosan was > 98 %. The competition effect of Fe
3+ 

towards TcO4
-
 sorption on 

crosslinked chitosan was stronger than the competition effect of other observed cations. The 

selectivity of crosslinked chitosan for these cations in solution with the concentration above 

1×10
-3

 mol·dm
-3 

was in the order Fe
3+

 > Ca
2+

 > Na
+ 

> Fe
2+

. The competition effect of (ClO4)
-
 

towards TcO4
-
 sorption was stronger than the competition effect of (SO4)

2- 
ions. From these 

results it can be expected that crosslinked chitosan could be a suitable sorbent for the 

immobilization of technetium in the liquid radioactive waste. 
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ABSTRACT 

Slovakia as a part of Western Carpatian is an area typical for very various geological structure 

and this fact is also reflected on values of natural radionuclide concentrations.Our research 

was focused on evaluation and collection of data about activities of different natural 

radionuclides and on the description of rocks which cause it. For research purposes were 

offered the results obtained from middle and eastern Slovakia. This area includes different 

types of rocks which have various values of radioactive concentrations. Consequently these 

data were processed and shown by maps which represent the values of natural radioactivity in 

the studied areas. Moreover, the maps showed localities with lowest and highest radionuclide 

concetrations and create the basis for evaluation of the potential health risk, as a consequence 

of radiation exposure. 

 

 

 

INTRODUCTION 

Sources of radioactivity to which the human is exposed, are generally divided into natural and 

artificial. Today, the most attention is oriented mainly to artificial sources of radiation. 

However, the largest exposure of the population comes from natural sources of ionizing 

radiation, which are present in the earth's crust. Natural radiation were always exposing 

organisms and to a large extent, necessarily. However, this irradiation is non-uniform, with 

the result that different groups of people are irradiated by doses which exceed, two to three 

times the global average, and exceptionally can be at the very borders of deterministic effects 

of radiation dose. 

Slovakia is a country, which has rich mineral resources whose distribution reflects the 

difficult structure of the Western Carpathians. Geological environment is one of the media of 

environment that includes various elements, including radioactive, which have a direct impact 

on human health. This was the reason for the realization of this survey. The main task was – 

to show the distribution of various radioactive elements and the total natural radioactivity of 

the selected area. Valuation of natural radioactivity in the selected area of Slovakia will serve 

like the basis for the next research, which will focused on valorization and assessment of 

potential radiation exposure of the Slovak population, where we can assume population health 

damage. 
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MATERIAL AND METHODS 

Gamma-spectrometric data of natural radioactivity of the selected areas, which have been 

provided by State Geological Institute of Dionýz Štúr, have been carried out true-to-scale 

1:200 000, where reference planes (RP) have been distributed in the grid 3km x 3km (1RP to 

9km
2
) and 1:50 000, where RPs were in the grid 1km x 1km (1RP to 1km

2
) (Fig.1). 

 

 
 

Fig. 1 Positions of reference planes of the interested areas 

 

The database includes information about concentrations of potassium 40, uranium 238, 

thorium 232 in [Bq.kg
-1

] and also the values of dose rate of gamma radiation [nGy.h
-1

] of 

these nuclides. Consequently, these reference planes have been divided into districts. This 

situation shows Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2 Distribution of reference planes into pertaining districts 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Data of natural radioactivity have been processed by maps, which characterize distributions of 

concentrations of potassium (Fig. 3), uranium (Fib. 4) and thorium (Fig. 5). Places with the 

highest (the red triangle on the maps) and lowest (the blue triangle on the maps) 

concentrations of chosen radionuclides, are presented in Tab. I, that contains information 

about type of rocks which probably will be a source of these radionuclides. 

 

 
 

Fig. 3 Map of distribution of potassium concentration values [Bq.kg
-1

] 

 

 

 
 

Fig. 4 Map of distribution of uranium concentration values [Bq.kg
-1

] 
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Fig. 5 Map of distribution of thorium concentration values [Bq.kg
-1

] 

 

 
Table I. Overview of the highest and lowest concentrations of selected radionuclides in the studied area 

 

Radionuclide 

The 

highest 

value 

Town 
Type 

of rock 

The 

lowest 

value 

Town 
Type 

of rock 

Potassium 

40 

1846.7 

Bq.kg
-1

 

Rudno 

nad 

Hronom 

Hypersthenic

- amphibolite 

andesites 

31.3 

Bq.kg
-1

 

Betlanovce, 

Bôrka, 

Čremošné 

etc. 

Carbonates 

Uranium  

238 

 

206.2 

Bq.kg
-1 Hnilec 

metamorphic 

sandstones 

1.2 

Bq.kg
-1

 
Bôrka Carbonates 

Thorium 

232 

121 

Bq.kg
-1  Hnilec 

Gabbro-

diorites 

0.4 

Bq.kg
-1

 
Bôrka Carbonates 

 

Overall assessment of natural radioactivity reflected values of the absorbed dose of gamma 

radiation Da [nGy.h
-1

]. Valorization of the interested localities has been realized by Directive 

of Ministry of Environment of the Slovak Republic No. 1/2000-3, which states the 

categorization levels of natural radioactivity values. The result is a map of gamma radiation 

dose rate for rated territory (Fig. 6). In the chosen localities were detected areas with the 

highest value- village Slaská (176.9 nGy.h
-1

) (the red triangle on the following map) and the 

lowest value – village Šumiac (2.5 nGy.h
-1

) (the green triangle on the map). 
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Fig. 6 Map of distribution of values of the absorbed dose of gamma radiation Da [nGy.h
-1

] 

 

Generally, based on the map (Fig.6) it can be argued that the highest values of dose rate of 

gamma radiation belong to the neovulcanites of Kremnické and Štiavnické vrchy, while the 

lowest values are observed in Spišsko-Gemerský kras. 

From the results obtained in our study, it can be seen that the distribution of natural examined 

radioactivity in the areas is quite uneven,   therefore it is disputable what the potential damage 

to health can be expected in selected areas, taking into account demographic and statistical 

data . This will be of interest in the planned follow-up survey, in the next research. 

 

CONCLUSION 

Natural radioactivity is an integral part of the environment. The entire biosphere, including 

the human, is situated since its origin in the field of natural radiation. In terms of the potential 

risk of human exposure, there are significant only some of the radionuclides present in rocks 

or minerals of the geological environment. Present knowledge on the natural radioactivity of 

environmental components and their effects, as well as, their comparison with the possible 

effects of other sources confirmed the dominant importance of all natural radiation sources to 

the global average radiation exposure of the population and are actual, mainly due to the new 

results of the radiobiology research activities. It is therefore important to implement further 

surveys, supporting the estimation of the potential radiation exposure of the population, 

mainly in areas at risk. 
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ABSTRAKT 

V práci sme hodnotili riziko kontaminácie ţivočíšnych surovín a ţivočíšnych produktov 

ortuťou. Vzorky ţivočíšnych surovín sme získali v roku 2012 v obciach Matejovce nad 

Hornádom a Poráč, získali sme vzorky svaloviny a vnútorných orgánov Ovce domácej (Ovis 

aries) a Kury domácej (Gallus gallus domesticus) chovaných v domácich chovoch. 

Analyzovali sme aj vzorky medu a propolisu z chovu včiel medonosných (Apis mellifera, L.) 

z obce Poráč. Obe obce sa nachádzajú v Rudnianskej zaťaţenej oblasti, kde ortuť predstavuje 

hlavný kontaminant ţivotného prostredia čo dokumentujú aj nadlimitné hodnoty Hg 

v poľnohospodárskej pôde, pri ktorých sme zaznamenali prekročenie limitnej hodnoty od 6 

násobku po viac ako 20 násobné prekročenie limitnej hodnoty pre ortuť v pôde. Takisto aj 

rastlinný materiál odobratý z pasienkov v tejto oblasti vykazoval zvýšenú mieru koncentrácie 

ortuti. Za zdroj tohto znečistenia moţno povaţovať prirodzený obsah ortuti v pôdach, ktorá 

pochádza z prirodzeného uvoľňovania sa z podloţia. V tejto oblasti sa uţ od 19. storočia 

ťaţila a priemyselne spracovávala syderitová ruda, ktorá obsahuje soli ortuti (rumelka). A pri 

priemyselnom spracovaní tejto rudy bola ortuť emitovaná do ovzdušia. V analyzovaných 

vzorkách ţivočíšnych surovín a ţivočíšnych produktov sa táto kontaminácia prostredia 

prejavila zvýšenou kumuláciou ortuti v konzumných častiach, a to pri vzorkách z oviec a aj z 

kury, kedy sme zaznamenali maximálne 2,4 násobné prekročenie limitnej hodnoty podľa 

Potravinového Kódexu SR, v prípade pečene kury domácej (Gallus gallus domesticus) a 1,3 

násobné prekročenie limitnej hodnoty v prípade obličiek ovce domácej. Meranie koncentrácie 

ortuti v jednotlivých vzorkách sme vykonali v súlade so všeobecnými poţiadavkami 

uvedenými v desiatej hlave Potravinového kódexu SR. Obsah ortuti v biologickom materiály 

sme stanovovali ako ortuť celkovú na prístroji AMA 254 vo vzorkách v čerstvom stave. 

 

 

 

ÚVOD 

Podľa správy o stave ŢP SR (2012) je z hľadiska enviromentálnej kvality ţivotného prostredia 

rudnianska oblasť zaradená ako región so značne narušeným prostredím takzvaný Rudniansky 

okrsok. Má mierne teplú a mierne vlhkú klímu. Reliéf územia je mierne aţ stredne svahovitý. 

Územie má vidiecky charakter. V súčasnosti sú hlavnými zdrojmi znečistenia územia ťaţba 

nerastných surovín, strojárenský priemysel a hutníctvo neţelezných kovov. Z priemyselných 

podnikov v regióne sú to hlavne KOVOHUTY, a.s., Krompachy. Z hľadiska emisií ortuti 

povaţujeme za najvýznamnejší priemyselný zdroj znečistenia oblasti bývalý závod 

Ţelezorudné bane Spišská Nová Ves, n.p.. Ťaţba a spracovanie rúd prebiehala v regióne uţ od 
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14. Storočia, ich intenzívny rozvoj nastal najmä koncom 19. storočia po roku 1895 vznikli 

v obci Rudňany  úpravne a praţiarne rúd. Súčasťou technológie boli kondenzačné veţe na 

získavanie ortuti. Najintenzívnejšia priemyselná produkcia ortuti v regióne prebiehala od roku 

1963 do roku 1993, kedy spomínané Ţelezorudné bane Spišská Nová Ves, n.p. emitovali do 

ovzdušia, zo závodu v katastri obce Markušovce, 120 ton ortuti (VÚG SAV). To 

predstavovalo jeden z najväčších zdrojov emisií ortuti v Európe vôbec (Závodský, 1991). 

Molekulárny základ toxicity ortuti je zloţitá kaskáda vzájomne prepojených udalostí, ktoré 

môţu priamo alebo nepriamo zasahovať do patologického stavu konkrétnych orgánových 

systémov (Marcelo a kol. 2005). V podstate je to blokovanie nevyhnutných funkčných skupín 

v biomolekulách a tieţ vytláčanie základných kovových iónov z nich. Ortuťnatý ión je známy 

ako jeden z najsilnejšie sa tiol-spájajúcich agensov intracelulárnej ortuti. Preto sa viaţe na 

tiolové rezíduá bielkovín najmä glutatión a cysteín. Výsledkom je inaktivácia síry a 

blokovanie súvisiacich enzýmov, kofaktorov a hormónov (Zahir a kol. 2005). Pôda je 

najdôleţitejšia matrica pre kolobeh ortuti, a je prirodzene aj nepostrádateľná pre beţný rast 

rastlín. Rastliny sú základnou zloţkou potravového reťazca, či uţ sú priamo konzumované 

alebo slúţia ako krmoviny pre hospodárske zvieratá. Predstavujú preto kritický bod vstupu 

ortuti do ľudskej stravy. Dlhodobá depozícia pôdy slúţiacej na pestovanie plodín, alebo ako 

trvalý trávny porast, imisiami ortuti vedie k jej znehodnoteniu a zamoreniu ortuťou (Kabata – 

Pendias 2001). 

Ako sme uţ spomínali rudnianska oblasť má vidiecky charakter a je tu rozvinutý chov 

hospodárskych zvierat najmä oviec. Význam ich chovu spočíva v poskytovaní vlny mäsa 

a mlieka v regióne prevládajú v chovoch najmä plemená cigája a zošľachtená valaška. Ich 

mäso, mlieko a mliečne produkty sú súčasťou potravového reťazca miestneho obyvateľstva. 

Takisto sa vyskytuje aj domáci chov hydiny, ktorá aj so svojimi produktmi  je tieţ súčasťou 

jedálneho lístka. Chov včiel medonosných patrí rovnako medzi chovy hospodárskych zvierat 

a svojou činnosťou nás obdarúva viacerými produktmi, medzi ktoré patrí med, propolis, peľ, 

ale najmä nepriame produkty v podobe opelených rastlín (Staroň, Čermáková, 2012). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 
Tabuľka I. kontaminácia pasienkov ortuťou v katastroch obcí Rudnianskeho okrsku 

 

Pasienok  Kataster  Obsah 

Hg 

(mg.kg
-

1
) pôda 

Obsah 

Hg 

(mg.kg
-1

) 

rastliny 

Transférový 

faktor 

1 Markušovce 9,1284 0,2170 0,0237 

2 Markušovce  7,0314 0,0937 0,0133 

5 Markušovce  0,7016 0,0557 0,0793 

3 Matejovce 

n/ h. 

10,0279 0,0909 0,00906 

4 Matejovce 

n/ h. 

3,0409 0,0906 0,0297 

6 Chrasť n/h. 7,8371 0,0696 0,00888 

7 Chrasť n/h. 3,0917 0,0822 0,0265 

8 Poráč  2,503 0,0173 0,00691 

9 Poráč 5,151 0,0577 0,0112 

10 Poráč 5,255 0,0396 0,00753 

Transférový faktor (TF) = koncentrácia Hg v rastlinnom materiály/koncentrácia Hg v pôde na 

ktorej rastliny rástli 
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Transférový faktor z pôdy do nadzemných častí rastlín bol definovaný ako pomer 

koncentrácie kovu v nadzemnej časti rastliny (v čerstvej hmote) ku celkovej koncentrácii 

kovu v pôde (v suchom stave).  

Odber ţivočíšnych vzoriek  

Všetky vzorky boli získané v roku 2012. 

Z obce Matejovce nad Hornádom, sme získali konkrétne vzorky svaloviny, obličiek a pečene 

z ovce domácej (Ovis aries) vo veku 19 mesiacov (plemeno:Cigája).  

Z obce Poráč boli získané vzorky z ovce domácej (Ovis aries) vo veku 19 mesiacov 

(plemeno:Cigája). Odobraté vzorky : svalovina, obličky a pečeň. Z kury domácej (nosnica) 

(Gallus gallus domesticus) boli odobraté vzorky : svalovina, pečeň a srdce. Ďalej boli 

odobraté a analyzované aj vzorky medu a propolisu z chovu včiel medonosných (Apis 

mellifera, L.) a vzorky neúdeného ovčieho syra. 

Vykonané analýzy 

Stanovenie ortuti sme vykonali na Automatickom analyzátore ortuti AMA 254.  Je to 

jednoúčelový atómový absorbčný spektrofotometer na stanovovanie ortuti. Je určený pre 

priame stanovenie ortuti v pevných a kvapalných vzorkách bez potreby chemickej predúpravy 

vzorky (mineralizácia atď.). Vyuţitím techniky generovania pár kovovej ortuti s následným 

zachytením a obohatením na zlatom amalgamátore sa dosahuje vysoká citlivosť stanovenia 

a nezávislosti výsledku stanovenia od matrice vzorky.  

 

Technické parametre prístroja:  

Princíp: atomová absorbčná spektrometria 

Usporiadanie:  jednolúčový prístroj, sériové usporiadanie meracích             

kyviet 

Zdroj ţiarenia: nízkotlaková ortuťová výbojka 

Vlnová dĺţka: 253,65 nm 

Interferenčný filter: 254 nm, polomer 9nm 

Detektor: kremíková UV dióda 

Medza detekcie: 0,01 ngHg 

Pracovné rozsahy: automaticky prepínané 

1. Rozsah: 0,05 –40* ngHg 

2. Rozsah: 40 – 600 ngHg 

Presnosť stanovenia: <1,5 % 

Maximálna naváţka vzorky: 300 mg (malá lodička); 700 mg (veľká lodička) 

Nosný plyn: kyslík 

Vstupný tlak: 200 – 250 kPa 

Prietok: cca 200 ml.min
-1

 
*2. Rozsah sa pouţíva automaticky, keď je absorbancia nameraná na 1. Rozsahu vyššia ako 0,8000 

 

Stanovenie obsahu kontaminantov v mäse vnútornostiach a potravinách sme vykonali 

v zmysle metodík uvedených vo Výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, 

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy 

odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov 

v potravinách. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Obsah ortuti v analyzovaných vzorkách biologického materiálu a porovnanie s limitnou 

hodnotou stanovenou v Potravinovom kódexe SR je uvedený v tabuľke II. 
Tabuľka II.  stanovené koncentrácie Hg v skúmaných vzorkách v mg.kg

-1
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Odberné miesto vzorka 

Koncentrácia Hg 

(mg.kg
-1

) vo vzorke v 

čerstvej hmote 

Limitná hodnota pre 

Hg (mg.kg
-1

) 

Matejovce nad 

Hornádom 

Ovca – svalovina 0,013885 0,05 

Ovca – pečeň 0,001637 0,1 

Ovca - oblička 0,064443 0,1 

Poráč 

Ovca – svalovina 0,004839 0,05 

Ovca – pečeň 0,019860 0,1 

Ovca – oblička 0,132768 0,1 

Poráč 

Sliepka – svalovina 0,0203 0,05 

Sliepka – pečeň 0,2482 0,1 

Sliepka – srdce 0,2132 0,1 

Poráč 

Syr 0,0016 0,02 

Včelí med 0,0019 0,5 

Včelí propolis 0,0171 0,05 

 

Analyzované vzorky z oviec z Matejoviec nad Hornádom neprekračovali limitnú hodnotu Hg, 

ktorú udáva Potravinový kódex SR pre kontaminanty v potravinách. Vzorky biologického 

materiálu z ovce domácej chovanej v Poráči prekračovali limitnú hodnotu iba v prípade 

obličiek, a to 1,3 násobne. To korešponduje aj so závermi, ktoré vyhodnotili z experimentov 

Kacmar a kol. (1992) a Sharif a kol. (2005) keď tieţ zaznamenali najvyššiu akumuláciu ortuti 

v obličkách a menej v pečeni a mäse. Ich výsledky naznačujú, ţe dlhodobé poţívanie krmiva 

kontaminovaného ortuťou vedie k zvýšenej kumulácii ortuti v obličkách a pečeni. 

Preferovanie ortuti obličkami a pečeňou pravdepodobne súvisí so silnou afinitou organických 

zlúčenín ortuti k SH- skupinám plazmatických bielkovín v týchto orgánoch (Kacmar a kol. 

1992). Analyzované vzorky kury domácej chovanej v obci Poráč prekračovali limitnú 

hodnotu pre vnútorné orgány hospodárskych zvierat 2,4 násobne v prípade pečene a 2,1 

násobne v prípade srdca. Vyššie koncentrácie ortuti v pečeni a srdci, ako vo svalovine kury 

domácej zistili aj Shah a kol. (2009) kedy však koncentrácia ortuti v svalovine a orgánoch 

kury domácej korelovala s obsahom ortuti v krmive. Analyzovaná vzorka syru neprekračovala 

limitnú hodnotu pre obsah ortuti v mliečnych produktoch. Obsah ortuti v mede z Poráča 

takisto neprekračoval limitnú hodnotu. Koncentrácia ortuti 0,0019 mg.kg
-1 

je beţná 

koncentrácia v rôznych typoch medu aj podľa Ru a kol. (2012) a nepredstavuje ţiadne 

chronické toxické riziko pre obyvateľov pri beţnej spotrebe medu. 

 

ZÁVER 

Potravový reťazec je v rudnianskej oblasti kontaminovaný ortuťou, čoho dôkazom sú aj 

nadlimitné koncentrácie ortuti vo vnútornostiach hospodárskych zvierat. Zistili sme 

kumuláciu značného mnoţstva ortuti v obličkách ovce domácej 0,132768 mg.kg
-1

 Hg. 

V biologickom materiály z kury domácej vo svalovine srdca 0,2132 mg.kg
-1

 Hg a v pečeni 

0,2482 mg.kg
-1

 Hg. Rozdiel v kumulácii ortuti súvisí aj so spôsobom výţivy oboch druhov. 

V prípade medu sa potvrdil náš predpoklad nízkej úrovne koncentrácie Hg. Pôda ako 

základná matrica miestneho potravového reťazca je okrem geochemického zvetrávania 

materskej horniny silno zaťaţená imisiami ortuti z priemyselnej produkcie, ktorá v regióne 

prebiehala intenzívne od 19. Storočia. Chronická toxicita ortuti sa teda môţe prejaviť, z toho 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

290 
 

dôvodu neodporúčame zvýšenú konzumáciu vnútorností hospodárskych zvierat chovaných 

v tejto oblasti. S ohľadom na toxicitu ortuti by hlavne rizikové skupiny ľudí, ako malé deti 

a tehotné ţeny, mali ich konzumáciu vylúčiť, resp. obmedziť ich konzumáciu. 

  

Poďakovanie : práca vznikla s podporou projektov VEGA 1/0630/13,  1/0724/12, a KEGA 

014SPU-4/2013. 
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ABSTRAKT 

Znečistenie vôd mikrobiálnymi organizmami vo veľkej miere predstavuje hrozbu pre ľudstvo. 

Patogénne mikroorganizmy sú potenciálne indikátory ohrozujúce zdravie obyvateľstva. 

Zdravotným hazardom a taktieţ ekologickým by sa dalo vyvarovať špecifickými metódami 

dezinfekcie vôd a to na báze fotodynamického efektu. Cieľom tejto experimentálnej štúdie 

bolo pripraveným hybridným materiálom navodiť účinnejšie generovanie reaktívnych foriem 

kyslíka (singletového kyslíka) svetelnou excitáciou tetrakatiónového porfyrínu (TMPyP) 

naadsorbovaného na zeolitovom (ZSM-5) nosiči. Výťaţky singletového kyslíka boli 

preukázané v EPR spektroskopii prostredníctvom prostriedka spinovej pasce – TEMP. 

Významne sa zosilnila fotoantibakteriálna účinnosť molekúl porfyrínov v interakcii so 

zeolitovými materiálmi, ktoré s väčšou účinnosťou fotoinaktivovali bakteriálne bunky 

v porovnaní s neimobilizovanou formou katiónového porfyrínu. Vyššia adherencia 

bakteriálnych buniek k heterogénnemu systému bola ukázaná rastrovacou elektrónovou 

mikroskopiou. Snímky z transmisnej elektrónovej mikroskopie potvrdili ultraštrukturálne 

zmeny v bunkách mikroorganizmov.  

 

 

 

ÚVOD 

Niektoré mikroorganizmy môţu byť pozitívne vyuţité k degradácii organických molekúl, 

avšak v mnohých prípadoch sú nevhodné a zvyšujúci sa počet epidémií ukazuje, ţe 

znečistenie vôd mikrobiálnymi organizmami vo veľkej miere predstavuje hrozbu pre ľudstvo. 

Z tohto dôvodu sú na potlačenie reprodukcie patogénnych mikroorganizmov poţadované 

špecifické metódy dezinfekcie vôd a to na báze fotodynamického efektu (Guerra a kol. 2012). 

V tomto zmysle je tetrakatiónový porfyrín TMPyP vhodným kandidátom na výrazné zníţenie 

mnoţstva bakteriálnych infekcií. Je známy svojou netoxickosťou v omnoho vyšších 

koncentráciách, ako ktoré sú poţadované pre účinné zabíjanie patogénov (Caminos 

a Durantini 2008, Gelfuso a kol. 2011). TMPyP zostáva, na rozdiel od iných katiónových 

porfyrínov, v organických a vodných roztokoch vo forme monoméru dokonca aj vo vyššej 

iónovej sile (Čeklovský a kol. 2009). Cieľom tejto štúdie bolo navodiť účinnejšie generovanie 

reaktívnych foriem kyslíka svetelnou excitáciou tetrakatiónového porfyrínu TMPyP 

naadsorbovaného na inertnom zeolite ZSM-5 a tým dosiahnuť zvýšenú fotoantibakteriálnu 

účinnosť molekúl porfyrínu. 

 

mailto:smolinska@fns.uniba.sk
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MATERIÁL A METÓDY 

TMPyP 323497 (Sigma-Aldrich, USA) a zeolit ZSM-5 (VÚRUP, a.s., SR) boli pouţité 

v experimentoch. Účinnosť porfyrínu v komplexe bola stanovená na baktériách Escherichia 

coli CCM 3988, Staphylococcus aureus CCM 3953 a kvasinkách Candida albicans CCM 

8186 z Českej zbierky mikroorganizmov (Masarykova univerzita, ČR). Systém svetlo 

emitujúcich diód (LED) bol zostrojený pouţitím štyroch jednotiek, pričom kaţdá jednotka 

pozostávala z 19-tich 1 W LED lámp emitujúcich viditeľné svetlo v modrej oblasti spektra. 

K príprave stabilného heterogénneho systému ZSM-5-TMPyP bolo naváţených 0,4 g TMPyP. 

Toto mnoţstvo bolo suspendované v 100 cm
3
 demineralizovanej vody. K roztoku bolo 

pridaných 5 g zeolitu ZSM-5 a suspenzia bola miešaná pri laboratórnej teplote. Po 15 h 

miešaní bol produkt prefiltrovaný a premytý destilovanou vodou aţ pokiaľ nebol získaný 

bezfarebný filtrát. Nakoniec bol výsledný produkt premytý 100 cm
3
 demineralizovanej 

vody, prefiltrovaný a vysušený v sušiarni. 

Difúzne odrazové UV-Vis spektrum bolo zaznamenané na prístroji M–40 (Zeiss, Nemecko) 

a namerané údaje boli zobrazené v Kubelka-Munkových parametroch. Spektrum svetelného 

zdroja bolo merané na prístroji Red Tide USB650 Fiber Optic spektrometer (Ocean Optics, 

USA). 

K stanoveniu antimikrobiálnej účinnosti heterogénnych systémov bol Mueller-Hintonov 

bujón alebo Sabouraudo-glukózový bujón inokulovaný s overnight bakteriálnou kultúrou E. 

coli alebo S. aureus alebo fungálnou kultúrou C. albicans (počiatočná hustota buniek 10
4
 

KTJ/ml). Experimenty boli vykonané v 5 ml skúmavkách. Mnoţstvá komplexných systémov 

boli v rozsahu 0,1-25 mg/ml pre ZSM-5-TMPyP. Kontrolné vzorky boli kultivované bez 

prítomnosti komplexu a kaţdá vzorka bola pripravená v troch paralelkách. Svetelný zdroj (texp 

= 8 h) bol umiestnený vertikálne vo vzdialenosti 12 cm nad skúmavkami, ktoré boli 

kultivované na trepačke v termostate (37°C) počas 8 h (bakteriálne suspenzie) alebo 12 h 

(kvasinky). K stanoveniu celkového počtu preţitých mikrobiálnych buniek bola pouţitá 

štandardná počítacia metóda. Počiatočné vzorky boli zriedené rádovo vo fyziologickom 

roztoku. Nariedená vzorka (200 μl) bola prenesená na sterilnú Petriho misku s Mueller-

Hintonovým agarom alebo Sabouraudo-glukózovým agarom. Po inkubácii (24 h pri 37°C) bol 

sčítaný počet kolónií na Petriho miske (priemerná hodnota troch experimentov). Za kaţdým 

experimentom nasledoval experiment uskutočnený za tmy. Počet ţivých buniek ako KTJ bol 

vyjadrený rádovo v porovnaní s kontrolou bez zeolitového systému. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Konverziou východiskového inertného nosiča (zeolit ZSM-5) a tetrakatiónového porfyrínu 

TMPyP sa pripravil stabilný heterogénny systém. Po zmiešaní organického farbiva 

s anorganickým nosičom prebehla okamţitá adsorpcia TMPyP na povrch zeolitového 

materiálu. V našom prípade nebolo umoţnené svojou veľkosťou molekulám TMPyP sa 

inkorporovať do pórov zeolitu ZSM-5. Aj keď sa v našom prípade uskutočnila adsorpcia 

katiónového porfyrínu len na vonkajšom povrchu zeolitového materiálu, nebráni to faktu, ţe 

TMPyP–zeolitové častice by mohli ukázať vyššiu dobu ţivota excitovaného stavu 

fotosenzitizéra, neţ individuálne molekuly farbiva, ktoré voľne v roztoku podliehajú 

autodegradácii.  

Diferenčné odrazové UV-Vis spektrum zeolitu ZSM-5 s imobilizovaným katiónovým 

porfyrínom TMPyP naadsorbovaným na povrchu zeolitových kryštálov bolo dosiahnuté 

meraním difúzneho odrazového spektra heterogénneho komplexu ZSM-5-TMPyP a zeolitu 

ZSM-5. Následne boli merané údaje prepočítané a zobrazené v Kubelka–Munkových 

parametroch (obrázok 1). V porovnaní s absorpčným UV-Vis spektrom vodného roztoku 

TMPyP (400–470), s λmax = 423 nm (obrázok 1), zodpovedajúcemu monomérnej forme 

farbiva, bolo diferenčné odrazové UV-Vis spektrum heterogénneho systému ZSM-5-TMPyP 
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takmer totoţné. Predpokladalo sa, ţe nevýrazný posun v spektre heterogénneho komplexu bol 

spôsobený interakciou molekúl TMPyP s vonkajším povrchom zeolitu ZSM-5. Tvar 

absorpčných pásov TMPyP v roztoku a imobilizovaných molekúl porfyrínu podporoval 

predpoklad, ţe imobilizačný proces nebol sprevádzaný zmenou v molekulárnom stave 

TMPyP. 

 
Obr. 1 Diferenčné odrazové UV-Vis spektrum ZSM-5-TMPyP (a) a absorpčné UV-Vis spektrum katiónového 

porfyrínu TMPyP (1.10
-5

 mol.l
-1

) (b) 

 

Na rozdiel od červeného svetelného zdroja, ktoré je rozsiahlo pouţívané v PDT, vzhľadom na 

jeho pomerne dlhé vlnové dĺţky, výskum tieţ poukazuje na svetelné zdroje emitujúce ţiarenie 

v modrej oblasti spektra. Modré svetelné zdroje môţu byť atraktívnou voľbou v kombinácii 

s inými fotosenzitizérmi, ako je bengálska červeň, eozín, erytrozín ako aj katiónové porfyríny 

(Metcalf a kol. 2006, Nisnevitch a kol. 2010, Rolim a kol. 2012). Z tohto dôvodu bol zvolený 

LED svetelný zdroj emitujúci ţiarenie v modrej oblasti spektra (400–480 nm), pretoţe 

v týchto vlnových dĺţkach majú porfyríny maximálnu svetelnú absorpciu. Na obrázku 2 je 

uvedené emisné spektrum LED svetelného zdroja ako aj diferenčné odrazové UV-Vis 

spektrum TMPyP naadsorbovaného na zeolite ZSM-5. Maximum absorpčného pásu 

svetelného zdroja, centrované v 450 nm, je takmer totoţné s maximom heterogénneho 

fotokatalyzátora ZSM-5-TMPyP. Tvar spektra ukazuje ako porfyrín TMPyP v komplexe so 

zeolitovým materiálom účinne absorboval svetlo s λmax = 630 nm. Porovnanie emisného 

spektra LED zdroja so spektrom heterogénneho systému ukázalo, ţe značná časť spektrálnej 

emisie LED je vhodná pre absorpciu porfyrínom. Môţe byť teda predpokladané, ţe spektrálne 

prekrytie vlnových dĺţok emitovaného viditeľného svetla s maximálnym absorpčným 

rozsahom heterogénneho komplexu je vhodné k účinnej excitácii molekúl fotosenzitizéra 

a k účinnému generovaniu singletového kyslíka (Guo a kol. 2010). 

Singletový kyslík dočasne generovaný oţiarením suspenzie H2O–ZSM-5-TMPyP viditeľným 

svetlom v prítomnosti 10
-4

 mol.l
-1

 TEMP bol študovaný EPR spektroskopiou. Na obrázku 3 je 

ukázaný triplet zodpovedajúci EPR signálu TEMPO, ktorý bol generovaný potom čo TEMP 

bol oxidovaný singletovým kyslíkom. Reakčný produkt singletového kyslíka s TEMP mal 

nasledovné spektroskopické parametre: g = 2,0075 a rozdeľovaciu konštanta 1,7 mT. Toto 

naše pozorovanie jasne demonštruje, ţe TMPyP v imobilizácii so zeolitom generuje 

významné výťaţky singletového kyslíka a z tohto dôvodu bolo moţné predpokladať pouţitie 

tohto hybridného systému vo fotoinaktivácii patogénnych mikroorganizmov. 
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Obr. 2 Emisné spektrum LED zdroja emitujúceho               Obr. 3 EPR spektrum 20 mg fotokatalyzátora 

viditeľné ţiarenie v modrej oblasti spektra a diferenčné        ZSM-5-TMPyP a 2 ml TEMP (10
-4

 mol.l
-1

) po  

odrazové UV-Vis spektrum heterogénneho systému             5 min oţiarení (λ > 400 nm) 

ZSM-5-TMPyP                                 

 

Antimikrobiálna účinnosť stabilného heterogénneho systému pozostávajúceho z katiónového 

porfyrínu TMPyP a zeolitového materiálu bola študovaná na baktériách E. coli a S. aureus 

a kvasinkách C. albicans. Ţiadna mikrobiálna inaktivácia nebola zaznamenaná oţiarením 

suspenzie mikroorganizmov bez nejakého prídavného materiálu (8 h svetelná expozícia, 

hustota energie 12,6144 J.cm
-2

). Kontrolné vzorky boli kultivované bez prítomnosti 

fotokatalyzátora (100% rast) a kaţdá vzorka bola pripravená v troch paralelkách, ktorých 

hodnoty boli spriemerované. Boli potrebné taktieţ experimenty sledujúce vplyv komplexu 

ZSM-5-TMPyP (0,002–150 mg.ml
-1

) na rast mikroorganizmov za tmy, kde nebola 

pozorovaná ţiadna inhibícia rastu mikroorganizmov (obrázok 4). Obrázok 4 demonštruje, ţe 

v závislosti od mnoţstva fotokatalyzátora ZSM-5-TMPyP sa vplyvom oţiarenia zniţoval 

počet ţivých mikrobiálnych buniek. Teda v kombinácii svetelného zdroja a heterogénneho 

systému ZSM-5-TMPyP sa dosiahlo určité logaritmické zníţenie počtu preţitých buniek 

baktérií a kvasiniek a z tohto dôvodu sa mohlo predpokladať, ţe katiónový porfyrín TMPyP 

naadsorbovaný na povrchu zeolitového materiálu preukazoval biologickú aktivitu. Kým sa pri 

baktériách S. aureus dosiahlo pribliţne 1,3 log10 zníţenie počtu KTJ v mnoţstve 5 μg.ml
-1

 (13 

μmol.l
-1

) fotokatalyzátora, pri E. coli sa dosiahla táto redukcia v počte KTJ v mnoţstve 2 

mg.ml
-1

 (5 mmol.l
-1

) heterogénneho komplexu ZSM-5-TMPyP. Rast baktérií S. aureus bol 

ovplyvnený viac heterogénnym systémom ZSM-5-TMPyP ako rast baktérií E. coli. Výsledky 

ukázali, ţe baktérie S. aureus boli citlivejšie na fotoinaktiváciu spôsobenú katiónovým 

porfyrínom TMPyP imobilizovaným na zeolite ZSM-5 v porovnaní s baktériami E. coli. 

V prípade kvasiniek C. albicans bola citlivosť k tomuto heterogénnemu systému najniţšia 

spomedzi testovaných mikroorganizmov. Komplex ZSM-5-TMPyP preukázal 1,3 log10 

zníţenie v počte KTJ v mnoţstve 70 mg.ml
-1

 média (0,2 mol.l
-1

) pri kvasinkách C. albicans. 

Mikrobiálne bunky po fotoinaktivačnom procese boli analyzované v elektrónovom 

mikroskope (SEM). Bola pozorovaná adhézia bakteriálnych a fungálnych buniek 

k heterogénnym časticiam, pozostávajúcich z tetrakatiónového porfyrínu TMPyP 

a zeolitového materiálu ZSM-5 po 8 h oţiarení LED svetelným zdrojom (obrázok 5). Bolo 

moţné predpokladať, ţe potom čo mikroorganizmy boli pripútané k povrchu zeolitu 

imobilizovaného s  katiónovým porfyrínom TMPyP, fotogenerovaný singletový kyslík rýchlo 

penetruje ich bunkovými stenami a spôsobuje účinnú mikrobiálnu inaktiváciu. 
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Obr. 4 Účinok tetrakatiónového porfyrínu TMPyP imobilizovaného na zeolite ZSM-5 v kombinácii so 

svetelným zdrojom (8 h expozícia) na rast mikrobiálnych buniek E. coli (a), S. aureus (b) a C. albicans (c) 

 

  
 

 
 
Obr. 5 Snímky zo SEM – adhézia baktérií E. coli a S. aureus a kvasiniek C. albicans k heterogénnym časticiam 

(imobilizovaný zeolit ZSM-5 s katiónovým porfyrínom TMPyP) 

 

Morfologické zmeny v mikrobiálnych bunkách po fotoinaktivačnom procese boli analyzované 

TEM mikroskopiou. Obrázok 6 poukazujú na fakt, ţe mikrobiálne bunky boli poškodené 

v prítomnosti heterogénneho systému ZSM-5-TMPyP počas 8 h svetelnej expozície. 

Fotodynamický proces zvýšil permeabilitu buniek mikroorganizmov a následne umoţnil 

voľný výtok intracelulárnych komponentov, čo napokon viedlo k smrti buniek.  

K zisteniu, či katiónový porfyrín TMPyP imobilizovaný v komplexe spôsobuje vyššiu 

inaktiváciu mikrobiálnych buniek ako katiónový porfyrín TMPyP v roztoku, boli zvolené 

mnoţstvá spôsobujúce pribliţne 1,3 log10 zníţenie v počte KTJ jednotlivých 

mikroorganizmov. Následne boli uskutočnené elementárne analýzy testovaných materiálov, 

t.j. zeolitu ZSM-5, katiónového porfyrínu TMPyP a heterogénneho systému pozostávajúceho 
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z porfyrínu TMPyP a zeolitu ZSM-5 (ZSM-5-TMPyP). Po poţadovaných prepočtoch sa 

dospelo k výsledku, ţe mnoţstvo katiónového porfyrínu TMPyP imobilizovaného na zeolite 

ZSM-5 predstavuje 1,7 mg TMPyP v 1 g heterogénneho komplexu ZSM-5-TMPyP. 

V prípade nami zvolených koncentrácií, ktoré spôsobovali 1,3 log10 zníţenie v počet KTJ 

jednotlivých mikroorganizmov, sa dospelo k záveru (tabuľka I), ţe mnoţstvo katiónového 

porfyrínu TMPyP imobilizované v komplexe je účinnejšie voči baktériám S. aureus a E. coli 

v porovnaní s mnoţstvom porfyrínu TMPyP v roztoku. V prípade kvasiniek C. albicans sa 

táto zvýšená účinnosť tetrakatiónového porfyrínu TMPyP v interakcii so zeolitovým 

materiálom nepozorovala, aj keď heterogénny systém ZSM-5-TMPyP sám o sebe 

predstavoval výraznú účinnosť k týmto mikroorganizmom. 

 

      
 

 
 
Obr. 6 Snímky z TEM – morfologické zmeny bakteriálnych buniek E. coli a S. aureus alebo fungálnych buniek 

C. albicans po 8 h alebo 12 h submerznej kultivácii s heterogénnym systémom ZSM-5-TMPyP počas  8 h 

svetelnej expozície 

 
Tabuľka I. Výsledná koncentrácia tetrakatiónového porfyrínu TMPyP v komplexe ZSM-5-TMPyP, porovnaná 

s koncentráciou TMPyP v roztoku; do úvahy sa brali koncentrácie, ktoré spôsobili 1,3 log10 zníţenie počtu KTJ 

jednotlivých mikroorganizmov 

 
 

roztok TMPyP 

[mol.l
-1

] 

TMPyP imobilizovaný na zeolite ZSM-5 

[mol.l
-1

] 

E. coli 1,5.10
-6 

9,0933.10
-6 

S. aureus 4.10
-4 

2,2733.10
-8 

C. albicans 0,75.10
-6

 3,1827.10
-4 
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ZÁVER 

Fotosenzitizačné experimenty boli vykonané s porfyrínovým senzitizérom, ktoré boli 

imobilizované so zeolitovými časticami typu ZSM-5. Experimenty ukázali, ţe zeolitové 

materiály sú adekvátne nosiče pre imobilizáciu tetrakatiónového porfyrínu TMPyP. Okrem 

toho tento fotosenzitizačný materiál účinne generoval 
1
O2 s účinnou fotoinaktiváciou 

fungálnych a bakteriálnych buniek, najmä grampozitívnych baktérií. Táto štúdia ukázala, ţe 

interakcia tetrakatiónového porfyrínu TMPyP so zeolitovým nosičom by mohla viesť 

k vzniku nových materiálov s účinnými antibakteriálnymi vlastnosťami. 
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ABSTRAKT 

Niektoré mikroorganizmy sú pozitívne vyuţívané k degradácii organických molekúl, avšak v 

mnohých prípadoch sú nevhodné a v súčasnej dobe zvyšujúci sa počet epidémií predstavuje 

významný problém. Z tohto dôvodu sú na potlačenie reprodukcie patogénnych 

mikroorganizmov poţadované antimikrobiálne prostriedky. Avšak mnohé z nich sú toxické, 

čo je neţiaduce vo viacerých aplikáciách. V tomto zmysle je metylénová modrá vhodným 

kandidátom na výrazné zníţenie mnoţstva bakteriálnych infekcií. Avšak mnohé organické 

farbivá sú známe tendenciou tvoriť molekulárne agregáty aj vo veľmi nízkej koncentrácii. 

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či pouţitím inertných nosičov, ílových minerálov, je moţné 

kontrolovať proces agregácie a navodiť účinnejšie generovanie reaktívnych foriem kyslíka 

svetelnou excitáciou metylénovej modrej imobilizovanej s ílovým minerálom (saponit) ako aj 

imobilizovanej so saponitom modifikovaným kvartérnou amóniovou soľou (C12). Významné 

výťaţky singletového kyslíka boli dokázané EPR spektroskopiou. Účinnosť heterogénnych 

systémov bola testovaná na grampozitívnych baktériách, štandardnom kmeni Staphylococcus 

aureus CCM 3953 a klinickom izoláte S. aureus DHN 18516. Zvýšený antibakteriálny účinok 

metylénovej modrej imobilizovanej s ílovým minerálom bol preukázaný po 2,5 h dobe 

oţiarenia svetelným zdrojom na S. aureus v porovnaní s roztokom metylénovej modrej. 

Výraznejší pokles v počte preţívajúcich bakteriálnych buniek S. aureus bol pozorovaný 

v prípade pouţitia saponitu modifikovaného s C12. Vyššia adherencia mikrobiálnych buniek 

k heterogénnym systémom bola preukázaná svetelnou mikroskopiou. Ílové minerály 

významne zosilnili fotoantibakteriálnu účinnosť metylénovej modrej, ktoré s väčšou 

účinnosťou fotoinaktivovali bakteriálne mikroorganizmy, v porovnaní s neimobilizovanou 

formou metylénovej modrej. 

 

 

 

ÚVOD 

Zámer tejto štúdie bol smerovaný na imobilizáciu molekúl metylénovej modrej (MM) 

a ílového minerálu, vzhľadom na uţ v súčasnosti známy antimikrobiálny účinok 

fenotiazínových solí a ich derivátov na rôzne skupiny mikroorganizmov (Wainwright  a kol. 

1998, Phoenix a kol. 2003, Ergaieg a Seux 2009, Gonzales a kol. 2010). Zatiaľ čo 

neimobilizovaná forma fotosenzitizéra pri fotodynamickom procese je v priamom kontakte 

s mikroorganizmami, imobilizáciou sa vytvorí systém, v ktorom sú fotosenzitizér 

a mikroorganizmy v oddelených fázach. Takto vytvorený heterogénny systém by mohol 

mailto:smolinska@fns.uniba.sk
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vykazovať niekoľko výhod, akými sú aj zabránenie tvorby dimérov a vyšších agregátov, ktoré 

spôsobujú zníţenie fotosenzitizačnej účinnosti, zamedzenie procesu agregácie a následného 

samozhášania fotosenzitizéra, ako aj zvýšenie odolnosti fotoaktívneho farbiva voči 

degradácii. Interakcia molekúl MM s ílovým minerálom by mohla viesť k vzniku nových 

materiálov s lepšími vlastnosťami preukazujúcimi účinné fotoaktivačné vlastnosti, s moţným 

vyuţitím v dezinfekcii zdravotníckych materiálov, v odstránení mikrobiálneho znečistenia, 

ako aj s predpokladom moţného vyuţitia v medicínskych oblastiach. Cieľom tejto štúdie bolo 

umoţniť účinnejšiu fotoinaktiváciu mikroorganizmov testovaním heterogénnych systémov 

typu saponit–MM a saponit–dodecyltrimetylamónium chlorid (C12)–MM v porovnaní 

s neimobilizovanou formou MM. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

MM (Loba Feinchemie GmbH, Rakúsko), syntetický ílový minerál - saponit (Sumecton, 

Japonsko) a C12 boli pouţité v experimentoch. V experimentoch so syntetickým saponitom 

(0,013 g) bol najskôr saponit rozpustený v destilovanej vode, pričom sa vytvoril koloid. 

Koloid bol miešaný pri laboratórnej teplote 24 h a následne sterilizovaný. Pri príprave 

komplexu saponitu s MM (0,026 mmol.l
-1

) bol zmiešaný sterilný koloid s prefiltrovaným 

roztokom MM V prípade modifikovaného saponitu s C12 bol najskôr pripravený koloid 

saponitu, ku ktorému sa po 24 h pridal roztok C12 pripravený vo vode a etanole (1:1). Po 3 h 

miešaní bol roztok premývaný vodou a etanolom, samotným etanolom a pred experimentom 

destilovanou vodou. Testovaná bola kombinácia modifikovaného saponitu s C12, ku ktorému 

bol pridaný roztok MM v takom pomere, aby výsledná koncentrácia MM bola 0,026 mmol.l
-1

.  

Emisné spektrum svetelného zdroja bolo merané s optickým vláknom Red Tide USB650 

Fiber Optic spektrometra (Ocean Optics, USA). Na detekciu singletového kyslíka bola 

pouţitá metóda elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) so zariadením Varian E-4 

EPR Spectrometer.  

Antimikrobiálne testy boli vykonané na grampozitívnych baktériách, a to štandardnom kmeni 

Staphylococcus aureus CCM 3953 (Česká zbierka mikroorganizmov, Masarykova univerzita, 

Brno, ČR) a klinickom izoláte S. aureus DHN 18516 (HPL spol. s.r.o., Bratislava, SR) 

a kvasinkách Candida albicans SC5314 (Gillum a kol. 1984). Na stanovenie 

fotoantimikrobiálnej účinnosti bola alikvótna časť overnight kultúry baktérií/kvasiniek 

v BHI/RPMI prenesená do nového média a kultivovaná na poţadovanú absorbanciu, ktorá 

nám zabezpečila podmienky exponenciálnej fázy rastu. Pripravená suspenzia 

baktérií/kvasiniek bola napipetovaná do 24-jamkovej mikrotitračnej platničky (Sarstedt, 

USA). Jamky s MM ako aj s komplexmi boli pripravené tak, aby ich celkový objem bol 2 ml 

a koncentrácia MM v jamke bola 0,026 mmol.l
-1

. Takto pripravené platničky boli oţiarené 2,5 

h LED svetelným zdrojom emitujúcim viditeľné svetlo v červenej oblasti spektra vo 

vzdialenosti 5 cm. Paralelne bola kultivovaná aj platnička, ktorá nebola oţarovaná. Suspenzia 

baktérií/kvasiniek bola ďalej desiatkovo nariedená (10
-1

-10
-9

) vo fyziologickom roztoku/PBS 

a vysievaná na Petriho misky s BHI/YPD pôdou.  Platne sa kultivovali 24 h pri 37°C a 

následne sa spočítali vyrastené kolónie baktérií/kvasiniek. Kaţdý experiment bol uskutočnený 

trikrát v troch paralelných jamkách. Experimenty boli vyhodnotené aj svetelnou 

mikroskopiou. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Stabilný heterogénny systém bol vytvorený imobilizáciou aktívneho katiónového senzitizéra 

(MM) a ílového minerálu (saponit). Po zmiešaní roztoku MM s ílovým materiálom prebehla 

okamţitá a rýchla adsorpcia molekúl MM na povrch saponitu, ako aj zachytenie molekúl 

fotoaktívneho farbiva medzi jeho vrstvami. Takéto zachytenie katiónových molekúl MM 

medzi negatívne nabité vrstvy ílového materiálu by mohlo viesť k vyššej adsorpčnej 
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schopnosti a tým aj k vyššiemu stabilizačnému efektu (Gürse  a kol. 2004, Weng a Pan 2007, 

Almeida a kol. 2009, Hong a kol. 2009). 

Avšak interakcia často ovplyvňuje molekulárnu formu senzitizéra, vo väčšine prípadov ide 

o rovnováhu medzi monomérnymi a agregovanými formami. V našom prípade bolo úlohou 

ílového minerálu zabrániť procesu agregácie. Potvrdiť skutočnosti, či sa MM v komplexe 

vyskytuje ako monomér alebo ako agregát, bol systém hodnotený spektrofotometricky (obr. 

1). Absorpčné spektrum saponitu s imobilizovanými molekulami MM v porovnaní 

s absorpčným spektrom vodného roztoku MM, spektrum ukázalo, ţe MM sa v komplexe 

vyskytuje ako agregát. Tvar absorpčných pásov podporil predpoklad, ţe imobilizačný proces 

bol sprevádzaný zmenou v molekulárnom stave MM.  

 
Obr. 1 Absorpčné spektrum MM (–––) a absorpčné 

spektrum MM imobilizovanej so saponitom (–––) 

 

Obr. 2 Absorpčné spektrum MM (–––) a absorpčné 

spektrum MM imobilizovanej s modifikovaným 

saponitom (–––) 

 

Na potlačenie procesu agregácie bola v ďalšej časti štúdie zvolená modifikácia saponitu 

s C12, pričom bol vytvorený nový stabilný heterogénny komplex, a to imobilizáciou molekúl 

MM s modifikovaným ílovým minerálom. Absorpčné spektrum modifikovaného saponitu 

s imobilizovanými molekulami MM (obr. 2) v porovnaní s absorpčným spektrom vodného 

roztoku MM ukázalo, ţe nie sú viditeľné ţiadne významné maximá ukazujúce vznik dimérov 

alebo väčších agregátov MM. Bolo preto moţné usúdiť, ţe prítomnosť modifikovaného 

ílového materiálu významne neovplyvnila elektrónové vlastnosti MM. 

 
Obr. 3 Emisné spektrum LED svetelného zdroja a absorpčné spektrá MM imobilizovanej s ílovým minerálom 

a MM imobilizovanej s modifikovaným saponitom 
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Viaceré štúdie (Peloi a kol. 2008, Rolim a kol. 2012) demonštrujú, ţe interakcia medzi 

svetelnými zdrojmi emitujúcimi viditeľného svetlo v červenej oblasti spektra 

a fotosenzitizérmi, ktoré absorbujú svetlo v rozsahu týchto vlnových dĺţok, akým je aj MM, 

by mohlo mať za následok významnú fotoaktivačnú schopnosť. Z tohto dôvodu bol zvolený 

LED svetelný zdroj emitujúci ţiarenie vo viditeľnej oblasti spektra. Na obr. 3 sú uvedené 

emisné spektrum LED svetelného zdroja a absorpčné spektrá MM imobilizovanej na povrchu 

ako aj medzi vrstvami ílového minerálu a MM imobilizovanej s modifikovaným saponitom. 

Tvar spektier ukazuje ako MM v komplexných systémoch účinne absorbovala ţiarenie. 

Z tohto dôvodu mohlo byť predpokladané, ţe kompozitné fotosenzitizéry účinne absorbovali 

ţiarenie z červeného LED svetelného zdroja a v okamihu oţiarenia účinne generovali 

významné výťaţky singletového kyslíka vo vodnom roztoku, čo bolo preukázané EPR 

spektroskopiou (obr. 4) pouţitím prostriedka spinovej pasce 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu 

(TEMP).  

 

 
 

Obr. 4 EPR spektrum MM, MM imobilizovanej s ílovým minerálom – SMM a MM imobilizovanej 

s modifikovaným saponitom – SC12MM; 2 ml komplexného systému a 20 μl TEMP (10
-4

 mol.l
-1

) 

 

Účinnosť komplexov ako aj neimobilizovanej formy MM bola testovaná na kvasinkách 

Candida albicans SC5314 a grampozitívnych baktériách, a to štandardnom kmeni 

Staphylococcus aureus CCM 3953 a klinickom izoláte S. aureus DHN 18516. Na úvod je 

potrebné spomenúť, ţe ţiadna mikrobiálna inaktivácia nebola zaznamenaná v prítomnosti 

saponitu (0,013 g) a modifikovaného saponitu s C12 (0,0034 g) v tme a ani oţiarením 

suspenzie mikroorganizmov v kombinácii s ílovým minerálom a modifikovaným saponitom 
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a dokonca ani oţiarením mikrobiálnej suspenzie bez nejakého prídavného materiálu. Vo 

všetkých experimentoch boli kontrolné vzorky kultivované bez prítomnosti fotokatalyzátora 

a kaţdá vzorka bola pripravená v troch paralelkách. Boli potrebné tieţ experimenty sledujúce 

vplyv komplexných systémov na rast mikroorganizmov v tme, kde ţiadna inhibícia rastu 

nebola dokázaná. Obr. 5 ukazuje, ţe počet ţivých buniek mikroorganizmov sa zníţil po 

oţiarení svetelným zdrojom v závislosti od pouţitého komplexného systému. Teda 

v kombinácii svetla a heterogénneho systému sa dosiahlo určité percentuálne zníţenie počtu 

preţitých buniek baktérií a kvasiniek a z tohto dôvodu sa mohlo predpokladať, ţe MM 

imobilizovaná s ílovým minerálom ako aj s modifikovaným saponitom  preukazovala 

biologickú aktivitu. Zvýšený antibakteriálny účinok MM imobilizovanej s ílovým minerálom 

bol preukázaný po 2,5 h dobe oţiarenia LED svetelným zdrojom na S. aureus v porovnaní 

s neimobilizovanou formou MM. Výraznejší pokles v počte preţívajúcich bakteriálnych 

buniek bol pozorovaný v prípade kedy bola testovaná modifikácia synteticky pripraveného 

saponitu s C12. C12 dokáţe svojou aktivitou pozmeniť povrchové vlastnosti saponitu na 

hydrofóbne a zároveň redukovať tvorbu dimérov MM, čím by sa dala vysvetliť táto zvýšená 

inhibičná aktivita danej fotoaktívnej látky. V prípade klinického izolátu S. aureus nebol 

pozorovaný aţ tak výrazný pokles v počte preţívajúcich buniek pri pouţití komplexných 

systémov v porovnaní so štandardným bakteriálnym kmeňom S. aureus, aj keď bol v tomto 

prípade preukázaný vyšší antibakteriálny účinok neimobilizovanej formy MM. Pri kvasinkách 

C. albicans bol výraznejší pokles v počte preţívajúcich fungálnych buniek pozorovaný iba pri 

pouţití modifikovaného saponitu s C12.  

 

 
 

Obr. 5 Účinok MM, MM imobilizovanej s ílovým minerálom a MM imobilizovanej s modifikovaným 

saponitom na rast S. aureus a C. albicans 

 

Na obr. 6 a to najmä v prípade kvasiniek C. albicans vidieť, ţe komplex pozostávajúci 

z ílového minerálu a molekúl MM po experimente vytvoril tzv. koloid s naadherovanými 

bunkami. Predpokladáme, ţe mikroorganizmy pokrývajúce tento koloid by mohli zabraňovať 
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interakcii MM imobilizovanej s ílovým minerálom s inými mikrobiálnymi bunkami, čo by 

mohlo vo všeobecnosti zniţovať jej antimikrobiálne účinky. 

 

 
 

Obr. 6 Účinok MM, MM imobilizovanej s ílovým minerálom a MM imobilizovanej s modifikovaným 

saponitom na rast S. aureus a C. albicans 

 

Bunky mikroorganizmov po fotoinaktivačnom procese boli analyzované svetelnou 

mikroskopiou. Na obr. 7 je jasne viditeľné ako sa jednotlivé mikrobiálne bunky koncentrovali 

okolo komplexných systémov. Elektrónové prechody v molekulách senzitizéra a vytváranie 

aktívnych kyslíkových foriem sú veľmi rýchle procesy. Aby sa dosiahol poţadovaný 

fotoinaktivačný účinok, za účelom umoţniť generovanému singletovému kyslíku dosiahnuť 

ciele na mikroorganizmoch je pravdepodobne potrebná dostatočná adherencia mikrobiálnych 

buniek k molekulám senzitizéra, ktorá bola potvrdená v tejto štúdii, avšak na druhej strane 

bola nevýhodná, pretoţe mohla brániť imobilizovanej MM v interakcii s ďalšími 

mikrobiálnymi bunkami a tým zniţovať výsledný antimikrobiálny účinok fotoaktívnej látky. 

 

 
 

Obr. 7 Svetelná mikroskopia – vplyv MM imobilizovanej s ílovým minerálom a MM imobilizovanej 

s modifikovaným saponitom na rast S. aureus a C. albicans; zväčšenie 40× 
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ZÁVER 

Dospelo sa k záveru, ţe MM imobibilizovaná so saponitom modifikovaným kvartérnou 

amóniovou soľou ako aj MM imobilizovaná s ílovým minerálom má vyššiu antimikrobiálnu 

účinnosť na grampozitívne baktérie S. aureus a kvasinky C. albicans v porovnaní 

s neimobilizovanou formou MM. Experimenty ukázali, ţe ílové materiály modifikované 

s C12 sú adekvátne nosiče pre imobilizáciu MM. Okrem toho tento fotosenzitizačný materiál 

účinne generoval  výťaţky singletového kyslíka s účinnou fotoinaktiváciou bakteriálnych 

buniek. Táto štúdia ukázala, ţe interakcia katiónového fotosenzitizéra s modifikovaným 

ílovým minerálom by mohla viesť k vzniku nových materiálov s účinnými antibakteriálnymi 

vlastnosťami. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 
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Voľné radikály vznikajú v ţivom organizme za fyziologických podmienok kontrolovanou 

stimuláciou a podieľajú sa na správnej regulácii mnohých procesov. Aj látky znečisťujúce 

ţivotné prostredie môţu vyvolať tvorbu kyslíkových radikálov. Tieto radikály potom môţu 

ovplyvniť a poškodiť biomolekuly a tým navodiť oxidačný stres. 

Cieľom práce bolo sledovať vplyv bendiocarbu na antioxidačný enzýmový systém mozgu 

samcov a samíc králika. Na základe predchádzajúcich experimentov sme sa rozhodli 

sledovať, či reakcia orgánu na bendiocarb bude ovplyvnená pohlavím. Pohlavie ako príčina 

rozdielov v metabolizme, transformácii a toxicite xenobiotík bolo popísané viacerými autormi 

u viacerých ţivočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je odpoveď samcov a samíc na xenobiotiká 

podobná. Ak sa rozdiely v citlivosti vyskytujú, potom sú častejšie citlivejšie samice. V našej 

práci sa potvrdil opak. Pri sledovaní vplyvu bendiocarbu na aktivitu antioxidačných enzýmov 

mozgu samcov a samíc sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi pohlaviami. 

Samce reagovali na oxidačný atak citlivejšie ako samice. U oboch pohlaví sme dokázali 

signifikantné zníţenie aktivity superoxiddismutázy (SOD). Aktivita SOD sa u samíc oproti 

kontrole zníţila o 35%, zníţenie aktivity enzýmu u samcov predstavovalo aţ 96%. 

Výraznejšia inhibícia aktivity u samcov naznačuje, ţe mozog samcov je citlivejší na 

pôsobenie reaktívnych foriem kyslíka. Aktivita katalázy (CAT) sa v závislosti od pohlavia 

menila rozdielne. U samíc v porovnaní s kontrolou klesla aktivita CAT o 10%, u samcov sa 

naopak aktivita enzýmu zvýšila aţ o 40%. Zníţenie špecifickej aktivity CAT u samíc bolo 

kompenzované zvýšením aktivity glutatiónperoxidázy (GSHPx-H2O2) o 45%. Na základe 

nezmenených hodnôt TBARS v obidvoch experimentálnych skupinách môţeme konštatovať, 

ţe napriek zmenám v antioxidačnom enzýmovom systéme mozgu samcov a samíc králika 

nedošlo peroxidácii lipidov. Výsledky potvrdili, ţe rovnako ako v pečeni a v obličke, je 

kapacita enzýmového antioxidačného systému mozgu podmienená pohlavím jedinca. 

 

ÚVOD 

Kyslík je pre ţivot všetkých aeróbnych organizmov nepostrádateľný. Mnohé metabolické 

procesy, do ktorých kyslík vstupuje sú zdrojom voľných radikálov. Mozog patrí medzi orgány 

s najvyššou spotrebou kyslíka. Jeho funkcia je do veľkej miery závislá na oxidatívnej 

fosforylácii, ktorá je neoddeliteľne spojená s oxidáciou redukovaných koenzýmov 

v dýchacom reťazci. Ten je hlavným zdrojom reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Preto všetky 

orgány, v ktorých sa ATP tvorí prevaţne cestou oxidatívnej fosforylácie potrebujú efektívny 

mechanizmus detoxikácie superoxidu a peroxidu vodíka. Mozog má niekoľko systémov, ktoré 

ho majú chrániť pred oxidačným poškodením (Blomgren a Hagberg, 2006), ale obranný 

mechanizmus voči oxidačnému stresu nie je dostatočný (Achuba a kol., 2005). Nervové 

tkanivo má relatívne nízku antioxidačnú kapacitu. Mozog je jedinečným orgánom a voľné 

radikály v ňom vznikajú cestami, ktoré sú v iných orgánoch úplne neznáme. Tieto voľné 
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radikály môţu spôsobiť neţiaducu oxidáciu dôleţitých komponentov bunky, čo vedie napr. 

k inaktivácií enzýmov. Na druhej strane je istá hladina ROS nevyhnutná pre správne 

fungovanie organizmu, pretoţe v bunke plnia funkciu signálnych molekúl (Bagnyukova  

a kol., 2005). Oxidačný stres je výsledkom porušenia rovnováhy medzi tvorbou oxidantov 

a kapacitou antioxidačného systému (Marks a kol., 1996). Narušenie tejto rovnováhy môţu 

vyvolať mnohé faktory. Jedným z nich sú xenobiotiká.  

Bendiocarb je karbamátový insekticíd, ktorý sa pouţíva v poľnohospodárstve, v záhradách, 

veľkoskladoch,  domácnostiach.  Po absorpcii v tráviacom trakte podlieha rýchlej 

biotransformácii v pečeni, v tkanivách sa nekumuluje a z organizmu sa pomerne rýchlo 

vylučuje (Whyatt a kol., 2003). Pri metabolických premenách môţu vznikať aj látky so 

silnejším alebo iným toxickým účinkom ako pôvodné xenobiotikum (Almášiová a kol., 2010). 

Primárny toxický účinok bendiocarbu sa spája s reverzibilnou inhibíciou acetylcholínesterázy. 

Bolo dokázané, ţe táto látka podporuje aj tvorbu voľných radikálov, čo zvyšuje jej toxický 

účinok (Sobeková a kol., 2009). Organizmus sa pred ich pôsobením bráni tým, ţe sa ich snaţí 

okamţite eliminovať a tak minimalizovať moţné poškodenie. Tento ochranný mechanizmus 

je sprevádzaný zmenou aktivít enzýmov, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní voľných 

radikálov. Zhang a kol. (1990) zistili, ţe inhibičný alebo indukčný efekt xenobiotík závisí od 

ich koncentrácie, od dĺţky expozície a od veku zasiahnutých organizmov. Na základe 

predchádzajúcich experimentov (Holovská a kol., 2005; Sobeková a  kol., 2009) sme sa 

rozhodli sledovať, či odozva mozgu na bendiocarb bude ovplyvnená aj pohlavím.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

V experimente boli pouţité klinicky zdravé králiky (Oryctolagus cuniculus) z farmy zvierat 

(Nitra, SK). 12 samíc (F-Female) a 6 samcov (M-Male) vo veku 84 dní s priemernou 

hmotnosťou 1250 g bolo v rámci pohlavia rozdelených do dvoch skupín. Kontrolné skupiny 

(F-K a M-K) boli kŕmené štandardnou diétou Norm-typ-0-10 a pitnú vodu mali k dispozícii 

ad libitum. Experimentálnym skupinám (F-30, M-30) kŕmeným rovnakou kŕmnou zmesou, 

bol per os podávaný bendiocarb (96% Bendiocarb, Bayer) v dávke 5 mg/kg ţ. h./deň počas  

10 dní. Ďalších 20 dní experimentu bola zvieratám podávaná rovnaká dávka kaţdý druhý deň. 

Experiment bol vykonaný v súlade s etickými poţiadavkami pre prácu s pokusnými 

zvieratami. Na 30. deň experimentu boli zvieratám odobraté mozgy, z ktorých boli pripravené 

25 % (w/v) homogenáty v 5 mmol·l
-1

 TRIS-HCl tlmivom roztoku s pH 7,8. Tlmivý roztok 

obsahoval 0,15 mol·l
-1

 KCl, 1 mmol·l
-1

 Na2EDTA a 2 mmol·l
-1

 GSH. Homogenáty boli pri 

teplote 4 °C a 105 000g centrifugované 1 hodinu. Supernatanty určené pre enzýmové analýzy 

boli uskladnené pri teplote -55 °C.  

Obsah bielkovín v supernatantoch bol stanovený metódou podľa Bradfordovej (1976). 

Stanovenie aktivity superoxiddismutázy (SOD) bolo zaloţené na meraní rýchlosti inhibície 

redukcie cytochrómu c. Superoxidový radikál bol v reakčnej zmesi tvorený 

xantín/xantínoxidázovým systémom (550 nm). Aktivita katalázy (CAT) bola stanovená 

kinetickým sledovaním úbytku H2O2 v reakčnej zmesi (240 nm). Glutatiónperoxidázová 

aktivita (GPx) a aktivita glutatiónreduktázy (GR) bola stanovená na základe merania úbytku 

NADPH+H
+
  pri 340 nm. Aktivita glutatión-S-transferázy (GST) bola stanovená metódou 

podľa Habiga a Jacobyho (1981). Špecifická aktivita enzýmov bola vyjadrená v U·mg
-1

 

proteínu (Sobeková a kol., 2009). TBARS, produkty lipidovej peroxidácie, dávajú farebnú 

reakciu s kyselinou tiobarbitúrovou (535 nm).  

Výsledky sú uvedené ako priemerné hodnoty ± SD. Štatistické hodnotenie bolo prevedené 

Studentovym t-testom. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Spotreba kyslíka v mozgovom tkanive je vysoká. Antioxidačná kapacita mozgového tkaniva 

je ale relatívne nízka a tvorí ju hlavne superoxiddismutáza a kyselina askorbová. Pohlavie ako 

príčina rozdielov v metabolizme, biotransformácii a toxicite xenobiotík bolo popísané 

viacerými autormi, u viacerých ţivočíšnych druhov. Rispin a kol. (2001) sa pokúsili 

sumarizovať poznatky o rozdielnej citlivosti pohlaví na rôzne xenobiotiká. Vo všeobecnosti je 

odpoveď samcov a samíc na xenobiotiká podobná. Štúdie, ktoré skúmali antioxidačný profil 

vo vzťahu k veku ukázali, ţe pozorované rozdiely sú spojené aj s pohlavím testovaných 

jedincov. Väčšina prác povaţuje vek a pohlavie za neoddeliteľné aspekty ovplyvňujúce 

antioxidačný systém. Existujú dôkazy, ţe aktivity antioxidačných enzýmov sú kontrolované 

steroidnými hormónmi (Pajović a kol., 2008). Samotný estrogén má antioxidačné vlastnosti 

(Sugioka a kol., 1987) spájané so schopnosťou tejto molekuly blokovať reakcie lipidovej 

peroxidácie (Green a kol., 1997). Predpokladá sa, ţe táto antioxidačná aktivita nie je 

geneticky podmienená. Pajović a kol. (2008) sledovali vplyv ovariálnych steroidov na aktivitu 

antioxidačných enzýmov v mozgu samíc a samcov potkanov a zistili rozdiely podmienené 

pohlavím. Supresia aktivity SOD ovariálnymi steroidmi bola u samcov priama. U samíc sa 

podobný efekt dosiahol nepriamo cez zmenu hladiny gonadotropínu. Schuessel a kol. (2004) 

sledovali zmeny SOD, GSHPx, GR a hladiny malóndialdehydu v mozgu muţov a ţien 

trpiacich Alzheimerovou chorobou. Aktivita SOD a GSHPx bola vyššia v mozgu ţien neţ 

v mozgu muţov, zatiaľ čo v kontrolnej skupine rozdiely pozorované neboli.  

Pri sledovaní vplyvu bendiocarbu na aktivitu antioxidačných enzýmov mozgu samcov 

a samíc boli zaznamenané štatisticky významné rozdiely. U oboch pohlaví bolo dokázané po 

30 dňoch podávania bendiocarbu signifikantné zníţenie aktivity SOD. Aktivita SOD sa 

u samíc oproti kontrole zníţila o 35 %, zníţenie aktivity enzýmu u samcov predstavovalo aţ 

96 % (Obr. 1). Výraznejšia inhibícia aktivity u samcov naznačuje, ţe mozog samcov je 

citlivejší na pôsobenie reaktívnych foriem kyslíka. Pozorovaná inhibícia aktivity SOD je 

odpoveďou na kumuláciu reaktívnych foriem kyslíka. Hodgson a Fridovich (1975) dokázali, 

ţe peroxid vodíka inhibuje superoxiddismutázu. Inaktivácia enzýmu je spôsobená redukciou 

meďnatých iónov v aktívnom centre enzýmu. Peroxid vodíka je kontinuálne produkovaný 

viacerými enzýmami - superoxiddismutáza, glukózaoxidáza, monoamínoxidáza (Baud a kol., 

2004). Môţeme preto predpokladať, ţe superoxiddismutáza bola inhibovaná nielen vlastným 

produktom, ale aj peroxidom vodíka vznikajúcim inou metabolickou cestou. Inhibícia SOD 

spôsobuje kumuláciu superoxidového radikálu a vedie k poškodeniu mitochondriálnych 

membrán, k uvoľneniu cytochrómu c z mitochondrií a k apoptóze buniek (Huang a kol., 

2000). Chronická inhibícia SOD vedie k apoptotickej degenerácii spinalných neurónov, 

vrátane nervových buniek (Rothstein a kol., 1994). Zníţenie aktivity SOD bolo popísané 

v mozgu potkanov s vekom. S vekom narastá v mozgu produkcia superoxidu a zároveň sa 

zniţuje aktivita SOD. Tým sa zniţuje ochrana pred toxickými radikálmi a urýchľuje sa proces 

starnutia.  Súčasne bola potvrdená priama korelácia medzi zníţenou aktivitou SOD 

a zvýšenou lipidovou peroxidáciou v rôznych častiach mozgu potkanov (Alper a kol., 1998). 
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Obr. 1 Špecifická aktivita superoxiddismutázy v homogenátoch mozgu samíc a samcov králika domáceho po 

aplikácii bendiocarbu 

F-K – kontrola samice;   M-K – kontrola samce 

               F-30 – experimentálna skupina samice; M-30 - experimentálna skupina samce 

              Hodnoty predstavujú aritmetický priemer ± SD (n=6, resp n= 3). Na vyhodnotenie výsledkov bol 

pouţitý Studentov t-test, * p<0,05. ** p<0,01. 
 

Aktivita CAT sa u jednotlivých pohlaví menila rozdielne. U samíc aktivita CAT klesla o 10 

%, u samcov sa naopak aktivita enzýmu zvýšila aţ o 40 %. Zníţenie špecifickej aktivity CAT 

u samíc však bolo kompenzované zvýšením aktivity GSHPx-H2O2 o 45 % (Tab. 1). 

Glutatiónperoxidázy predstavujú najdôleţitejší obranný mechanizmus buniek pred 

oxidatívnym poškodením biologických membrán tvoriacimi sa ROS. Na lipoperoxidáciu sú 

veľmi citlivé biologické membrány a lipoproteíny, pretoţe obsahujú substrát potrebný pre 

oxidačný atak. Mozgové tkanivo je charakteristické vysokým obsahom polynenasýtených 

mastných kyselín (Bruder a kol., 2004). Lipidy tvoria aţ 50 % sušiny mozgového tkaniva. 

GSHPx je v mozgu niekoľkokrát viac rozšírená ako kataláza (Blomgren a Hagberg, 2006). 

K H2O2 má vyššiu afinitu ako kataláza a katalyzuje aj rozklad organických peroxidov, vrátane 

peroxidov membránových fosfolipidov (Bagnyukova a kol., 2005). V literatúre je popisovaná 

vyššia (Andersen a kol., 1997) aj niţšia aktivita GSHPx u samíc neţ u samcov (Bolzan a kol., 

1997). 

 
Tabuľka I. Aktivity  antioxidačných enzýmom a hodnoty TBARS v mozgu samíc a samcov králika domáceho 

po aplikácii bendiocarbu 

 

 F-K F-30 M-K M-30 

CAT 
(U·mg

-1
 prot.) 

4,1 ± 0,7 
a 

3,7 ± 0,5 
a 

3,5 ± 0,5 
a 

4,9 ± 0,3 
b
 

GSHPx-H2O2 

(U·mg
-1

 prot.) 
0,069 ± 0,008 

a
 0,10 ± 0,01 

b
 0,09 ± 0,02 0,088 ± 0,007 

GSHPx-cum 

(U·mg
-1

 prot.) 
0,11 ± 0,01 

a 
0,141 ± 0,008 

b
 0,125 ± 0,008 

a 
0,124 ± 0,002 

a
 

GST 

(U·mg
-1

 prot.) 
0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,1 

GR 

(U·mg
-1

 prot.) 
0,103 ± 0,009 

a 
0,091 ± 0,007 

a 
0,086 ± 0,004 

b 
0,073 ± 0,004 

c 

TBARS 

(A535·mg
-1

 prot.) 
0,0175 ± 0,0007 

 a
 0,016 ± 0,002

 a
 0,00845 ± 0,00001

 b
 0,0091 ± 0,0007

 b
 

F-K – kontrola samice;   M-K – kontrola samce 

F-30 – experimentálna skupina samice; M-30 - experimentálna skupina samce 

Hodnoty sú vyjadrené ako aritmetický priemer  SD (n=6, resp. n=3).   

Rozdielne indexy v rámci príslušného enzýmu a parametra predstavujú štatistickú významnosť p 0.05 
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Štúdie zdravých ľudí a  zvierat ukázali veľmi rozdielne výsledky vo vzťahu antioxidačného 

enzýmového systému k sledovanému orgánu, veku a pohlaviu. Rozdiely v antioxidačnom 

systéme v závislosti od pohlavia by mohli byť spojené aj s regulačnou funkciou steroidných 

hormónov v expresii a aktivite antioxidačných enzýmov (Giergiel a kol., 2012). Rozdiely v  

odpovedi antioxidačných enzýmov po expozícii mohli byť vyvolané rozdielnou kumuláciou 

v samčích a samičích orgánoch a tieţ rozdielnymi mechanizmami eliminácie ROS. Skutočná 

odpoveď organizmu závisí od chemického charakteru xenobiotika, od mechanizmu toxického 

účinku, od miesta pôsobenia a od spôsobu,  akým sa daná látka detoxikuje. Rozdielna 

citlivosť na bendiocarb mohla byť podmienená aj rozdielnym zastúpením lipidov v mozgu, čo 

bolo pozorované pri práci s tkanivami. Samčie mozgy experimentálnych zvierat mali vyššiu 

hmotnosť a väčšie zastúpenie lipidov. Obsah lipidov je podmienený pohlavím a tieţ môţe 

mať vplyv na akumuláciu toxických látok (Cheung a kol., 2001). Práve produkty lipidovej 

peroxidácie mohli byť príčinou inaktivácie SOD u samcov. 

Získané výsledky potvrdzujú, ţe mozog králika bol v dôsledku podávania  bendiocarbu 

vystavený pôsobeniu reaktívnych foriem kyslíka. Na základe nezmenených hodnôt TBARS 

v obidvoch experimentálnych skupinách môţeme konštatovať, ţe napriek zmenám 

v antioxidačnom enzýmovom systéme mozgu samcov a samíc králika nedošlo k oxidačnému 

poškodeniu mozgového tkaniva. Výsledky však potvrdili, ţe rovnako ako v pečeni 

a v obličke, je aj kapacita enzýmového antioxidačného systému mozgu podmienená pohlavím 

jedinca.  
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ABSTRACT 

Ionic liquids are organic salts composed by ions with melting temperature lower than 100°C. 

According to their unique properties such as immeasurable vapour pressure, non-flammablity, 

stability at higher temperatures, ability to solvate organic, inorganic or polymeric materials 

and high ionic conductivity are proposed to be used in various industry applications such as 

catalysts or environmental friendly solvents. One of the main objectives of ionic liquids 

research is their ability to replace conventional organic solvents, which are volatile, 

flammable, have carcinogenic effects on living organisms and have high impact on 

environment in industrial processes. They can be also used in biological reactions, as 

catalysts, in inorganic or organic synthesis, purification processes and for gas separation. 

Radionuclide extraction properties of ionic liquids are studied due to their high selectivity and 

kinetic properties of these compounds. The possibility of solid matrix impregnation with ionic 

liquids shows high potential for development of new solid phase extractants for radionuclide 

removal or concentration. The result of this work indicate that phosphonium ionic liquid 

Cyphos 101 impregnated on Teflon or Amberchrom CG-300s solid matrix is suitable for 

TcO4
-
 extraction from aquaeous phase. 

Key words: ionic liquid; technetium;  extraction 

 

 

 

INTRODUCTION 

Ionic liquids consist of organic cation associated with organic or inorganic anion. Low energy 

of their crystalline lattice causes that they are fluid at laboratory temperature. Their physical 

and chemical properties come from a structure of a cation and anion in their structure and can 

be changed for example by changing an alkyl chain length or change of an anion. According 

to organic solvents, gases, microcomponents and radionuclides, extraction properties of ionic 

liquids are examined due to high selectivity and extraction kinetics provided by these 

compounds. The possibility of solid matrix impregnation with ionic liquids shows high 

potential for development of new solid phase extractants mainly for radionuclide, specific or 

low concentrated heavy metals removal or concentration in flow or column arrangement. 

Impregnation of solid matrixes with extracting agents or ionic liquids is simple and lowers the 

amount of agents needed for effective separation of metal ions. According to combination of 

extraction methods selectivity, advantages of sorption methods and simple elution these 

sorbents are suitable for use in flow systems. 
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METHODS 

First, there was a liquid-liquid extraction used to find out which ionic liquid is the most 

effective for pertechnetate extraction from a water phase at various conditions. There were six 

ionic liquids used solubilized in four different organic solvents with different polarity–

cyclohexane, chloroform, toluene and n-butanole with rising polarity from cyclohexane to n-

butanole. Water phase to organic phase ratio of 1:1 was used for all of the liquid-liquid 

extraction experiments. Effect of pH value and influence of various cations and anions was 

studied. Britton-Robinson buffer was used for pH dependence experiments with an increment 

of 10-100×10
-6

 dm
3
 of pertechnetate solution (according to its activity) from Drytec 

pertechnetate generator. In a case of influence of various cations and anions, 1×10
-3

 mol.dm
-3

 

water solution of chloride salts, in a case of cations, and sodium salts, in a case of anions, was 

used as a water phase with an increment of 10-100×10
-6

 dm
3
 of pertechnetate solution 

(according to its activity) and adjusted to pH=2 with HCl. 15 minutes was a contact time of 

both phases. After this, water phase was taken away quantitatively and activity was measured 

for 100 seconds on Perkin Elmer 1470 Wizard gamma counter. 

Amberchrom CG-300s was used as a solid matrix for ionic liquid impregnation. 2 grams of 

Amberchrom CG-300s was placed into Erlenmeyer flask, mixed with 2 grams of Cyphos 101 

solubilized in 20 ml of methanol. This mixture was heated and stirred under reflux. After 30 

minutes the suspension was filtered and dryed for 2 hours at 100 °C. The resulting weight was 

2,5 grams, which means 25 % w/w of Cyphos 101 impregnated on Amberchrom CG-300s. 

Column experiments were performed with 200 mg of this sorbent in column with a water 

phase flow of 1 cm
3
/min. Before first usage, column was saturated with 40 cm

3
 of H2O first, 

then with 40 cm
3
 of 8 mol·dm

-3
 HNO3.

 
Sorption experiments from water phase were 

performed from 20 cm
3
 of water with an increment 10 – 100 µl of pertechnetate generator 

solution and adjusted to pH=2 with HCl. After sorption, 1 cm
3
 of water phase was taken for 

an activity measurement. For desorption of pertechnetate from a column  2 mol·dm
-3

 HNO3, 4 

mol·dm
-3

 HNO3, 8 mol·dm
-3

 HNO3, 2 mol·dm
-3

 NaNO3 was used. After desorption there was 

1 cm
3
 of desorption solution taken for activity measurement. 

 

RESULTS 

 

 
 

Fig. 1 Sorption and desorption of a pertechnetate on an Amberchrom CG-300s impregnated with Cyphos 101 
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Figure 1 shows result of column experiments with Cyphos 101 fixed on Amberchrom CG-

300s solid matrix. Linear increase of column activity shows quantitative sorption of TcO4
-
. 

Plateau region shows column activity after whole volume of water phase flowed over. 

Following column activity decrease is tied to desorption with 2, 4 and 8 mol·dm
3
 HNO3 and 2 

mol·dm
3
 NaNO3.  

Pertechnetate was sorbed quantitatively because at least 99,8 % of original pertechnetate 

activity took place in column. In a case of desorption, 15,4 %, 7,8 % and 3,6 % of original 

pertechnetate activity remained in column after elution with 2, 4 a 8 mol·dm
3
 HNO3. 

Desorption with 2 mol·dm
3
 NaNO3 caused that 42,6 % of original pertechnetate activity 

remained in column.  

8 mol·dm
3 

HNO3 was used for desorbing pertechnetate from column quantitatively. This 

solution was also used for cleaning column after desorption with other solutions which were 

unable to desorb all of the pertechnetate. 

 
Table I. Pertechnetate distribution in sorption-desorption experiments Fig.1 

 

Sample counts CPM 
V 

CPM0 
Rsolution 

[%] 
Rcolumn 

[%] [cm3] 

blank 203241 122783 20 2455660     

sorption pH = 2 471 202 20 4040 0,164518 99,83548 

desorption 2 mol·dm3 HNO3 173226 103936 20 2078720 84,65016 15,34984 

blank 230230 139365 20 2787300     

sorption pH = 2 223 53 20 1060 0,03803 99,96197 

desorption 4 mol·dm3 HNO3 211837 127102 20 2542040 91,2008 8,799196 

blank 399571 244897 20 4897940     

sorption pH = 2 924 473 20 9460 0,193142 99,80686 

desorption 8 mol·dm3 HNO3 378706 235998 20 4719960 96,36623 3,633773 

blank 86439 51757 20 1035140     

sorption pH = 2 140 3 20 60 0,005796 99,9942 

desorption 2 mol·dm3 NaNO3 48860 29680 20 593600 57,3449 42,6551 

 

 

CONCLUSION 

From previous experiments, Cyphos 101 was chosen as the most suitable ionic liquid 

for solid matrix impregnation for pertechnetate concentration. Amberchrom CG-300s 

was used as a solid matrix for impregnation. In a case of Amberchrom CG-300s 25 % 

w/w impregnation was achieved. 

Related to column experiments, pertechnetate was sorbed quantitatively at 1 cm
3
/ 

min water phase flow. Desorption curve is highly dependent on a  solution used and 

an amount of a pertechnetate remaining sorbed on a column culminating at various 

values. 8 mol·dm
3
 HNO3 gives quantitative elution of pertechnetate from column, 2 

mol·dm
3
 NaClO4 gives almost quantitative results. There were at least 5 sorption-

desorption cycles performed on each column  with no properties change noticed. All 

of the results were highly reproducible.  
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ABSTRAKT 

Práca sa zaoberá stanovením šesťmocného chrómu vo vodách podľa vybraných normovaných 

metód, ktoré sú beţne pouţívané v laboratóriách. Na stanovenie sa pouţívali metódy: 

coulometrické stanovenie, stanovenie šesťmocného chrómu z rozdielu po meraní celkového 

chrómu a trojmocného chrómu metódou OES – ICP po oddelení šesťmocného chrómu 

a spektrofotometrické stanovenie Cr
6+

. Spektrofotometrická metóda mala tri rôzne 

modifikácie. Výsledky merania uvedenými metódami sú porovnávané pre modelové vzorky 

pitnej vody, a pre reálne vzorky odpadovej vody. Stanovený obsah šesťmocného chrómu 

vo vzorkách odpadovej vody bol porovnaný s výsledkami merania technikou kalibrácie 

prídavkom roztoku štandardu. Zároveň sme určili vhodné metódy pre stanovenie 

šesťmocného chrómu vo vodách. 

 

 

 

ÚVOD 

Antropogénnym zdrojom chrómu v prírodných vodách sú niektoré vody z baníckej činnosti, 

odpadové vody z koţiarského priemyslu, spracovania rúd a z povrchovej úpravy kovov. 

V malých koncentráciách je chróm obsiahnutý aj v odpadových vodách textilného priemyslu, 

kde je súčasťou niektorých farbiacich kúpeľov. Z fyziologického hľadiska je chróm prvok 

esenciálny, ale aj toxický. Precitlivenosť na chróm môţe byť taká veľká, ţe ochorenie vzniká 

uţ pri nosení šperkov z kovu obsahujúceho chróm. Toxicky pôsobia najmä zlúčeniny Cr
VI

. 

Najváţnejším ochorením, ktoré tieto zlúčeniny vyvolávajú, je nádorové ochorenie pľúc, 

ktorého indukcia bola experimentálne potvrdená u pokusných zvierat (Humeníková , 2002). 

V súčasnej dobe sa na stanovenie Cr
VI

 v prírodných vodách  najčastejšie vyuţíva 

spektrofotometrické meranie absorbancie komplexu, ktorý vznikne reakciou šesťmocného 

chrómu s 1,5-difenylkarbazidom. Predpokladá sa, ţe Cr
VI

 v mierne kyslom prostredí oxiduje 

difenylkarbazid na difenylkarbazón a sám sa redukuje na Cr
III

 a reakčné produkty okamţite 

vytvoria intenzívne sfarbený červenofialový komplex (Kalavska a kol, 1987). Ďalšou priamou 

metódou stanovenia šesťmocného chrómu je coulometria. Nepriame meranie obsahu 

šesťmocného chrómu je obyčajne zaloţené na zistení rozdielu obsahu chrómu po meraní jeho 

celkového obsahu vo vzorke a meraní chrómu vo vzorke po oddelení trojmocného, alebo 

šesťmocného chrómu. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Odber vzoriek bol zabezpečený firmou, ktorá si dala zanalyzovať priesaky zo skládky na 

prítomnosť určitých látok. Vzorky vody boli odobrané do sklenených vzorkovníc 

a uskladnené v chladničke podľa normy (STN EN ISO 5667-3, 2003). Z odobratých vzoriek 

sme vybrali 5 (A, B, C, D a E), ktoré sme vyuţili na experiment. Do experimentu sme zaradili 

aj jednu vzorku (Studňa) podzemnej vody, ktorá pochádzala zo súkromnej studne. Vzorky sa 

upravovali len filtráciou cez membránový filter o veľkosti pórov 0,45 µm, aby sa odstránili 
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jemné nečistoty, ktoré by nám pri stanovení chrómu pôsobili rušivo a riedením sme odstránili 

jemné zafarbenie, ktoré bolo pri niektorých vzorkách spôsobené koncentráciou chrómu alebo 

rôznymi inými prímesami. 

Na stanovenie Cr
VI

 (v koncentráciách  0,01 mg/l) sa pouţila spektrofotometrická metóda 

(STN EN ISO 18412 ,2006) s 1,5-difenylkarbazidom. Absorbancia sa merala priamo alebo po 

extrakcii do amylalkoholu pri vlnovej dĺţke 540 nm. Ďalšou metódou na stanovenie Cr
VI

 je 

spektrofotometrická metóda po predbeţnej úprave vzorky. Predbeţná úprava vzorky 

zabezpečila stabilizáciu Cr
VI

 a Cr
III

, ak je vo vzorke prítomný. Stanovenie pokračovalo 

vznikom červenofialového chrómdifenylkarbazónového komplexu (STN ISO 11083, 1998). 

Poslednou spektrofotometrickou metódou pouţitou na stanovenie Cr
VI

 bola fotometrická 

metóda za pomoci kyvetových testov Cr
VI

 vyuţitím setov LCK 313 a spektrometra DR 3900.  

Optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (OES - ICP)sa pouţila na 

stanovenie celkovej koncentrácie chrómu. Najskôr sa oddelili rozpustné formy Cr
VI

 a Cr
III

 

v odpadovej vode spoluzráţaním, chroman (ako Cr
VI

) vytváral s olovnatými soľami 

nerozpustný chroman olovnatý. V pôvodnej vzorke sa stanovil Cr
celk

 taktieţ metódou OES - 

ICP a z rozdielov Cr
celk

 – Cr
III

 sa stanovila koncentrácia Cr
VI

 (STN EN ISO 11885, 2009). 

Poslednou metódou, ktorá sa pouţila na stanovenie Cr
VI

 bola prietoková coulometrická 

titrácia. 

Reálne vzorky boli testované aj metódou kalibrácie prídavkom štandardného roztoku. 

Vyuţívali sme dva vopred pripravené štandardy o koncentrácií 1 mg/l a 10 mg/l, ktoré sme 

pripravili postupným riedeným zo základného roztoku o koncentrácií 1000 mg/l. Prídavok 

štandardu sme dávali do objemu (vzorka A, E), alebo nad rysku (C, D). Takto sme si 

pripravili tri roztoky rôznej koncentrácie pre kaţdú vzorku. V tabuľke I sú zhrnuté prídavky 

štandardov pre kaţdú vzorku, riedenie vzorky a z nej vyplývajúci faktor zriedenia. 

 
Tabuľka I. Prídavky štandardov k jednotlivým vzorkám 

 

Vzorka 
Riedenie 

[ml] 

Prídavok 1 

[mg/l] 

Prídavok 2 

[mg/l] 

Prídavok 3 

[mg/l] 

Faktor 

riedenia 

A 2 ml/100 ml - 0,05 0,1 50 

C - - 0,05 0,1 1,01 

D - - 0,05 0,1 1,01 

E 10 ml/100 ml - 0,05 0,1 10 

 

V takto pripravených roztokoch sme stanovili obsah Cr
VI

 spektrofotometricky podľa normy 

STN 18412, normy STN 11083, fotometricky za pomoci kyvetového testu, coulometrickou 

metódou a nepriamou metódou z rozdielu koncentrácie celkového chrómu a koncentrácie 

trojmocného chrómu (po oddelení šesťmocného chrómu spoluzráţaním) meraného metódou 

OES-ICP. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
V tabuľke II sú zhrnuté výsledky pre všetky testované reálne vzorky pomocou jednotlivých 

pouţitých metód na stanovenie Cr
VI

. 

Vzorku podzemnej vody odobratú zo súkromnej studne sme stanovili coulometrickou 

a spektrofotometrickou metódou vhodnou na stanovenie chrómu v pitných vodách. Pri 

ostatných metódach bola koncentrácia Cr
VI

 mimo limitu detekcie. Pri vzorke B sme 

nenamerali výsledky pre coulometriu, pretoţe vzorka obsahovala veľa rušivých vplyvov 

a coulometer nezaznamenal ţiaden signál. Výsledky pre túto vzorku chýbajú aj pri OES-ICP 

a kyvetovom teste Cr
VI

, pretoţe prístroje nenamerali ţiadne alebo veľmi nízke hodnoty. 
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Tabuľka II. Výsledné hodnoty pre reálne vzorky bez prídavku štandardného roztoku 

 

Vzorka 
Coulometria 

[mg/l] 

OES-ICP 

[mg/l] 

STN 11083 

[mg/l] 

STN 18412 

[mg/l] 

Kyvetový test 

[mg/l] 

A 2,36 2,465 2,45 2,49 2,5 

B - - 0,0048 0,0042 - 

C 0,0105 0,0191 0,017 0,0232 0,021 

D 0,0484 0,0588 0,0468 0,0663 0,065 

E 0,0434 0,0459 0,041 0,0491 0,055 

Studňa 0,0033 - - 0,0044 - 

  

Všetky namerané koncentrácie Cr
VI

 okrem výsledkov zo vzorky Studňa sme vyuţili na párové 

porovnanie dvojíc a na dvojfaktorovú metódu ANOVA. Pred pouţitím metódy ANOVA boli 

overené predpoklady pre pouţitie vynechaním vybočujúcich hodnôt aby platila normalita. 

Rozdiel medzi strednými hodnotami dvoch metód je vo všetkých prípadoch nevýznamný. 

Metódou kalibrácie prídavkom štandardného roztoku sme podrobili štyri vybraté vzorky A, C, 

D, E a stanovili Cr
VI

 spektrofotometricky normou STN 11083, STN 18412 a metódou OES-

ICP. Tieto metódy sú uvádzané ako vhodné na stanovenie Cr
VI

 v odpadových vodách. 

Výsledky sme vyhodnotili štatistickým programom QC Expert a výsledné hodnoty sme 

odčítali priamo z grafu pre kaţdú metódu zvlášť. 

V nasledujúcej tabuľke III sú zhrnuté výsledné koncentrácie pre jednotlivé vzorky 

bez prídavku štandardu (znamienko –) a s prídavkom štandardu (znamienko +) vybratými 

metódami.  

 
Tabuľka III. Výsledné koncentrácie pre reálne vzorky bez prídavku a prídavkom štandardu 

 

Vzorka 

OES-ICP 

[mg/l] 

STN 11083 

[mg/l] 

STN 18412 

[mg/l] 

- + - + - + 

A 2,465 2,375 2,45 2,78 2,49 3,09 

C 0,0191 0,0206 - - - - 

D 0,0588 0,065 0,0468 0,1 0,0663 0,097 

E 0,0459 0,1 0,041 0,0924 0,0491 0,0832 

  

 

Pri vzorke A vyšli pre OES-ICP a STN 11083 porovnateľné výsledky aţ na výsledok získaný 

normou STN 18412. Ten bol oproti vzorke bez prídavku štandardu mierne posunutý. Aj pri 

vzorke C sú výsledky porovnateľné. Pri vzorke D sú hlavne pri spektrofotometrii výsledky 

odlišné a pri OES-ICP sú výsledky porovnateľné. Vzorka E mala všetky výsledky voči vzorke 

bez prídavku štandardného roztoku výrazne posunuté. Keďţe výsledky sú vo väčšine 

prípadoch rozdielne je vhodnejšie pri ďalšom stanovení koncentrácie Cr
VI

 v neznámych 

vzorkách pouţiť metódu kalibrácie prídavkom štandardného roztoku a tým zamedziť vplyvu 

matrice na konečný výsledok stanovenia. 

Výber metódy, ktorou sa stanoví šesťmocný chróm vo vode, záleţí aj od náročnosti ale aj od 

rozsahu metódy. V tabuľke IV sme preto zoradili metódy vzhľadom na ich náročnosť, od 

najkratšieho po najdlhšie stanovenie. Zamerali sme sa aj na rozsah metódy a limit detekcie. 
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Tabuľka IV. Porovnanie metód vzhľadom na náročnosť a časové hľadisko metódy 

 

Poradie 
Časové hľadisko  

(meranie prístrojom) 
Náročnosť metódy 

1 STN 18412 (cca 5 s) Kyvetový test (5 min.) 

2 STN 11083 (cca 5 s) Coulometria (15 min.) 

3 Kyvetový test (cca 5 s) STN 18412 (40 min.) 

4 OES – ICP (cca 10 min.) OES – ICP (50 min.) 

5 Coulometria (cca 15 min.) STN 11083 (3,5 hod.) 

 

Keď porovnáme čas stanovenia priamo prístrojom, tak medzi najkratšie patrí 

spektrofotometria všetkými tromi modifikáciami. Pribliţne do 5 s dokáţu prístroje 

vygenerovať výsledok. Medzi najdlhšie stanovenie prístrojom patrí coulometria. Toto 

stanovenie trvá cca 15 min. Pokiaľ zohľadníme celkovú náročnosť metódy na čas tak medzi 

najkratšiu metódu patrí fotometria za pomoci kyvetového testu Cr
VI

 cca 5 minút. Najdlhšie 

trvá spektrofotometrická metóda podľa normy STN 11083 cca 3,5 hod. 

V tabuľke V sme zoradili limit detekcie, ktorý sme získali zo štatistického programu QC 

Expert pre kalibračné závislosti jednotlivých metód. Ku kaţdej metóde sme priradili i rozsah 

metódy. 

 
Tabuľka V. Porovnanie limitu detekcie a rozsahu metódy 

 

Poradie 
Limit detekcie 

[mg/l] 

Rozsah metódy 

[mg/l] 

1 OES-ICP (0,0003) [0,0005 – 2] 

2 STN 11083 (0,0011) [0,05 – 3] 

3 STN 18412 (0,0011) [0,002 – 0,05] 

4 Coulometria (0,0019) [0,002 – 0,2] 

5 Kyvetový test (0,0187) [0,03 – 1,0] 

 

Pre stanovenie podľa normy STN 18412 a STN 11083 je limit detekcie rovnaký, rovný 

hodnote 0,0011 mg/l. Rozdiel je však v rozsahu koncentrácií Cr
VI

, ktoré dokáţeme týmito 

spektrofotometrickými metódami stanoviť. Podľa normy STN 18412 vieme stanoviť rádovo 

aţ desaťnásobne niţšie koncentrácie Cr
VI

 ako podľa normy STN11083. Pre metodický pokyn 

coulometrického stanovenia Cr
VI

 od výrobcu prístroja Eca-Flow bol doporučený rozsah 

meraní od 0,002 do 0,2 mg/l koncentrácie Cr
VI

 a pre spektrofotometrické stanovenie Cr
VI

 

kyvetovými setmi výrobcu Hach-Lange bol doporučený rozsah meraní obsahu Cr
VI

 od 0,03 

mg/l do 1,0 mg/ Pre nepriame stanovenie obsahu Cr
VI

 meraním rozdielu celkového obsahu 

Cr
celk.

 a Cr
III

 po oddelení Cr
VI

 spoluzráţaním metódou OES-ICP neboli publikované ţiadne 

výsledky, avšak pre účely tejto práce sme overili účinnosť zráţania do 1 mg/l Cr
VI

, čo spolu 

s nízkym detekčným limitom stanovenia chrómu nám umoţňovalo stanovenie Cr
VI

 touto 

metódou od 0,003 mg/l do 1 mg/l. 

 

ZÁVER 

V práci je popísané stanovenie šesťmocného chrómu vo vodách vybranými normovanými 

metódami. Na stanovenie bola pouţitá metóda coulometrického stanovenia, metóda 

nepriameho stanovenia Cr
VI

 metódou OES – ICP a metóda spektrofotometrického stanovenia 

Cr
VI

 s 1,5-difenylkarbazidom, ktorá mala tri modifikácie. 

Výsledky analýzy reálnych vzoriek odpadovej vody z vytekajúcej skládky boli porovnávané s 

výsledkami dosiahnutými analýzou týchto vzoriek uvedenými metódami za pouţitia techniky 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

319 
 

kalibrácie prídavkom roztoku štandardu ku vzorkám. Pre vzorku A boli namerané výsledky 

pre nepriamu metódu (OES-ICP) a STN 11083 zrovnateľné, metódou STN 18412 bol 

výsledok po prídavku štandardu vyšší obsah Cr
VI

. Vzorka B dávala pre nepriamu metódu 

stanovenia Cr
VI

 (OES-ICP) zhodné výsledky. Pre vzorky C a D boli výsledky stanovenia Cr
VI

 

bez prídavku štandardu a s prídavkom štandardu rozdielne. Pre tieto vzorky je zrejme nutné 

pouţívať techniku kalibrácie prídavkom roztoku štandardu. 

Analýza vzorky E (odpadová voda zo skládky koţiarského priemyslu, silne zafarbená, 

s veľkým podielom organických látok, vysoká hodnota absorbancie slepého pokusu, 

neúčinnosť čírenia a odstránenia rušivých látok podľa STN 11083) dávala pre kaţdú, nami 

pouţitú metódu, bez prídavku, ale aj s prídavkom roztoku štandardu rozdielne výsledky. Pre 

tento typ vody nebola vhodná ţiadna s pouţitých metód, pre stanovenie obsahu Cr
VI

 v tejto 

vzorke bude potrebná podrobnejšia analýza jej matrice, aby sa zistil rušivý vplyv 

jednotlivých, v nej obsiahnutých zloţiek. 

Praktickým prínosom práce je porovnanie výsledkov stanovenia Cr
VI

 v reálnych vzorkách 

a odporučenie vhodnej metódy stanovenia Cr
VI

  vo vzorkách odpadovej vody, ktoré vytekajú 

z rôznych miest konkrétnej skládky odpadu, zistenie, ţe ţiadna z uvedených metód nedáva 

správne výsledky pre matricu vzorky F zo skládky koţiarskeho priemyslu, a pre tento typ 

odpadovej vody je nutné pouţiť inú metódu. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola vypracovaná s podporou grantu KEGA 006 TnU AD – 4/2014. 
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ÚVOD 

Zabezpečenie dostatočného mnoţstva potravín je jedným z najváţnejších problémov ľudstva. 

Tento problém sa rieši zlepšovaním klasických technológií výroby z dostupných zdrojov, 

vyhľadávaním nových zdrojov potravín a vyuţívaním netradičných surovín. V posledných 

rokoch sa zaznamenal veľmi rýchly rozvoj potravinárskej chémie a technológie, ktorá sa 

zaoberá zloţením surovín a produktov, ich zmenami pri spracúvaní a uskladňovaní. 

Pozornosť sa venuje aj prídavným látkam, ktoré sa neustále skúmajú kvôli ich nepriaznivým 

účinkom na zdravie. Tieto prídavné látky nám zaručujú široký výber potravín na pultoch 

predajní a taktieţ dostupnosť niektorých druhov potravín počas celého roka. 

Pravidlá o uvedení zloţenia potravín viedli k vzniku rozsiahlych zoznamov aditívnych látok 

s ich chemickými názvami a nový číselný systém označovania s kódmi E, ktorý mal 

spotrebiteľovi a výrobcovi uľahčiť orientáciu. Označenie „E― znamená, ţe pouţitie týchto 

látok v potravinách bolo schválené v rámci EÚ. Povolenie prídavných látok sa viaţe 

k prísnemu schvaľovaciemu procesu, ktorého súčasťou sú výskumy týkajúce sa vplyvov 

týchto látok na zdravie ľudí. Organizácie, ktoré sa zaoberajú potravinárskymi prídavnými 

látkami na medzinárodnej úrovni sú JECFA (Joint FAO/WHO Expert Comittee on Food 

Additives), EFSA (European Food Safety Authority), prípadne Codex Alimentarius. Ak sa 

pre niektorú prídavnú látku dokáţe váţny negatívny vplyv na zdravie, vyčiarkne sa 

z pozitívneho zoznamu aditívnych látok a odoberie sa jej kód E.  

Niektoré prídavné látky majú negatívne vedľajšie účinky na zdravie, ktoré sa môţu prejaviť 

aţ po rokoch ich pouţívania. Po preukázaní váţnych vedľajších účinkov príslušné organizácie 

zakáţu pridávanie týchto látok do potravín. Pre niektoré látky však nie sú výsledky výskumov 

celkom jednoznačné. Jednotlivé štáty EÚ môţu zakázať niektoré látky povolené v EÚ, ale 

nemôţu povoliť pouţitie prídavných látok zakázaných európskou legislatívou. 

Negatívny názor na aditívne látky na Slovensku bol vyvolaný zmenou v označovaní zloţenia 

potravinárskych výrobkov Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky o označovaní potravín č. 127/2012 Z. z.. Kaţdá aditívna látka, ktorú 

hotová potravina obsahuje, musí byť uvedená na etikete obalu. Dávnejšie sa všetky prísady 

uvádzali v obecných skupinách, ktoré označovali ich funkciu, napr. ako konzervačné činidlá, 

antioxidanty alebo farbivá. V bulvárnej tlači sa objavili mnohé články o škodlivých účinkoch 

všetkých chemických prísad a prisudzuje sa im celý rad rôznych ochorení od hyperaktivity aţ 

po chronické choroby. Pozitívnym výsledkom tejto „anti-kampane― proti aditívnym látkam je 

skutočnosť, ţe výrobcovia potravín sa zamerali na zminimalizovanie dávok aditívnych látok 

do potravín, prípadne na ich úplnú elimináciu bez negatívneho vplyvu na akosť. Zároveň 

viedol tento trend k zvýšeniu predaja mrazených potravín a širšiemu vyuţívaniu 

chladiarenských a mraziarenských postupov pri konzervácii potravín. 
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METÓDY 

V tejto práci sme vyzdvihli také potravinárske aditívne látky, ktoré sú v niektorých 

európskych a mimoeurópskych štátoch zakázané, ale legislatíva EÚ a slovenská legislatíva 

ich povoľuje. Porovnávali sme prídavné látky povolené v Slovenskej, Českej a Maďarskej 

republike a uviedli sme aj údaje získané z niektorých iných štátov (bez nároku na úplnosť).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Našli sme 129 aditívnych látok, ktoré sú v niektorých štátoch zakázané, ale v iných povolené. 

Z nich je 55 takých, ktoré slovenská legislatíva povoľuje, ale v niektorých iných európskych 

alebo mimoeurópskych štátoch sú zakázané (Tabuľka I). Zaradenie týchto látok podľa funkcie 

a vlastnosti, ktorú v potravinách upravujú, je uvedené v Tabuľke II. Niektoré aditívne látky 

môţu mať viac funkcií, ale do systému E-čísiel môţu byť zaradené iba raz. Keďţe sme látky 

v Tabuľke II uviedli podľa ich všetkých funkcií, ich súhrnný počet je vyšší ako 55. 

Je potrebné sa zamyslieť nad tým, akú dôleţitosť majú jednotlivé skupiny. Vynechanie 

konzervačných látok by mohlo spôsobiť väčšiu škodu ako je riziko vyplývajúce z ich 

pouţívania. K najviac škodlivým konzervantom patria dusitany a dusičnany, hojne 

vyuţívané v potravinárskom priemysle. Ich najdôleţitejšou vlastnosťou je inhibičný účinok na 

baktérie Clostridium botulinum, tvoriace mimoriadne toxický botulotoxín, známy aj pod 

názvom „klobásový jed―. Okrem konzervačných účinkov na mäsové výrobky stabilizujú aj 

ich zafarbenie. V dobe, keď sa zistila schopnosť stabilizovať zafarbenie mäsových výrobkov, 

antimikrobiálny efekt dusičnanov ešte nebol známy. Dusitany reagujú s prírodnými amínmi 

a vytvárajú nitrozamíny, silne karcinogénne látky. Endogénna expozícia ľudí nitrozamínmi 

pochádza teda hlavne z prijatých dusitanov a dusičnanov v potrave (Choi, 1985). Mäsové 

výrobky, údené ryby, pivo, potraviny konzervované alebo tepelne ošetrené sú bohatými 

zdrojmi nitrozamínov (Shibamoto a Bjeldanes, 2009). Bolo preukázané, ţe rýchlosť 

spontánnej tvorby nitrozamínov v potravinách pri konzervovaní dusičnanmi je závislý na 

teplote spracovania výrobkov po pridaní dusičnanov. Dusitany sú silne toxické látky, 

smrteľná dávka pre človeka je 2-6 g, v závislosti na telesnej hmotnosti. Karcinogénny účinok 

sa prejavil na rôznych orgánoch: bol preukázaný vznik rakoviny pečene, pľúc, paţeráka, 

močového mechúra, pankreasu a ďalších orgánov (Choi, 1985). Mimoriadne citlivé na účinok 

týchto látok sú vyvíjajúce sa embryá. Bol pozorovaný zvýšený výskyt spontánnych potratov 

(Hecht, 2008) a vznik rakoviny aj u potomstva. Okrem karcinogénneho účinku bol dokázaný 

aj ich mutagénny, teratogénny a alergénny účinok. Môţu vyvolať aj ťaţký anafylaktický šok 

(Hawkins a Katelaris, 2000). V krvi môţu spôsobiť methemoglobinémiu, čo je obzvlášť 

nebezpečné pre dojčatá a malé deti. V oblastiach s vyšším mnoţstvom dusitanov alebo 

dusičnanov v pitnej vode sa takú vodu neodporúča podávať malým deťom. O škodlivých 

vplyvoch dusitanov a dusičnanov v odborných kruhoch niet pochýb, ale zatiaľ nepoznáme 

miesto nich náhradu, ktorá by bola tak účinná a zároveň ekonomicky výhodná.  

Medzi kontroverznými konzervačnými látkami sú aj deriváty kyseliny benzoovej, ktorá je 

jednou z najstarších a najpouţívanejších chemických konzervantov. Kyselina benzoová má 

veľmi silný antimikrobiálny účinok voči baktériám, kvasinkám aj plesniam, predovšetkým 

v kyslom prostredí (Tóth, 2011). Akútna toxicita kyseliny benzoovej ako prídavnej látky je 

nízka. Avšak, u citlivých osôb, môţe uţ príjem dávky niţšej ako 5 mg/kg telesnej hmotnosti 

za deň spôsobiť neimunologické reakcie (pseudoalergie). Niektoré štúdie naznačujú, ţe veľmi 

vysoký príjem kyseliny benzoovej môţe mať nepriaznivé účinky, ako je napr. metabolická 

acidóza, hyperpnoe a kŕče (WHO, 2000). Boli pozorované aj alergické reakcie na kyselinu 

benzoovú a benzoany, napr. ţihľavka, rhinitis a pruritus (Asero, 2006) alebo kontaktný 

ekzém. Zriedka vyvolávajú astmu a anafylaktické reakcie. Nepriaznivé účinky benzoátov na 

erytrocyty boli pozorované v in vitro štúdiách sledovaním aktivity niektorých enzýmov (Bas a 

kol., 2014). 
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Medzi antioxidantmi sú problematické syntetické antioxidanty. Butylovaný hydroxyanizol 

(BHA) a butylovaný hydroxytoluén (BHT), ako aj terciárny butylhydrochinón (TBHQ) sú 

v niektorých štátoch zakázané. Boli popísané prípady, keď BHA a BHT vyvolali ţihľavku a 

kontaktný ekzém (Ortolani a kol., 1999). Pre BHA bola popísaná estrogénna aktivita (Okubo 

a Kano, 2003). Niektoré pokusy na potkanoch poukazovali na poškodenie pečene a štítnej 

ţľazy a negatívny účinok na imunitu. Po aplikácii TBHQ bolo pozorované u zvierat ukladanie 

hemosiderínu do sleziny a vyšší výskyt hnisavých zápalov obličiek. Na ľudské lymfocyty 

pôsobí cytotoxicky. Podľa literatúry je smrteľná dávka TBHQ uţ 5 g (Seznam ...). 

Farbivá pouţívané v potravinárstve upravujú iba vzhľad potravín. Je zaráţajúce, ţe v tejto 

skupine je 11 takých látok, ktoré sú pre svoje nevhodné vlastnosti vo viacerých krajinách 

zakázané. Väčšina syntetických farbív spôsobuje alergie a je nevhodná pre detskú stravu 

(Tanaka, 2006). Napriek tomu sa často pridávajú do potravín atraktívnych pre deti 

(cukrovinky, ovocné prípravky). Tartrazín spôsobuje alergie, anafylaktické reakcie, reakcie 

charakteru ľahkej astmy, vzplanutie atopického ekzému, reakcie charakteru koţnej 

vaskulitidy a kontaktnej dermatitídy (Ortolani a kol., 1999). Podľa Stevensona (2009) jedným 

z dôvodov, prečo sa u astmatikov citlivých na aspirín objavovali naďalej príznaky astmy aj 

bez príjmu aspirínu, je, ţe ich strava obsahovala aj tartrazín. Tartrazín vyvoláva aj oxidačný 

stres a poškodzuje molekulu DNA (Kashanian a Zeidali, 2011). Nadmerná konzumácia 

tartrazínu môţe mať nepriaznivé účinky na muţský reprodukčný systém (Mehedi et al., 

2009). Chinolínová žltá vyvolala v ľudských lymfocytoch široké spektrum cytologických a 

genotoxických zmien (FAO, 1974). 

Látky zvýrazňujúce chuť a vôňu potravín tvoria významnú skupinu aditívnych látok, do 

ktorej patrí 21 kontrovezných prídavných látok. Jedným z najviac známych z nich je 

glutaman sodný, zlovestný MSG. Príjem MSG môţe byť dosť vysoký medzi prívrţencami 

ázijskej kuchyne (Freeman, 2006). Škodlivé účinky najčastejšie spájané s konzumáciou MSG 

sú neurotoxické účinky v mozgu, obezita, metabolické poruchy, zmeny na pohlavných 

orgánoch a nakoniec syndróm čínskej reštaurácie (Husarova a Ostatnikova, 2013). 

Rôzne regulátory kyslosti sú zakázané hlavne v Austrálii. Často sa pouţívajú na dosiahnutie 

niţšieho pH, aby chránili potraviny pred účinkom klostrídiových baktérií. Fosforečnany 

spôsobujú trvalé poškodenie kardiovaskulárneho systému buď priamo alebo prostredníctvom 

hormonálnych faktorov. Zmeny na cievach (kalcifikácia) môţu byť spojené so zvýšenou 

hladinou fosforu v krvnom sére. Nadmerný príjem fosforu má vplyv na zniţovanie hladiny 

vápnika v tele, zniţuje vstrebávanie vápnika z čriev a zvyšuje jeho vylučovanie močom (Ritz 

a kol., 2012).  

 
Tabuľka I. Prídavné látky povolené v Slovenskej republike, ktoré sú v niektorých iných štátoch zakázané 

 

Kód Názov  Funkcia  Zakázané 

E 102 Tartrazín  farbivo  N, R 

E104 Chinolínová ţltá farbivo  N, USA, AU 

E122 Azorubín (Karmoizín) farbivo R, N, ŠV, USA  

E123 Amarant farbivo 

GR, R, F, N, (Juh.), 

Rusko, USA, ďalšie 

štáty 

E124 
Ponceau 4R  

(Košenilová červená A) 
farbivo N, USA, J  

E128 
Červeň 2G   (CI potravinárska 

červeň 10; Azogeranín) 
farbivo ČR, USA, K, J, AU  

E129 
Allura červená AC 

(CI potravinárska červeň 17) 
farbivo viac štátov 

E131 
Patentná modrá 

(Potravinárska modrá V) 
farbivo N, AU, USA  

E142 Zelená S farbivo EÚ 
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E153 Aktívne uhlie farbivo viac štátov, USA 

E154 
Hnedá FK 

(CI potravinárska hnedá I) 
farbivo USA  

E212 Benzoan draselný konzervačná látka  MR 

E214 
Etylester kyseliny p-hydroxy-

benzoovej; etylparabén 
konzervačná látka  MR, niektoré štáty 

E215 
Sodná soľ etylesteru kyseliny  

p-hydroxybenzoovej 
konzervačná látka  MR, viac štátov 

E219 
Sodná soľ metylesteru kyseliny p-

hydroxybenzoovej 
konzervačná látka  niektoré štáty 

E226 Siričitan vápenatý 
konzervačná látka; 

antioxidant   
niektoré štáty 

E230 Bifenyl  konzervačná látka  niektoré štáty 

E231 o-fenylfenol konzervačná látka  niektoré štáty 

E232 o-fenylfenolát sodný konzervačná látka  niektoré štáty 

E233 Tiabendazol  konzervačná látka  niektoré štáty 

E239 Hexametyléntetramín  konzervačná látka  niektoré štáty 

E250 Dusitan sodný 
stabilizátor; konzervačná látka; 

látka zvýrazňujúca chuť 
mnohé štáty 

E251 Dusičnan sodný 
stabilizátor;  

konzervačná látka 
mnohé štáty 

E319 
Terciálny butylhydrochinón 

(TBHQ) 
antioxidant  

niektoré štáty EÚ 

(MR), K 

E320 Butylhydroxyanizol (BHA) antioxidant  USA, mnohé štáty 

E321 Butylhydroxytoluén (BHT) antioxidant  mnohé štáty 

E343 Fosforečnany horečnaté 
stabilizátory; regulátory kyslosti; 

protihrudkujúce látky 
viac štátov 

E363 Kyselina jantárová 
látka zvýrazňujúca chuť; 

regulátor kyslosti 
AU 

E385 
Etyléndiamíntetraacetát vápenato-

disodný 

stabilizátor chuti; 

regulátor kyslosti 
AU 

E431 Polyetylénmonostearát  emulgátor; odpeňovač  ČR; EÚ (iba víno) 

Kód Názov  Funkcia  Zakázané 

E432 
Polyoxyetylénsorbitanmonolaurát 

(Polysorbát 20) 
nosič; emulgátor; stabilizátor   AU 

E459 Beta cyklodextrín stabilizátor ; nosič MR 

E462 Etylcelulóza  plnidlo  MR 

E463 Hydroxypropylcelulóza  
emulgátor; stabilizátor; 

zahusťovadlo; penotvorná látka 
MR, niektoré štáty 

E468 
Sieťovaná sodná soľ 

karboxymetylcelulózy 
stabilizátor  MR, USA  

E469 
Enzymaticky hydrolyzovaná 

karboxymetylcelulóza 

stabilizátor ; emulgátor; 

zahusťovadlo  
MR, USA  

E470 
Sodné, draselné a vápenaté soli 

mastných kyselín 

protihrudkujúce látky; 

emulgátory; stabilizátory 
niektoré štáty  

E472 d 

Estery mono- a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou 

vínnou 

emulgátory; stabilizátory  USA  

E483 Stearyltartrát  
emulgátor; 

látka zlepšujúca múku 
SR, ČR 

E493 Sorbitanmonolaurát  emulgátor; stabilizátor  AU 

E494 Sorbitanmonooleát  emulgátor; stabilizátor  AU 

E495 Sorbitanmonopalmitát  emulgátor; stabilizátor  MR, USA, AU  

E512 Chlorid cínatý 
stabilizátor; látka zvýrazňujúca 

chuť; antioxidant   
väčšina štátov  

E513 Kyselina sírová kyselina a regulátor kyslosti AU 

E524 Hydroxid sodný 
látka zvýrazňujúca chuť; 

regulátor kyslosti 
AU 

E525 Hydroxid draselný regulátor kyslosti AU 
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E576 Glukonan sodný regulátor kyslosti AU 

E626 Kyselina guanylová látka zvýrazňujúca chuť a vôňu USA 

E628 Guanylan dvojdraselný látka zvýrazňujúca chuť a vôňu USA 

E631 Guanylan vápenatý látka zvýrazňujúca chuť a vôňu USA 

E634 5´-ribonukleotid vápenatý látka zvýrazňujúca chuť a vôňu USA 

E952 
Kyselinacyklohexánsulfamidová  

a jej Na a Ca soli 

látky zvýrazňujúce chuť a vôňu; 

náhradné sladidlá – umelé 
USA, FR, J, GB 

E952 I. 
Kyselina cyklámová 

Cyklamát sodný 

látky zvýrazňujúce chuť a vôňu; 

náhradné sladidlá – umelé 
USA, FR, J, GB 

E952 III. 
Cyklamát vápenatý látka zvýrazňujúca chuť a vôňu; 

náhradné sladidlo – umelé 
USA, FR, J, GB 

E962 Soľ aspartám-acesulfámu náhradné sladidlo MR 

 
Vysvetlivky: 

AU – Austrália K – Kanada 

ČR – Česká republika MR – Maďarská republika 

EÚ – Európska únia N – Nórsko 

F – Fínsko R – Rakúsko 

FR – Francúzsko SR – Slovenská republika 

GB – Veľká Británia ŠV  – Švédsko 

J – Japonsko USA – Spojené štáty americké 

(Juh.) – bývalá Juhoslávia    

 

Zdroj: vlastná tabuľka podľa údajov PK SR, 2008; Vrbová, 2008 

 

Umelé sladidlá sa v súčasnosti tešia veľkej obľube pre mylnú predstavu, ţe pomáhajú v boji 

proti obezite. Niektoré majú vysoký stupeň škodlivosti, napriek tomu pretrvávajú naďalej na 

našom trhu. Sacharín sám osebe nie je nebezpečný, skôr v kombinácii s niektorými liečivami 

alebo látkami znečisťujúcimi ţivotné prostredie (Tóth, 2011). Ďalšie umelé sladidlo cyklamát 

je metabolizovaný na cyklohexylamín pomocou črevnej mikroflóry. Na rozdiel od cyklamátu, 

cyklohexylamín sa v črevnom trakte rýchlo a úplne vstrebáva a môţe mať mutagénne účinky 

(Bopp a kol., 1986). Zistilo sa, ţe cyklohexylamín sa môţe dostať do placenty a do 

materského mlieka a aj spermie sa môţu poškodiť. Pri pravidelnej konzumácii väčšieho 

mnoţstva môţe spôsobiť hnačku a zápal koţe (Tóth, 2011). Aspartám bol predmetom 

polemík uţ od roku 1974, kedy bolo jeho pouţívanie schválené Americkým úradom pre 

potraviny a liečivá. Podľa Robertsa (1997) náhle zvýšenie výskytu mozgových nádorov od 

roku 1983 koreluje so zvýšením príjmu aspartámu v potravinách. Objavili sa správy aj 

o mutagénnej aktivite a rôznych neurologických poruchách. Zdá sa, ţe aspartám môţe zhoršiť 

symptómy niektorých chorôb, napr. roztrúsenej sklerózy, hormonálnych problémov, 

hypoglykémie, porúch zraku a sluchu atď. Pri jeho odbúraní vzniká fenylalanín, preto je 

nebezpečný pre ľudí trpiacich fenylketonúriou (O´Brien Nabors, 2011). 
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Tabuľka II.  Prídavné látky povolené v Slovenskej republike, ktoré sú v niektorých iných štátoch zakázané, 

zaradené podľa funkcie 

 

Upravená vlastnosť Funkcia prídavnej látky Počet SPOLU  

Látky predlţujúce 

trvanlivosť potravín 

konzervačné látky 12 17 

antioxidanty 5 

Látky upravujúce vzhľad 

potravín 

farbivá 11 11 

Látky upravujúce fyzikálne 

vlastnosti (konzistenciu) 

potravín 

zahusťovadlá 2 35 

emulgátory 10 

stabilizátory 15 

nosiče 2 

protihrudkujúce látky 2 

odpeňovače 1 

penotvorné látky 1 

plnidlá 1 

látky zlepšujúce múku 1 

Látky upravujúce chuť a 

vôňu potravín, vrátane 

intenzifikátorov 

a modifikátorov 

látky zvýrazňujúce chuť a vôňu 11 21 

okysľujúce látky a látky 

upravujúce kyslosť 

6 

náhradné sladidlá 4 

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla s podporou grantu KEGA č.020UVLF-4/2012. 
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ABSTRAKT 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť koncentrácie toxických prvkov arzénu, kadmia a olova 

v biomase hlivy ustricovej, ktorá pochádzala z dunajskej záplavovej oblasti v Petrţalke. Hliva 

ustricová je jedlá drevokazná huba, ktorá ma veľmi dobre bioakumulačné schopnosti, patri 

k takzvaným hyperakumulátorom. Potvrdila to vysokými koncentráciami toxických prvkov 

arzénu, kadmia a olova v jej biomase. 

Kľúčové slová: bioakumulácia; ťaţké kovy; Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

 

 

 

ÚVOD 

Cieľom výskumu bolo zistiť koncentrácie toxických prvkov v jedlých hubách Pleurotus 

ostreatus (Jacq.) P. Kumm, pochádzajúcich z  petrţalskej záplavovej oblasti rieky Dunaj. Táto 

oblasť je veľmi vyuţívaná najmä na rekreáciu, športovanie, rybolov a zber lesných plodov 

a húb.  

Odobraté boli dve rôzne vzorky P. ostreatus, ktoré rástli na tom istom ţijúcom strome 

Quercus robur L. Prvá vzorka mala priemer plodnice 7 cm, druhá vzorka bola viac ako 

dvojnásobne väčšia s priemerom plodnice aţ 15 cm. Bola odobratá aj zemina v okolí stromu. 

P. ostreatus je veľmi chutná drevokazná makroskopická huba [1]. Vyţivuje sa enzymatickým 

rozkladom lignínu, hemicelulózy a celulózy na jednoduchšie cukry [2]. Vďaka rýchlemu rastu 

a spôsobe výţivy sa v nej veľmi účinne akumulujú rôzne xenobiotiká [3]. Preto je skvelým 

bioindikátorom stavu ţivotného prostredia. Bioakumulácia je metabolický proces prenosu 

a uloţenia xenobiotík, kovov, polokovov a iných látok do vnútra bunky, ktorý prebieha 

v ţivých organizmoch [4]. Pri P. ostreatus sme sledovali akumuláciu viacerých (polo)kovov 

ako je arzén, kadmium, olovo a ortuť, ktoré sú pre človeka toxické a karcinogénne, vo vyšších 

koncentráciách môţu dokonca spôsobiť smrť [5]. V určitej koncentrácii sa prirodzene 

vyskytujú v prostredí, ich významným zdrojom sa ale stala antropogénna činnosť. Najväčšími 

znečisťovateľmi sú doprava, ťaţba a úprava nerastných surovín, energetika, 

poľnohospodárstvo, fotografický a koţiarsky priemysel [6]. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Charakterizácia a predúprava vzoriek  

Zemina sa nechala voľne predsušiť pri laboratórnej teplote, následne sa vzorka 

homogenizovala a sitovala na frakciu menej ako 0,2 cm. Na stanovenie sušiny z takto 

upravenej vzorky sa navaţovalo 2 g zeminy. Vzorka sa sušila 2 hod. pri teplote 105 °C. 

V prípade vzoriek dvoch makroskopických húb vzorka č. 1 (Pleurotus ostreatus s priemerom 

plodnice 7 cm) a vzorka č. 2 (Pleurotus ostreatus s priemerom plodnice 15 cm) sa stanovil 
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obsah sušiny obdobne ako v prípade zeminy. Na stanovenie kovov sa pouţila naváţka 0,5 g 

vzorky, ktorá sa mineralizovala v 200 ml roztoku HCl a H2O (1:1). Následne sa vzorka 

prefiltrovala cez membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 m (Millipore).  

Analýza vzorky 

Analýza prvkov prebiehala na emisnom spektrometri s indukčne viazanou plazmou (ICP 

Profile Plus, Teledyne Leeman Labs, USA) s detekčnými limitmi pre jednotlivé prvky, ktoré 

sú uvedené v tabuľke I. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z nameraných hodnôt (tabuľka I) vyplýva, ţe P. ostreatus potvrdila svoje veľmi dobré 

akumulačné schopnosti. Koncentrácie skoro všetkých prvkov boli vyššie vo vzorke č. 2 (huba 

s priemerom plodnice 15), ako vo vzorke č. 1 (huba s priemerom plodnice 7 cm). 

Pravdepodobne to bolo spôsobené rôznym vekom vzoriek, pretoţe vzorka č. 2 bola určite 

staršia ako vzorka č. 1, doba akumulácie prvkov bola preto dlhšia. 

Hodnoty naakumulovaného arzénu boli 4,87 mg/kg sušiny pre vzorku č. 1, čo je tesne pod 

najvyššie prípustnou koncentráciou stanovenou zákonom. Pri vzorke č. 2 bolo 22,3 mg As /kg 

sušiny, čo je skoro 4,5-násobné prekročenie najvyššieho zákonného limitu pre potraviny [7].  

Koncentrácie naakumulovaného kadmia výrazne prekračovali zákonný limit v oboch 

vzorkách. Vzorka č. 1 s koncentráciou 2,57 mg/kg sušiny, viacej ako 3-násobne prekročenie 

limitu a vzorka č. 2 aţ 60-násobné prekročenie s hodnotou aţ 48,46 mg Cd /kg sušiny. 

Koncentrácie ortuti prekračovali najvyšší zákonný limit iba vo vzorke č. 2 s hodnotou 0,1 

mg/kg sušiny, čo je presne 2-násobok limitu. Vzorka č. 1 bola výrazne pod najvyššou 

prípustnou koncentráciou, ktorá má hodnotu 0,04 mg Hg /kg sušiny. 

Koncentrácie olova boli v oboch vzorkách pod prípustným limitom s hodnotami 1,72 mg/kg 

sušiny pre vzorku č. 1 a 2,05 mg/kg sušiny pre vzorku č. 2. 

Veľmi zaujímavé sa ukázali aj naakumulované hodnoty striebra, hliníka, medi a ţeleza 

(tabuľka I). Pri striebre sa ukázala vynikajúca schopnosť hub vychytávať a akumulovať aj 

také prvky, ktoré sa nachádzajú  v prostredí v extrémne nízkych koncentráciách. V okolitej 

pôde bola koncentrácia striebra pod detekčným limitom metódy, číţe pod 0,02 mg Ag /kg 

sušiny. Pričom koncentrácia striebra v oboch vzorkách hub bola mnohonásobne vyššia. Tieto 

vlastnosti sa vyuţívajú v procesoch biorecyklácie a biominingu. 

Netradičné sa ukázali koncentrácie Be, Mo a Te vo vzorke č. 2, pretoţe všetky boli pod 

detekčným limitom metódy. Pričom vo vzorke č.1 a v okolitej pôde boli detekované. Pri Be 

a Te to bolo spôsobené ich volatilizáciou, pretoţe sa jedná o toxické prvky, ktorých sa 

potrebuje huba zbaviť [8,9]. Keďţe vzorka č. 2 bola staršia ako vzorka č. 1, mala viacej času 

na zbavenie sa týchto prvkov pomocou volatilizácie. Rôzne koncentrácie molybdénu vo 

vzorke č. 1 a vzorke č. 2 boli spôsobené tým, ţe sa jednalo o dva rôzne jedince. Pretoţe 

koncentrácia Mo v hubách sa pohybuje v rozmedzí od 0,006 aţ 0,38 mg/kg sušiny [10]. 

Pričom najniţšia moţná koncentrácia molybdénu je pod naším detekčným limitom metódy, 

ktorý je pod 0,02 mg/kg sušiny. 
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Tabuľka I. Koncentrácie vo vybraných vzorkách 

 
Stanovené 

chemické 

prvky 

Obsah  v 

pôde 

(mg/kg)  

Obsah v sušine  

P. ostreatus 

s priemerom plodnice 

7cm 

(mg/kg)   

Obsah v sušine 

P. ostreatus 

s priemerom plodnice 

15cm 

(mg/kg)   

Najvyššie 

prípustné 

koncentrácie 

As, Cd, Hg, Pb 

(mg/kgv sušine 

húb 

[7] 

Detekčný limit 

metódy 

(mg/kg 

akreditovanej 

skúšky pre ICP, 

podľa STN EN 

17 025) 

  vzorka č. 1 vzorka č. 2   

Ag  n.d. 16,02 166,92  <0,02 

Al  43 853 296,4 854,6  <0,02 

As  118,4 4,87 22,30 5 <0,02 

Ba  212,2 5,25 12,05  <0,02 

Be  1,49 0,07 n.d.  <0,02 

Ca 112 478 5822 2928  <0,02 

Cd 3,29 2,57 48,46 0,8 <0,02 

 Co  16,87 0,52 7,18  <0,02 

Cr  60,39 0,93 20,51  <0,02 

Cu  46,72 6,69 280,5  <0,02 

Fe  26 652 345,1 1881,5  <0,02 

Hg  0,15 0,04 0,10 0,5 <0,001 

K  10 147 6991 217 256  <0,02 

Mg  42 926 2878 11 777  <0,02 

Mn  899,6 18,87 87,18  <0,02 

Mo  4,30 3,64 n.d.  <0,02 

Na  1100 291,6 2582  <0,02 

Ni  86,57 0,76 1,28  <0,02 

Pb  35,93 1,72 2,05 5 <0,02 

Sb  n.d. n.d. n.d.  <0,05 

Se  n.d. 0,34 30,26  <0,03 

Sn  12,69 6,86 32,56  <0,02 

Sr  182,4 15,30 4,87  <0,05 

Te  5,67 0,34 n.d.+  <0,05 

V 67,47 1,89 12,31  <0,02 

Zn  176,4 187,09 925,6  <0,02 

Poznámky: n.d. = nedetekované, svetlo šedá farba zvýrazňuje ekonomicky významné prvky Ag, Al, Fe 

a Cu, tmavošedá farba zvýrazňuje toxické prvky As, Cd, Hg a Pb 

 

ZÁVER 

Z výsledkov vyplýva, ţe petrţalská záplavová oblasť Dunaja je výrazne znečistená toxickými 

prvkami As, Cd, Pb a Hg, čo potvrdzujú aj ich vysoké koncentrácie v okolitej pôde: 118,4 mg 

As /kg, 3,29 mg Cd /kg, 0,15 mg Hg /kg a 35,93 mg Pb /kg. Preto by bolo potrebné zmapovať 

celú petrţalskú oblasť Dunaja, aby sa prípadne vydal zákaz zberu lesných plodov a húb. Ak sa 

huby zbierajú v znečistenej oblasti, je potrebné zamerať sa na mladšie jedince, v ktorých ešte 

nie sú koncentrácie toxických prvkov tak vysoké (tabuľka I). 
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ABSTRAKT 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť účinnosť biolúhovania vzácnych kovov hliníka a medi 

z elektroodpadu pomocou mikroskopických húb. Okrem toho sme sledovali rozpustnosť 

toxických prvkov arzénu, kadmia a olova z elektroodpadu. Na lúhovanie boli pouţité 

mikroskopické huby Penicillium pulvillorum, Rhizopus stolonifer, Trichoderma virens 

a destilovaná voda s pH 6,4. Lúhovanie prebiehalo 14 dni pri laboratórnej teplote. Lúhovanie 

kovov z elektroodpadu mikroskopickými hubami bolo účinnejšie ako pomocou destilovanej 

vody. 

Kľúčové slová: biolúhovanie; elektroodpad; mikroskopické huby; ťaţké kovy 

 

 

 

ÚVOD 

Elektroodpad patrí v súčasnej dobe k najrýchlejšie rastúcej kategórií odpadu. Jeho 

recyklovanie je dôleţité nielen z ekonomického hľadiska, kvôli opätovnému vyuţitiu surovín 

ale aj z environmentálneho aby sme zabránili úniku toxických látok do prostredia. Medzi 

ekonomicky významné kovy nachádzajúce sa v elektroodpade patria – hliník, platina, zlato, 

striebro, meď a ţelezo. Z environmentálneho hľadiska sú pre nás dôleţité najmä zlúčeniny 

toxických anorganických prvkov - olova, ortuti, kadmia a arzénu (PERÉZ-BELIS a kol., 

2013). V elektroodpade sa nachádzajú ale aj toxické organické zlúčeniny - spomaľovače 

horenia (PBDEs), dioxíny/furány (PCDD/Fs), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs) a 

polychlórované bifenyly (PCBs) (WONG a kol., 2007). V súčasnej dobe sa na recykláciu 

elektroodpadu pouţívajú najmä rôzne hydrometalurgické a pyrometalurgické metódy. Tieto 

metódy sú ale príliš ekonomicky nákladné, vytvárajú veľké objemy odpadových vôd a pri 

pyrometalurgických metódach dokonca dochádza k uvoľňovaniu škodlivých dioxínov 

a furánov do ovzdušia (YANG a kol., 2014). Recyklovanie elektroodpadu lúhovaním rôznymi 

mikroorganizmami by sa mohlo stať skvelou alternatívou ku klasickým metódam, pretoţe 

 produkuje menej polutantov a náklady sú niţšie (DONG, 2013). V predkladanom článku, pre 

potreby lúhovania elektroodpadu boli aplikované mikroskopické huby, pretoţe touto metódou 

sa zaoberalo len veľmi málo experimentov. Lúhovanie hubami prebieha vďaka bioprodukcii 

rôznych organických kyselín, najmä šťaveľovej, citrónovej a glukónovej. Tieto kyseliny majú 

následne schopnosť lúhovať rôzne prvky zo substrátu (WU a TING, 2006). Pre lúhovanie 

elektroodpadu sme si zvolili mikroskopické huby druhov Penicillium pulvillorum, 
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Trichoderma virens a Rhizopus stolonifer, ktorý bol súčasťou pôvodnej autochtónnej 

mikroflóry elektroodpadu. Hlavným cieľom experimentov bolo zistiť účinnosť biolúhovania 

ekonomicky významných nemagnetických kovov medi a hliníka z elektroodpadu. Druhým 

cieľom bolo zistiť mnoţstvo vylúhovaných toxických prvkov z elektroodpadu. Zamerali sme 

sa najmä na najtoxickejšie pre ľudský organizmus, a to arzén, kadmium a olovo (ZHAO, 

2014). Zároveň sme chceli zistiť ich rozpustnosť v destilovanej vode, čo malo nasimulovať 

uloţenie elektroodpadu na skládke. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Pouţitý elektroodpad tvorili počítačové základne dosky, grafické a zvukové karty, ktoré boli 

namleté na frakciu 0,2-0,5 cm. Kvôli prípadnej strate tepelne nestabilných prvkov a vzniku 

nových zlúčenín nebol elektroodpad nijako tepelne ani chemicky sterilizovaný. T. virens a P. 

pulvillorum boli kultivované na šikmom agare (Sabouraudov agar, SAB) po dobu siedmich 

dní. R. stolonifer ako súčasť pôvodnej autochtónnej mikroflóry elektroodpadu nebol 

nakultivovaný, vyrástol na kontrolných vzorkách. Kmeň P. pulvillorum pochádzal zo zbierky 

culture colection fungi Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Izolovaný bol 

z pôdy s vysokým obsahom toxických prvkov v okolí opusteného sedimentačného jazera pri 

obci Chvaletice. V zbierke je vedený pod označením CCF 3712. Kmeň T. virens pochádzal 

tieţ zo zbierky culture colection fungi Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

Izolovaný bol z pôdy s obsahom toxického priemyselného popola pri obci Chvaletice . 

V zbierke je vedený pod označením CCF 2848. Na rast T. virens a P. pulvillorum boli pouţité 

250 ml Erlenmeyerove banky, do ktorých sme pridali 2 g mletého elektroodpadu, pridali 45ml 

SAB a následne  5ml suspenzie spór. Počet opakovaní bol 10 pre kaţdý pouţitý kmeň. Na 

zistenie autochtónnej mikroflóry pouţitého elektroodpadu sme do 250 ml Erlenmeyerových 

baniek naváţili 2 g substrátu a pridali 50 ml SAB. Ako kontrolu a na simulovanie uskladnenia 

elektroodpadu na skládke sme do 250 ml Erlenmeyerových baniek naváţili 2 g elektroodpadu 

a pridali 50 ml destilovanej vody s pH 6,4. Všetky vzorky boli kultivované 14 dní pri 

laboratórnej teplote. Vizuálna kontrola a meranie pH roztokov prebiehalo kaţdé 3 dni. 

Meranie sledovaných analytov bolo uskutočnené na atómovom emisnom spektrometere s 

indukčne viazanou plazmou ICP PROFILE PLUS (Teledyne Leeman Labs, USA). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Destilovaná voda dokázala vylúhovať 0,05 mg/l Al, P. pulvillorum vylúhoval 0,51 mg/l Al, R. 

stolonifer 2 mg/l Al a T. virens 0,48 mg/l Al. Meď bola v destilovanej vode lepšie rozpustná 

s koncentráciou 0,74 mg/l. Metabolity mikroskopických húb lúhovali meď ešte účinnejšie 

s koncentráciami P. pulvillorum 27,73 mg/l Cu, R. stolonifer 34,03 mg/l Cu a T. virens 

25,18mg/l Cu. Lúhovanie toxických prvkov As a Cd hubami dosiahlo veľmi podobné hodnoty 

ako pri lúhovaní destilovanou vodou (Tab. 1). Signalizuje to ich veľmi dobrú rozpustnosť vo 

vode, z čoho vyplýva nebezpečenstvo uskladnenia elektroodpadu na skládke. Vyššie 

koncentrácie vylúhovaného olova sme dosiahli pomocou mikroskopických húb P. pulvillorum 

0,22 mg/l, R. stolonifer 0,19 mg/l a T. virens 0,3 mg/l. Koncentrácia v destilovanej vode bola 

0,04 mg/l Pb. Nízke koncentrácie vylúhovaných prvkov boli pravdepodobne najmä kvôli 

pouţitej frakcii elektroodpadu 0,2-0,5 cm. Výskumy zaoberajúce sa frakciou pod 0,2 mm 

zaznamenali výrazne vyššie výťaţky (KOLENČÍK, 2013). Nami pouţitá frakcia sa ale 

pouţíva pri recyklácii elektroodpadu klasickými fyzikálno-chemickými metódami. Na 

nízkych vylúhovaných koncentráciách sa určite podpísala aj veľmi dobrá bioakumulačná 

a biosorpčná schopnosť húb (TOBIN, 1994). Pri lúhovaní mikroskopickými hubami pH 

medzi 9-12 dňom výrazne stúplo (obr. 1). Mohlo to byť spôsobené rozpustením prvkov 

z elektroodpadu, ktoré zvýšili pH alebo tvorbou komplexov produkovaných organických 
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kyselín s vylúhovanými kovmi, pretoţe pH destilovanej vody stúplo iba pribliţne o 0,4 stupňa 

počas celého lúhovania. 

 
Tabuľka I. Koncentrácie prvkov v elektroodpade a v roztokoch po lúhovaní elektroodpadu 

 

Chemický 

prvok 

Elektroodpad 

mg/kg 

Destilovaná 

voda mg/l 

Penicillium 

pulvillorum     

mg/l  

Rhizopus 

stolonifer         

mg/l 

Trichoderma 

virens               

mg/l          

Ag 3,58 0,02 0,02 0,02 0,03 

Al 33100 0,05 0,51 2 0,48 

As 24,12  0,1 0,13 0,08 0,1 

Ba 1466 0,6 0,28 0,94 0,86 

Cd 2 0,04  0,02 0,03 0,04 

Co 6,16 0,03 0,02 0,03 0,03 

Cr 32,2 0,01 0,01 0,02 0,03 

Cu 42690 0,74 27,73 34,03 25,18 

Fe 1208 0,02 1,87 1,29 4,61 

K 377 4,47 22,55 27,08 29,08 

Mn 53,9 0,02 0,02 0,11 0,02 

Na 2258 0,69 163,23 265,25 47,75 

Ni 23 0,02 0,03 0,18 0,09 

Pb 146,9 0,04 0,22 0,19 0,3 

Sr 735,4 0,02 0,02 0,02 0,02 

Zn 406,4 0,27 0,18 0,36 0,15 

Poznámky: tmavošedá farba zvýrazňuje ekonomicky významné prvky Al a Cu, svetlošedá 

farba zvýrazňuje toxické prvky As, Cd a Pb 

 

 

 
 

Obr. 1 Vývoj pH počas lúhovania elektroodpadu 

 

ZÁVER 

Najefektívnejšie lúhovanie ekonomicky významných kovov medi a hliníka z elektroodpadu sa 

ukázalo pomocou R. stolonifer. Dosiahli sme koncentráciu 2 mg/l hliníka, čo je 40 násobne 

vyššia koncentrácia ako pri lúhovaní destilovanou vodou. Pri medi sme získali aţ 34,03 mg/l, 

čo je skoro 46 násobne vyššia koncentrácia ako pri lúhovaní destilovanou vodou. Lúhovanie 
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mikroskopickými hubami by sa mohlo stať veľmi účinnou metódou pri získavaní ekonomicky 

významných prvkov z odpadu, ale aj pri čistení prostredia od polutantov. Pretoţe 

mikroskopické huby rastú veľmi rýchlo, dokáţu rásť na substrátoch s vysokými 

koncentráciami toxických prvkov a náklady na ich kultiváciu sú nízke (TOBIN, 1994). 

 

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný za finančnej podpory vedeckého projektu VEGA 

1/1155/12. 
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ABSTRAKT 

Aktuálny stav atmosféry dosahuje hodnotu pre  koncentráciu CO2 399.65 ppm (30.3.2014). 

Ide o alarmujíce číslo, ktoré je potrebné riešiť na všetkých úrovniach ako lokálnej tak aj 

globálnej.  

Metódy zachytávania a skladovania uhlíka (CCS) riešia, len problém zníţenia škodlivých 

emisií CO2 v atmosfére.  

Nastáva však problém, čo ak presýtime priestor uskladnenia? 

CO2 ako odpad dosahuje pomerne vysokú čistotu, je tu však moţnosť jeho vyuţitia ako 

relatívne lacnej vstupnej suroviny pre ďalšie chemické syntézy. V tejto štúdii sme vyuţili 

heterogénny imobilizovaný systém riasa – Fe-ZSM5-Pt na záchyt a chemickú transformáciu 

CO2 na energeticky zhodnotiteľné zlúčeniny. Prídavok riasovej kultúry v heterogénnom 

systéme sme cielene pridali vzhľadom na obsah pomerne aktívneho prírodného 

fotosenzibilizátora chlorofylu a. Výsledky získané technikou SPME-GC-MS v prípade 

riasovej kultúry boli identifikované ako produkty fotodegradačného účinku na bunkové 

membrány, ide o etanol, vyššie alkoholy (C10-C18), estery mastných kyselín (kyselina 

linolová, kyselina palmitová). 

 

 

 

ÚVOD 

Narastanie svetovej populácie a zvyšovanie priemyselnej produkcie, to všetko vedie 

k enormnej spotrebe energie, nestenčujúcej sa miery uvoľňovania toxických látok a 

priemyselných odpadov do ovzdušia, vodných zdrojov a pôdy. Ďalším dopadom je globálne 

otepľovanie a abnormálne klimatické zmeny. Hromadenie nadlimitného CO2 z energetického 

sektoru do atmosféry, výrazne predlţuje globálne účinky skleníkových emisií. Z týchto 

dôvodov nadobúdajú význam technológie zachytávania oxidu uhličitého, ako aj recyklácia 

uhlíka, ktoré prispievajú k riešeniu globálnych klimatických zmien. Medzi recyklačné 

technológie môţeme zaradiť aj fotokatalytické procesy zniţovania emisií CO2, redukciou na 

palivá alebo iné zhodnotiteľné organické zlúčeniny, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou 

obnoviteľných zdrojov energie systému. Jedným z cieľov tejto práce je preto utilizácia 

mailto:alzbeta.takacova@vurup.sk
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skleníkového plynu – CO2, ktorý ako „nevyčerpateľná― surovina môţe po fotochemickej 

redukcii na rôzne chemické produkty (napr. zloţky palív) značne prispieť pri riešení 

problémov súčasnej energetickej a surovinovej krízy, a tým aj pri riešení globálnych 

klimatických zmien. S pomedzi mnohých riešení, ktoré sú navrhované v rámci izolácie CO2, s 

cieľom zmiernenia dôsledkov skleníkových plynov, významné miesto prináleţí aj 

mikroorganizmom s fotosyntetickým systémom. Komplexy ţeleza v zeolite ZSM-5 (Fe-ZSM-

5) dosahujú pozoruhodnú redox aktivitu. Heterogénny katalyzátor Fe-ZSM-5 bol úspešne 

pouţitý v selektívnej oxidácii metánu na metanol pri izbovej teplote v prítomnosti oxidu 

dusného ako oxidantu
1
. Vysoko selektívne a aktívne katalytické miesto v Fe-ZSM-5 tvoria 

aktívne atómy ţeleza dispergované v komplexoch, ktoré môţu vytvárať izolované ióny, 

binukleárne komplexy v matici zeolitu
2
. Priebeh tvorby 

•
OH radikálov uvádza vo svojej práci 

Čík a kol.
3
, ktorí pracovali s modifikovaným zeolitom Fe-ZSM-5-Pt.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Fotochemická degradácia CO2 

Na obrázku 1 vidíme pomerne jednoduché diskontinuálne zariadenie pozostávajúce zo zdroja 

CO2 (Messer, 99 %), ktoré vstupuje do  reakčnej zmesi (100 ml) s prietokom 450 ml.min‾
1
. 

Obsah reakčnej banky tvorí suspenzia (modifikovaný zeolit Fe-ZSM5-Pt, Chlorella kessleri 

voda), ktorá je miešaná (150 ot.min‾
1
). Emitované fotóny zo zdroja ţiarenia (metalhalogénová 

výbojka) prechádzajú cez vodný filter (7,5 cm šírka), ktorý má zabrániť prehrievaniu reakčnej 

banky. Vzdialenosť reakčnej banky od zdroja, vrátane filtra bola 30 cm. 

Počas monitorovacích meraní sa teplota vody vo filtri udrţiavala okolo hodnoty 22±2°C. 

Hlavný dôraz bol kladený na parametre v reakčnej zmesi (pH, teplota, obsah O2, CHSK), 

zmena týchto hodnôt v závislosti na dobe expozície ţiarenia a ako aj následná identifikácia 

produktov redukcie CO2 nám umoţnila navrhnúť moţný mechanizmus. Vzorky boli 

v rôznych časových intervaloch odoberané a následne prefiltrované cez filter Millipore 

(Merck), veľkosť pórov 0,45 µm. 

 

 
 

Obr. 1 Fotoreaktor na redukciu CO2 pod expozíciou UVA-VIS 

 

V procese fotochemickej degradácie boli sledované parametre ako pH (DENVER Instrument, 

Model 220, USA) a teplota. Zmeny výstupných produktov boli identifikované pomocou TOC, 

NMR, Purge and Trap-GC-FID, Purge and Trap-GC-MS, HPLC, izotachoforézou, ICP 

technikou. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V systéme (Fe-ZSM-5-Pt + Chlorella kessleri) máme účinok Pt-senzibilzátora zosilnený 

prídavkom chlorofylu a  z apenuovanej riasy. Suchá biomasa z rias pouţitá na imobilizáciu 

zeolitu, neprešla deštrukciou bunkovej steny, membrána je neporušená (SEM záznam, obr.2), 

to znamená, ţe v reakčnom centre je moţná aj enzýmová aktivita.  

 

 
 

Obr. 2 Záznam suchej riasovej kultúry Chlorella kessleri zo skenovacieho elektrónkového mikroskopu 

 

Zaoberali sme sa  priebehom fotodegradácie CO2 v prítomnosti riasovej kultúry 

a senzibilizátora Fe-ZSM-5-Pt a súbeţne sme vyhodnotili vznikajúce produkty. 

Nárast pH na hodnotu 8,42 po 3 hodinovej expozícií v prípade pouţitej heterogénnej zmesi je 

moţné vysvetliť prítomnosťou NH
4+ 

iónov  vznikajúcich z narušenia (fotoexpozícia v 

prítomnosti senzilizátora (Fe-ZSM-5-PT)) bunkovej steny (peptidy, polysacharidy) riasových 

buniek.  

Kombinácia zeolitovej matice s biologickými systémami ponúka významné výhody. 

Anorganická hostiteľská matrica umoţní imobilizáciu biozloţky, čo je hlavná podmienka pri 

vyuţiteľnosti v aplikáciách (mechanická, chemická a fotochemická stabilita). Vytvorením 

takéhoto systému dáme predpoklad vzniku širokého spektra odvodených materiálov.   

Celkovo moţno povedať, ţe pouţitie zeolitu na imobilizáciu biomasy z rias je spôsob, ako 

začleniť biosorpčné schopnosti biomasy do beţného technického vybavenia zariadení na 

zníţenie koncentrácie CO2, alebo moţnosť vyuţitia v budúcnosti aj na úpravu 

kontaminujúcich vôd.   

Hybridizáciou systému prírodnej fotosyntézy riasovej kultúry Chlorella kessleri so 

senzibilizátorom na modifikovanom nosiči Fe-ZSM-5-PT  a variabilita podmienok 

(koncentrácia Fe-ZSM-5-Pt, koncentrácia CO2 vo vode, intenzita ţiarenia a doba expozície) 

podmienila vznik širokej škály produktov (obr 3). 
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Obr. 3 Sumarizácia identifikovaných produktov v priebehu fotodegradácie CO2 v heterogénnom systéme Fe-

ZSM-5-Pt a riasa Chlorella kessleri alebo chlorofyl vo vodnom prostredí v závislosti od zmien podmienok 

 

ZÁVER 

Kombinácia zeolitovej matrice s biologickými systémom ponúka významné výhody. 

Anorganická hostiteľská matrica umoţní imobilizáciu biozloţky, čo je hlavná podmienka pre 

vyuţiteľnosť a v aplikáciách (mechanická, chemická a fotochemické stabilita). Vytvorením 

takéhoto systému moţno predpokladať, ţe v takomto fotoindukovanom systéme dôjde 

k tvorbe širokého spektra odvodených látok. Prídavok riasovej kultúry v heterógennom 

UVA-VIS 

360 min. 
• 1-pentanol   
• 2-etyl-1- 
   hexanol  
• 1-undecanol   
• 1-dodekanol   
• dodekanal 
• 2-butanón   

 

 

 

 

 

 

FAR 

60 min. 
• etanol 
• k. octová 
• etylester k.  
   octovej  
• trichlórmetán 
• hexanal 
•  (Z)-2-hepténal 
• 1-dodecanol 
• n-tridekán-1-ol 
• acetón 
• 1-oktén-3-ón 
• 2,2,6-trimetyl-  
   cyklohexanón 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)- 3-butén-2- 
   ón 
 

 

480min. 
• 2-etyl –hexanal 
• 2-etyl-1-hexanol 
• benzotiazol 
• 2,4-dimetyl – 
  cyklohexanol   

 

 

 

 

360 min. 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
• 2-butanón 
• 6-metyl-2- 
   heptanón 
• 3-octanón 
  

 

 

 

480 min. 
• hexanal 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-butanón 
• 1-oktén-3-ón 
• 2-pentyl-furán 
• iónon 
• 4-(2,2-dimetyl-
• 6-metylén 

   cyklohexyl) 
   -3-butén-2-ón   

• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohén-1- 

   yl)-3-butén-2- 

   ón   

180 min. 
• etanol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
• 1-oktén-3-ol 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• metylénchlorid 
• hexanal 
• 2-butanón 
• acetón 
• iónon 
• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón   
• 2,2,6-trimetyl- 
   cyklohexanón 
• 4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
• 1- karbox-   
   aldehyd- 2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 
 

 

 

 

120 min. 
• trichlórmetán 
• hexanal 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
•  (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-Butén-2- 
   ón 

180 min. 
• hexanal 
• 2-heptenal 
• 2,2,6-trimetyl- 
   cyklohexanón 
•  (E)-2-oktenal 
• 1-oktén-3-ol 
•  (E,E)-2,4-   
   heptadiénal 
• iónon 
• 1-dodekanol 
undekanol 
 

 

 

 

 

 

360 min. 
• hexanal 
• 2-heptenal  
• 2-butanón 
• 1-oktén-3-óne 
• 5-metyl-3- 
   heptanón  
•2-pentyl-furán 
• 1-oktén-3-ol 
• 2-oktén-1-ol   
• E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyclohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
 

 

 

 

Fe-ZSM5-Pt  +  CO2  +  H2O 

 

 

Živá riasová kultúra Ch. kessleri Sušená riasová kultúra Ch. kessleri 

UVA-VIS 

Chlorofyl 

UVA-VIS 

300 min. 
• etanol 
• 3-metyl-3- 
   hexén-2-ol 
• 3-pentén-2-ón   
• 3-metyl-2- 
   pentanón   

 

120 min. 
• etanol 
• 2-etyl-1- 
   hexanol 
•1R-(1-alpha,2- 
   beta,5-alpha)- 
   5-metyl-2-(1-  
   metyletyl) 
   cyklohexanol 
 

30 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 

60 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 
• k. mravčia 
• acetaldehyd 

120 min. 
• etylester k. octovej  
• k. mravčia 
• acetón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

240 min. 
• etylester k. octovej  
• k. šťaveľová 
• k. mravčia 
• acetaldehyd 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

30 min. 
• kys. octová 
• etylester k.  
   octovej 

 

90 min. 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• acetón 
 

210 min. 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• acetón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

240min. 
• etanol 
• etylacetát 
• kys. octová 
• etylester k. 
   octovej 
• hexanal 
• (Z)-2-heptenal 
• acetón 
• 1-oktén-3-ol 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-2- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-Butén-2- 
   ón 
• (E)-4-(2,6,6- 
   trimetyl-1- 
   cyklohexén-1- 
   yl)-3-butén-2- 
   ón 
• nižšie aromáty 
• vyššie aromáty 

 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

339 
 

systéme sme cielene pridali vzhľadom na obsah pomerne aktívneho prírodného 

fotosenzibilizátora a chlorofylu a. Náš predpoklad o kombinovanom zosilnenom účinku 

imobilizácie riasy na Fe-ZSM5-Pt bol správny. Výsledky získane technikou SPME-GC-MS 

v prípade riasovej kultúry boli identifikované ako produkty fotodegradačného účinku na 

bunkové membrány, v závislosti od podmienok fotodegradácie CO2 pri pouţití UVA-VIS 

ţiarenia. Predovšetkým ide o vyššie alkoholy (C10-C18), estery mastných kyselín (kyselina 

linolová, kyselina palmitová), nízke odozvy sme získali pre etanol v prípade kombinovaného 

fotokatalyzatóra Fe-ZSM5-Pt-suchá riasová kultúra. Zaujímavé výsledky sme ale pre etanol 

dosiahli v prípade heterogénneho systému Fe-ZSM5-PT-chlorofyl a. Na chromatografických 

záznamoch z HPLC po 180 minútach svietenia sa v roztoku tieţ objavujú vyššie aromáty (2 

a viac benzénových jadier). Sú dôkazom rozkladu bunkovej steny spôsobenej fotoxidáciou 

lipidov. 
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ABSTRAKT 

Nové typy derivátov akridínu boli skúmané ako potenciálne inhibítory enzýmu 

acetylcholínesterázy (AChE). Inhibítory acetylcholínesterázy predstavujú vhodné  liečivá pri 

Alzheimerovej chorobe, tým ţe zvyšujú cholinérgnu neurotransmisiu. Študované zlúčeniny 

boli rozdelené do dvoch skupín: 3,6-bis(3-n-alkylguanidíno)akridíny a 1,2,3,4-

tetrahydroakridín-9-yly s rôznou cukornou zloţkou. Toxicita jednotlivých derivátov bola 

sledovaná na širokom spektre bunkových línií: SH-SY5Y (ľudská neuroblastómová bunková 

línia), SK-N-SH (ľudská neuroblastómová bunková línia), A2780 (ľudská ovariálna nádorová 

bunková línia), L1210 (myšacia leukemická bunková línia). Skríning cytotoxicity 

novosyntetizovaných derivátov pomocou MTT metódy ukázal, ţe deriváty prvej skupiny 

vykazujú nízku toxicitu, 10 µM koncentrácie zníţili viabilitu na 84,9±10,5 %. Cytotoxicita sa 

ani po 72 hod nemení, dokonca po aplikovaní relatívne vysokej koncentrácie (50 µM) je 

viabilita buniek okolo 74,9±7,7 %. Najtoxickejšie pôsobia na bunkovú líniu L1210, kde uţ pri 

koncentrácii 10 µM (24 hod) spôsobujú 64%-nú cytotoxicitu. Druhá skupina derivátov pôsobí 

na neuroblastómové bunkové línie netoxicky, pri pouţití koncentrácie látky do 25 µM. Jedine 

látka [2´-(1,2,3,4-tetrahydroakridín-9-yl)hydrazono-3´-(2,3,4,6–tetra-O-acetyl-β-glukopyrano- 

zyl)-4´-oxotiazolidín-5-ylidén]acetát má vysokú cytotoxicitu, hodnota IC50 = 1,88 ± 0,11 μM. 

Nízka toxicita študovaných látok na SH-SY5Y bunky môţe byť spôsobená ich afinitou k 

AChE. Intracelulárna akumulácia týchto látok bola skúmaná pomocou fluorescenčnej 

mikroskopie. resp. konfokálneho mikroskopu. Zistilo sa, ţe všetky látky sú distribuované 

mimo jadro, čiastočne sú lokalizované v mitochondriách a endoplazmatickom retikule. 

AChE-inhibičný potenciál nových derivátov bol skúmaný pomocou modifikovanej 

Ellmanovej metódy. Kinetické štúdie ukázali, ţe látky inhibujú acetylcholínesterázu 

rovnakým typom inhibície ako známy inhibítor AChE- takrín (9-amino-1,2,3,4-

tetrahydroakridín).V porovnaní s takrínom majú novosyntetizované látky takmer 2-krát niţší 

inhibičný potenciál.  

 

 

 

ÚVOD 

Alzheimerova choroba (AD) patrí do skupiny neurodegeneratívnych chorôb, ktoré sú 

sprevádzané poškodením cholinérgnej transmisie a odumieraním nervových buniek. Hlavným 

znakom tejto choroby je deficit acetylcholínových dráh v mozgu, čo vedie k značnému 

poškodeniu kognitívnych schopností a nakoniec aţ k postupnej demencii a smrti pacientov. 

Príčinou je značné zníţenie koncentrácie acetylcholínu v mozgovej kôre a v jadrách ganglií 

mozgu. V súčasnosti sa progresívnosť tejto neurodegeneratívnej choroby nedá úplne zastaviť, 
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no dajú sa aspoň spomaliť symptómy choroby. Pacientom sa podávajú medikamenty 

(inhibítory acetylcholínesterázy, AChEI), ktoré majú schopnosť inhibovať biologickú aktivitu 

AChE, čím sa zvýši hladina acetylcholínu v mozgu. AChEI sú lieky prvej generácie na liečbu 

AD. V lekárskej praxi sa úspešne pouţívajú takrín, donepezil, rivastigmín a galantamín (Shin 

a kol., 2011). Takrín je síce veľmi účinným AChEI, ale jeho veľkou nevýhodou je 

hepatotoxicita. Preto sa odborníci snaţia o syntézu takých AChEI, ktoré by nielen inhibovali 

AChE, ale nemali by negatívny vplyv na viabilitu buniek a v ideálnom prípade by bol ich 

účinok neuroprotektívny.  

V tejto práci bola testovaná toxicita nových zlúčenín na širokom spektre bunkových línií: 

SH-SY5Y (ľudská neuroblastómová bunková línia), SK-N-SH (ľudská neuroblastómová 

bunková línia), A2780 (ľudská ovariálna nádorová bunková línia), L1210 (myšacia 

leukemická bunková línia). Novosyntetizované látky boli rozdelené do dvoch skupín 

akridínových derivátov, analógov takrínu: 3,6-bis(3-n-alkylguanidíno)akridíny a 1,2,3,4-

tetrahydroakridín-9-yly s rôznou cukornou zloţkou.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Chemikálie  

Všetky chemikálie a reagenty boli zakúpené a pouţívané bez ďalšej purifikácie. FBS („fetal 

bovine serum―), MEM („Modified Eagle‗s Medium―), HAM F12 („Ham‘s Nutrient Mixture 

F12―), RPMI 1640, neesenciálne aminokyseliny, propídium jodid, PBS („Phosphate Buffered 

Saline―), trypsín, DMSO („dimethyl sulfoxide―), takrín a MTT (3-(4,5-dimethyltiazol-2-yl)-

2,5-dimetyl tetrazólium bromid) boli zakúpené od Sigmy-Aldrich Chemie (Nemecko). 

Takrínové deriváty boli syntetizované v laboratóriu Doc. Jána Imricha na Katedre organickej 

chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Kultivácia buniek 

Ľudské neuroblastómové bunkové línie SH-SY5Y a SK-N-SH boli poskytnuté RNDr. Jánom 

Bakošom, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie, Slovenskej akadémie vied. Bunky 

SH-SY5Y boli kultivované v kombinovanom rastovom médiu MEM a HAM F12 (1:1) s 2 

mM L-glutamínom, doplnené 10 % FBS, penicilínom (100 U/mL), streptomycínom (100 

μg/mL) a 0,1% neesenciálnymi aminokyselinami. Bunková línia SK-N-SH bola kultivovaná v 

rastovom médiu MEM, doplnená o rovnaké zloţky ako predchádzajúca bunková línia bez 

prídavku neesenciálnych AMK. Myšacia leukemická bunková línia L1210 bola zakúpená z 

the American Type Culture Collection, Rockville, MD (USA). Bunky boli kultivované v 

RPMI 1640 s 10% FBS, 2 mM L-glutamínom, penicilínom (100 U/mL) a streptomycínom 

(100 μg/mL). Ľudské ovariálne rakovinové bunky A2780 vyuţívali rovnaké rastové médium 

ako bunková línia L1210. Bunky boli nasadené do sterilných kultivačných fliaš (75 mL) 

s príslušným rastovým médiom a udrţiavané vo zvlhčenej atmosfére vyţadujúcej 5% CO2, pri 

37°C. Adherentné bunkové línie sa z povrchu kultivačných nádob uvoľňovali 0,25% 

trypsínom. 

Inhibícia AChE 

Aktivita AChE bola meraná pri 37°C Ellmanovou kolorimetrickou metódou. Reakčná zmes 

obsahovala Sörensenov fosfátový tlmivý roztok (pH= 7,4; AChE izolovanú z Electrophorus 

electricus (0,4 μg/ml). Potenciálne inhibítory boli do reakčnej zmesi pridávané hneď po 

prídavku AChE. Po 5 min inkubácii bol pridaný roztok DTNB (0,5 mM) a opäť nasledovala 5 

min inkubácia po ktorej bol pridaný substrát 0,1 mM acetyltiocholín jodid (ATChJ). Zmena 

absorbancie bola monitorovaná 5 min pri 436 nm. Hodnotu IC50 sme určili z grafickej 

závislosti relatívnej aktivity od koncentrácie testovaných látok. (ΔA/min - relatívna aktivita) 

Pre výpočet špecifickej aktivity bol pouţitý extinkčný koeficient ε436 = 11 280 M
-1

.cm
-1

. 

Určenie typu inhibície 
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Typ inhibície AChE bol určený po vyhodnotení grafickej závislosti špecifickej aktivity AChE 

od koncentrácie substrátu, pri viacerých koncentráciách inhibítora (Lineweaver-Burkova (LB) 

transformácia rovnice Michaelis-Mentenovej). 

Inhibičné konštanty Ki boli určené z grafickej závislosti: os y – smernica priamky pri LB 

transformácii, os x – koncentrácia inhibítora. Ki sa rovná hodnote, pre ktorú funkčná lineárna 

závislosť nadobúda hodnotu 0 x (Origin Pro 8.5).  

Stanovenie viability buniek MTT testom 

Viabilita buniek bola monitorovaná MTT testom. MTT test je kolorimetrická metóda, ktorá 

meria konverziu ţltej tetrazóliovej soli, 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazólium 

bromid, na formazán katalyzovaný dehydrogenázami neporušených mitochondrií ţivých 

buniek. Mnoţstvo vzniknutého formazánu je merané spektrofotometricky pri vlnovej dĺţke 

490 nm (diferenčný filter – 630 nm) (ELISA Reader: Biotek El x 808TM). Do jamiek 

mikrotitračnej platničky bolo napipetovaných 2,5x10
4
 SH-SY5Y buniek v 100 μL média 

a inkubovaných na 48 hod, 37 °C, 5% CO2 vo zvlhčenej atmosfére. Po 48 hod bolo pridaných 

100 μL roztoku testovanej látky v médiu. Kaţdá koncentrácia testovanej látky bola 

aplikovaná minimálne v tripletoch. Bunky boli inkubované 24, 48 alebo 72 hod pri 37 °C, 5% 

CO2 vo zvlhčenej atmosfére. Po inkubácii bolo do jamiek pridaných 50 μL tetrazólia v 

koncentrácii 1 mg/mL. Mikrotitračná platnička bola pri 37°C, 5% CO2 inkubovaná ešte 3 hod. 

Po inkubácii boli bunky v platničke centrifugované 4 min pri 1200 ot./min. Médium bolo 

odstránené a formazánové kryštáliky rozpustené v 100 μL DMSO. Absorbancia bola určená 

pri vlnovej dĺţke 490 nm (diferenčný filter – 630 nm). Pokles alebo nárast viability bol 

vyjadrený v percentách (kontrolné meranie/bez testovanej látky = 100%). 

Intracelulárna akumulácia  

Bunky boli nasadené na krycie sklíčka a kultivované v 40 mm Petriho miskách počas 48 hod. 

SH-SY5Y bunky (1.5×10
5
/mL) boli potom treatované s 5 µM takrínovými konjugátmi počas 

24 hod. Následne nato boli premyté sterilným PBS, ofarbené organelovo-špecifickými 

fluorescenčnými farbičkami a pozorované fluorescenčným mikroskopom (Axio Zeiss Imager 

A1, kamera AxioCamMrc, Germany) resp. konfokálnym mikroskopom Zeiss Axiovert 200M 

s vyuţitím programu LSM510. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Súčasným trendom pri hľadaní liečiv neurodegeneratívnych ochorení je príprava takých 

derivátov, ktoré by boli schopné inhibovať AChE a súčasne, okrem nízkej cytotoxicity, by 

mali mať aj neuroprotektívne vlastnosti. Takrín predstavuje veľmi silný inhibítor AChE, ale 

jeho veľkou nevýhodou je značná hepatocytotoxicita (Watkins a kol., 1994). Preto je 

v súčasnosti vyvíjané úsilie o vývoj takých inhibítorov AChE, ktoré by mali čo najniţšiu 

cytotoxicitu. Práve za takýmto účelom boli na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhnuté a syntetizované deriváty 

takrínu, ktoré by inhibovali AChE a mali čo najniţšiu cytotoxicitu. Novosyntetizované 

deriváty takrínu boli rozdelené do dvoch hlavných skupín: 3,6-bis(3-n-

alkylguanidíno)akridíny (obr.1 (2a,b)) a 1,2,3,4-tetrahydroakridín-9-yly s rôznou cukornou 

zloţkou (obr.1 (3)-(6)). 
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Obr. 1 Chemické štruktúry novosyntetizovaných látok 

 

Prvým krokom štúdia novosyntetizovaných látok (2)-(6) bolo určenie ich AChE-inhibičnej 

kapacity, keďţe tieto látky boli pripravené s cieľom získať potentné AChEI. Primárne sa 

zisťoval ich vplyv na komerčne dostupný enzým izolovaný z Electrophorus electricus a vplyv 

na vyizolovanú AChE z ľudskej krvi darcov. AChE-inhibičný potenciál nových derivátov bol 

skúmaný pomocou modifikovanej Ellmanovej metódy (Alhomida a kol., 2000). Bolo zistené, 

ţe všetky látky inhibujú AChE, ale ich inhibičný potenciál je v porovnaní s takrínom 

niekoľko krát menší. Kinetické štúdie ukázali, ţe všetky látky, okrem derivátu (4), inhibujú 

acetylcholínesterázu rovnakým typom inhibície ako porovnávací inhibítor takrín. Takrín a 

nové látky inhibujú AChE zmiešaným typom inhbície. Derivát (4) vykazuje nekompetitívny 

typ inhibície. Ţiaden derivát nemal silnejší inhibičný efekt ako takrín (neprezentované 

výsledky). 

Aby inhibítor mohol pri terapii pozitívne ovplyvňovať cholinergnú transmisiu mala by mať 

takáto látka okrem AChE-inhibičnej aktivity súčasne aj minimálnu cytotoxicitu. Ďalším 

krokom štúdia nových látok bola analýza pôsobenia nových látok na viabilitu buniek. 

Skríning cytotoxicity všetkých testovaných derivátov sa vykonal pomocou MTT testu. Ich 

vplyv na rôzne bunkové línie sa porovnával s efektom takrínu. Počet viabilných buniek bol 

určovaný po 24, 48 a 72 hod inkubácií s rôznymi koncentráciami týchto látok. 

K adherovaným bunkám SH-SY5Y boli pridané deriváty (1)-(6) v koncentrácii od 5 do 25 
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μM. O takríne je známe, ţe je cytotoxický (Watkins a kol., 2000; Rachi a kol., 2004), jeho 

toxicita lineárne stúpa so zvyšujúcou sa koncentráciou (obr. 2). Cytotoxický efekt takrínu na 

SH-SY5Y bunky sa prejavil aţ po 72 hod inkubácii buniek, 25 µM takrín zníţil viabilitu 

buniek o 20%.  

.

5 uM 10 uM 25 uM
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

 (1)

 24 h

 48 h

 72 h

 

 

p
o

č
e
t 

v
ia

b
il

n
ý

c
h

 b
u

n
ie

k
 [
%
]

 c [ M]

 
Obr. 2 Cytotoxické pôsobenie látky (1) na bunkovú líniu SH-SY5Y (MTT test) 

 

Na obr. 3 vidieť, ţe deriváty (2a) a (2b) zniţujú viabilitu buniek SH-SY5Y len o 20-40% (25 

μM). Cytotoxicita sa ani po 72 hod nemení, dokonca po aplikovaní relatívne vysokej 

koncentrácie (50 µM) je viabilita buniek okolo 74,9±7,7%. Tieto deriváty majú iba miernu 

toxicitu, ktorá sa dá porovnať s toxicitou látky (1) (obr. 2). 
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Obr. 3 Cytotoxické pôsobenie látok (2a) a (2b) (koncentrácie 10-50 μM) na bunkovú líniu SH-SY5Y (MTT 

test) 

 

Látky (3) a (4) majú výnimočný efekt na viabilitu buniek (obr. 4). Na rozdiel od takrínu tieto 

deriváty vykazujú veľmi nízku toxicitu. Aţ pri koncentrácii 25 µM dochádza k poklesu 

viability buniek pod 80% (48, 72 hod). Pri nízkych koncentráciach (5-10 µM) sme 

zaznamenali nárast viability buniek, keďţe hodnoty aktivity mitochondiálnych dehydrogenáz 

boli vyššie (o 30 - 40%) ako v kontrolnom meraní (bunky bez testovanej látky). Podobne ako 

iné AChEI by sa tieto látky mohli viazať na niektoré receptory v plazmatickej membráne a tak 

zasahovať do bunkovej signalizácie, napr. môţu aktivovať PI3K -PKB signálnu dráhu. Ak by 

sa viazali na nAChR, ich efekt by mohol byť podobný pôsobeniu galantamínu alebo 

rivastigmínu. Galantamín a rivastigmín sú AChEI s neuroprotektívnymi vlastnosťami 

(Takada-Takatori a spol., 2009).  
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Obr. 4 Vplyv látok (3) a (4) na bunkovú líniu SH-SY5Y (MTT test) 

 

Látka (5) vykazuje nízku cytotoxicitu (obr. 5), 25 μM derivát po 24 hod zníţil viabilitu buniek 

v porovnaní s kontrolným meraním na 75%, najvyššia koncentrácia po 72 hod inkubácie 

zníţila viabilitu buniek len o 35%. Cytotoxicita látky (6) bola sledovaná v koncentračnom 

rozsahu od 1-25 M. Tento derivát bol pre bunkovú líniu SH-SY5Y silne toxický (obr. 5). Po 

24 h pôsobení uţ 2 μM koncentrácia spôsobila pokles viability buniek pod 50%. Cytotoxický 

efekt závisel od koncentrácie látky (6), určené IC50 hodnoty sú uvedené v tab. 1.  
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Obr. 5 Cytotoxické pôsobenie látky (5) a (6) na bunkovú líniu SH-SY5Y (MTT test). Vzhľadom na vysokú 

toxicitu látky (6) boli koncentračné intervaly aplikovaných látok rozdielne 

 
Tabuľka I. Hodnoty IC50 derivátu (6) 

 

 

 

 

 

 

Skríning cytotoxicity novosyntetizovaných látok na ľudskú neuroblastómovú bunkovú líniu 

SK-N-SH  bol podobný ako efekt látok na SH-SY5Y. SH-SY5Y bunková línia je odvodená 

od SK-N-SH línie. Bunky SK-N-SH boli citlivejšie na tieto látky v priemere o 5-10% 

(neprezentované výsledky). 

Skríning cytotoxicity novosyntetizovaných látok na myšaciu leukemickú bunkovú líniu 

L1210 a na ľudské ovariálne rakovinové bunky A2780 je zhrnutý v tab. 2. Látky (3)-(6) 

vykazujú podobný charakter cytotoxicity na bunkovú líniu L1210 ako (1), zniţujú viabilitu 

buniek pribliţne o 25% po 24 a 48 hod pôsobení. So stúpajúcim časom a zvyšujúcou 

IC50 (μM) 

derivát 24 h 48 h 72 h 

(6) 1,88±0,11 2,48±0,15 1,95±0,09 
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koncentráciou sa ich toxicita nemení, dokonca po 72 hod je zaznamenaný nárast bunkovej 

viability. Naopak látky (2a), (2b) pôsobia značne toxicky. Najtoxickejším derivátom je (2b), 

ktorý pri pouţití koncentrácie 10 µM, zniţuje viabilitu buniek uţ o cca. 80% po 48hod a pri 

25 µM dokonca o cca. 95% (24 hod). Pre bunkovú líniu A2780 je najtoxickejšia opäť (2b), 

ktorá spôsobuje pribliţne 70% toxicitu (48 hod). Deriváty (3)-(6) majú podobné efekty, 

spôsobujú pribliţne 40% toxicitu po 24 hod, ale čím vyšší čas pôsobenia látky na líniu, tým je 

ich toxicita niţšia (tab. 2). Prekvapivým výsledkom pri tejto línii je pomerne silná toxicita 

takrínu, ktorá je aţ 40%-ná uţ pri 5 M koncentrácii po 24 hod pôsobení. 

 
Tabuľka II. Vyhodnotenie viability buniek L1210 a A2780 po pôsobení látok (1)-(6) 

 

    
 

Zníţená citlivosť niektorých bunkových línii voči testovaným látkam môţe byť spojená 

s tým, ţe nie kaţdá línia exprimuje AChE. Deriváty sa tak „ľahšie― dostávajú cez plazmatickú 

membránu (miesto lokalizácie AChE) do buniek a môţu sa viazať na iné bunkové terče 

v cytosole alebo v bunkových organách. Takéto interakcie môţu ďalej ovplyvniť, pozitívne 

alebo negatívne, viabilitu buniek. Deriváty akridínu sú fluorescenčné látky, preto ich 

akumulovanie v bunkách bolo moţné sledovať fluorescenčným mikroskopom, resp. 

konfokálnym mikroskopom. Pozorovanie ukázalo, ţe pri aplikácii testovaných látok na 

bunkovú líniu SH-SY5Y sa ţiaden derivát neviaţe do bunkového jadra. Naopak je to pri 

bunkovej línii A2780 a L1210, kde sa deriváty prednostne viaţu do bunkového jadra 

(výsledky neprezentované). 

 

ZÁVER 

V tejto práci bol určený inhibičný efekt novosyntetizovaných derivátov na AChE a bola 

testovaná ich toxicita na širokom spektre bunkových línií: SH-SY5Y (ľudská 

neuroblastómová bunková línia), SK-N-SH (ľudská neuroblastómová bunková línia), A2780 

(ľudská ovariálna nádorová bunková línia), L1210 (myšacia leukemická bunková línia). 

Novosyntetizované látky boli rozdelené do dvoch skupín derivátov, deriváty akridínu - 3,6-
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bis(3-n-alkylguanidíno)akridíny a analógy takrínu - 1,2,3,4-tetrahydroakridín-9-yly s rôznou 

cukornou zloţkou.  

Určenie inhibičného efektu na AChE: Zistilo sa, ţe všetky testované deriváty okrem (4) 

inhibujú izolovanú ľudskú erytrocytárnu AChE a AChE z Electrophorus electricus 

zmiešaným typom inhibície, rovnako ako zvolený štandard- takrín. Derivát (4) inhibuje AChE 

nekompetetívnym typom inhibície. Ţiaden derivát nemal silnejší inhibičný efekt ako takrín.  

Toxicia derivátov na bunkovú líniu SH-SY5Y: Látky (3) a (4) pôsobia netoxicky, dokonca 

zvyšujú viabilitu buniek nad 100%. Látky (2a), (2b) a (5) sú mierne toxické, majú podobnú 

cytotoxicitu ako takrín. Jedine látka (6) vykazuje silnú cytotoxicitu na túto neuroblastómovú 

bunkovú líniu. Jej hodnota IC50 bola 1,88±0,11 µM po 24 hod. 

Toxicia derivátov na bunkovú líniu L1210: Deriváty (3)-(6) pôsobia slabo toxicky, so 

zvyšujúcim časom pôsobenia sa ich toxicita ešte zniţuje. Najcytotoxickejším derivátom bol 

(2b) - 3,6-bis(3-hexyl-alkylguanidíno)akridín, ktorý pri konecntrácii 25 µM spôsobuje 90% 

cytototoxicitu uţ po 24hod.  

Toxicia derivátov na bunkovú líniu A2780: Najcytotoxickejším derivátom bol (2b) - 3,6-bis(3-

hexyl-alkylguanidíno)akridín, ktorý pri pouţití 25 µM koncentrácie, spôsobuje 63% 

cytototoxicitu uţ po 24hod pôsobení. Takrín - (1) je pre túto líniu toxickejší o 10% ako nami 

testované deriváty, ktorých toxcita bola pribliţne 40%. 

Distribúcia derivátov v neuroblastómových bunkách: Ani jeden zo skúmaných derivátov sa 

neviazal do bunkového jadra. Zaznamenala sa ich čiastočná lokalizácia v mitochondriách a 

endpolazmatickom retikule. 

Pri analýzach pôsobenia klinicky vyuţívaných AChEI, ale aj nových typov AChEI, sa zistilo, 

ţe niektoré z nich dokáţu okrem inhibície AChE aj pozitívne ovplyvniť preţitie 

buniek.Výsledky týchto štúdii ukázali, ţe deriváty 1,2,3,4-tetrahydroakridín-9-yly (3) a (4) by 

mohli byť perspektívnymi necytotoxickými AChEI, vyuţiteľnými pri liečbe AD.  

 

Poďakovanie: Práca bola podporená grantom pre mladých výskumných pracovníkov, STU, 

2012/2013, 2013/2014. 
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ABSTRAKT 

Glukozylceramid (GlcCer) je základný glykozylovaný lipid, ktorý sa nachádza v rôznych 

organizmoch od cicavcov aţ po huby. Pozostáva z hydrofilnej glukózy viazanej β-

glykozidovou väzbou a hydrofóbneho ceramidu. GlcCer u cicavcov obsahuje prevaţne 

sfingozín (d18:1). GlcCer je prekurzor stovky odlišných glykosfingolipidov. Tieto 

cerebrozidy sú syntetizované z uridíndifosfát-glukózy a ceramidu pomocou glukozylceramid 

syntázy (UDP-glukózo:ceramid glukozyltransferáza; UGCG, GlcT-1, CGT alebo GCS, EC 

2.4.1.80). Sfingolipidy na báze GlcCer boli identifikované ako dôleţité mediátory mnohých 

bunkových procesov, ako sú proliferácia, diferenciácia, vývoj a bunkové rozpoznávanie. 

Existuje niekoľko patologických stavov, ktoré sú spájané s narušením rovnováhy mnoţstva 

sfingolipidov, napríklad rakovina, diabetes, či neurologické ochorenia. 

Cieľom tejto práce bolo sledovať účinok nových derivátov 1-fenyl-2-palmitoylamino-3-

morfolino-1-propanolu (PPMP), známeho inhibítora GCS. Na myšacích tymocytoch bol 

sledovaný efekt týchto látok na transport vápenatých iónov, viabilitu buniek, aktivitu GCS in 

vitro, indukciu apoptózy a autofágie. Účinok študovaných látok na transport Ca
2+

 bol závislý 

na ich štruktúre, koncentrácii a tieţ na dobe pôsobenia. Najvýraznejšiu inhibíciu transportu 

Ca
2+

 do buniek po 15 minútovej predinkubácii vyvolal derivát AD679 (100 nmol/l) a KC75 

(10 nmol/l), avšak iné deriváty pôsobili mierne stimulačne a niektoré boli bez účinku aj 

dlhšom pôsobení. Účinok derivátov na transport vápenatých iónov málo súvisel so zmenami 

aktivity GCS, ktorú najvýraznejšie ovplyvnil prídavok AD648 (10 µmol/l) a AD679 (10 

µmol/l). Viabilita tymocytov vystavených pôsobeniu látok 2 a 6 hodín nebola výrazne 

ovplyvnená v porovnaní s kontrolnými meraniami. Výraznejšie zmeny boli zaznamenané po 

12 a 24 hodinovej kultivácii. Keďţe aktivita GCS bola najvýraznejšie ovplyvnená derivátom 

AD648, indukcia apoptózy a autofágie bola skúmaná pre túto látku. Typické prejavy apoptózy 

na úrovni DNA boli pozorované po 8, 12 a 24 hodinovej kultivácii. Autofágia bola 

zaznamená uţ po 2 hodinovej kultivácii buniek v prítomnosti AD648.  

 

 

 

ÚVOD 

Sfingolipidy (SL) sú jednou z troch hlavných tried membránových lipidov vyskytujúcich sa 

v eukaryotických bunkách. Sú povaţované za kľúčové regulátory mnohých bunkových 

procesov, ako sú bunkový rast, adhézia, migrácia, starnutie a bunková smrť (apoptóza, 

mailto:katarina.turakova@stuba.sk


“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

349 
 

autofágia a nekróza) (1-3). Základným stavebným kameňom všetkých SL je ceramid, ktorý je 

ako dôleţitá vnútrobunková signálna molekula zapojený do regulácie diferenciácie, 

proliferácie a apoptózy (4, 5). Ceramid vzniká de novo v endoplazmatickom retikule (ER). 

Vytvorenie ďalších metabolitov ako sú sfingomyelín a glykosfingolipidy však prebieha 

v Golgiho aparáte (6). Ceramid reaguje s rôznymi enzýmami, napríklad s glukozylceramid 

syntázou (GCS), ktorá je kľúčová pri syntézy glykosfingolipidov (GSL). GCS prenáša 

glukózové zvyšky z UDP-glukózy na ceramid (Cer) za vzniku glukozylceramidu (Glc-Cer) 

(7). Je to prvý a limitujúci krok syntézy GSL, pričom Glc-Cer slúţi ako základná štruktúra pre 

viac ako 300 glykolipidov vyskytujúcich sa u stavovcov (7, 8). Sfingozín, sfingozín-1-fosfát 

(S1P) a ceramid prevaţne vystupujú ako signálne molekuly. Viaceré štúdie poukazujú na 

zaujímavý fakt, ţe metabolity sfingolipidov sa zúčastňujú sa protichodných procesov. 

Sfingozín a ceramid sú zahrnuté v dráhach, pomocou ktorých bunka odpovedá na stres, ale aj 

v tých, ktorými sa štartuje apoptóza (9). Na druhej strane, S1P podporuje rast buniek 

a apoptózu inhibuje (10). Kvôli týmto odlišným funkciám je dynamická rovnováha zastúpenia 

jednotlivých metabolitov kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o osude bunky (11). Bunky 

udrţiavajú nízku hladinu S1P precíznou časovo-priestorovou reguláciou jeho syntézy 

a degradácie. S1P vzniká fosforyláciou sfingozínu, ktorú katalyzuje sfingozínkináza. 

U cicavcov sú známe dve izoformy tohto enzýmu: sfingozínkináza 1 a sfingozínkináza 2 (11). 

Rozličné externé vplyvy, ako napríklad rastové faktory, stimulujú sfingozínkinázu 1 

a vzniknutý S1P má mitogénny a anti-apoptotický efekt (12). Druhá izoforma, namiesto 

posilnenia rastu a preţitia bunky, pôsobí opačne. Pri zvýšenej expresii, sfingozín kináza 2 

inhibuje rast a posilňuje apoptózu (13). Súvisí to s ich rozdielnou subcelulárnou lokalizáciou. 

Sfingozín sa produkuje deacyláciou ceramidu pomocou ceramidázy. Sfingozín vzniká rýchlo 

počas apoptózy (14). Sfingozín potláča bazálnu aktivitu extracelulárne-regulovanej proteín 

kinázy a stimuluje aktivitu stresom aktivovanej proteín kinázy/JNK a p38 MAPK. Okrem 

toho, negatívne reguluje expresiu alebo aktivitu anti-apoptotického proteínu Bcl-2 a aktivuje 

rôzne kaspázy (15). Na rozdiel od spomenutého, niektoré štúdie poukazujú na nárast 

proliferácie buniek v prítomnosti sfingozínu. Môţe to byť spôsobené tým, ţe sfingozín sa 

pomerne rýchlo premieňa na S1P účinkom sfingozín kinázy (14). Nedávne štúdie metabolitov 

sfingolipidov odhalili ich spoluprácu v procese autofágie. Naznačujú, ţe ceramid a S1P na 

proces autofágie vplývajú protichodne (16). Zvyšovanie hladiny ceramidov spúšťa 

hromadenie Beclin-1 a zároveň inhibuje fosforyláciu proteín kinázy B, čo vedie ku 

autofagickej smrti bunky (17). Prekvapivé je, ţe zvýšenie exogénnej hladiny S1P nadmernou 

expresiou sfingozín kinázy 1, spôsobuje inhibíciu mTOR dráhy. To má za následok, ţe bunka 

nedokáţe pomocou autofágie preţiť hladovanie a zomiera (18). Preto môţeme povedať, ţe 

ceramidom-indukovaná autofágia a S1P-indukovná autofágia sú navzájom prepojené 

jedinečné odpovede a autofágia je mechanizmus, ktorým bunka kontroluje svoj osud na 

základe „prepínania― hladiny jednotlivých metabolitov sfingolipidov (19). 

 

MATERIÁL A METÓDY 
Pouţité chemikálie 

Fluo-3, AM bol zakúpený od Invitrogen (Eugen, Oregon, USA). N-[12-[(7-nitro-2-1,3-

benzoxadiazol-4-yl)amino]dodekanoyl]-D-erytro-sfingozín (NBD-C12-ceramid) bol z Avanti 

Polar Lipids (Alabaster, Alabama, USA). HPTLC silikagél 60 F254 platne boli zakúpené od 

Merck KGaA (Darmstadt, Nemecko). RPMI-1640 médium, penicilín-streptomycín, fetálne 

hovädzie sérum (FBS), rapamycín, 1-fenyl-2-palmitoylamino-3-morfolino-1-propanol 

(PPMP), primárne protilátky anti-aktín a anti-LC3B, sekundárna protilátka anti-rabbit IgG a 

chemiluminiscenčný peroxidázový substrát zakúpené od Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, 

USA). Annexin-V-FLUOS bol od Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Nemecko). Činidlo 

na extrakciu proteínov „SoluLyse-M― bolo z Genlantis (San Diego, California, USA). 
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Analógy PPMP (tabuľka I) boli novosyntetizované na Oddelení organickej chémie FCHPT 

STU v Bratislave.  

 
Tabuľka I. Novosyntetizované deriváty PPMP pouţité v tejto práci 

 

 

Zvieratá a bunkové kultúry 

Tymocyty z myší (ICR línia) starých 3 aţ 6 týţdňov ( 0,5; 1; 3,5; 5; 10; 30 x 10
6
 / 500 µl) boli 

kultivované pri 37°C v 5% atmosfére CO2 v RPMI-1640 médiu, ktoré obsahovalo 10% FBS 

a 1% penicilín-streptomycín. Viabilita buniek bola určená vylučovacou metódou pomocou 

trypánovej modrej (Trypan Blue exclusion assay). 

Transport vápenatých iónov 

Tymocyty (5 x 10
6
) boli inkubované s PPMP a jeho novými derivátmi 15 min a 12 hod 

v koncentračnom rozsahu 10 nM, 100 nM, 1 µM a 10 µM. Transport Ca
2+

 bol sledovaný na 

spektrofluorometri FluoroMax 4 pomocou fluorescenčnej sondy Fluo-3, AM 900 s po pridaní 

Ca
2+

 (výsledná koncentrácia2,5 mM). 

Stanovenie aktivity GCS in vitro pomocou NBD-C12-ceramidu 

Tymocyty (3,5 x 10
6
/jamku) boli kultivované 2 hodiny v prítomnosti PPMP a nových 

derivátov (1 µM, 10 µM). Následne bolo 10% FBS RPMI-1640 médium vymenené za 1% 

BSA RPMI-1640 médium, ktoré obsahovalo 100 µM NBD C12-Cer. Po 2 hod kultivácii pri 

37°C boli bunky 2x premyté PBS (pH 7,4), extrahované zmesou kyslého metanolu, 

chloroformu, vody (1:1:1, v/v/v), riadne premiešané a centrifugované (5 min, 10 000 rpm). 

Organická fáza bola odsatá do čistých skúmaviek. Vodná fáza bola reextrahovaná 

chloroformom (500 µl) a centrifugovaná (5 min, 10 000 rpm). Organické fázy boli 

spojené, rozpúšťadlá boli odparené a extrakty lipidov boli rozpustené v 100 µl zmesi 

chloroform: metanol (1:1, v/v). Na HPTLC platňu bolo nanesených po 30 µl vzoriek 

a štandard – NBD-C12-Cer. Platňa bola vyvíjaná v zmesi chloroform: metanol: 20% amoniak 

(70:30:6,25, v/v/v) a vizualizovaná na skeneri Typhoon 9210 (Amersham Biosciences, 

Piscataway, New Jersey, USA). 

 

 

 

Označenie látky 
Sumárny vzorec 

Molekulová 

hmotnosť 

(g/mol) 

Označenie látky 
Sumárny vzorec 

Molekulová 

hmotnosť 

(g/mol) 

Označenie látky 
Sumárny vzorec 

Molekulová 

hmotnosť 

(g/mol) 

AD632 
C24H46N2O3 

394,63  
AD725 
C28H48N2O3 

 460,69 
DM-744 
C24H39NO4 

 405,57 

AD648 

C27H46N2O3 
446,67  

AD732 
C24H40N2O3 

404, 59 
DM-754 
C23H37NO3 

375,54 

AD679 
C27H46N2O2 

430,67 
AD733 
C24H40N203 

 404,59 
DM-PhSoxOH 
C21H31NO4 

361,48 

AD710 
C24H40N2O3 

404, 59 
KC54 
C26H44N203 

432,64 
DM-PhAoxOH 
C23H35NO4 

389,53 

AD724 
C26H44N2O3 

432, 64 
KC75 
C27H46N2O4 

462,67 
DM-TolSoxOH 
C22H33NO4 

375,50 
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Sledovanie viability myšacích tymocytov pomocou prietokovej cytometrie 

Tymocyty (0,5 x 10
6
/jamku) boli kultivované v prítomnosti PPMP a skúmaných derivátov (1 

µM a 10 µM) 2, 6, 12 a 24 hodín. Po skončení inkubácie boli bunky premyté RPMI-1640 

médiom a ku kaţdej vzorke bolo pridaný Annexin-V-FLUOS. Vzorky boli premiešané a 15 

minút inkubované v tme, následne bol pridaný propídium jodid a prebehla analýza na 

prietokovom cytometri BD Accuri C6 (BD Biosciences Pharmingen, San Diego, CA). 

DNA fragmentácia 

Suspenzia tymocytov (10 x 10
6
/jamka) bola inkubovaná 4, 8, 12 a 24 hodín v prítomnosti 

derivátu AD648 (10 nM, 100 nM, 1 µM, 10 µM) a cis-Pt (25 µM). Po ukončení inkubácie 

boli vzorky spracované podľa Lépine S. a spol., 2004 (14). 

Western blot 

Tymocyty (30 x 10
6
/jamka) boli inkubované v prítomnosti derivátu AD648 (1 µM a 10 µM), 

rapamycínu (50 nM), glukózy (10 mM) a v RPMI-1640 médiu bez FBS) 2, 4, 8 a 12 hodín. 

Po inkubácii boli trikrát premyté PBS, bolo pridaných po 200 µl činidla SoluLyse-M a ďalší 

postup bol podľa protokolu k extrakčnému činidlu. Mnoţstvo bielkovín bolo stanovené 

Lowryho metódou. Proteíny boli separované pomocou SDS-PAGE na 12% 

polyakrylamidovom géli a prenesené na PVDF membránu. Po inkubácii s primárnymi 

a sekundárnou protilátkou, boli proteíny vizualizované pomocou chemiluminiscenčného 

peroxidázového substrátu. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Účinok sledovaných derivátov na transport Ca
2+

 bol závislý na ich štruktúre, koncentrácii 

a tieţ na dobe pôsobenia. Pri niektorých bol zaznamenaný výrazný inhibičný vplyv, naopak 

niektoré pôsobili mierne stimulačne a niektoré boli bez účinku aj po dlhšie trvajúcom 

pôsobení. Môţe to byť spôsobené nerovnomerným zastúpením buniek, ktoré sa nachádzajú 

v odlišných štádiách procesov dozrievania na zrelé T-bunky. Toto tvrdenie podporujú aj 

výsledky získané pomocou prietokovej cytometrie, kde sme pozorovali rôzne populácie 

buniek, ktoré sa odlišovali svojou veľkosťou (dáta nie sú prezentované). 

Po 15 minútovej predinkubácii bol najvýraznejší inhibičný vplyv vyvolaný účinkom AD679 

(100 nM) a KC75 (10 nM) (Obr. 1A). Po 12 hodinovej inkubácii bol najsilnejší inhibičný 

efekt spôsobený účinkom DM-744 (10 nM, 1 µM a 10 µM). Podobný inhibičný vplyv bol 

zaznamenaný v prípade PPMP (Obr: 1B).   

Aktivita GCS iba málo súvisela s vplyvom derivátov na transport Ca
2+

 iónov. Tá bola najviac 

ovplyvnená pri kultivácii buniek s AD648 (10 µM), AD679 (10 µM), AD725 (10 µM) 

a AD733 (1 µM). Ţiaden z derivátov však nespôsobil tak výraznú inhibíciu aktivity GCS ako 

PPMP (10 µM).  

Efekt sledovaných látok na viabilitu buniek sa po 2 a 6 hodinovej kultivácii neprejavoval. 

Pozorovateľné zmeny sme zaznamenali aţ po 12 a 24 hodinovej kultivácii. Najvyšší podiel 

apoptotických buniek bol vyvolaný účinkom AD 632 (10 µM), pričom podiel mŕtvych buniek 

bol zvýšený iba o 5% oproti kontrolnej vzorke. Najviac mŕtvych buniek bol vyvolaný 

prídavkom DM-744 (10 µM), ktorý nemal vplyv na podiel buniek nachádzajúcich sa 

v procese apoptózy. (Dáta nie sú prezentované) 

Keďţe aktivita GCS bola najvýraznejšie ovplyvnená derivátom AD648, indukciu apoptózy 

a autofágie sme skúmali pre túto látku. Indukciu apoptózy sme detegovali pomocou 

vytvorenia typických DNA fragmentov, ktoré sme po 4 hodinovej inkubácii pozorovali pri 10 

µM koncentrácii derivátu a pozitívnej kontrole (Cis-Pt 25 µM). V prípade 8, 12 a 24 

hodinovej inkubácie sme zaznamenali fragmenty DNA vo všetkých vzorkách(Obr.3).  

V ďalšom kroku sme sledovali indukciu autofágie. Typickým markerom autofágie je 

ubiquitínu-podobný proteín LC3, ktorý je úzko spätý s autofagozomálnymi membránami. 

V našej práci sme si zvolili ako primárnu protilátku anti-LC3B, pretoţe má dve frakcie – 
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LC3B-I a LC3B-II a práve LC3B-II odzrkadľuje zvyšovanie hladiny autofagických vezikúl. 

Zistili sme, ţe s narastajúcim časom pôsobenia derivátu AD648 dochádza ku poklesu tvorby 

autofagozómov a to koncentračne závislým spôsobom (Obr.4 D-F). Zdá sa teda, ţe tymocyty 

ovplyvnené AD648 (1 µM a 10 µM) podstupujú najprv proces autofágie a s narastajúcim 

časom prechádzajú do apoptotickej smrti. 

 

 
 

Obr. 1 Účinok AD679, AD725 (A), DM-744 a PPMP (B) na transport Ca
2+

. Transport bol sledovaný po 15 

minútovej predinkubácii s látkami pri 37°C. Graf prezentuje zmeny fluorescencie po prídavku Ca
2+

 (výsledná 

koncentrácia 2,5 mM)za čas 100 s (čierna) a 600 s (šedá). Výsledky prezentujú stredné hodnoty 2 nezávislých 

meraní 
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Obr. 2 Aktivita GCS in vitro. Graf prezentuje výsledky fluorescenčnej analýzy HPTLC platní po 2 hodinovej 

inkubácii (37°C, 5% CO2) tymocytov v prítomnosti skúmaných derivátov 
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Obr. 3 Typické prejavy apoptózy na úrovni DNA. Tymocyty boli vystavené účinku AD648 4 hodiny (A), 8 

hodín (B), 12 hodín (C) a 24 hodín (D). Poradie vzoriek: 1 – kontrola, 2 – kontrola + DMSO, 3 – AD648 10 nM, 

4 – AD648 100 nM, 5 – AD648 1 µM, 6 – AD648 10 µM, 7 – Cis-Pt 25 µM 

 

 

 

 
 
Obr. 4 Účinok derivátu AD648 na úrovni proteínov – western blot. Poradie vzoriek: 1 – kontrola, 2 – kontrola + 

DMSO, 3 – kontrola – 10% FBS, 4 - rapamycín 50 nM, 5 - AD648 1 µM, 6 -  AD648 10µM, 7 – glukóza 10 

mM. A – C: Western blot pre β-aktín (42 kDa) po 4 hodinovej inkubácii (A), 8 hodinovej inkubácii (B) a 12 

hodinovej inkubácii (C). D – F: Western blot pre LC3B ( dve izoformy LC3B-I (18 kDa) a LC3B-II (16 kDa)) 

 

ZÁVER 
Účinok potenciálnych inhibítorov sa líšil v závislosti od ich štruktúry a od času kultivácie 

buniek v ich prítomnosti. Efekt na transport Ca
2+

 bol závislý aj na koncentrácii jednotlivých 

derivátov, avšak nie vţdy bol lineárny. Aktivita GCS bola najvýraznejšie ovplyvnená 

derivátom AD648, ktorý pri kratšom pôsobení navodzoval autofágiu, ale po dlhšom pôsobení 

sme sledovali postupnú fragmentáciu DNA, typickú pre apoptotickú smrť bunky. 
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ABSTRAKT 

Keďţe najmä v posledných desaťročiach sa vplyvom činnosti človeka zvyšuje mnoţstvo 

rôznych toxických a rizikových prvkov v prostredí, dochádza k prieniku týchto látok do 

potravinového reťazca človeka. V povrchových i podzemných vodách sa prirodzene 

nachádzajú takmer všetky kovy. Mnohé z nich sú pre ţivot v stopových mnoţstvách 

esenciálne, ale vo vyšších koncentráciách môţu byť škodlivé. Hygienicky závaţnými sa 

stávajú kovy s toxickými vlastnosťami, ktoré patria medzi najvýznamnejšie anorganické 

kontaminanty vôd. Značná kumulačná schopnosť sedimentov predstavuje zdroj moţnej 

kontaminácie rybieho mäsa rizikovými prvkami. Rybie mäso je ideálna potravina, ktoré spĺňa 

poţiadavky racionálnej výţivy. Poskytuje organizmu zdravý, ľahko stráviteľný materiál 

bohatý na plnohodnotné bielkoviny, minerálne látky a vitamíny. Dôleţitou časťou tela rýb je 

svalstvo, nazývané aj rybacím mäsom. Okrem svalstva sa konzumujú i iné orgány tela rýb. 

Veľmi obľúbená je pečeň, ale aj pohlavné ústroje – mlieč a ikry. Bielkoviny sú v mäse rýb 

zastúpené bohato s vysokým obsahom aminokyselín. Rybí tuk má vysoký obsah 

nenasýtených mastných kyselín. Dôleţitý je aj pomerne vysoký obsah minerálnych látok, 

vitamínu B, ale aj A a D. Podľa zásad správnej výţivy by sa mali ryby a rybacie produkty 

zaradiť na jedálny lístok aspoň 2-3 krát týţdenne. V práci sme sa zamerali na analýzu 

obsahu zinku a olova rôznych častiach tela kapra rybničného a posúdenie hygienického stavu 

rýb z hľadiska obsahu sledovaných rizikových prvkov a vhodnosti pre konzumáciu človekom. 

Odber rýb sa uskutočnil v novembri 2012 v čase výlovu rýb z Vodnej nádrţe v Golianove, 

v počte 12 ks, o hmotnosti 1470 – 2740 g. Obsah zinku a olova sme stanovili po mineralizácii 

mokrou cestou rozkladom lúčavkou kráľovskou a následnou analýzou prístrojom VARIAN AA 

240 FS a s koncovkou AAS v týchto častiach rýb: sval, pečeň, gonády, obličky, koţa a ţiabre. 

Na základe zistených skutočností sme zistili, ţe:  Najviac zinku bolo kumulované v ţiabrach 

rýb (89,32 mg.kg
-1

) a najniţší obsah sme zistili vo svalovine a v gonádach rýb. V mäse obsah 

zinku korešponduje údajmi v Potravinových tabuľkách-Ryby (2001), kde je uvedený obsah 

zinku v mäse – svalovine kapra v priemere 15,02 mg.kg
-1

. Najvyššia kumulácia olova bola 

analyzovaná v nekonzumných častiach rýb, v ţiabrach a v koţi Ostatné časti rýb obsahovali 

niţší obsah olova ako je najvyššie prípustné mnoţstvo uvedené v PK SR (1,0 mg.kg-1). 

Najniţší obsah bol zistený v svalovine a pečeni rýb, a to 0,2392 mg.kg
-1

, resp. 0,2516 mg.kg
-

1
, čo predstavuje 23,92%, resp. 25,16% obsah z NPM. Z hľadiska obsahu olova 

v konzumných častiach rýb je zrejmé, tieto vyhovujú hygienickým poţiadavkám definovaným 

v Potravinovom kódexe SR. 
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ÚVOD  

Dôleţitosť zastúpenia rýb v našej strave dokazuje takzvaný eskimácky paradox, s ktorým si 

výţivoví experti dlho nevedeli rady . Strava pôvodných obyvateľov Grónska – Eskimákov 

totiţ pochádza takmer výlučne zo ţivočíšnej ríše. Tvoria ju ryby a morské cicavce (tulene 

a veľryby), čo znamená, ţe je veľmi bohatá na ţivočíšne  bielkoviny, tuky a cholesterol. Ich 

potrava navyše obsahuje len zanedbateľné mnoţstvo zeleniny, ovocia, strukovín a obilnín. 

Zdalo sa teda nepochopiteľné, prečo napriek konzumácii neuveriteľného mnoţstva tučného 

mäsa grónski Eskimáci prakticky nepoznajú srdcovo-cievne ochorenia a v ich krvi sa našli 

preukazne niţšie hladiny cholesterolu ako u Európanov konzumujúcich takúto jednotvárnu 

stravu. Mnohé výskumy však napokon aj toto výţivové tajomstvo rozlúskli. Spočívalo 

v charaktere samotného tuku poţívaných rýb, pozostávajúceho zo vzácnych nenasýtených 

mastných kyselín takzvaného radu n-3, a jednoznačne potvrdilo súvislosť medzi ich vysokou 

konzumáciou a zníţeným výskytom kardiovaskulárnych chorôb. Keďţe organizmus ľudí ani 

ţivočíchov si nevie tieto esenciálne tuky vyrábať, je odkázaný na ich príjem z potravy. 

Morský planktón ich naopak vytvára vo veľkom mnoţstve, vďaka čomu ryby, veľryby 

a tulene, ktoré stoja na konci morského potravinového reťazca, obsahujú vo svojich telách 

vysoké koncentrácie týchto blahodarných látok. Sladkovodné ryby ich obsahujú tieţ, hoci 

v menšom mnoţstve. Obsah tuku v jednotlivých rybách teda kolíše v závislosti od druhu, 

podstatná je však skutočnosť, ţe sa ho vďaka výnimočnej schopnosti ochraňovať naše cievy 

pred kôrnatením – aterosklerózou, vôbec nemusíme obávať (Syptáková, 2006). 

Minimálne dvakrát týţdenne by sme mali konzumovať ryby. Obsahujú dve špecifické mastné 

kyseliny nerastlinného pôvodu (EPA a DHA). Morské a sladkovodné ryby navyše obsahujú 

cenné preventívne účinné látky (Kajaba, 2010), preto sa odporúča sa konzumovať ryby bohaté 

na omega-3 mastné kyseliny pravidelne. Veľké mnoţstvá omega-3 kyselín sú len v niektorých 

druhoch rýb, avšak pravidelná konzumácia všetkých druhov rýb dodáva organizmu významné 

mnoţstvo týchto mastných kyselín (Holečko, 2010). Priemerná ročná spotreba rýb v SR na 

hlavu sa uţ roky pohybuje medzi 4,5 aţ 5 kilogramami ročne (Sedlák, 2010). Habánová 

(2005) uvádza, ţe spotreba rýb a rybích výrobkov sa oproti roku 2002 zníţila o 0,2 kg na 4,2 

kg a v porovnaní s odporúčanou dávkou je o 1,8 kg niţšia. Medzi obľúbené a u nás najviac 

konzumované ryby patrí kapor rybničný, ktorý patrí k teplomilným druhom, ktoré sa neresí na 

rastliny, obyčajne v máji a júni, keď sa voda ohreje aspoň na 15°C. Do rozmnoţovania sa 

zapájajú pribliţne trojročné ryby. Plodnosť ikernačiek závisí od ich veľkosti, veľké samice 

môţu naklásť aţ 1,7 milióna ikier. Napriek tomu, ţe sa kapor rybničný v našich vodách 

prirodzene neresí, drvivá väčšina rýb vo voľných vodách, nehovoriac uţ o rybníkoch, 

pochádza z umelého odchovu. V prírodných podmienkach je totiţ úmrtnosť vyliahnutého 

plôdika i malých kapríkov obrovská – viac neţ 90 %, v špecializovaných rybochovných 

zariadeniach podstatne niţšia (Májsky, 2008). 

Čejka (2009), Sedlár et al. (1987) tvrdia, ţe, pôvodnou domovinou kapra je povodie Čierneho, 

Kaspického a Aralského mora a aj povodie Tichého oceánu od Amure po Barmu. V období 

mladších treťohôr sa kapor začal šíriť ďalej na západ, aţ v tejto dobe pravdepodobne prenikol 

povodím Dunaja na naše dnešné územie. V celej  oblasti Stredozemného mora sa o rozšírenie 

postarali predovšetkým Rimania, ktorí ho dováţali do Malej Ázie. Pomerne k častým 

kontaminantom rybieho mäsa paria ťaţké kovy, ktorých obsah v jednotlivých častiach rýb 

priamo úmerne stúpa ich vekom (Andreji et al., 2011; Tóth, et, al., 2011,2012; Slávik, 2012).  

Ťaţké kovy sa vyskytujú vo vodách v nízkych koncentráciách, prechádzajú do sedimentov a 

tu prostredníctvom niektorých mikroorganizmov sa tvoria organické deriváty. Tie 

prechádzajú do potravinového reťazca a do konečného článku – rýb, ktorých hygienickú 

kvalitu negatívne ovplyvňujú (Cibulka, 1991). Najčastejšími zdravotnými problémami, ktoré 

zapríčiňujú ťaţké kovy sú alergie, precitlivenosť, problémy s vysokým krvným tlakom, 

choroby kostí, kĺbov a chrbtice (Bystrická et al., 2009). 
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Toman et al., (2003) tvrdia, ţe niektoré ťaţké kovy vykazujú karcinogénne, mutagénne 

a teratogénne účinky. Mechanizmus toxického pôsobenia Pb, Cd, Hg na ryby a ostatné vodné 

ţivočíchy spočíva prevaţne na väzbe týchto kovov na aminokyseliny a SH- skupiny bielkovín 

(Cibulka, 1991).  

Olovo je modrastý, striebrolesklý mäkký kov vyskytujúci sa beţne v malých mnoţstvách 

v zemskej kôre ako sulfid v rude galenit (PbS), anglezite (PbSO4)a ceruzite (PbCO3). 

Nachádza sa vo všetkých biologických systémoch. Toxické je nielen samotné olovo, ale 

jedovaté sú aj jeho oxidy a soli. Vo vode je nerozpustné, v teplej kyseline soľnej a ţalúdočnej 

kyseline sa rozpúšťa. Pary olova a jeho rozpustné zlúčeniny sú jedovaté. Olovo je 

charakterizované ako moţný karcinogén (Radimáková, Lupták, 2011). Z oxidov je známy 

oxid olovnatý (PbO) a ortoolovičitan olovnatý (Pb3O4). Zo solí sú toxicky najnebezpečnejšie 

pre ľahšiu rozpustnosť vo vode: dusičnan olovnatý Pb(NO3)2, chlorid olovnatý PbCl2, 

chlorečnan olovnatý Pb(ClO3)2, chloristan olovnatý Pb(ClO4)2. Človek prijíma celkovo 

potravou 0,3 - 1,0 mg Pb za týţdeň (u nás asi 0,25 mg denne) (Toman et al., 2003). Olovo sa 

nachádza v mnohých potravinách a potraviny sú najhlavnejším zdrojom olova pre človeka. 

Všeobecne nehrozí akútne riziko olova v potrave, ale treba mať na zreteli jeho vyšší obsah 

v pečeni a obličkách zvierat. Ak obsahujú tieto orgány viac ako 3 mg Pb.kg-1, nie sú vhodné 

pre konzumáciu (Toman et al., 2003). Pouţívanie nádob spájaných olovom je nevhodné kvôli 

prechodu olova do poţívatín. Čistý zinok je v kryštalickej forme bielosivý s modrastým 

nádychom, relatívne mäkký a dobre rozpustný v kyselinách a zásadách. Zinok je veľmi 

reaktívny, redukuje kovy a ľahko reaguje s organickými látkami, kyselinami a zásadami 

pričom vytvára soli. Prach zinku je vo vlhkom prostredí horľavý. Zinok je stabilným vodičom 

tepla a elektriny. V prírode sa nachádza ako asferit (ZnS), zinkit (ZnO) a smithsonit (ZnCO3). 

Bukovský (2009) tvrdí, ţe zinok je stopový prvok, ktorý je v organizme súčasťou viac ako 

200 rôznych enzýmov. Zinok patrí k esenciálnym prvkom, určitá nízka koncentrácia tohto 

prvku je potrebná pre človeka, zvieratá i rastliny. V organizmoch je súčasťou viac neţ 

dvadsiatich metaloenzýmov a ďalších sto enzýmov potrebuje zinok k svojej funkcii. Hrá 

veľkú úlohu v metabolizme bielkovín a nukleových kyselín. Metabolizmus zinku môţu 

negatívne ovplyvniť niektoré lieky. Jedná sa o cheltaačné činidlá, ale tieţ o niektoré 

antibiotiká, napríklad penicilín. Nedostatok zinku je závaţný zvlášť pre deti, u chlapcov môţe 

spôsobiť poruchy dospievania. Nedostatočná koncentrácia zinku v tele môţe byť príčinou 

neuropsychyckých abnormalít, dermatitíd i váţneho poškodenia imunitného systému. Veľké 

expozície zinku môţu naopak vyvolať váţne zdravotné problémy. Rizikový je inhalačný a 

orálny vstup tohto kovu do organizmu. Rozpustné zlúčeniny zinku majú lokálne leptavé 

účinky. Ich poţitie vyvoláva ţalúdočné problémy, zvracanie a hnačky. Zinok je rozšírený vo 

všetkých abiotických médiách ţivotného prostredia – atmosfére, pôde, vode. Pre vodné 

organizmy je zinok toxickejší neţ pre človeka, a to ako pre ryby, tak aj pre zooplanktón. Efekt 

zinočnatých iónov je pritom väčší v mäkkej vode neţ vo vode tvrdej (Kafka, Punčochářová, 

2002). Malé mnoţstvo zinku sa dostáva do ovzdušia sopečnou činnosťou. Väčšie mnoţstvo sa 

dostáva do ţivotného prostredia činnosťou človeka (napr. banský priemysle, oceliarsky 

priemysel, spaľovanie fosílnych palív a spaľovanie odpadov a iné). Tieţ sa nachádza sa v 

oblastiach skládok nebezpečného odpadu s obsahom chlórového zinku, oxidu zinku, síranu 

zinku a sulfidu zinku. Zinok sa zachytáva v pôde a sedimente, kde sa viaţe na pôdne častice. 

V ovzduší sa zinok viaţe na prachové častice a spadom daţďa je prenášaný do povrchovej a 

podzemnej vody. Akumuluje sa v telách rýb a iných vodných organizmov avšak okrem tiel 

rastlín. Do organizmu sa dostáva konzumáciou kontaminovanej potravy, pitnej vody, 

priamym kontaktov s produktmi balenými v obaloch s obsahom zinku a jeho zlúčenín, 

inhalácia kontaminované vzduchu v oblastiach jeho výroby a pouţívania (Hronec et al., 

2005). Zinok môţe byť toxický, ak sa prijíma vo veľkých mnoţstvách. Toxicita zinku sa 

môţe vyskytnúť aj ako dôsledok jeho prídavku do potravín. Po poţití zinku vznikajú bolesti 
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hlavy, brucha, horúčky, vracanie, hnačky, poškodenie pečene a ţltačka. Objavuje sa 

nekoordinovaný pohyb svalov (Toman et al., 2003). Pri dlhodobom príjme dochádza ku 

glykozúrii, degenerácii pankreasu, chudokrvnosti, osteoporóze a neplodnosti. Dávky len 

niekoľko mg nad odporúčaný denný limit zniţujú obsah medi v organizme, čo vedie k 

degenerácii srdcového svalu. Vyššie dávky zinku ovplyvňujú metabolizmus cholesterolu a 

podporujú vznik aterosklerózy. Dochádza aj k ovplyvneniu črevnej absorpcie medi a vápnika. 

Ditiokarbamáty obsahujúce zinok sú pravdepodobne karcinogénne (Toman et al., 2003). 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Kapor rybničný (Cyprinus Carpio, L.) ţije vo všetkých vodách, okrem pstruhových. 

Vyhľadáva širšie a hlbšie toky s pokojnou aţ stojatou vodou, s mäkkým, hlinitým aţ mierne 

bahnitým dnom. Vyţaduje teplú vodu, prednosť dáva vodám s bohatým rastlinstvom. 

Zdrţiava sa v hlbšej vode, len v letných mesiacoch, keď sa voda silne prehrieva, vychádza do 

úsekov so silnejším prúdom i do plytčín. Vyhovujú mu takmer všetky odstavené staré ramená, 

menšie i veľké údolné nádrţe, ako aj banské prepadliská a zatopené štrkopieskoviská. 

Hľadáme ho v hlbokých tíšinách, v zátočinách, v zarastených úsekoch, v tíšinách so 

spiatočnou vodou a v čase, keď hľadá potravu aj na plytčinách (Říha, 1987). 

Odber rýb sa uskutočnil v novembri 2012 v čase výlovu rýb z Vodnej nádrţe v Golianove 

(okr. Nitra), v počte 12 ks, o hmotnosti 1470 – 2740 g. Z tiel rýb sme odobrali vzorky tkaniva 

z rôznych častí a v kaţdej sme stanovili obsah olova a zinku. Analytická koncovka bola 

realizovaná po rozklade oxidačným činidlom (koncentrovanej HNO3) a 5 cm3 redestilovanej 

vody. Mineralizácia vzoriek prebiehala mikrovlnným rozkladom v prístroji MARS X-press od 

firmy CEM a následnou analýzou prístrojom VARIAN AA 240 FS a grafitovej peci so 

Zemanovou optikou AA 240 Z . Z kaţdej ryby sme sledovali obsah rizikových prvkov v 

nasledovných častiach : sval, pečeň, gonády, obličky, koţa, ţiabre.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Obsah olova a zinku v rôznych častiach rýb sme porovnávali s Potravinovým kódexom SR, 

Druhá časť, IX hlava – kontaminanty v potravinách. Najvyššie prípustné mnoţstvo pre 

sledované rizikové prvky v rybách a výrobkoch z rýb je nasledovné (Výnos  ministerstva 

pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/3/2004-100.):  

Olovo : 1,0 mg.kg-1 

Zinok : najvyššie prípustné mnoţstvo nie je stanovené 

V tabuľke I uvádzame priemerné hodnoty výsledkov stanovení obsahov olova a zinku 

v rybách. Pre objektívne stanovenie bolo odchytených 12 kusov kaprov s hmotnosťou 1470-

2740 g. Podľa hmotnosti moţno predpokladať, ţe ide o 2-3 ročné chovné kapre. Z kaţdej 

ryby boli odobraté vzorky svaloviny, pečene, obličiek, gonád, koţe a ţiabre, ktoré sa 

samostatne analyzovali. Uvedené členenie odobratých vzoriek poslúţi ako ukazovateľ 

translokácie jednotlivých rizikových prvkov v rámci tela ryby. Výsledky poukazujú na rôznu 

kumuláciu rizikových prvkov v rôznych častiach v rámci organizmu rýb.  

Najvyššia kumulácia olova bola analyzovaná v nekonzumných častiach rýb, a to  v ţiabrach 

(1,64 násobné prekročenie NPM) a v koţi (1,3129 g.mg
-1

), čo predstavuje  1,31 násobné 

prekročenie NPM. Ostatné časti rýb obsahovali niţší obsah olova, ako je najvyššie prípustné 

mnoţstvo (1,0 mg.kg
-1

). Najniţší obsah bol zistený v svalovine a pečeni rýb, a to 0,2392 

mg.kg
-1

, resp. 0,2516 mg.kg
-1

, čo predstavuje 23,92 %, resp. 25,16 % obsah z NPM. Z 

hľadiska obsahu olova v konzumných častiach rýb je zrejmé, tieto vyhovujú hygienickým 

poţiadavkám definovaným v potravinovom kódexe SR. 
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Tabuľka I. Priemerný obsah olova a zinku v sledovaných častiach rýb v mg.kg
-1

 

 

 Pb Zn 

  min max  min max 

Svalovina 0,2392 0,0901 0,4758 13,836 9,633 16,711 

Pečeň 0,2516 0,1381 0,3491 26,533 22,731 30,966 

Obličky 0,5441 0,1906 0,8028 94,760 30,966 126,790 

Gonády 0,4324 0,2692 0,6619 23,695 7,223 36,851 

Koţa 1,3129 0,2426 3,7892 28,540 15,527 48,570 

Ţiabre 1,6427 1,3966 2,1610 89,3205 67,055 116,310 

NPM 1,0 - 

NPM: najvyššie prípustné mnoţstvo 

 

Pre zinok NPM stanovené nie je, preto nie moţné jeho obsah v rôznych častiach rýb porovnať 

s legislatívnymi hodnotami. Najviac zinku bolo kumulované v ţiabrach rýb, a to 89,32 mg.kg
-

1
, a najniţší obsah sme zistili vo svalovine a v gonádach rýb. V mäse obsah zinku 

korešponduje so zisteniami v Potravinových tabuľkách-Ryby (2001), kde je uvedený obsah 

zinku v mäse – svalovine kapra v priemere 15,02 mg.kg
-1

. Podobné zistenia boli publikované 

aj v prácach autorov Andreji et al, 2006, 2011; Slávik, 2013) 

V rámci biotransformácie olova a zinku v rôznych častiach rýb a následnej ich kumulácie 

môţeme určiť poradie sledovaných orgánov z hľadiska výšky obsahu sledovaných prvkov v 

nich : 

Pb : ţiabre > koţa > obličky > gonády > pečeň > sval 

Zn : obličky > ţiabre > koţa > pečeň > gonády > sval 

Z hľadiska zastúpenia olova v sledovaných častiach rýb je výrazný jeho obsah v ţiabrach (37 

%) a v koţi (30 %). Najniţší podiel olova sme zistili v konzumných častiach rýb, a to vo 

svalovine cca 5 % a v pečeni cca 6 % podiel. V prípade translokácie zinku v sledovaných 

častiach rýb bolo najviac zinku kumulované v obličkách (34 %) a v ţiabrach rýb (32 %). 

Najniţšia  kumulácia zinku bola opäť potvrdená vo svalovine rýb s 5 % podielom. Uvedené 

zistenia vychádzajú  

  

 
          Olovo                                                         Zinok 

 
Obr. 1 Podiel obsahu olova a zinku v sledovaných častiach rýb 

 

z priemerných hodnôt obsahov Pb a Zn v sledovaných častiach rýb a to zo súboru 12 kusov 

rýb. Treba však mať na zreteli, ţe z hľadiska hmotnosti rýb išlo o 2-3 ročné ryby. Kapry I. 

triedy výber sú ryby s hmotnosťou nad 2,7 kg s vekom 3 – 4 roky, a so stúpajúcim vekom rýb 

narastá aj riziko kumulácie rizikových prvkov v tele rýb (Andreji et al, 2011). Kapor rybničný 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014” 18. - 20. jún 2014, Svit, Slovenská republika 

360 
 

je schopný sa doţiť v priaznivých podmienkach veku 35-45 rokov, v našich vodách je jeho 

vekový potenciál okolo 30 kg a vek viac ako 10 rokov. Oficiálny rekordný úlovok kapra na 

Slovensku bol ulovený v roku 1958 na Dunaji, s hmotnosťou 31 kg a dĺţkou tela 108 cm 

(fishnet.sk). Na základe zistený teda moţno odporúčať konzumáciu rýb zameranú na 

svalovinu zbavenú koţe, nakoľko v svalovine sa translokuje najmenej rizikových prvkov (cca 

5 %), ale v koţi je tento podiel výrazne vyšší (v prípade olova aţ 30 %). 

 

ZÁVER  

V práci sme sa zamerali na stanovenie obsahu olova a kadmia v rôznych častiach rýb s cieľom 

zistiť ich obsah a translokáciu v konzumných a nekonzumných častiach rýb a porovnať ich 

obsah s najvyšším prípustným mnoţstvom uvedeným v Potravinovom kódexe SR. Z analýz je 

zrejmé, ţe obsah olova vo svalovine rýb je niţší ako NPM, a dosahuje 23 % podiel z limitnej 

hodnoty. Zvýšenú kumuláciu Pb a Zn sme zistili koţi rýb (cca 30 % z celkového obsahu), ako 

aj v ţiabrach a obličkách. Oba sledované prvky za výrazne kumulujú v nekonzumných 

častiach rýb a to nasledovnom poradí : 

Pb : ţiabre > koţa > obličky > gonády > pečeň > sval 

Zn : obličky > ţiabre > koţa > pečeň > gonády > sval 

Pri konzumácii rýb je preto vhodné konzumovať najmä svalovinu rýb a to zbavenú koţe. 

Z hygienického hľadiska sú ryby v sledovanom súbore vzoriek vhodné na konzumáciu 

a nepredstavujú ţiadne riziko pre spotrebiteľa. 

- analýza rýb z hľadiska obsahu Cd, Pb, Zn a Hg preukázala, ţe svalovina rýb je 

vhodná pre konzum a spĺňa všetky hygienické limity stanovené pre tieto prvky 

 

Práca vznikla za podpory projektov VEGA č. 2/0630/13 a KEGA č. 014SPU-4/2013. 
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ABSTRAKT 

Olovo je z toxikologického hľadiska povaţované za najlepšie preskúmaný kov a jeho 

biologická medzná hodnota bola naposledy aktualizovaná v Zbierke zákonov č. 471/2011. 

Cieľom práce bolo zistiť koncentrácie olova (Pb) v krvi exponovaných osôb pracujúcich 

v riziku Pb, určiť mieru expozície v súvislosti s úrovňou technológie výrobnej spoločnosti 

a zdravotným dozorom.  

Analýza sa uskutočnila zo vzoriek heparínovej krvi troch súborov exponovaných pracovníkov 

a porovnateľnej kontroly pomocou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS) a indukčne 

viazanej plazmy s hmotnostným spektrometrom (ICP-MS). Abúzus fajčenia nebol 

zohľadňovaný. 

Prvú skupinu tvorilo 17 slovenských pracovníkov vo veku 40,18±13,31 rokov (x±SD) 

vyslaných do cudziny, ktorí testovali funkčnosť dopravných pásov určených na prepravu 

sypkého rudného materiálu s obsahom Pb. Robotníci nepouţívali ţiadne osobné ochranné 

pracovné prostriedky a pracovali bez zdravotného dozoru. Aţ pri pracovnom úraze jedného 

z nich boli náhodne, celkovým laboratórnym vyšetrením, zistené vysoké hladiny Pb v krvi. 

Aţ na základe tejto skutočnosti boli pracovníci oboznámení z moţnými zdravotnými rizikami, 

dostali respirátory a stanovili sa im hladiny Pb v krvi. Priemerná hodnota Pb v krvi po 2-5 

mesiacoch tejto práce bola 364,1±144,2 μg.1
-1

. Zvýšené hodnoty Pb v krvi nad biologickú 

medznú hodnotu (>400 μg.l
-1

) boli namerané u 6 pracovníkov (35,29%). Druhú skupinu 

tvorilo 282 zamestnancov sklárne s ručnou výrobou skla s obsahom olova do 30%. 

Zamestnanci, priemerného veku 37,52±7,86 rokov, pracovali v rôznych pracovných pozíciách 

viac ako jeden rok. Ich priemerné koncentrácie Pb v krvi dosahovali 333,4±169,7 μg.1
-1

. 

Zvýšené koncentrácie (>400 μg.l
-1

) boli zistené v 101 prípadoch (35,82%). Najvyššie hodnoty 

(>700 μg.l
-1

, nad pôvodnú biologickú medznú hodnotu) boli zistené u piatich sklárov. Tieto 

biologické expozičné testy boli objednané pracovnou zdravotnou sluţbou aţ na vyţiadanie 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pod hrozbou zavretia prevádzky. 

Tretia skupina 18 zamestnancov s priemerným vekom 47,67±11,23 r. bola z nového 

hutníckeho závodu s rizikom Pb, ale s modernou technológiou a starostlivým zdravotným 

dohľadom. Moderná a čistá výroba bola príčinou nízkej a bezpečnej hladiny Pb v krvi: 

137,8±76,7 μg.1
-1

. V prvých dvoch exponovaných súboroch sa zistila štatisticky vyššia 

hodnota Pb v krvi (P0,001) pri treťom súbore sme štatistickú závislosť nepozorovali. 

Autori konštatujú, ţe na hladinu Pb v krvi rizikových pracovníkov má najvýznamnejší vplyv 

technologická úroveň výroby a zdravotnícka starostlivosť. Všetci vyšetrovaní pracovníci 

s hodnotami nad 400 μg.1
-1 

boli pozvaní na našu kliniku za účelom mobilizačnej liečby. Je 

dôleţité takýchto pacientov aj naďalej pravidelne sledovať. Pri práci v riziku expozície Pb 

odporúčame dodrţiavať bezpečnostné predpisy, pouţívať schválené OOPP, zúčastňovať sa na 

pravidelných lekárskych kontrolách a realizovať biologické expozičné testy. 
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ÚVOD 

Olovo (Pb) je z toxikologického hľadiska povaţované za najlepšie preskúmaný kov a jeho 

biologická medzná hodnota (BMH) bolanaposledy aktualizovaná v Zbierke zákonov č. 

471/2011 Z.z.Záväzná biologická limitná hodnota stanovená na úrovni Európskej únie, 700 

Pb μg.1
-1

 krvi, bola takto v Slovenskej republike zníţená na BMH 400 Pb μg.1
-1

 krvi a pre 

ţeny do 45 rokov na 100 μg.1
-1

(1).Olovoje v rámci klinického pracovného lekárstva 

povaţované zapomerne často sa vyskytujúci chemický faktor v pracovnom prostredí. 

Expozícia Pb je opisovaná u pracovníkov pri výrobe a opravách olovených autobatérií, výrobe 

olovnatého skla, keramických glazúr, antikoróznej povrchovej úprave kovových konštrukcií 

olovenými farbami a pri tavení olovnatých rúd (2). Za posledných viac ako desať rokov došlo 

v SR k výraznému poklesu hlásených profesionálnych intoxikácií olovom. Podľa 

zdravotníckej štatistiky SR bolo v r. 2001-2012 hlásených 23 profesionálnych intoxikácií 

olovom (3).Biologické monitorovanie Pb zahŕňa aj vykonanie ďalších odporúčaných 

indikátorov expozície, ako je Pb v moči, kyselina delta-amínolevulová (D-ALA) v moči, 

dehydratáza  kyseliny amínolevulovej a zinkprotoporfyrín (ZPP) v moči. Aj tie vyšetrenia 

boli vykonané, nie sú však predmetom článku. Hodnotili sme Pb v krvi ako najvýznamnejší 

parameter dlhodobej pracovnej expozície.Toxicita olova sa prejavuje vplyvom na 

krvotvorbu,nervový a tráviaci systém, na imunitu a obličky. 

Cieľom práce bolo zistiťmieru expozície olovu základným biologickým expozičným testom, 

stanovením Pbv krvi,u pracovníkovtroch rôznych prevádzok s expozíciou Pb, s rôznou 

úrovňou technológie a zdravotného dohľadu.Posúdili sme vzájomnú koreláciu týchto troch 

aspektov. 

 

MATERIÁL A METÓDY  
Stanovenie Pb v krvi sa uskutočnilo zo vzoriek heparínovej krvi troch súborov exponovaných 

pracovníkov a porovnateľnej kontrolnej skupiny (KS) osôb bez profesionálnej expozície 

olovu. Pracovníkom sa odobralo 5 ml natívnej krvi do jednorazových plastových skúmaviek 

s 2 kvapkami injekčného heparínu. Pre čas odberu vzorky nie sú uvádzané ţiadne 

obmedzenia, nakoľko sa jedná o dlhodobú expozíciu, Pb sa eliminuje z organizmu niekoľko 

týţdňov aţ mesiacov a má, tak ako iné kovy, schopnosť kumulovať sa v organizme. 

Skúmavky boli aţ do vyšetrenia skladované v chladničke pri teplote 5°C a analyzované do 

troch dní, alebo v mrazničke pri -20°C a po rozmrazení a vytemperovaní vyšetrené pomocou 

atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS) a indukčne viazanej plazmy s hmotnostným 

spektrometrom (ICP-MS), čo sú rovnocenné analytické metódy.Vzorky pre AAS boli riedené 

(R=5) blankom (0,1% roztok Tritonu X-100 v deionizovanej vode). Na prípravu pracovných 

štandardov sme pouţilizákladné štandardy od spoločnosti Mercks (koncentrácia 1000 mg.l
-

1
).Na analýzu bol pouţitý atómový absorpčný spektrofotometer AAS VarianSpectr. AA 30 P 

s grafitovou pieckou GTA - 96 (detekčný limit 0,6 g.l
-1

)aPb kódovaná katódová lampa. Pre 

ICP - MS sa krv pred analýzou riedila (R=40) blankom (3% 2-propanol pre plynovú 

chromatografiu (GC); 0,1%HNO3 OPTIMA Grade pre spektroskopiu; 0,1% roztok Triton ® 

X - 100 pre GC v ultračistej vode). Blank bol pouţitý aj na prípravu pracovných štandardov 

o koncentrácii 2, 5, 10 a 20 µg.l
-1

. Vnútorným štandardom bola zmes prvkov gália (Ga), india 

(In), bizmutu (Bi) a rhódia (Rh) s koncentráciou 10 ppb (µg.l
-1

). Pri oboch analýzach boli 

pouţité referenčné materiály (CRM) Seronorm ™ TraceElements plná krv, Level 1, 2, 3. 

Podľa pokynov výrobcu boli CRM rozpustené v 3 ml ultra čistej vody a ďalej boli pripravené 

ako vzorky. Tabuľka I obsahuje hlavné optimálne podmienky AAS a ICP - MS. 
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Tabuľka I. Optimálne operačné podmienky a technické parametre AAS a ICP-MS pre Pb 

 

ICP-MS ThermoFischer XSeries 2 

Výkon rádiofrekvenčného generátora, W 1 400 

Prietok plynu v zmţovači, l.min
-1

 0,91 

Prietok plynu vplazme, l.min
-1

 0,85 

Prietok chladiaceho plynu, l.min
-1

 13 

Prietok H2/HepreAs, Cr, ml.min
-1

 7,5 

Izotopy 
208

Pb, 
71

Ga, 
103

Rh,
 209

Bi, 
209

In 

Zotrvanie na hmotnostnej jednotke, ms 600 

Mód Normál 

Čas oneskorenia, ms 30 pre kaţdý izotop 

Počet opakovaní merania 3 

Čas merania vzorky/oplach, s 60 / 40 

AAS Varian AA 30P  

Rozklad vzorky GTA  

Vlnová dĺţka (mA) 283,3 

Šírka spektrálnej štrbiny (nm) 0,5 

Napätie katódovej lampy (mA) 5 

Atomizačná teplota (ºC) 2600  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Prvú skupinu tvorilo 17 slovenských pracovníkov vo veku 40,18±13,31 rokov (x±SD) 

vyslaných do cudziny, ktorí testovali funkčnosť dopravných pásov určených na prepravu 

sypkého rudného materiálu s obsahom Pb. Robotníci nepouţívali ţiadne osobné ochranné 

pracovné prostriedky a pracovali bez zdravotného dozoru. Aţ pri pracovnom úraze jedného 

z nich bolináhodne,celkovým laboratórnym vyšetrením,zistené vysoké hladiny Pb v krvi. Aţ 

na základe tejto skutočnosti boli pracovníci oboznámení s moţnými zdravotnými rizikami, 

dostali respirátory a stanovili sa im hladiny Pb v krvi. Priemerná hodnota Pbv krvi po 2-5 

mesiacochtakejto práce bola 364,1±144,2 μg.1
-1

. Zvýšené hodnoty Pb v krvi nad 

biologickúmedznú hodnotu (BMH >400 μg.l
-1

) boli namerané u 6 pracovníkov (35,29%).Po 

zváţení pracovného lekára, boli niektorí pracovníci pre známky zvýšenej expozície 

hospitalizovaní na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) v Martine za účelom 

chelatačnej liečby. Boli im podané infúzie s Ca Na2-EDTA, aţ kýmneklesla hodnota 

plumbémie pod 400 μg.l
-1

. Klinické prejavy intoxikácie u nichzistené neboli, pacientivšak 

boli sledovaní v pravidelných intervaloch ambulantne, aţ do zníţenia hladiny Pb v krvi pod 

BMH a po odoznení predklinických prejavov. Ani práce z Českej republiky, ktoré opisovali 

zvýšenú expozíciu olovu u pracovníkov zlievarne, neboli uvádzané ţiadne subjektívne 

ťaţkosti ani zmeny v krvnom obraze, ktoré by dokazovali akútnu alebo chronickú intoxikáciu 

Pb (4,5). 

Druhú skupinutvorilo 282 zamestnancovsklárnes výrobou skla s obsahom olova do 

30%.Zamestnanci, priemerného veku 37,52±7,86 rokov,pracovali v rôznych pracovných 

pozíciách viac ako jeden rok.Ich priemerné koncentrácie Pbv krvi dosahovali 333,4±169,7 

μg.1
-1

. Zvýšené koncentrácie (>400 μg.l
-1

) boli zistené v 101 prípadoch (35,82%). Najvyššie 

hodnoty (>700 μg.l
-1

, nad pôvodnú BMH) boli zistené u piatich sklárov. Tieto biologické 

expozičné testy (BET) boli realizované  aţ na upozornenie  príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva pod hrozbou zatvorenia prevádzky.Všetci vyšetrovaní s hodnotami 

nad 400 μg.1
-1 

boli pozvaní na našu kliniku za účelom mobilizačnej chelatačnej liečby. 
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Tretia skupina, 18 zamestnancovs priemerným vekom 47,67±11,23 r.,bola z nového závodu 

na výrobu loţísk, s expozíciou Pb, ale s modernou technológiou, s pracovnými podmienkami 

spĺňajúcimi hygienické kritéria a s adekvátnym zdravotnýmdohľadom. Podmienky výroby 

spĺňajúce hygienické poţiadavky  sa odzrkadlili v nízkej miere expozície potvrdenej nízkymi 

hodnotami Pb v krvi: 137,8±76,7 μg.1
-1

. 

V prvých dvoch exponovaných súboroch sa zistila štatisticky vyššia hodnota Pb v krvi 

v porovnaní s KS(P 0˂,001) pri treťom súbore  hodnoty Pb sa pohybovali v pásme 

neexponovanej populácie. Pri vyhodnocovaní výsledkov nebol zohľadňovaný vplyv fajčenia, 

nakoľko tento údaj nebol k dispozícii u všetkých vyšetrovaných. Je však dokázaná pozitívna 

korelácia hladiny Pb v krvi s fajčením ako aj s rastúcim vekom (6). 

 
Tabuľka II. Základné údaje vyšetrovaných súborov (SD- štandardná odchylka) 

 

Súbor 1. 2. 3. 4. - KS 

Počet respondentov 17 282 18 41 

Priemerný vek (roky±SD) 40,18 ± 13,31  37,52 ± 7,86 47,67 ± 11,23 35,00 ± 4,62 

Vekový rozsah (roky) 22 - 65 23 - 39 22 - 65 23 - 39 

Priemerná konc. (µg.l
-1

±SD) 364,1 ± 144,2 333,4 ±  169,7 137,8 ± 76,7  45,68 ± 3,69 

Dĺţka expozície 2-5 mesiace > 1 rok > 1 rok 0 

 

ZÁVER 

Autori konštatujú, ţe na hladinu Pb v krvi pracovníkov exponovaných Pb mávýznamný vplyv 

technologická úroveň výroby a dodrţiavanie hygienických predpisov na ochranu zdravia pred 

chemickými faktormi.Isté riziko nastáva v zahraničí, keďsi tam náš občan nájde prácu, alebo 

je ako zamestnanec vyslaný k zahraničnému zamestnávateľovi. Tam môţe byť 

exponovanýrôznym škodlivinám a po návrate na Slovensko, začne mať zdravotné problémy. 

Vzhľadom na  zvyšujúce sa moţnosti práce v zahraničí, lepšiu jazykovú pripravenosť a po 

našom vstupe do EU,môţeme očakávať, ţe takéto prípady budú len pribúdať. Podobné 

skúsenosti sú aj v Českej republike (7). 

Vzhľadom k moţnej kumulácii olova  v orgánoch pri vysokej expozícii, jepotrebné kontrolné 

vyšetrenie Pb v krvi po mobilizácii chelátmi.Pri práci v riziku expozície Pb 

odporúčamedodrţiavať bezpečnostné predpisy, pouţívať schválené OOPP, zúčastňovať sa na 

pravidelných lekárskych kontrolácha realizovať biologické expozičné testy. Naše skúsenosti 

ako aj údaje z odbornej literatúry potvrdili, ţe zvýšenej expozícii a intoxikáciám Pb moţno 

účinne predchádzať dodrţiavaním hygienických predpisov o ochrane zdravia pri práci. 

 

Práca bola podporená projektom "Karcinogénne a toxické kovy v ţivotnom a pracovnom 

prostredí“, ITMS:26220220111, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-

0412-11". 
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