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1. Úvod 

 
S rozvojem automobilové dopravy ve 20. století vzni-

kl nový zdroj mo�ností kontaminace �ivotního prostředí − 
výfukové plyny nebo nekontrolovatelný únik ropy a jejích 
derivátů při přepravě či skladování. Mezi mo�nosti, které 
pomáhají sni�ovat zneči�tění �ivotního prostředí spojené 
s autodopravou, je zaji�tění kvalitního spalování benzinu 
a tím omezení �kodlivých emisí. Toho se dá dosáhnout 
volbou vhodných benzinových aditiv. 

V Evropě se od roku 1930 pou�ívaly v �irokém měřít-
ku jako aditiva sloučeniny obsahující kovy (např. tetrae-
thylolovo či tetramethylolovo), které ov�em posléze před-
stavovaly obrovskou zátě� pro �ivotní prostředí1. 
V posledních desetiletích byla hledána náhrada těchto 
látek a postupně byla zavedena do provozu nová skupina 
sloučenin v podobě alifatických alkoholů a dialkyletherů. 
Jako kyslíkaté látky jsou pou�ívány předev�ím ethery − 
terc-butyl(ethyl)ether (ETBE), terc-amyl(methyl)ether 
(TAME), terc-butyl(methyl)ether (MTBE) a diisopropyle-
ther (DIPE). Produkce tzv. reformovaných benzinů (RFG), 
pou�ívajících jako antidetonační slo�ku hlavně kyslíkaté 
látky, začala v 70. letech v USA, poté se roz�ířila do států 
Evropy. U RFG je kladen velký důraz na omezení �kodli-
vých emisí. Mezi dal�í aditiva patří skupina sloučenin 
označována jako BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, o-
xylen, m-xylen a p-xylen). Tyto přísady zvy�ují oktanové 
číslo benzinu, zlep�ují jeho spalování a také sni�ují objem 

�kodlivých emisí2−4. Mezi kyslíkatými sloučeninami na�el 
největ�í uplatnění MTBE díky nízkým nákladům při výro-
bě. Bě�ně pou�ívaná koncentrace MTBE v bezolovnatých 
benzinech v USA se pohybuje kolem 10�15 obj.%, v Čes-
ké republice do 10 obj.%, dávkování je v souladu s ČSN 
EN 228, která povoluje maximální dávku 15 obj.%. Obsah 
ostatních sledovaných látek v benzinu je podle ČSN EN 
228 následující: benzen do 1 % (v/v) a aromáty do 35 % 
(v/v). V České republice je MTBE přidáván do benzinu 
od roku 1992.  

Av�ak ani těmito novými sloučeninami nebyl vyře�en 
ekologický problém spojený s automobilovou dopravou. 
Po úniku pohonných hmot do �ivotního prostředí dochází 
k jejich rozptýlení podle fyzikálně-chemických vlastností, 
které jsou shrnuty v tabulce I. Nejroz�ířeněji pou�ívaný 
MTBE byl pak detegován v povrchových a spodních vo-
dách, na částicích půdy a v neposlední řadě i v ovzdu�í. 

První zprávy o kontaminaci spodní vody MTBE byly 
zaznamenány v Kalifornii v USA, kde se začal pou�ívat od 
roku 1970. MTBE díky dobré rozpustnosti ve vodě putuje 
se spodními proudy a mů�e se takto roz�ířit do �irokého 
okolí od zdroje kontaminace. Jeliko� má silný etherický 
zápach a chuť, k znehodnocení vody stačí koncentrace 
okolo 100 µg l−1 (cit.5). Spotřeba MTBE v USA v�ak 
i nadále stoupala, počáteční produkce 10 000 tun v roce 
1970 se zvý�ila a� na 10 000 000 tun v roce 1998 (cit.6). 
Kdy� byly prokázány souvislosti kontaktu s MTBE se 
zdravotními problémy, bylo MTBE věnováno více pozor-
nosti. Po zji�tění negativních účinků MTBE na lidský or-
ganismus zařadila Environmental Protection Agency U.S. 
(U.S. EPA) (Agentura pro ochranu �ivotního prostředí) 
tuto sloučeninu mezi �sledované látky�. Podrobných studií 
o působení MTBE na člověka je zatím ale málo. Ojedinělé 
práce sledují akutní účinek MTBE po inhalaci na nervo-
vou, trávicí a dýchací soustavu. Výsledky zatím nejsou 
uzavřeny7−10, ale přesto se začaly hledat nové alternativy 
za MTBE. Jako nadějná náhrada se jeví ETBE. Bude v�ak 
ETBE k �ivotnímu prostředí �etrněj�í? 

 
 

2.  Srovnání výhod a nevýhod v pou�ití ETBE 
oproti MTBE 
 
Jednou z předností pou�ití ETBE by byla jeho výroba, 

ve které se mů�e uplatnit ethanol, jen� lze získat 
z obnovitelných zdrojů. Vyu�ití komponent z obnovitel-
ných zdrojů pro výrobu motorových paliv představuje 
velmi aktuální problém, ETBE by tak znamenal význam-
nou výzvu pro rafinérský průmysl. Přestavět linky dosud 
zaměřené na produkci MTBE by neměl být významný 
problém, na produkci ETBE mů�e být převedena prakticky 
ka�dá jednotka na výrobu MTBE. Určité úpravy, přede-
v�ím změna nástřikového patra hlavní separační kolony 
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a doplnění recirkulace alkoholu, umo�ňují zlep�it provozní 
výsledky existujících jednotek pro výrobu ETBE. Česká 
rafinérská a.s. ji� dvakrát takto realizovala výrobu ETBE. 
K tomuto účelu bylo zpracováno 1500 t bioethanolu11. 
Výchozí surovina pro výrobu ETBE by tedy pocházela 
z obnovitelných zdrojů (např. zemědělské suroviny), za-
tímco methanol pro výrobu MTBE je nyní získáván pře-
vá�ně ze zemního plynu. 

Dal�í výhoda ETBE spočívá v jeho fyzikálně-
chemických vlastnostech (tab. I), jeliko� má vy��í bod 
varu a ni��í tlak par ne� MTBE. To je významné z hledis-
ka zpřísňujících se limitů na těkavost automobilových 
benzinů, předev�ím v letním období11. 

Někteří autoři se domnívají, �e ETBE je méně nebez-
pečný pro �ivotní prostředí ne� MTBE a to vzhledem 
k jeho men�í rozpustnosti ve vodě (viz tab. I) a pravděpo-
dobně rychlej�í biologické degradaci oproti MTBE. Zde je 
v�ak nutno podotknout, �e studiu degradace ETBE zatím 
nebyla věnována taková pozornost jako MTBE. 

Existují ale i nevýhody, které zatím omezující pou�ití 
ETBE v ČR v porovnání s MTBE. Jednou z nich je vysoká 
nákupní cena bezvodého ethanolu, jeliko� jeho produkce 
není je�tě dostatečně roz�ířená. Zpracování kvasného etha-
nolu v rafinérii by tak bylo mo�né pouze za cenu finanční 
podpory státu (dotace, úprava spotřební daně), která by 
stlačila cenu ethanolu na cenu methanolu, je� je podstatně 
ni��í. Po�adavek na co nejni��í obsah vody v ethanolu je 
kladen hlavně pro ochranu automobilových katalyzátorů, 
jeliko� vy��í obsah vody a dusíkatých látek způsobuje 

jejich rychlej�í stárnutí. Dal�í finanční zátě� spočívá také 
v tom, �e se zavedením výroby ETBE je obvykle spojena 
výstavba nového lihovaru, jako je tomu např. ve �panělsku 
a Francii12. Poslední vět�í nedostatek je spatřován v pří-
tomnosti ethanolu v ETBE ve vy��í koncentraci ne� je 
methanol v MTBE, to mů�e být zdrojem problémů typic-
kých pro směsi benzinu a ethanolu11. 

 
 

3. Toxicita ETBE 
 
MTBE ji� byl zařazen mezi sledované látky a poten-

ciální lidské karcinogeny13. ETBE má podobné vlastnosti 
v nezředěném stavu jako MTBE: charakteristický etherový 
zápach a chuť, drá�dí oči, ků�i, při inhalaci drá�dí sliznice, 
působí na centrální nervovou soustavu, mů�e způsobovat 
deprese. Dlouhodoběj�í studie na zvířatech a lidech zatím 
nebyly prováděny, zatím byly uskutečněny krátkodobé 
experimenty pro případ, �e se ETBE v automobilovém 
průmyslu uplatní. V těchto studiích byly inhalačně podá-
vány nízké koncentrace ETBE lidem (�enám a mu�ům) 
a krysám (samičkám a samcům). 

V prvním experimentu byl podáván ETBE v koncent-
raci 4 a 40 ppm 3 �enám, 3 mu�ům, 10 samičkám 
a 10 samcům po dobu 72 hodin v �estihodinových interva-
lech. V odebraných vzorcích moče byly identifikovány 
tyto látky: ETBE, terc-butylalkohol (TBA), 2-methyl-
propan-1,2-diol a 2-hydroxyisobutyrát, ve vzorcích krve 
byly nalezeny pouze ETBE a TBA. Ve vzorcích krve ode-

Tabulka I 
Přehled chemických a fyzikálních vlastností vybraných aditiv pohonných hmot měřených při 25 °C 

Látka Mr tv [°C] ρ [g ml−1] Rozpustnost ve 
vodě [mg l−1] 

Tenze par 
[mm Hg] 

Henryho konstanta 
[atm cm3 mol−1] 

MTBE 88,15 54 0,74 50 000 251,0 1 500,0 
TBA 74,12 83 0,79 neomezená 41,0 12,0 
ETBE 102,18 67 0,73 26 000 152,0 2 700,0 
DIPE 102,18 91 0,74 9 000   150,0 a 6 900,0 
TAME 102,18 86 0,77 20 000 68,0 1 300,0 
Ethanol 46,07 79 0,79 neomezená 53,0 5,9 
Methanol 32,04 65 0,80 neomezená 122,0 4,4 
Benzen 78,11 80 0,88 2 86,0 5 400,0 
toluen 92,13 111 0,87 535 28,0 5 900,0 
Ethylbenzen 106,16 136 0,87 161 10,0 8 400,0 
m-Xylen 106,16 139 0,88 146 8,3 7 700,0 
o-Xylen 106,16 144 0,88 175 6,6 5 100,0 
p-Xylen 106,16 138 0,86 156 8,7 7 700,0 

a  Měřeno při 20 °C, ostatní při 25 °C, tv − teplota varu, Mr − relativní  molekulová hmotnost, ρ � hustota, MTBE − terc-butyl(methyl)
ether, TBA − terc-butylalkohol, ETBE − terc-butyl(ethyl)ether, TAME − terc-amyl(methyl)ether, DIPE − diisopropylether 
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braných po 48 hodinách od první expozice 40 ppm byl 
detegován ETBE v koncentraci 5,3±1,2 µmol l−1 u krys 
a 12,1±4,0 µmol l−1 u lidí. Po ukončení experimentu byl 
ETBE z krve i z moči velmi rychle vyloučen u obou sku-
pin. V tomto experimentu bylo zajímavé zji�tění, �e ETBE 
byl rychleji biotransformován u krys ne� u lidí14. 

V dal�í práci byl ETBE opět inhalačně podáván kry-
sám Fischer-344 a my�ím CD-1 (imbrední kmeny) po do-
bu 6 a� 12 týdnů v koncentračním rozpětí 0−5000 ppm. Po 
ukončení experimentu nebyly zaznamenány �ádné vý-
znamné patologické změny, ale u obou testovacích skupin 
byla pozorována narůstající hmotnost jater se zvy�ující se 
dávkou ETBE a u samiček je�tě zvět�ení ledvin, nadledvi-
nek a srdce15. 

I kdy� u standardních testů genotoxicity nebyl pozo-
rován negativní účinek ETBE a jeho metabolitu TBA na 
testovaný organismus, z předcházející studie vyplývá fakt, 
�e se zvy�ující podávanou koncentrací ETBE se objevují 
zdravotní problémy. Ty sice nevedly u studovaného orga-
nismu ke smrti, ale přesto jejich existence musí být brány 
v úvahu při manipulaci s touto látkou. 

4.  Pravděpodobnost biodegradace ETBE  
po úniku do �ivotního prostředí 
 
Studium degradace ETBE doposud neprobíhalo tak 

intenzivně jako u MTBE, přesto dosavadní výsledky na-
značují, �e etherová vazba v této sloučenině je snáze �těpi-
telná oproti MTBE. Aerobní degradace ETBE byla poprvé 
prokázána v roce 1997 Steffanem a jeho pracovním kolek-
tivem pomocí mikrobiální kultury primárně utilizující pro-
pan16. O rok později byly ve Francii izolovány 
z aktivovaného kalu dal�í bakteriální kmeny schopné �těpit 
ETBE tentokrát jako hlavní zdroj uhlíku a energie17. Tyto 
kmeny byly charakterizovány jako Rhodococcus ruber IPF 
2001 a Rhodococcus zopfii IPF 2002 a později byl u nich 
popsán iniciační krok při degradaci ETBE. Mezi dal�í 
mikroorganismy schopné utilizovat ETBE patří Gordonia 
terrae, Rhodococcus equi18, Mycobacterium vaccae JOB5 
(cit.19), Comamonas testosteroni E1, blí�e neurčený půdní 
mikrobiální izolát E2 (cit.20) a konsorcium (směs mikroor-
ganismů �ijících v dané lokalitě) izolované z půdy konta-
minované benzinem21. U kmenů E1 a E2 byla podrobněji 
studována degradační dráha ETBE izolací a analýzou me-
ziproduktů v různém čase. Na základě prokázaných inter-
mediátů byla navr�ena degradační dráha ETBE, která je 
zobrazena na obr. 1 (cit.20).  

První stupeň při biodegradaci ETBE je stejný jako 
u MTBE, účastní se ho pravděpodobně enzym 
(monooxygenasa cytochrom P450), který oxiduje ETBE na 
2-terc-butoxyethan-1-ol a MTBE na terc-butoxymethanol. 
Poté je průběh metabolismu u obou sloučenin odli�ný. 
U 2-terc-butoxyethan-1-olu v degradační dráze ETBE 
dochází k přesunu hydroxylu za vzniku 1-terc-
butoxyethan-1-olu, který je dále buď přímo �těpen na ace-
taldehyd a TBA nebo je demethylován na terc-butyl-
formiát (TBF), který je posléze hydrolyzován za vzniku 
kyseliny mravenčí a TBA. terc-Butoxymethanol 
v degradační dráze MTBE (obr. 2) mů�e být buď dehydro-
genován na TBF, který je poté �těpen na kyselinu mravenčí 
a TBA, nebo je přímo �těpen na formaldehyd a TBA. TBA 
tedy tvoří společný stabilní meziprodukt při �těpení obou 
látek (ETBE a MTBE). U MTBE v�ak mů�e tvořit také 
u některých mikroorganismů konečný produkt, který není 
dál oxidován a kumuluje se v kultivačním médiu. Ačkoliv 
jsou si degradační dráhy obou sloučenin velmi podobné, 
rozdíl spočívá v iniciačním kroku. MTBE svou strukturou 
oproti ETBE tvoří velmi obtí�ně přístupný substrát, tudí� 
právě etherová vazba, kterou je u MTBE vázán terc-butyl ze 
strany jedné a methylová skupina ze strany druhé, způsobuje 
velkou odolnost vůči bakteriálnímu �těpení20,22. 

 
P r i n c i p  � t ě p e n í  e t h e r o v é  v a z b y  u  E T B E  

 
Sloučeniny obsahující ve své struktuře etherovou 

vazbu se v přírodě bě�ně nacházejí, jmenujme např. lignin. 
Existence těchto přírodních látek je velmi důle�itá skuteč-
nost při hledání mikroorganismů schopných degradovat 
polutanty s etherovou vazbou. V mnoha publikacích byl 
popsán biochemický mechanismus �těpení etherové vazby 

Obr. 1. Návrh metabolické dráhy ETBE u kmenů E1 a E2 
(cit.20) 
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u různých průmyslově vyráběných sloučenin, které 
v dne�ní době kontaminují �ivotní prostředí23. Podobně je 
tomu tak i u ETBE, u kterého se ji� také podařilo izolovat 
a charakterizovat enzymy zapojené do iniciace degradace 

bakteriálním kmenem Rhodococcus ruber IPF 2001, za-
tímco na objasnění mechanismu �těpení MTBE se stále 
je�tě pracuje. Pochopení a mo�nost aplikace vhodného 
biologického systému při či�tění kontaminovaného pro-
středí opět zvýhodňuje pou�ití ETBE místo MTBE jako 
benzinového aditiva. 

Biochemický mechanismus počátečního kroku při 
biodegradaci ETBE byl popsán u kmene Rhodococcus 
ruber IPF 2001, který je schopen utilizovat ETBE jako 
zdroj uhlíku a energie17. Ke �těpení etherové vazby dochá-
zí pomocí enzymu monooxygenasy za vzniku hemiacetalu, 
který se poté spontánně rozpadá na terc-butylalkohol 
(TBA) a acetaldehyd. U izolátu Rhodococcus ruber IPF 
2001 se podařilo izolovat a charakterizovat skupinu enzy-
mů (ethRABCD) účastnící se tohoto kroku. Pro ověření 
jejich aktivity byly geny tohoto komplexu klonovány do 
mutantu Rhodococcus ruber bez schopnosti degradovat 
ETBE a zároveň byla studována jejich struktura23. 

Ačkoliv je komplex genů ethRABCD u izolátu 
Rhodococcus ruber IPF 2001 umístěn na chromosomu, 
není fenotypově stabilní, co� se projevilo u klonů kultivo-
vaných na čistém nutričně bohatém médiu, jejich� 60. 
generace nebyla schopna po převedení do minerálního 
média (médium obsahující pouze základní anorganické 
soli důle�ité pro růst mikroorganismů) s přítomností ETBE 
utilizovat samotné ETBE. Tím je vysvětlena skutečnost, �e 
pokud kmen Rhodococcus ruber IPF 2001 není kultivován 
v přítomnosti ETBE, s vysokou frekvencí ztrácí schopnost 
�těpit ETBE i po následném přídavku ETBE do média. Celý 
komplex ethRABCD je tvořen pěti geny (ethR, ethA, ethB, 
ethC a ethD), jejich� expresí vznikají enzymy ethR, ethA, 
ethB, ethC a ethD. Funkce těchto enzymů je popsána dále. 

Enzym ethA tvořený 142 aminokyselinami byl identi-
fikován jako ferredoxinreduktasa. Obsahuje dvě vazebná 
místa tvořená supersekundární strukturou βαβ pro ADP, 
přičem� vazebné místo ulo�ené na N-konci mů�e zároveň 
slou�it jako vazebné místo pro kofaktor FAD a druhé  
centrální vazebné místo pro kofaktor NAD+. 

Enzym ethB tvořený 400 aminokyselinami svou 
strukturou odpovídá enzymu cytochromu P450, co� kromě 
jiného potvrzuje vazba cysteinu v pozici 349, která je kon-
zervativní pro v�echny cytochromy P450. Tvorba tohoto 
enzymu je indukována přítomností ETBE a katalyzuje jeho 

Obr. 2. Návrh metabolické dráhy MTBE u kmenů 
degradujících MTBE za aerobních podmínek (cit.20)  
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(ethC) a cytochromem P450 (ethB) 
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oxidaci. 
Enzym ethC tvořený 106 aminokyselinami byl zařa-

zen mezi ferredoxiny [2Fe-2S] a slou�í jako přena�eč elek-
tronů mezi NADH-dependentní ferredoxinreduktasou 
(ethA) a cytochromem P450 (ethB). 

Enzym ethD slo�en z 103 aminokyselin je opět indu-
kován přítomností ETBE a jeho funkce zatím není objas-
něna. 

Enzym ethR tvořený 331 aminokyselinami byl zařa-
zen mezi enzymy patřící do AraC/XylS třídy, které slou�í 
jako pozitivní regulátory transkripce. Vazebné místo pro 
DNA je konzervativně ulo�eno mezi 250. a 325. aminoky-
selinou na C-konci jako u ostatních enzymů z AraC/XylS 
třídy. 

Enzymový komplex ethABC vytváří krátký elektro-
nový transportní systém, kde ferredoxinreduktasa (ethA) 
přijímá elektrony z NADH, přená�í je na ferredoxin 
(ethC), ten poté na cytochrom P450 (ethB), který katalyzuje 
oxygenaci ETBE na terc-butoxymethanol. Celý tento sys-
tém je regulován proteinem ethR, podobný význam bude 
mít pravděpodobně i ethD. Průběh přenosu elektronů je 
zobrazen na obr. 3. 

Celý komplex genů ethRABCD je ohraničen dvěma 
zcela identickými sekvencemi o velikosti 5600 párů bazí 
(bp), první je ulo�ena 880 bp před ethR a druhá se nachází 

3908 bp za ethD. Tyto sekvence jsou tvořeny tzv. tn-
elementy, které nesou genetickou informaci o transpozonu 
a dal�í znaky buněčného fenotypu. Skládají se z genů tnpA 
a tnpR, které kódují enzymy transponasu odpovídající za 
transpozici a rezolvasu slou�ící jako regulační bílkovina 
syntézy transponasy a rezolvasy. TnpR je navíc rozdělen 
tzv. IS3 rodinou, která pravděpodobně zaji�ťuje, �e gene-
tická informace tohoto transpozonu se výhradně týká vlast-
ní transpozice (obr. 4). Výskyt této sekvence tn-elementů 
nebyl prokázán na jiném místě v genomu Rhodococcus 
ruber IPF 2001 a tudí� pravděpodobně souvisejí s funkcí 
genů ethRABCD. 

Podobné uspořádání komplexu ethRABCD s tn-
elementy bylo identifikováno u dal�ích kmenů schopných 
utilizovat ETBE, Rhodococcus zopfii IPF 2005 a Myco-
bacterium sp. IFP 2009 (obr. 5)23,24. Tyto kmeny byly izo-
lovány ze stejného prostředí jako Rhodococcus ruber IPF 
2001. Kmen Rhodococcus zopfii IPF 2005 vykazoval 
100% identitu v uspořádání komplexu ethRABCD a tn-
elementy s kmenem Rhodococcus ruber IPF 2001, co� 
ukazuje, �e tyto geny jsou konzervativní. Ov�em 3�-konec 
transpozonu ulo�ený za ethD je o 117 nukleotidů krat�í. 
U kmene Mycobacterium sp. IFP 2009 byla zachována 
struktura a uspořádání komplexu ethRABCD, ale u tn-
elementu ulo�eného před ethR chyběly geny pro tnpR 
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Obr. 4. Struktura lokusu genu ethRABCD a sousedních genů u kmene Rhodococcus rubber IPF 2001; ethR − gen pro syntézu 
regulační bílkoviny, ethA − ferredoxinreduktasa, ethB − cytochrom P450, ethC − ferredoxin, ethD − bílkovina, její� funce je zatím 
neznámá, tn-element − jednotka kódující transpozon, tnpR � rezolvasa, tnpA � transponasa, IS3 rodina − součást tn-elementu  
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coccus ruber IFP 2001, Rhodococcus zopfii IFP 2005 a Mycobacterium sp. IFP 2009 (cit.24) 
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a  tnpA a tn-element umístěný za ethD byl ulo�en v pozici 
2771 bp. Přítomnost vysoce konzervativního komplexu 
genů ethRABCD u Rhodococcus ruber IPF 2001, Rhodo-
coccus zopfii IPF 2005 a Mycobacterium sp. IFP 2009 
naznačuje, �e u tohoto lokusu genu mů�e nastat mezidru-
hový genový transfer. 

 
 

5. Závěr 
 
Vývoj ekologičtěj�ích paliv je vzhledem k neustále se 

rozvíjející dopravě nezbytný. Přídavek vhodného aditiva je 
jednou z mnoha mo�ností, které kvalitu pohonných hmot 
mohou výrazně zlep�it. Dosud nejvíce pou�ívaným aditi-
vem je MTBE. V České republice se zatím oproti ostatním 
zemím pou�ívajících MTBE nevyskytl záva�ný zdravotní 
problém spojený s touto látkou, ale je pravda, �e i u nás 
nastaly problémy s jejím odstraněním z kontaminované 
lokality (např. po úniku benzinu v r. 2001, cit.26). Náhrada 
MTBE za ETBE se zdá být z dosud publikovaných infor-
mací jako pozitivní krok. Velký přínos spočívá i v mo�-
nosti výroby ETBE z obnovitelných zdrojů (bioethanol) 
a rychlej�í biodegradace případného kontaminovaného 
prostředí. Zatím jedinou nezodpovězenou, ale ne zanedba-
telnou otázkou je účinek ETBE na lidské zdraví. Ojedinělé 
studie zatím neprokázaly negativní účinky na lidský orga-
nismus, ale ji� fakt, �e vyloučení této látky z lidského or-
ganismu je pomalej�í ne� z krysího, ukazuje, �e by se stu-
diu toxicity této látky mělo věnovat více pozornosti. 
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M. Vo�ahlíková, K. Demnerová, and J. Pazlarová 
(Department of Biochemistry and Microbiology, Institute 
of Chemical Technology, Prague): Possible Benefits 
of Replacing Methyl tert-Butyl Ether with Ethyl tert-Butyl 
Ether 

 
This report briefly informs about advantages and dis-

advantages of ethyl tert-butyl ether (ETBE) as an additive 
to gasoline and about its biodegradability. This compound 
could substitute the most used tert-butyl methyl ether 
(MTBE), which has been repeatedly detected as a contami-
nant in groundwater, drinking water, rivers, air and snow. 
ETBE has similar properties to MTBE, but its manufacture 
is more expensive than that of MTBE. The main advantage 
of ETBE is its easier biodegradability compared with 
MTBE. The use of ETBE seems to involve no health risk; 
however, its properties and environmental consequences 
of its use must be checked. 


