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ně i v živočišných organismech včetně člověka. I po něko-
likaletém omezení jejich použití jsou stále přítomny 
v lidském organismu. Způsobuje to jejich dlouhý poločas 
rozpadu, který je 10 a více let (cit.2). Nedávno však ohlási-
ly některé země, že zákaz používání DDT odvolají. Jako 
první to uvedli představitelé Tanzanie, kterou následovaly 
další země. DDT berou na milost i mezinárodní organiza-
ce, jako je Agentura pro mezinárodní rozvoj v USA nebo 
Světová zdravotnická organizace. 

V roce 2001 se ve Stockholmu konala ekologická 
konference OSN, na které byla přijata úmluva o zákazu 
nebo minimalizaci užívání dvanácti  chemických látek, 
označovaných jako  perzistentní organické polutanty 
(POP). Mezi nimi bylo i DDT, které jako jediné z nich 
dostalo na Stockholmské konferenci přijatelnou výjimku. 
Může být tedy dále vyráběno a za určitých, většinou jen 
administrativních  podmínek i používáno3.  

U některých chlorovaných organických pesticidů byl 
však již prokázán jejich negativní vliv na reprodukci ně-
kterých volně žijících živočichů410. Mnoho prací dokazuje 
poruchy pohlavní diferenciace u zvířat11, poruchy endo-
krinního systému, deformity končetin, zvětšení štítné žlázy 
a zvýšený výskyt nádorů vlivem xenobiotik5. V oblasti 
jezera Apopka na Floridě byl prokázán účinek DDT a jeho 
metabolitů na embryonální sexuální vývoj a narušení re-
produkčních pochodů u plazů4. 

Většina negativních účinků toxických látek 
z prostředí je prokazována studiemi na zvířecích modelech 
a názory na ovlivnění lidské reprodukce jsou sporné12. 

Předpokládá se, že se zátěž obyvatelstva pohybuje 
v rozsahu jednoho řádu pod úrovní zátěže, při které byly 
zjištěny poruchy u pokusných zvířat, na nichž se studovaly 
účinky některých chlorovaných organických sloučenin. 
Kritická  pro obyvatelstvo nemusí být současná expozice, 
ale spíše expozice ze 40.70. let minulého století, kdy bylo 
DDT v širokém měřítku používáno6. 

Nejnovější studie však prokazují přítomnost chlorova-
ných organických pesticidů v tělních tekutinách souvisejí-
cích s lidskou reprodukcí (folikulární tekutina, seminální 
tekutina, cervikální hlen) a vliv na parametry mužské plod-
nosti13,14. Bylo prokázáno nižší procento oplodněných 
oocytů u párů, kde byl partner vystaven vlivu pesticidů15 
a negativní vliv na integritu chromatinu v mužských sper-
miích16. Přítomnost DDE a dalších OCP byla již potvrzena 
ve folikulární tekutině farmářských zvířat17 i ve folikulární 
tekutině žen, jak jsme prokázali v této studii. Vzhledem 
k možnému vlivu chlorovaných organických pesticidů na 
vývoj zrajícího folikulu18 se může jednat o faktor, který se 
negativně podílí na úspěšnosti programu IVF + ET 
(oplodnění in vitro a transfer embrya). 

Je popisována i souvislost vysokých hladin OCP 
s chorobami závislými na hormonech, jako je endometri-
osa19. Byl potvrzen jejich transplacentární přenos a přítom-
nost v pupečníkové krvi a krvi novorozenců20. Mnoha 
studiemi byla prokázána i jejich přítomnost v mateřském 
mléce9,21. V některých novějších studiích bylo zjištěno, že 
DDE způsobuje zvýšení Ca2+ iontů v cytoplasmě granulo-
sových buněk22. To přináší nový pohled na mechanismy, 
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Úvod 

 
Neplodnost je závažným celospolečenským a sociál-

ním problémem. Počet nechtěně bezdětných párů se 
v současnosti pohybuje mezi 1520 % a neustále se zvyšu-
je. Souvisí to zřejmě i s tím, že v průběhu života jsou lidé 
vystavováni působení celé řady chemikálií, které mohou 
negativně ovlivňovat jejich reprodukční funkci. 

Chlorované organické pesticidy (OCP) jako je DDT 
(1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)  a jeho metabo-
lity DDD (1,1-dichlor-2,2- bis(4-chlorfenyl)ethan) a  DDE 
(1,1-dichlor-2,2- bis(4-chlorfenyl)ethen), patří do skupiny 
reprodukčních toxinů. Hlavním degradačním produktem 
DDT je právě DDE. Kromě nich řadíme mezi reprodukční 
toxiny ještě dioxiny, ftaláty, fytoestrogeny, polyhalogeno-
vané a polycyklické uhlovodíky a těžké kovy1. Tyto pro-
dukty a meziprodukty chemické výroby jsou považovány 
za potenciální původce endokrinních poruch (viz tab. I). 
Ze 70 000 chemikálií, které jsou na trhu, je více než 1/4 
perzistentních lipofilních chlorovaných organických slou-
čenin. Tyto látky působí jako tzv. rozpojovače hormonů, 
nověji užívaný je název rozpojovače signálů (endocrine 
disruptors  (ED), signal disruptors). 

Ve světě bylo DDT masově užíváno v letech 1940 až 
1973, kdy se do přírody dostalo asi 2 mil tun této látky. 
V rozvojových zemích bylo DDT v boji proti malárii pou-
žíváno až do 90. let minulého století a v omezené míře je 
v některých zemích Afriky a Asie používáno dosud. Pří-
tomnost OCP ve folikulární tekutině neplodných žen pou-
kazuje na jejich kumulaci v potravinovém řetězci a násled-
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kterými mohou chlorované organické deriváty zasahovat 
do endokrinních procesů v buňkách.  

Protože se DDT bude opět využívat v boji proti ma-
lárii v rozvojových zemích, je na místě zamyšlení, jaké 
může mít jeho opětovné používání celosvětové důsledky 
a jak by mohlo po další kumulaci v lidském organismu 
ovlivňovat procesy spojené nejen s lidskou reprodukcí. 

 V naší práci jsme proto chtěli zjistit hladiny DDT 
a jeho metabolitů v krvi a folikulární tekutině neplodných 
žen a možnost jejich kumulace ve folikulární tekutině. 

 
 

Experimentální část 
 
Hladiny DDT, DDE a DDD byly stanoveny v krvi 

a folikulární tekutině u 30 neplodných pacientek zařaze-
ných do programu IVF + ET v období od srpna 2003 do 
února 2004. Indikací k léčbě sterility byla anovulace, en-
dometriosa, andrologický faktor, imunologická příčina 
a tubární neprůchodnost. Charakteristiku souboru ukazuje 
tab. II. Všechny pacientky souhlasily se zařazením do pro-
gramu IVF + ET i se zařazením do studie. Podepsaly 

podrobný informovaný souhlas a byly poučeny lékařem 
provádějícím punkci folikulární tekutiny. Studie byla 
schválena místní etickou komisí. Punkce folikulů se prová-
děla standardně v celkové anestezii pod ultrazvukovou 
kontrolou. Před zahájením anestezie ze stejného žilního 
vstupu, kam bylo následně aplikováno anestetikum, bylo 
odebráno 15 ml venózní nesrážlivé krve do standardních 
odběrových zkumavek s roztokem natrium citrátu. Po vy-
hledání oocytů embryologem byla folikulární tekutina 
i krev zamražena a odeslána ke stanovení hladiny OCP. 
Vzorky byly po extrakci a vyčištění analyzovány metoda-
mi plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. 

 
Stanovení chlorových organických pesticidů v krvi 
a folikulární tekutině  
 
Standardy a přístroje 
 
Standardy 

Standardy analyzovaných látek byly zakoupeny ve 
formě více komponentní směsi Pesticide 8081 Standard 
Mix od Supelco Bellfonte, USA. Ke kontrole kvality byly 

Tabulka I  
Pesticidy, které jsou řazeny mezi rozpojovače hormonů na základě výsledků pokusů na zvířatech 

Alachlor Deltamethrin Fenitrothionin Mirex 

Aldicarb DDD Fenvalerat Nabam 

Aldrin DDE Fipronil Nitrophen 

Amitrol DDT Flucithrinat 2-Fenylfenol 

Atrazin Dichlorvos Heptachlor Parathion 

Benomyl Dicofol Hexachlorbenzen Pentachlorbenzen 

Bifenthrin Dieldrin Ioxynil Penmethrin 

Bromoxynil Dienochlor Kadmium Picloram 

Carbaryl Dimethoat Lindan Pyrethriny 

Carbofuran Dinotrophenol Malathionin Rtuť 

Chlornan Dinoseb Mancozeb Simazin 

Tabulka II 
Charakteristika skupiny vyšetřovaných pacientek 

Parametr Minimum Medián Průměr SD a Maximum 

Věk, roky 25,3 32,9 32,6 4,1 40,1 

Výška, cm 158 167 167,4 6,3 186 

Hmotnost, kg 49 64 63,3 7,8 78 

BMI b 17,7 22,3 22,6 3,2 28 

Počet oocytů celkem 1 8,5 10 6,6 26 

Počet vajíček oplozených 0 7,5 7,5 4,7 18 

a SD  směrodatná odchylka, b BMI  body mass index (index tělesné hmotnosti  váha v kilogramech dělená druhou moc-
ninou výšky v metrech) 
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užity matriční certifikované standardy CRM 598 
(chlorované organické pesticidy v oleji z tresčích jater). 

Vnitřní standard značený uhlíkem 13C, 13C12 DDT,   
byl zakoupen od Cambridge Isotope Laboratories, Ando-
ver, USA.  

 
Chemikálie 

n-hexan, Pestiscan  (LAB-SCAN Analytical services, 
Dublin, Irsko), aceton p. a. (Lach-Ner s. r. o., Neratovice, 
Česká republika) a  Florisil PR (Fluka). 

 
Přístroje 

Při analýze byl použit vysokorozlišující hmotnostní 
spektrometr AutoSpec Ultima (Waters, UK) spojený 
s plynovým chromatografem HP 6890 GC vybaveným 
dávkovačem split – splitless a autosamplerem  CTC-
A200SE (Agilent technologies, USA). Sběr dat a vyhodno-
cení byly prováděny pomocí softwaru MassLynx verze 4.0 
a doplňku QuanLynx (Waters, UK). 

Sběr dat byl prováděn metodou SIR (Selective Ion 
Recording) vždy pro dva molekulární nebo fragmentové 
ionty analytů i vnitřních standardů při rozlišení větším než 
10 000. Při použití metody SIR se v průběhu analýzy se-
lektivně měří odezva vybraných iontů charakteristických 
pro analyzované látky. Užívá se, když kvantitativně analy-
zujeme předem známé látky. 

 
Zpracování vzorků 

Vzorky byly před analýzou uchovávány při –30 °C 
a rozmraženy až těsně před zpracováním.  

 
Extrakce a čištění 

K 15 ml vzorku byl přidán acetonový roztok vnitřních 
standardů (po 1 ng) a 5 g NaCl.  OCP byly extrahovány 
50 ml směsi aceton-hexan (1 : 4). Po oddělení organické 
vrstvy byla extrakce ještě 2 opakována 30 ml hexanu. 
Spojené extrakty byly zkoncentrovány na objem 1 ml na 
vakuové rotační odparce a dále odpařeny do sucha pod 
proudem dusíku. Množství extrahovaného tuku bylo stano-
veno vážením. Vzorek byl dále rozpuštěn v 1 ml hexanu 
a nanesen na sloupec Florisilu (8 g) deaktivovaného 2 % 
vody. Pesticidy byly eluovány  40 ml 15% roztoku 
dichlormethanu v hexanu. Eluát byl zkoncentrován na 
vakuové rotační odparce, smísen se standardem pro stano-
vení výtěžnosti vnitřních standardů a byla provedena jeho 
analýza technikou HR GC-MS. Vzorky nebyly analyzová-
ny opakovaně. U těchto konkrétních pesticidů byly naleze-
né koncentrace nad mezí detekce. Opakovatelnost a správ-
nost analýzy byla testována v rámci validace metody. Opa-
kovatelnost analýzy na přístroji (jeden extrakt opakovaně 
analyzován) má směrodatnou odchylku 5 %. Celé stanove-
ní včetně extrakce pak má směrodatnou odchylku cca 
10 %, která závisí na stanovované látce a její koncentraci.  

 
GC-MS analýza 
Podmínky plynové chromatografie 

Množství vyšetřovaného materiálu bylo 15ml foliku-
lární tekutiny či venózní krve. 

Přístroj: HP 6890. Dávkovač: Splitless, teplota 300 °C, 
nosný plyn He, 1 ml min1. Kolona: DB-5, 60 m, 0,25 mm 
vnitřní průměr, film 0,2 m. Teplotní program: 90 °C, 
2 min izotermicky, 20 °C/min do 230 °C, dále 2 °C/min do 
270 °C a 20 °C/min do 300 °C, 2 min izotermicky.  

 
Podmínky hmotnostně spektrometrické detekce 

Přístroj: Autospec Ultima NT. Rozlišení 10 000 (5 % 
výšky), mód sběru dat SIR, ionizační energie 35 eV, ioni-
zační proud 500 A. Pro každý analyt a vnitřní standard 
byly detegovány dva molekulové ionty s různým poměrem 
isomerů chloru 35Cl a 37Cl. Poměr obou signálů sloužil 
k potvrzení identifikace látek a správné činnosti přístroje.  

 
Vyhodnocení 

Analytická metoda zachycovala vybrané chlorované 
organické pesticidy a jejich významné metabolity. Vyšet-
řované hladiny pesticidů byly u DDT, DDE a DDD nad 
mezí detekce. Identifikace píků chlorovaných organických 
pesticidů byla provedena na základě shody retenčních časů 
se standardem. Kvantitativní vyhodnocení bylo provedeno 
metodou vnitřního standardu. Pro zajištění kontroly kvality 
byly u každého vzorku vyhodnoceny i výtěžnosti vnitřních 
standardů.  

  
Selektivita stanovení 

Detekce OCP byla selektivní bez známých interferencí.  
 

Návaznost kalibrace 
Kalibrace metody je založena na  certifikovaných 

roztocích analytů a byla dále kontrolována analýzou mat-
ričních referenčních materiálů. Pro zajištění kontroly ja-
kosti se laboratoř pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních 
srovnávacích testů.  

 
Popis statistických metod 

 
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pracovištěm  

EuroMISE centrum, Praha.  
Ke statistickému zpracování byl použit t-test a Wilco-

xonův test. Dále jsme pracovali se zobecněnými lineárními 
modely a to s tzv. poissonovskou regresí, ale zejména 
s logistickou regresí. Poissonovská regrese byla použita 
pro analýzu celkového počtu oocytů a počtu zamražených 
embryí. Ve zbylých případech byla použita logistická re-
grese. V  uvedených případech se vyskytl problém nad-
měrné disperze. Proto byl použit přístup pomocí tzv. kva-
zivěrohodnosti.  

Statistická významnost byla posuzována pomocí q-
hodnoty, která odhaduje FDR (False Discovery Rate) meto-
dou, kterou navrhli Benjamini a Hochberg23. Výpočty byly 
provedeny pomocí procedury qvalue knihovny qvalue pro-
gramu R (www.r-project.org) s volbou parametru lambda=0. 
Testy v nichž vyšla q-hodnota menší než 5 % byly označeny 
jako statisticky významné. Testy, v nichž vyšla individuální 
p-hodnota menší než 5 %, ale upravená q-hodnota, přihlíže-
jící k počtu provedených testů na stejných datech,  byla větší 
než 5 %, byly označeny jako podezřelé. 
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Výsledky a diskuse 
 
DDT a jeho deriváty jsou prokazatelné v krvi a foli-

kulární tekutině. Hladiny jednotlivých látek v krvi a ve 
folikulární tekutině jsou uvedeny v tab. III. Hladiny DDE 
v krvi se pohybovaly od 252 do 5985 ng g1 tuku, ve foli-
kulární tekutině od 455 do 35 229 ng g1 tuku. Hladiny 
DDD v krvi se pohybovaly od 1,7 do 33,1 ng g1 tuku, ve 
folikulární tekutině od 3,5 do 120,0 ng g1 tuku. Hladiny 
DDT v krvi se pohybovaly  od 16,1 do 193,4 ng g1 tuku, 
ve folikulární tekutině od 32,0 do 269 ng g1 tuku. 

Tabulka IV zachycuje rozdíl v hladinách DDT a jeho 
metabolitů ve folikulární tekutině a v krvi na gram tuku 

obsažený v navážce. Sloupec „průměr“ ukazuje průměr 
jednotlivých rozdílů  koncentrace pesticidů v krvi a foliku-
lární tekutině jedné pacientky. Kladné hodnoty znamenají 
vyšší hladiny ve folikulární tekutině. Eventuelní záporná 
hodnota by znamenala vyšší hladiny v krvi. Vyšší hladiny 
OCP v krvi jsme ale nezaznamenali u žádné pacientky 
našeho souboru. Všechny tyto pesticidy jsou více zastou-
peny ve folikulární tekutině. V tabulce IV je uvedena 
i statistická významnost tohoto faktu. Hodnoty označené 
hvězdičkou jsou statisticky významné (jedna hvězdička 
znamená 5% hladinu významnosti). Vyšší počet hvězdiček 
znamená vyšší statistickou významnost. Ve studii byla 

Tabulka III  
Koncentrace DDT a jeho metabolitů v krvi a ve folikulární tekutině (ng g1 tuku) 

Pacientka  DDE DDD DDT 

krev fol. tekutina krev fol. tekutina krev fol. tekutina 

1. 251,6 1142,9 2,2 5,6 25,9 61,8 

2. 399,0 454,6 4,3 4,2 29,5 29,5 

3. 457,3 1164,5 3,5 9,9 16,1 32,0 

4. 506,1 907,0 1,7 5,7 27,3 64,7 

5. 522,1 750,7 6,4 7,5 46,2 45,8 

6. 566,4 1055,3 2,4 8,9 21,8 36,5 

7. 588,7 1968,9 5,5 18,7 43,7 82,1 

8. 630,5 6193,3 4,5 17,6 24,5 248,6 

9. 641,0 1839,9 6,5 19,5 37,6 70,5 

10. 709,8 2605,8 7,6 18,7 42,2 78,6 

11. 717,8 995,7 1,9 3,5 16,4 33,4 

12. 797,0 2252,7 3,7 10,2 47,9 109,3 

13. 812,7 2322,0 8,7 34,9 60,3 98,4 

14. 963,7 12884,4 4,4 33,2 23,9 190,0 

15. 1031,8 3281,0 2,1 10,0 28,7 106,0 

16. 1055,0 1880,5 2,4 4,1 24,1 44,4 

17. 1057,7 6757,1 6,2 15,2 26,6 201,0 

18. 1171,7 1388,8 17,5 5,3 111,0 120,5 

19. 1178,2 3936,7 3,8 7,1 19,8 79,6 

20. 1188,9 2822,6 3,9 4,7 57,9 63,4 

21. 1226,5 2248,8 10,6 16,9 43,3 58,6 

22. 1809,9 2822,6 3,7 4,7 52,3 63,4 

23. 2015,0 6835,9 10,4 7,9 56,9 156,6 

24. 2459,0 5754,3 11,8 22,5 81,8 112,3 

25. 2771,5 3998,3 3,7 6,1 45,0 78,0 

26. 2924,3 3254,5 10,4 6,3 44,2 72,5 

27. 3114,8 4311,9 6,1 12,0 45,0 51,3 

28. 3393,5 35228,8 6,7        120,0 42,4 268,8 

29. 4792,1 8086,7 33,1 74,1 193,4 267,2 

30. 5985,2 9784,8 8,1 11,8 106,4 177,8 
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zaznamenána kumulace DDT a jeho metabolitů ve foliku-
lární tekutině. 

Přítomnost pesticidů ve folikulární tekutině jsme 
v naší práci prokazovali u pacientek s léčenou infertilitou, 
kde je získání folikulární tekutiny součástí léčebného cyk-
lu. Domníváme se však, že stejné hladiny pesticidů lze 
očekávat i u žen, které problémy s otěhotněním nemají. 
V naší další studii, která srovnávala hladiny xenobiotik ve 
folikulární tekutině pacientek s různou indikací k léčbě 
metodou IVF + ET, byla nalezena zvýšená hladina těchto 
látek pouze u pacientek s endometriosou24,25. Další indika-
ce (sterilita anovulační, andrologická, imunologická a tu-
bární) se hladinou xenobiotik nelišily. Protože pacientky 
s andrologickou indikací k léčbě jsou ženy, které by při 
normálních hodnotách spermiogramu problémy 
s otěhotněním neměly, dají se považovat za srovnávací 
skupinu plodných žen. 

Domníváme se, že kumulace pesticidů ve folikulární 
tekutině žen může souviset se zhoršující se reprodukční 
schopností člověka a s narůstajícím počtem nechtěně 
bezdětných párů.  

 
 

Závěr 
 
Chlorované organické pesticidy byly prokázané v krvi 

i folikulární tekutině neplodných žen. 
Stanovení hladin pesticidů a jejich poměru mezi krví 

a folikulární tekutinou potvrdilo jejich kumulaci v repro-
dukčním traktu člověka  folikulární tekutině. Kumulace 
DDT a jeho metabolitů v organismu je prokazatelná i po 
téměř čtyřicetiletém zákazu používání tohoto pesticidu. 
Možnost opětovného používání DDT v některých zemích 
může vést k další kumulaci těchto xenobiotik v lidském 
organismu. Je nutno se zamýšlet nad tím, jaké hladiny 
těchto xenobiotik můžeme očekávat v populaci za několik 
desítek let a jaké to může mít následky pro reprodukční 
schopnosti člověka. 
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The aim of this study was to detect DDT and its me-

tabolites, 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene (DDE) 
and 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane (DDD), in 
blood and follicular fluid of infertile women undergoing in 
vitro fertilization and the embryo transfer program. The 
accumulation of DDT, DDE and DDD in follicular fluid of 
30 infertile women was confirmed. The concentrations of 
the compounds in blood were 1.7  5985 in follicular fluid 
and  3.5  35 229 ng g1 fat, respectively. 


