
Chem. Listy 106, 598602 (2012)                                                                                                                           Sekce 10  postery 

598 

10P-01 
TOXICKÉ ÚČINKY ENVIRONMENTÁLNÍCH  
VZORKŮ NA TESTIKULÁRNÍ BUŇKY 
 
PETRA KUBINCOVÁ, JIŘÍ NOVÁK, KRISTÝNA 
BUFFIOVÁ  a  IVA SOVADINOVÁ 
 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 
126/3, 625 00 Brno  
kubincova@recetox.muni.cz 
  

 
Posledních padesát let je pozorováno snižování plodnos-

ti samců nejen v lidské, ale i zvířecí populaci1,2. Za jednu 
z možných příčin poklesu samčího reprodukčního potenciálu 
je považována přítomnost tzv. endokrinních disruptorů (ED) 
v životním prostředí. ED ovlivňují syntézu, uvolnění, trans-
port, metabolismus a navázání nebo eliminaci přirozených 
hormonů, což může vést k malformaci pohlavních orgánů či 
k feminizaci samců. Sertoliho buňky hrají nezbytnou roli 
v podpoře a výživě zrajících samčích pohlavních buněk. Po-
kud je jejich počet snížen přímým působením ED, klesá záro-
veň počet zralých a funkčních spermií.  

V mnoha klinických studiích bylo prokázáno, že znečiš-
těné ovzduší a kouření negativně ovlivňují zdraví člověka. 
Studie z posledních let ukázaly, že polutanty v ovzduší mohou 
mít také vliv na množství a kvalitu spermií3. 

V naší studii byla na modelových látkách zavedena ino-
vativní kombinace in vitro testů cytotoxicity, která byla ná-
sledně využita pro testování reálných vzorků prostředí na 
myších Sertoliho buňkách. Vybraná trojkombinace je založe-
na na sledování odlišných biologických parametrů barvením 
viabilních buněk pomocí alamar blue (stanovení metabolické 
aktivity buňky), neutrální červeně (hodnocení integrity mem-
brány lysozomů a celkové energetické bilance buňky) 
a CFDA-AM (hodnocení integrity buněčné membrány).  
 
Výzkum byl finančně podporován z projektu Brno PhD Talent 
(finanční příspěvek od Statutárního města Brna) a FRVŠ 
1198/2012/G4 (Fond rozvoje vysokých škol, MŠMT). 
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V přírodě se objevuje mnoho kovů, které jsou význam-
nými znečišťovateli vod. K nejproblematičtějším kovům patří 
arsen a jeho oxoanionty, které mají karcinogenní účinky, 
a proto se odstraňují z vody. Arsen ve formě As(III) a As(V) 
je možné odstranit z vody použitím membránových procesů, 
iontové výměny, srážecích postupů pomocí vápenného mléka 
či sulfidů a taky adsorpcí na vhodně zvoleném sorbentu1. 

Odstraňování arsenu ve formě As(V) z modelových 
roztoků o vstupní koncentraci 5 mg l–1 As bylo provedeno 
vsádkovými a dynamickými kolonovými pokusy pomocí 
sorbentů na bázi TiO2. Jako sorbenty byly použity: anorganic-
ký sorbent ADSORBSIA As 500 a z něho laboratorně připra-
vený kompozitní sorbent TiO2 – PAN. Přítomností doprovod-
ných iontů (Cl–, SO4

2–, H2PO4
– a SiO3

2–) byla ovlivňována 
adsorpce As(V) z vodných roztoků. Cílem bylo porovnat, 
který ze sorbentů dosahuje lepších výsledků při sorpci As(V) 
z vodných roztoků a také stanovit jejich fyzikální a chemické 
vlastnosti (tlaková ztráta, stabilita sorbentu při různých hod-
notách pH a distribuce částic).  

Sorbent ADSORBSIA As 500 vykazuje při koncentra-
cích 1000 mg l–1 (Cl–, SO4

2– a H2PO4
–) nejlepší účinnost od-

stranění As(V). Z přítomných doprovodných aniontů působí 
negativně na sorpci arseničnanů u obou sorbentů nejvíce 
H2PO4

– ionty.  
 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT č.21/2012). 
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Obilniny patria medzi strategické plodiny agrosektora na 

Slovensku. V roku 2010  obilniny tvorili  60,19 %  vo využí-
vaní ornej pôdy, čo predstavuje výmeru 815,5 tis. ha. Prie-
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merná úroda v tomto roku dosiahla 4,65 ton/ha. U uvedených 
skutočností vyplýva, že v roku 2004 sa na Slovensku dopesto-
valo 3 793 200 ton obilnín, z toho 1 164 800 ton pšenice 
a 915 900 ton jačmeňa.  

Cieľom práce je posúdiť kvalitu dopestovaných obilnín 
na vybraných lokalitách Slovenska z hľadiska obsahu kadmia. 
Monitorovali sme rôzne pestovateľské lokality, a to na Podu-
najskej nížine, Východoslovenskej nížine, v Štiavnických 
vrchoch, v podtatranskom regióne a v regióne Stredného Spi-
ša. Na siedmych lokalitách sme analyzovali obsah kadmia na 
38 stanovištiach. Z hodnotenia obsahu kadmia v zrne obilnín 
vo vzťahu k najvyšším prípustným množstvám pre požívatiny  
vyplýva, že najvyššie prípustné množstvo pre tento prvok bol 
prekročený v 27 vzorkách z celkového počtu 38 vzoriek. Prí-
jem kadmia bol výrazne ovplyvnený pôdnou reakciou na sta-
novištiach v podunajskej nížine. Slabo kyslé pH sa prejavilo 
ako blokovací faktor príjmu kadmia. Z hľadiska následného 
využitia v potravinárskej výrobe konštatujeme, že dopestova-
ná pšenica na stanovištiach Voľa, Staré, Stredný Spiš, Štiavni-
ca a Štrba nespĺňala kritériá hygienickej nezávadnosti a nie je 
vhodná pre potravinárske využitie. V prípade dopestovaného 
jačmeňa vyplývajú podobné závery, ako v prípade pšenice, tj. 
v zrne jačmeňa sme zistili prekročenie NMP na všetkých 
stanovištiach.  

Priemerný obsah Cd na všetkých stanovištiach je 
0,29 mg kg–1, čo je 185 % prekročenie najvyššieho prípustné-
ho množstva pre obsah Cd v zrne (Potravinový kódex SR). 
Obsahový interval v celom súbore analyzovaných vzoriek bol 
v rozpätí 0,02–1,08 mg kg–1 Cd. Z hľadiska regionálnej dife-
renciácie možno konštatovať, že najviac prekročení NPM sme 
zistili v zaťažených regiónoch Slovenska, a to Stredný Spiš, 
zemplínska oblasť.      
 
Táto publikácia vznikla v rámci operačného programu Vý-
skum a vývoj pre projekt: Centrum excelentnosti pre bielo-
zelenú biotechnológiu, ITMS 26220120054, spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
LITERATÚRA 
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Úroveň kontaminácie pôdy a rastlín ortuťou je v priamej 
korelácii so stupňom znečistenia ovzdušia, ktoré predstavuje 
primárny recipient ortuti z emisného zdroja (EZ) – ortuťovne 
v Rudňanoch. V tejto prevádzke sa spracovávali tetraedritové 
koncentráty s obsahom Cu, Sb, Hg, ako aj koncentráty ortuti. 

Z meraní v roku 1985 sa zistilo, že ročne sa emitovalo do 
ovzdušia 4,64 ton Hg. Prevádzka ortuťovne bola ukončená 
v roku 1993, avšak aj v súčasnosti prevtrvávajú v imisnej 
oblasti negatívne vplyvy, čo sa prejavuje na kvalite pôdy 
a rastlín a následne aj na zdravotnom stave populácie. 

V predkladanej práci sme sa zamerali na posúdenie kva-
lity pôdy a rastlín, nachádzajúcich sa v imisnej oblasti EZ. 
Celkovo bolo určených 12 odberných stanovíšť, kde boli 
zastúpené orné pôdy a pasienky. Na všetkých pozemkoch sa 
nacházala stredne ťažká pôda a pôdne typy hnedá a nivná. 
Pôdna reakcia sa pohybovala na úrovni neutrálnej až slabo 
kyslej, avšak v minulosti balo pôdna reakia na ornej pôde 
vyrazne upravovaná. Sledované pozemky sa nachádzali od 
emisného zdroja v intervale 1–3 km. Najnepriaznivejšiu situá-
ciu sme zaznamenali na pozemkoch v tesnej blízkosti emisné-
ho zdroja, pričom najväčšie riziko predstavovali pôdy kde sa 
pestoval TTP. Najväčšie riziko predstavovala meď, ktorej 
obsahy prekračovali zákonom stanovené limitné hodnoty 
(7,86–254,1 mg kg–1), pričom koncentrácia Cu sa zmenšovala 
v závislosti od vzdialenosti od EZ. Obsah Cu úzko koreloval 
s obsahom Zn a Fe a v menšej miere s obsahom Pb. Precho-
dové koeficienty v systéme pôda – rastlina boli ovplyvňované 
pôdnou reakciou, ktorá sa v tesnej blízkosti EZ pohybovala na 
úrovni silnej až extrémne kyslej.   

 
Táto práca vznikla za podpory projektu VEGA 1/0724/12 
„Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie 
produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, sever-
ného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rast-
linných produktov“. 
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Fosforečnany jsou v dnešní době stále ještě součástí 
pracích prášků, i když jen v omezeném množství. Zatěžují tak 
vodní toky v místech, kde nejsou čistírny odpadních vod 
s terciálním stupněm čištění. Proto jsou případy přemnožení 
sinic v letním období na přehradách a rybnících ještě stále 
aktuální. Omezené zásoby fosforu však povedou ke znovu 
využívání fosforečnanů a vývoj technik k izolaci fosforu 
z odpadní vody. Výskyt fosforečnanů v přírodních vodách bez 
zásahu člověka je minimální a koncentrace nepřekračuje 
1 mg l–1. Protože fosforečnany nemají výrazný vliv na lidské 
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zdraví, není nejvyšší přípustný koncentrační limit ve vyhlášce 
pro pitnou vodu1. 

V práci se sledují sorpční a desorpční podmínky 
v dynamických kolonových experimentech pro odstraňování 
fosforečnanů z vodných roztoků pomocí sorbentu na bázi 
aluminy (Alcoa DD-2). Kvůli chemické nestabilitě sorbentu je 
výhodné sorbent před použitím rozsítovat a využít frakce 0,5 
až 0,6 mm. Využívají se rozdílná protonizační činidla a vliv 
doprovodných iontů na velikost užitkových kapacit. 

Během experimentů dochází k rozpouštění sorbentu 
vlivem použití hydroxidu a zanášení frity kolony. Sorpce 
fosforečnanů s doprovodnými ionty vykazuje dvojnásobné 
užitové kapacity oproti sorpci bez doprovodných iontů při 
použití stejných protonizačních a regeneračních činidel.  
 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT č.21/2012). 
 
LITERATURA 
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Estery kyseliny ftalové jsou považovány za všudypří-
tomné kontaminanty životního prostředí. Byly zjištěny ve 
vodě, v půdě, ve vzduchu i biotě, především díky možnosti 
jejich širokého využití v mnoha oblastech lidské spotřeby. Je 
znám teratogenní, karcinogenní a hepatotoxický charakter 
ftalátů a jejich metabolitů1, což znamená, při jejich širokém 
rozšíření, ohrožení životního prostředí i zdraví lidí.  
 Ke kontaminaci zemědělských půd dochází spadem 
z ovzduší, únikem oleje ze zemědělských strojů nebo častým 
hnojením organickými hnojivy2,3. Z půdy může rostlina koře-
novým systémem, současně s příjmem živin, přijímat 
i toxické látky v ní obsažené, čímž může docházet 
ke kontaminaci zemědělských produktů a tím i potenciální 
expozici potravního řetězce. 
 Cílem práce je monitoring dvou esterů kyseliny ftalové, 
a to dibutyl ftalátu (DBP) a di-2-ethyhexyl ftalátu (DEHP), 
v zemědělských půdách České republiky. Zmíněné dílčí vý-
sledky se týkají 7 oblastí severních Čech.  
 Odběr vzorků byl prováděn ve spolupráci s Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zeměděským. Vzorky půdy 
byly odebírány ze dvou horizontů. Odebrané vzorky půdy 
byly zmraženy a zlyofilizovány. Extrakce byla provedena 
ultrazvukem s následným přečištěním kyselinou sírovou. 
Ftaláty byly analyzovány pomocí HPLC s UV detekcí. 
 Zjištěné hodnoty koncentrace DBP z vrchního horizontu 
se pohybovaly od 0,01 do 0,46 mg kg–1 a ze spodního od 0,17 

do 0,53 mg kg–1. Zjištěné hodnoty koncentrace DEHP 
z vrchního horizontu se pohybovaly od 0,06 do 0,60 mg kg–1 
a ze spodního od 0,19 do 0,50 mg kg–1. V Libereckém kraji 
byly vzorky (n=2) odebírány z jedné lokality trvalého travní-
ho porostu, v Pardubickém kraji ve dvou lokalitách (n=4), 
z čehož jedna byla neobhospodařována, druhá byla orná půda, 
v Ústeckém kraji ve čtyřech lokalitách (n=8), dvě lokality 
byly orná půda, další chmelnice a čtvrtá trvalý travní porost. 
Výsledky analýzy půdy z dalších oblastí České republiky 
budou předmětem příštích studií. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu Interní grantové agen-
tury AF MENDELU IP12/2012. 
 
LITERATURA 
  1.  Matsumoto M., Hirata-Koizumi M., Ema M.: Regul. 

Toxicol. Pharmacol. 50, 37 (2008). 
  2. Vikelsoe J., Thomsen M., Carlsen L.: Sci. Total Environ. 

296, 105 (1998).  
  3. Cai Q. Y., Mo C. H., Wu Q. T., Zeng Q. Y.: Bull. Envi-

ron. Contam. Toxicol. 77, 411 (2006). 
 
 
10P-07 
SLEDOVÁNÍ STABILITY KOMPOZITNÍCH  
SORBENTŮ NA BÁZI HYDRATOVANÉHO OXIDU 
ŽELEZITÉHO PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ARSENU 
Z VODNÝCH ROZTOKŮ 
 
ALENA POHOŘELÁ, HELENA PARSCHOVÁ 
a LUDĚK JELÍNEK 
 
Ústav energetiky, VŠCHT v Praze, Technická 5, 
166 28 Praha 6 
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Arsen patří mezi velmi toxické prvky. Sloučeniny arse-
nu se do povrchových i podzemních vod dostávají činností 
člověka nebo se vyluhují z rudných nalezišť, převážně z pyri-
tu a arsenopyritu. Jednou z možností, jak účinně odstraňovat 
arsen z vody, je sorpce na hydratovaný oxid železitý. Princi-
pem záchytu arseničnanů na hydratovaném oxidu železitém je 
vznik komplexu mezi odstraňovaným kovem a OH-skupinou 
sorbentu pomocí kovalentní vazby1. 

Cílem této práce bylo připravit kompozitní sorbenty na 
bázi hydratovaného oxidu železitého a sledovat účinnost sorp-
ce arsenu jak na čerstvě připraveném sorbentu, tak i na sor-
bentu, u kterého byla pozorována změna barvy vlivem krysta-
lizace amorfního hydratovaného oxidu železitého na hematit 
či goethit. 

Čerstvě připravené sorbenty vykazovaly vysoké sorpční 
kapacity na arsen. Ale po krystalizaci amorfního hydratované-
ho oxidu železitého docházelo k výraznému snižování schop-
nosti sorbentu vázat arseničnany z roztoku. 

Během transformace FeOOH na Fe2O3 dochází 
k rekrystalizaci a dehydrataci. Ztrátou OH skupin, které jsou 
pro oxoanionty arsenu vazebnými místy, dochází ke snižování 
sorpční kapacity. Dalším důvodem snižování kapacity je tvor-
ba krystalické struktury a tím snížení povrchu, neboť amorfní 
FeOOH má největší povrch2. 
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Dále byl sledován vliv pH jak na stabilitu hydratované-
ho oxidu železitého, tak na samotnou sorpci arsenu. Bylo 
zjištěno, že s klesajícím pH se zvyšuje účinnost sorpce arsenu. 
 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT č.21/2012). 
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Historie soustavné chemické úpravy vod s cílem zlepše-
ní jejich kvality sahá do období poloviny 19. stol., kdy byl 
k tomuto účelu použit chlor. V Čechách se datuje počátek 
chlorování vod do r. 1924. V principu se způsob aplikace této 
technologie udržel dodnes, i když jsou současně hledány další 
možnosti a nové postupy. Důvodem je mj. skutečnost, že při 
chlorování může docházet k tvorbě zdraví škodlivých chlor-
derivátů, zejm. za podmínek, kdy jsou sledované roztoky 
chlorem přesyceny. Jednu z možností, jak omezit faktory 
spojené s přesycením roztoků chlorem, představuje využití 
elektrochemických technologií, při nichž se chlor generuje 
v závislosti na přiváděné elektrické energii ve vodném rozto-
ku in situ. Výhodou při tom je, že přinejmenším stopy chlori-
dů ve vodách jsou běžně přítomné, takže k jejich "chlorování" 
může docházet i v případech, kdy je elektrochemická techno-
logie dominantně zaměřena na využití jiných principů. 

Při aplikaci elektrochemických technologií jako je elekt-
rokoagulace, elektrolýza, elektroflotace či různé způsoby 
elektrodegradace přítomných látek vyvolávají podmínky, za 
nichž jsou tyto technologie aplikovány, vznik komplexu účin-
ných látek či složek roztoku, jakož i probíhajících zejména 
elektrochemických a spřažených chemických procesů, které 
v různé míře přispívají jak k detoxikaci vodných roztoků, tak 
i k separaci zejména škodlivých látek. Jako příklad lze uvést 
mechanismus, při němž se na oxidovaném povrchu kovové 
anody generují elektrooxidací OH– radikály •OH (příp. 
i HO2•), následně pak meziprodukty MOx(•OH), v přítomnosti 
Cl– produkt MOx(HOCl), příp. i Cl2, ClO– event. ClOx

– ad., 
mj. v závislosti na pH. Posuzování procesů využívá mezi 
jiným poznatků z oblasti teorie polarizačních křivek a procesů 
za galvanostatických nebo potenciostatických režimů, střída-
vých, pulzních nebo DC režimů, v kombinaci s různými mate-

riály a experimentálními podmínkami. Užitečnou neoddělitel-
nou součástí sledování průběhu těchto procesů, jejich posuzo-
vání a vyhodnocování je i operativní dostupná analýza. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů VZ 0021627502-UPa 
a TACR TA01020730. 
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Sledování životního prostředí nebo zvolených látek 
a systémů vč. technologických procesů si vyžaduje využití 
stávajících i nových metod a instrumentací. To platí i pro 
moderní elektrochemické techniky. Na rozsáhlé úspěšné vý-
sledky v tomto směru v minulém období navazuje využití 
a rozvoj dalších výstupů výzkumu a vývoje. Stojí za to ale-
spoň v obrazové zkratce naznačit příklady využívaných prin-
cipů a uspořádání.  
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Schémata ukazují – uspořádání PC/přenosného/
mobilního polarografu/voltametrického analyzátoru/
potenciostatu/galvanostatu, např. s notebookem popř. postup-
ně i s tabletem pro analýzy, elektrokoagulaci ap.; multiplexo-
rová uspořádání s bloky multielektrod, sdružená elektroda 
(např. výrob. typ 1986), systém čidlo/rozhraní/zařízení, kom-
paktní/hybridní/ "amalgam bonded sensors" (ABS), s plasto-
vými nebo jinými nástavci aj. např. pro detekci, sledování 
a tvorbu radikálů •OH, HO2•, antioxidantů, pro diagnostiku 
i technologii čištění apod. Výše uvedená schémata vyobrazení 
jsou shrnuta již v DrSc. – dizertační práci autora, AV ČR, 
Praha 1998 a v jeho patentu PV 2001-1; další schémata 
a poznatky v jeho PV 2006-600; PUV 2007-19501, 2006-
18099, 2007-19414, 2006-18099, v publikacích a jinde. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů VZ 0021627502-UPa 
a TACR TA01020730. 
 
 
 
 


