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1. Úvod 

 
Vzhledem k dynamickému vývoji zejména analytické 

techniky LC-MS/MS byl v posledních deseti letech zazna-
menán nárůst počtu tzv. „nových“ polutantů v různých 

druzích vod. Jedná se o významné rozšíření škály tako-
vých organických látek a některých jejich transformačních 
produktů, které jsou souhrnně označovány názvem 
„Léčivé látky a produkty osobní péče“. Jednu ze specific-
kých skupin organických polutantů různých druhů vod 
představují náhradní sladidla (NS). 

Sladkými látkami různého původu, včetně NS, se 
z hlediska potravinářské chemie a bezpečnosti potravin 
zabývá několik již publikovaných prací1–4. Tento článek je 
zaměřen na několik v celosvětovém měřítku nejčastěji 
používaných NS a to z ekologického úhlu pohledu. Vzhle-
dem ke kontinuálnímu přísunu byť v nízkých koncentra-
cích je na ně tedy pohlíženo jako na organické polutanty 
vody s potenciálním dopadem na necílové organismy.  

 
 

2. Původ a specifikace 
 
NS lze rozdělit dle způsobu přípravy na přírodní látky 

na bázi přírodních sacharidů (sacharosy, glukosy, fruktosy 
aj. získávaných z rostlin a ovoce), syntetické látky identic-
ké s přírodními (sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, xylitol, 
erytritol), chemicky modifikované přírodní látky 
(aspartam, sukralosa) a syntetické látky (sacharin, cykla-
mát, acesulfam-K, tj. acesulfam draselný)5. 

Některé fyzikálně-chemické vlastnosti a maximální 
denní příjem (ADI, z angl. Acceptable Daily Intake ) vy-
braných NS jsou uvedeny v tab. I (cit.4,6,7,10). ADI je dle 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, z angl. 
European Food Safety Authority) definován jako stoná-
sobně snížená hodnota dávky testované látky, při které 
ještě nebyl pozorován škodlivý účinek na sledované orga-

NÁHRADNÍ SLADIDLA JAKO POLUTANTY VODY 

aCAS-RN registrační číslo Chemical Abstract Service (divize společnosti American Chemical Society) , bpKa záporný deka-
dický logaritmus disociační konstanty, clog Kow dekadický logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol / voda, d λmax vlno-
vá délka absorpčního maxima, eADI přípustný denní příjem, – nenalezeno,  fACS-K acesulfam-K, gSCL sukralosa, hASP 
aspartam, chSAC sacharin, iCYC cyklohexansulfamová kyselina 

Specifikace NS ACS-Kf SCLg ASPh SACch CYCi 

CAS-RNa 55589-62-3 56038-13-2 22839-47-0 81-07-2 100-88-9 

Sumární vzorec C4H5NO4S C12H19Cl3O8 C14H18N2O5 C7H5NO3S C6H13NO3S 

Molární hm., g mol–1 163,15 397,63 294,31 183,19 179,24 

Rozpustnost v H2O, g l–1 270 (20 °C) 283 (20 °C) 10 (25 °C) 4 133 

pKa
b 2,0 11,8 3,19 a 7,87 2,2 1,9 

log Kow
c – 1,33 – 1,00 0,07 0,91 –1,61 

λmax
d [nm] ~ 225 – ~ 210 ~ 205 – 

ADI pro EUe , mg kg–1 d–1 9 15 40 5 7 

Tabulka I  
Specifikace vybraných NS4,6,7,10 
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nismy. Jde o množství látky, které lze v potravinách kon-
zumovat bez jakéhokoliv zdravotního rizika denně po celý 
život4,8. Závislost absorbance na vlnové délce v UV oblasti 
absorpčního spektra pro acesulfam-K, aspartam, cyklamát 
sodný a sacharin uvádějí např. Gan a spol.6, Fernandes 
a spol.7 nebo Turak a spol.9 a další4,10. V literatuře5 a data-
bázi SciFinder11 lze nalézt také hmotnostní, infračervená 
(IR), nukleární magnetická resonance (NMR) spektra ně-
kterých NS (acesulfam-K, aspartam, cyklamát, sacharin). 

 
 

3. Produkce 
 
Díky potravinářskému, farmaceutickému a kosmetic-

kému průmyslu se NS v celosvětovém měřítku vyznačují 
vysokou roční produkcí. Kromě potravinářských produktů 
a léčiv jsou přítomny i v řadě produktů osobní péče, např. 
zubní pasty, ústní vody, rtěnky apod.4,12,13. V zemích EU 
jsou přidávány do krmiva hospodářských zvířat14,15.  

Důvody jejich využití jsou vysoká sladivost oproti 
sacharose, což je cesta ke snížení nákladnější produkce 
rostlinného sacharidu a tímto zlevnění potravin. V úvahu 
přichází i prodloužení trvanlivosti potravin obsahujících 
NS oproti potravinám s rostlinným sacharidem. Význam-
nou roli hraje zdravotní hledisko4,5,9,14,16. Vzhledem 
k žádné nebo nízké kalorické hodnotě přispívají ke snížení 
energetické hodnoty potravin, snižují kazivost zubů a neo-
vlivňují hladinu glukosy v krvi (glykemie), jsou tedy vhod-
ná pro diabetiky. NS patří k tzv. nevýživovým sladidlům 
interagujícím s chuťovými receptory, přičemž vysoko pře-
vyšují sladivost sacharosy. Sladivost v porovnání se sacha-
rosou, hodnoty pro organoleptickou detekci, výživové 
hodnoty a kódy povolených potravinářských přídavných 
látek pro ČR a EU některých NS jsou uvedeny v tab. II 
(cit.4,7,17–19). 

V roce 2005 představovala globální spotřeba acesulfa-
mu-K 5000 t, sacharinu 37 000 t, cyklamátu 47 000 t. Je-
nom v Evropě a Spojených státech bylo spotřebováno 
2000 t sukralosy9,20. Odhad spotřeby založený na míře 
výskytu NS v roce 2009 ve Švýcarsku byl 31 t pro cykla-
mát, 28 t pro acesulfam-K, 11 t pro sacharin a 4 t pro 
sukralosu21. 

Nejpopulárnějším NS ve Spojených státech je zřejmě 
aspartam, využíván je ve více než 6000 potravinářských 

výrobcích. Pro celosvětový trh je zde produkováno ročně 
okolo 16 000 t této látky. Velmi oblíbená je také sukralosa, 
její roční produkce ve Spojených státech představuje více 
než 1500 t, následuje Evropa se 400 t za rok14. Na asijském 
trhu v letech 2009 a 2010 bylo celkově prodáno přibližně 
109 000 t NS (sacharin, cyklamát, acesulfam-K, aspartam, 
sukralosa, alitam a neotam). Ze sulfonamidů je zde patrně 
nejoblíbenějším cyklamát s produkcí, která v roce 2010 
činila 57 800 t, následoval sacharin14.  

 
 

4. Transformace a toxicita 
 
První syntetické NS bylo objeveno již v roce 1879 

Remsem a Fahbergem, jedná se o sacharin, který spolu 
s cyklamátem a aspartamem patří k první generaci NS. 
Z diskutovaných látek pak následují acesulfam-K, sukralo-
sa, dále např. alimat a neotam21. 

Sacharin (společný název pro příslušnou kyselinu 
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, její sodnou, dra-
selnou a vápenatou sůl) nepodléhá humánní biotransforma-
ci17. Toxikologické studie poskytují jak pozitivní, tak ne-
gativní výsledky. Pro objasnění dopadu NS (i jiných látek) 
na necílové organismy jsou důležité zejména dvougenerač-
ní testy, umožňující sledovat všechna vývojová stádia. 
Z tohoto hlediska a z hlediska metodiky provedení testů 
jsou pozitivní výsledky toxikologických testů NS často 
kritizovány. 

Sacharin se jeví jako potenciálně karcinogenní pro 
krysy, psy i člověka17. V případě expozice krys sacharinem 
obsaženým v potravě (5 % nebo 7,5 %) po dobu života od 
početí do úhynu se především u samců zvyšovala četnost 
výskytu karcinomu močového měchýře. Na základě tří 
podobných studií byl zakázán v Kanadě. Návrh jeho záka-
zu ve Spojených státech byl stažen 1991, ale potraviny 
obsahující sacharin musely být do roku 2000 označeny 
varovným nápisem. Po orální aplikaci tří různých léčivých 
přípravků obsahujících sacharin byla zjištěna v krevním 
séru pacientů přítomnost jaterních enzymů. Další expozice 
čistým sacharinem potvrdila hepatotoxický účinek této 
látky. 

Cyklamát (skupinový název pro kyselinu cyklohexa-
nsulfamovou a její sodnou a vápenatou sůl) – počátek jeho 
využívání jako NS se v mnoha zemích celého světa datuje 

aACS-K acesulfam-K, bSCL sukralosa, cASP aspartam, dSAC sacharin, eCYC cyklamát, – nenalezeno 

NS ACS-Ka SCLb ASPc SACd CYCe 

Sladivost 200x 600x 160-220x 300x 30x 

Organoleptická detekce, mg l–1 9 – – 3 58 

Výživová hodnota, kJ g–1 0 0 16,7 0 0 

Kód potravinářské přídavné látky E 950 E 955 E 951 E 954 E 952 

Tabulka II  
Sladivost, výživová hodnota, organoleptická detekce, kód potravinářských přídavných látek pro ČR a EU některých NS4,7,17–19 
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do 60. let minulého století17. Reakcí na spojitost směsi 
sodné soli kyseliny cyklohexansulfamové a sacharinu 
s výskytem karcinomu močového měchýře u samců krys 
byl v roce 1969 zákaz cyklamátu ve Spojených státech, 
Spojeném království a některých dalších zemích22. Vzhle-
dem k vysokým dávkám a nedostatečnému rozsahu studie 
dopadu uvedené směsi na sledované organismy většina ostat-
ních zemí s ohledem na ADI žádná omezení nezavedla. 

Cyklamát sám o sobě nepředstavuje téměř žádné rizi-
ko, nicméně podléhá za přítomnosti vhodných střevních 
bakterií biotransformaci za vzniku vysoce toxického cyk-
lohexylaminu. Vznik cyklohexylaminu však vyžaduje urči-
té podmínky. Pouze neabsorbovaný cyklamát je dostupný 
pro biotransformaci, u 80 % populace k ní nedochází ani 
při opakované dávce. Koncentrace cyklohexylaminu 
v plasmě závisí na faktoru, kterým je míra schopnosti 
střevních bakterií cyklamát transformovat. Nutno také 
zohlednit individuální (člověk od člověka) schopnost re-
nální eliminace cyklamátu. Dalším proměnným faktorem 
je věk a zdravotní stav, komplikace představuje diabetes 
mellitus22. 

Aspartam (methyl ester L--aspartyl-L-fenylalanin) 
objevil během pokusu o nový způsob léčby peptických 
vředů v roce 1965 Schlatter a díky potenciální toxicitě je 
dodnes jeho využití coby NS považováno za kontro-
verzní23,24. 

V pevném stavu je relativně stabilní. Během sklado-
vání při zvýšené teplotě (60 °C) dochází k jeho transforma-
ci. Nejprve je termolyticky za tvorby methanolu odštěpena 
methoxylová skupina esteru, poté je acylový kation atako-
ván volným elektronovým párem dusíkového atomu me-
chanismem monomolekulární nukleofilní substituce. Na-
konec dochází k cyklizaci za vzniku 5-benzyl-3,6-dioxo-
piperazin-2-yloctové kyseliny (tj. dle literatury cyklický 
diketopiperazin)25.  

Obvykle se uvádí14,26, že v roztoku při hodnotě pH < 3 
aspartam hydrolyzuje za vzniku L--aspartyl-L-fenyl-
alaninu, při hodnotě pH > 6 je transformován za vzniku 
5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yloctové kyseliny. Poněkud 
přesnější údaje ohledně stability aspartamu ve vodném 

roztoku publikovali Berset a spol.21. Při laboratorní teplotě 
je aspartam stabilní v rozmezí hodnot pH 3,4 až 5. Opti-
mální pH, kdy je nejstabilnější, má hodnotu 4,3. Při hodno-
tě pH < 3,4 hydrolyzuje na odpovídající aminokyseliny, při 
hodnotě pH > 5 dochází k intramolekulární cyklizaci za 
vzniku diketopiperazinu. Ze studia stability aspartamu 
v podzemní vodě v závislosti na hodnotě pH a teplotě vy-
plynulo, že po 24 h došlo při laboratorní teplotě a původní 
hodnotě pH 7,9 k rychlé transformaci aspartamu za vzniku 
diketopiperazinu. Při 4 °C probíhala transformace velice 
pomalu. Při hodnotě pH 4,3 nezávisle na teplotě 
k transformaci nedošlo. Nutno dodat, že zdrojem diketopi-
perazinu jsou např. také sýry, kakao, proteinové hydroly-
záty či pražený slad4.  

Co se týče snahy definovat rizika aspartamu pro necí-
lové organismy27, jako dipeptid může vstoupit do krevního 
řečiště. Následně cirkulovat organismem, může penetrovat 
do mozku a působit toxicky na mozkové buňky. Došlo by 
pak k poškození mozku a celého nervového systému. 

Během humánní biotransformace podléhá hydrolýze 
za vzniku fenylalaninu (50 %), kyseliny asparagové (40 %) 
a methanolu (10 %)23. Přebytek fenylalaninu blokuje trans-
port aminokyselin, které se podílejí na redukci hladiny 
dopaminu a serotoninu v mozku. Zvýšená hladina feny-
lalaninu je dávána do souvislosti s fenylketonurií nebo 
mentální retardací13,27. Kyselina asparagová je ve vysoké 
koncentraci toxin, který způsobuje hyperexcitabilitu neuro-
nů a současně je také prekurzorem ještě dalších excitátorů, 
jejich přebytek může vést mj. až k degeneraci neuronů. 
Metabolity methanolu (formaldehyd a kyselina mravenčí) 
způsobují poruchy centrálního nervového systému.  

Přímo či nepřímo může aspartam vyvolat celou řadu 
symptomů17,23, např. migrénu, zvracení, křeče, únavu, po-
drážděnost, nespavost, deprese, bušení srdce, v neposlední 
řadě ztrátu sluchu či paměti. Jak uvádí Witehouse a spol.17, 
řada studií zaměřených na vliv nízkých dávek aspartamu 
(přibližně 40 mg kg–1 d–1) na prenatální vývoj krys potvrdi-
la významný výskyt maligních tumorů u samců, karcino-
mů prsních žláz u samic, leukémie u obou pohlaví. Aspar-
tam je také označován za excitotoxin pro srdeční tkáň24. 

   sacharin    cyklohexansulfamová kyselina           acesulfam-K 

            aspartam                                 sukralosa 
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Jedná se o jeden z možných iniciátorů fibrilace síní. 16 % 
z 200 kardiologických pacientů označilo aspartam za pů-
vodce změny srdečního rytmu. 

Genotoxické testy odhalily27, že způsobuje poškození 
DNA, avšak oproti sacharinu v menším rozsahu. U rybek 
Danio rério ovlivnil pohyblivost a způsobil zánět mozku. 

Na druhé straně zdrojem produktů humánní biotrans-
formace aspartamu jsou, jak Čopíková a spol.4 uvádějí,  
zcela běžné potraviny (maso, mléko, zelenina a ovoce). 
Například ve sklenici rajčatového džusu je šestinásobný 
obsah methanolu v porovnání se stejným objemem nápoje, 
který byl oslazen aspartamem. 

Acesulfam-K (draselná sůl 6-methyl-1,2,3-oxathiazin- 
-4(3H)-on-2,2-dioxidu) byl objeven v roce 1967 Karlem 
Claussem17. V roce 1988 byl ve Spojených státech schvá-
len pouze pro specifické použití. Až o 10 let později začal 
být využíván také pro slazení nápojů ve směsi 
s aspartamem (maskuje hořkou příchuť aspartamu). V roce 
2003 byl schválen pro využití v celém rozsahu produktů 
potravinářského průmyslu. V kombinaci s glukosou, fruk-
tosou, sacharosou a sukralosou jeho sladká chuť nabývá na 
intenzitě. 

Acesulfam-K nepodléhá humánní biotransformaci. 
V dávce 60 mg kg–1 tělesné váhy a více je genotoxický pro 
laboratorní myši17. Interakce acesulfamu-K s DNA 
a následné genetické poškození závisí na dávce. 

Objev sukralosy (1,6-dichlor-1,6-dideoxy--D-frukto-
furanosyl-4-chlor-4-deoxy--D-galaktopyranosid) se datuje 
do roku 1976 (cit.17), je používána v asi 70 zemích28. Jde 
o tepelně odolnou látku, vysoce stabilní v pevné formě 
i v roztoku29. Za specifických podmínek (nízká hodnota 
pH) ve vodě hydrolyzuje, vznikajícími produkty jsou 1,6-di-
chlorofruktosa a 4-chlorogalaktosa (1 rok, 25 °C, pH 3 – 
hydrolýze podlehlo 1 % celkového množství SCL)30,31. 
V souvislosti s biotransformací záznam o hydrolýze nebo 
dechloraci SCL dosud neexistuje32.  

Humánní biotransformaci téměř nepodléhá, pouze asi 
2 až 3 % dávky aplikované per or podléhají II. fázi bio-
transformace za vzniku glukuronidových konjugátů29–31. 
Směs sukralosy (1 %) a maltodextrinu (99 %) byla spojo-
vána se změnou hmotnosti samců krys, změnami ohledně 
gastrointestinální mikroflory a exprese cytochromů P 450 
a P glykoproteinu29. Tyto závěry však byly později zamít-
nuty na základě kritiky metodiky experimentu. Uvádí se, 
že sukralosa nepůsobí toxicky na vodní řasy, vodní rostli-
ny, korýše ani ryby30. Bioakumulace nebyla pozorována 
u sledovaných organismů, jakými jsou zelená řasa Pseu-
dokirchneriella subcapitata, korýš Daphnia magna nebo 
rybičky Danio rério. Na druhé straně Ericsson Wiklund 
a spol.28 vypozorovali nepříznivý vliv sukralosy na rych-
lost, horizontální pohyb a na dobu dosažení potravy nebo 
úkrytu korýšů Daphnia magna. Zdá se, že sukralosa je 
jako NS pro lidskou spotřebu bezpečná. Ve vodním pro-
středí je v závislosti na hodnotě pH a teplotě extrémně 
perzistentní a tedy díky dlouhodobému setrvání 
s poločasem až několik let by mohla změnit stravovací 
návyky necílových organismů. V různých biologických 
procesech, jako je např. fotosyntéza, přebírá roli sacharosy, 

neočekávaným následkem by mohl být pokles míry sorpce 
CO2 (cit.32,33). Známa je také inhibice transportu sacharosy 
v cukrové třtině2. Znepokojivými závěry dvou studií z roku 
2000 (cit.34) jsou zvětšení slepého střeva, vysrážení vápe-
natých solí v ledvinových pánvičkách, hyperplazie epitelu 
ledvin u krys a gastrointestinální poruchy u králíků v dávce 
sukralosy o 3 % vyšší než 5 mg/kg za den. O sukralose je 
diskutováno také jako o jednom z možných iniciátorů mi-
grény17,35.  

 
 

5. Míra výskytu v různých druzích vod 
 
Nesčetná publikovaná data vypovídající o míře vý-

skytu NS v různých druzích vod se týkají zejména Evropy 
a Spojených států, zatímco informace o těchto organických 
polutantech z asijských zemí jsou dosud ojedinělé. Mezi 
první komplexnější práce patří publikace Trana a spol.36 
z roku 2014. Jde o informace o míře výskytu acesulfamu-
K, cyklamátu, sacharinu a sukralosy v surové odpadní, 
povrchové a podzemní vodě v oblasti Singapuru. V surové 
odpadní vodě se koncentrace cílových analytů pohybovaly 
v řádovém rozmezí ng l–1 až g l–1. V relativně vysokém 
množství s vysokou frekvencí detekce byly nalezeny ve 
vodě povrchové (414 analyzovaných vzorků) acesulfam-K 
(až 780 ng l–1), cyklamát (1,64 g l–1), sacharin (až 3,21 g l–1) 
a sukralosa (až 530 ng l–1). Za NS s nejvyšší frekvencí 
výskytu v podzemní vodě byl označen cyklamát se stano-
venou koncentrací až 790 ng l–1, následovaly sacharin (až 
780 ng l–1 a acesulfam-K až 730 ng l–1). Sang a spol.37 ho-
voří o závislosti obsahu sledovaných NS v mořské vodě 
poblíž Hong Kongu na ročním období.  Zatím co v létě byl 
zaznamenán vyšší výskyt acesulfamu-K (0,22 g l–1) 
a sukralosy  (0,05 g l–1), v zimním období šlo o cyklamát 
(0, g l–1).    

Co se týče Evropy, prvním NS nalezeným 
ve vyčištěné odpadní vodě byla sukralosa a v pitné vodě 
prvenství patří acesulfamu-K (až 2,6 g l–1, Švýcarsko) 
(cit.12,27). 

Cyklamát a sacharin, jako látky podléhající biotrans-
formaci, jsou oproti acesulfamu-K a sukralose 
v biologickém stupni čištění odpadních vod eliminovány 
obvykle s 90% účinností6,19,33,38,39. Acesulfam-K a sukralo-
sa procházejí čistírenskými procesy téměř nedotčeny a jak 
v přečištěné odpadní vodě, tak ve vodě povrchové převa-
žují v četnosti nálezů i v míře výskytu. Obě tyto organické 
látky jsou spolu s kofeinem a estronem potenciálními mar-
kery znečištění povrchové a podzemní vody domácím od-
padem (splaškovou odpadní vodou). Acesulfam-K je pova-
žován za vhodný marker spíše pro evropské země, neboť 
zde bývá jeho obsah v přečištěné odpadní vodě oproti 
sukralose přibližně 10 vyšší (10 až 50 g l–1 acesulfam-K 
a 1 až 10 g l–1 sukralosa) 39. Vzhledem k delší době použí-
vání se vyšší zatížení odpadní vody sukralosou předpoklá-
dá ve Spojených státech. Tollefsen a spol.30 uvádějí krátký 
přehled studií transformace sukralosy ve vodné matrici, 
sedimentu, půdě a během biologického stupně čištění od-
padních vod. Míra její eliminace čistírenskými procesy, dle 



Chem. Listy 108, 1125–1132 (2014)                                                                                                                                          Referát 

1129 

citovaného zdroje, dosahuje v závislosti na operačních 
podmínkách obvykle hodnot 5 až 48 %. 

Sukralosa v přečištěné odpadní vodě32 dosahovala 
v severských zemích (Norsko a Švédsko) koncentrace až 8 
g l–1. Ve vzorcích povrchové vody (Norsko) šlo o asi 10 
nižší hodnotu, nicméně v některých případech byl stano-
ven její obsah až 3,5 g l–1. Pozdější analýzy povrchové 
vody z 27 zemí Evropy prokázaly, že sukralosa může být 
v přírodních vodách přítomna v množství až několika g l–1. 
Byla nalezena především ve vzorcích z Belgie, Nizozem-
ska, Spojeného království, Francie, Švýcarska, Španělska 
Itálie, Norska a Švédska. Ve Švýcarsku a v Německu38 
byla po detekci acesulfamu-K, cyklamátu a sacharinu 
v odpadní vodě pozornost zaměřena především na nejsta-
bilnější NS a to acesulfam-K a sukralosu. V odpadní 
a povrchové vodě se koncentrace acesulfamu-K pohybova-
la v rozmezí od několika stovek ng l–1 do 50 g l–1, pro 
sukralosu šlo o koncentrační rozmezí od 0,08 g l–1 do 
9,1 g l–1, v případě sacharinu se jednalo o 0,18 g l–1 až 
50 g l–1 a pro cyklamát 0,13 g l–1 až 190 g l–1. Ve Špa-
nělsku byl zaznamenán výskyt acesulfamu-K, cyklamátu, 
sacharinu a sukralosy v odpadní vodě (přítok i odtok) 
v rozmezí 3 až 36 g l–1. 

Hoque a spol.40 uvádějí, že v Kanadě existuje 
868 malých čistíren odpadních vod využívajících 
k biologickému čištění odpadní vody stabilizační nádrž (tj. 
biologický rybník či laguna), kde principielně dochází 
k sedimentaci, bioflokulaci, srážení, biochemické oxidaci, 
fotolýze, odtěkání do atmosféry, fermentaci a desinfekci. 
Technologické parametry závisí na typu nádrže, např. pro 
tento systém s aerací obvyklá doba zdržení (tj, poměr obje-
mu nádrže k přítoku odpadní vody) představuje 7 až 20 
dní. Autoři sledovali míru eliminace mj. sukralosy ve zmí-
něném systému lokalizovaném v Ontariu (Kanada) během 
léta 2010, podzimu 2010 a zimy 2011. S příchodem chlad-
ného období klesá intenzita a délka slunečního svitu, což 
souvisí se snížením účinnosti procesu přírodní fototrans-
formace a klesající teplota vzduchu a vody snižuje činnost 
mikroorganismů. Stanovený průměrný obsah sukralosy 
v odtoku byl oproti přítoku vyšší a to ve všech sezónních 
vzorcích, což podporuje tvrzení o její perzistenci. 

Co se týče povrchové vody a míry výskytu NS např. 
ve Španělsku (potok, 2 řeky)38,  jednalo se o 0,4 až 53 g l–1 

acesulfamu-K, o 0,5 až 16 g l–1 cyklamátu, o až 20 g l–1 

sacharinu a 0,6 až 6 g l–1 sukralosy. Sukralosa byla nale-
zena v povrchové vodě nejen mnoha evropských zemí, ale 
také v pobřežních vodách (1 g l–1) a v mořské vodě (0,39  
g l–1) Spojených států6.  

Monitoring podzemní vody poblíž Curychu odhalil 
v 65 vzorcích (celkový počet analyzovaných vzorků 100) 
přítomnost acesulfamu-K v koncentraci až 4,7 g l–1 

s průměrnou hodnotou 0,03 g l–1. Výsledky studie Van 
Stempvoorta a spol.33 vypověděly jako první také o pří-
tomnosti sacharinu a cyklamátu v podzemní vodě 
a naznačují, že jejich výskyt by mohl být běžnější, než se 
vzhledem k jejich snadné biotransformaci původně očeká-
valo. Vyšší koncentrace sacharinu oproti acesulfamu-K 

byla nalezena v mnoha vzorcích podzemní vody v Ontariu. 
NS, jako jsou acesulfam-K a sukralosa, byla nalezena 

dokonce v pitné vodě v koncentraci 7 a 2,4 g l–1 resp.38. 
Ve Spojených státech byla ve 13 z celkového počtu analy-
zovaných vzorků pitné vody 17 stanovena sukralosa 
v množství od 0,056 do 2,4 g l–1 (cit.41). 

 
 

6. Metody stanovení 
 
Před zařazením NS mezi polutanty životního prostředí 

byla pro jejich stanovení v potravinách použita celá řada 
technik od kapalinové chromatografie přes iontovou, ten-
kovrstevnou a plynovou chromatografii až po elektroforé-
zu, průtokovou injekční analýzu či absorpční spektrofoto-
metrii10. Jedná se o postupy stanovení jediného cílového 
analytu nebo jde o multimetody pro stanovení více cílo-
vých analytů během jedné analýzy, někdy kromě NS 
s jinými potravinovými aditivy (barviva, konzervanty). 
Jako příklady lze uvést českou technickou normu ČSN EN 
12856 (květen 2000)42, jejímž předmětem je stanovení 
acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu, případně ještě kofei-
nu, sorbové a benzoové kyseliny v potravinových materiá-
lech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
s UV detekcí. V dubnu 2011 vešla v platnost česká tech-
nická norma ČSN EN 15911 Potraviny – Simultánní stano-
vení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu 
světla43. 

Pro stanovení NS v různých druzích vod je využívána 
téměř výhradně kombinace extrakce pevnou fází (SPE 
z anglického Solid Phase Extraction) s LC/MS nebo LC/
MS/MS technikou. Základem separačního materiálu pro 
SPE jsou obvykle polymer nebo silikagel, modifikované 
hydrofobními, hydrofilními, případně iontově-výměnnými 
funkčními skupinami. Velice důležitá je volba podmínek 
separace, které zásadně ovlivňují výtěžnost SPE metody, 
neboť cílové analyty, kterými jsou NS, lze z hlediska che-
mické klasifikace rozdělit na sulfonamidy, peptidy a deri-
váty sacharidů s různou polaritou. 

Pro separaci mj. acesulfamu-K, cyklamátu, sacharinu, 
aspartamu a sukralosy z vodného roztoku byly testovány SPE 
separační kolonky Isolute®C 18, Oasis®HLB, StrataTM-X,  
Isolute® ENV+, Isolute®SDB 1, Strata TMX-AW, 
Oasis®MAX, Oasis®WAX a Oasis®MCX35.  Jako nejefek-
tivnější (výtěžnost – acesulfam-K 75 %, cyklamát 88 %, 
sacharin 71 %, aspartam 78 %, neotam 96 %, sukralosa 
87 %) byl vyhodnocen separační materiál Isolute®SDB 1 
při hodnotě pH analyzovaného vodného roztoku 3, eluce 
byla provedena pomocí methanolu. Podobně se podmínka-
mi separace NS z vodného roztoku pomocí 10 separačních 
materiálů (Chromabond® C18ec, BakerbondTM SPE Octa-
decyl, BakerbondTM SPE Phenyl, LiChrolut® RP-18, Su-
pelcleanTM LC-18, Discovery® DSC-18, Zorbax®C18, 
StrataTMX-RP, Oasis®HLB Bakerbond SPETM SDB-1) 
zabývali Zygler a spol.44. Získali výsledky v souladu 
s fyzikálně-chemickými vlastnostmi analytů i charakteristi-
kami testovaných separačních materiálů. Pomocí 
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Oasis®HLB byla získána uspokojivá výtěžnost všech cílo-
vých analytů (mj. acesulfam-K (92 %), aspartam (99 %), 
cyklamát (83 %), sacharin (97 %), sukralosa (100 %)), při 
hodnotě pH analyzovaného vzorku vody 4,5, průtokové 
rychlosti 0,5 až 1 ml min–1 a jako eluční činidlo byl použit 
methanol. Možnost využití různých polymerních reverz-
ních fází (Oasis®HLB, Isolute®Env+, Bond Elut PlexaTM, 
StrataTM-X) a reverzních fází s iontovou výměnou 
(Oasis®WAX, Oasis®MAX, Bond Elut PlexaTMPAX) pro 
separaci acesulfamu-K, aspartamu, cyklamátu, sacharinu, 
sukralosy a neohesperidinu dihydrochalkonu (přírodní 
chemicky modifikovaná látka) z odpadní a povrchové vo-
dy zkoumali Ordóñez a spol.38. Nejlepších výsledků 
(výtěžnost cílových analytů 73 až 112 %) bylo dosaženo, 
stejně jako v předchozím případě, pomocí SPE kolonek 
Oasis®HLB. Z komplexnějšího přehledu metod stanovení 
s uvedenými podmínkami separace konkrétních NS 
z konkrétní vodné matrice obsaženého v práci Kokotou a 
spol.14, je zřejmé, že náplň SPE kolonky Oasis®HLB 
(hydrofilně-lipofilní poly(N-vinylpyrrolidon-divinylbenzen) 
kopolymer) je hodnocen jako nejúčinnější. Nutno ovšem 
vzít v úvahu závislost výtěžnosti NS na měrném povrchu. 
Tento separační materiál s měrným povrchem 60 m2 g–1 se 
na rozdíl od téhož materiálu s měrným povrchem 300 m2 g–1  
ukázal pro acesulfam-K a cyklamát jako nepříliš efektivní. 

Poměrně rozsáhlá studie zabývající se podmínkami 
SPE separace 7 NS byla publikována v roce 2013 (cit.6). 
Autoři testovali celkem 10 separačních materiálů. Acesul-
fam-K, sacharin, cyklamát, sukralosa, neohesperidin di-
hydrochalkon, aspartam a neotam byly finálně separovány 
z vodovodní, podzemní, povrchové a odpadní vody pomo-
cí CNW Poly-Sery PWAX separačního materiálu 
(modifikovaný styren/divinylbenzen kopolymer – slabý 
anex) bez úpravy hodnoty pH, jako eluční roztok byl pou-
žit methanol. 

Často opomíjeným faktorem, který ovlivní stanove-
nou hodnotu, je stabilita analyzovaného vzorku ve smyslu 
podmínek skladování. Bylo zjištěno14, že obsah sacharinu 
a cyklamátu ve vzorcích skladovaných v chladničce (5 °C) 
v porovnání se zmraženými vzorky pravděpodobně 
v důsledku biotransformace klesá. Dlouhodobé skladování 
v chladničce pro stanovení těchto NS není vhodné ani pro 
filtrované vzorky. K prevenci možné oxidace analytů je 
vhodný přídavek azidu sodného či kyseliny askorbové již 
při odběru vzorku. 

Pro kvantifikaci je s ohledem na matricový efekt 
(projevující se jako falešný pokles nebo zvýšení odezvy 
detektoru přímo úměrné poměru objemu vzorku a objemu 
výsledného eluátu) často volena metoda vnitřního standar-
du (deuterované vnitřní standardy sukralosa-d6, acesulfam-
d4, kyselina cyklhexansulfamová-d11 a 13C-značená NS) 
nebo je stanovení prováděno pomocí externí kalibrace. 
Vnitřní standard kompenzuje matricový efekt, ztráty bě-
hem předúpravy vzorku a případnou nestabilitu detektoru. 
Je-li cílem stanovit co největší rozsah analytů ze škály NS 
během jedné analýzy hmotnostní spektrometrií, je třeba, 
aby analýza proběhla v negativním ionizačním módu 
(aspartam, sacharin, sukralosu možno stanovit 

v pozitivním módu). Jako ionizační technika se pro MS 
v případě NS obvykle využívá ionizace elektrosprejem 
(ESI).  

Alternativně byla14 pro stanovení NS (acesulfam-K, 
cyklamát, sacharin a sukralosa) v podzemní a přečištěné 
vodě na místo LC použita iontová chromatografie (IC, 
z angl. Ion Chromatography) s hmotnostní spektrometrií 
s výtěžností v rozsahu 42 % až 108 %.  Pro stanovení 
sukralosy v surové odpadní vodě, povrchové a pitné vodě 
byl vyvinut také postup zahrnující tenkovrstevnou kapali-
novou chromatografii (TLC, z angl. Thin Liquid Chroma-
tography) ve spojení s UV/Vis a fluorescenční detekcí6,14. 

 
 

7. Metody eliminace 
 
Klasické čistírenské linky jsou za běžných operačních 

podmínek vzhledem k obvykle nízké účinnosti eliminace 
některých NS (sukralosa, acesulfam-K a některé další or-
ganické látky) jejich bodovým zdrojem. Z této situace vy-
plývá potřeba takové látky z vodného prostředí eliminovat, 
za tímto účelem se nabízí řada metod. 

Fyzikálně-chemické separační metody (mikrofiltrace, 
ultrafiltrace, reverzní osmóza, písková filtrace, adsorpce na 
aktivním uhlí), jsou pro eliminaci některých skupin biolo-
gicky nerozložitelných organických látek neefektivní. Dále 
lze kromě chemické oxidace chlorem, chloraminem nebo 
oxidem chloričitým využít tzv. pokročilé oxidační procesy 
(AOPs z anglického Advanced Oxidation Processes), před-
řazené biologickému stupni čištění odpadních vod, případ-
ně jako dočišťovací stupeň45. Během AOPs dochází ke 
vzniku vysoce reaktivních neselektivních hydroxylových 
radikálů, které pak reagují s organickými látkami. 
V ideálním případě je výsledkem úplný rozklad cílových 
látek za vzniku CO2, H2O a anorganických iontů nebo 
vznikají biologicky rozložitelné meziprodukty nebo pro-
dukty z ekologického a zdravotního hlediska méně riziko-
vé. Nicméně o biologické aktivitě či toxicitě produktů oxi-
dace nebývá předem nic známo a mohou představovat 
značné riziko. Z uvedeného důvodu je třeba věnovat se 
také studiu mechanismu eliminace, identifikaci výsledných 
transformačních produktů a jejich toxikologické charakte-
rizaci. 

Pro eliminaci sukralosy byly testovány tři fyzikálně-
chemické oxidační procesy14. Fotolýza se ukázala pro oxi-
daci sukralosy jako bezvýznamná, oxidační činidla chlor 
a ozon také nebyly příliš efektivní. Jiná studie34, zaměřená 
na adsorpci na aktivovaném uhlí (GAC, z angl. Granular 
Activated Carbon), chloraci a ozonizaci, ukázala nižší afi-
nitu sukralosy ke GAC v porovnání s kofeinem, ale mno-
hem vyšší než vykazuje acesulfam-K. Co se týče chlorace, 
došlo k transformaci acesulfamu-K (20 %), pro sukralosu 
a kofein byl tento proces bezvýznamný. K nezanedbatelné 
transformaci sledovaných látek (s počáteční koncentrací 
1 mol l–1) však došlo po 60 min při ozonizaci (dávka 
ozonu 100 mol l–1). Eliminací acesulfamu-K, sacharinu, 
cyklamátu a sukralosy se zabývali také Scheurer a spol.12. 
Došli k podobným závěrům, chlorace byla pro sledované 
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látky neefektivní, sukralosa byla po 30 min z < 20 % trans-
formována v důsledku ozonizace, zbylé množství bylo 
eliminováno následnou sorpcí na GAC filtru. Acesulfam-K 
byl za reálných podmínek ozonizací eliminován z 18 až 
60 %, po následné filtraci přes GAC byl ve vyčištěné vodě 
nalezen v množství 0,76 g l–1. Sacharin a cyklamát byly 
po 30 min ozonizace (oba s počáteční koncentrací 1 g l–1, 
dávka ozonu 5 mg l–1) transformovány z < 10 % a 30 až 
50 % resp. 

Stejný autor se v další studii46 zabýval identifikací 
transformačních produktů cyklamátu a acesulfamu-K po 
ozonizaci. Transformačními produkty cyklamátu jsou cyk-
lohexanon a amidosulfonová kyselina, hlavními transfor-
mačními produkty acesulfamu-K jsou mj. produkt pod 
označením ACS OP170 a kyselina octová. Pravděpodobný 
mechanismus oxidace sukralosy a transformační produkty 
vznikající v důsledku kombinovaného UV/H2O2 procesu 
uvedli Keen a spol.47. Během transformace došlo 
k substituci jednotlivých atomů chloru hydroxylovými 
skupinami za vzniku sloučeniny obsahující fruktosu a cu-
kerný alkohol. Dechlorace začíná u atomu chloru 
D-galaktosové části molekuly. 

Pro eliminaci sukralosy z vodného roztoku byly 
úspěšně testovány homogenní foto-Fentonova reakce (FeII/
H2O2) a heterogenní (TiO2) fotokatalýza48. Bylo zjištěno, 
že transformace sukralosy závisí na použitých operačních 
podmínkách (FeII/H2O2: 6 mg l–1 FeII, 6 mmol l–1 H2O2, 
pH 3; heterogenní (TiO2) proces: 294 mg l–1 TiO2, intenzi-
ta UV záření 698 W m–2). Homogenní proces podporuje 
spíše tvorbu oxidačních produktů, v menší míře dochází ke 
štěpení glykosidových vazeb. U heterogenní reakce hrají 
významnou roli TiO2 fotokatalýza. Kombinovaný proces 
UV/TiO2 byl jako efektivní způsob eliminace sukralosy 
a acesulfamu vyhodnocen také Sangem a spol.37. Více než 
84% eliminace byla zaznamenána během 30 min, komplet-
ní fotomineralizace bylo dosaženo po 120 min.  

 
 

8. Závěr 
 
NS byla nalezena ve všech druzích vod. Ačkoliv po-

znatky ohledně jejich dopadu na necílové organismy nej-
sou dosud kompletní, zdá se, že v množství odpovídajícím 
ADI pro člověka nepředstavují vážný problém. Rizikové, 
z hlediska dopadu na necílové organismy, mohou být prav-
děpodobně spíše některé jejich transformační produkty, 
především produkty eliminačních procesů. Nejúčinnějšími 
jsou některé tzv. pokročilé kombinované oxidační procesy. 
K nejsledovanějším NS patří acesulfam-K a sukralosa, 
neboť převládá názor, že obvykle opouštějí čistírenskou 
linku v původní formě a množství. Jsou proto považovány 
za markery znečištění povrchové a podzemní vody splaš-
kovými vodami. Pro stanovení NS ve vodách se téměř 
výhradně používá SPE-LC/MS/MS analytická technika. 
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This review is aimed at the role of artificial sweet-

eners (acesulfam-K, saccharin, cyclamate, aspartam and 
sucralose) in water pollution. Attention is paid to biotic 
transformation and toxicity of the sweeteners. The review 
provides a list of the sweeteners found in waters focusing 
on acesulfame-K and sucralose. These compounds are 
markers of anthropogenic pollution of surface and under-
ground waters. In addition, the review discusses the 
methods of determination in and elimination of artificial 
sweeteners from water.  


