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2. Souhrn 

Diisokyanáty jsou výchozími surovinami pro výrobu měkkých a tvrdých polyuretanů, 

polyuretanových pěn, lepidel a nátěrových hmot. Jedním z nejčastěji vyuţívaných diisokyanátů 

je toluendiisokyanát (TDI). TDI má stejně jako ostatní diisokyanáty dráţdivé a alergizující 

účinky a způsobuje profesionální onemocnění, zejména alergickou rýmu a astma bronchiale.  

Nejčastějšími formami pracovních expozic jsou expozice inhalační a dermální. Při 

posuzování celkové pracovní expozice TDI je v současné době vyuţíváno pouze hodnocení 

expozice inhalační, nikoliv však expozice dermální. K odhadu celkové vnitřní dávky z více 

expozičních cest jsou vhodné metody biologického monitorování. V případě expozice TDI je 

biologické monitorování zaloţeno na stanovení odpovídajících toluendiaminů (TDA) v moči 

nebo krvi (v plasmě a erytrocytech). Existuje pouze omezené mnoţství údajů o vztazích mezi 

výsledky monitorování prostředí a výsledky biologického monitorování expozice TDI, stejně 

jako o moţnostech monitorování dermálních expozic TDI. 

Rámcovým cílem předkládané disertační práce bylo přispět ke zlepšení preventivních 

opatření v ochraně zdraví při práci s TDI a tím i ke sníţení rizik vzniku příslušných 

profesionálních onemocnění, zejména isokyanátového astma bronchiale. Cílem teoretické části 

bylo shromáţdění dostupných informací o vlastnostech, pouţití a účincích diisokyanátů, 

o jejich toxikokinetice, o profesionálních onemocněních jimi vyvolaných a o stávajících 

moţnostech monitorování pracovní expozice těmto látkám. Cílem experimentální části práce 

bylo provedení analytické epidemiologické studie v závodě na výrobu polyuretanu, zaměřené 

na posouzení moţností hodnocení inhalační a dermální expozice toluendiisokyanátům (TDI). 

Byly analyzovány vztahy mezi výsledky monitorování prostředí (koncentrace 2,4-TDI 

a 2,6-TDI v pracovním ovzduší) a výsledky biologického monitorování odpovídajících 

metabolitů (TDA) v moči a v plasmě. Analýzy potvrdily vhodnost vyuţití TDA v moči 

a v plasmě pro účely biologického monitorování kombinované (inhalační a dermální) pracovní 

expozice TDI. Souběţně byla posuzována moţnost zhodnocení intenzity dermální expozice 

TDI. Výsledky naznačily, ţe pro hodnocení příspěvku dermální expozice by bylo moţné vyuţít 

poměru koncentrací 2,4-TDA a 2,6-TDA v moči a plasmě exponovaných pracovníků. 

Problematika bude vyţadovat další studium, zaměřené zejména na rozšíření počtu sledování. 

Na základě získaných dat byl vypracován soubor preventivních doporučení pro 

monitorování inhalační a dermální expozice TDI, která by mohla přispět k ochraně 

profesionálně exponovaných osob a tím i ke sníţení rizik vzniku příslušných profesionálních 

onemocnění. 
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3. Summary 

Possibilities of toluendiisocyanate occupational exposure evaluation 

Diisocyanates are initial raw materials for production of soft and hard polyurethanes, 

polyurethane foams, glues and painting material. Toluendiisocyanante (TDI) is one of the most 

frequently technologically used diisocyanate. TDI, as well as other diisocyanates, has irritating 

and allergizing effects and induces occupational diseases, particularly allergic fever and asthma 

bronchiale.  

 TDI enters body via inhalation and transdermally. The most frequent forms of work 

exposure are the inhalation and dermal exposures. At present, only the inhalational exposure 

evaluation is used for total TDI exposure, not the dermal. For the total inner dose from more 

exposure ways estimation, the methods of biological monitoring seem to be appropriate. In the 

case of TDI, the biological monitoring is based on the determination of the corresponding 

toluendiamines (TDA) in urine or in blood (plasma and erythrocytes). At present, there has 

been only limited measure of information about relationships between the environment 

monitoring results and the results of biological monitoring of TDI exposure, as well as about 

possibilities of dermal exposure to TDI. 

 The general aim of this dissertation thesis was to contribute to improvement of 

preventive measures in health protection during working with TDI and thereby to decrease the 

risks of the respective occupational diseases emergency, particularly the isocyanante asthma 

bronchiale. The aim of the theoretical part was to collect the accessible information about 

features, use and effects of diisocyanates, about their toxicokinetic, about occupational diseases 

produced by these and about the present monitoring possibilities of working exposure to these 

substances. The aim of the experimental part of the thesis was the accomplishment of analytical 

epidemiological study in the polyurethane production plant, focused on the assessment of 

evaluation possibilities of inhalational and dermal exposure to toluendiisocyanantes (TDI).  

 The relationships were analyzed between the results of environment monitoring 

(concentrations 2,4-TDI and 2,6-TDI in the working environment) and the results of biological 

monitoring of the respective metabolites (TDA), in urine and plasma. The analyses confirmed 

the convenience of utilization of TDI in urine and in plasma for the purposes of biological 

monitoring of the combined (inhalational and dermal) working exposure to TDI. At the same 

time, the possibility of evaluation of the dermal TDI exposure intensity was estimated. The 

results suggested it may be possible to use the rate of 2,4-TDA and 2,6-TDA concentrations in 

urine and plasma of exposed workers to evaluation of dermal exposure contribution. The 

problem will require further research focused particularly on the monitoring number 

enlargement.  

 A file of preventive recommendations for inhalational and dermal TDI exposure 

monitoring was elaborated which could contribute to the improvement of health protection of 

industrially exposed people and to decrease the risks of emergence of respective occupational 

diseases. 
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4. Úvod do problematiky 

Diisokyanáty jsou důleţité chemické sloučeniny. Průmyslově se vyuţívají jako výchozí 

suroviny v polyuretanové chemii, zejména při výrobě a vytváření měkkých i tvrdých 

polyuretanů, polyuretanových pěn, lepidel a nátěrových hmot. Polyuretanová hmota má dobré 

tepelně izolační a mechanické vlastnosti, je lehká s dostatečnou pevností a po výrobě ještě dále 

opracovatelná.  

 K profesionální expozici diisokyanátům dochází při jejich výrobě, při výrobě 

polyuretanových výrobků a při pouţití těchto výrobků v terénu. Ochrana zdraví při práci 

s diisokyanáty musí být zaměřena na jednotlivé cesty vstupu těchto látek do organismu. 

Nejčastěji se jedná o expozici inhalační, avšak v poslední době sílí zájem i o expozici dermální. 

Koncentrace diisokyanátů v ovzduší kontinuálních výrob polyuretanů bývají relativně stálé 

a nízké. Často se pohybují hluboko pod limitními hodnotami, či aţ na hranici detekovatelnosti 

(Booth et al. 2009). Případy výrob, kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu, vhodné 

odsávání od zdrojů škodliviny a kde jsou dodrţovány technologické postupy, většinou 

nepředstavují, při porovnání s limitními hodnotami diisokyanátů pro pracovní ovzduší, závaţné 

riziko.  

 Jiná situace je při pouţívání polyuretanových výrobků, nátěrových hmot a izolačních 

pěn přímo v terénu, zejména ve stavebnictví. Z důvodu nestandardních prostorových podmínek 

a omezených moţností provětrávání zde nelze vyloučit nárazové (píkové) inhalační expozice. 

Obecně se soudí, ţe hotové polyuretanové výrobky volné diisokyanáty jiţ neobsahují. 

Nicméně, určitá zbytková mnoţství na povrchu nových výrobků zcela vyloučit nelze (Booth et 

al. 2009). K uvolňování sloučenin s isokyanátovými skupinami či přímo monomerů můţe 

docházet téţ při tepelné destrukci polyuretanových výrobků (Karlsson et al. 2000). Při práci 

s diisokyanáty v prostředí výroby polyuretanů a při práci s polyuretanovými výrobky v terénu 

se stává významnou expozice dermální. Přispívá k celkové expozici diisokyanátům (Austin 

2007) a hraje významnou úlohu v moţné senzibilizaci pracovníka (Bello et al. 2007). 

Diisokyanáty mají přímý místní dráţdivý účinek. Ten je vyvoláván vysoce reaktivními 

isokyanátovými skupinami, které reagují s tkáňovými proteiny. Intenzita tohoto účinku můţe 

ve výjimečných případech vést aţ k odumření tkáně. Klinickým projevem bývá zarudnutí kůţe 

a vznik toxické kontaktní dermatitidy (Rothe 1976). Z pohledu profesionálních expozic je 

nejvýznamnějším účinek alergizující. Samotný diisokyanát je nízkomolekulární látka, která 

sice obsahuje antigenní determinanty, ale sama o sobě není schopná vyvolat imunitní odezvu 

organismu. Díky své reaktivnosti je však schopna tvořit vazby s nukleofilními skupinami 
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různých endogenních proteinů, které se pak stávají jejím nosičem. Často se jedná o biologicky 

významné proteiny se schopností senzibilizovat (Krčmová, Boušová 2003). Nejčastěji 

popisovaným proteinem slouţícím jako nosič pro diisokyanáty je sérový albumin (Wisnewski, 

Redlich 2001), nicméně diisokyanáty jsou schopny tvořit vazby i s dalšími proteiny, jako 

například keratinem, aktinem, hemoglobinem, fragmenty DNA i tubulinem (Lange et al. 1999). 

Vazba diisokyanátů s keratinem se stává významnou z hlediska moţnosti senzibilizace 

dýchacího ústrojí cestou dermální expozice (Wisnewski et al. 1999, Wisnewski et al. 2000).  

Bylo zjištěno, ţe z hlediska senzibilizace je rozhodující celková přijatá dávka, nikoliv 

koncentrace či doba expozice (Vandenplas et al. 1993).  Zdá se, ţe dávka diisokyanátu přijatá 

dermální expozicí můţe u citlivých osob hrát zásadní roli v senzibilizaci a po dalších, 

i třeba zcela minimálních inhalačních expozicích, vést k rozvoji astmatu (Bello et al. 2007). 

Diisokyanáty způsobují profesionální onemocnění typu kontaktní dermatitidy a alergické 

rhinitidy, včetně profesionálního astmatu. Například ve Velké Británii jsou isokyanáty 

v období 1989 - 1997 uváděny jako jeho nejčastější příčina (McDonald et al. 2000). 

V industrializovaném regionu Velké Británie „West Midlands“ byly analyzovány nově 

diagnostikované případy profesionálního astmatu za patnáctileté období. Isokyanáty byly jeho 

nejčastější příčinou v 21% případů (Barkerly et al. 2008).  

Z výše uvedených faktů vyplývá potřeba účinného systému hodnocení celkové expozice 

TDI, který by byl schopen hodnotit jak běţné formy profesionální expozice (inhalační 

a dermální), tak i hladinu vnitřní dávky škodliviny. Vnitřní dávka ve většině případů velmi 

dobře koreluje (na rozdíl od dávky vnější – nabídnuté) s intenzitou zdravotního účinku. Pro 

odhad vnitřní dávky jsou s úspěchem pouţívány metody biologického monitorování. V případě 

TDI bylo orientačně popsáno biologické monitorování expozice cestou stanovení 

odpovídajících toluendiaminů (TDA) v moči, nebo v krvi (v plasmě a erytrocytech).  

V současné době existuje pouze omezené mnoţství údajů o vztazích mezi výsledky 

monitorování prostředí a výsledky biologického monitorování expozice TDI. Rovněţ tak 

existují jen omezené informace o moţnostech monitorování dermálních expozic TDI a o jejich 

úloze při vzniku a rozvoji bronchiálního astmatu (Wisnewski et al. 1999, Wisnewski et al. 

2000). Autoři prací, zabývajících se zdravotní problematikou profesionálních expozic TDI, 

zdůrazňují nutnost dalších studií, které by vedly ke zlepšení preventivních opatření v ochraně 

zdraví a tím i ke sníţení rizik vzniku příslušných profesionálních onemocnění, zejména 

isokyanátového astma bronchiale. 
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5. Cíle disertační práce 

Rámcovým cílem disertační práce bylo přispět k rozšíření preventivních opatření 

v ochraně zdraví při práci s TDI a tím i ke sníţení rizik vzniku příslušných profesionálních 

onemocnění, zejména isokyanátového astma bronchiale. Rámcový cíl obsahoval několik 

dílčích cílů: 

 

 S vyuţitím odborné literatury shromáţdit dostupné informace o vlastnostech, 

expozicích, biotransformacích, biologických účincích diisokyanátů, profesionálních 

onemocněních jimi vyvolaných a o stávajících moţnostech jejich expozičního 

monitorování. 

 Provést analytickou epidemiologickou studii u pracovníků v průmyslovém závodě 

výroby polyuretanů, zaměřenou na monitorování inhalační a dermální expozice 

toluendiisokyanátům (TDI). 

 Analyzovat vztahy mezi výsledky monitorování prostředí (koncentrace 2,4-TDI 

a 2,6-TDI v pracovním ovzduší) a výsledky biologického monitorování odpovídajících 

metabolitů (toluendiaminů – TDA) v moči a plasmě. 

 Analyzovat moţnosti monitorování dermální expozice TDI, jako moţného 

etiologického agens rozvoje profesionálního bronchiálního astmatu. 

 Vypracovat soubor doporučení pro monitorování inhalační a dermální expozice 

toluendiisokyanátům (TDI) 
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6. Materiál a metodika 

Vzorky pracovního ovzduší (celkem 38 odběrů), vzorky biologického materiálu 

exponovaných pracovníků (celkem 66 osob) a stěry v pracovním prostředí (celkem 37 stěrů) 

byly získány v roce 2007 ve výrobním závodě X v České republice, kde se vyráběly 

polyuretanové výrobky (opěrky hlavy do interiéru automobilů). Ve výrobě byla vyuţívána 

diisokyanátová sloţka na bázi toluendiisokyanátů - TDI. Jednalo se o materiál Desmodur 

VP.PU 60 WF 18 - CAS 26471-62-5, který obsahuje směs izomerů TDI v poměru 80% 

2,4-TDI a 20% 2,6-TDI. Přípravek byl klasifikován jako vysoce toxický (T+) a označen větami 

R20: Zdraví škodlivý při vdechování, R23: Toxický při vdechování, R26: Vysoce toxický při 

vdechování, R 36/37/38: Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi, R40: Moţné nebezpečí nevratných 

účinků, R42: Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a R42/43: Můţe vyvolat senzibilizaci 

při vdechování a při styku s kůţí. Polyolovou sloţku tvořil polyol s katalyzátorem Poly I-Bayfit 

PU 10WF18 a Poly II - Bayfit 3699R spolu s aditivy. Výrobní hala, kde měření probíhala, byla 

členěna na 4 výrobní technologie. Výroba byla zajišťována ve třísměnném nepřetrţitém 

provozu. V jedné směně pracovalo zhruba 30 pracovníků. Délka směny byla 8 hodin s jednou 

30 minutovou přestávkou, kdy pracovníci odcházeli z haly. Odběry a stanovení vzorků byly 

prováděny ve spolupráci s pracovištěm OS54 pro hodnocení expozice chemickým látkám na 

pracovišti a Národní referenční laboratoří pro biologické monitorování expozice chemickým 

látkám v pracovním prostředí se sídlem na Centru pracovního lékařství ve Státním zdravotním 

ústavu Praha. Další podklady byly získány v rámci státního zdravotního dozoru, metodické 

činnosti a referenční činnosti. 

 

6.1. Odběry a analýzy pracovního ovzduší 

Výběr osob a míst pro odběr vzorků pracovního ovzduší pro stanovení diisokyanátů byl 

zvolen tak, aby pokryl všechny profese a nejdůleţitější místa výrobní haly. Odběry vzorků 

vzduchu byly provedeny v souladu s ČSN EN 689 „Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro 

stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami 

a strategie měření“ (ČSN EN 689 1997). Ke zjištění koncentrací diisokyanátů v pracovním 

ovzduší haly byly provedeny stacionární odběry na 6 místech. Osobní odběry byly provedeny 

u 19 pracovníků na různých pevných pracovních místech a u 4 pracovníků údrţby. Doba 

odběru vzorků osobních odběrů dovolila ve všech případech posoudit zjištěné koncentrace jako 

celosměnové expozice. Ve vzorcích byly stanovovány vţdy oba izomery 2,4-TDI i 2,6-TDI. 

Analyzovaný vzduch byl prosáván přes filtry ze skelných vláken GELMAN, typ A/E 
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(průměr 37 mm), impregnovanými 2mg 1-(2-pyridyl)piperazinu umístěnými v kazetách 

SUPELCO (23370-U). Vzniklý derivát TDI byl z filtrů extrahován roztokem acetonitril – 

dimethylsulfoxid a stanoven metodou HPLC na přístroji 1100 (Agilent) vybaveným 

autosamplerem kvartérním čerpadlem a "diode array" UV detektorem.  

 

6.2. Stěry a jejich analýzy 

Pro zjištění kontaminace povrchů výrobního zařízení diisokyanáty a pro zjištění 

diisokyanátů na pokoţce pracovníků byla zvolena metoda stěrů. Místa stěrů z povrchů 

výrobního zařízení byla volena i s ohledem na místa stacionárních odběrů vzorků pracovního 

ovzduší, to znamená, ţe část stěrů byla provedena v těsném sousedství odběrových aparatur. 

Stěry povrchů byly prováděny pomocí filtrů ze skelných vláken a byla stírána plocha 

cca 10x10 cm. Filtr byl před stěrem navlhčen acetonitrilem. Před kaţdým stěrem byla pouţita 

pro uchopení filtru nová rukavice, aby se zamezilo moţné kontaminaci. Z povrchů výrobního 

zařízení bylo provedeno celkem 11 stěrů. Stěry z pokoţky byly provedeny u 12 pracovníků 

z dorzální strany předloktí a z dlaní. Při stěru z pokoţky se prováděly vţdy souběţně dva stěry. 

Jeden s nenavlhčeným filtrem a druhý filtrem navlhčeným acetonitrilem. Filtry byly ihned po 

provedení stěrů eluovány roztokem 1-(2-pyridyl)piperazinu v acetonitril – dimethylsulfoxidu. 

TDI byly v odebraných vzorcích stanoveny metodou HPLC na přístroji 1100 (Agilent) 

vybaveným autosamplerem kvartérním čerpadlem a "diode array" UV detektorem. Ve vzorcích 

byly stanovovány vţdy oba izomery 2,4-TDI i 2,6-TDI. 

  

6.3. Odběry a analýzy biologických vzorků 

 Biologické monitorování expozice diisokyanátům bylo zaloţeno na stanovení 

odpovídajících diaminů v moči, nebo v krvi (v plasmě a erytrocytech) po jejich uvolnění 

z vazeb na příslušné krevní proteiny. Diisokyanáty se po vstupu do organismu hydrolyzují na 

diaminy a jsou vylučovány močí ve formě acetylderivátů. Uvedené metabolické cesty bylo 

vyuţito pro biologické monitorování toluendiisokyanátu (TDI) (Brorson et al. 1991, Kääriä et 

al. 2001), monitorování hexamethylendiisokyanátu (HDI) (Williams et al. 1999) 

a methylendifenyldiisokyanátu (MDI) (Sepai et al. 1995). Širší praktické vyuţití diaminů jako 

bioukazatelů expozice diisokyanátům je stále komplikováno sloţitou kinetikou jejich 

vylučování (Stránský et al. 2006). 

Proteinové adukty diisokyanátů v krvi mají relativně dlouhou stálost. U lidského 

globinu se jedná o asi 125 dnů, u albuminu o 25 dnů (Wilson 1995). Koncentrace diaminů, 
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uvolněných z krevních proteinových aduktů diisokyanátů, tak mohou poskytovat informace 

o dlouhodobějších expozicích. Naproti tomu, hodnoty příslušných diaminů v moči po expozici 

TDI souvisí s nedávnou expozicí a mají poločas několik hodin (Tinnerberg et al.1997, Brorson 

et al. 1991). 

Vzorky moče byly odebírány jednorázově na konci směny do polyethylenových lahví. 

Celkem bylo získáno 37 vzorků se zastoupením pracovníků všech profesí. Moč byla do dalšího 

zpracování uchovávána v mrazničce. Vzorky krve byly odebírány téţ na konci směny do 

vakuových zkumavek „Vacuette“ s heparinem. Celkem bylo získáno 60 vzorků, které byly 

zpracovány v den odběru nebo maximálně do 48 hodin (uchovávány v lednici). Isolace plasmy 

a erytrocytů byla provedena centrifugací při 1200 otáček/min po dobu 5 minut. Oddělená 

plasma byla do dalšího zpracování zmraţena. Vlastní stanovení toluendiaminů bylo provedeno 

metodou plynové chromatografie s MS-NCI detekcí. Pro stanovení byl pouţit plynový 

chromatograf GCQ  (Finnigan) s ion trap MS detektorem a plynový chromatograf HP8690A 

(Agilent) s  quadrupolovým MS detektorem  5975C.  

 

6.4. Statistická analýza 

Pro kaţdou studovanou proměnnou byly vypočteny základní deskriptory. Proměnné 

s asymetrickou distribucí a sklonem doprava byly před aplikací statistických testů 

předpokládajících normální distribuci normalizovány pomocí logaritmické transformace. 

Korelace mezi proměnnými pak byly studovány pomocí korelační analýzy a byl vypočten 

Pearsonův korelační koeficient. K analýzám byl pouţit statistický analytický software SPSS 

12.0.1. for Windows. Deskriptivní statistiky byly provedeny pomocí procedury Explore, vztahy 

mezi proměnnými byly testovány pomocí procedury Bivariate Correlations. Za statisticky 

signifikantní byly povaţovány výsledky s α <0,05. 

 

7. Výsledky 

7.1. Měření TDI v pracovním ovzduší 

Stacionární odběry pracovního ovzduší byly provedeny na šesti místech prostoru 

výrobní haly. Hodnoceny byly hladiny 2,6-TDI a 2,4-TDI a celková hladina TDI. Výsledky 

v tabulce 1 znázorňují časovou a prostorovou variabilitu hladin TDI v průběhu třísměnného 

provozu, tabulka 2 zachycuje souhrnně prostorovou variabilitu hladin TDI. 
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Tab. 1.  Časová a prostorová variabilita koncentrací TDI v pracovním ovzduší 

číslo 

místa 

odběru umístění směna v čase 

průměrná koncentrace 

(μg/m
3
) 

2,6-TDI 2,4-TDI 
Celkový 

TDI 

1 
na zvýšené podestě mimo 

vlastní technologii  

1 7:53 - 9:43 3,91 4,64 8,54 

1 11:24 - 13:17 2,41 2,81 5,23 

2 14:18 - 16:20 2,37 2,40 4,76 

2 

linka č. 2, zhruba 2 metry od 

pracovního místa separace 

u linky 

1 7:55 - 9:45 0,23 0,40 0,63 

1 11:12 - 13:20 0,30 0,51 0,81 

3 

linka č. 4, zhruba 2 metry od 

pracovního místa separace 

u linky 

1 7:57 - 9:46 1,42 2,11 3,53 

1 11:33 - 13:22 0,34 0,76 1,10 

4 
roh haly mimo vlastní 

výrobu 

2 16:40 - 18:51 0,11 0,33 0,45 

3 22:24 - 0:16 0,00 0,29 0,29 

5 
linka č. 2, zhruba 1,5 metru 

od licí hlavy 

2 16:37 - 18:54 0,66 0,76 1,43 

3 22:22 - 0:14 0,52 0,99 1,51 

3 0:56 - 2:47 0,60 1,23 1,83 

6 
linka č. 4, zhruba 1 metr od 

pracovního místa broušení 

2 16:41 - 18:52 0,12 0,28 0,40 

3 22:25 - 0:19 0,33 0,30 0,63 

3 0:59 - 2:50 0,00 0,30 0,30 

Tab. 2. Souhrnná prostorová variabilita koncentrací TDI v pracovním ovzduší 

číslo 

odběru umístění 

počet 

měření 

(N) 

koncentrace 

TDI- median 

(μg/m
3
) 

minimum 

(μg/m
3
) 

maximum 

(μg/m
3
) 

Rozpětí 

(μg/m
3
) 

1 
na zvýšené podestě mimo vlastní 

technologii  3 5,23 4,76 8,54 3,78 

2 
linka č. 2, zhruba 2 metry od 

pracovního místa separace u linky 2 0,72 0,63 0,81 0,18 

3 
linka č. 4, zhruba 2 metry od 

pracovního místa separace u linky 2 2,31 1,10 3,53 2,43 

4 roh haly mimo vlastní výrobu 2 0,37 0,29 0,48 0,19 

5 
linka č. 2, zhruba 1,5 metru od licí 

hlavy 3 1,51 1,43 1,83 0,40 

6 
linka č. 4, zhruba 1 metr od 

pracovního místa broušení 3 0,40 0,30 0,63 0,33 
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Pro charakteristiku individuálních inhalačních pracovních expozic TDI bylo na jednotli-

vých pracovních místech provedeno celkem 23 osobních odběrů, jejichţ výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 3. Hodnoceny byly opět hladiny 2,6-TDI, 2,4-TDI a celková hladina TDI. Výsledky 

v tabulce 3 znázorňují variabilitu hladin TDI v závislosti na druhu pracovní operace a čase, 

tabulka 4 zachycuje souhrnně variabilitu hladin TDI v závislosti na druhu pracovní operace.  

Tab. 3. Variabilita hladin TDI v závislosti na druhu pracovní operace a čase 

odběr 

číslo 

osoba 

P(xx) pracovní operace směna linka 

časově vážená průměrná 

koncentrace na 8 hodinovou 

pracovní směnu (μg/m
3
) 

2,6-TDI 2,4-TDI 

celkový 

TDI 

7 18 balení 3 2 0,16 0,41 0,57 

8 19 balení 1 2 0,00 0,26 0,26 

17 50 balení 2 3 0,13 0,32 0,45 

6 02 broušení 3 2 0,32 0,15 0,47 

18 01 broušení 3 4 0,05 0,15 0,19 

2 35 čištění forem 2 1 0,43 0,29 0,72 

11 08 čištění forem 3 3 0,31 0,27 0,58 

3 25 separace 2 1 1,68 1,15 2,83 

12 07 separace 1 3 0,80 0,72 1,52 

13 48 separace 1 3 0,50 0,54 1,04 

5 22 separace, zpěňovač 2 2 0,36 0,26 0,63 

14 24 separace, zpěňovač 2 3 1,59 0,91 2,51 

15 30 separace, zpěňovač 3 3 0,16 0,35 0,51 

19 34 separace, zpěňovač 3 2 0,86 1,02 1,88 

1 06 snímání 2 1 0,61 0,28 0,90 

10 51 snímání 3 3 0,22 0,24 0,46 

20 28 údrţba den   4,06 5,31 9,41 

21 39 údrţba den   0,24 0,39 0,63 

22 21 údrţba noc   1,21 1,20 2,41 

23 44 údrţba noc   1,23 1,35 2,58 

4 33 výstupní kontrola 1 1 0,15 0,40 0,56 

9 17 výstupní kontrola 1 2 0,22 0,37 0,59 

16 41 výstupní kontrola 2 3 0,07 0,15 0,23 
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Tab. 4. Variabilita hladin TDI v závislosti na druhu pracovní operace 

pracovní operace 
počet 

měření 

(N) 

časově vážená průměrná 

koncentrace na 8 

hodinovou pracovní 

směnu - median (μg/m
3
) 

minimum 

(μg/m
3
) 

maximum 

(μg/m
3
) 

rozpětí 

(μg/m
3
) 

broušení 2 0,33 0,19 0,47 0,28 

balení 3 0,45 0,26 0,57 0,31 

výstupní kontrola 3 0,56 0,23 0,59 0,36 

čištění forem 2 0,65 0,58 0,72 0,14 

snímání 2 0,68 0,46 0,90 0,44 

separace, zpěňovač 4 1,26 0,51 2,51 2,00 

separace 3 1,52 1,04 2,83 1,79 

údrţba 4 2,50 0,63 9,41 8,78 

 

Obrázek 1 znázorňuje souhrnně přehled informací o středních koncentracích TDI 

v pracovním ovzduší, získaných ze stacionárních a osobních odběrů. 

Obr. 1. Koncentrace TDI v pracovním ovzduší stacionárních odběrů (median) a časově 

vážené průměrné koncentrace na 8 hodinovou pracovní směnu osobních odběrů (median) 
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7.2. Stanovení TDI ve stěrech 

Hodnoty 2,6-TDI, 2,4-TDI a celkového TDI ve stěrech z povrchů výrobního zařízení 

shrnuje tabulka 5. Tabulka 6 uvádí výsledky stěrů povrchů výrobního zařízení seřazené podle 

zjištěných poměrů 2,4-TDI ku 2,6-TDI. 

Tab. 5. Hodnoty 2,6-TDI, 2,4-TDI a celkového TDI ve stěrech z povrchů výrobního 

zařízení 

číslo 

stěru umístění 
2,6-TDI 2,4-TDI celkový TDI 

(μg/vz) μg/vz) μg/vz) 

1 

elektrický rozvaděč na podestě 

 (u stacionárního odběru č. 1) 0,108 0,060 0,168 

2 

manipulační pult, u separace, linka 2 

(u stacionárního odběru č. 2) 0,971 0,629 1,600 

3 

váha, u pracovní operace separace, linka 4 

(u stacionárního odběru č. 3) 0,055 0,043 0,098 

4 

regál v rohu haly mimo vlastní výrobu 

(u stacionárního odběru č. 4) 0,395 0,086 0,482 

5 

povrch u licí hlavy 

 (u stacionárního odběru č. 5) 0,273 0,343 0,617 

6 

povrch u pracovní operace broušení, linka 4 

(u stacionárního odběru č. 6) 0,063 0,026 0,089 

7 stůl u pracovní operace broušení, linka 2 3,994 5,737 9,731 

8 okraj formy u pracovní operace separace, linka 2 0,079 0,240 0,319 

9 povrch u zásobních tanků 0,171 0,040 0,211 

10 povrch formy při čištění v dílně údrţby 0,039 0,124 0,163 

11 povrch igelitové stěny u lití při údrţbě licí hlavy 1,540 1,462 3,003 

Tab. 6. Poměr hodnot 2,4-TDI ku 2,6-TDI ve stěrech z povrchů výrobního zařízení 

číslo 

stěru umístění 

Poměr 

2,4:2,6-TDI (%) 

4 regál v rohu haly mimo vlastní výrobu (u stacionárního odběru č. 4) 18 : 82 

9 povrch u zásobních tanků 19 : 81 

6 povrch u pracovní operace broušení, linka 4 (u stacionárního odběru č. 6) 29 : 71 

1 elektrický rozvaděč na podestě (u stacionárního odběru č. 1) 36 : 64 

2 manipulační pult, u separace, linka 2 (u stacionárního odběru č. 2) 39 : 61 

3 váha, u pracovní operace separace, linka 4 (u stacionárního odběru č. 3) 44 : 56 

11 povrch igelitové stěny u lití při údrţbě licí hlavy 49 : 51 

5 povrch u licí hlavy (u stacionárního odběru č. 5) 56 : 44 

7 stůl u pracovní operace broušení, linka 2 59 : 41 

8 okraj formy u pracovní operace separace, linka 2 75 : 25 

10 povrch formy při čištění v dílně údrţby 76 : 24 
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Stěry z pokoţky byly provedeny z dlaní a nechráněných předloktí. Vţdy se prováděly 

souběţně dva stěry. Jeden s nenavlhčeným filtrem, ve výsledcích uveden jako "suchý" a druhý 

filtrem navlhčeným acetonitrilem, ve výsledcích uvedený jako "vlhký". Výsledky analýz ze 

stěrů uvádějí tabulky 7 a 8. 

Tab. 7. Hodnoty 2,6-TDI, 2,4-TDI a celkového TDI ve stěrech z pokožky pracovníků  

(dlaně) 

stěr 

číslo 

osoba pracovní 

operace směna linka 

suchý stěr dlaň vlhký stěr dlaň 

rukavice 

2,6-TDI 2,4-TDI celk.TDI 2,6-TDI 2,4-TDI celk TDI 

P(xx) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) 

1 01 broušení A 4 0 0 0 0 0 0 NE 

4 21 údrţba noc -  0 0,324 0,324 0 0,546 0,546 ANO 

6 24 separace B 3 0 0 0 0,047 0,026 0,073 NE 

7 25 separace B 1 0,030 0 0,030 0,021 0 0,021 ANO 

11 39 údrţba den -  0,064 0,064 0,128 0,106 0,047 0,153 NE 

12 44 údrţba noc -  0 0 0 0 0 0 ANO 

13 51 snímání A 3 0 0 0 0 0 0 ANO 

Tab. 8. Hodnoty 2,6-TDI, 2,4-TDI a celkového TDI ve stěrech z pokožky pracovníků 

(předloktí) 

stěr 

číslo 

osoba pracovní 

operace směna linka 

suchý stěr předloktí vlhký stěr předloktí 

2,6-TDI 2,4-TDI celk.TDI 2,6-TDI 2,4-TDI celk.TDI 

P(xx) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) (μg/vz) 

2 06 snímání B 1 0,052 0 0,052 0,037 0 0,037 

3 18 balení A 2 0 0 0 0 0 0 

4 21 údrţba noc - 0 0,124 0,124 0,343 0,449 0,791 

8 25 separace B 1 0,036 0 0,036 0,034 0 0,034 

10 35 čištění forem B 1 0 0 0 0,356 0 0,356 

14 51 snímání A 3 0 0 0 0 0 0 

Z tabulek 7 a 8 je patrné, ţe přítomnost volných isomerů TDI na pokoţce pracovníků 

nebyla zjištěna ve všech vzorcích. U stěrů z dlaní bylo z celkem 28 odebraných vzorků 

pozitivních 10 vzorků, u stěrů z předloktí bylo z celkem 24 vzorků pozitivních 8 vzorků. Ve 

stěrech z dlaní je u pozitivních vzorků zastoupení volného 2,4-TDI a 2,6-TDI rovnoměrné, ve 

stěrech z předloktí převládá 2,6-TDI. 
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7.3. Biologické monitorování expozice TDI v moči a v plasmě 

Vzorky moči pro analýzu odpovídajících diaminů byly získány celkem od 37 

pracovníků všech profesí (medián věku byl 35 roků, rozmezí 22-55 let), z toho 7 muţů (19%) 

a 30 ţen (81%). Střední koncentrace příslušných TDA dle profesí uvádí tabulka 9. 

Tab. 9. Koncentrace TDA v moči v závislosti na druhu pracovní operace 

pracovní 

operace 

počet 

měř. 

(N) 

koncentrace diaminů v moči (μg/g kreatininu, median) poměr  

2,6:2,4 

TDA 

(%) 

2,6-TDA 2,4-TDA TDA - celkový  

median min max rozpětí median min max rozpětí median min max rozpětí 

balení 5 2,30 1,55 4,75 3,2 0,72 0,43 1,73 1,3 2,97 1,97 6,49 4,52 76:24 

výstupní 

kontrola 3 3,54 2,32 4,2 1,88 0,71 0,65 1,09 0,44 4,63 3,03 4,85 1,82 83:17 

separace, 

zpěňovač 5 3,48 1,4 9,55 8,15 1,20 0,38 4,79 4,41 4,84 1,78 14,34 12,56 74:26 

údrţba 2 2,73 1,52 3,95 2,43 2,70 1,33 4,06 2,73 5,43 2,85 8 5,15 50:50 

broušení 11 4,19 1,46 9,03 7,57 1,08 0,26 17,5 17,24 5,51 1,94 26,53 24,59 80:20 

čištění 

forem 3 5,30 4,8 7,17 2,37 1,10 1,04 1,59 0,55 6,34 5,91 8,75 2,84 83:17 

separace 5 6,71 3,75 8,9 5,15 1,41 0,65 2,21 1,56 7,69 4,4 11,11 6,71 83:17 

snímání 2 6,70 2,74 10,66 7,92 1,30 0,57 2,03 1,46 8,00 3,31 12,69 9,38 84:16 

Hraniční hodnota TDA pro pracovníky neexponované toluendiisokyanátu (horní 

referenční mez - URL) byla navrţena 0,6 μg TDA na litr moči, detailně 0,4 μg/l moči pro 

2,4-TDA a 0,2 μg/l moči pro 2,6-TDA (Sennbro et al. 2005).  Porovnání hodnot uvedených 

v práci autorů Sennbro a spol. (Sennbro et al. 2005) s hodnotami zjištěnými v prezentované 

studii shrnuje tabulka 10. 

Tab. 10. Koncentrace TDI pracovním v ovzduší a koncentrace TDA v moči 

(A = Sennbro et al. 2005, B = výsledky prezentované studie)  

  

TDI 

v ovzduší 

osobní odběr v ovzduší (μg/m
3
) 

TDA 

v moči 

koncentrace v moči (μg/l) 

  

počet 

měření (N) median rozpětí 
počet 

měření (N) median rozpětí 

A 
2,4-TDI 88 1,4 0.02–15 2,4-TDA 87 4,7 0,2-76 

2,6-TDI 93 1,3 0.02–24 2,6-TDA 92 4,9 <0,1-43 

  
B 

2,4-TDI 23 0,37 0,15-5,31 2,4-TDA 37 1,67 0,3-25,9 

2,6-TDI 23 0,34 0,05-4,06 2,6-TDA 37 6 0,7-28,7 
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Vzorky plasmy pro analýzu odpovídajících diaminů byly získány celkem od 60 

pracovníků všech profesí (medián věku byl 30 roků, rozmezí 19-55 let), z toho 16 muţů (27%) 

a 44 ţen (73%).  Zjištěné výsledky koncentrace 2,4-TDA a 2,6-TDA v plasmě seřazené dle 

pracovních operací a hodnoty celkového TDA předkládá tabulka 11. 

Tab. 11. Koncentrace TDA v plasmě v závislosti na pracovní operaci a související hodnoty 

poměru 2,6-TDA : 2,4-TDA 

pracovní 

operace 

počet 
měř. 

(N) 

koncentrace diaminů v plasmě (ng/ml) poměr 

2,6:2,4 

TDA 
(%) 

2,6-TDA 2,4-TDA TDA - celkový  

median min max rozpětí median min max rozpětí median min max rozpětí 

balení 7 2,71 1,74 7,22 5,48 0,22 0,15 0,54 0,39 2,93 1,88 8,57 6,69 92:8 

údrţba 4 2,37 1,28 5,88 4,6 2,65 1,38 12,46 11,08 5,03 2,65 18,34 15,69 47:53 

separace 8 4,89 2,19 9,22 7,03 0,75 0,27 1,35 1,08 5,64 2,57 10,32 7,75 87:13 

výstupní 

kontrola 8 5,09 4,28 10,23 5,95 0,72 0,2 1,28 1,08 5,78 4,48 11,51 7,03 88:12 

broušení 14 5,93 1,88 14,58 12,7 0,32 0,03 0,66 0,63 6,25 1,88 15,22 13,34 95:5 

separace, 

zpěňovač 7 6,27 3,63 17,35 13,72 3,33 0,78 9,4 8,62 7,17 4,57 26,75 22,18 65:35 

snímání 4 9,66 5,26 16,28 11,02 0,83 0,136 1,58 1,444 10,49 5,4 17,86 12,46 92:8 

čištění 

forem 6 10,75 5,8 12,69 6,89 1,17 0,16 2 1,84 12,09 5,96 14,36 8,4 90:10 

Obdobně jako pro příslušné diaminy v moči, byly i pro diaminy v plasmě navrţeny 

hraniční hodnoty pro pracovníky neexponované toluendiisokyanátu (horní referenční mez - 

URL). Pro 2,4-TDA byla navrţena hodnota 0,1 μg/l (ng/ml) plasmy a pro 2,6-TDA byla 

navrţena hodnota 0,2 μg/l (ng/ml) plasmy (Sennbro et al. 2005). 

Tab. 12. Koncentrace TDI v pracovním ovzduší a koncentrace TDA v plasmě  

         (A = Sennbro et al. 2005, B = výsledky SZÚ 2006, C = výsledky prezentované studie)  

  

TDI 

v ovzduší 

osobní odběr v ovzduší (μg/m
3
) 

TDA 

v plasmě 

koncentrace v plasmě (μg/l) 

  

počet 

měření (N) median rozpětí 
počet 

měření (N) median rozpětí 

A 
2,4-TDI 88 1,4 0.02–15 2,4-TDA 72 6,8 0,2-31 

2,6-TDI 93 1,3 0.02–24 2,6-TDA 77 6 <0,1-62 
    

B 
- - - - 2,4-TDA 73 1,88 0,6-25 

- - - - 2,6-TDA 73 6,73 0,1-27,8 

  

       

  

C 
2,4-TDI 23 0,37 0,15-5,31 2,4-TDA 60 0,65 0,03-12,46 

2,6-TDI 23 0,34 0,05-4,06 2,6-TDA 60 5,4 1,03-17,35 
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Porovnání hodnot uvedených v práci Sennbro a spol. (Sennbro et al. 2005), hodnot 

zjištěných Státním zdravotním ústavem Praha v roce 2005 (SZÚ 2006) a hodnot prezentované 

studie shrnuje tabulka 12. 

U 33 pracovníků (7 muţů a 26 ţen, medián věku 35 let, rozpětí 22-55 let) byl proveden 

odběr moči i plasmy pro stanovení TDA. Vztah mezi celkovými koncentracemi TDA v moči 

a plasmě jednotlivých exponovaných osob je zachycen na obrázku 2. 

Obr. 2. Koncentrace celkového TDA v moči a v plasmě 

 

Pro charakterizaci vztahu mezi koncentracemi bioukazatelů (TDA) v plasmě a v moči 

(normalizovaná data) byly vypočítány hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu (r). Tyto 

hodnoty měly sestupnou tendenci od koncentrací 2,6-TDA v plasmě a moči (r = 0,73; 

p<0,000), přes celkové koncentrace TDA v plasmě a moči (r = 0,59; p<0,000) aţ po 

koncentrace 2,4-TDA v plasmě a moči (r = 0,16; p= 0,365). Při analýze vstupních dat vztahu 

koncentrací 2,4-TDA v plasmě a moči bylo zjištěno, ţe ji zásadním způsobem ovlivnily 

koncentrace 2,4-TDA v moči u pracovnic označených jako P(26) a P(31). Jednalo se 

P(26) 

P(31) 
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o pracovnice vykonávající broušení, resp. dobrušování jiţ hotových polyuretanových výrobků, 

které se svými výsledky výrazně odlišovaly i od ostatních pracovnic broušení. Pokud bychom 

při výpočtu eliminovali výsledky těchto dvou pracovnic, dosáhla by hodnota korelačního 

koeficientu hladiny r = 0,50 s odpovídající statistickou významností p < 0,01. 

Procentuální podíl středních hodnot koncentrací 2,4-TDA a 2,6-TDA v moči a v plasmě 

pracovníků jednotlivých pracovních operací uvádí obrázek 3. 

Obr. 3. Procentuální podíl středních hodnot koncentrací 2,4-TDA a 2,6-TDA v moči 

a v plasmě pracovníků jednotlivých pracovních operací 

 

 

8. Diskuse 

Monitorování pracovního ovzduší představuje v současnosti standardní způsob 

posouzení profesionálního rizika diisokyanátů. Tento přístup byl vypracován v době počátků 

výroby polyuretanů, kdy jejich koncentrace byly v pracovním ovzduší významné. S vývojem 

technologií výroby polyuretanů a opatření k ochraně zdraví pracovníků se koncentrace 

diisokyanátů v pracovním ovzduší výrazně sniţují a postupně tak nabývá na důleţitosti 

expozice dermální (Diller 1990). Nic to však nemění na skutečnosti, ţe měření koncentrací 

diisokyanátů v pracovním ovzduší, zejména v prostorách se stabilní výrobou, je prvotním 

a základním posouzením situace. 
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Výsledky stacionární odběrů pracovního ovzduší prezentované studie vyjadřují 

koncentrace TDI v pozadí výrobní haly mimo definovaná pracovní místa. Těmto hodnotám byl 

vystaven kaţdý, kdo se v hale v dané oblasti pohyboval. Koncentrace TDI jsou vyjádřeny jako 

průměrné pro uvedené časové úseky a nejsou přepočítány jako váţený průměr pro 8 hodinovou 

pracovní směnu. Nejvyšší koncentrace TDI byly zjištěny v místě odběru číslo 1 na zvýšené 

podestě mimo vlastní výrobní technologii. Přestoţe se nejedná o váţené průměrné koncentrace 

pro 8 hodinovou pracovní směnu, při srovnání s hodnotou přípustného expozičního limitu 

(PEL) pro 2,4-TDI a 2,6-TDI, který je pro obě formy 50 μg/m
3
, je zřejmé, ţe nalezené 

koncentrace jsou zhruba o řád niţší. 

Zjištěné koncentrace osobních odběrů pracovního ovzduší byly vyjádřeny jako časově 

váţený průměr na 8 hodinovou pracovní směnu. Nejvyšší koncentrace TDI byla zjištěna 

u pracovníka údrţby (P28) v denní směně (9,41 µg/m
3
). Tato hodnota se výrazně odlišuje od 

ostatních výsledků a bezesporu souvisí s charakterem práce údrţbářů. Veškeré zjištěné hodnoty 

časově váţených průměrných koncentrací TDI přepočtených na 8 hodinovou pracovní směnu 

jsou opět hluboko pod limitními hodnotami PEL a dle kategorizace prací patří na základě 

hodnocení inhalační expozice TDI do nerizikové kategorie 1. Zdá se, ţe hlavní příčinou 

kontaminace ovzduší uvnitř výrobní haly bylo uvolňování TDI v prostoru licích hlav. 

Metodou stěrů byla na všech testovaných površích výrobního zařízení prokázána 

přítomnost obou volných isomerů TDI. Lze tedy předpokládat, ţe ve výrobní hale docházelo 

k plošné kontaminaci povrchů výrobního zařízení i vybavení pracoviště. Výchozí surovina TDI 

byla uchovávána v uzavřeném systému a pomocí licí hlavy byla dávkována do ihned 

uzavíraných forem, kde došlo k vypěnění polyuretanu. Následně se v celé výrobní hale 

zpracovával jiţ jen takto připravený polyuretan. Kontaminace povrchů výrobního zařízení 

cestou přímého kontaktu se surovinou TDI proto nepřicházela v úvahu a bylo nutno uvaţovat 

o kontaminaci isomery TDI, které se vyskytovaly v pracovním ovzduší haly (případně na 

povrchu polyuretanových výrobků). Této úvaze odpovídala i kontaminace pokoţky 

zaměstnanců, kdy v některých stěrech byly prokázány volné izomery TDI. 

 Stanovením isomerů 2,4-TDI a 2,6-TDI ve všech odebraných vzorcích této studie byly 

získány podklady, které z hlediska zjištěných poměrů obou isomerů v jednotlivých 

analyzovaných komoditách zaslouţí bliţší pozornost. Výchozí surovina Desmodur VP.PU 60 

WF 18 obsahovala 80% 2,4-TDI a 20% 2,6-TDI. Na površích mimo výrobní linku byla zjištěna 

významná převaha 2,6-TDI (č. stěru 4, 9), zatímco v prostoru u licí hlavy (č. stěru 11, 5) byl jiţ 

poměr 2,4 a 2,6 izomeru vyrovnaný. Na povrchu formy pro vypěňování polyuretanu (č. stěru 8, 
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10) byl poměr izomerů velmi blízký poměru v původní surovině (majoritní zastoupení 

2,4-TDI). 

V rámci biologického monitorování bylo zjištěno, ţe průměrné hodnoty koncentrací 

příslušných diaminů se pro jednotlivé pracovní operace pohybovaly v oblastech jednotek μg na 

gram kreatininu v moči a jednotek ng na mililitr plasmy (jednotek μg na litr plasmy). Při 

porovnání s navrţenými hraničními hodnotami pro pracovníky neexponované 

toluendiisokyanátu (Sennbro et al. 2005) zjištěné koncentrace v závodě X představovaly 

hodnoty charakteristické pro skupinu pracovníků TDI exponovaných. To odpovídalo 

i prokázaným koncentracím TDI v pracovním ovzduší závodu X. Tyto koncentrace TDI se 

pohybovaly na úrovních srovnatelných s hodnotami vyuţitými v citované práci Sennbra 2005 

(tabulka 10 a 12). 

Koncentrace TDA uvolněných z aduktů plasmy poskytují informace o expozicích TDI 

v posledních dnech (Wilson 1995), hodnoty TDA v moči souvisejí naopak s expozicí TDI 

v předchozích hodinách (Tinnerberg et al.1997, Brorson et al. 1991). 

Vzhledem k tomu, ţe expozice pracovníků TDI byla relativně stálá a rovnoměrná nejen 

během směny, ale i během jednotlivých dní, bylo moţné vyjádřit vztah mezi zjištěnými 

hodnotami TDA v moči a TDA v plasmě. Statisticky signifikantní byl vztah mezi celkovou 

koncentrací TDA v plasmě a celkovou koncentrací TDA v moči (r = 0,59, p<0,000) a vysoce 

signifikantní vztah koncentrací 2,6-TDA v plasmě a moči (r = 0,73, p<0,000). Vztah mezi 

koncentrací 2,4-TDA v plasmě a  moči byl výrazně slabší (r = 0,163) a nedosahoval hladiny 

statistické významnosti (p = 0,365). Nutno doplnit, ţe zásadním způsobem tento vztah 

ovlivnily mimořádně vysoké koncentrace 2,4-TDA v moči u dvou pracovnic profese broušení. 

Stanovení isomerů 2,4-TDI a 2,6-TDI ve všech analyzovaných vzorcích studie 

umoţnilo porovnat jejich výskyt v pracovním ovzduší, na povrchu výrobního zařízení 

i v biologickém materiálu. Výchozí surovina obsahovala 80% 2,4-TDI a 20% 2,6-TDI. Při 

uvolňování isomerů do ovzduší se zřejmě uplatnila vyšší těkavost 2,6-TDI. Navíc je 2,6-TDI 

oproti 2,4-TDI více stálý vůči hydrolytickému působení vzdušné vlhkosti. Proto nebylo 

překvapením, ţe v odebraných vzorcích ovzduší se poměr isomerů oproti výchozí surovině 

změnil a pohyboval se u středních hodnot v oblasti 60% 2,4-TDI ku 40% 2,6-TDI. Poměr 

isomerů ve stěrech z povrchů výrobního zařízení byl různorodý, nicméně nevylučoval moţnost 

i přímé kontaminace původní surovinou - nejvyšší poměr 2,4-TDI ku 2,6-TDI byl na povrchu 

forem. Uvedené úvahy mají velký význam pro hodnocení dermální expozice cestou 

biologického monitorování. Výchozí surovina obsahovala 80% 2,4-TDI a 20% 2,6-TDI. 

V pracovním ovzduší byl zjištěn poměr středních hodnot isomerů 60% 2,4-TDI a 40% 2,6-TDI, 
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tedy stále byl v převaze 2,4-TDI, avšak odpovídající diaminy v moči jiţ vykazovaly obrácený 

poměr středních hodnot koncentrací; 22% 2,4-TDA a 78% 2,6-TDA a v plasmě dokonce poměr 

11% 2,4-TDA a 89% 2,6-TDA. Uvedený jev byl nalezen u všech pracovních operací 

s výjimkou profese údrţbář, kde byl poměr 2,4-TDA a 2,6-TDA v moči i v plasmě prakticky 

vyrovnaný. K podobným výsledkům u jednotlivých pracovních operací dospěli ve stejném 

závodě X i pracovníci SZÚ Praha (SZÚ 2006).  Jednalo se o analýzu TDA v plasmě ze vzorků 

krve odebraných v prosinci 2005.  

 Uvedený jev by bylo moţné vysvětlit na základě rozdílného charakteru pracovních 

operací. Činnosti, které vykonávali pracovníci údrţby, byly naprosto odlišné od činnosti 

ostatních profesí. V době, kdy byly všechny výrobní linky v provozu, pracovníci údrţby ve své 

dílně opravovali vadné díly a formy pro vypěňování polyuretanu demontované z linek. Dále 

prováděli několikrát za směnu pravidelnou údrţbu licí hlavy. Při poruše a zastavení linky 

pracovník údrţby v co nejkratším čase přímo u linky závadu opravoval či vyměňoval vadný díl 

technologie. Pracovníci údrţby při těchto činnostech nepouţívali rukavice a je zřejmé, ţe 

u pracovníků údrţby byla, na rozdíl od ostatních profesí, vysoká pravděpodobnost dermální 

expozice TDI. Na základě výše uvedených faktů lze potom vyslovit domněnku, ţe ve 

výrobních podmínkách závodu X se zvýšená dermální expozice projevila při biologickém 

monitorování zvyšováním podílu 2,4-TDA oproti 2,6-TDA. Je otázkou dalšího výzkumu, zda 

uvedený vztah platí obecně, či zda je specifikou daného závodu X (prostory, suroviny, 

technologie, způsob práce, druh výrobku, koncentrace TDI v pracovním ovzduší, apod.). 

Zodpovězení těchto otázek můţe být námětem další výzkumné činnosti. 

 

9. Závěr 

Rámcovým cílem disertační práce bylo přispět ke zlepšení preventivních opatření 

v ochraně zdraví při práci s TDI a tím i ke sníţení rizik vzniku příslušných profesionálních 

onemocnění, zejména isokyanátového astma bronchiale.  

Byly shromáţděny dostupné informace o vlastnostech, pouţití a účincích diisokyanátů, 

o jejich toxikokinetice, o profesionálních onemocněních jimi vyvolaných a o stávajících 

moţnostech monitorování pracovní expozice těmto látkám. Byla provedena analytická 

epidemiologická studie v závodě na výrobu polyuretanu, zaměřená na posouzení moţností 

hodnocení inhalační a dermální expozice toluendiisokyanátům (TDI). V epidemiologické studii 

byly analyzovány vztahy mezi výsledky monitorování prostředí (koncentrace 2,4-TDI 

a 2,6-TDI v pracovním ovzduší) a výsledky biologického monitorování odpovídajících 
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metabolitů, toluendiaminů (TDA) v moči a v plasmě. Byla posuzována účelnost monitorování 

dermální expozice TDI, jako moţného etiologického agens rozvoje profesionálního 

bronchiálního astmatu. Výsledky studie potvrdily vhodnost vyuţití TDA v moči a v plasmě pro 

účely biologického monitorování pracovní expozice TDI. Byla téţ posouzena účelnost 

monitorování dermální expozice TDI, jako moţného etiologického agens rozvoje 

profesionálního bronchiálního astmatu. Zdá se, ţe dermální expozice hraje roli při vzniku 

a rozvoji bronchiálního astmatu, a to i při relativně nízkých koncentracích TDI v pracovním 

ovzduší. Monitorování dermální expozice se z tohoto pohledu jeví jako ţádoucí. Výsledky dále 

naznačily, ţe pro hodnocení příspěvku dermální expozice by snad bylo moţné vyuţít poměru 

koncentrací 2,4-TDA a 2,6-TDA v moči a plasmě exponovaných pracovníků. Ověření tohoto 

dílčího závěru však bude vyţadovat další výzkum. Součástí disertační práce je soubor 

doporučení pro monitorování inhalační a dermální expozice TDI, jehoţ hlavním cílem je 

zlepšení ochrany zdraví profesionálně exponovaných osob. 
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