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Chinolonová antibiotika představují chemicky značně homogenní skupinu 

výhradně syntetických látek objevených v šedesátých letech minulého století. 

Dodnes si tato antibiotika zachovala významnou pozici v antimikrobiální terapii. 

Chinolony (nebo přesněji fluorochinolony) jsou často používané 

v humánní terapii k léčbě jak běžných, tak i závažných onemocnění a navíc jsou 

považovány za důležitou součást boje proti bioterorismu (jako bioteroristická 

zbraň je hodnocený například antrax). Někteří zástupci fluorochinolonů rovněž 

patří mezi nejčastěji používaná veterinární antibiotika, a to včetně jejich 

velkoplošného použití v chovu ryb. Jenom v samotné České republice se roční 

spotřeba fluorochinolonových antibiotik pohybuje v řádech milionů DDD 

(definovaných denních dávek).  

Fluorochinolony jako výlučně syntetické sloučeniny nemají v životním 

prostředí přirozený zdroj, proto je jejich výskyt v suchozemských i vodních 

ekosystémech považován za důsledek lidské činnosti. Nebudeme-li uvažovat o 

přímé aplikaci fluorochinolonů do vodního prostředí (jako prevenci nebo léčbu 

nemocí zvířat ve vodním hospodářství), představují vstupní bránu těchto látek do 

okolního prostředí odpadní vody. Četné vědecké práce z různých států poukázaly 

na fakt, že dokonce i po několikastupňovém čištění odpadních vod je úroveň 

fluorochinolonů  na  výtoku  z čističky odpadních vod většinou v řádu desítek až 

stovek ng L-1). Vliv fluorochinolonů na životní prostředí přitom nebyl dostatečně 

prozkoumán. 

V této práci jsem se zaměřila na vypracování ekotoxikologického profilu 

třech v České republice nejčastěji používaných fluorochinolonových antibiotik 

(ciprofloxacinu, norfloxacinu a ofloxacinu). V toxikologických testech byly 

použité čtyři sladkovodní druhy, abych získala relevantní informace o akutní 

toxicitě testovaných antibiotik. Experimentálními organismy byly řasa 



Pseudokirchneriella subcapitata, prvok Tetrahymena pyriformis, vířník 

Brachionus calyciflorus a korýš Thamnocephalus platyurus. Všechny testy byly 

provedené jako testy na akutní toxicitu. Počáteční koncentrace fluorochinolonů 

byly 12 mg L-1, 3 mg L-1, resp. 0,3 mg L-1 a pro každý test bylo připraveno 

alespoň osm různých koncentrací použitých antibiotik.  

Získané výsledky naznačují, že akutní toxicita jednotlivých chinolonů se 

liší v závislosti na testovaném organismu. Nízká akutní toxicita byla nalezena pro 

řasu P. subcapitata a korýše T. platyurus. Na druhé straně, značnou akutní 

toxicitu vykazovala použitá antibiotika vůči vířníku B. calyciflorus (s výjimkou 

norfloxacinu) a prvoku T. pyriformis. V těchto případech byly hodnoty LC50, resp. 

IC50 srovnatelné s koncentracemi fluorochinolonů nalezenými v životním 

prostředí, což by mohlo negativně ovlivnit populace těchto organismů v jejich 

přirozeném prostředí. 
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