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Seznam zkratek a symbolů 

 
COX – cyklooxygenasy 

DMSO – dimethylsulfoxid 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

MS – medium dle Murashiga a Skooga 

NMDA – ionotropní receptor pro glutamát 

NSAID – nesteroidní protizánětlivé látky 

PPCPs – farmaka a prostředky osobní péče 
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1. Úvod  

 

     V každodenním životě se setkáváme s chemickými látkami ať již ve formě farmak, 

přípravků osobní hygieny, pesticidů a mnoha dalších. Tyto látky, vesměs patřící do 

skupiny organických sloučenin, jsou v současné době označovány jako skupina farmak a 

prostředků osobní péče (Pharmaceuticals and Personal Care Products, PPCPs) mají 

vesměs kladný vliv na zdraví, životní standard a spokojenost lidí, jejich použití je ovšem i 

spjato s průnikem těchto látek či jejich metabolitů do životního prostředí a jejich 

akumulaci v něm. Přítomnost mnohých z nich má neblahý dopad na ekosystém.  

      V procesu farmakoterapie jsou vnášeny chemické substance do organismu za účelem 

fyziologického efektu. Je nutné si však v této souvislosti uvědomit, že tyto substance jsou 

následně vylučovány z organismu ať již ve formě původní, či s modifikovaným skeletem 

v důsledku přirozených metabolických pochodů. Mnohé z metabolitů však mají rovněž 

nezanedbatelnou biologickou aktivitu. Pokud se substance vnáší jako prekursor, který se 

mění na účinnou formu v důsledku enzymových pochodů, má dokonce aktivitu i vyšší. 

Kromě toho je u většiny farmak obvyklé, že se vylučují nikoliv jako jediná substance, ale 

jako směs původní látky a jejich metabolitů. Vzhledem k tomu, že hlavní exkreční cestou 

je glomerulární filtrace a následné vyloučení močí, dostávají se diskutované látky do 

komunálních odpadních vod a následně do celého ekosystému. Dalším faktorem je 

likvidace nepoužitých či prošlých léčiv, která jsou v domácnostech často likvidována 

s běžným kapalným či pevným odpadem. Zbavování se jich prostřednictvím odpadních 

kontejnerů či užitím toalety problém neřeší a spolupráce s pacienty je v tomto ohledu 

problematická. Čistírny odpadních vod jsou sice vybaveny technologiemi, které zajišťují 

eliminaci či úplný rozklad řady škodlivých látek, nicméně technologie není v současně 

době tak dokonalá, aby dokázala uspokojivě odstranit většinu používaných farmak a 

zamezila jejich vstupu do povrchových vod a jejich následnému průniku do potravních 

řetězců. Protože omezení farmakoterapie nelze předpokládat je nutné hledat nové 

technologické možnosti pro dodatečné odstranění těchto látek, ať už jako dodatečný krok 

k stávajícím technologiím čistíren odpadních vod, nebo jako metodu postupného 

odstranění stávajících kontaminovaných objektů.  

      K řešení tohoto problému se zdá být vhodné užít metody fytoextrakce, která 

umožňuje poměrně levnou a efektivní dekontaminaci zamořených ploch. Teoretické 

studium tohoto procesu potom napovídá o možnostech a mechanismu průniku 

studovaných xenobiotik do potravinových řetězců a umožňuje nalézt rostlinné druhy či 
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jejich kultivary s vysokou absorpční schopností pro účely dekontaminace a naopak 

s nízkou schopností extrahovat studované látky pro produkční účely. 

 

2. Antirevmatika 

 

   Nesteroidní antirevmatika (synonymum nesteroidní antiflogistika, NSAID) je 

heterogenní skupina léků se širokým využitím v léčbě degenerativních, zánětlivých a 

metabolických revmatických onemocnění. Při akutních i chronických bolestivých 

syndromů různého původu, zejména vertebrogenních a kloubních, k tlumení bolestí 

skeletu u nádorových metastáz, ke krátkodobé léčbě pooperační a poúrazové bolesti [1]. 

     Jsou děleny do několika skupin 

- nesteroidní antiflogistika (antirevmatika): do této skupiny je zařazen 

studovaný diklofenak, naproxen a ibuprofen 

- chorobu modifikující léčiva: tj. léčiva, která neodstraňují zánět, ale 

napomáhají zlepšit stav 

- kortikosteroidy = steroidní antiflogistika 

- chondroprotektiva: také též zvaná jako sysadoa, látky, které ochraňují 

chrupavku 

     Vzhledem k protizánětlivé aktivitě je nutné si stručně charakterizovat zánětlivou 

reakci. Zánět je přirozená komplexní reakce organismu na poškozenou tkáň, která vede 

k neutralizaci škodliviny a zhojení tkáně [2]. Poškození může být způsobeno např. 

chemickou nebo mechanickou cestou, mikroorganismy a jejich toxiny.  Na zánětlivých 

pochodech se podílí celá řada mediátorů zánětu, jako např. histamin, serototin, 

bradykinin, zvýšená extracelulární koncentrace draselných iontů, cytokininy (např. 

interleukiny) a v neposlední řadě eikosanoidy (prostaglandiny a leukotrieny) [3].  

 

2.1. Nesteroidní antirevmatika 

 

    U „klasických“ nesteroidních antirevmatik spočívá hlavní mechanismus účinku 

v blokádě produkce prostaglandinů pomocí inhibice cyklooxygenasy (COX) na periferní i 

centrální spinální úrovni, v možném ovlivnění NMDA receptorů a v neselektivitě ke 

COX-1/ COX-2  [4]. Cyklooxygenasa působí jako endoperoxid-syntasa a jako peroxidasa 

při vzniku prostanoidů, které mimo jiné přispívají k rozvoji projevů zánětu, především 
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bolesti a teploty [5]. COX-1 je konstitutivně exprimována ve všech zdravých tkáních 

různých orgánů a katalyzuje reakci, při níž vznikají z kyseliny arachidonové 

prostaglandiny, které přispívají k normální buněčné funkci [6] (Obr.1). Cyklooxygenasa 

COX-2  vzniká po indukci mediátory zánětu a specifickou inhibicí tohoto izoenzymu je 

vyvolán účinek selektivních inhibitorů COX-2 [5]. 

   Protože prostaglandiny jsou spojeny s ovlivněním mnoha fyziologických funkcí, jako je 

ovlivnění krvetvorby, srážení krve, tvorbou různých látek včetně hormonů a trávicích 

šťáv, je inhibice jejich produkce spojena s výskytem řady nežádoucích účinků. 

Jednoznačně nejzávažnější je poškození trávicího traktu [7]. Významným rizikovým 

faktorem je současné užívání nesteroidních antirevmatik s antikoagulancii anebo 

kortikosteroidy, požívání alkoholu, dále sem patří nemocní s anamnézou vředové nemoci 

gastroduodenální, nemocní pokročilého věku a ti, kteří trpí závažným srdečním 

onemocněním s příznaky srdečního selhání [8]. 

 

 
COX (cyklooxygenasa), PGG2- PGH2 (intermediární prostaglandiny – endoperoxidy) 

    

Obr.1  Metabolismus kyseliny arachidonové [6] 
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   Nesteroidní antirevmatika se obecně rychle vstřebávají, maximální plazmatické 

koncentrace (tmax) bývá dosaženo do 2 hodin a řada z nich se vylučuje krátkým 

biologickým poločasem kolem 2 hodin (ibuprofen, diklofenak) [4]. 

 
 
2.1.1. Diklofenak  

 

     Po perorálním podání je rychle absorbován, vazba na plazmatické bílkoviny je vysoká, 

přesahuje 99 %. Mimořádně lehce proniká do všech tělesných oddílů včetně synoviální 

membrány kloubů, kde dosahuje vyšší koncentrace než v plazmě a dlouhodoběji zde 

přetrvává (24 hod), zatímco biologický poločas v plazmě je krátký, tj. 1-2 hod (rychle se 

metabolizuje v játrech) [3,9].  

 

 

Kyselina [2-(2,6-dichloranilino)fenyl]octová 

Obr. 2   Chemický vzorec a systematický název diklofenaku 

 

2.1.2. Naproxen   

 

Kyselina [2-(6-methoxynaftalen-2-yl] propanová 

Obr. 3   Chemický vzorec a systematický název naproxenu 

 
    Naproxen je podáván ve formě sodné soli a je rychle a úplně vstřebáván z trávicího 

traktu. Maximální plazmatická koncentrace se objevuje po 1 až 2 hodinách. Koncentrace 

naproxenu v plazmě roste lineárně s dávkou do zhruba 500 mg bolusu, potom se mění už 

jen nepatrně. Důvodem je zvýšení jaterní clearence. Přibližně 70 % látky je vyloučeno 
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v nemetabolizované formě (10 % jako volná látka, 60 % jako konjugát s glukuronovou 

kyselinou). Zbytek je metabolizován na 6-dimethyl-naproxen. Biologický poločas je 12-

15 hodin a 95 % látky či metabolitu je vyloučeno močí, zbytek stolicí [10].  

 

2.1.3. Ibuprofen  

 

      Posledním představitelem nesteroidních antirevmatik zabývajícím se v této práci je 

ibuprofen (obr. 4). Ibuprofen  je dobře absorbován v gastrointestinálním traktu. Vysoce 

se váže na proteiny plazmy (90-99 %) a v játrech je metabolizován na inaktivní 

sloučeniny. Neaktivní metabolity společně s malým množstvím nezměněné formy jsou 

exkretovány ledvinami – 95 % zpracované dávky je eliminováno  močí během 4 

hodinového intervalu (eliminační poločas ibuprofenu se pohybuje v rozmezí 1,9-2,2 hod) 

[11].      

 

Kyselina  2-(4-isobutylfenyl)propionová 

Obr. 4   Chemický vzorec a systematický název ibuprofenu 

 

     Kromě příznivých účinků ibuprofenu na potlačení bolesti a zánětlivých stavů se u této 

látky vyskytují dříve popsané nežádoucí účinky. Je kontraindikován u přecitlivělosti na 

ibuprofen, v období těhotenství, zejména v třetím trimestru a při aktivním 

gastrointestinálním krvácení nebo vředech.  

      Útlumu bolesti je v běžných dávkách (200 - 400 mg) dosaženo přibližně po 30 

minutách, maximální antipyretický účinek je v intervalu za 2 - 4 hodiny po podání. 

Antipyretický účinek trvá 4 - 8 i více hodin, analgetický 4 - 6 hodin. [12].  

      Z farmakologického hlediska je rovněž podstatné, že ibuprofen je chirální látka, 

jelikož má asymetricky substituovaný atom uhlíku. Pro člověka a jiné savce je aktivní jen 

S-(+)-forma na rozdíl od R-(-)-formy, která je neaktivní. Hmotnostní bilanci účinné 

formy komplikuje fakt, že neaktivní R forma je v organismu racemizována, čímž vzniká 

další množství fyziologicky aktivní formy. Ibuprofen je vylučován buď v nezměněné 

formě nebo ve formě metabolitů. Hlavní metabolity jsou hydroxy-ibuprofen, karboxy-
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ibuprofen a 2-(4-karboxyfenyl)propionová kyselina. ( karboxy-hydratropová kyselina 

Obr. 2) [13]. 
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Obr. 5   Struktura enantiomerů ibuprofenu a metabolitů [13]. 

 

3. Výskyt farmak v životním prostředí 

 

     Se stále se zvyšujícím používáním volně prodejných léčiv stejně jako zvyšování jejich 

preskripce dochází k hromadění těchto látek v životním prostředí (v tab.1 jsou uvedena 

publikovaná data spotřeby některých farmak).  

     Nejčastěji vyskytujícími se a tedy i nejobávanějšími látkami jsou volně prodejná a 

hojně předepisovaná léčiva jako jsou dezinficiencia, antibiotika, antiparazitika, hormony 

a především analgetika a antiflogistika. Ze skupiny analgetik se jedná o látky 

nemorfinového typu (analgetika-anytipyretika, antiflogistika) tj. ibuprofen, diklofenak, 

ketoprofen, naproxen a to ať už v jejich původní chemické struktuře, či ve formě jejich 

metabolitů [14-16]. 

 

Tab. 1 Publikovaná data spotřeby některých farmak [17-19] 

Farmakum Země  Spotřeba [[[[kg/rok]]]] 
ibuprofen Finsko 70 200  
ibuprofen Rakousko 6 696  
ibuprofen Velká Británie 162 209  
naproxen Finsko 6 700  

diklofenak Finsko 965  
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     Do životního prostředí se dostávají v důsledku jejich exkrece, zejména močí. Dalšími 

zdroji kontaminace jsou rovněž farmaceutický průmysl, nemocnice a veterinární 

ordinace.  

     Většina těchto látek je ve formě komunálních odpadních vod odvedena kanalizací do 

čistíren odpadních vod, kde je nejprve mechanicky přečištěna a zbavena největších 

nečistot, v biologickém stupni jsou odstraněny mikrobiálně rozložitelné nečistoty. Takto 

vyčištěná voda se vypouští zpět do přírody.  I přes tyto úpravy jsou v povrchových 

vodách naměřeny nízké koncentrace (ng-µg/l) diskutovaných farmak. Tyto koncentrace 

samy o sobě nejsou vysoké, ale i takové koncentrace, jsou-li v prostředí stálé, mají 

nepříznivý dopad na ekosystém. Dochází k zabudování léčiv a jejich metabolitů do 

potravního řetězce a následně k fyziologickým změnám organismů žijících v takto 

kontaminovaných vodách a zprostředkovaně i v celém ekosystému. 

     Přítomnost farmak v prostředí roste s četností jejich užívání. Je zřejmé, že se např. 

koncentrace hojně používaného a volně prodejného ibuprofenu bude pohybovat v 

detegovatelných hodnotách, na rozdíl od léčiv méně často předepisovaných. 

 

     V širších souvislostech je nutné podotknout, že aplikace těchto léčiv není jedinou 

příčinou kontaminace povrchových vod. Samotná syntéza je spjata s tvorbou řady 

meziproduktů a odpadních produktů syntézy, které se svoji strukturou blíží finální 

struktuře léčiv a mohou tedy vykazovat nežádoucí fyziologické účinky. V této souvislosti 

je třeba si uvědomit, že celosvětová produkce ibuprofenu se pohybuje v několika 

kilotunách a tato látka je třetí nejčastěji používaný lék na světě [20]. 

     Pro syntézu ibuprofenu se používají dvě základní metody. Dříve hojně užívaná Brown 

synthesis (obr.6) zahrnuje 6 kroků jejíž výsledkem je ibuprofen a velké množství 

odpadních produktů. Vyjádřením čísly se jedná o 73 % nežádoucích produktů a jen 27 % 

požadovaného produktu [21].  
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Obr.6   Syntéza ibuprofenu – Brown synthesis [21]. 
 

 
     Snaha omezit odpadní produkty při syntéze ibuprofenu vedla k rozvinutí nové syntézy 

Green synthesis (obr. 7)  skládající se pouze ze tří kroků a menšího množství 

nežádoucích produktů [21].  
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Obr. 7  Syntéza ibuprofenu – Green synthesis [21]. 

 

      Jak je vidět Brown synthesis vyžaduje pro reakci dodání  pomocných reagencií, 

kdežto Green synthesis je trojkroková katalytická reakce. Katalyzátory se dají opětovně 

použít do následných reakcí a tříkrokový proces také znamená menší míru odpadu, což je 

nesporná výhoda pro environmentální čistotu. 

 

3.1. Důsledky jejich výskytu  

 

     Vlivem lidské činnosti se dostávají do povrchových vod látky, které narušují 

biogeochemické cykly a negativně ovlivňují celé společenstvo. Obvykle se vyskytují 

v malém množství. Tyto látky likvidují některé složky společenstva a snižují druhovou 

rozmanitost, případně omezují růst, životní cyklus a reprodukci přežívajících organismů. 

Některé látky se mohou hromadit v organismech a přenášet se do dalších trofických 

článků až k člověku. Zvláště v aquatických systémech je obvyklé, že vodní rostlinné 

organismy bývají výrazně tolerantnější ke xenobiotické zátěži než vodní živočichové. 
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Například mlži konzumující řasové nárusty jsou usmrcovány dávkou sloučenin kovů 

akumulovaných v rostoucích řasách [22]. 

     Několik příkladů škodlivosti PPCPs v aquatickém prostředí a pitné vodě. 

     V Atlantě byla v pitné vodě nalezena stopová množství antibiotik, konkrétně 

trimethoprimu a sulfametoxazolu [23]. Také další antibiotika jako erythromycin, 

tobramycin, chloramfenikol a tetracyklin se vyskytují v povrchových vodách. Jejich 

přítomnost je zdrojem vzniku rezistence u některých mikroorganismů. Následkem toho 

dochází ke zvýšení obtížnosti léčby infekčních onemocnění.  

     Nesteroidní antiflogistika mají vliv na obratlovce i bezobratlé – inhibice syntézy 

prostaglandinů se projevuje i u ptáků, obojživelníků a ryb, což vede k narušení různých 

funkcí především ochranných mechanismů [24]. 

     Při zkoumaní efektů estrogenu a testosteronu v hodnotách ng/l byl nalezen při 

koncentraci 2 ng/l těchto hormonů pohlavní zvrat u ryb, čímž je prokázána vysoká 

citlivost na nízké koncentrace steroidů [23]. Dá se předpokládat, že rostoucí úroveň 

estrogenu v prostředí může působit nepříznivý účinek i na lidi. Tyto účinky jsou takové, 

že u mužů dochází k redukci počtu spermií a jejich pohyblivosti a mladší věk puberty u 

dívek je rovněž spojován s vlivem diskutovaných sloučenin [25]. Aktivní metabolity 

 parfémových kompozit často působí estrogenní aktivitou a ukázalo se, že jejich aktivita 

je dostatečná pro zvýšenou produkci rakovinových buněk prsu. Přítomnost těchto látek 

v ekosystému byla rovněž jasně prokázána [26]. 

 

4. Fytoremediace 

 

   Fytoremediace je definována jako užití zelených rostlin k přenosu, akumulaci nebo 

odstranění kontaminantů z životního prostředí [27], nebo zmírnění jejich škodlivého 

šíření [28]. Fytoremediační technologie využívá všech biologických, chemických a 

fyzikálních procesů, které mají souvislost s růstem a výživou vyšších rostlin [29]. Je 

aplikována na místech kontaminovaných organickými polutanty, kovy nebo nutrienty, 

především hydrofobní povahy, které mohou být přístupné kořenům rostlin a odděleny, 

degradovány, znehybněny nebo metabolizovány na místě [29,30]. Úspěšně je tato metoda 

vyvíjena v oblasti dekontaminace organických látek. Potenciálně by mohla být 

aplikovaná při remediaci petrochemických zbytků, v místech muničních odpadů, skládek 
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odpadů chemického průmyslu, nebo v oblastech se zbytky pesticidů [30]. Fytoremediační 

techniky jsou rozděleny následně: 

   Fytoextrakce - je základním procesem, který sleduje přechod xenobiotika do 

kořenového systému, případně následnou translokaci rostlinným organismem [29]. 

   Fytostabilizace – je proces, při kterém jsou anorganické i organické polutanty úplně 

imobilizovány, nebo dochází k částečnému omezení jejich přenosu do okolí [32]. 

Kořenový systém díky absorpci, adsorpci, komplexaci a precipitaci snižuje možnost 

vymývání kontaminantu z půdy, sedimentů a kalů. Uplatňuje se zde vliv produkce 

huminových látek, které váží kontaminant v půdě, svým vzrůstem zabraňují vodní a 

větrné erozi, čímž zabraňují rozptylu kontaminace na povrchu [33]. 

   Rhizofiltrace – je metoda, kdy dochází k odstraňování anorganických i organických 

polutantů absorpcí či adsorpcí kořeny rostlin přímo z vody [32]. Dochází k precipitaci 

kontaminantu na kořenovém systému nebo k adsorpci či absorpci přímo na kořenech 

[33]. 

   Rhizodegradace – je metoda, při které dochází ke snižování množství kontaminantů v 

půdě díky zvyšování množství půdních bakterií v půdě kořenovými systémy vysázených 

rostlin. Kořeny mimo jiné přispívají k výživě půdních bakterií vylučováním mnoha 

organických sloučenin (např. cukry nebo alkoholy). Díky dostatku živin počet 

mikroorganismů rapidně vzrůstá a dochází také ke stimulaci jejich aktivity, což je 

důležité pro odbourávání okolních polutantů [33]. 

   Fytovolatilizace – je proces, kdy jsou rostliny schopny transformovat, degradovat a 

vypařovat kontaminanty z půdy ve formě těkavých sloučenin [32]. 

    Fytodegradace – je proces, při kterém dochází k adsorpci, přeměně a odbourávání 

kontaminantu uvnitř rostlin. Za fytodegradaci lze považovat i proces snižování 

kontaminantu v důsledku uvolňování enzymatických metabolitů rostliny do půdy [33]. 

   Každá z výše uvedených metod má své využití dle druhu média. V tabulce 2 jsou 

uvedeny odpovídající media, kontaminanty a typické rostliny jednotlivých technik. 
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Tab. 2  Přehled fytoremediačních technik [30] 

Aplikace Medium Kontaminanty Typické rostliny 

 
 
Fytotransformace 

Půda, podzemní 
voda, výluhy ze 
skládek, aplikace 
odpadních vod na 
půdy 

Herbicidy(chlorované 
alifatické uhlovodíky, 
aromatické 
uhlovodíky), exploziva  
 

Salicaceae (vrby, 
topoly), Poaceae 
(kostřava, rákos, 
proso panenské, 
čirok), Fabaceae 
(jetel, vojtěška, 
vigna) 

 
Rhizogenní 
bioremediace 

 
Půda, sedimenty 

Biodegradovatelné 
organické látky (benzen, 
toluen, PBC, pesticidy)  

 
Trávy (kostřava, 
žito), 
moruše, jabloň 

 
Fytostabilizace 

 
Půda 

Ionty kovů (Pb, Cd, Zn, 
As, Cu, Cr, Se, U) 

Trávy s vláknitými 
kořeny  

 
Fytoextrakce 

 
Půda, sedimenty 

Ionty kovů (Pb, Cd, Zn, 
Ni, Cu) 

Brassica juncea, 
Helianthus spp., 
Thlaspi 
carulescens 

 
 
 
Rhizofiltrace 

 
 
Podzemní voda, 
odpadní voda 
přes umělé 
mokřady 

 
Sloučeniny kovů (Pb, 
Cd, Zn, Ni, Cu), 
radionuklidy, 
hydrofobní organické 
sloučeniny 
 

 
 
Řasy, stolístek 
vodní, 
Potamogeton 
nodosus 

Fytovolatilizace Půdy a sedimenty  Ionty Se, As, Hg, 
těkavé organické 
sloučeniny 

Brassica juncea, 
mokřadní rostliny 

 

 

4.1. Fytoextrakce  

 

   Fytoextrakce je metoda založená na absorpci kontaminantu kořeny rostliny s následnou 

akumulací v nadzemní části rostliny. Po této fázi následuje sklizeň rostlin, se kterými je 

nutné zacházet jako s odpadem a je tedy nutné před samotnou aplikací rostlin dobře 

uvážit, jakým způsobem bude s takto vzniklým odpadem dále nakládáno. Vhodným 

předpokladem pro fungování metody je hyperakumulační vlastnost rostlinného druhu 

vůči sanovanému kontaminantu, která se vyskytuje především ve vztahu k absorpci 

kovových iontů [33]. 
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     Užití fytoextrakce jako dekontaminační techniky má řadu výhod, ale i nevýhod [28, 

31-33]: 

 

Výhody Nevýhody 

• pasivní metoda (pro čištění není 

potřeba lidského personálu, kromě 

setí a některých agronomických 

technik) 

• ukládání kontaminovaného 

rostlinného materiálu (potřeba 

speciálních skládek a nebo 

řízené spalování) 

• znečištěná místa mohou být 

vyčištěna bez nutnosti odstranění 

kontaminované zeminy či 

odčerpání znečištěné podzemní 

vody 

• je možné negativní ovlivnění 

průběhu dekontaminace 

změnou klimatických a 

půdních podmínek (kyslík, 

voda, živiny 

• vysoká efektivita • je to dlouhodobý 

dekontaminační proces 

• vhodná pro odstraňování 

organických i anorganických 

polutantů 

• u biologických metod 

nedochází ke 1000 odstranění 

polutantu 

• minimálně poškozuje okolí 

• nízké náklady 

• dekontaminace je úměrná 

množství vyprodukované 

biomasy 
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Obr. 8 Princip fytoextrakce [34] 

 

4.1.1. Vliv rostlinného druhu  

 

   Základní a aplikovaný výzkum jasně demonstroval, že vybrané rostlinné druhy mají 

genetický potenciál odstranit, degradovat, metabolizovat nebo imobilizovat široký okruh 

kontaminujících látek [35].  Je prokázáno, že některé rostliny jsou silně selektivní 

k určitým druhům xenobiotik, například iontům těžkých kovů. Pro ionty kovů byly 

nalezeny rostliny, které vykazují abnormální schopnost akumulace určitého iontu či 

skupiny iontů. Takové rostliny se často nazývají hyperakumulátory.  

   Hyperakumulátory jsou definovány jako druhy schopné akumulovat kovy v úrovních 

100-krát vyšších než typicky naměřené v běžných neakumulujících rostlinách, což je 

dáno vyvinutím specifických mechanismů pro detoxifikaci vysokých hladin kovů 

nahromaděných v buňce [35]. Pro vlastní aplikaci jsou však nevhodné. Tyto rostlinné 

druhy většinou vykazují zvýšenou selektivitu pro určitý kovový iont, nicméně řada 

exklusivních hyperakumulátorů se vykazuje malým vzrůstem (řada z nich patří do 

skupiny sukulentů) a bývají to rostliny nevhodné jak z hlediska agrotechnického, tak 

z hlediska potřebných klimatických podmínek [29]. Přesto lze v rostlinné říši nalézt i 

hyperakumulátory s potřebnými fyziologickými parametry. Typické hyperakumulátory  

jsou uvedeny v tabulkce 3. 
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Tab. 3  [36] 

Rostlina Latinský název Polutanty 

slunečnice roční Helianthus 

annuus 

137Cs, 90Sr 

penízek Thlaspi 

caerulescans 

Zn, Cd 

topol Populus ssp. As, Cd, Pb, 

Zn 

 

     Pro organické kontaminanty se používá řada rostlin, především takových, u kterých je 

- zřejmý zdroj semenného materiálu 

- tvorba velkého množství biomasy 

- malá ovlivnitelnost klimatickými podmínkami vegetační sezóny 

- vysoká rezistence vůči organickým sloučeninám extrahovaného typu 

- nenáročnost na množství živin a charakteristiku půdy (v případě 

nehydroponické aplikace) 

- vypracovaná a dostupná agrotechnika 

- transport xenobiotik do nadzemních částí 

- snadnost finální likvidace rostlinných zbytků (spálení, mikrobiální 

degradace) 

 

4.1.2. Procesy související s fytoextrakcí  

 

     Pro možnost užití fytoextrakce musí být kontaminující látky biologicky dostupné [35]. 

Dostupnost je závislá na lipofilitě sloučenin, typu půdy a stáří kontaminantů, tj. době, po 

níž byly kontaminanty ve styku s půdou [31]. 

     Pro účinné odstranění PPCPs pomocí fytoextrakce se uplatňují následující 

mechanismy: 

     Přímá adsorpce/absorpce kořeny, při které se nerozpustné látky většinou pevně váží na 

povrch kořenů. Pokud jsou to látky s vyšší rozpustností, jsou tyto látky transportovány 

přímo do rostlinných tkání, kde mohou být různými detoxikačními mechanismy 

přeměněny na nefytotoxické sloučeniny (přeměna na více toxické sloučeniny rovněž není 

vyloučená) a dále ukládány např. do vakuol nebo jako součást ligninu do buněčné stěny. 
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Přeměna xenobiotik v rostlinných buňkách probíhá ve třech fázích. V první fázi dochází 

ke zvyšování polarity xenobiotik zabudováním funkčních reaktivních skupin do skeletu 

lipofilního xenobiotika, nebo demaskování funkčních skupin [37]. Na činnosti této fáze 

se podílejí zejména monooxygenasy se smíšenou funkcí a peroxidasy. Bylo zjištěno, že 

různé cytochrom P-450 monooxygenasy se mohou podílet na detoxifikaci xenobiotik 

proto, že se účastní demethylačních, dealkylačních, hydroxylačních, dehalogenačních, 

deaminačních a peroxidačních reakcí [31]. Peroxidasy redukují peroxid vodíku nebo jiné 

peroxidy a současně oxidují další sloučeniny, ať už endogenní látky či xenobiotika, mají 

významnou efektivitu především v biotransformaci např. fenolů, azobarviv a 

aromatických aminů [38].  

     Dalším procesem souvisejícím s možností adsorpce/absorpce látek kořenovým 

systémem, je uvolňování látek, které napomáhají mikrobiální mineralizaci v rhizosféře. 

Tyto látky mohou sloužit jako zdroj uhlíku a energie pro katabolismus organických látek 

znečišťující životní prostředí. Rostlinné exsudáty obsahují hlavně enzymy, alifatické a 

aromatické látky, aminokyseliny a cukry. Některé z těchto látek mohou působit též jako 

induktory bakteriálních procesů degradace některých organických xenobiotik [28]. 

     Posledním mechanismem je činnost enzymových systémů ve vlastní rostlině. 

Hlavními enzymy, které působí na cizorodé molekuly jsou peroxidasy, oxygenasy, 

některé transferasy umožňující konjugaci parentních látek nebo metabolitů a v některých 

případech například i dehalogenasy, nebo reduktasy organických sloučenin.  
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Obr. 9  Mechanismus transformace organických polutantů v rostlinných buňkách [28]. 

 

4.2. Zvyšování účinnosti fytoremediace 

 

   Hlavním limitujícím faktorem použití rostlin při akumulaci těžkých kovů, ale i 

odstraňování organických sloučenin je dlouhá doba potřebná k dekontaminaci. Z tohoto 

důvodu je v současnosti uplatňována snaha, šlechtěním či genovými manipulacemi, 

získat rostliny upravené na míru požadavkům fytoremediace [39]. Takovéto rostliny se 

nazývají transgenní rostliny. Transgenní rostliny využívané v praxi jsou zemědělské 

plodiny se zvýšenou rezistencí k hmyzím škůdcům, virovým infekcím, nebo herbicidům, 

jsou odolnější vůči extrémním povětrnostním podmínkám, nebo s upravenou schopností 

dozrávání [40]. 
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   Získat či vytvořit transgenní plodinu však vyžaduje splnění několika základních 

požadavků jako jsou [41]: 

− existence vhodného cílového genomu 

− dostatečná charakterizace kandidátského genu a existence vektoru pro jeho 

vnesení 

− existence postupů pro kultivace explantátových kultur daného objektu a účinný 

regenerační systém 

− možnost modifikovat cizí gen a zvyšovat či usměrňovat tím jeho expresi 

− identifikace a selekce transformovaných (transgenních) buněk 

− charakterizace potenciálně transformovaných rostlin na molekulární úrovni 

   Jako příklad transgenní rostliny používané pro fytoremediaci může sloužit houseníček 

rolní (Arabidopsis thaliana), do kterého byl zaveden gen způsobující redukci rtuti [32]. 

  Další možnosti, které jsou schopny zlepšit účinnost fytoremediace jsou hnojení půdy, 

zvyšování biodostupnosti pomocí syntetických chelátů, selekce rostlin, hustota rostlin při 

výsadbě, střídání plodin a podpora plodin (hubení škůdců a zavlažování) [33]. 
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5. Cíl práce  

 

     V návaznosti na předchozí práce je vhodné zkoumat fytoextrakci v modelových in 

vitro podmínkách nejen jako monokomponentní proces ale i ve směsích. 

Cílem práce je proto stanovení vzájemného vlivu komponent dvousložkových směsí 

nesteroidních analgetik a antiflogistik při fytoextrakci z kapalného média 

Práce zahrnuje následující kroky: 

  1) Příprava in vitro kultur rostlin slunečnice, kukuřice a pelušky 

  2) Fytoextrakce směsí naproxen/diklofenak, diklofenak/ibuprofen a naproxen/ibuprofen 

  3) Srovnávací experimenty fytoextrakce výchozích komponent 

  4) Popis fytoextrakce v ranných fázích experimentu 

  5) Vyhodnocení a vzájemné srovnání průběhu fytoextrakcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 24

6. Experimentální část  

6.1. Chemikálie a přístroje  

 

     Pro odvození sterilních kultur in vitro kultivovaných rostlin byla použita semena 

následujících rostlinných druhů:  

- Slunečnice roční (Helianthus annuus) cv. Extrasol, Orasole, Belem 

(Monsanto) 

- Kukuřice setá (Zea mays) hybrid DKC2971 (Monsanto) 

- Peluška jarní (Pisum sativum) cv. Andrea (Selgen a.s.)  

 

     Použité chemikálie jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

     Přístroje: HPLC analýza byla provedena na chromatografickém systému INCOS, 

složeném z vysokotlakého čerpadla INCOS LPC 5020, autosampleru INCOS LCS  5040 

a UV detektoru INCOS 5000. Použita byla kolona se sorbentem Reprosil 100C-18 (5µm) 

o rozměru 4,4 x 250 mm. Analýzy byly prováděny v mobilní fázi za UV detekce za 

podmínek uvedených v tabulce 5. Průtok mobilní fáze 1,0 ml/min. Data byla 

vyhodnocována chromatografickým programem Clarity (DataApex) s automatickým 

přepočtem dle naměřené kalibrační závislosti, mez detekce 0,05 mg/l. 

 

     Dále byly použity přístroje: laminární box (Labox, ČR), pH-metr (IQ, Scientific 

instruments), magnetická míchačka IKA-basic a běžný laboratorní materiál a pomůcky. 
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Tab. 4  Přehled užitých chemikálií 

Chemikálie Kvalita Výrobce 

Anorganické chemikálie pro 
přípravu media 

 
čistota p a. 

 
Lachema, 
ČR 

Sacharosa čistota p.a. 
Kulich, 
Hradec 
Králové 

Myo-inositol 
pro tkáňové 

kultury 
Sigma 

Voda 
získaná přístrojem 

DEMIVA 
 

Watek, ČR 

Methanol pro HPLC 
Lab-Scan, 

UK 

Acetonitril pro HPLC 
Lab-Scan, 

UK 
Kyselina fosforečná 85%, 

kyselina octová 99,8% 
čistota p.a. Merck 

Dihydrogenfosforečnan 
sodný 

čistota p.a. 
Lachema, 
ČR 

Savo komerční produkt 
Bochemie 

s.r.o Bohunín 
DMSO pro tkáňové 

kultury 
Sigma 

Ibuprofen vzorek Zentiva  Zentiva a.s. 
Diklofenak vzorek Zentiva Zentiva a.s 
Naproxen 99,9 % Sigma 
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Tab. 5 Podmínky měření – mobilní fáze a UV detekce 

Farmakum Použitá mobilní 

fáze 

UV detekce 

[nm] 

ibuprofen 

acetonitril: 

methanol: kyselina 

octová (1%); 

(1:1:0,7;  v/v/v) 

230 

naproxen 

acetonitril: 

methanol: voda 

(4:4:2, v/v/v) 

270 

 

diklofenak 

methanol/pufr (2:8, 

v/v); 

pufr (směs 1:1 (v/v)  

H3PO4 (1g/1) a 

NaH2PO4. 2H2O 

(2,08 g/l))  

280 

 

 

6.2. Kultivace rostlin a odběr vzorků  

 

     Semena určená k experimentu byla nejprve sterilizována působením 70 % ethanolu po 

dobu 1 min a následně 10 % nebo 15 % roztokem Sava po dobu 20 min (tab.6). 

Povrchově sterilizovaná semena byla poté třikrát promyta sterilní destilovanou vodou a 

přenesena za sterilních podmínek do Erlenmeyerových baněk (250, 500ml) obsahujících 

sterilní kultivační médium. Do každé kultivační baňky byla vnesena 4 semena. Vše bylo 

provedeno za sterilních podmínek v laminárním boxu. 

 

Tab.6 Sterilizace použitých semen.  

Rostlina Užitý roztok Sava 

[[[[%]]]] 

Doba 

sterilizace[[[[min]]]] 

Slunečnice 15 20 

Kukuřice 10 20 

Peluška 10 20 
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     Pro kultivace bylo použito medium dle Murashiga a Skooga [42] obohacené o myo-

inositol a sacharosu.  Složení media pro jednotlivé rostlinné druhy je uvedeno v tabulce 7. 

     Semena byla dále  kultivována při 25°C s dvanáctihodinovým světelným režimem  

světlo/tma. Kultivační baňky, u kterých byla zřejmá kontaminace, byly průběžně 

odstraňovány. 

      Po dosažení optimální velikosti (3-5 týdnů) byly k rostlinám přidána sledovaná 

farmaka ve formě zásobních roztoků tak, aby bylo dosaženo vstupních koncentrací 

v experimentu v intervalu 5-20 mg/l. Ibuprofen byl podáván ve formě zásobního roztoku 

o koncentraci 4 mg/ml v DMSO, naproxen o koncentraci 4 mg/ml ve vodě a diklofenak o 

koncentraci 4 mg/ml v DMSO. Po přidání farmak bylo medium v kultivačním 

experimentu promícháno a okamžitě byl odebrán kontrolní vzorek pro stanovení aktuální 

výchozí koncentrace. 

     Další vzorky určené k HPLC analýze byly odebírány za sterilních podmínek 

v množství 0,5 ml, v prvním týdnu denně, následně po 2-3 dnech (přesný časový 

harmonogram je uveden pro každou rostlinnou species přímo u výsledků). Experiment 

byl vždy ukončen při počátečních příznacích odumírání rostliny nebo známkách 

kontaminace kultury. 

      Po skončení experimentu byly rostliny promyty destilovanou vodou, zváženy a  

změřen objem zbylého media. Rostliny i medium byly dále zamraženy při -18°C za 

účelem dalších analýz. 
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Tab. 7 Složení užitého  media dle Murashiga a Skooga 

Chemikálie Koncentrace 
[[[[mg/l]]]] 

NH4NO3 1650 
KNO3 1900 
CaCl2 . 2H2O 440 
MgSO4 . 7H2O 370 
KH2PO4 170 
H3BO3 6,2 
MnSO4 . 4H2O 22,3 
ZnSO4 . 4H2O 8,6 
Komplexon I 0,83 
Na2MoO4 . 2H2O 0,25 
CuSO4 . 5H2O 0,025 
CoCl2 . 6H2O 0,025 
Na2EDTA 37,3 
FeSO4 . 7H2O 27,8 
Myo- inositol 100 
Sacharosa 30000 

 

        pH před autoklávováním nastaveno na 5,8-6,0 

 

7. Výsledky a diskuse  

 

     Fytoextrakce rostlinami slunečnice roční byla provedena pro směsi 

naproxen/diklofenak, diklofenak/ibuprofen a naproxen/ibuprofen. Průběh byl srovnán 

s experimenty při extrakci monokomponentních roztoků. Průběh pro kombinaci 

naproxen/diklofenak je znázorněn na grafu 1. Výchozí koncentrace testovaných substancí 

byly 11,6 mg/l naproxenu a 8,2 mg/l diklofenaku. Sledován byl vliv diklofenaku na 

extrakci naproxenu.  Srovnáním grafu 1 (směs) a grafu 2 (extrakce naproxenu) je zřejmé, 

že přítomnost diklofenaku v mediu zřetelně zvyšuje extrakci naproxenu a to až do té 

míry, že po 24 hodinách je zbytková koncentrace pouhých 9 % výchozí hodnoty, kdežto 

při extrakci samotného naproxenu bylo ve stejném časovém intervalu nalezeno téměř 

30% výchozí koncentrace. Po ukončení experimentu za 4 dny byla při extrakci 

samotného naproxenu nalezena koncentrace 0,2 mg/l, kdežto při směsném experimentu 

byla hodnota pod mezí detekce. 
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Graf 1. Časový průběh fytoextrakce směsi naproxen (11,6 mg/l)/diklofenak (8,2 mg/l) 

slunečnicí roční cv. Extrasol, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 

= 48 h, 4 = 72 h, množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace).  
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Graf 2. Časový průběh fytoextrakce naproxenu (11,6 mg/l) slunečnicí roční cv. Extrasol,  

(číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 4 = 72 h, množství 

studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 

 

     V dalším experimentu s rostlinami slunečnice byl sledován vliv ibuprofenu           

(10,5 mg/l) na extrakci diklofenaku při dvou různých vstupních koncentracích             

(7,5 a 15 mg/l diklofenaku). Přítomnost ibuprofenu výrazně inhibuje extrakci diklofenaku 

a to až do té míry, že po 24 hodinách bylo nalezeno 90 % výchozího množství 

diklofenaku ve směsném experimentu, přičemž extrakce samotného diklofenaku probíhá 

ochotněji a po 24 hodinách lze nalézt hodnoty mezi 50 – 60 % výchozí koncentrace. 

Stejně tak i koncentrace po ukončení směsného experimentu 48 a 69 % výrazně převyšují 

množství nalezená při experimentu se samotným diklofenakem (17 %). Z opačného 

pohledu lze vysledovat závislost, že rostoucí koncentrace diklofenaku zřetelně omezuje 

záchyt ibuprofenu kořenovým systémem a rozdíl mezi působením 7,5 a 15,mg/l 

diklofenaku na extrakci ibuprofenu je přibližně 10 % jeho vstupní koncentrace. Uvedená 

fakta jsou přehledně dokumentována v grafech 3 - 5. 
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Graf 3. Časový průběh fytoextrakce diklofenak (7,5 mg/l)/ibuprofen (10,5 mg/l) 

slunečnicí roční cv. Extrasol, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 

= 48 h, 4 = 72 h, množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Graf 4. Časový průběh fytoextrakce diklofenak (15 mg/l)/ibuprofen (10,5 mg/l) 

slunečnicí roční cv. Extrasol, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 

= 48 h, 4 =72  h, množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Graf 5. Časový průběh fytoextrakce diklofenaku (15mg/l) slunečnicí roční cv. Extrasol, 

(číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 4 =72  h, množství 

studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 

 

     Fytoextrakce směsi naproxen/ibuprofen byla vyhodnocena jako vliv ibuprofenu na 

extrakci naproxenu. Při výchozích koncentracích naproxenu a ibuprofenu 12,2 a 11,6 

mg/l bylo pozorováno pozitivní ovlivnění extrakce naproxenu. Po 24 hodinách 

experimentu bylo ve směsném roztoku nalezeno 8 % výchozí koncentrace naproxenu, 

kdežto při extrakci samotného naproxenu byly nalezeny hodnoty dosahující až k 30 % 

výchozí koncentrace. Efekt je zřejmý z grafů 6 a 7, kdy po čtyřdenním experimentu je 

zřejmá přítomnost zbytkového množství naproxenu při kultivaci na mediu obohaceném o 

samotný naproxen, kdežto v případě směsi po stejné době nebyl naproxen již detegován. 

Trend připomíná vliv diklofenaku na extrakci naproxenu. 
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Graf 6. Časový průběh fytoextrakce směsi naproxen (12,2 mg/l)/ibuprofen (11,6 mg/l) 

slunečnicí roční cv. Extrasol, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 

= 48 h, 4 = 72 h, množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Graf 7. Časový průběh fytoextrakce  naproxenu (12,2 mg/l) slunečnicí roční cv. Extrasol, 

(číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 4 = 72 h, množství 

studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 

 

     Pro srovnání a z hlediska posouzení, zda nalezené vlivy jsou obecné nebo záležitostí 

konkrétního rostlinného druhu, byly provedeny experimenty s jinými rostlinnými species. 

V případě použití rostlin kukuřice byl sledován vliv diklofenaku na fytoextrakci 

naproxenu. Zatímco v předchozích experimentech přítomnost diklofenaku potencovala 

extrakci naproxenu, v případě kukuřice došlo k inhibici extrakční schopnosti. Při 

výchozích koncentracích 20 mg/l naproxenu a 15,6 mg/l diklofenaku  byl rotlí ve 

zbytkové koncentraci přibližně 20 % ve prospěch experimentu s použitím 

monokomponentního roztoku naproxenu v mediu. Průběh extrakce znázorňují grafy 8 a 

9. Z tabulky 8, která popisuje poměry při ukončení experimentu je negativní vliv 

diklofenaku na fytoextrakci naproxenu rovněž zřejmý. 
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Graf 8. Časový průběh fytoextrakce  směsi naproxen (20 mg/l)/diklofenak (8,2 mg/l) 

kukuřicí setou, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 

množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Graf 9. Časový průběh fytoextrakce naproxenu (20 mg/l) kukuřicí setou, (číslo měření 

odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, množství studovaných látek je vyjádřeno 

jako % výchozí koncentrace). 

 

     Použití další rostlinné species – hrachu setého pro extrakci naproxenu ve směsi 

s ibuprofenem prokázalo prakticky nezávislost extrakční účinnosti pro naproxen na 

přítomnosti přidaného ibuprofenu. Výsledky znázorněné v grafech 10 – 12 nepopisují 

žádné výrazné ovlivnění extrakční schopnosti pro obě studované látky. Použité výchozí 

koncentrace  17,5 mg/l naproxenu a 20,5 mg/l ibuprofenu byly sníženy vlivem 

fytoextrakce na přibližně stejné hodnoty jak u experimentů s jednotlivými farmaky 

odděleně, tak i s jejich směsí.  
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Graf 10. Časový průběh fytoextrakce směsi naproxen (17,5mg/l)/ibuprofen (20,5 mg/l) 

hrachem setým, (číslo měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h,         

4 = 72 h, 5 = 96 h, množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí 

koncentrace). 
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Graf 11. Časový průběh fytoextrakce naproxenu (17,5mg/l) hrachem setým, (číslo měření 

odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 4 = 72 h, 5 = 96, množství 

studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Graf 12. Časový průběh fytoextrakce ibuprofenu (20,5 mg/l) hrachem setým, (číslo 

měření odpovídá časovému úseku 1 = 0 h, 2 = 24 h, 3 = 48 h, 4 = 72 h, 5 = 96, množství 

studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí koncentrace). 
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Konkrétnější údaje týkající se finálních koncentrací jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tab. 8  Konečné hodnoty koncentrace  

Rostlina Farmakum Konečná 
koncentrace 
[mg/l] 

Konečné % 
vstupní 
koncentrace 

 naproxen 2,2 11,3 
hrách ibuprofen 2,2 12,2 
 naproxen+ ibuprofen 2,4 +3,3 8,6+8,9 
kukuřice naproxen 0 0 
 naproxen+ibuprofen 1,8+2,3 9,0+11,3 
slunečnice naproxen 0 0 
 naproxen+ibuprofen 0+0,4 0+5,2 
 diklofenak 2,3 16,8 
slunečnice ibuprofen+ diklofenak 

7,5 
0,3+3,7 3,0+47,8 

 ibuprofen+diklofenak 
15 

1,4+10,
7 

13,8+69,2 

slunečnice naproxen 0,2 1,0 
 naproxen+ diclofenak 0+0 0+0 

 

 

     Z hlediska kinetického průběhu je zajímavé sledovat průběh extrakce v kratších 

časových intervalel těsně po začátku pokusu. Jako modelový experiment byl zvolen 

systém naproxen/slunečnice a test byl rozšířen o srovnání tří různých kultivarů. Průběh je 

znázorněn na grafech 13-14. Z výsledků je zřejmá i kultivarová závislost, kdy kultivar 

Belem vykázal vyšší extrakční schopnosti během prvních 24 hodin experimentu. Zřejmé 

je však rovněž i to, že po 48 hodinách klesly hodnoty koncentrací na prakticky stejnou 

úroveň pro všechny tři testované kultivary. 
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Graf 13. Časový průběh fytoextrakce naproxenu (15mg/l) slunečnicí roční cv. Belem, 

Orasole, Extrasol, (množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí 

koncentrace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14. Časový průběh fytoextrakce naproxenu (15 mg/l) slunečnicí roční cv. Belem, 

Orasole, Extrasol, (množství studovaných látek je vyjádřeno jako % výchozí 

koncentrace). 
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8. Závěr 

 

     Získané výsledky potvrzují výchozí předpoklad, že studium monokomponentně 

dopovaných medií je sice nutným teoretickým základem, nicméně směsnými 

experimenty bylo prokázáno vzájemné ovlivnění fytoextrakčních schopností rostlin pro 

kontaminanty. Byla prokázána závislost na použité rostlinné species a to nejen v případě 

monokomponentního roztoku studovaného kontaminantu, ale prokázalo se i druhově 

závislé vzájemné ovlivnění fytoextrakční účinnosti. 

     Popis fytoextrakčního děje z hlediska interakce rostliny a extrahovaného xenobiotika 

z hlediska základních transportních procesů probíhajících na a v buňkách kořenového 

systému není zcela triviální. Rostlinná fyziologie popisuje několik základních procesů 

vedoucích ke vstupu organických látek do rostlinné tkáně. Jedním z nich je záchyt na a v 

buněčné stěně na základě iontové výměny. Polymer tvořící buněčnou stěnu obsahuje 

minimálně čtyři typy ionogenních skupin, a to aminoskupiny, karboxylové funkce α-D-

polygalakturonové kyseliny, karboxylové skupiny hydroxyskořicové kyseliny a fenolické 

OH skupiny. Tyto funkční skupiny nejenže poskytují nosnému polymeru iontově 

výměnné vlastnosti jako takové, ale vzhledem k rozdílným hodnotám pKa i možnost 

záchytu substrátů s rozdílnými acidobazickými vlastnostmi. Proces je kombinován 

s difúzí buněčnou stěnou, jak bylo prokázáno při studiu průniku kationtu methylenové 

modři do kořenové tkáně [43].      

     Z hlediska fytoremediační technologie jsou však mnohem zajímavější transportní 

procesy vedoucí k pohybu extrahované látky rostlinnou tkání. Uvažují se dva základní 

typy transportu a to apoplastický a symplastický, přičemž apoplastický představuje 

kontinuální průnik buněčnou stěnou, symplastický potom transport cytoplasmou, většinou 

do vakuoly. Apoplastický pohyb je rezervován převážně pro méně polární substance, 

symplastický představuje preferovanou možnost pro látky polárnější či disociovatelné. 

Použitá farmaka nepředstavují vysoce hydrofilní či lipofilní molekuly a lze předpokládat 

oba typy průniku pouze s odlišnou mírou uplatnění. I když existuje představa 

o snadnějším průniku lipofilních látek do rostlin, pravděpodobně na základě analogií 

s živočišnou buňkou, skutečnost je výrazně složitější. Lipofilní substance mají schopnost 

pronikat do kořenové tkáně, nicméně jejich další transport je však problematický a 

většinou se dají nalézt hlavně v kořenové části. Výraznou roli v tomto chování hraje i 

mizivá rozpustnost lipofilních látek ve vodném prostředí. Hlavním transportním 

mechanismem je potom postupná difúze membránami. Co se týče polárních látek, tyto 
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mohou pronikat k vakuolám a mohou být rovněž transportovány cévním systémem 

rostlin a tedy je lze detegovat i v nadzemních částech rostlin [44]. 

     Při studiu kompetice vstupu léčiv do kořenového systému lze za stavu současných 

znalostí považovat za základní proces transport spojený se vstupem vody do kořenového 

systému. Je zřejmé, že v této souvislosti bude hrát výrazný vliv rozpustnost látek a stupeň 

disociace za použitých podmínek a koncentrační poměry, které vzniknou na obou 

stranách membrány s přihlédnutím k tomu, jak a do jaké míry bude látka z vnitřní strany 

membrány transportována dále. Polarita látky či přítomnost náboje v molekule však může 

ovlivnit interakci s matriálem buněčné stěny, tak jak bylo popsáno výše a omezit průnik 

či zachytit studované molekuly ve své struktuře.  

     Při interakci studovaných farmak, kdy všechna jsou svým charakterem karboxylové 

kyseliny nelze rovněž opomenout jejich vzájemný vliv na stupeň disociace protože lze 

předpokládat rozdílné chování disociované a nedisociované formy. Navíc u diklofenaku 

je možnost protonizace dusíkového atomu, která by způsobila v systému přítomnost látky 

s kladným nábojem, u které je oprávněný předpoklad vazby ke karboxylovým aniontům 

buněčné stěny.  Nelze ovšem vyloučit další procesy interakce xenobiotik na rozhraní 

rostlina-kultivační medium, některé publikované výsledky naznačují i vliv metabolismu 

buňky po symplastickém transportu, vyloučit nelze ani možnost transportu jako protiiont 

aktivně transportovaných anorganických iontů. I když tyto procesy jsou zcela zásadní, 

není v současné době dostatek znalostí pro relevantní posouzení mechanismu kořenové 

extrakce. Mnohé otázky zůstávají v literatuře otevřeny i pro běžnou, fyziologickou 

výživu rostlin a interakci s rhizosférou. 

     Přesnější určení důvodu rozdílného chování sledovaných analytů v experimentech 

s monokomponentními a vícekomponentními směsnými roztoky a rozdílnost chování u 

různých rostlinných species by proto vyžadovalo ještě řadu dalších, spíše fyziologických 

experimentů na izolovaných buněčných stěnách či srovnání záchytu sledovaných látek 

v živých a odumřelých kořenových tkáních, aby bylo možné odlišit difúzní a fyziologické 

efekty. 

     Podstatným přínosem práce je především zjištění, že jednotlivé sloučeniny se při 

fytoextrakčních dějích mohu vzájemně ovlivňovat. Pokud by se jednalo pouze o vliv 

acidobazických  rovnováh, nehrála by interakce v reálné technologii zásadní roli, protože 

při reálných koncentracích by v tomto směru převážil vliv matrice. V případě biologické 

selekce substrátu by však bylo určení vlastního či převažujícího mechanismu záchytu a 

transportu jednotlivých složek nezbytné. 
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10. Abstrakt 
 
     V poslední době se do popředí ekologických výzkumů dostává otázka přítomnosti reziduí 

farmaceutických substancí v ekosystému. Zbytky farmak a jejich metabolitů vstupují do 

ekosystému cestou komunálních odpadních vod a řada z nich je považována za endokrinní 

dysharmonizátory. Jednou z možností technologického odstranění uvedené kontaminace je 

využití rhizofiltrace. V práci byla zkoumána možnost fytoextrakce masivně užívaných 

nesteroidních protizánětlivých farmak (NSAID) diklofenaku, naproxenu a ibuprofenu 

rostlinami Helianthus annus, Zea mays a Pisum sativum. Průběh fytoexktrace jednotlivých 

látek v in vitro sterilním modelu byl srovnán s kořenovou extrací jejich směsí a bylo 

prokázáno vzájemné ovlivnění vstupu substancí do kořenového systému. U rostlin slunečnice 

přítomnost diklofenaku či ibuprofenu  zvyšovala extrakci naproxenu z kultivačního media, 

naopak ibuprofen  a diklofenak vzájemně snižují účinnost fytoextrakce. Při pokusech 

s rostlinami kukuřice však byly zjištěny inhibiční tendence a v případě pelušky jarní nebylo 

nalezeno prakticky žádné ovlivnění extrakce ve směsi při porovnání s monokomponentní 

fytoextrakcí. Vzájemné ovlivnění extrakční účinnosti u roztoků s více farmaky je zřejmě 

druhově závislé a bude třeba jej posoudit na základě dalších experimentů objasňujících 

mechanismy vstupu xenobiotik do kořenového systému a jejich translokaci. 

 

Abstract 

 

     The most important question in the environmental research is presently the occurrence of 

the residues of pharmaceutical substances in ecosystem. These residues of drugs  and their 

metabolites are entering our ecosystem by sewage water and lot of them are considered to be 

endocrine disruptors. The rhizofiltration is a possible method for the removal of this 

contamination. This work has researched the posibility of the phytoextraction of massively 

used non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) like diclofenac, naproxen and 

ibuprofen by Helianthus annus, Zea mays and Pisum sativum plants.The course of the 

phytoextraction of these substance in in vitro sterile model was compared to the extraction of 

their mixtures and we proved the reciprocal influence of these substance to the root systém. 

The presence of diclofenac or ibuprofen in Helianthus annuus plants increased the extraction 

of naproxen from the cultivation medium, whereas ibuprofen and diclofenac mutually 

decreased the phytoextraction efficiency. The experiments with Zea mays showed inhibitive 

trends whereas the experiments with Pisum sativum showed  no influence in extraction of the 
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mixture in comparison to the trials with only one substance. The mutual influence of the 

extraction efficiency of the solution with more substance is probably species-specific and 

needs to be reviewed based on further experiments dealing with mechanisms of the uptake 

and translocation of xenobiotics in the roots. 
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