
1

Oponentský posudek diplomové práce Bc. Anny Grafnetterové

„Odhad vývojových trendů vybraných biomarkerů u sledovaných populačních skupin 

s využitím dat humánního biomonitoringu získaných v ČR“

Diplomová práce vychází z relativně unikátních souborů dat koncentrací rtuti a 

kadmia v moči, krvi a v menší míře ve vlasech české populace, a to již od roku 1996 

do roku 2011. 

Sledované prvky Cd i Hg patří k trvalým hrozbám pro populaci vzhledem 

k nezničitelnosti těžkých kovů v prostředí, kde se nerozkládají, ale pouze různě 

transformují nebo migrují, a vzhledem k negativním účinkům na zdraví již při 

minimálních koncentracích. Nechvalně proslulé fatální účinky chronických otrav 

dimethylrtutí ze zátoky Minamata v Japonsku a jinde a bolestivé a fatální účinky 

chronických otrav kadmiem z relativně nevýrazně kontaminovaných rýžových polí 

jsou pro lidstvo stálou hrozbou a varováním. Téma diplomové práce proto považuji 

za aktuální a potřebné. 

Diplomová práce obsahuje v úvodu a v kapitole cíle pracovní hypotézu, dále 

v teoretické části pečlivě popisuje biomonitoring, definice humánního biomonitoringu, 

biomarkery, historii humánního biomonitoringu v ČR, sledované matrice, krev, moč a 

vlasy. Rešeršně shrnuje pro rtuť a kadmium jejich expozice a vliv na zdravotní stav a 

důležité informace o metabolismu těchto látek a jejich sloučenin. Zde bych upřesnila, 

že pro riziko expozice rtutí se jedná především o dravé ryby, které jsou v potravní 

pyramidě výše, ale nezáleží, zdali jsou z mořského nebo sladkovodního prostředí. 

Kontaminace dnových sedimentů rtutí např. v přehradní nádrži Skalka u Chebu nebo 

pochybení při krmení ryb Hg sloučeninami mořeným obilím vedlo ke stejně 

nebezpečným obsahům dimethylrtuti ve svalovině sladkovodních ryb jako ryb ze 

zátoky Minamata. Spíše záleží na míře kontaminace Hg dnových sedimentů jak moří, 

řek nebo nádrží, kde bakterie nehledě na salinitu dovedou obdobně methylovat rtuť. 

Jádrem práce je statistické zpracování souborů dat o velikosti několika set až po 

několik tisíc měření a vytváření trendů vývoje a hledání souvislostí. Za velice 

zajímavé zjištění považuji pozvolný pokles koncentrací Cd od roku 1996 (upozorňuji, 

že v abstraktu a v závěru je omylem uváděn dvakrát týž rok 2009) z hodnot 0,43 ug/g 

kreatininu na hodnoty 0,2 ug/g kreatininu v roce 2011 v moči dospělých. Nabízí se 

též vysvětlení postupného snižování vlivu kontaminací polí ČR africkými fosfáty, 

které obsahovaly vysoké koncentrace kadmia (a to ředěním hlubokou orbou a 

snižováním koncentrací erozí a migrací při redox reakcích v půdě). Zajímavé jsou 

rovněž o cca 20 % vyšší koncentrace Cd v moči u žen oproti mužům a zvyšující se 

koncentrace s věkem obyvatel. Více než dvojnásobné hodnoty koncentrací kadmia 

v krvi kuřáků jsou varující. Koncentrace kadmia v krvi nekuřáků se projevují obdobně 

jako v případě moči, avšak více variabilně s poklesem od roku 1996 do roku 2009 od 

0,6 ug/l do 0,3 ug/l. Nebyl zjištěn rozdíl mezi koncentracemi kadmia v moči dětí mezi 
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dívkami a chlapci. Rovněž inspirativní k dalšímu bližšímu studiu jsou zjištění, že ženy 

mají až dvojnásobně vyšší hladiny rtuti v moči než muži, aktivní kuřáci mají o cca 

15% nižší hladiny rtuti v moči a s rostoucím věkem byly nalezeny vyšší hladiny rtuti 

v moči, jakož i vyšší hladiny u jedinců s více amalgamovými plombami. Obdobné 

závislosti byly nalezeny i na základě vzorků krve. Na vzorcích vlasů se projevila 

zvýšením obsahů rtuti konzumace ryb 1x a 2x týdně. Dále bylo zjištěno, že BMI má 

statisticky významný vliv na hladinu Hg v moči dospělé populace (p=0,032). Kromě 

těchto zjištění jsou samotné časové řady a průběhy zajímavé a vybízejí k zamyšlení 

a studiu nad možnými dalšími zdroji kontaminací, zdali se neuvolňují sledované kovy 

např. z plastů, kdy se tyto prvky používají jako katalyzátory, nebo jakou dávku 

získáme ze spalování uhlí v domácích topeništích během topné sezóny a další 

netradiční pohledy. 

Z drobných formálních nepřesností upozorňuji na opakující se text na straně 53. 

Celkově je práce velmi pěkná, zajímavá a inspirující a má veškeré náležitosti 

diplomové práce. Byly popsány zodpovědně potřebné důležité informace a výsledky 

nejsou přeceňovány. Interpretace je přiměřená a podložená. Práci doporučuji 

k obhajobě.  

V Praze dne 26. srpna 2013 

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.


