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Abstrakt  

Humánní biomonitoring představuje v dnešní době důležitý nástroj pro sledování 

expozice člověka environmentálním polutantům. Mezi dlouhodobě sledované biomarkery 

v České populaci patří rtuť a kadmium. 

V této práci je zkoumán vývojový trend hladiny rtuti v moči a ve vlasech u dětské 

populace a v moči a krvi u dospělé populace. Dále je sledován vývojový trend hladin 

kadmia v moči u dětí a v moči a v krvi u dospělých. Tyto biomarkery jsou sledovány 

v období 1996 – 2011. Data pocházejí z databází SZÚ a mezinárodního projektu 

COPHES/DEMOCOPHES. 

První sledovanou populační skupinou jsou dospělí dárci krve od 18 do 64 let. Druhou 

sledovanou populační skupinou jsou děti ve věku 6 – 12 let, které byly získány 

prostřednictvím základních škol a ve spolupráci s pediatry.  

Dostupná data byla zpracována statisticky, trendy jsou znázorněny v grafech 

závislosti geometrických průměrů jednotlivých sledovaných biomarkerů na čase (rok sběru 

biologických vzorků). Výsledky ukazují, že vývoj hladin biomarkerů v různých matricích 

není stabilní. U kadmia v moči dospělých byl prokázán mírný klesající trend. Hodnoty GM 

pro dospělé klesly z 0,43 µg/g kreatininu v roce 2009 na 0,24 µg/g kreatininu v roce 2009. 

Pro rok 2011 jsou dostupná data pouze pro ženy (GM = 0,21 µg/g kreatininu). Klesající 

vývojový trend byl zjištěn i u hladin kadmia v krvi, ale pouze u nekuřáků, zde se průměrné 

hladiny kadmia v krvi snížily z 0,57 µg/l v roce 1996 na 0,29 µg/l v roce 2009. Kadmium 

v moči u dětí vykazuje kolísavý trend v průběhu sledovaného období (1996-2011). Rtuť 

vykazuje kolísání ve všech matricích u obou sledovaných skupin.  

Průměrné hladiny kadmia a rtuti v jednotlivých matricích se dlouhodobě pohybují 

pod zdravotně významnými limitními hodnotami jak u dětí, tak u dospělých. 

 

Klíčová slova: Humánní biomonitoring, rtuť, kadmium 
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Abstract  

The human biomonitoring is today an important tool for monitoring of people 

exposition to environmental pollutants. Mercury and cadmium are long-term monitored 

biomarkers in the Czech population. 

A developmental trend of mercury concentration level in urine and hair of children 

population as well as in urine and blood of adult population is investigated. These 

biomarkers were monitored in the years 1996 – 2011. Data originate from the NIPH 

(National Institute of Public Health) databases and from the international project 

COPHES/DEMOCOPHES. 

Adult blood donors at age of 18 to 64 were the first monitored group, the second one 

were children at age of 6 to 12, which were selected based on an agreement with 

elementary schools or with the paediatricians’ cooperation. 

Available data were statistically processed; trends are presented in graphs as a 

dependence of geometric means on the time (the year of the biological samples collection). 

Results show an unstable development of biomarkers levels in different matrixes. A 

moderate decreasing trend of cadmium level in urine of adults was observed. GM values 

for adults decreased from 0.43 µg/g creatinine in 2009 to 0.24 µg/g creatinine in 2009. For 

year 2011, data are available only for women (GM = 0.21 µg/g creatinine). The downward 

trend was also found in the blood cadmium levels, but only in non-smokers, there is an 

average level of cadmium in the blood decreased from 0.57 µg/l in 1996 to 0.29 µg/l in 

2009. Concentration of cadmium in urine of children fluctuates within a monitored period. 

The same trends are observed for mercury in all matrixes for both monitored groups. 

Mean levels of cadmium and mercury in various matrices has long been under 

significant health limit values for both children and adults. 

 

Key words: Human biomonitoring, mercury, cadmium 
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1. Úvod k diplomové práci 

Humánní biomonitoring (HBM) je velmi důležitou součástí sledování expozice 

člověka škodlivinám (environmentálním polutantům) a jejich možného nežádoucího 

účinku na zdravotní stav populace/jedince. Lze tak propojit environmentální znečištění 

(tzn. znečištění vody, ovzduší a půdy) a vliv polutantů na zdravotní stav populace i 

konkrétního jedince. Chemických látek, které je možné sledovat, existuje velmi mnoho, a 

proto se humánní biomonitoring zabývá vždy jen několika konkrétními chemickými 

látkami, které jsou pro dané období či oblast označeny jako nejdůležitější, a pro které 

existují vhodné biomarkery. Posledním trendem HBM je sledovat tyto chemické látky 

v matricích (biologickém materiálu), které jsou získávány neinvazivními metodami, tak 

aby dobrovolný dárce byl co nejméně omezen. Na výsledky získané pomocí HBM 

navazují doporučení pro jednotlivé sledované skupiny, která mají za cíl snížit přívod těchto 

škodlivých látek do organizmu.  

Prevence zdravotního stavu populace i konkrétního jedince je důležitou součástí 

každodenního života a proto jsem si vybrala toto téma diplomové práce. Každý den se 

můžeme v médiích setkat s informacemi, které se zabývají problematikou životního stylu 

(např. kouření, stravování, používání kosmetických přípravků, pohybové aktivity, 

sledování hodnot BMI apod.), ale zřídkakdy se jedná o komplexní pohled na daný 

problém, což vede k mylné interpretaci dat předkládaných celé společnosti.  

V této práci se zabývám jednou z možností, jak sledovat zatížení lidského organizmu 

chemickými látkami a jejich následný vliv na zdravotní stav jedince či celé populace.  
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2. Cíle práce 

Cílem předkládané diplomové práce je odhadnout vývojový trend naměřených 

hodnot vybraných biomarkerů expozice vybraným environmentálním toxinům v tělních 

tekutinách a tkáních u české populace. Prvním vybraným biomarkerem  je rtuť měřená ve 

vlasech a moči u dětí a rtuť měřená v moči a krvi dospělých. Druhým sledovaným 

biomarkerem je kadmium měřené v moči u dětí a v moči a krvi u dospělých. Použitá data 

byla získána v rámci humánního biomonitoringu v letech 1996 - 2009, který je součástí 

celostátního systému Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva (MZSO). Dále byla 

použita data z mezinárodního projektu 7. RP EU COPHES/DEMOCOPHES získaná v roce 

2011. 

Expozičními zdroji pro kadmium jsou užívání tabákových výrobků (kuřáctví), 

vybrané potraviny (cereálie, vnitřnosti apod.) a ve velmi omezené míře přímá inhalace 

kadmia z ovzduší. Porovnání prevalence kouření v České republice v jednotlivých letech 

ukazuje, že v období 1997 – 2011 nedochází k výraznějším změnám kuřáckých zvyklostí.  

Podíl kuřáků v populaci 15 – 64 let se pohybuje stabilně v rozmezí 28 – 32 % (Sovinová et 

al. 2012). Zároveň nedošlo k žádné legislativní změně, která by výrazně omezila užívání 

tabákových výrobků. Dietární expozice je považována za nejzávažnější expoziční zdroj pro 

kadmium; v letech 2008/09 byla na úrovni 44% tolerovatelného týdenního přívodu dle 

EFSA (2,5 µg/kg hmotnosti), v posledním sledovaném období 2010/11 pak byla na úrovni 

49%.  Vzhledem k relativně vyšší spotřebě potravin na kg hmotnosti u dětí se u dětské 

populace předpokládá vyšší expoziční zátěž než u dospělých (souhrnné zprávy systému 

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 1998-2011). Koncentrace kadmia v ovzduší 

se dlouhodobě pohybuje výrazně pod stanoveným imisním limitem 0,005µg/m
3
 (odborné 

zprávy monitoringu ovzduší 1996-2011) a vzhledem k jeho nízké schopnosti resorpce po 

inhalační expozici nemůže výrazně ovlivnit vývojový trend. 

Konzumace ryb (především mořských, dravých) představuje významný expoziční 

zdroj rtuti. V české populaci je konzumace ryb dlouhodobě pod celoevropským průměrem 

a i když v posledních několika letech jejich konzumace mírně stoupá, nedosahuje stále 

evropských hodnot. Jako další zdroj je zvažováno používání amalgamových výplní, které 

jsou v ČR stále, na rozdíl od některých států (např. Švédsko a Německo), používány u 

dospělé i dětské populace. V poslední době jsou stále častěji používány i jiné výplňové 

materiály, cenově pro pacienta náročnější. Při použití amalgámových zubních výplní je 

http://www.szu.cz/publikace/archiv-souhrnnych-zprav
http://www.szu.cz/publikace/archiv-souhrnnych-zprav
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav
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stále častěji upřednostňován dozovaný amalgám (příprava ve speciálním přístroji z předem 

vyrobených „kapslí“) před nedozovaným amalgámem (ručně míchaným). Ostatní 

uvažované zdroje, příkladem je přítomnost nepatrného množství Thiomersalu v očkovacích 

vakcínách, mají velmi nízký vliv na celkovou hladinu rtuti v organismu, zejména ve 

vlasech. 

Na základě výše uvedených informací, lze předpokládat, že nedochází v průběhu 

sledovaného období (1996 – 2011) k výrazným změnám expozičních zdrojů kadmia a rtuti. 

Předpokladem tedy je, že hladiny biomarkerů ve sledované populaci zůstávají v tomto 

období stabilní. 

Pro ověření tohoto předpokladu byly stanoveny následující hypotézy. 

 

Nulová hypotéza:  

Hladiny vybraných biomarkerů vykazují v průběhu dlouhodobého sledování 

setrvalý stav.  

 

Alternativní hypotéza:  

Hladiny vybraných biomarkerů vykazují v průběhu dlouhodobého sledování 

změny trendu v závislosti na způsobech chování populace, stravovacích zvyklostech 

demografických charakteristikách, socioekonomickém statusu a případných dalších 

faktorech.  

 

Dalším cílem diplomové práce je zařadit data získaná v projektu 

COPHES/DEMOCOPHES do předchozích časových řad, čímž bude doplněn dlouhodobý 

vývojový trend. 

Hladiny vybraných biomarkerů (kadmium a rtuť) v různých matricích (krev, moč a 

vlasy) budou sledovány v souvislosti s věkem, pohlavím, BMI a dostupnými 

socioekonomickými a behaviorálními faktory (např. kuřáckými návyky) a dalšími faktory, 

které byly v průběhu vývoje biologického monitoringu postupně zařazovány mezi 

informace získávané od participantů: dosažené vzdělání, konzumace ryb, počet 

amalgámových výplní. Tyto parametry budou do hodnocení zapracovány podle jejich 

dostupnosti. 
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3. Teoretická část 

3.1. Biomonitoring  

Člověk je neustále vystavován různým chemickým látkám znečišťujícím prostředí. 

Tyto látky se do životního prostředí dostávají převážně ve spojení s antropogenní činností 

a mohou nežádoucím způsobem ovlivnit lidské zdraví (CDC 2009). Člověk může být 

těmto látkám exponován inhalačně, požitím a penetrací kůží či sliznicí. V organismu je 

daná látka absorbována, distribuována do jednotlivých tkání a orgánů, podléhá 

biotransformaci a je z organismu vyloučena (Obrázek 1). Některé látky mohou být 

dlouhodobě deponovány v určitých tělních kompartmentech, mají tzv. bioakumulační 

schopnost, která vede ke zvýšení interní koncentrace této látky, např. olovo v kostech, 

DDT či PCB v tuku.  

 

 

Obrázek 1: Schéma vstupu chemické látky do organismu, její biotransformace a 

vylučování. 

 

Zdravotní účinky expozice chemickým látkám z prostředí jsou určeny fyzikálně 

chemickými vlastnostmi dané látky, výší expozice, schopností organismu metabolizovat 

chemickou látku na biologicky neúčinné meziprodukty či finální produkty biotransformace 

a na schopnosti organismu se vyrovnat s důsledky expozice, tedy na individuální 

vnímavosti jedince (Esteban et al. 2009). 

Zjištění a ověření expozice je nejzávažnějším procesem při posuzování zdravotního 

účinku po kontaktu lidského organismu s chemickou látkou. Znalosti expozice populace a 

její výše jsou proto nezbytným poznatkem, který umožňuje odhad rizika a poté navrhnout 
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preventivní opatření. Tato opatření musí být vhodná ke snížení expozice a zmírnění zátěže 

organizmu. 

Jedním ze stále častěji používaných nástrojů, který umožní zjistit, zda daná chemická 

látka skutečně pronikla do organismu člověka a zda tak může vyvolat nežádoucí zdravotní 

poškození, je humánní biomonitoring. 

3.1.1. Definice humánního biomonitoringu a jeho využití 

Humánní biomonitoring je metoda měřící expozici člověka environmentálním 

polutantům na základě průkazu těchto látek a jejich produktů nebo metabolitů v krvi, moči 

a dalších matricích (CDC 2009). Podle definice (Zielhuis 1985) je humánní biomonitoring 

systematická kontinuální nebo opakující se činnost pro sběr biologických vzorků 

sloužících k analýze koncentrace polutantů, metabolitů nebo specifických nežádoucích 

látek po bezprostřední aplikaci.  Cílem je posouzení expozice a zdravotního rizika pro 

ohrožené subjekty porovnáním naměřených hodnot s referenčními hodnotami, a pokud je 

to nezbytné, zavedení nápravných opatření.  

Původně se ke zjištění pracovní expozice používalo pouze měření koncentrace 

chemické látky v ovzduší na daném pracovišti. Toto měření ale neodpovídalo interní 

absorbované dávce, jak se dříve předpokládalo. Expozice neprobíhá pouze inhalací a není 

absorbováno veškeré množství chemické látky vyskytující se v pracovním prostředí. 

Mnohem přesnější výsledky lze získat měřením koncentrace chemické látky nebo jejích 

metabolitů v biologickém materiálu (tzv. interní expozice), které velmi dobře odpovídá 

absorbované dávce (Angerer et al. 1996). V současné době se HBM dělí na monitorování 

interní dávky, monitorování biochemického efektu a biomonitoring časného nežádoucího 

biologického efektu (Obrázek 2). HBM je doplněn o výsledky monitorování prostředí 

(environmentální monitoring); jde o měření chemických látek v environmentálních 

matricích (voda, vzduch, půda, potraviny, atp.), které slouží pro identifikaci zdroje 

expozice. Výsledky pak mohou být využity pro stanovení limitů jednotlivých látek, které 

jsou do prostředí uvolňovány na základě činnosti člověka (Angerer et al. 2007). 
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Obrázek 2: Schéma složek humánního biomonitoringu (Angerer et al. 2007). 

 

Humánní biomonitoring poskytuje mnoho informací o možném zdravotním 

poškození organizmu (Esteban et al. 2009). Slouží k ochraně lidského zdraví, v případě 

expozice chemickým látkám. Kontrolou množství, které je přijato do organizmu (Angerer 

et al. 2007), je možné eliminovat expoziční zdroje, a přispět tak k větší efektivnosti zákazů 

a postihů. Výsledky mohou objasnit vztahy mezi chemickou expozicí a chorobami nebo 

vývojovými vadami. Například studie (Jensen et al. 2005) ukazuje na spojitost mezi 

vznikem poruch vývoje mozku a kojením, pokud se ve stravě matek objevuje velké 

množství mořských ryb kontaminovaných rtutí či dioxiny. 

Humánní biomonitoring lze využít také ke sledování geografické distribuce a 

kontaminace vybraných oblastí jak ukazuje například studie (Campbell et al. 2003), která 

se zabývá kontaminací rtutí Viktoriina jezera ve východní Africe, nebo (Fitzgerald et al. 

1998) sledující Mohavské ženy z Akwesasne, které konzumují místní kontaminované ryby. 

Další studie uvádějí, že existují jisté vztahy mezi množstvím chemické látky v biologickém 

materiálu a stravovacími návyky či pracovní expozicí daného jedince (Paulsen et al. 1996). 

HBM tak může upozornit na nové zdroje expozice, zjistit rozložení expozice v populaci, 

určit vnímavé nebo nejvíce exponované populační skupiny a dále odhadnout 
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environmentální rizika u specifických kontaminantů. Je vhodným nástrojem jak pro 

odborné pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají, tak pro politickou scénu, která 

může reagovat na doporučení a omezovat jednotlivé expoziční zdroje (Angerer et al. 

2007).  

3.1.2. Historie humánního biomonitoringu 

Hlavní principy humánního biomonitoringu se objevují ve 30. letech 20. století, kdy 

proběhlo první měření chemických látek v lidském organizmu. U pracovníků se sledovala 

pracovní zátěž olovem a benzenovými metabolity (Kehoe et al. 1935, Shrenk et al. 1936). 

Látky byly sledovány v moči a krvi jedinců a výsledky informovaly o výši profesní 

expozice. Teprve v 60. letech byly vyvinuty a používány analytické přístroje s dostatečnou 

citlivostí, které jsou vhodné pro analýzu vzorků s nízkými koncentracemi sledovaných 

látek v krvi a moči. Dnes je HBM zaměřen především na sledování expozice kovům a 

toxikologicky významným organickým látkám (např. persistentní chlorované organické 

látky, ftaláty apod.) (Angerer et al. 2007) a předpokládá se, že se spektrum sledovaných 

parametrů v budoucnu rozšíří. 

3.1.3. Humánní biomonitoring v ČR 

Na základě usnesení vlády č. 369/1991 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a podle usnesení 

vlády 810/1998 Sb. je od roku 1994 v ČR humánní biomonitoring součástí systému, který 

monitoruje zdravotní stav populace ve vztahu k životnímu prostředí (Systém monitorování 

zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí - MZSO). Do dnešní doby 

představuje dvě časové periody. První období za roky 1994 - 2003 (Kliment et al. 2000, 

Kliment et al. 2005) a druhé období za roky 2005 - 2009. V těchto studiích byli oslovováni 

dospělí jedinci (dárci krve), děti a kojící ženy, přednostně prvorodičky. Odběry vzorků 

byly prováděny ročně s četností nejprve 200, později cca 100 vzorků na lokalitu. Lokality 

byly vybrány tak, aby byly zahrnuty jak oblasti s vysokým průmyslovým a dopravním 

zatížením (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Ostrava), tak i oblasti s rekreačním a 

zemědělským charakterem (Benešov, Žďár nad Sázavou, Liberec, Uherské Hradiště a 

Kroměříž). 

V odebraných vzorcích biologického materiálu byly sledovány tři skupiny 

biomarkerů. První skupina, těžké kovy (Pb, Cd, Hg) a stopové prvky (Cu, Zn, Se), byla 

zjišťována z krve a moči dospělých i dětí. Druhá skupina, indikátory pro persistentní 
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chlorované organické látky (PCB, DDT, DDE, HCB a HCH), byla sledována v krevním 

séru a mateřském mléce dospělých. Poslední skupina byla zaměřena na cytogenetické 

změny v periferních lymfocytech v krvi dospělých a dětí (Černá et al. 1997, Batáriová et 

al. 2006, Černá et al. 2012). Biomonitoring v ČR tak umožňuje vytvoření adekvátních 

databází a poskytuje data pro zjištění současného stavu a dlouhodobého časového vývoje 

expozice populace. Výsledky HBM jsou využívány pro návrhy opatření k redukci expozice 

a snížení zdravotního rizika (Černá et al. 2007). 

Přestože humánní biomonitoring poskytuje mnoho důležitých informací, má také svá 

omezení. Jde především o obtížné získávání zdravých dobrovolníků pro odběry 

biologického materiálu. Navíc chemické a fyzikální vlastnosti některých sledovaných látek 

ovlivňují jak jejich samotný odběr, tak i následné zpracování a vyhodnocení výsledků. 

Například některé chemické látky jsou z organizmu vylučovány velmi rychle, a proto 

poskytují dostatečné informace pouze v krátkém čase po expozici (Esteban et al.  2009). 

Důležité je také zabránit externí kontaminaci odebíraného vzorku při odběru a při 

manipulaci se vzorkem před vlastní analýzou.  

3.1.4. Biomarkery 

Biomarker je fyziologický buněčný nebo molekulární indikátor používaný 

k hodnocení expozice xenobiotiku a jeho potenciálního vlivu na populaci (Guidotti et al. 

2008). Jde tedy o jakoukoliv chemickou látku, její metabolity nebo patofyziologické 

změny, které lze zachytit v biologickém materiálu pomocí metod HBM, a které zároveň 

souvisí s expozicí sledované látky. Biomarkery podávají informaci o tom, že látka 

vstoupila do organizmu. Sledované biomarkery jsou voleny tak, aby splňovaly určitá 

kritéria, mezi která patří jak prokazatelnost v biologickém materiálu, tak i spojitost daného 

biomarkeru se zdravotním rizikem pro populaci nebo vybranou populační skupinu.  

V dnešní době se sledují především kovy (olovo, rtuť, kadmium), metabolity ftalátů, 

pesticidy, složky tabákového kouře (nikotin, respektive jeho metabolit kotinin). Jednotlivé 

zastoupení biomarkerů se mění podle toho, co je pro který stát či region důležité a jaký je 

účel studie. Každá ze studií je zaměřena na jiná zdravotní rizika a proto volí také jiné 

biomarkery. 
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3.1.5. Matrice 

Biomarkery musí být detekovatelné v určitém biologickém materiálu, tedy v určité 

matrici. HBM využívá pro měření expozice různé matrice (např.: plná krev, krevní sérum, 

moč, vlasy, nehty, mateřské mléko). Matrice lze získat pouze v  limitovaném množství, tak 

aby nedošlo k  omezení daného jedince či poškození jeho zdraví. Na druhé straně je určité 

množství dané matrice nezbytné pro analýzu a stanovení citlivosti analytické metody, tj. 

jejího limitu detekce (LOD). Proto musí být matrice za běžných podmínek snadno 

dostupná v dostatečném množství. Z tohoto důvodu jsou hlavně krev a moč velmi často 

využívanými matricemi (Angerer et al. 2007). Vlastní toxikokinetika sledované látky 

určuje, v jaké matrici je možné sledovanou látku zachytit a v jaké časové závislosti na 

expozici je detekce optimální. Např. moč není vhodnou matricí pro sledování PCB, protože 

ty se akumulují v tuku. 

Nové metodologie a analytické techniky se zaměřují na využití i jiných matricí než 

krev. Jejich odběr je méně invazivní nebo zcela neinvazivní. Jedná se o sliny, mekonium, 

nehty, vlasy, zuby, sperma a mateřské mléko. U těchto matricí je třeba zohlednit, jak 

jednotlivé matrice souvisí se zátěží celého organizmu (Angerer 2007, Esteban et al. 2009). 

Lze využít pouze analytické metody, které splňují kontrolu jakosti ve všech stupních 

analýzy: pre-analytické fáze, samotné analýzy, interní kontroly kvality, externí kontroly 

kvality, hodnocení a interpretaci dat (Angerer et al. 2007).  

Neexistuje žádná univerzální a zároveň ideální matrice. Proto musí být matrice 

voleny tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky pro analýzu vybraného biomarkeru a 

zároveň byly vhodné i pro hodnocení zdravotních rizik. Nevýhodou matric, které jsou 

odebrány neinvazivními metodami, je jejich možná externí kontaminace (ovlivnění 

externími vlivy), jako je tomu například u vlasů a nehtů. Tyto problémy musí být vyřešeny 

přípravou vzorku před analýzou (Esteban et al. 2009). Kontaminovány mohou být i vzorky 

krve, pokud se zvolí nevhodný odběrový materiál. Např. při odběru krve v případě, kdy se 

sledují kovy (Cr, Ni) a použijí se k odběru běžné jehly. V tomto případě dochází 

k uvolnění kovů do odebraného biologického vzorku a tím  jsou získány zavádějící 

hodnoty. 

Krev (sérum, plazma) 

Krev je ideální matricí pro sledování mnoha chemických látek, protože je v kontaktu 

s celým organizmem, s orgány a tkáněmi, které tuto chemickou látku metabolizují nebo 
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skladují. Ačkoliv je krev relativně dostupnou matricí, její odběr je invazivní a pro 

dobrovolného dárce, zejména dítě, může představovat riziko či přinejmenším určité 

nepohodlí.  Naopak její výhodou je, že podává velmi mnoho informací o expozici daného 

jedince (Rockett et al. 2003).  

V krvi lze sledovat celou řadu cizorodých látek a jejich metabolitů: dioxiny, PCB, 

hexachlorbenzen (Rockett et al. 2003). Pro analýzu kovů jako je Cd, Hg a Pb se častěji 

využívá vzorek plné krve, ostatní kovy jsou pak určovány ze séra nebo plazmy 

(Subramanian 1995). Záleží na tom, zda se příslušný kov váže na erytrocyty nebo zda se 

vyskytuje v plasmě.  

Koncentraci všech toxických látek v krvi ovlivňuje mnoho faktorů, mimo jiné i různé 

patologické stavy jedince (Aitio et al. 1984). 

Vlasy  

Vlasy jsou stabilní matrice, která pro HBM představuje mnoho výhod, mezi které 

patří snadný odběr, nízké finanční náklady, transport bez potřeby speciálního vybavení, 

snadná možnost skladování a v neposlední řadě tato matrice poskytuje informace pro 

krátkodobou i dlouhodobou expozici. Nevýhodou vlasů jako matrice je obtížné odlišení 

externí a interní expozice (Angerer et al. 2007, Esteban et al. 2009). Na rozdíl od krve a 

moči musí být vlasy před analýzou řádně omyty od externích nečistot, které by mohly 

ovlivnit výsledky. Postupy omývání vlasů se mezi jednotlivými autory značně liší (Bencko 

1995). Další nepřesnosti v analýze přináší barva a typ vlasů, etnická příslušnost či samotná 

péče o vlasy (Angerer et al. 2007, Esteban et al. 2009). 

Jednotlivé studie, které využívají, jako matrici vlasy, se v současné době liší v délce 

odebíraných vlasů, v jejich množství použitém pro analýzu, v pozici na hlavě, kde se 

vzorek odebírá, a také ve sledovaném biomarkeru (ATSDR 2001).  

Vlasy jsou nejčastěji používány ke sledování obsahu  methyl rtuti (MeHg), která se 

do organizmu dostává především dietární expozicí, hlavně konzumací dravých ryb a 

mořských plodů. Jiné studie analyzují ve vlasech těžké kovy, především kadmium a olovo, 

organické polutanty (Schramm 2008, Tsatsakis et al. 2004), pesticidy a polycyklické 

aromatické uhlovodíky (Toriba et al. 2003).  

Moč 

Moč je velmi často používanou matricí pro humánní biomonitoring, zvláště pak pro 

chemické látky rozpustné ve vodě. Odběr moči je poměrně snadný, moč je dostupná ve 
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velkém množství a umožňuje stanovení velmi nízkých koncentrací chemických látek 

z prostředí (Angerer et al. 2007). Z těchto důvodů ji také využívají velké biomonitoringové 

studie, jako je GerES (German Environmental Surveys) NHANES (National Health and 

Nutrition Examination Survey) (Esteban et al. 2009).  

Moč je zároveň preferovanou neinvazivní matricí pro sledování expozice těžkým 

kovům, dále se využívá pro měření expozice ftalátům, resp. se sledují jejich metabolity, 

např. (Blount et al. 2000, Kato et al. 2004, Koch et al. 2003, Liss et al. 1985).  

Od dobrovolného účastníka studie lze získat vzorek moči sbíraný po dobu 24 hodin, 

ale v současné době se tento způsob odběru využívá výjimečně, pro časovou náročnost, 

skladovací podmínky, riziko kontaminace a velké omezení a nepohodlí pro dárce. Dále lze 

získat náhodně odebraný jednorázový vzorek moči (tzv. spot sample), jehož nevýhoda 

spočívá v různém množství moči a rozdílné koncentraci sledovaných chemických látek 

(Barr et al. 2004). Nejčastější alternativou je vzorek první ranní moči. Takový vzorek je 

více koncentrovaný a reprezentuje delší časový úsek, je proto vhodnější pro analýzu 

chemických látek.  

Výsledky analýzy náhodně odebraného vzorku moči nebo vzorku první ranní moči 

musejí být upraveny/adjustovány tak, aby odpovídaly expozici celého organizmu. Úprava 

může proběhnout několika metodami, ale nejpoužívanější je adjustace na koncentraci 

kreatininu v odebraném vzorku moči (Barr et al. 2004). Adjustace pomocí kreatininu se 

obvykle využívá k odstranění efektu rozdílných koncentrací  analytu v moči, aby bylo 

možné porovnávat vzorky od různých jedinců, nebo opakované vzorky od stejného 

jedince. Koncept adjustace předložili Vought a London v roce 1963 (Ohira et al. 2008).  

Množství moči za den je rozdílné mezi jedinci a závisí na pohlaví, výšce, hmotnosti, 

etnické příslušnosti, věku a dalších faktorech. Adjustace na kreatinin pro analyty v moči je 

běžná v mnoha studiích zabývajících se humánním biomonitoringem, např. (Blount et al. 

2006, Coronado – Gonzales et al. 2007, Garçon et al. 2007, Ohira et al. 2008).  

Kreatinin vzniká ve svalech z kreatininfosfátu v množství, které je úměrné svalové 

hmotě. Kreatinin se vylučuje z těla relativně stálou rychlostí, která je jen velmi málo 

ovlivněna fyzickou zátěží nebo stresem a není ovlivněna dietou ani teplotou nebo objemem 

přijímaných tekutin. Proto kreatinin představuje důležitou vztažnou veličinu při analýze 

moči, uplatňuje se při eliminaci rozdílů v koncentraci jednotlivých vzorků moči (Viau et 

al. 2004). Pro zajištění kvality analýz, při expozici toxickým látkám v životním i 
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pracovním prostředí, je správné stanovení koncentrace kreatininu stejně důležité jako 

stanovení analytu (toxické látky) samotného.  

3.1.6. Výstupy humánního biomonitoringu, významné hodnoty, 

sledování dlouhodobých časových řad 

 Z hlediska zátěže populace poskytuje HBM průměrné hodnoty, běžně se vyskytující 

hodnoty a referenční hodnoty. Referenční hodnoty jsou statisticky odvozené a indikují 

horní hranici expozice vzhledem k daným polutantům, v dané populaci a daný času. 

Mohou být použity jako kritéria klasifikace naměřených hodnot u jednotlivců nebo celé 

populační skupiny ve vztahu k expozici (Schulz et al. 2009). Data jsou založena na analýze 

reprezentativního vzorku populace a pro určení horní hranice expozice se ve většině 

případů využívá 95 percentil naměřených hodnot a jeho interval spolehlivosti (CI). 

Referenční hodnoty pro škodliviny v moči jsou vyjádřeny v µg/l moči nebo v µg/g 

kreatininu.  Na základě doporučení WHO z roku 1996 mohou být k odvození referenčních 

hodnot použity pouze vzorky moči, které mají hodnoty kreatininu v rozmezí 0,3-3,0 g/l. 

Výsledky analýzy příliš řídkého nebo příliš koncentrovaného vzorku mohou vést po 

přepočtu na kreatinin k zavádějícím výsledkům (Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch 

– Gesundheitsschutz 2005).  

Komise pro HBM ve Spolkové republice Německo zdůrazňuje, že referenční 

hodnoty jsou statisticky odvozeny a nejsou interpretovány z hlediska zdravotních rizik.  

Referenční hodnoty mohou za určitých okolností i překračovat zdravotně významné limity. 

Pokud naměřená koncentrace látky v krvi nebo moči překročí referenční hodnoty, 

neznamená to nezbytně zvýšené riziko zdravotního poškození. Na druhé straně zdravotní 

riziko nelze obecně vyloučit, pokud je měřená koncentrace polutantu pod hranicí 

referenčních hodnot. Referenční hodnoty musí být v určitých časových intervalech 

(obvykle 3 – 5 let) revidovány v závislosti na změnách environmentální expozice pro 

populaci (Wilhelm et al. 2004). 

Z hlediska hodnocení zdravotnických rizik navrhuje Komise pro biomonitoring 

zdravotně významné limitní hodnoty na základě existujících experimentálních a 

epidemiologických studii. Tyto hodnoty jsou dvoustupňové a označují se jako HBM I a 

HBM II. Hodnoty HBM I reprezentují koncentraci látky v lidském biologickém materiálu, 

pod níž, v závislosti na odborné znalosti a posudku komise s ohledem na uvažovanou 

látku, není riziko vzniku zdravotního poškození a není proto potřeba žádných opatření. 



22 

 

Hodnoty HBM II reprezentují koncentrace látky v lidském biologickém materiálu, nad 

kterými, v závislosti na odborné znalosti a posudku komise s ohledem na uvažovanou 

látku, je zvýšené riziko vzniku zdravotního poškození. Pokud naměřené hodnoty přesahují 

hranici HBM II, je nutné redukovat expozici, poskytnout individuální péči a aplikovat 

preventivní doporučení jak ukazuje Tabulka 1 (Schulz et al. 2007a).  

 

Tabulka 1: Definice hodnot HBM I, HBM II a doporučení vztahující se k těmto 

hodnotám (upraveno podle Schulz et al. 2007a, Černá et al. 2010). 

 
vliv na zdravotní stav doporučení/opatření 

 

zdravotní ohrožení je reálné 
je třeba uskutečnit všechna dostupná opatření ke snížení 

zátěže a zdravotního rizika 
 

HBM II 

nelze vyloučit poškození 

zdraví 

je třeba potvrdit správnost naměřené hodnoty, zopakovat 

vyšetření s určitým časovým odstupem, pátrat po 

specifickém zdroji expozice, navrhnout opatření ke snížení 

zátěže 

 

HBM I 

není znám vliv na zdravotní 

stav 

na základě současné úrovně poznatků není obecně nutné 

aplikovat zvláštní opatření 
 

 

 

3.1.7. Vnímavé populační skupiny 

Dnešní studie humánního biomonitoringu se zaměřují především na vnímavé 

populační skupiny, kam patří děti a ženy v reprodukčním období. Tyto skupiny jsou 

mnohem vnímavější k důsledkům expozice toxickými látkami než ostatní jedinci. 

Vzhledem k tomu, že se dětský organizmus neustále vyvíjí a roste, je k environmentálním 

chemikáliím více citlivý. Pokud vztáhneme expozici polutantů na kilogram tělesné 

hmotnosti, zjistíme, že u dětí je tato expozice mnohem vyšší než u dospělých jedinců 

(Schulz et al. 2009). 
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3.1.8. Významné zahraniční studie 

V Evropě a USA se biomonitoringem zabývá mnoho institucí. Jejich expoziční data 

mohou následně sloužit k hodnocení expozičních zdrojů a trendů, v neposlední řadě pak 

poskytují podklady pro epidemiologické studie.  

Laboratoře CDC (Center for disease control and prevention) už po několik desítek let 

poskytují data humánního biomonitoringu pro epidemiologické či vědecké studie a pro 

NHANES (The National Health and Nutrition Examination Survey). Studie NHANES 

probíhající v USA sledují mnoho biomarkerů (v současné době více než 150), např. olovo 

v krvi, kotinin v krevním séru nebo dioxiny. Organizace US EPA je odpovědná za vývoj 

ochranných opatření a jejich zavedení do praxe. K tomu, aby mohla být opatření účinná, je 

potřebné znát expozici a její účinek na zdravotní stav jedince. Dnes je již možné využít pro 

tyto účely i data humánního biomonitoringu, která přímo zachycují expozici daného 

jedince/populace (Angerer 2006).  

Obdobně jako v USA i v Evropě se využívá humánní biomonitoring k hodnocení 

expozice. K jeho využití v Evropě vedlo zjištění, že velká část populace byla výrazně 

exponována olovem, které bylo tou dobou přidáváno jako antidetonační látka do benzínu. 

Jednalo se o tetraethyl olovo. Toto zjištění dovedlo Evropskou komisi k biologickému 

screeningu celé populace na expozici olovem. Dnes po téměř 30 letech je humánní 

biomonitoring používán na celoevropské úrovni pro mnoho environmentálních polutantů 

(Angerer 2006).  

Velmi propracovaný systém HBM lze nalézt ve Spolkové republice Německo. Tyto 

projekty pod názvem GerES (German Environmental Surveys) probíhají od poloviny 80. 

let 20. stol. a zahrnují mnoho skupin biomarkerů (př. neurotoxiny: PCB, Pb, Hg; 

karcinogeny: PAH, benzen; látky způsobující respirační poruchy nebo látky, které mají 

dlouhodobý dopad na zdravotní stav jedince). Dobrovolní dárci jsou zde vybíráni pomocí 

národních registrů obyvatelstva podle požadovaného věku, pohlaví nebo místa bydliště. 

Projety GerES tak generují unikátní soubory dat, které poskytují reprezentativní informace 

v dostatečném rozsahu, distribuci a determinaci expozice polutantům populace Německa. 

Údaje z různých GerES mohou být využity pro stanovení referenčních hodnot pro HBM0, 

charakterizujících interní expozici populace environmentálním polutantům (Schulz et al. 

2007b). 
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Státy EU se zapojily do vytvoření Evropského akčního plánu pro roky 2004-2010. 

V roce 2004 bylo stanoveno několik úkolů, mezi něž patří tvorba protokolů pro humánní 

biomonitoring, zařazení biomonitoringu do environmentálního a zdravotního monitorování 

a vytvoření komunikačních postupů pro zúčastněné státy. Pilotní projekt proběhl v roce 

2006 a sledoval olovo, methyl rtuť a kotinin v evropské populaci (Angerer 2006). Na 

základě akčního plánu následně proběhl projekt COPHES/DEMOCOPHES podpořený 7. 

rámcovým programem Evropského společenství - 7. RP EU, který měl za úkol představit 

návrh na harmonizovaný přístup k humánnímu biomonitoringu v Evropě a tento postup 

následně ověřit v praxi. Praktické ověření postupů proběhlo v 16 státech EU a ve 

Švýcarsku (Joas et al. 2012). 

 Mnoho diskusí je zaměřeno na korekci designu biomonitoringových studií, 

interpretaci dat a komunikaci v rámci různých problémů v epidemiologii, analýze, etice 

atd. (Angerer et al. 2007, Bates et al. 2005, Paustenbach et al.  2006, Schaller et al. 2002).  

Velmi důležitou otázkou v humánním biomonitoringu je složitost interpretace 

výsledků. Expozice z prostředí je obvykle dána nízkým množstvím uvolňování a 

minimální interní dávkou, a proto je těžké určit spojení s efekty působícími na lidské 

zdraví (Esteban et al. 2009). Tomu by měly napomoci nové citlivější analytické metody: 

stopové a ultrastopové analýzy. 
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4. Biomarkery sledované v této diplomové práci 

4.1. Rtuť 

Rtuť patří mezi těžké kovy, které mohou vstupovat do prostředí  přírodními pochody 

(vulkanickou činností či erozí hornin) stejně dobře jako činností člověka, jako je hornictví, 

produkce uhlí, tavení železné rudy, svoz a spalování odpadů (Holmes et al. 2009) – viz  

Obrázek 3A. 

Vyskytuje se v mnoha chemických formách, tyto formy lze zařadit do několika 

hlavních skupin. První skupinou je kovová (metalická) rtuť, která je především známa jako 

elementární nebo prvková (Hg
0
). Další skupinou jsou pak anorganické a organické 

sloučeniny rtuti. Organické sloučeniny rtuti především methyl rtuť, ethyl rtuť a fenyl rtuť 

mají schopnost bio akumulace a pro člověka proto představují vysoké riziko (Holmes et al. 

2009). Každá forma rtuti má odlišné fyzikálně chemické vlastnosti a liší se i jejich toxický 

profil (Clarkson et al. 2003, Zeitz et al. 2002).  

4.1.1. Expozice rtuti a její vliv na zdravotní stav 

Rtuť lze nalézt v mnoha měřicích přístrojích (teploměry, tonometry, termostaty 

apod.), které se dosud využívají jak v domácnostech, tak v laboratořích škol, univerzit či 

v lékařských zařízeních. Dále ji obsahují baterie, zářivky a zubní amalgám (Zeitz et al. 

2002). Vzhledem ke své schopnosti bio akumulace ve vodním potravním řetězci, je rtuť 

přítomna např. v rybách či mořských plodech (Clarkson et al. 2003) – viz  

Obrázek 3B. 

 Mezi hlavní zdroje expozice rtuti pro běžnou (tj. profesně neexponovanou) populaci 

patří především konzumace ryb, zubní amalgám a v malé míře vakcinace.  I když 

konzumace ryb, především mořských a dravých, představuje určité riziko expozice rtutí, 

nese s sebou i výhody ve formě vyrovnaného příjmu omega-3 a omega-6 mastných 

kyselin, které jsou pro lidský organizmus nezbytné. Stejným příkladem jsou i očkovací 

vakcíny stabilizované Thiomersalem. Přínos očkování těmito vakcínami je větší než reálné 

toxikologické riziko Thiomersalu z aplikované dávky očkovací látky. Tyto poznatky by 

měly být vždy zohledněny v interpretaci výsledků (Clarkson et al. 2003, Holmes et al. 

2009, Tuček 2006). 
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Používání rtuti je v posledních letech velmi omezováno. Dříve se fenyl rtuť 

používala v zemědělství jako fungicid (k moření obilovin) nebo v různých jiných 

průmyslových odvětvích (např. výrobě chlóru, barev nebo elektrických zařízení) (Tuček 

2006). 

Expozice rtuti může být jednorázová i dlouhodobá. Jednorázová expozice rtuti může 

způsobit respirační problémy (kašel, pálení v plicích), gastrointestinální problémy 

(nevolnost, zvracení, průjem, kovovou chuť v ústech), dále zvyšuje krevní tlak a srdeční 

rytmus, způsobuje vyrážky kůže, podráždění očí atp. V těhotenství způsobuje jednorázová 

expozice vysokým dávkám rtuti poškození ledvin a vývoje plodu. Inhalace o dostatečně 

vysoké koncentraci může být smrtelná (Zeitz et al. 2002).  

Dlouhodobá inhalace výparů rtuti o nízké koncentraci vede ke zhoršení 

degenerativních chorob, jako jsou Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza, 

roztroušená skleróza a Parkinsonova choroba (Clarkson et al. 2003).  

 

 

Rtuť do lidského organizmu vstupuje třemi cestami, inhalací, ingescí a dermální 

sorpcí. Nejrizikovější vstup představuje inhalace par rtuti, které rychle prostupují do 

organizmu a způsobují jeho poškození. K inhalaci par rtuti dochází především 

z amalgámových zubních výplní, nebo v domácnosti při rozbití rtuťového teploměru či 

úsporné žárovky.  

 

Obrázek 3: Koloběh rtuti (A) a expozice rtutí z ryb (B) (Clarkson et al. 2003). 
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Amalgám je používán více než 150 let. Pro své vlastnosti, jako je dostatečná tvrdost, 

pevnost a přijatelná cena, nebyl dosud v plné míře nahrazen jinými materiály. Amalgám 

obsahuje přibližně 50 % rtuti v kombinaci s dalšími kovy jako je stříbro a měď. 

Amalgámové výplně jsou tak vedoucím zdrojem expozice pro většinu populace. 

Odstranění nebo výměna amalgámové výplně způsobuje uvolnění a nárůst koncentrace 

rtuti v krvi podobně jako časté intenzivní žvýkání např. žvýkaček. Amalgám tak 

představuje riziko jak pro pacienta, tak pro samotného stomatologa, který s amalgámem 

pracuje (Tuček 2006). 

Konzumace mořských, především dravých ryb je druhým nejvýznamnějším zdrojem 

expozice rtuti, konkrétně methyl rtuti. Dochází zde k bio akumulaci nežádoucích látek ve 

vodním potravním řetězci a tedy i v rybách (Mahaffey et al. 2008).  

Nejvíce vnímavou populační skupinou k expozici rtutí jsou těhotné ženy, vyvíjející 

se plody a malé děti (Clarkson et al. 2003).  

4.1.2. Metabolismus 

Jakmile se rtuť jednou dostane do životního prostředí, podléhá chemickým reakcím 

především oxidačně – redukčním a dále methylaci a demethylaci. Na těchto chemických 

změnách se podílí svým metabolismem mnoho bakterií (Holmes et al. 2009). Biomethylací 

anorganické rtuti ve vodních sedimentech vzniká methyl rtuť, která je pro další organizmy 

dostupnější.  Methyl rtuť se tak může akumulovat ve vodním potravním řetězci a její 

koncentrace roste v dlouho žijících organizmech a organizmech, které jsou blíže vrcholu 

potravního řetězce. Ryby a mořští savci tak pro člověka představují velký zdroj methylrtuti 

(Clarkson et al. 2003, Sirot et al. 2008). 

MeHg je absorbována v GIT, odkud se dostává do krve a dále do celého organizmu, 

velmi snadno prochází přes placentu a lze ji nalézt v mateřském mléce. Mozek je obecně 

cílovou tkání, kde rtuť působí. Methyl rtuť inhibuje dělení a migraci mozkových buněk a 

poškozuje tak celou architekturu vyvíjejícího se mozku. Proto je mozek vyvíjejícího se 

plodu mnohem více vnímavý na poškození rtutí než mozek dospělého jedince. Methyl rtuť 

může také poškodit především vyvíjející se imunitní systém, nicméně má vliv i na imunitní 

systém dospělého jedince (Sirot et al. 2008).  
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4.2. Kadmium  

Prvek kadmium, náleží do IIB skupiny periodické tabulky prvků. Jedná se o toxický 

kovový prvek, který lze nalézt v zemské kůře a je široce rozšířený v důsledku lidské 

činnosti. Koncentraci kadmia v ovzduší, vodě a půdě zvyšuje i vulkanická činnost a eroze. 

Hlavním zdrojem kontaminace je průmyslová výroba (baterií a barev/nátěrů), průmyslová 

spotřeba kadmia a jiných neželezných kovů. Dalším zdrojem je pak uvolňování kadmia při 

spalování odpadů, které je obsahují (Godt et al. 2006, Jin et al. 2002).  

Znečištění životního prostředí toxickými kovy dramaticky narůstá od průmyslové 

revoluce. Kadmium se může akumulovat v lidském organizmu (především v ledvinách), 

jeho biologický poločas je delší než 10 let a může tak způsobovat zdravotní potíže (Wang 

et al. 2003). Mezi hlavní nežádoucí zdravotní důsledky patří karcinogenita, nefrotoxicita, 

porušení hormonální rovnováhy a osteoporóza. 

4.2.1. Expozice kadmiu a její vliv na zdravotní stav 

Kadmium jako tzv. environmentální polutant může mít nepříznivý vliv na lidské 

zdraví. Jako první popsal toxické účinky kadmia Friedrich Stromeyer (Göttingen, 

Německo) v roce 1817, kdy poukázal na to, že kadmium poškozuje ledviny, kosti a plíce 

(Godt et al. 2006). 

Cílovým orgánem působení a akumulace kadmia jsou ledviny, dále se kadmium 

ukládá do jater a reprodukčních orgánů (placenty, varlat a vaječníků) (Henson et al. 2004). 

Renální toxicita byla prokázána u vysoce exponovaných jedinců (tzv. pracovní expozice), 

kde vedla k nevratnému poškození tubulární filtrace a ke glomerulární dysfunkci (Hotz et 

al. 1999). Požití nebo inhalace kadmia způsobuje nevolnost, křeče v břiše, poškození 

ledvin, respirační nedostatečnost, dále také inhibuje absorbování železa z GIT (Mehra et al. 

2004) a je spojováno s různými typy nádorů (Lauwerys et al. 1990).  

Kadmium v organizmu ovlivňuje metabolismus vápníku, vitamínu D a kolagenu a 

způsobuje tak osteoporózu nebo osteomalacii (Godt et al. 2006). Osteomalacie spojená 

s renální dysfunkcí může způsobovat onemocnění známé jako Itai-Itai, které bylo popsáno 

u starších japonských žen. Toto onemocnění se vyskytuje v oblastech s vysokým 

environmentálním znečištěním u podvyživených jedinců nebo u žen po menopauze (Godt 

et al. 2006, Wang et al. 2003). 
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Kadmium se může do organizmu dostat třemi cestami, a to ingescí, inhalací a 

resorpcí kůží a sliznicí. Po absorpci je kadmium transportováno krví k dalším orgánům, 

kde může způsobovat různá poškození (Godt et al. 2006) – viz Obrázek 4. 

Významným zdrojem expozice kadmiu pro člověka je konzumace kontaminovaných 

potravin (některá zelenina, mořské plody nebo játra). Dále pak k expozici kadmiu dochází 

především inhalací tabákového kouře, jak při aktivním kouření, tak při pasivním vystavení 

tabákovému kouři (Lauwerys et al. 1990). 

Jednou z možných cest kontaminace plodin je používání fosfátových hnojiv. Tato 

hnojiva se získávají těžbou fosfátových hornin (fosfátové hlíny). Ložiska fosfátových 

hornin přirozeně obsahují různé množství stopových prvků, jako je např. Cd, Cu, Mn, Ni, 

Pb a Zn. Připravená hnojiva se aplikují na neúrodnou půdu pro zlepšení její kvality, 

nicméně tak dochází ke kontaminaci půdy kadmiem. Kadmium se může akumulovat 

v rostlinách (plodinách) ve vysokých koncentracích, aniž by rostlinu poškodilo. 

Konzumací těchto plodin dochází k příjmu kadmia do lidského organizmu (Lambert et al. 

2007). 

V současné době v mnoha zemích stoupá obsah kadmia v některých plodinách. Jako 

příčina byla označena acidifikace půdy způsobená kyselými dešti. Tento proces způsobil 

nárůst expozice lidí z potravy (Jin et al. 2002).  

 

Obrázek 4: Schéma metabolismu kadmia v lidském organismu, jeho skladování a 

vylučování (Godt et al. 2006). 
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4.2.2. Metabolismus 

Důležitou toxikologickou vlastností kadmia je jeho výjimečně dlouhý biologický 

poločas (10 – 30 let u člověka). Absorpce probíhá především v gastrointestinálním 

traktu (GIT) a u člověka představuje asi 5 %, kdy záleží na stravovacích návycích a 

celkové přijaté dávce. Existují faktory, které zvyšují nebo naopak snižují absorpci kadmia 

v GIT. Mezi zvyšující faktory lze zařadit nízkou zásobu železa v organizmu, nízký příjem 

proteinů, vitamínu D, kalcia a stopových prvků jako je zinek a měď. Ke snížení absorpce 

kadmia v GIT napomáhá dostatečný příjem vlákniny.  

Kadmium přijaté do organizmu se akumuluje v průběhu života a ukládá se především 

v tkáni ledvin. Pro své fyzikálně chemické vlastnosti je kadmium klasifikováno jako lidský 

karcinogen skupiny 1 (IARC 1993, Jin et al. 2002). 
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5. Materiál 

V této diplomové práci byly sledovány dva soubory jedinců, dospělí a děti. Použitá 

data pocházejí z databází Státního zdravotního ústavu a z mezinárodního projektu 

COPHES/DEMOCOPHES, který byl řešen na SZÚ v letech 2009-2012. 

První sledovanou skupinou jsou dospělí dárci krve, kteří byli získáváni 

prostřednictvím transfuzních stanic v letech 1996 – 2003, 2005, 2007 a 2009. Soubor je 

dále doplněn o ženy, které se účastnily projektu COPHES/DEMOCOPHES v roce 2011. 

Od dobrovolných dárců byla získána krev a moč. Odběry proběhly v letech 1996-

2003 ve čtyřech vybraných městech (Ústí nad Labem, Plzeň, Benešov, Žďár nad Sázavou), 

v letech 2005, 2007 a 2009 proběhly odběry v pěti nových městech (Praha, Ostrava, 

Liberec, Kroměříž, Uherské Hradiště). Všechna města mají více než 15 000 obyvatel a 

expoziční zdroje se v těchto městech neliší. V získaných biologických vzorcích byly 

stanovovány stopové prvky, kovy a další biomarkery. V této diplomové práci jsou uvedena 

data pouze pro dva vybrané biomarkery kadmium a rtuť. 

Do zpracování bylo zařazeno celkem 4574 jedinců ve věku od 18 do 64 let, od 

kterých byla získána, krev nebo moč, ve většině případů byla získána krev i moč od 

stejného jedince. 

V roce 2011 byla získána data pouze pro ženy ve věkovém rozmezí 28 – 47 let 

v rámci projektu COPHES/DEMOCOPHES. U těchto žen byly odebrány vzorky vlasů pro 

analýzu rtuti a vzorky moči pro analýzu kadmia. 

Nevýhodou sledovaného souboru je, že se liší od průměrné populace v ČR, která je 

počítána z údajů statistického úřadu. Výběr jedinců nebyl zcela náhodný, protože se 

jednalo o dobrovolné dárce krve. 

Druhou sledovanou skupinou jsou děti ve věku 6 – 12 let, u kterých byly získány 

biologické vzorky krve, vlasů a moči. Děti byly vybírány prostřednictvím základních škol 

a ve spolupráci s pediatry. Data byla získána v letech 1996 – 2003, 2006, 2008 a v roce 

2011. Data z roku 2011 pochází z projektu DEMOCOPHES. V této diplomové práci jsou 

zpracovány pouze matrice moč a vlasy. Krev zpracována nebyla z důvodu malého počtu 

odebraných jedinců. 

Následující tabulky (Tabulka 2, Tabulka 3) ukazují počty jedinců, zastoupení 

jednotlivých pohlaví a věkových skupin, které byly zahrnuty do statistické analýzy. 
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Tabulky s konkrétními geometrickými průměry a jejich intervaly spolehlivosti pro 

jednotlivé kategorie jsou uvedeny v Příloha 1. 

 

Tabulka 2: Počet jedinců v jednotlivých sledovaných kategoriích – dospělí. 

 Celkem Muži Ženy Kuřáci Nekuřáci 
Věkové kategorie 

18-29 30-40 41– 64 

Cd v moči 2932 1959 973 898 2034 980 1268 684 

Hg v moči  2869 1995 874 891 1978 994 1197 678 

Cd v krvi  4422 3084 1338 1445 2977 1601 1812 1009 

Hg v krvi  4415 3078 1337 1442 2973 1600 1810 1005 

 

Tabulka 3: Počet jedinců v jednotlivých sledovaných kategoriích – děti. 

 Celkem Chlapci Dívky 
Pasivní kouření Věkové kategorie 

ANO NE 6-9 10-12 

Cd v moči 3483 1764 1719 1222 2261 1719 1764 

Hg v moči 3354 1703 1651 1207 2147 1629 1725 

Hg ve vlasech  3538 1663 1875 1270 2268 1755 1783 
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6. Metody 

6.1. Odběr biologického materiálu 

Odběry biologického materiálu a manipulace se vzorky proběhla podle předem 

určeného protokolu, který obsahoval veškeré podrobné informace o zacházení, zpracování 

a skladování odebraných vzorků (Černá et al. 1998). Pro analýzu kovů v krvi byly 

zajištěny vacutainery (speciální odběrový materiál), tak aby nedocházelo ke kontaminaci 

odebraných vzorků. Při odběrech byl použit přístup informovaného souhlasu u dospělých, 

u dětí byl vyžadován informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Každému jedinci 

bylo přiděleno kódové číslo, charakterizující oblast, rok, populační skupinu a pořadí 

odběru (odborné zprávy biologického monitoringu 1994-2011). 

6.2. Analýza prvků 

Ve všech laboratořích, které prováděly analýzy, byla použita atomová absorpční 

spektrofotometrie (AAS). Rtuť byla stanovena pomocí jednoúčelového analyzátoru AMA 

254.  Kromě dodržování požadavků QA/QC byly laboratořemi analyzovány i kontrolní 

vzorky – komerční referenční materiály s deklarovanými hodnotami. Laboratoře byly 

postupně zařazovány do mezinárodních okružních testů (odborné zprávy biologického 

monitoringu 1994-2011). 

6.3. Statistické zpracování 

6.3.1. Příprava dat na statistické analýzy 

Data byla exportována z databází SZÚ a upravena v programu MS Excel, tak aby 

mohla být dále zpracována ve statistickém programu. 

Před statistickými výpočty byly hodnoty biomarkerů v moči přepočítány z µg/l na 

µg/g kreatininu. Tento přepočet umožňuje získání přesnějších výsledků a je velmi často 

používán v zahraničních studiích podobného typu. 

Laboratorní hodnoty, které byly nižší než limit detekce (LOD) dané metody, byly 

nahrazeny hodnotou rovnající se ½ LOD dané laboratorní metody. Tento postup je 

pravidelně používán při vyhodnocování dat v rámci HBM v ČR i v obdobných 

zahraničních studiích. 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odborne-zpravy-1
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odborne-zpravy-1
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odborne-zpravy-1
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6.3.2. Statistické výpočty 

K výpočtům byla použita regresní analýza v programu STATA 12, která je založena 

na základě lineární regrese a poskytuje údaje o statistické významnosti daných faktorů. 

Umožňuje též zjistit rozdíly mezi jednotlivými faktory i v případě spojitých proměnných 

jako jsou hladiny biomarkerů v jednotlivých matricích. 

 Požadavkem pro toto statistické vyhodnocení je normalita rozložení dat. Proto, aby 

byla tato podmínka zachována, byla použita zlogaritmovaná data. Jednotlivé faktory byly 

zařazovány na základě informací vyplývajících z odborné literatury.  

Jednoduchá lineární regrese zkoumá vztah mezi dvěma proměnnými a zároveň 

dokáže říci jak velký vliv má nezávisle proměnná X na závisle proměnnou Y a dále jakou 

konkrétní hodnotu bude mít závisle proměnná Y, když budeme vědět jakou hodnotu má 

nezávisle proměnná X. Dokáže tedy z hodnot nezávisle proměnné predikovat hodnoty 

závisle proměnné. 

 

Y = a + bX 

 

Mnohonásobná lineární regrese umožňuje zkoumat komplexnější data s více 

nezávislými proměnnými. Vzorec pro výpočet je podobný jako v případě jednoduché 

lineární regrese. 

 

Y = a +b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

 

Kde Y je závisle proměnná, jejíž hodnoty jsou predikovány, a je konstanta, hodnoty 

b1, b2, b3, jsou regresní koeficienty a X1, X2, X3 jsou nezávisle proměnné hodnoty. Cíle 

mnohonásobné regrese jsou stejné jako u jednoduché lineární regrese. Především 

odhadnout vliv každé z nezávisle proměnných X na závisle proměnnou Y. Sílu tohoto 

vlivu ukazují regresní koeficienty b. Vliv každé nezávisle proměnné je odhadován tak, že 

je kontrolováno působení ostatních nezávisle proměnných, které vstupují do modelu. 

V případě spojitých proměnných regresní koeficient udává, o kolik se změní 

(zvýší/sníží) hodnota sledované proměnné, zvýšené o jednotku. V případě kategoriálních 

proměnných regresní koeficient pro každou kategorii proměnné ukazuje změnu 

(zvýšení/snížení) v porovnání s referenční kategorií (Hendl 2009). 
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Dále byl pro každou kategoriální proměnnou vypočten její celkový efekt. Jedná se o 

globální test ukazující celkovou charakteristiku kategoriální proměnné. Jeho hodnota je 

významnější než dílčí výsledky regresní analýzy. Pokud tento test vyšel jako statisticky 

významný, byly dále zkoumány dílčí výsledky jednotlivých kategoriálních proměnných.  

Grafy závislosti hladiny sledovaného biomarkeru na roku odběru byly vytvořeny v 

programu MS Excel 2010. Pro tyto grafy byly vypočteny geometrické průměry, které 

umožňují odhad střední hodnoty u dat s tzv. logaritmicko-normálním rozdělením. 

V této diplomové práci byla zvolena hladina významnosti pro výpočty (α = 0,05), 

skutečná hladina významnosti je vyjádřena jako p hodnota. 
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7. Výsledky 

Výsledky jsou prezentovány pomocí spojnicových grafů a tabulek s upravenými 

výstupy regresní analýzy programu STATA 12 s následnou slovní interpretací. 

Ke každému regresnímu modelu je uveden koeficient determinace (R
2
) a počet 

jedinců (N). 

Konstanta uvedená pod každou tabulkou obsahuje zvolené (referenční) kategorie, ke 

kterým jsou vztahovány ostatní sledované kategorie uvedené v tabulce. 

7.1. Kadmium v moči u dospělé populace  

Nejprve byl sledován vliv roku odběru na hladinu kadmia v moči. Hlavní účinek 

proměnné (rok odběru) je statisticky významný (p<0,001). Dílčí výsledky regresní analýzy 

(Tabulka 4) ukazují, že oproti referenční kategorii (roku 1996) mají všechny ostatní 

roky statisticky významně (p<0,001) nižší hladiny kadmia v moči, kromě roku 1998, který 

se od roku 1996 statisticky významně neliší. Z pohledu na regresní koeficienty a na graf 

(Graf 1) vyplývá mírný kolísavý klesající trend od roku 1996 pro kadmium v moči u 

dospělých. Pro komplexnější výsledky byla provedena regresní analýza, kde byly zapojeny 

další faktory, které mohou mít vliv na hladiny kadmia v moči u dospělých (Tabulka 5). 
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Tabulka 4: Regresní analýza pro závislost hladiny kadmia v moči u dospělých na 

roku odběru biologických vzorků. (N = 2932; R
2
 = 0,05; test významnosti modelu 

p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,841 <0,001 (-0,934; -0,748) 

Rok odběru    

1998 -0,119 0,076 (-0,250; 0,012) 

2000 -0,345 <0,001 (-0,477; -0,214) 

2002 -0,334 <0,001 (-0,466; -0,203) 

2003 -0,608 <0,001 (-0,739; -0,476) 

2005 -0,392 <0,001 (-0,533; -0,251) 

2007 -0,386 <0,001 (-0,520; -0,252) 

2009 -0,570 <0,001 (-0,700; -0,441) 

2011 -0,733 <0,001 (-0,919; -0,547) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 

 

Graf 1: Vývoj hladiny kadmia v moči dospělých v letech 1996 až 2011. 
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Tabulka 5: Regresní analýza pro závislost hladiny kadmia v moči u dospělých na 

dalších vybraných parametrech. (N = 2932; R
2
 = 0,09; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -1,083 <0,001 (-1,193; -0,973) 

Rok odběru    

1998 -0,133 0,042 (-0,262; -0,005) 

2000 -0,356 <0,001 (-0,486; -0,227) 

2002 -0,338 <0,001 (-0,467; -0,209) 

2003 -0,609 <0,001 (-0,737; -0,479) 

2005 -0,444 <0,001 (-0,582; -0,304) 

2007 -0,444 <0,001 (-0,576; -0,312) 

2009 -0,639 <0,001 (-0,768; -0,511) 

2011 -0,951 <0,001 (-1,142; -0,759) 

Pohlaví    

ženy 0,191 <0,001 (0,119; 0,263) 

Věkové skupiny    

30-40 let 0,218 <0,001 (0,143; 0,293) 

41-64 let 0,427 <0,001 (0,340; 0,514) 

Kouření    

Aktivní kuřák 0,115 0,002 (0,044; 0,186) 

Vystavení ETS -0,052 0,153 (-0,122; 0,019) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996, muži, nekuřáci, věková kategorie 18-29 let, 

nevystaveni tabákovému kouři 

 

Bylo zjištěno, že pohlaví má statisticky významný vliv na hladiny kadmia v moči 

(p<0,001). Ženy mají vyšší hladiny kadmia v moči než muži- Graf 2. 
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Graf 2: Porovnání vývoje hladiny kadmia v moči mužů a žen v letech 1996 až 2011. 

 

Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u věkových skupin (p<0,001). S rostoucím 

věkem se hladiny kadmia v moči zvyšují. Dále bylo zjištěno, že kuřáci, dle předpokladu, 

mají statisticky významně vyšší hladiny kadmia v moči než nekuřáci (p<0,001) viz Graf 3. 

Pasivní vystavení tabákovému kouři se v této studii neprokázalo jako statisticky významné. 

 

Graf 3: Porovnání vývoje hladiny kadmia v moči kuřáků a nekuřáků v letech 1996 

až 2011. 

 

Od roku 2005 je u 283 dobrovolných dárců krve k dispozici údaj o vzdělání, proto 

byla tato data prostřednictvím regresní analýzy statisticky zpracována, z výsledků vyplývá, 
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že pro sledované období nemá vzdělání statisticky významný vliv (p=0,772) na hladinu 

kadmia v moči dospělé populace. 

7.2. Kadmium v krvi u dospělých 

Regresní analýza vztažená k roku odběru ukázala mírný klesající trend v hladinách 

kadmia v krvi dospělých. Celkový efekt roku odběru na hladiny kadmia v krvi byl 

prokázán jako statisticky významný (p<0,001). Dílčí výsledky jsou uvedeny v Tabulka 6. 

Klesající trend je patrný z následujícího grafu a regresních koeficientů (Graf 4). Pro 

komplexnější určení vývojového trendu je v tomto případě zapotřebí oddělit kuřáky od 

nekuřáků jak ukazuje Graf 5. 

 

Tabulka 6: Regresní analýza pro závislost hladiny kadmia v krvi u dospělých na 

roku odběru biologických vzorků. (N = 4422; R
2
 = 0,05; test významnosti modelu 

p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,276 <0,001 (-0,356; -0,196) 

Rok odběru    

1997 -0,206 <0,001 (-0,320; -0,092) 

1998 -0,101 0,085 (-0,216; 0,014) 

1999 -0,363 <0,001 (-0,477; -0,248) 

2000 -0,291 <0,001 (-0,406; -0,177) 

2001 -0,139 0,017 (-0,254; -0,025) 

2002 -0,451 <0,001 (-0,565; -0,336) 

2003 -0,565 <0,001 (-0,679; -0,450) 

2005 -0,254 <0,001 (-0,368; -0,140) 

2007 -0,505 <0,001 (-0,618; -0,391) 

2009 -0,674 <0,001 (-0,788; -0,560) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 
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Graf 4: Vývoj hladiny kadmia v krvi dospělých v letech 1996 až 2009. 

 

Graf 5: Porovnání vývoje hladiny kadmia v krvi kuřáků a nekuřáků v letech 1996 až 

2009. 

 

V další regresní analýze byly zahrnuty faktory, které mohou mít vliv na hladinu 

kadmia v krvi u dospělých (pohlaví, věk, kuřácké návyky a vystavení tabákovému kouři) 

jak ukazuje Tabulka 7. Z výsledků bylo zjištěno, že ženy mají statisticky významně vyšší 

hladiny kadmia v krvi než muži (p = 0,022). S věkem statisticky významně narůstá hladina 

kadmia v krvi (p<0,001). Statisticky významný vliv má v tomto případě aktivní kouření 

(p<0,001) i vystavení tabákovému kouři – pasivní kouření (p<0,001). Kuřáci mají vyšší 
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hladiny kadmia v krvi než nekuřáci, lidé vystavení ETS mají vyšší hladiny kadmia v krvi 

než lidé, kteří nejsou vystaveni ETS. 

Dále byla provedena regresní analýza pouze pro nekuřáky pro celé sledované období 

(1996 – 2009), výsledky ukazují na mírný klesající trend v hladinách kadmia v krvi pro 

tuto skupinu jedinců. Celkový efekt roku odběru je statisticky významný (p<0,001). Pro 

kuřáky se tento trend neprojevil, zde byl nalezen kolísavý průběh ve sledovaném období 

pro hladiny kadmia v krvi (Graf 5). 

 

Tabulka 7: Regresní analýza pro závislost hladiny kadmia v krvi u dospělých na 

dalších vybraných parametrech. (N = 4422; R
2
 = 0,37; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,760 <0,001 (-0,836; -0,685) 

Rok odběru    

1997 -0,219 <0,001 (-0,313; -0,126) 

1998 -0,113 0,019 (-0,206; -0,019) 

1999 -0,357 <0,001 (-0,450; -0,263) 

2000 -0,279 <0,001 (-0,373; -0,186) 

2001 -0,116 0,015 (-0,209; -0,022) 

2002 -0,382 <0,001 (-0,476; -0,288) 

2003 -0,478 <0,001 (-0,572; -0,384) 

2005 -0,164 <0,001 (-0,257; -0,070) 

2007 -0,426 <0,001 (-0,517; -0,330) 

2009 -0,536 <0,001 (-0,630; -0,442) 

Pohlaví    

ženy 0,052 0,022 (0,008; 0,096) 

Věkové skupiny    

30-40 let 0,061 0,009 (0,015; 0,107) 

41-64 let 0,138 <0,001 (0,084; 0,192) 

Kouření    

Aktivní kuřák 1,001 <0,001 (0,957; 1,046) 

Vystavení ETS 0,115 <0,001 (0,072; 0,159) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996, muži, nekuřáci, věková kategorie 18-29 let, 

nevystaveni tabákovému kouři 
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Od roku 2005 je k dispozici údaj o vzdělání dobrovolných dárců krve, pro tyto roky 

(2005, 2007 a 2009) se vliv vzdělání na hladinu kadmia v krvi ukázal jako statisticky 

nevýznamný (p=0,489), stejně jako vliv věku (p=0,162). Do regresní analýzy bylo 

započítáno celkem 318 jedinců. 

7.3. Kadmium v moči u dětí 

Regresní analýza u hladiny kadmia v moči u dětí ukázala kolísavý trend ve 

sledovaném období s nárůstem v roce 2002, v posledních letech dochází k výraznému 

poklesu. Nárůst v roce 2002 nemá biologicky významný vliv na zdravotní stav jedince, 

hodnoty kadmia se pohybují hluboko pod zdravotně významnými limitními hodnotami. 

Zdravotně významná limitní hodnota HBM I pro děti je 0,5 µg/l 

(http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf). Hlavní vliv 

roku odběru na hladinu kadmia v moči u dětí je statisticky významný (p<0,001). Dílčí 

výsledky (Tabulka 8) pak ukazují, že statisticky významné oproti roku 1996 jsou všechny 

ostatní roky kromě roku 2000 a 2006. Vývojový trend je znázorněn pomocí následujícího 

grafu (Graf 6). 

 

Tabulka 8: Regresní analýza pro závislost hladiny kadmia v moči u dětí na roku 

odběru biologických vzorků. (N = 3483; R
2
 = 0,12; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -1,392 <0,001 (-1,466; -1,318) 

Rok odběru    

1997 -0,493 <0,001 (-0,600; -0,386) 

1998 -0,437 <0,001 (-0,545; -0,336) 

1999 -0,673 <0,001 (-0,780; -0,566) 

2000 -0,071 0,201 (-0,179; 0,037) 

2002 0,236 <0,001 (0,128; 0,345) 

2003 -0,191 <0,001 (-0,309; -0,075) 

2006 -0,102 0,066 (-0,211; 0,007) 

2008 -0,136 0,019 (-0,250; -0,022) 

2011 -0,881 <0,001 (-1,040; -1,318) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 

http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf
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Graf 6: Vývoj hladiny kadmia v moči dětí v letech 1996 až 2011. 

 

Pro komplexnější výsledky byly do regresní analýzy zahrnuty další faktory, které 

mohou mít vliv na hladiny kadmia v moči u dětí. Pohlaví (p=0,525), věk (p=0,933) a 

vystavení ETS (p=0,335) nemají statisticky významný vliv na sledované hladiny kadmia 

(Graf 7). 

 

Graf 7: Porovnání vývoje hladiny kadmia v moči chlapců a dívek v letech 1996 až 

2011. 
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7.4. Rtuť v moči dospělí 

Výsledky regresní analýzy ukazují, že rok odběru má statisticky významný vliv na 

hladiny rtuti v moči u dospělých (p<0,001). Dílčí výsledky ukazují, že statisticky 

významně se od roku 1996 liší pouze rok 1998 (p=0,040), 2005 (p<0,001) a 2007 

(p<0,001), což ukazuje na stabilní vývojový trend s nárůstem v roce 2005 (Tabulka 9, Graf 

8). 

 

Tabulka 9: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti v moči u dospělých na roku 

odběru biologických vzorků. (N = 2869; R
2
 = 0,03; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,387 <0,001 (-0,518; -0,257) 

Rok odběru    

1998 -0,192 0,040 (-0,376; -0,009) 

2000 -0,011 0,911 (-0,195; 0,174) 

2002 -0,180 0,054 (-0,364; 0,003) 

2003 -0,011 0,908 (-0,195; 0,173) 

2005 0,522 <0,001 (0,324; 0,719) 

2007 0,399 <0,001 (0,217; 0,581) 

2009 0,115 0,209 (-0,065; 0,296) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 
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Graf 8: Vývoj hladiny rtuti v moči dospělých v letech 1996 až 2009. 

 

Pro získání komplexnějších výsledků pro vývojový trend byla zadána regresní 

analýza s dalšími faktory, které mohou mít vliv na hladinu rtuti v moči u dospělé populace 

(Tabulka 10). 

Rok odběru ukazuje na stabilní trend v období 1998 až 2003, měření v roce 2005 

(p<0,001) ukazuje statisticky významný nárůst hladin rtuti v moči, v průběhu dvou 

následujících měření se hodnoty dostávají v roce 2009 na úroveň roku 1998. Nárůst v roce 

2005 je patrný jak u mužů tak výrazněji u žen - jak ukazuje Graf 9. Stejně tak je patrný 

nárůst jak u kuřáků tak u výrazněji u nekuřáků . 

Pohlaví má statisticky významný vliv na hladinu rtuti v moči u dospělé populace 

(p<0,001). Ženy mají vyšší hladiny rtuti v moči než muži. S rostoucím věkem se statisticky 

významně zvyšují hladiny rtuti v moči (p<0,001). Aktivní kuřáci mají statisticky 

významně nižší hladiny rtuti v moči (p=0,004), stejný trend ukazují jedinci vystavení 

tabákovému kouři (p<0,001). 
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Tabulka 10: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti v moči u dospělých na 

dalších vybraných parametrech. (N = 2869; R
2
 = 0,08; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,548 <0,001 (-0,702; -0,395) 

Rok odběru    

1998 -0,131 0,153 (-0,309; 0,049) 

2000 0,027 0,764 (-0,152; 0,207) 

2002 -0,168 0,066 (-0,347; 0,011) 

2003 0,009 0,924 (-0,171; 0,188) 

2005 0,411 <0,001 (0,217; 0,604) 

2007 0,285 0,002 (0,107; 0,463) 

2009 -0,007 0,942 (-0,183; 0,170) 

Pohlaví    

ženy 0,554 <0,001 (0,455; 0,653) 

Věkové skupiny    

30-40 let 0,192 <0,001 (0,088; 0,296) 

41-64 let 0,218 <0,001 (0,097; 0,339) 

Kouření    

Aktivní kuřák -0,147 0,004 (-0,246; 0,047) 

Vystavení ETS -0,1984 <0,001 (-0,297; -0,099) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996, muži, nekuřáci, věková kategorie 18-29 let, 

nevystaveni tabákovému kouři. 
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Graf 9: Porovnání vývoje hladiny rtuti v moči mužů a žen v letech 1996 až 2009. 

 

Graf 10: Porovnání vývoje hladiny rtuti v moči kuřáků a nekuřáků v letech 1996 až 

2009. 

 

Od roku 2007 je k dispozici údaj o konzumaci ryb a její četnosti. Hlavní vliv 

konzumace ryb na hladinu rtuti v moči ve sledovaném souboru jedinců není statisticky 

významný, jak ukazují výsledky celkového efektu konzumace ryb (p=0,09). Vzdělání 

nemá statisticky významný vliv (p=0,422) na množství rtuti v moči. 

Pro rok 2009 je dostupný údaj o počtu amalgámových výplní u dospělé populace. 

Výsledky regresní analýzy pro 380 jedinců ukazují, že počet amalgámových výplní má 
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statisticky významný vliv na hladinu rtuti v moči (p<0,001). Jedinci s více amalgámovými 

výplněmi mají vyšší hladiny rtuti v moči. 

7.5. Rtuť v krvi u dospělých 

Regresní analýza pro hladiny rtuti v krvi dospělých v závislosti na roku odběru 

biologického materiálu Tabulka 11, ukazuje kolísavý trend v průběhu sledovaného období 

(Graf 11). Hlavní vliv roku odběru na hladinu rtuti v krvi u dospělých je statisticky 

významný (p<0,001). 

 

Tabulka 11: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti v krvi u dospělých na roku 

odběru biologických vzorků. (N = 4415; R
2
 = 0,11; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,209 <0,001 (-0,285; -0,134) 

Rok odběru    

1997 0,126 0,023 (0,017; 0,235) 

1998 -0,482 <0,001 (-0,591; -0,373) 

1999 0,017 0,754 (-0,091; 0,126) 

2000 0,487 <0,001 (0,379; 0,596) 

2001 0,114 0,040 (0,005; 0,222) 

2002 -0,111 0,044 (-0,220; -0,003) 

2003 0,112 0,044 (0,003; 0,221) 

2005 0,153 0,005 (0,045; 0,262) 

2007 0,102 0,063 (-0,006;0,210) 

2009 -0,297 <0,001 (-0,405; -0,189) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 
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Graf 11: Vývoj hladiny rtuti v krvi dospělých v letech 1996 až 2009. 

 

Pro komplexnost získaných informací byly do regresní analýzy zařazeny další 

faktory, které mohou mít vliv na hladiny rtuti v krvi dospělých. Výsledky analýzy jsou 

uvedeny v následující Na hladiny rtuti v krvi má statisticky významný vliv pohlaví 

(p<0,001), ženy mají vyšší hladiny než muži (Graf 12). Věkové skupiny 30-40 let a 41-64 

mají statisticky významně vyšší hladiny rtuti v krvi (p<0,001), než věková skupina 18-29 

let. Aktivní kouření (p=<0,001) a vystavení ETS (p=0,002) mají statisticky významný vliv 

na hladiny rtuti v krvi; kuřáci a jedinci vystaveni ETS mají nižší hladiny rtuti oproti 

nekuřákům (Tabulka 12, Graf 13). 
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Tabulka 12: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti v krvi u dospělých na 

dalších vybraných parametrech. (N = 4415; R
2
 = 0,11; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -0,263 <0,001 (-0,350; -0,176) 

Rok odběru    

1997 0,124 0,023 (0,017; 0,232) 

1998 -0,476 <0,001 (-0,583; -0,368) 

1999 0,022 0,694 (-0,086; 0,127) 

2000 0,485 <0,001 (0,378; 0,059) 

2001 0,103 0,061 (-0,005; 0,210) 

2002 -0,123 0,023 (-0,232; -0,017) 

2003 0,010 0,068 (-0,008; 0,208) 

2005 0,101 0,064 (-0,006; 0,208) 

2007 0,048 0,376 (-0,059; 0,155) 

2009 -0,368 <0,001 (-0,475; -0,261) 

Pohlaví    

ženy 0,138 <0,001 (0,088; 0,190) 

Věkové skupiny    

30-40 let 0,168 <0,001 (0,116; 0,221) 

41-64 let 0,172 <0,001 (0,110; 0,234) 

Kouření    

Aktivní kuřák -0,150 <0,001 (-0,201; -0,010) 

Vystavení ETS -0,080 0,002 (-0,130; -0,029) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996, muži, nekuřáci, věková kategorie 18-29 let, 

nevystaveni tabákovému kouři 

 

Od roku 2007 je u sledovaných jedinců k dispozici údaj o konzumaci ryb. Regresní 

analýza pro 801 jedinců ukázala, že četnost konzumace ryb není statisticky významná 

(p=0,906) pro sledovaný soubor jedinců. Pro rok 2009 je k dispozici údaj o počtu 

amalgámových výplní celkem u 390 jedinců. Tento údaj byl přidán mezi faktory 

ovlivňující hladiny rtuti v krvi. Výsledky ukazují, že jedinci s více amalgámovými 
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výplněmi mají vyšší hladiny rtuti v krvi (p<0,001). Vzdělání nemá statisticky významný 

vliv na hladinu rtuti v krvi (p=0,057). 

 

Graf 12: Porovnání vývoje hladiny rtuti v krvi mužů a žen v letech 1996 až 2009. 

 

Graf 13: Porovnání vývoje hladiny rtuti v krvi kuřáků a nekuřáků v letech 1996 až 

2009. 
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7.6. Rtuť v moči děti 

Regresní analýza vztažená pouze na rok odběru biologického materiálu ukazuje 

kolísavý trend do roku 2002 (Tabulka 13). V následujících měřeních dochází k poklesu 

hladiny rtuti v moči u dětí. Pro komplexnější výsledky byly do regresní rovnice přidány 

faktory pohlaví a věk. Pohlaví má statisticky významný vliv na hladinu rtuti v moči u dětí 

(p<0,001), dívky mají vyšší hladiny než chlapci (Graf 15). Není statisticky významný 

rozdíl mezi věkovými skupinami 6-9 let a 10-12 let (p=0,764) (Graf 14). Rok odběru je 

jako celkový faktor statisticky významný pro hladiny rtuti v moči u dětí (p<0,001). 

 

Tabulka 13: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti v moči u dětí na roku 

odběru biologických vzorků. (N = 3354; R
2
 = 0,04; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -1,220 <0,001 (-1,328; -1,111) 

Rok odběru    

1997 0,280 <0,001 (0,123; 0,437) 

1998 0,165 0,039 (0,008; 0,322) 

1999 0,091 0,259 (-0,067; 0,248) 

2000 0,300 <0,001 (0,142; 0,459) 

2002 0,508 <0,001 (0,348; 0,667) 

2003 0,253 0,004 (0,082; 0,425) 

2006 -0,001 0,987 (-0,162; 0,159) 

2008 -0,476 <0,001 (-0,643; -0,309) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 

 

Pro komplexnější výsledky byly do regresní rovnice přidány faktory pohlaví a věk. 

Pohlaví má statisticky významný vliv na hladinu rtuti v moči u dětí (p<0,001), dívky mají 

vyšší hladiny než chlapci (Graf 15). Není statisticky významný rozdíl mezi věkovými 

skupinami 6-9 let a 10-12 let (p=0,764). 
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Graf 14: Vývoj hladiny rtuti v moči dětí v letech 1996 až 2008. 

 

Graf 15: Porovnání vývoje hladiny rtuti v moči chlapců a dívek v letech 1996 až 

2008. 

 

Pro rok 2008 jsou k dispozici informace o konzumaci ryb a počtu amalgámových 

výplní. Výsledky regresní analýzy pro tento rok (225 jedinců) ukazují, že není rozdíl mezi 

chlapci a dívkami (p=0,788), ryby nemají statisticky významný vliv na hladiny rtuti v moči 

(p=0,322). Jedinci s vyšším počtem amalgámových výplní mají statisticky významně vyšší 

hladiny rtuti v moči (p<0,001), ale nepřekračují zdravotně významné limity (HBM I 5µg/g 

kreatininu) (http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf). 

http://www.umweltdaten.de/gesundheit/%20monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf
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7.7. Rtuť ve vlasech u dětí 

Pro hodnoty rtuti ve vlasech byla vytvořena regresní analýza. V případě vztahu 

pouze k roku odběru se ukázal kolísavý trend hladin rtuti ve vlasech u dětí (Graf 16). 

Hlavní vliv roku odběru na hladinu rtuti ve vlasech u dětí je statisticky významný 

(p<0,001). Dílčí výsledky ukazuje následující Tabulka 14. 

 

Tabulka 14: Regresní analýza pro závislost hladiny rtuti ve vlasech u dětí na roku 

odběru biologických vzorků. (N = 3538; R
2
 = 0,11; test významnosti modelu p<0,001). 

Sledované parametry Regresní koeficient b p hodnota 95% CI 

Konstanta* -1,578 <0,001 (-1,638; -1,518) 

Rok odběru    

1997 -0,082 0,066 (-0,170; 0,005) 

1998 -0,282 <0,001 (-0,371; -0,194) 

1999 -0,281 <0,001 (-0,369; -0,193) 

2000 0,184 <0,001 (0,094; 0,273) 

2001 0,086 0,067 (-0,006; 0,176) 

2002 -0,027 0,568 (-0,118; 0,065) 

2003 -0,397 <0,001 (-0,491; 0,303) 

2006 -0,422 <0,001 (-0,512; -0,334) 

2008 -0,004 0,931 (-0,096; 0,087) 

2011 -0,743 <0,001 (-0,870; -0,616) 

*referenční kategorie: rok odběru 1996 

 

Při rozšíření faktorů vstupujících do regresní analýzy bylo zjištěno, že věk (p=0,370) 

ani pohlaví (p=0,066) nemají statisticky významný vliv na hladinu rtuti ve vlasech u dětí 

(Graf 17). 

Pro rok 2008 a 2011 je k dispozici údaj o konzumaci ryb a počtu amalgámových 

výplní. Regresní analýzou bylo zjištěno (pro 265 jedinců), že amalgamové výplně nemají 

vliv na hladinu rtuti ve vlasech (p=0,957). Jako statisticky významné po adjustaci na věk a 

pohlaví se pro tyto roky ukazuje konzumace ryb (p= 0,043). Jedinci, kteří konzumují ryby 

1x týdně a 2x týdně a více mají vyšší hladiny rtuti ve vlasech. 
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Graf 16: Vývoj hladiny rtuti ve vlasech dětí v letech 1996 až 2011. 

 

Graf 17: Porovnání vývoje hladiny rtuti ve vlasech chlapců a dívek v letech 1996 až 

2011. 

 

Dále bylo zjišťováno, zda má na hladiny biomarkerů v jednotlivých matricích vliv 

BMI. Analýza byla provedena jak u dětí, tak u dospělých. Bylo zjištěno, že BMI má 

statisticky významný vliv pouze na hladinu rtuti v moči u dospělé populace (p=0,032). 
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8. Diskuze 

K hodnocení a interpretaci výsledků je nutno přistupovat s vědomím nejistot 

ovlivňujících správnost a přesnost analytických výsledků, značných inter individuálních 

rozdílů typických pro výsledky biologického monitoringu a pravděpodobnostního 

charakteru zjištěných dat (odborné zprávy biologického monitoringu 1994-2011). 

Interpretace významu hodnot pro individuální chemickou látku je velmi obtížné 

z důvodu interakcí mezi různými látkami v organizmu (Birgisdottir et al. 2013). 

8.1. Soubor jedinců 

Sledovaný soubor jedinců poskytuje jedinečnou možnost sledování vývojového 

trendu u vybraných biomarkerů jak u dětské tak u dospělé populace. Sledované období 

1996 – 2011 je s ohledem na expoziční zdroje rtuti a kadmia stabilní, jak ukazují výsledky 

jejich dlouhodobého sledování v médiích prostředí. Limitujícím pro tento sledovaný 

soubor je, že u dospělé populace se nejedná o zcela náhodný výběr jedinců, všichni 

sledovaní jedinci jsou dobrovolnými dárci krve. Poslední sledovaný rok 2011 pak podává 

velmi orientační údaje pro dospělou populaci, neboť se jedná pouze o ženy, které nejsou 

dobrovolnými dárkyněmi krve. Tyto ženy byly získány prostřednictvím základních škol 

v rámci projektu COPHES/DEMOCOPHES. 

8.2. Vývoj dotazníků 

Postupný vývoj MZSO pak ukazuje na nedostatky v získávání informací od 

jednotlivých participantů. V letech 1996-2003 zcela chybí údaje o vzdělání či konzumaci 

vybraných potravin, které mají prokázaný vliv na hladiny sledovaných biomarkerů 

v biologickém materiálu. Tato situace se postupně mění a od participantů je získáváno 

větší množství informací. Nicméně v dnešní době bude nutné tyto informace dále 

rozšiřovat a zohledňovat nové expoziční zdroje. Jako příklad zde mohu uvést změnu 

kuřáckých návyků. Od roku 2012 se stále více lidí zajímá o elektronické cigarety, které na 

první pohled mohou přinášet menší riziko expozice kadmiu, ale na druhou stranu přináší 

prostor pro nové studie zabývající se touto problematikou. Dalším příkladem by mohla být 

konzumace ryb. Je zapotřebí od participantů získávat přesnější informace o druzích ryb, 

které konzumují. V neposlední řadě se zde otevírá problematika amalgámových výplní a 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odborne-zpravy-1
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používání dozovaného či nedozovaného amalgámu, kdy každý z nich může představovat 

jinou míru expozice. 

8.3. Analytické zpracování 

Analýzy jednotlivých biomarkerů probíhaly v období 1996-2003 v několika 

laboratořích okresních či krajských hygienických stanic v místech odběru. Tyto laboratoře 

musely od roku 1998 splňovat QA/QC, nicméně ne všechny laboratoře tou dobou měly 

absolvovány mezinárodní laboratorní porovnávací testy, které zajišťují shodnost získaných 

výsledků a jejich možné porovnávání mezi sebou. Od roku 2005 již analýzy probíhají 

pouze v jedné laboratoři a získané výsledky tak poskytují přesnější a lépe porovnatelné 

výsledky. V průběhu sledovaného období došlo také ke zpřesnění jednotlivých analýz, 

tento vývoj probíhá stále. V prvních sledovaných letech se v dětské populaci objevuje 

mnoho hodnot pod limitem detekce tehdy používané analytické metody. Nahrazením 

těchto hodnot ½ LOD je možností, kdy lze s výsledky dále pracovat, nicméně do 

jednotlivých výpočtů vnáší jistou chybu. Zvýšení citlivosti metody tak umožňuje zachytit i 

velmi malé množství chemické látky v organizmu. 

8.4. Expoziční zdroje pro kadmium v ČR 

Expozičními zdroji pro kadmium je především dietární expozice, aktivní kouření, 

v malé míře pak příjem kadmia z ovzduší. Expozice kadmiu z potravin je sledována v tzv. 

spotřebním koši. Jednotlivé potraviny jsou nakupovány v běžných obchodních sítích na 

několika místech České republiky a po běžné kulinární úpravě dále analyzovány. Takto 

získané výsledky lze aplikovat na celou Českou republiku vzhledem ke zjištění, že 

jednotlivé lokality se mezi sebou neliší (Obchodní síť se zastoupením prodejen v různých 

částech republiky mají stejné dodavatele potravin a z tohoto důvodu se lokálně neliší). 

(souhrnné zprávy systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 1998-2011). Pro 

kadmium lze z výsledků dietární expozice usuzovat na kolísavý vývoj v jednotlivých 

letech. 

Kouření je jedním z nejvýznamnějších expozičních zdrojů kadmia. Jak udává zpráva 

o prevalenci kouření v ČR (Sovinová et al. 2012), lze pozorovat dlouhodobý stav bez 

významného trendu v počtu kuřáků ve společnosti. Pro stanovení kadmia v moči a krvi u 

dospělých byli aktivní kuřáci odděleni od nekuřáků. Hladina Cd v krvi vyjadřuje 

především aktuální celkovou expozici, kadmium se váže na erytrocyty. Biologický poločas 

http://www.szu.cz/publikace/archiv-souhrnnych-zprav
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v krvi je kratší než v ledvinách – asi 2,5 měsíce (Welinder et al. 1977). Výrazný faktor 

zvyšující hladinu kadmia v krvi je právě kouření. Kadmium v moči je především 

indikátorem celkové tělesné zátěže a poskytuje informace o množství kadmia 

kumulovaného v organizmu. Obsah kadmia ve vlasech není příliš významným prediktorem 

expozice – proto nebyl u dětí v této diplomové práci sledován.  

Kadmium v ovzduší jen velmi málo ovlivňuje hladiny kadmia v organizmu. Ve 

sledovaném období v žádné z lokalit, které byly zařazeny do studie, kadmium v ovzduší 

nepřekročilo roční imisní limit, který je stanoven na 0,005µg/m
3
. Sledovaná města se 

dlouhodobě pohybují hluboko pod tímto limitem (odborné zprávy monitoringu ovzduší 

1996-2011). 

8.5. Expoziční zdroje pro rtuť v ČR 

Dietární expozice rtuti ukazuje v průběhu sledovaného období (1996-2011) setrvalý 

stav (1,5 – 3% PTWI). Konzumace ryb v ČR je dlouhodobě pod evropským průměrem. 

Průměrné hladiny rtuti v matricích nepřekračují zdravotní limitní hodnoty, (5µg/g 

kreatininu v moči, 5 µg/l v krvi)  

(http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf). 

Dalším velmi významným zdrojem, jak uvádí mnohá literatura, jsou amalgámové 

zubní výplně. V dnešní době lze amalgámové výplně připravovat dvojím způsobem. 

Prvním je ruční míchání amalgámu, které přináší riziko vyšší expozice jak stomatologa, tak 

pacienta a menší trvanlivost výsledné výplně. Druhým způsobem je příprava tzv. 

dozovaného amalgámu, tedy promíchání předem připravené kapsle ve speciálním přístroji. 

Tato příprava by měla zaručit vždy stejný poměr míchaných přísad a stejnou konzistenci. 

Příprava dozovaného amalgámu pak nepředstavuje pro stomatologa ani pacienta zdroj 

expozice rtuti. V ČR se touto problematikou zabývá česká stomatologická komora. 

 (http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=77&id_text=449) 

  

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav
http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf
http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=77&id_text=449
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8.6. Výsledky získané pro jednotlivé biomarkery v různých 

matricích 

8.6.1. Kadmium u dospělé populace 

Výsledky pro celou dospělou populaci ukazují na kolísavý, mírný klesající trend, 

ačkoliv sledované expoziční zdroje jsou v období 1996 až 2011 stabilní. V této diplomové 

práci byly sledovány pouze některé expoziční zdroje. Od roku 1996 je k dispozici údaj o 

kuřáckých návycích a vystavení ETS, nicméně zcela chybí údaje o konkrétní dietární 

expozici, tedy o konzumaci potravin, které mohou obsahovat kadmium (vnitřnosti, 

cereálie, brambory apod.). V průběhu sledovaných let se také mění názor lidí na pasivní 

kouření. Lidé, kteří nekouří, stále častěji vyhledávají nekuřácké prostory a mění se tak 

tolerance ke kouření v ČR i když stále zůstává vysoká oproti zemím EU. Na základě 

dostupných informací nelze s jistotou říci, co je příčinou snižování hladin kadmia v 

biologickém materiálu. Klesající vývojový trend byl zjištěn u hladin kadmia v krvi, ale 

pouze u nekuřáků, zde se průměrné hladiny kadmia v krvi snížily z 0,57 µg/l v roce 1996 

na 0,29 µg/l v roce 2009. Dále byl zjištěn klesající trend hladin kadmia v moči. Hodnoty 

GM pro dospělé klesly z 0,43 µg/g kreatininu v roce 2009 na 0,24 µg/g kreatininu v roce 

2009. Pro rok 2011 jsou dostupná data pouze pro ženy (GM = 0,21 µg/g kreatininu). 

Zahraniční studie např. (Bjermo et al. 2013) udávají, že stravovací zvyklosti v populaci 

jsou v zásadě podobné a nelze tak jednoznačně odlišit jednotlivé potravinové expoziční 

zdroje. 

Zjištěné výsledky dále ukazují na statisticky významný rozdíl mezi pohlavími, ženy 

mají vyšší hladiny kadmia v organizmu než muži. Statisticky významný rozdíl mezi 

pohlavími prokazují i mnohé zahraniční studie např.: (Barregard et al. 2010, Castaño et al. 

2012, Lee et al. 2012, Mortensen et al. 2011). Tento rozdíl mezi pohlavími je spojován 

s typickým nedostatkem železa u žen (Olsson et al. 2002, Vahter et al. 2002) a vyšší 

absorpcí kadmia. 

V této diplomové práci bylo dále zjištěno, že kuřáci mají statisticky významně vyšší 

hladiny kadmia v organizmu než nekuřáci; tyto výsledky jsou srovnatelné s výsledky 

mnoha výsledky zahraničních autorů např.: (Lee et al. 2012, Marano et al. 2012, 

Mortensen et al. 2011). Podobné výsledky ukazuje i studie (Barregard et al. 2010), která 

analyzovala kadmium přímo ve tkáních ledvin živých dárců ledvin pro transplantaci. Podle 
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studie (Marano et al. 2012) nebyl naměřen statisticky významný rozdíl v geometrických 

průměrech nekuřáků a jiných uživatelů tabáku (př. žvýkání, atd.). Byl však nalezen 

statisticky významný rozdíl nekuřáků od kuřáků jak v moči, tak v krvi, což odpovídá 

výsledkům předkládané diplomové práce. Rozdíl mezi kuřáky a jiným způsobem užívání 

tabáku je podle (Marano et al. 2012) v tom, že absorpce kadmia v plicích činí asi 25 – 50% 

a v zažívacím traktu pouze 0,5 – 12%. Důležitým jevem, který ovlivňuje hladinu kadmia v 

organizmu, je podle této studie hoření (spalování) tabáku. 

Výsledky v České populaci dále ukazují na rostoucí hladinu kadmia v organizmu se 

zvyšujícím se věkem; tyto výsledky korespondují s jinými zahraničními studiemi (Bjermo 

et al. 2013, Castaño et al. 2012, Lee et al. 2012, Mortensen et al. 2011, Olsson et al. 2002). 

Tento výsledek je velmi častý v případech, kdy je sledována populace s nízkou 

environmentální zátěží. Kadmium se v průběhu let akumuluje ve tkáni ledvin, odkud je pak 

postupně vyplavováno. 

8.6.2. Kadmium u dětské populace 

Hladiny kadmia v moči u dětí může zvyšovat především konzumace potravin 

(Wilhelm et al. 2006), tyto informace bohužel ve sledovaném souboru nejsou k dispozici. 

Výsledky diplomové práce ukazují, že pasivní vystavení dětí tabákovému kouři nemá 

statisticky významný vliv na hladiny kadmia v moči, stejné výsledky ukazuje německá 

studie (Wilhelm et al. 2006). 

8.6.3. Rtuť u dospělé populace 

Výsledky ukazují, že ženy ve sledované populaci mají vyšší hladiny rtuti 

v organizmu než muži, lze uvažovat o vyšší konzumaci ryb u žen či lepší sanaci chrupu jak 

uvádí studie (Batáriová 2006). Nicméně tyto informace nejsou k dispozici a měly by být 

ověřeny v dalších studiích. 

Naopak studie (Bjermo et al. 2013) uvádí, že ve sledované Švédské populaci 

dospělých mají muži vyšší hladiny rtuti než ženy. I přes tento jev nejsou rozdíly mezi 

pohlavími jednoznačně vysvětlitelné. V ČR je konzumace ryb dlouhodobě pod evropským 

průměrem, naopak v zemích jako je Švédsko, jsou ryby konzumovány poměrně častěji. 

Studie (Bjermo et al. 2013) vysvětluje rozdíl mezi muži a ženami rozdílnou četností 

konzumace ryb (ženy v těhotenství konzumují méně a jiné druhy ryb) než muži. 



62 

 

Další výsledky pro hladiny rtuti v organizmu u dospělých ukazují, že se zvyšujícím 

se věkem se zvyšuje hladina rtuti v organizmu, stejné výsledky ukazuje studie (Bjermo et 

al. 2013) a podává tak informace o postupné kumulaci rtuti v organizmu.  

Získané výsledky dále ukazují, že kuřáci mají nižší hladiny rtuti v organizmu než 

nekuřáci. Tento vztah ukazuje na možnou vzájemnou či nepřímou korelaci mezi kadmiem 

a rtutí. Oba kovy náleží do stejné skupiny periodické tabulky prvků a mají tak podobné 

vlastnosti. V této diplomové práci tento vztah nebyl dále zkoumán, v 

prostudované literatuře tento konkrétní vztah není uveden. 

Konzumace ryb jako expoziční zdroj rtuti se v této diplomové práci neprokázala jako 

statisticky významná, ačkoliv mnohé zahraniční studie ukazují opak (Croes et al. 2013, 

Wells et al. 2011). Tyto výsledky závislosti hladiny rtuti na četnosti konzumace ryb jsou 

získány pouze pro malý počet jedinců z celkového souboru, což mohlo výsledky ovlivnit. 

Dále není k dispozici údaj o druhu konzumovaných ryb, který by napomohl vysvětlení 

získaných výsledků. 

Výsledky regresní analýzy ukazují, že počet amalgámových výplní má statisticky 

významný vliv na hladiny rtuti jak v moči, tak v krvi u dospělé populace. Porovnání vlivu 

amalgámových výplní se zahraničními studiemi lze jen velmi omezeně. V mnoha 

evropských státech již amalgámové zubní výplně nedoporučují, jak ukazuje studie (Bjermo 

et al. 2013), která uvádí, že od roku 2003 je ve Švédsku zhotovováno méně než 2% 

amalgámových zubních výplní. Pro předchozí období nejsou k dispozici potřebné údaje o 

počtech amalgámových výplní. V mnoha sledovaných zemích (Švédsko, Norsko, 

Španělsko,…) má konzumace ryb větší vliv na hladiny rtuti v organizmu než počet 

amalgámových výplní jak udává studie (Barregard et al. 2010). Studie (Richardson et al. 

2011) na základě výsledků NHANES ukazuje, že s každou amalgámovou výplní se 

zvyšuje hladina rtuti v moči o 0,1 µg/l nebo o 0,6 až 0,7 µg/g kreatininu. Nicméně dále 

upozorňuje na neznalost rizik u nových výplňových materiálů. Je tedy vždy zapotřebí 

zvážit veškerá možná rizika a výhody pro každý materiál před jeho použitím. Dále je nutné 

znát účinnost a životnost nových výplňových materiálů v ústní dutině. 

8.6.4. Rtuť u dětské populace 

Hladiny rtuti u dětí se pohybují výrazně pod zdravotně významnými hodnotami (5 

µg/g kreatininu) (http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-

werte_2012.pdf).  

http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf
http://www.umweltdaten.de/gesundheit/monitor/tabelle-hbm-werte_2012.pdf
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Vývojový trend je kolísavý jak u hladin rtuti v moči tak ve vlasech dětí. Jednotlivé 

věkové skupiny (6-9 let a 10-12 let) se od sebe statisticky významně neliší.  

Zubní amalgám jako zdroj klinických symptomů je velmi sporný. Dentální amalgám 

zvyšuje zátěž organizmu rtutí, ale pravděpodobně nezpůsobuje klinické symptomy u 

dětské populace. Koncentrace rtuti v moči ukazuje akutní expozici mnohem lépe než 

koncentrace rtuti v krvi nebo ve vlasech (Bose-O'Reilly et al. 2010). Výsledky této 

diplomové práce ukazují, že hladina rtuti v moči roste s počtem amalgámových výplní 

v ústní dutině (Dunn et al. 2008, Levy et al. 2004). Výsledky hladin rtuti ve vlasech tento 

vliv amalgámových výplní neukazují. Ve vlasech se více ukládá organická forma rtuti a 

amalgámy obsahují více anorganické (Wilhelm et al. 2006). 

Konzumace ryb u dětí 1x týdně a 2x týdně nebo častěji se ukázala statisticky 

významná pro hladiny rtuti ve vlasech; podobné výsledky ukazují i jiné studie např. (Dunn 

et al. 2008). U hladin rtuti v moči se tento vliv neprokázal, protože v moči se více 

vyskytují anorganické sloučeniny rtuti (Wilhelm et al. 2006). Ryby obsahují více 

organických sloučenin rtuti. 

Velmi málo zahraničních studií se zabývá vývojovými trendy, většinou s ohledem na 

nedostatek dlouhodobě produkovaných dat. HBM v ČR probíhá od roku 1994, použitelná 

data jsou k dispozici od roku 1996. Podobné období zachycují např. velké zahraniční 

studie, jako jsou GerES ve Spolkové republice Německo a NHANES probíhající v USA. 

Výsledky GerES (Becker et al. 2013) ukazují na klesající trend v hladinách rtuti u 

studentské populace (20-29 let). Pro hladiny rtuti a kadmia u dětí v této studii, hladiny 

biomarkerů kolísají v jednotlivých letech a nelze tedy pozorovat vývojový trend.  
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9. Závěr 

Výsledky regresní analýzy a celkové testy proměnných ukazují, že u sledovaných 

biomarkerů v různých matricích je vždy statisticky významný rozdíl (p<0,001). Na základě 

těchto výsledků lze zamítnout nulovou hypotézu (H0), která říká, že ve sledovaném období 

hodnoty vykazují setrvalý stav. Lze tak přijmout alternativní hypotézu (H1) - hodnoty ve 

sledovaném období vykazují určitý vývoj a jsou závislé na dalších faktorech. 

Vývojový trend byl prokázán u kadmia v moči dospělých, kde výsledy ukazují 

pokles oproti roku 1996. Je možné pozorovat postupný kolísavě klesající trend. Dále byl 

prokázán mírný klesající trend v hladinách kadmia v krvi u nekuřáků. U skupiny kuřáků se 

tento vývoj neprokázal. Ostatní biomarkery v různých matricích vykazují v jednotlivých 

letech kolísavé hodnoty. 

Dále bylo zjištěno, že ženy mají obecně vyšší hladiny jak kadmia, tak rtuti v 

matricích než muži. U dětí není statisticky významný rozdíl mezi dívkami a chlapci v 

hladinách kadmia v moči ani v hladinách rtuti ve vlasech. Statisticky významný rozdíl 

mezi pohlavími byl prokázán pro dětskou populaci pouze v hladinách rtuti v moči. 

Se zvyšujícím se věkem se zvyšují i hladiny kadmia a rtuti v biologickém materiálu 

pro dospělou populaci. U dětí věk nemá statisticky významný vliv na hladiny biomarkerů v 

jednotlivých matricích. 

Kuřácké návyky velmi výrazně ovlivňují hladiny kadmia v moči i krvi u dospělých. 

Aktivní kuřáci mají vyšší hladiny kadmia v moči a krvi. Vystavení tabákovému kouři 

statisticky významně ovlivňuje hladiny kadmia v krvi u dospělých. Pro rtuť byly získány 

zcela opačné výsledky. Aktivní kouření a vystavení tabákovému kouři statisticky 

významně ovlivňuje hladiny rtuti v moči a krvi u dospělých. Jedinci, kteří kouří nebo jsou 

vystaveni tabákovému kouři, mají nižší hladiny rtuti v obou matricích než jedinci, kteří 

nekouří a nejsou vystaveni tabákovému kouři. Důvod je v současné době neznámý, 

vyžadoval by další studie. 

Navzdory předpokladům nebylo u dětí vystavení ETS prokázáno jako statisticky 

významné ve vztahu k hladinám kadmia v moči. 

Od roku 2005 je k dispozici údaj o vzdělání dobrovolných dárců krve. Bylo zjištěno, 

že vzdělání pro toto období nemá statisticky významný vliv na hladinu kadmia v moči ani 

v krvi. Stejně tak nemá statisticky významný vliv na hladiny rtuti v moči ani v krvi u 

dospělé populace. 
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 Konzumace ryb pro období 2007 – 2011 nebyla u dospělé populace prokázána jako 

statisticky významná. U dětí se ukázalo, že konzumace ryb 1x týdně a 2x týdně a častěji 

má statisticky významný vliv na hladiny rtuti ve vlasech. Jedinci, kteří takto často 

konzumují ryby, mají vyšší hladiny rtuti ve vlasech než jedinci, kteří ryby konzumují méně 

často. Pro hladiny rtuti v moči u dětí se tento vztah neprokázal. 

Údaje o počtu amalgámových výplní jsou k dispozici pouze pro poslední roky 

odběrů (od roku 2008 u dětské populace, od roku 2009 u dospělé populace), nicméně se 

ukazuje, že s počtem amalgámových výplní roste hladina rtuti v biologickém materiálu jak 

u dětské tak u dospělé populace. 

Analýza vlivu BMI na hladiny jednotlivých biomarkerů v různých matricích ukazuje 

statisticky významný vliv pouze u rtuti v moči dospělých jedinců (p=0,032) po adjustaci na 

věk, pohlaví a rok odběru. S vyšším BMI klesají hladiny rtuti v moči. Vzhledem k tomu, že 

dotazníkové šetření se rozvíjí až v posledních letech, nelze tento jev jednoznačně vysvětlit. 

Průměrné hladiny biomarkerů v moči a krvi u dospělých nepřesahují zdravotně 

významné limity, stejně tak tomu je v dětské populaci, kde byly biomarkery sledovány v 

moči a ve vlasech. 
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Tabulky hodnot geometrických průměrů hladin sledovaných 

biomarkerů a jejich intervalů spolehlivosti pro vybrané skupiny 

jedinců. 

 



81 

 

Tabulka 1: Kadmium v moči - dětská populace (µg/g kreatininu); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval 

spolehlivosti; ETS – vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem chlapci dívky ETS Ano ETS Ne 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 434 0,25 (0,23; 0,27) 227 0,22 (0,20; 0,25) 207 0,28 (0,25; 0,32) 178 0,24 (0,22; 0,27) 256 0,25 (0,23; 0,28) 

1997 396 0,15 (0,14; 0,17) 200 0,14 (0,12; 0,16) 196 0,17 (0,14; 0,19) 146 0,14 (0,12; 0,16) 250 0,16 (0,14; 0,18) 

1998 399 0,16 (0,15; 0,17) 211 0,17 (0,15; 0,19) 188 0,15 (0,13; 0,17) 147 0,17 (0,15; 0,20) 252 0,15 (0,14; 0,17) 

1999 393 0,13 (0,12; 0,14) 198 0,13 (0,11; 0,14) 195 0,13 (0,11; 0,14) 169 0,14 (0,12; 0,16) 224 0,11 (0,10; 0,13) 

2000 382 0,23 (0,22; 0,24) 199 0,23 (0,22; 0,25) 183 0,22 (0,21; 0,25) 131 0,24 (0,23; 0,27) 251 0,22 (0,21; 0,24) 

2002 378 0,31 (0,30; 0,33) 185 0,30 (0,27;0,32) 193 0,34 (0,31; 0,36) 138 0,31 (0,28; 0,35) 240 0,31 (0,29; 0,34) 

2003 291 0,21 (0,19; 0,22) 146 0,21 (0,19; 0,24) 145 0,20 (0,18; 0,22) 105 0,21 (0,18; 0,24) 186 0,20 (0,18; 0,22) 

2006 372 0,22 (0,21; 0,24) 172 0,25 (0,22; 0,28) 200 0,21 (0,18; 0,23) 92 0,22 (0,19; 0,26) 280 0,22 (0,20; 0,25) 

2008 318 0,22 (0,20; 0,23) 167 0,22 (0,20; 0,25) 151 0,21 (0,19; 0,23) 102 0,22 (0,19; 0,25) 216 0,22 (0,20; 0,24) 

2011 120 0,10 (0,10; 0,11) 59 0,10 (0,08; 0,13) 61 0,10 (0,08; 0,12) 14 0,09 (0,06; 0,15) 106 0,10 (0,09; 0,12) 

 

Tabulka 2: Rtuť v moči - dětská populace (µg/g kreatininu); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval 

spolehlivosti; ETS – vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem chlapci dívky ETS Ano ETS Ne 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 434 0,30 (0,27; 0,33) 227 0,27 (0,24; 0,31) 207 0,32 (0,27; 0,38) 178 0,33 (0,28; 0,39) 256 0,27 (0,24; 0,31) 

1997 396 0,39 (0,35; 0,44) 200 0,34 (0,29; 0,40) 196 0,45 (0,38; 0,53) 146 0,47 (0,39; 0,56) 250 0,35 (0,31; 0,41) 

1998 399 0,35 (0,31; 0,40) 211 0,32 (0,27; 0,38) 188 0,38 (0,32; 0,46) 147 0,42 (0,33; 0,52) 252 0,31 (0,27; 0,37) 

1999 393 0,32 (0,29; 0,36) 198 0,28 (0,24; 0,33) 195 0,37 (0,32; 0,44) 169 0,28 (0,24; 0,33) 224 0,36 (0,31; 0,42) 

2000 382 0,40 (0,35; 0,45) 199 0,38 (0,32; 0,45) 183 0,42 (0,36; 0,50) 131 0,36 (0,30; 0,43) 251 0,42 (0,36; 0,49) 

2002 378 0,49 (0,43; 0,55) 185 0,47 (0,40; 0,55) 193 0,52 (0,43; 0,62) 138 0,46 (0,38; 0,57) 240 0,51 (0,43; 0,59) 

2003 291 0,38 (0,33; 0,44) 146 0,35 (0,29; 0,43) 145 0,41 (0,33; 0,51) 105 0,40 (0,31; 0,52) 186 0,37 (0,31; 0,44) 

2006 363 0,29 (0,26; 0,33) 170 0,29 (0,25; 0,34) 193 0,30 (0,26; 0,35) 91 0,31 (0,24; 0,39) 272 0,29 (0,26; 0,33) 

2008 318 0,18 (0,17; 0,20) 167 0,18 (0,15; 0,20) 151 0,19 (0,16; 0,22) 102 0,20 (0,17; 0,25) 216 0,17 (0,16; 0,20) 
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Tabulka 3: Rtuť ve vlasech - dětská populace (µg/g vlasu); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval spolehlivosti; 

ETS – vystavení tabákovému kouři. 

 

  

Rok 
celkem chlapci dívky ETS Ano ETS Ne 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 408 0,21 (0,19; 0,22) 204 0,19 (0,18; 0,21) 204 0,22 (0,20; 0,24) 169 0,18 (0,16; 0,20) 239 0,23 (0,21; 0,25) 

1997 371 0,19 (0,18; 0,20) 176 0,19 (0,17; 0,21) 195 0,19 (0,17; 0,21) 138 0,18 (0,16; 0,20) 233 0,20 (0,18; 0,22) 

1998 358 0,16 (0,15; 0,16) 172 0,15 (0,14; 0,17) 186 0,16 (0,15; 0,17) 129 0,17 (0,16; 0,18) 229 0,15 (0,14; 0,16) 

1999 359 0,16 (0,15; 0,16) 165 0,16 (0,14; 0,17) 194 0,15 (0,14; 0,16) 151 0,16 (0,15; 0,17) 208 0,15 (0,14; 0,16) 

2000 341 0,25 (0,23; 0,27) 161 0,25 (0,22; 0,29) 180 0,24 (0,22; 0,27) 120 0,25 (0,22; 0,29) 221 0,25 (0,22; 0,27) 

2001 311 0,22 (0,21; 0,24) 137 0,20 (0,18; 0,22) 174 0,25 (0,22; 0,27) 132 0,21 (0,19; 0,23) 179 0,24 (0,22; 0,26) 

2002 319 0,20 (0,19; 0,21) 133 0,20 (0,18; 0,22) 186 0,20 (0,19; 0,22) 125 0,20 (0,18; 0,22) 194 0,20 (0,18; 0,22) 

2003 291 0,14 (0,13; 0,15) 143 0,13 (0,12; 0,15) 148 0,14 (0,13; 0,16) 105 0,15 (0,13; 0,17) 186 0,13 (0,12; 0,15) 

2006 345 0,14 (0,13; 0,14) 150 0,14 (0,13; 0,15) 195 0,13 (0,13; 0,14) 86 0,13 (0,12; 0,14) 259 0,14 (0,13; 0,15) 

2008 315 0,21 (0,19; 0,22) 163 0,20 (0,18; 0,22) 152 0,21 (0,19; 0,23) 101 0,18 (0,16; 0,20) 214 0,22 (0,20; 0,23) 

2011 120 0,10 (0,09; 0,11) 59 0,09 (0,08; 0,12) 61 0,10 (0,08; 0,13) 14 0,11 (0,07; 0,17) 106 0,10 (0,08; 0,11) 
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Tabulka 4: Rtuť v krvi - dospělá populace (µg/l); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval spolehlivosti; ETS – 

vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem muži ženy kuřáci nekuřáci 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 418 0,81 (0,77; 0,85) 284 0,80 (0,75; 0,85) 134 0,84 (0,77; 0,92) 153 0,75 (0,69; 0,82) 265 0,85 (0,80; 0,90) 

1997 394 0,92 (0,85; 0,99) 291 0,94 (0,86; 1,03) 103 0,87 (0,74; 1,01) 150 0,85 (0,75; 0,96) 244 0,97 (0,87; 1,07) 

1998 395 0,50 (0,45; 0,56) 314 0,46 (0,41; 0,52) 81 0,69 (0,54; 0,89) 148 0,48 (0,41; 0,57) 247 0,51 (0,45; 0,59) 

1999 398 0,83 (0,77; 0,88) 297 0,79 (0,73; 0,85) 101 0,94 (0,82; 1,08) 145 0,72 (0,64; 0,81) 253 0,89 (0,82; 0,96) 

2000 398 1,32 (1,25; 1,40) 300 1,29 (1,21; 1,37) 98 1,40 (1,23; 1,60) 141 1,23 (1,12; 1,37) 257 1,37 (1,28; 1,47) 

2001 400 0,91 (0,85; 0,97) 286 0,88 (0,81; 0,95) 114 1,00 (0,88; 1,14) 138 0,85 (0,75; 0,98) 262 0,94 (0,87; 1,01) 

2002 397 0,73 (0,66; 0,80) 290 0,68 (0,61; 0,76) 107 0,86 (0,70; 1,06) 123 0,56 (0,46; 0,68) 274 0,81 (0,73; 0,91) 

2003 395 0,91 (0,84; 0,98) 290 0,87 (0,80; 0,95) 105 1,00 (0,85; 1,18) 115 0,83 (0,71; 0,98) 280 0,94 (0,86; 1,03) 

2005 405 0,95 (0,88; 1,02) 233 0,83 (0,76; 0,91) 172 1,13 (1,01; 1,23) 116 0,85 (0,75; 0,98) 289 0,99 (0,91; 1,07) 

2007 410 0,90 (0,84; 0,96) 247 0,87 (0,80; 0,94) 163 0,95 (0,85; 1,06) 119 0,74 (0,66; 0,84) 291 0,97 (0,90; 1,05) 

2009 405 0,60 (0,55; 0,66) 246 0,58 (0,50; 0,65) 159 0,65 (0,56; 0,75) 94 0,44 (0,36; 0,54) 311 0,66 (0,60; 0,73) 

Tabulka 5: Rtuť v moči - dospělá populace (µg/g kreatininu); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval 

spolehlivosti; ETS – vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem muži ženy kuřáci nekuřáci 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 361 0,68 (0,60; 0,77) 247 0,54 (0,47; 0,62) 114 1,10 (0,89; 1,36) 117 0,53 (0,43; 0,65) 244 0,77 (0,66; 0,89) 

1998 367 0,56 (0,50; 0,63) 294 0,49 (0,43; 0,55) 73 0,97 (0,69; 1,36) 140 0,47 (0,39; 0,57) 227 0,62 (0,54; 0,73) 

2000 359 0,67 (0,59; 0,77) 275 0,62 (0,53; 0,71) 84 0,88 (0,66; 1,18) 132 0,62 (0,50; 0,78) 227 0,70 (0,60; 0,82) 

2002 365 0,57 (0,48; 0,66) 273 0,47 (0,39; 0,56) 92 1,00 (0,72; 1,41) 115 0,46 (0,34; 0,62) 250 0,63 (0,52; 0,75) 

2003 363 0,67 (0,58; 0,77) 274 0,59 (0,51; 0,69) 89 0,98 (0,71; 1,34) 109 0,72 (0,56; 0,95) 254 0,65 (0,55; 0,77) 

2005 278 1,14 (0,99; 1,32) 165 0,81 (0,67; 0,96) 113 1,91 (1,54; 2,37) 81 0,94 (0,70; 1,27) 197 1,24 (1,05; 1,46) 

2007 381 1,01 (0,90; 1,13) 225 0,88 (0,77; 1,01) 156 1,23 (1,02; 1,48) 106 0,82 (0,65; 1,02) 275 1,10 (0,97; 1,23) 

2009 395 0,76 (0,67; 0,86) 242 0,65 (0,55; 0,75) 153 0,99 (0,81; 1,19) 91 0,67 (0,53; 0,86) 304 0,79 (0,69; 0,91) 

1996 361 0,68 (0,60; 0,77) 247 0,54 (0,47; 0,62) 114 1,10 (0,89; 1,36) 117 0,53 (0,43; 0,65) 244 0,77 (0,66; 0,89) 
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Tabulka 6: Kadmium v krvi - dospělá populace (µg/l); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval spolehlivosti; ETS 

– vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem muži ženy kuřáci nekuřáci 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 419 0,76 (0,71; 0,81) 285 0,79 (0,73; 0,86) 134 0,69 (0,62; 0,78) 153 1,25 (1,11; 1,40) 266 0,57 (0,53; 0,61) 

1997 402 0,62 (0,57; 0,67) 297 0,62 (0,56; 0,68) 105 0,61 (0,53; 0,70) 154 1,04 (0,94; 1,16) 248 0,45 (0,41; 0,49) 

1998 394 0,69 (0,65; 0,73) 314 0,68 (0,64; 0,73) 80 0,69 (0,61; 0,78) 148 1,05 (0,96; 1,15) 246 0,53 (0,50; 0,56) 

1999 399 0,53 (0,49; 0,57) 297 0,53 (0,49; 0,58) 102 0,52 (0,45; 0,60) 144 0,88 (0,78; 0,98) 255 0,40 (0,37; 0,43) 

2000 399 0,58 (0,53; 0,61) 301 0,56 (0,52; 0,61) 98 0,59 (0,50; 0,70) 142 1,06 (0,97; 1,17) 257 0,40 (0,37; 0,43) 

2001 398 0,66 (0,60; 0,73) 285 0,67 (0,60; 0,75) 113 0,63 (0,53; 0,75) 138 1,56 (1,36; 1,79) 260 0,42 (0,38; 0,45) 

2002 396 0,48 (0,44; 0,53) 289 0,48 (0,43;0,54) 107 0,50 (0,41; 0,60) 123 1,18 (1,02; 1,37) 273 0,32 (0,29; 0,36) 

2003 396 0,43 (0,39; 0,49) 291 0,43 (0,38; 0,49) 105 0,43 (0,36; 0,51) 115 1,15 (0,98; 1,35) 281 0,29 (0,26; 0,32) 

2005 405 0,59 (0,54; 0,64) 233 0,61 (0,54; 0,68) 172 0,56 (0,50; 0,63) 116 1,19 (1,05; 1,35) 289 0,44 (0,41; 0,48) 

2007 409 0,46 (0,42; 0,50) 246 0,46 (0,41; 0,51) 163 0,46 (0,41; 0,52) 118 0,99 (0,86; 1,14) 291 0,33 (0,31; 0,36) 

2009 405 0,39 (0,36; 0,42) 246 0,37 (0,34; 0,42) 159 0,40 (0,36; 0,45) 94 1,00 (0,86; 1,15) 311 0,29 (0,27; 0,31) 

Tabulka 7: Kadmium v moči - dospělá populace (µg/g kreatininu); N - počet jedinců, GM – geometrický průměr, 95% CI – interval 

spolehlivosti; ETS – vystavení tabákovému kouři. 

Rok 
celkem muži ženy kuřáci nekuřáci 

N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI N GM 95% CI 

1996 361 0,43 (0,39; 0,48) 247 0,41 (0,36; 0,47) 114 0,48 (0,40; 0,58) 117 0,40 (0,33; 0,49) 244 0,45 (0,39; 0,51) 

1998 367 0,38 (0,35; 0,42) 294 0,38 (0,34; 0,43) 73 0,38 (0,31; 0,48) 140 0,44 (0,37; 0,51) 227 0,35 (0,31; 0,40) 

2000 359 0,31 (0,28; 0,33) 275 0,28 (0,26; 0,31) 84 0,38 (0,33; 0,45) 132 0,34 (0,30; 0,40) 227 0,28 (0,26; 0,31) 

2002 365 0,31 (0,28; 0,34) 273 0,29 (0,26; 0,32) 92 0,37 (0,31; 0,46) 115 0,33 (0,28; 0,40) 250 0,30 (0,26; 0,34) 

2003 363 0,23 (0,21; 0,26) 274 0,22 (0,19; 0,25) 89 0,29 (0,23; 0,37) 109 0,22 (0,18; 0,28) 254 0,24 (0,21; 0,27) 

2005 278 0,29 (0,26; 0,33) 165 0,26 (0,22; 0,30) 113 0,34 (0,29; 0,41) 81 0,30 (0,24; 0,38) 197 0,29 (0,25; 0,33) 

2007 335 0,29 (0,27; 0,32) 195 0,27 (0,24; 0,31) 140 0,32 (0,28; 0,37) 92 0,29 (0,25; 0,35) 243 0,29 (0,26; 0,33) 

2009 384 0,24 (0,23; 0,26) 236 0,24 (0,22; 0,26) 148 0,25 (0,23; 0,28) 88 0,29 (0,26; 0,33) 296 0,23 (0,22; 0,24) 

2011 120 0,21 (0,19; 0,23) neměřeno 120 0,21 (0,19; 0,23) 24 0,25 (0,20; 0,30) 96 0,19 (0,18; 0,22) 
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