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Historie nesteroidních antiflogistik je poměrně krátká. V roce 1897 chemik      

Dr. Felix Hoffmann jako první na světě syntetizoval kyselinu acetylsalicylovou (ASA).   

Ta byla v roce 1899 uvedena do praktického použití pod názvem ASPIRIN [1].  

V roce 1952 bylo vyrobeno druhé antiflogistikum – fenylbutazon, který byl však 

pro své časté a závažné nežádoucí účinky postupně vytlačen novějšími, výhodnějšími 

látkami. V šedesátých letech přibyl indometacin a ibuprofen, který měl ve srovnání       

s předchozími látkami podstatně lepší snášenlivost a který je v současné době v řadě 

zemí světa nejčastěji předepisovaným antirevmatikem. V sedmdesátých letech byl     

do praxe uveden diklofenak, další dodnes velmi oblíbené antirevmatikum, a naproxen -  

první antirevmatika se středně dlouhým biologickým poločasem eliminace, který 

umožňuje podávání jen dvakrát denně. Prvním antirevmatikem s dlouhým biologickým 

poločasem byl piroxikam, zajišťující účinnost po celých 24 hodin při jedné denní dávce. 

Devadesátá léta přinesla zcela novou generaci NSAID tzv. selektivní inhibitory 

cyklooxygenázy II, vyznačující se prakticky absencí gastrointestinálních nežádoucích 

účinků *2, 3]. 

 Mechanismus protizánětlivého působení NSAID byl však objeven až počátkem 

sedmdesátých let 20. století sirem Johnem Vanem, který byl za tento objev oceněn 

Nobelovou cenou [4].  

Zatímco v roce 1970 se odhadovaly náklady spojené s výrobou léčiv na 50 

miliónů dolarů, v roce 2000 to bylo již kolem miliardy dolarů. Navíc se značně protáhla 

doba od přípravy léčiva po schválení dokumentace. V dnešní době se tato doba může 

pohybovat až kolem 14 let [2]. 

Nesteroidní antirevmatika jsou v současné době jedny z nejčastěji 

předepisovaných léčiv (viz. kapitola 2.3.) a jejich nadužívání může vést k velmi 

závažným nežádoucím účinkům. Proto by měla být antirevmatika v praxi 

předepisována uvážlivě s respektováním indikací a kontraindikací [3].  
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1.1. Cíl práce 

 

Cílem této rigorózní práce bylo navázat na moji diplomovou práci 

(Ekotoxikologické hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva) a tím rozšířit 

spektrum testů toxicity a testujících organismů. Zjistit tak další možnosti vlivu 

diklofenaku na životní prostředí pomocí rozšiřujících modelových organismů. 

Experimentálně byly tyto vlivy ověřovány na organismech Lactuca sativa L. 

(Inhibice klíčení semen Lactuca sativa) a Desmodesmus subspicatus (Řasový test 

toxicity s Desmodesmus subspicatus). 

Použit byl léčivý přípravek Diclofenac AL 50 ve srovnání se standardem 

diklofenaku. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1.  Nesteroidní antiflogistika 

 

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) je skupina látek různého chemického původu, 

které mají antiflogistický, analgetický, antipyretický a některá z nich i antiagregační 

účinek. Většina NSAID má středně silný analgetický účinek, a na rozdíl od analgetik 

opioidního typu nejsou NSAID návyková a neovlivňují dechové centrum, což je výhodné 

při léčbě chronické bolesti, zejména oblasti pohybového ústrojí [3]. 

Pro představu - v USA je každoročně vystaveno více než 100 milionů receptů    

na NSAID, přičemž spotřeba NSAID v posledních desetiletích permanentně stále roste.  

Většina NSAID je chemicky odvozena od organických kyselin, a proto mají 

charakter slabých kyselin. Společnou vlastností NSAID je pak dobrá rozpustnost             

v tucích a dobrá absorpce v gastrointestinálním traktu. NSAID se kompletně vstřebávají 

i v přítomnosti potravy - potrava resorpci nesnižuje, ale pouze zpomaluje. Pro rychlejší 

nástup analgetické účinku je potřeba NSAID chemicky upravit. Příkladem je draselná 

sůl diklofenaku, která se ve srovnání se sodnou solí vstřebává rychleji. Dalším 

způsobem je vazba na molekulární nosič, která výrazně zvyšuje rozpustnost a 

vstřebávání antirevmatika, takže rychlost nástupu klinického účinku je srovnatelná        

s intramuskulární aplikací [3].  

Další společnou vlastností NSAID je silná vazba na plazmatické bílkoviny. Proto 

je nutné počítat s interakcí s léky, které jsou také vázané na plazmatické bílkoviny 

(např. perorální antidiabetika, perorální antikoagulancia, sulfonamidy, atd.). 

Mechanismem účinku NSAID je inhibice enzymu cyklooxygenázy (COX), která 

existuje ve 2 formách:  

1) COX-1 (tzv. konstitutivní - v organismu za fyziologických podmínek) - je 

zodpovědná za tvorbu prostaglandinů, které se podílejí na ochraně žaludeční sliznice, 

regulaci renální mikrocirkulace, regulaci agregace krevních destiček, atd.  

2) COX-2 (tzv. inducibilní - její koncentrace se zvyšuje na základě  zánětlivých 

procesů) – je zodpovědná za vzniklý otok, zvýšenou teplotu, hyperémii, bolestivost 

v místě probíhajícího zánětu 
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NSAID lze rozdělit do skupin podle toho, jakou COX ovlivňují (viz. tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Rozděleni NSAID [5] 

 

Skupina Látka 

I. COX-1 selektivní kyselina acetylsalicylová 

II. COX-2 neselektivní kyselina acetylsalicylová 

 II.a vyšší afinita k COX 1 indometacin, piroxikam 

II.b vyšší afinita k COX-2 ibuprofen, diklofenak, naproxen 

III. COX-2 preferenční nimesulid, meloxikam 

IV.  COX-2 selektivní celekoxib, rofekoxib 

 

 

 

Léčba NSAID (především dlouhodobá léčba) bývá spojena s relativně četnými 

nežádoucími účinky, a to právě v důsledku inhibice cyklooxygenázy 1. Nejčastěji se 

jedná o tzv. NSAID gastropatie a v posledních letech díky podávání acidorezistentních 

tablet a retardovaných lékových forem NSAID, které se rozpouštějí až v tenkém střevě, 

také NSAID enteropatie. Dále se mohou objevit poruchy ledvinových funkcí až 

analgetická nefropatie a krvácivé stavy. Mezi další nežádoucí účinky patří 

bronchokonstrikce, alergická reakce, hepatopatie, poruchy krvetvorby, aj. [3, 5]. 
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2.2. Diklofenak 

 

 

 

 

Diklofenak je derivátem kyseliny fenyloctové. Patří do skupiny II.b  

nesteroidních antiflogistik (viz. tabulka č. 1). Inhibicí cyklooxygenázy tlumí syntézu 

prostaglandinů a dalších mediátorů zánětu.  Má účinky protizánětlivé, analgetické a 

antipyretické.  Inhibuje sekundární fázi agregace trombocytů. Jeho analgetické a 

antipyretické účinky se projevují již při jednorázovém podání, protizánětlivé                  

až  při použití vyšších dávek po dobu několika dnů [5].  

 

Je to silně účinná látka, která se podává v nízkých dávkách a to ve formě sodné 

nebo amonné soli. Po perorálním podání se dobře resorbuje, ale téměř polovina 

podané látky se nesystémově eliminuje v játrech. Diklofenak se metabolizuje 

glukuronidací na karboxylové skupině a po hydroxylaci fenolových jader se 

metabolizuje konjugací. Metabolity se po konjugaci vylučují stolicí (30%) a močovými 

cestami (70%). Jen 1 – 5 % se vylučuje v nezměněné formě. Jeho plazmatický 

eliminační poločas je krátký (méně než 6 hodin - přesněji 1,1 hodin). Jeho vazba           

na plazmatické bílkoviny je vysoká (přes 99 %) *6, 7, 8+.  

 

 

 



13 

Obrázek č. 1: Metabolity diklofenaku [9] 

 

 

 

 

Diklofenak je indikován k symptomatické terapii akutních a chronických 

zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového ústrojí (revmatoidní a juvenilní 

artritidy, osteoartritidy, ankylozující spondylitidy, vertebrogenních syndromů, 

mimokloubního revmatizmu, akutní dnavé ataky, zánětlivých nerevmatických stavů).   

Další indikaci diklofenaku jsou posttraumatické otoky, záněty, adjuvantní léčba 

bolestivých a zánětlivých afekcí v gynekologii (primární dysmenorea a adnexitis) a 

v otorinolaryngologii [8]. 
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Tabulka č. 2:  Algoritmus farmakoterapie akutní bolesti *10] 

 

1. stupeň (mírná – střední bolest) 

NSAID (nejsou-li kontraindikovány): jsou-li NSAID kontraindikovány: 

ibuprofen 200 mg paracetamol 650 – 1000 mg 

diklofenak 25 mg tramadol 75 – 100 mg 

k. acetylsalicylová 650 – 1000 mg  

 

2. stupeň (střední – silná bolest) 

NSAID (nejsou-li kontraindikovány): jsou-li NSAID kontraindikovány: 

ibuprofen 400 – 800 mg paracetamol 650 mg + tramadol 75 mg 

diklofenak 50 – 100 mg paracetamol 650 – 1000 mg + kodein 60 mg 

nimesulid 100 mg metamizol 500 – 1000 mg 

 

3. stupeň (velmi silná bolest) 

silný opiod (eventuelně s paracetamolem nebo NSAID) 

inj.: morfin, pethidin 

  

Dospělí a mladiství od 15 let užívají obvykle v závislosti na závažnosti 

onemocnění 50 až 150 mg diklofenaku denně, rozděleně na 2 až 3 jednotlivé dávky,     

tj. dvakrát denně 1 tabletu až třikrát denně 2 tablety. Tablety se polykají celé s trochou 

tekutiny, nejlépe při jídle nebo po jídle.   

 

Nežádoucí účinky lze obecně rozdělit na velmi časté (tj. vyskytující se u více jak 

10 % osob), časté (u 1 – 10 % osob), méně časté (0,1 – 1 %), vzácné (0,01 – 0,1 %)          

a velmi vzácné (méně než 0,01 % osob). Nežádoucí účinky diklofenaku jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.  

 

Tabulka č. 3: Přehled nežádoucích účinků diklofenaku [8, 11] 

velmi časté  pálení žáhy, pocit plného žaludku, nucení na zvracení, průjem/zácpa 

časté bolesti hlavy, závratě, kožní reakce 

méně časté vznik vředu v žaludku nebo ve dvanáctníku, krvácení do GITu 

vzácné poruchy jaterních a ledvinových funkcí 

velmi vzácné poruchy barevného vidění, poruchy sluchu, křeče, palpitace 
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 Mezi kontraindikace diklofenaku patří hypersensitivita na diklofenak nebo        

na kyselinu acetylsalicylovou a ostatní nesteroidní antiflogistika, akutní peptický vřed, 

zánětlivá onemocnění střev, porucha krvetvorby, gastrointestinální krvácení či jiné 

aktivní krvácení, poslední trimestr těhotenství a děti do 20 kg.   

 

Současné podávání kyseliny acetylsalicylové vede ke snížení plazmatické hladiny 

diklofenaku.  Diklofenak zvyšuje plazmatické hladiny lithia, digoxinu, fenytoinu a 

metotrexátu a zesiluje účinek perorálních antidiabetik.  U nemocných, kteří užívají 

zároveň kalium šetřící diuretika, zvyšuje retenci draslíku, účinnost ostatních diuretik 

snižuje. Kombinované užívání s glukokortikoidy a nesteroidními antiflogistiky může 

zvýšit riziko nežádoucích účinků. Podáním perorálních antikoagulancií může                    

v ojedinělých případech zvyšovat riziko krvácení [8]. 

 

 

Tabulka č. 4: Diklofenak a jeho ATC zařazení dle AISLP *8+ 

 

M01AB05 M muskuloskeletární systém 

 M01 protizánětlivá a protirevmatická léčiva 

 M01AB deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva 

 M01AB05 diklofenak 

   

M02AA15 M muskuloskeletární systém 

 M02 lokální léčiva k terapii bolesti svalů a kloubů 

 M02AA nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci 

 M02AA15 diklofenak 
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2.3. Spotřeba léčiv 

 

 Jak již bylo v úvodu zmíněno, v posledních letech výrazně stoupá jak spotřeba 

léčiv, tak samozřejmě i náklady spojené s jejich výzkumem, hodnocením, výrobou, atd. 

Pro představu je takovýto vývoj nákladů a spotřeb léčivých přípravků znázorněn v grafu 

č. 1. 

 

Graf č. 1: Vývoj nákladů a spotřeb léčivých přípravků v ČR v letech 2002-2008 [12] 

 

 

Nesteroidní antiflogistika patří v dnešní době bezesporu k nejvíce 

předepisovaným a nejvíce užívaným léčivům vůbec (viz. tabulky č. 6, 7). Diklofenak je 

součástí mnoha léčivých přípravků. Většina z nich je vázána lékařským předpisem, ale 

mnohé jsou volně prodejné, což zvyšuje jejich užívání a v ne malé míře vede k jejich 

nadužívání. Pro představu jsou všechny léčivé přípravky obsahující diklofenak 

znázorněny v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5: Přehled léčivých přípravků obsahujících diklofenak v ČR [8] 

  léková forma vázané na recept volně prodejné 
Almiral INJ SOL 1, 10, 100 x 3 ml/75 mg   

  POR TBL OBD 20, 30, 50 x 50 mg   

    100, 250, 500 x 50 mg   

  DRM GEL   25, 50, 100, 250 g 

Apo-diclo POR TBL ENT 100 x 25 mg   

    100 x 50 mg   

  POR TBL RET 30 x 100 mg   

    100 x 100 mg   

Diclofenac POR TBL OBD 50, 100 x 25 mg 20, 30 x 25 mg 

  POR TBL RET 20, 30, 50, 100 x 100 mg   

  POR CPS RDR 30 x 75 mg   

  DRM GEL   60, 120 g 

Dicloreum INJ SOL 6 x 3 ml/75 mg   

  RCT SUP   10 x 50 mg, 10 x 100 mg  

  POR TBL OBD 30 x 50 mg   

  POR TBL RET 20 x 100 mg   

Diky DRM SOL SPR   25 g 

Dolmina INJ SOL 5 x 3 ml/75 mg   

  POR TBL RET 20 x 100 mg   

  POR TBL OBD 30 x 50 mg   

  DRM GEL   35, 50, 100 g 

Flector POR GRA 10, 20 , 50 mg   

  DRM GEL   60, 100 g 

  DRM EMP TDR   2 ks, 5 ks 

Monoflam POR TBL ENT 20 x 50 mg   

    10 x 100 mg   

  RCT SUP 10 x 100 mg   

Myogit POR TBL ENT 50, 100 x 25 mg 20 x 25 mg 

    20, 50, 100 x 50 mg   

Olfen INJ SOL 5 x 2 ml   

  POR TBL ENT 20 x 50 mg   

  POR CPS RET 20 x 100 mg   

  DRM GEL   50 g 

Uniclophen OPT GTT 1 x 10 ml   

Uno POR TBL OBD 10, 20, 50, 100 x 150 mg   

  DRM EMP TDR   2 ks, 5 ks, 10 ks 

Veral INJ SOL 5 x 3 ml/75 mg   

  POR TBL ENT 20, 50 x 50 mg 30 x 25 mg 

  POR TBL RET 20 x 75 mg   

  DRM GEL   30, 50, 100 g 

  RCT SUP 10 x 100 mg   

Voltaren INJ SOL 5 x 3 ml/75 mg   

  POR TBL OBD   10, 20 x 25 mg 

  POR TBL RET 30 x 100 mg   

  POR TBL ENT 20 x 50 mg   

  OPT GTT 1 x 5 ml   

  DRM GEL   30, 50, 100, 120, 150 g 
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Tabulka č. 6:  ATC skupiny s největším objemem distribuce v počtu  balení                 

v roce 2009 [12] 

ATC Název skupiny Počet balení (mil.) 

N02 Analgetika 30,83 

M01 Protizánětlivá a protirevmatická léčiva 19,18 

C09 Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém 16,47 

B05 Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky 15,21 

J01 Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci 12,01 

N05 Psycholeptika 11,48 

R05 Léčiva proti nachlazení a kašli 10,44 

C07 Beta-blokátory 9,07 

C05 Vazoprotektiva, venofarmaka 8,37 

C10 Léčiva ovlivňující hladinu lipidů 7,7 

 

 

Tabulka č. 7:  ATC skupiny s největším objemem distribuce v počtu  balení                 

v roce 2010 [12] 

ATC Název skupiny Počet balení (mil.) 

N02 Analgetika 28,720 

C09 Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém 17,742 

M01 Protizánětlivá a protirevmatická léčiva 17,732 

J01 Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci 11,513 

B05 Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky 11,434 

N05 Psycholeptika 11,375 

R05 Léčiva proti nachlazení a kašli 9,877 

C07 Beta-blokátory 9,244 

A10 Léčiva k terapii diabetu 8,284 

C05 Vazoprotektiva, venofarmaka 8,046 
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  Jen v druhé polovině roku 2010 bylo vydáno v ČR přibližně 1 330 000 kusů 

balení obsahujících diklofenak z celkového počtu asi 95 650 000 kusů všech léčivých 

přípravků, což odpovídá asi 1,39 % z celkového počtu vydaných balení                         

(viz. obrázek č. 2).  

 

Obrázek č. 2:  Podíl léčivých přípravků obsahujících diklofenak v ČR v druhé polovině 

roku 2010 
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2.4. Testovací organismy 

 

2.4.1. Lactuca sativa L. 

 

 

Obrázek č. 3:  Lactuca sativa L. [13] 

 

 

Taxonomické zařazení [14]: 

říše Plantae  

oddělení Spermatophyta (Semenné rostliny) 

pododdělení Angiospermatophyta (Krytosemenné rostliny) 

třída Magnoliopsida (Dvouděložné rostliny) 

řád Asterales  

čeleď Asteraceae (Hvězdnicovité) 

druh Lactuca sativa (Locika setá) 
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Oddělení: Spermatophyta (Semenné rostliny) 

 

 Spermatophyta neboli semenné rostliny tvoří mezi cévními rostlinami největší 

skupinu. Podstatným krokem ve vývoji těchto rostlin byla tzv. heterosporie (tvorba       

2 druhů výtrusů - mikrospor a megaspor). Tyto výtrusy se rozvíjejí ve dva druhy 

gametofytů: samčí (mikrogametofyt), který produkuje spermatickou buňku, a samičí 

(megagametofyt), který produkuje vaječnou buňku. 

 Další charakteristikou semenných rostlin je produkce dřeva (sekundárního 

xylému), který umožňuje vývoj základního stonku spolu s mechanismem obnovy vnější 

kůry (peridermu) *14]. 

 

Pododdělení: Angiospermophyta (Krytosemenné rostliny) 

 

  U krytosemenných rostlin se vytváří pár nepohyblivých spermatických buněk, 

které jsou přinášeny do samičího gametofytu pylovou láčkou. Poté následuje splynutí 

samičí a samčí gamety a vzniká tak zygota.  

 Vajíčka (megasporangia) jsou uzavřená v dutině, která je vytvořena z jednoho 

nebo více plodolistů (megasporofyl). Pylová zrna (mikrospory) jsou přenášena              

na povrch blizny, která pyl přijímá a zároveň asistuje při vývoji pylové láčky. Pylová zrna 

a zárodečník postrádají gametangia a jsou velmi zjednodušené a specializované.  

 Dalším znakem tohoto pododdělení je tzv. trojitá karyogamie (splynutí jedné    

ze dvou samčích gamet s vaječnou buňkou a druhé s jádry centrální buňky samičího 

gametofytu - výsledkem je diploidní zygota a triploidní endosperm) [14]. 

 

Třída: Magnoliopsida (Dvouděložné rostliny) 

 

 Embryo je obvykle tvořeno dvěmi dělohami, někdy i jednou, vzácně pak třemi 

nebo čtyřmi. Jsou to rostliny dřevnaté nebo dužnaté (bylinné), vesměs sekundárně 

tloustnoucí. Cévní svazky mají kruhovité uspořádání. Kořenový systém je obvykle 

tvořen hlavním kořenem a kořeny vedlejšími. Listy jsou většinou řapíkaté a jejich 

žilnatina je nejčastěji síťnatá. Květy bývají často pětičetné nebo čtyřčetné, někdy i     

tříčetné [14, 15]. 



22 

Čeleď: Asteraceae (Hvězdnicovité) 

 

 Jsou to vytrvalé, víceleté, dvouleté i jednoleté byliny, polokeře, keře i stromy. 

Květy jsou převážně oboupohlavné. Kořeny nejčastěji vřetenovité až kůlovité, větvené 

s jednoduchou nebo rozvětvenou kořenovou hlavou; často vyvinuty různě utvářené 

oddenky. Stonky zpravidla vyvinuté, přímé, vystoupavé, někdy poléhavé, jednoduché 

nebo větvené. Listy střídavé nebo vstřícné, vzácně v přeslenech, někdy všechny              

v přízemní růžici, řapíkaté nebo přisedlé, celistvé nebo rozmanitě členěné, méně často 

složené. Květy poměrně drobné, uspořádané obvykle v mnohokvětý, vzácně až 

jednokvětý úbor.  Květy nejčastěji pětičetné, zřídka čtyřčetné *14, 16]. 

 

Rod:  Lactuca  

Rostliny zahrnuté do rodu locika (Lactuca) mají široký areál rozšíření, nejvíce 

zástupců se ale nachází v mírném pásmu v Evropě a v Asii. Do tohoto rodu se řadí asi 

100 druhů, přičemž v České republice se nachází 7 druhů. Jsou to nejčastěji vytrvalé 

rostliny, mohou být ale i jedno- nebo dvouleté. Podle druhu dosahují výšky až             

do 180 cm. Lodyhy jsou lysé nebo pokryté tuhými chlupy. Listy jsou velice variabilní - 

lodyžní i v přízemní růžici, přisedlé i řapíkaté, zubaté i celokrajné. Úbory jsou často 

velice drobné, skládají se v laty. Barvy úborů jsou různé (žlutá, hnědá, fialová, 

purpurová). Plodem jsou nažky. 

Nejznámějším zástupcem je locika setá (Lactuca sativa), která se pěstuje             

v mnoha kultivarech pro potravinářské účely. Další druhy jsou považovany za plevely.  

Lactuca obsahuje seskviterpeny (laktony). Hlavními zástupci jsou laktucin           

a laktukopikrin. V pletivech některých druhů je produkován latex [17].  Dalšími 

obsahovými látkami jsou karotenoidy, polyfenoly a proteiny. Někteří zástupci tohoto 

rodu jsou hojně využívány v čínské medicíně pro svoje blahodárné účinky na žaludeční 

potíže, stimulaci trávení, zvýšení chuti k jídlu, atd. *18]. 
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2.4.2. Desmodesmus subspicatus 

 

 

Obrázek č. 4: Desmodesmus subspicatus [19] 

 

 

 

Taxonomické zařazení *20, 21]:  

nadříše Eukaryota 

říše Plantae 

oddělení Chlorophyta (Zelené řasy) 

třída Chlorophyceae 

řád Chlorococcales (Zelenivkovité) 

čeleď Scenedesmaceae 

rod Desmodesmus subspicatus 
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Oddělení: Chlorophyta (Zelené řasy) 

 Zástupci tohoto oddělení žijí hlavně ve sladké vodě (až 90%). Asi jen 10% jsou 

druhy mořské. Mnohé zelené řasy opustily vodní prostředí a přizpůsobily se životu      

na souši (stačí jen vlhkost vzduchu k zásobování vodou). Je to druhově nejbohatší a 

v přírodě nejvíce rozšířená skupina řas *22]. 

 Hlavní znaky: 

- kombinace fotosyntetických barviv, která tvoří chlorofyl a a b, betakaroten a 

různé xantofyly 

- chloroplasty obsahující většinou pyrenoid (bílkovinné tělísko obsahující řadu 

enzymů); u bičíkovců a zoospor také stigma (oční skvrna) 

- zásobní látkou je škrob (α-1,4-glukan), jehož zrna jsou uložena 

v chloroplastech nebo na povrchu pyrenoidu [20, 21] 

 

Třída: Chlorophyceae 

 Zelenivky jsou řasy s jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélkou. Žijí 

samostatně nebo v koloniích. Zvláštním typem kolonie jsou cenobia. Buňky v cenobiích 

jsou pravidelně uspořádané a všechny patří k jedné generaci.  

Vegetativní buňky zelenivek jsou jednojaderné, zpravidla s jedním 

chloroplastem. Ten obsahuje většinou pyrenoid, který je obklopený škrobovými zrny.  

 Rozmnožují se vegetativně nebo pohlavním rozmnožováním.  Vegetativně  

fragmentací stélky (tj. rozpadem v drobnější části schopné vyrůst v novou rostlinu), 

nebo pomocí akinet (trvalých spor).  Hlavním pohlavním rozmnožováním je izogamie 

(tj. kopulace stejných gamet). Dalšími způsoby jsou anizogamie (tj. kopulace nestejně 

velkých gamet) a oogamie (kde je samčí gamet pohyblivý a splývá se samičím 

nepohyblivým - vajíčkem) [20]. 
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 Orgánem pohybu jsou bičíky (flagella). Většina zástupců má dva bičíky, někteří 

mají čtyři a výjimečně jich je více. Dalším typickým orgánem je oční skvrna (stigma), 

díky které vnímají řasy světlo *20]. 

  

Řád: Chlorococcales (Zelenivkovité) 

 Zelenivkovité jsou jednobuněčné kokální řasy, žijící jednotlivě, v koloniích nebo 

v cenobiích. Buňky obsahují zpravidla jeden, zřídka několik chloroplastů, většinou 

s pyrenoidy.  

Nepohlavní rozmnožování těchto řas je jediným způsobem dělení buněk. Děje 

se tak pohyblivými (zoosporami) nebo nepohyblivými (aplanosporami) výtrusy. 

Pohlavní rozmnožování bylo pozorováno jen u některých druhů. Je většinou oogamické 

a anizogamické, vzácně pak oogamické. 

Nepříznivé podmínky přetrvávají tyto řasy v podobě akinet, v něž se přeměňují 

vegetativní buňky *21]. 

 

Čeleď: Scenedesmaceae 

 Buňky různých tvarů jsou vždy seskupeny v řetízkovitá cenobia. Rozmnožují se 

výlučně autosporami.  

 

 Rod: Desmodesmus 

 Je to velice variabilní, kosmopolitní rod, žijící v nejrůznějších vodních biotopech, 

zvláště ve vodách saprofobních. Je důležitým zdrojem potravy pro zooplankton a ryby a 

právě proto je Desmodesmus užitečným bioindikátorem vodních ploch [23]. 
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2.5. Zkušební metody 

 

2.5.1. Inhibice klíčení semen Lactuca sativa L. 

 

Podmínky testu:  teplota 20 °C 

tma 

   doba trvání: 72 hodin 

 

Princip testu:  

 

- kultivace semen Lactuca sativa v Petriho miskách na filtračním papíru                  

a na půdním substrátu, které byly nasyceny roztokem testovaných látek a 

sledování vlivu těchto látek na klíčení a růst kořenů Lactuca sativa 

 

Po 72 hodinách se porovnává průměrná délka kořenů u semen, která byla 

ovlivněna testovanými látkami a u semen, která byla kultivována v živném roztoku – 

z těchto údajů se vypočítává průměrná inhibice (eventuelně stimulace) růstu                  

pro jednotlivé koncentrace testovaných látek (tzv. 72h IC50). 

 

Tento test vychází z norem OECD 208 (Guideline For The Testing Of Chemicals; 

208 – Seedling Emergence And Seedling Growth Test) [24]. 
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2.5.2. Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus 

 

 

Podmínky testu: teplota 25 °C 

   kontinuální osvětlení  

   doba trvání: 72 hodin 

 

Princip testu:  

 

- sledování změn růstu kultur řas v závislosti na koncentraci testované látky         

ve srovnání s kontrolami v médiu 

 

Řasové biotesty slouží ke sledování vlivu látek na růst planktonních 

sladkovodních řas. Zelené řasy patří do skupiny producentů, kteří se hojně vyskytující 

v našich vodách a představují tak podstatnou část potravního řetězce. Z toho vyplývá 

důležitost testování vlivu látek právě na tento organismus [25]. 

Protože mají řasové testy velmi krátkou dobu odezvy a protože jsou citlivé 

(poskytují jeden z prvních signálů vlivů na ekosystémy), rychlé a nákladově efektivní, 

patří obecně k nejčastěji používaným metodám detekce účinných látek v životním 

prostředí [26]. 

Díky rychlému nárůstu řas je možné pozorovat i chronické účinky testovaných 

látek. Test spočívá v měření nárůstu řasové biomasy či růstové rychlosti v jednotlivých 

testovaných koncentracích ve srovnání s kontrolou. 

Řasový mikrobiotest je miniaturizovanou formou klasického řasového biotestu. 

Vychází z ALGALTOXKITu s tím, že bylo využito složení kultivačního a zásobního média. 

Na místo Erlenmayerových baněk se pro kultivaci řasové suspenze používají 

mikrotitrační destičky, čímž je výrazně snížena spotřeba kultivačních médií a zároveň je 

omezeno potřebné množství testovaného vzorků, jež často bývá limitující                    

pro provedení testu [25]. 
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Test probíhá po dobu 72 hodin za kontinuálního osvětlení (jedná se o stanovení 

chronické toxicity). Vždy po 24 hodinách se měří hustota řas a kontroluje se pH               

v kontrolách. Účinek testované látky na řasovou kulturu se projeví jako inhibice nebo 

stimulace růstové rychlosti ve vztahu k růstu kontrolních kultur, které se kultivují 

v ředícím médiu bez přídavku testované látky. Ze zjištěných hodnot rychlosti růstu 

buněk v kontrole a v jednotlivých koncentracích testované látky se vypočte 72h IC50 

[27]. 

 

Tento test vychází z norem OECD 201 (Guideline For The Testing Of Chemicals; 

201 – Freshwater Alga And Cyanobacteria, Growth Inhibition Test) [28] a z ČSN EN ISO 

8690:1989 (Water Quality. Fresh Water Algal Growth Inhibition Test With 

Scenedesmus Subspicatus And Selenastrum Capricornutum) [29]. 
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3.1. Materiály 

 

3.1.1. Použité chemikálie 

 

1) léčivý přípravek:  Diclofenac AL 50 

 

Tabulka č. 8: Diclofenac AL 50 [30] 

Diclofenac AL 50:   

kód SÚKLu 0089025 

registrační číslo 29/ 144/97-C 

registrační procedura registrace národním postupem 

název léčivého přípravku Diclofenac AL 50 

doplněk názvu POR TBL FLM 50X50MG 

cesta podání perorálně 

léková forma potahované tablety 

velikost balení 50 

síla 50 mg 

typ balení blistr 

režim prodeje na lékařský předpis 

držitel rozhodnutí o registraci Aliud Pharma GmbH, Laichingen 

země držitele registrace  Německo 

účinná látka sodná sůl diklofenaku (diclofenacum natricum) 

ATC skupina M01AB05 

 

 složení:  Diclofenacum natricum 50 mg v 1 potahované tabletě; Lactosum 

monohydricum, Maydis amylum, Povidonum 25, Silica colloidalis anhydrica, 

Cellulosi pulvis, Magnesii stearas.  Potah: Copolymeri methacrylati L dispersio 

30%, Acetytriethylis citras, Hypromellosum 2910, Macrogolum 400, 

Macrogolum 6000, Magnesii stearas, Talcum, Titanii dioxidum, Ferri oxidum 

flavum, Ferri oxidum rubrum [8] 

 

 popis tablet: hnědé, kulaté, bikonvexní tablety, průměr asi 8 mm 
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2)  standard diklofenaku [31] – sodná sůl diklofenaku 

 

 

 

 

 

 

 

 - společnost: Sigma-Aldrich spol. s.r.o. 

 - název produktu: Diclofenac sodium 

 - molekulová hmotnost: 318.1 

 - vzhled: bílý prášek 

 - rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě 

  

 

3)  ostatní chemikálie: - dichroman draselný (K2Cr2O7) 

    - deionizovaná voda 
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3.1.2. Použité pomůcky 

 

Bürkerova komůrka 

Filtrační papír 

Kádinky 

Laboratorní lžičky 

Mikropipety 

Milimetrový papír 

Ochranné rukavice 

Petriho misky 

Pinzeta 

Podlouhlé kultivační kyvety 

Plastové mikrotitrační destičky 

Stojan na zkumavky 

Váženky 

Zkumavky 

 

3.1.3. Použité přístroje 

Analytické váhy KERN ABJ 

Inkubátor AQUALYTIC 

Lednice 

Světelný mikroskop 

Počítač 

Předvážky 440/47N KERN 

Ultrazvuková lázeň SONOREX DIGITAL 10P 

Reader Synergy HT 
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3.2. Provedení testů 

 

 

-  K2Cr2O7 byl používán jako standardní testovaná látka pro ověření správnosti 

průběhu experimentu a standardní citlivosti organismů 

- každý experiment byl opakován alespoň třikrát (pro ověření správnosti 

výsledků) 

-  testovaná koncentrace účinné látky léčiva (Diclofenac AL 50) odpovídala vždy 

koncentraci účinné látky (standardu diklofenaku) 
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3.3. Inhibice klíčení semen Lactuca sativa L. 

 

3.3.1. Provedení testu 

 

Pro tento test byly připraveny ředící řady léčiva, standardu a dichromanu 

draselného (viz. tabulka č. 9). 

 

 

Tabulka č. 9: Přehled koncentrací testovaných látek v jednotlivých ředících řadách        

(v mg/l) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 100 75 50 30 20 10 5 1 

standard 100 75 50 30 20 10 5 1 

K2Cr2O7 200 100 50 25 12,5 6,25 3,125 1,5625 

 

 

Pro každou koncentraci byly připraveny čtyři Petriho misky - dvě byly vyloženy 

filtračním papírem a další dvě byly naplněny substrátem. Po napipetování  roztoku 

testované látky bylo do každé misky umístěno 15 semen Lactuca sativa  (viz. schéma    

č. 1), čímž jsme získali 30 testovaných semen pro každou koncentraci. Misky byly 

uzavřeny vrchním dílem Petriho misky (obrázek č. 5) a byly umístěny do inkubátoru     

na dobu 72 hodin.  

 

 

 

 

 

 



35 

Schéma č. 1: Umístění semen Lactuca sativa na Petriho miskách 

 

 

 

 

Obrázek č. 5:  Petriho misky plněné substrátem a roztokem testovaných látek  

po vyndání z inkubátoru po 72 hodinách 
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3.3.2. Vyhodnocení testu 

 

Po uplynutí dané doby byly přeměřeny délky vyklíčeného semene                      

od hypokotylu po konec kořínku (tj. od prvního lodyžního článku klíčící rostliny mezi 

dělohami po první část stonku).  

 

Z naměřených hodnot byla vypočtena průměrná délka kořene pro jednotlivé 

koncentrace. Z průměrných délek v jednotlivých koncentracích byla vypočtena inhibice 

růstu dle vzorce: 

 

 

I inhibice růstu kořene (v %) 

D(k) průměrná délka kořene v kontrole (v mm) 

D(t) průměrná délka kořene v testované koncentraci (v mm) 
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3.4. Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus 

 

3.4.1. Provedení testu 

 

V tomto testu bylo nejprve připraveno ředící médium a zásobní roztok řas, 

který obsahoval cca 1x106 řasových buněk v 1 ml roztoku. Toho bylo dosaženo ředěním 

a počítáním buněk pomocí Bürkerovy komůrky (viz. obrázek č. 6 a 7) [28]. 

Obrázek č. 6: Bürkerova komůrka *32] 

 

 

Obrázek č. 7: Schéma Bürkerovy komůrky *33] 
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Pro výpočet počtu buněk slouží metoda kalibrační křivky. Počáteční počet 

buněk je ve všech testovaných koncentracích stejný. 

 

Pro tento test byly připraveny ředící řady léčiva, standardu a dichromanu 

draselného (viz. tabulka č. 10). 

 

Tabulka č. 10:  Přehled koncentrací testovaných látek v jednotlivých ředících řadách        

 (v mg/l) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 120 90 60 36 24 12 6 1,2 

standard 120 90 60 36 24 12 6 1,2 

K2Cr2O7 240 120 60 30 15 7,5 3,75 1,875 

 

 

Z každé koncentrace bylo odebráno 20 ml roztoku do testovací komůrky a 

k tomuto roztoku bylo přidáno 5 ml roztoku řas (viz. schéma č. 2). 

 

 

Schéma č.2: Příprava testovaných roztoků 
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Test probíhal na dvou mikrotitračních destičkách. Na destičku A byly 

napipetovány vzorky testovaných látek s řasou. Na destičku B byly napipetovány vzorky 

testovaných látek bez řasy. Po důkladném protřepání byly změřeny optické hustoty 

pomocí spektrometru při vlnových délkách 671 nm (odpovídá množství chlorofylu) a 

750 nm (měření zákalu) a to v čase 0, 24, 48 a 72 hodin [28, 29]. Metoda stanovení 

chlorofylu má výhodu v tom, že není zatížena nepřesností v důsledku přítomnosti 

bakterií a nerozpuštěných částic, jež se mohou vyskytnout u nesterilních vzorků 

ze životního prostředí. Metoda stanovení zákalu je naopak někdy upřednostňována na 

základě předpokladu, že se koncentrace chlorofylu v buňce vlivem fyziologických 

pochodů přirozeně mění. Zákal tedy přesněji popisuje množství buněk v suspenzi. Je 

však nutné brát v úvahu, že jednotlivé buňky se liší velikostí a tím se i mění hodnota 

zákalu [34]. 

 

3.4.2. Vyhodnocení testu 

 

Na základě nárůstu biomasy v jednotlivých testovaných koncentracích a 

kontrole se sestrojí růstové křivky řas. Inhibice růstu biomasy se vyhodnocuje dvěma 

následujícími způsoby: 

 

1) Integrační metoda: 

 

Výpočet je založen na srovnání nárůstu biomasy řas v kontrole s nárůstem 

v jednotlivých testovaných koncentracích. Poměr mezi nárůstem v kontrolní suspenzi a 

v testované koncentraci se vyjádří v procentech. Získané hodnoty odpovídají inhibici 

celkového nárůstu biomasy v důsledku působení toxikantu během sledovaného 

období. 

Podstata výpočtu spočívá v určení a následného porovnání ploch pod růstovými 

křivkami pro jednotlivé testované koncentrace – viz. obrázek č. 8 a 9 [34]. 
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Obrázek č. 8: Výpočet plochy pod růstovou křivkou řasové kultury [34] 

 

 

 

Ai plocha pod růstovou křivkou pro danou koncentraci 

c0 jmenovitá počáteční koncentrace cenobií *ks/mL+ 

c1 změřená koncentrace cenobií v čase t1 [ks/mL] 

cn změřená koncentrace cenobií v čase tn [ks/mL] 

t1  doba prvního měření od počátku testu *hod.+ 

t2 doba n-tého měření od počátku testu *hod.+ 

 

 

Obrázek č. 9: Výpočet inhibice nárůstu biomasy řas [34] 

  [%] 

 

 Ai průměrná plocha pro danou koncentraci toxikantu 

 Ac průměrná plocha pro kontrolní vzorek (nulová koncentrace toxikantu) 

 Ii inhibice nárůstu řas pro danou koncentraci toxikantu, zjištěná na základě porovnání  

  ploch pod růstovými křivkami 

 

 

 

2) Metoda výpočtu růstové rychlosti 

 

Výpočet je založen na srovnání růstové rychlosti kontroly s rychlostí 

jednotlivých testovaných koncentrací. Poměr mezi rychlostmi se vyjádří procentuálně a 

odpovídá inhibici růstu řas v důsledku působení toxikantu. Získané hodnoty popisují 

vliv působení toxikantu na rychlost nárůstu biomasy řas (viz. obrázek č. 10 a 11). 
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Obrázek č. 10: Výpočet růstové rychlosti řasové suspenze pro celou dobu kultivace [34] 

 

 

 

i růstová rychlost pro danou koncentraci  

Nn  poslední naměřená hustota suspenze *ks/mL+ 

N0 jmenovitá počáteční hustota suspenze *ks/mL+ 

tn doba posledního měření od začátku zkoušky *hod.+ 

 

 

 

 

 Obrázek č. 11: Výpočet inhibice růstové rychlosti řasové suspenze [34] 

 

     [%] 

 

 

Iir inhibice růstové rychlosti řas pro i-tou koncentraci toxikantu 

t průměrná růstová rychlost testované koncentrace 

c   průměrná růstová rychlost kontroly  

 

 

 

 

 

 

 

 

n
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i

t
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4. VÝSLEDKY 
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4.1. Inhibice klíčení semen Lactuca sativa L. 

 

Tabulka č. 11:  Průměrná délka kořene (z testovaných 30 semen) v jednotlivých  

koncentracích testovaných na filtračním papíru (v mm) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 6,958 8,958 9,083 9,125 9,346 9,625 9,720 9,920 

standard 6,478 7,125 7,538 8,760 9,045 9,304 9,682 10,435 

K2Cr2O7 3,150 3,830 4,170 5,910 6,620 8,150 8,170 9,180 

kontrola 10,550 

        

Tabulka č. 12:  Inhibice růstu semene Lactuca sativa v jednotlivých koncentracích  

  testovaných na filtračním papíru (v %) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 34,047 15,090 13,905 13,507 11,412 8,768 7,867 5,972 

standard 38,597 32,464 28,550 16,967 14,265 11,810 8,227 1,090 

K2Cr2O7      70,142 63,697 60,474 43,981 37,251 22,749 22,559 12,986 

 

 

Graf č. 2:  Inhibice klíčení semen Lactuca sativa na filtračním papíru v závislosti     

na testované koncentraci léčiva a standardu  
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Tabulka č. 13:  Průměrná délka kořene (z testovaných 30 semen) v jednotlivých 

koncentracích testovaných na substrátu (v mm) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 4,130 5,000 5,400 5,750 6,458 6,577 6,708 7,115 

standard 4,136 4,815 5,593 5,923 6,071 6,222 6,346 6,731 

K2Cr2O7      3,545 5,143 6,071 6,167 6,429 6,714 7,143 7,462 

kontrola 7,577 

        

 

Tabulka č. 14:  Inhibice růstu semene Lactuca sativa v jednotlivých koncentracích  

  testovaných na substrátu (v %) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

léčivo 45,492 34,010 28,731 24,112 14,768 13,197 11,468 6,096 

standard 45,413 36,452 26,184 21,828 19,875 17,882 16,246 11,164 

K2Cr2O7    53,213 32,123 19,875 18,608 15,150 11,389 5,727 1,517 

 

 

 

Graf č. 3:  Inhibice klíčení semen Lactuca sativa na substrátu v závislosti  

na testované koncentraci léčiva a standardu 
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Graf č. 4:  Inhibice klíčení semen Lactuca sativa na filtračním papíru v závislosti    

na testované koncentraci dichromanu draselného  

 

 

 

 

Graf č. 5:  Inhibice klíčení semen Lactuca sativa na substrátu v závislosti 

na testované koncentraci dichromanu draselného 
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Z výše uvedených hodnot byly získány tyto výsledky: 

 

- 72h IC50 léčiva - na filtračním papíru: 0,12 mg/l (0,01 – 1,43 mg/l) 

na substrátu: 0,16 mg/l (0,01 – 3,76 mg/l) 

 

- 72h IC50 standardu - na filtračním papíru: 0,07 mg/l (0,0004 – 14,37 mg/l) 

na substrátu: 0,28 mg/l (0,03 – 2,54 mg/l) 

 

- 72h IC50 K2Cr2O7 - na filtračním papíru: 1,03 mg/l (0,13 – 7,83 mg/l) 

na substrátu: 0,17 mg/l (0,004 – 6,68 mg/l) 
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4.2. Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus 

 

Optická hustota byla přeměřována při vlnové délce 671 nm (odpovídá obsahu 

chlorofylu) a 750 nm (odpovídá celkovému zákalu - viz. kapitola 4.3.1.) pro porovnání 

dosažených hodnot. Pro výpočet inhibice byla zvolena integrační metoda (viz. kapitola 

3.4.2.).  

Následující tabulky uvádějí průměrnou růstovou rychlost řas v  1 ml 

v jednotlivých testovaných koncentracích v jednotlivých vlnových délkách. 

Standard 671 nm 750 nm 

1 0,010977 0,008641 

2 0,012360 0,009227 

3 0,012735 0,009673 

4 0,012823 0,010560 

5 0,012851 0,010928 

6 0,013049 0,011804 

7 0,013339 0,012067 

8 0,013468 0,012523 

 

Léčivo 671 nm 750 nm 

1 0,008475 0,006951 

2 0,009326 0,01798 

3 0,009831 0,01994 

4 0,010168 0,008255 

5 0,010593 0,008525 

6 0,011321 0,008830 

7 0,011561 0,009545 

8 0,012981 0,012692 

 

K2Cr2O7 671 nm 750 nm 

1 0,000715 0,000624 

2 0,001130 0,000963 

3 0,001718 0,001354 

4 0,001869 0,001574 

5 0,002231 0,001770 

6 0,002363 0,001932 

7 0,002596 0,002501 

8 0,004678 0,003914 
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Následující tabulky uvádějí průměrnou růstovou inhibici řas (v procentech) 

v jednotlivých testovaných koncentracích a v jednotlivých vlnových délkách. 

 

Standard 671 nm 750 nm 

1 41,93 42,59 

2 31,15 38,71 

3 29,99 35,76 

4 27,06 29,85 

5 26,77 27,43 

6 24,14 21,52 

7 22,33 19,78 

8 19,64 16,76 

 

Léčivo 671 nm 750 nm 

1 59,85 54,57 

2 50,19 52,00 

3 46,80 51,11 

4 43,47 49,26 

5 39,51 45,89 

6 36,44 41,76 

7 32,21 36,36 

8 22,43 35,12 

 

K2Cr2O7 671 nm 750 nm 

1 79,36 78,35 

2 77,58 75,84 

3 74,62 74,44 

4 73,99 72,03 

5 69,79 68,05 

6 66,22 66,00 

7 63,23 62,33 

8 49,00 51,74 
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Z výše uvedených hodnot byly získány tyto výsledky: 

 

- 72h IC50 léčiva - při 671 nm: 41,30 mg/l (18,76 – 90,91 mg/l) 

při 750 nm: 23,60 mg/l (14,98 – 37,18 mg/l) 

 

- 72h IC50 standardu – při 671 nm: 57,74 mg/l (18,92 – 104,38 mg/l) 

   při 750 nm: 68,40 mg/l (55,39 – 84,46 mg/l) 

 

- 72h IC50 K2Cr2O7 - při 671 nm: 1,26 mg/l (0,42 – 3,79 mg/l) 

při 750 nm: 2,83 mg/l (1,32 – 6,08 mg/l) 

 

 

Graf č. 6:  Inhibice dichromanu draselného v závislosti na koncentraci při vlnových 

délkách 671 nm a 750 nm 
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Graf č. 7:  Inhibice standardu a léčiva v závislosti na koncentraci při vlnové délce 

671 nm  

 

 

 

Graf č. 8:  Inhibice standardu a léčiva v závislosti na koncentraci při vlnové délce 

750 nm  
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5. DISKUZE 
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Se zvyšujícím se počtem spotřebovaných léčivých přípravků se zároveň zvyšuje i 

zájem vědecké komunity o přítomnost a možnost nepříznivých účinků léčiv v životním 

prostředí. Vzhledem k tomu, že jsou léčiva nejčastěji vylučována močí nebo stolicí 

(beze změny nebo ve formě metabolitů), nebo jsou rovnou smyta (po dermální 

aplikaci), dostávají se do odpadních vod. Proto je tedy největší zájem ze strany vědců 

právě o výskyt těchto látek ve vodním prostředí *35, 36, 48].  

Y. Zhang ve svých výzkumech odhaduje, že se celosvětově spotřebuje až 940 

tun diklofenaku ročně (s definovanou denní dávkou 100 mg) *37+. Diklofenak je i hojně 

využíván ve veterinární medicíně *38]. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3., spotřeba léčiv neustále roste. Je způsobena 

jak farmakologickými (zdravotní stav populace), tak nefarmakologickými (např. 

ekonomickými) faktory. NSAID patří obecně k lékům, které jsou hojně předepisovány. 

Jak vyplývá z tabulek č. 6 a 7, patří v letech 2009 – 2010 mezi 2. - 3. skupinu s největším 

objemem distribuce v počtu balení v ČR. Konkrétněji jen v druhé polovině roku 2010 

bylo vydáno cca 1 330 000 kusů léčivých přípravků obsahujících diklofenak. 

Diklofenak a jeho metabolity se dostávají do odpadních vod. Nejsou-li důkladně 

odstraněny v čistírnách odpadních vod (pomocí biotransformace, strippingu, sorpce a 

fototransformace), dostávají se do ekosystému *39].  

V Německu byl diklofenak identifikován Huschekem a spol. jako jeden 

z farmaceuticky nejvýznamnějších aktivních látek, které jsou přítomny ve vodním 

prostředí. Jeho koncentrace měřili u výpustí odpadních vod čistírny na dvou místech 

v Německu. Koncentrace diklofenaku se zde pohybovala v rozmezí 1,47 – 2,1 μg/l *40]. 

Letzel a kol. se také zabývaly výskytem diklofenaku u 9 výpustí z čistíren odpadních vod 

v Německu a naměřili průměrné hodnoty 2,2 μg/l *36]. Weigel stanovil koncentraci 

diklofenaku v ústí řeky Labe v Severním moři na 6,2 ng/l *37+. Výskyt diklofenaku 

v povrchových vodách byl zjištěn i v jiných částech Evropy - Paxéus porovnával 

koncentrace diklofenaku v 5 zemích EU, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí 140 – 

1480 ng/l. Koncentrace se měřili i mimo Evropu - v Severní či Jižní Americe. Zde byly 

zjištěny hodnoty v řádech několika μg/l až po mg/l *35, 41].  
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Cleuvers i Ferrari ve svých studiích prokázali, že diklofenak má nižší akutní 

toxicitu, než-li chronickou [42, 43].  

 

V mé diplomové práci Ekotoxikologické hodnocení nesteroidního a 

protizánětlivého léčiva byl diklofenak testován na 1 testu akutní (THAMNOTOXKIT FTM), 

2 testech semichronické (Vícegenerační test s organismem Tetrahymena thermophila  

a Test semichronické toxicity se semeny Sinapis alba) a 1 testu chronické toxicity 

(ROTOXKIT F CHRONIC). Výsledkem testu akutní toxicity byla 24h EC50 pro standard 

diklofenaku 4,573 mg/l (4,39 – 4,57 mg/l) a pro léčivo 24h EC50 5,058 mg/l. 

V semichronickém testu toxicity s Tetrahymena thermophila byla naměřena hodnota 

pro standard 24h EC50 při 492 nm 40,43 mg/l (29,63 – 55,08 mg/l) a pro léčivo 24h EC50 

32,88 mg/l   (23,07 – 46,86 mg/l) a se semeny Sinapis alba 72h IC50 pro standard 54,23 

mg/l (49,43 – 59,50 mg/l) a pro léčivo 72h IC50 71,42 mg/l (62,51 – 81,6 mg/l). 

V chronických testech toxicity byl testován Brachionus calyciflorus (ROTOXKIT F 

CHRONIC) – 48h EC50 pro standard diklofenaku  0,03 mg/l (0,02 – 0,04 mg/l) a pro 

léčivo 1,363 mg/l (0,7848 – 2,366 mg/l) [44]. 

 

V této rigorózní práci byly pro další prokázání chronické toxicity použity – Test 

inhibice klíčení semen Lactuca sativa a Řasový test toxicity s  Desmodesmus 

subspicatus.  

V testu inhibice klíčení semen Lactuca sativa bylo zjištěno: 72h IC50 léčiva         

na filtračním papíru - 0,12 mg/l (0,01 – 1,43 mg/l) a na substrátu - 0,16 mg/l (0,01 – 

3,76 mg/l);  72h IC50 standardu na filtračním papíru - 0,07 mg/l (0,0004 – 14,37 mg/l) a 

na substrátu -  0,28 mg/l (0,03 – 2,54 mg/l). Od použití filtračního papíru pro testování 

toxicity se v dnešní době opouští. Důvodem je absorbování testovaných látek na 

základě jejich fyzikálně – chemických vlastností na filtrační papír a tedy k ovlivnění 

výsledků. 
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V řasovém testu toxicity s Desmodesmus subspicatus byly optické hustoty 

přeměřovány při vlnových délkách 671 nm (udává celkové množství chlorofylu) a při 

750 nm (odpovídá množství zákalu) pro porovnání dosažených hodnot. Byly naměřeny 

tyto hodnoty: 72h IC50 léčiva při 671 nm - 41,30 mg/l (18,76 – 90,91 mg/l) a při 750 nm 

- 23,60 mg/l (14,98 – 37,18 mg/l);  72h IC50 standardu při 671 nm - 57,74 mg/l (18,92 – 

104,38 mg/l) a při 750 nm - 68,40 mg/l (55,39 – 84,46 mg/l). Hodnoty naměřené při 

vlnové délce 671 nm jsou pro toto měření přesnější - odpovídají celkovému chlorofylu. 

Pro testování vzorků odebraných přímo ze životního prostředí se více využívají hodnoty 

naměřené při vlnové délce 750 nm, což odpovídá celkovému množství zákalu. Tímto se 

eliminuje například přítomností nečistot (bakterií), které mohou daný vzorek 

doprovázet. Hodnoty u léčiva se tudíž mohou výrazněji lišit - je to dáno přítomností 

dalších složek v tabletě léčiva, oproti standardu, kde je obsažena pouze účinná látka. 

 

Desmodesmus subspicatus testoval i Cleuvers a kol. - stanovili 72h EC50 71,9 mg/l 

(65,5 – 79,1 mg/l). Další organismus, který testoval na chronickou toxicitu diklofenaku, 

byl Lemna minor (okřehek menší) – 7D EC50 7,5 mg/l [42]. 

 

Brandhof a Montforts hodnotili chronickou toxicitu diklofenaku na sladkovodní 

rybě Danio rerio (dánio pruhované) – naměřili hodnoty 72h EC50 5,3 mg/l [45]. Na této 

rybě se touto problematikou zabýval i Ferrari a kol. – stanovili 10D NOEC 4 mg/l. 

Dalším organismem, který Ferrari použil, byl Ceriodaphnia dubia (48h EC50 22,7 mg/l) 

[46]. 

 

Akutní i chronickou toxicitou diklofenaku se zabývalo více vědců. Pro názornost a 

lepší porovnání viz. tabulka č. 15 a 16. 

  

 

 

 

 

 



55 

 

 

Tabulka č. 15:  Naměřené hodnoty akutní toxicity standardu diklofenaku                      

[37, 43, 44, 46, 47] 

 

testovaný organismus doba trvání koncentrace (mg/l)  

Vibrio fischeri 10min EC50 13,5 Farre a kol. (2001) 

30min EC50 11,5 Ferrari a kol.(2003) 

Brachionus calyciflorus NOEC 48h 12,5 Ferrari a kol. (2003) 

Ceriodaphnia dubia 48h EC50 22,7 Ferrari a kol. (2003) 

Daphnia magna 48h EC50 22,4 Ferrari a kol. (2003) 

48h EC50 68,0 Cleuvers (2004) 

48h EC50 80,1 Han a kol. (2006) 

48h EC50 39,9 – 44,7 Haap a kol. (2008) 

48h EC50 60,7 Lee  a kol.  

48h EC50 47 - 67 Quinn a kol. 

Thamnocephalus platyurus 24h LC50 41,0 Jawecki, Persoon (2006) 

24h EC50 4,6 Horáková (DP 2011) 

Danio rerio 96h NOEC 0,5 Hallare a kol. (2004) 

Oryzias latipes  96h LC10 8,0 Hong a kol. (2007) 

 

 

Tabulka č. 16: Naměřené hodnoty chronické a semichronické toxicity standardu  

  diklofenaku [37, 43, 44, 45, 46] 

 

testovaný organismus doba trvání koncentrace (mg/l)  

Brachionus calyciflorus 48h EC50 0,03 Horáková (DP 2011) 

Desmodesmus subspicatus 72h EC50 72 Cleuvers a kol.(2003) 

72h IC50 57,7 – 68,4 Horáková  (RP 2012) 

Pseudokirchneriella subspicata 96h EC50 16,3 Ferrari a kol. (2004) 

Lemna minor 7D EC50 7,5 Cleuvers a kol.(2003) 

Sinapis alba 72h IC50 54,2 Horáková (DP 2011) 

Lactuca sativa 72h IC50 0,3 Horáková (RP 2012) 

Ceridaphnia dubia 7D EC50 1 Ferrari a kol. (2003) 

Daphnia magna 21D EC50 10,0 Han a kol. (2006) 

21D NOEC 25,0 Lee a kol. 

25D NOEC 8,3 Lee a kol. 

Danio rerio 10D NOEC 4 Ferrari a kol. (2004) 

Tetrahymena thermophila 24h EC50 40 Horáková (DP 2011) 
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Diklofenak je stejně jako ostatní nesteroidní antiflogistika  fotochemicky  

aktivní, proto v povrchových vodách dochází k jeho rozkladu [50].     

Marco – Urrea a Coelhe se zabývali otázkou degradace diklofenaku ve vodním 

prostředí. Marco – Urrea k testu použil outkovku pestrou (Trametes versicolor). Ta 

degradovala během 1. hodiny více jak 94 % sodné soli diklofenaku. Po 4 hodinách již 

nebyl detekován žádný diklofenak ve vodním prostředí *50, 51].  

             Beltrán  a Aguinaco se zabývali degradací diklofenaku pomocí aktivního uhlí a 

pomocí ozonu. Beltrán zjistil, že pomocí aktivního uhlí došlo již po 20 minutách 

k naadsorbování více jak 93 % diklofenaku na jeho povrch. Po 15 minutách ozonizace 

došlo ke 100 % degradaci diklofenaku *49, 52].  

            Pomocí ozonu a peroxidu vodíku se snažili eliminovat diklofenak z vodního 

prostředí i Buser a Müller. V testu za použití O3 a H2O2 došlo již po 10 minutách 

k degradaci více jak 99 % diklofenaku [39]. 

                   Z výsledků mé diplomové a rigorózní práce a z dohledaných literárních 

zdrojů je možné označit diklofenak za více toxický při chronické expozici, než-li při 

akutní. Ve skutečnosti se výskyt diklofenaku  v životním prostředí pohybuje v řádech 

ng/l – μg/l. Avšak v životním prostředí se vyskytují směsi různých látek, které jsou 

dohromady mnohem toxičtější než diklofenak, takže nelze hodnotit pouze toxicitu 

samotného diklofenaku a jeho dopad na životní prostředí. Jeho poločas rozpadu je cca 

1 den (velmi krátká doba eliminace). Přesto jak uvedli Buser a Müller, je diklofenak 

natolik často používanou léčivou látkou, že je i přes svou rychlou eliminaci a výskytem 

v nízkých koncentracích rizikem pro životní prostředí *39]. Všechny dosažené výsledky 

ukazují, že pro extrapolaci experimentálně dosažených výsledků na životní prostředí, 

což je hlavním cílem ekotoxikologie - pro odhad možných nepříznivých účinků 

testovaných látek na životní prostředí, je nezbytně nutné testovat na co největším 

množství zástupců jednotlivých trofických úrovní, aby kvalifikovaný odhad byl zatížen 

co nejmenší chybou.  
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6. ZÁVĚR 
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Cílem této práce bylo navázat na moji diplomovou práci (Ekotoxikologické 

hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva) a tak rozšířit spektrum testů 

toxicity a testujících organismů pro zjištění dalších možností vlivu diklofenaku na 

životní prostředí. 

 

K testování byly vybrány Lactuca sativa (Inhibice klíčení semen Lactuca sativa) a 

Desmodesmus subspicatus (Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus). 

Oba testy byly zaměřeny na chronickou toxicitu diklofenaku. 

 

Inhibice klíčení semen Lactuca sativa probíhala při teplotě 20 °C, za absence 

světla 72 hodin. Po 72 hodinách byly přeměřeny délky vyklíčených kořínků a ze 

získaných hodnot byla vypočítána inhibice růstu kořene. Byly získány tyto údaje: 72h 

IC50 léčiva na filtračním papíru: 0,12 mg/l (0,01 – 1,43 mg/l) a na substrátu: 0,16 mg/l 

(0,01 – 3,76 mg/l); 72h IC50 standardu na filtračním papíru: 0,07 mg/l (0,0004 – 14,37 

mg/l) a na substrátu: 0,28 mg/l (0,03 – 2,54 mg/l); 72h IC50 K2Cr2O7  na filtračním 

papíru: 1,03 mg/l (0,13 – 7,83 mg/l) a na substrátu: 0,17 mg/l (0,004 – 6,68 mg/l). 

 

Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus probíhal při 25 °C, za 

kontinuálního osvětlení a po dobu 72 hodin. Po uplynutí dané doby byla změřena 

absorbance jednotlivých vzorků a byla vypočítána inhibice růstu řas. Ze zjištěných 

hodnot byly získány tyto výsledky: 72h IC50 léčiva - při 671 nm: 41,30 mg/l (18,76 – 

90,91 mg/l) a při 750 nm: 23,60 mg/l (14,98 – 37,18 mg/l); 72h IC50 standardu při 671 

nm: 57,74 mg/l (18,92 – 104,38 mg/l) a při 750 nm: 68,40 mg/l (55,39 – 84,46 mg/l); 

72h IC50 K2Cr2O7 při 671 nm: 1,26 mg/l (0,42 – 3,79 mg/l) a při 750 nm: 2,83 mg/l (1,32 

– 6,08 mg/l). 
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Abstrakt 
 

Mgr. Horáková Veronika, Vliv diklofenaku na autotrofní organismy, (rigorózní práce) 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra 

farmaceutické botaniky a ekologie 

Celkový počet stran: 67 

 

 Se zvyšující se spotřebou léčivých látek roste i jejich počet a vliv na životní 

prostředí. V této práci bylo navázáno na moji diplomovou práci Ekotoxikologické 

hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva a rozšířeno tak spektrum testů 

chronické toxicity diklofenaku. Pro zhodnocení chronické toxicity diklofenaku byly 

použity Test inhibice klíčení semen Lactuca sativa a Řasový test toxicity 

s Desmodesmus subspicatus. Z těchto testů byly zjištěny tyto hodnoty pro diklofenak: 

Test inhibice klíčení semen Lactuca sativa - 72h IC50  0,16 mg/l (0,01 – 3,76 mg/l. 

Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus - 72h IC50 při 671 nm: 41,30 mg/l 

(18,76 – 90,91 mg/l) a při 750 nm: 23,60 mg/l (14,98 – 37,18 mg/l). 

 

Klíčová slova: diklofenak, Lactuca sativa, Desmodesmus subspicatus 
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Abctract 
 

Mgr. Horáková Veronika, Effect of diclofenac on autotrophic organisms, (rigorous 

thesis) 

Charles University in Prague, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové, Department of 

Pharmaceutical Botany and Ecology 

Total number of pages: 67 

 

A larger amount of medical substances and their influence on our environment 

are connected with their increasing consumption. This work is linked with the former 

dissertation on Eco-toxicological evaluation of non-steroid and anti-inflammatory 

medicaments and so for this reason there was spread the test spectrums of chronic 

toxicity of diclofenac. There were used The test of inhibition of germination seeds 

Lactuca sativa and The test of alga toxicity Desmodesmus subspicatus for assessment 

of chronic toxicity of diclofenac. There were found these values for diclofenac from 

these tests: The test of inhibition of germination seeds Lactuca sativa 72h IC50               

0,16 mg/l  (0,01 – 3,76 mg/l). The test of alga toxicity Desmodesmus subspicatus 72h 

IC50 671 nm: 41,30 mg/l (18,76 – 90,91 mg/l) and 750 nm: 23,60 mg/l (14,98 – 37,18 

mg/l). 

 

Keywords: diclofenac, Lactuca sativa, Desmodesmus subspicatus 


