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Abstrakt 
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Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Ekotoxikologická studie směsi fluorochinolonových antibiotik na řasách 
 

 

Tato práce je zaměřena na ekotoxikologické zhodnocení rizik dvou fluorochinolonových 

antibiotik – ciprofloxacinu a norfloxacinu. K jejich hodnocení byl vyuţit růstový test s řasou 

Desmodesmus subspicatus, který vycházel z normy OECD 201 pro testování chemických 

látek na sladkovodních řasách a sinicích. Účelem testování bylo pozorovat vliv jednotlivých 

látek i jejich směsí v různých poměrech (1:1, 1:2 a 2:1) na vybranou řasu. Výstupem z měření 

byly hodnoty 72h EC50. Pouze některé směsi se jevily toxičtější, neţ jednotlivé substance. 

Byly provedeny také teoretické výpočty toxicity směsí a následně byly porovnány 

s experimentálně zjištěnými daty. Všechny získané hodnoty EC50 výrazně převyšují 

koncentrace látek v ţivotním prostředí uváděné v literatuře. 

 

Klíčová slova: ekotoxikologie, ciprofloxacin, norfloxacin, Desmodesmus subspicatus, 

směsi 

  



 

Abstract 

 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Botany and Ecology 

  

Candidate: Mgr. Lucie Kozlová 

Supervisor: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 

Title of rigorous thesis: Ecotoxicological study of fluoroquinolone antibiotics mixture 

on algae 

 

This thesis is focused on ecotoxicological risk assessment of two fluoroquinolone 

antibiotics – ciprofloxacin and norfloxacin. A growing test with algae Desmodesmus 

subspicatus was performed based on the OECD Guidelines n. 201 for testing of chemical 

substances on freshwater algae and cyanobacteria. The aim of this test was to determine the 

influence of individual substances and their mixtures in various ratios (1:1, 1:2 and 2:1) on 

green algae. The test was ended by EC50 evaluation after 72 hours. Only some of the mixture 

appeared to be more toxic than a single substance. Theoretical calculation of mixtures toxicity 

has been performed and compared with the experimentally obtained data. All EC50 values 

obtained significantly exceed the concentration of substances in the environment reported in 

the literature. 
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1 Úvod 

Antibakteriální chemoterapeutika jsou v naší společnosti velmi vyuţívanou skupinou 

léčiv a to jak ve veterinární, tak humánní medicíně. I přes různá opatření v jejich pouţívání 

a likvidaci se určité mnoţství těchto látek dostává do prostředí, kde můţe být rizikem pro 

ţivočichy i rostliny. Toto ekotoxikologické riziko se snaţíme kvantifikovat a podniknout 

takové kroky, abychom rizika eliminovali nebo alespoň sníţili na minimum. [1] [2] [3] 

Chemoterapeutika s antibakteriálním účinkem dělíme dle farmaceutické chemie na 

antibiotika – látky přírodního původu nebo látky od nich odvozené a syntetická 

chemoterapeutika – látky uměle připravené. Všeobecně se ale pojem antibiotika uţívá 

v širším slova smyslu pro všechny antimikrobiálně působící látky, a proto bude tento 

pojem takto vnímán i v této práci. [4] 

Skupina fluorochinolonových antibiotik byla uvedena na trh po roce 1985. Tato léčiva 

jsou vesměs širokospektrá, jejich mechanismus účinku spočívá v inhibici DNA gyrázy. 

Tento enzym je obsaţen v bakteriálních, ale ne v lidských buňkách, a proto působí 

selektivně. Fluorochinolony mají dlouhý biologický poločas a několikahodinový 

post-antibiotický efekt. Dobře pronikají do tkání a tělních tekutin. [5] [6] 

Fluorochinolony jsou poměrně pomalu degradovány a silně adsorbovány, tudíţ můţe 

docházet k jejich hromadění v ţivotním prostředí. Celá skupina látek má také potenciál 

fototoxického působení. [5] [6] 

Je třeba si uvědomit, ţe do prostředí se dostává velké mnoţství různorodých látek a 

ačkoli jejich jednotlivé koncentrace jsou často minimální, je zde potenciální riziko, které 

vzniká spolupůsobením všech látek současně. Synergistické negativní působení na ţivotní 

prostředí je prokazováno častěji neţ antagonismus mezi látkami. Pokud si uvědomíme, 

jaké mnoţství různých látek se do prostředí dostává, pak s tím přímo souvisí i vědomí 

rizik, která z toho v dlouhodobém kontextu mohou plynout. [7] [8] 

Při snaze zhodnotit rizika fluorochinolonů v prostředí je snaha o kvantifikaci jejich 

výskytu. V dostupné literatuře se objevuje velké mnoţství dat s poměrně velkou 

odchylkou. To je dáno nejen lokalitou měření, ale také spotřebou léčiv v dané oblasti, 

místem a způsobem odběru vzorků i metodou chemické analýzy. V surové odpadní vodě 
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byly naměřeny koncentrace fluorochinolonů aţ 89 µg/l. V povrchových vodách ţivotního 

prostředí, kam odchází přečištěná voda a následně dochází ke zředění se koncentrace 

fluorochinolonů pohybují v řádu desetin aţ setin µg/l. 

Odpadní vody by měly před vypuštěním do prostředí projít přes čističku odpadních vod. 

Podle některých zdrojů ale existuje určité procento, které odchází bez jakéhokoli 

přečištění. Dle dostupné literatury je účinnost čistíren poměrně vysoká, konkrétně pro 

fluorochinolony se účinnost čistících procesů pohybuje mezi 80 a 99 %. Existuje ale celá 

řada ovlivňujících faktorů jako jsou typ čistících procesů, hydraulický retenční čas 

(čas setrvání vody v nádrţi), půdní retenční čas, teplota a přítok dešťové vody. [9] [10] 

[11] [12] 
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2 Cíl práce 

Úkolem této práce je posoudit vliv ciprofloxacinu a norfloxacinu na řasovou kulturu 

zelené řasy Desmodesmus subspicatus.  

Postup experimentu vychází z norem OECD, konkrétně z normy o testování 

chemických látek č. 201 – Test inhibice růstu sladkovodních řas a sinic. Postupy jsou 

uzpůsobeny našim laboratorním podmínkám. Hodnotit se bude inhibiční působení 

antibiotik na mnoţení této sladkovodní řasy. Výstupem budou inhibiční koncentrace 

72h EC50. Léčiva budeme posuzovat jak samostatně, tak ve směsích o různých poměrech 

(1:1, 2:1 a 1:2), abychom mohli zhodnotit případnou potenciaci škodlivých účinků.  

Protoţe tato práce navazuje na dříve vypracovanou diplomovou práci, posuzující vliv 

ciprofloxacinu a norfloxacinu na prvoka Tetrahymena thermophila, cílem bude také 

porovnat citlivost různých trofických úrovní organismů na tyto léčiva. 
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3 Teoretická část 

3.1 Testované chemické látky 

Tato práce se zaměřila na dvě látky ze skupiny fluorochinolonů. První objevenou látkou 

této chemické struktury byla kyselina nalidixová, která se jiţ dnes v terapii nevyuţívá. Je 

to poměrně rozsáhlá skupina antibiotik, která se dělí do čtyř generací. Pro praxi se však 

vyuţívají pouze ty, které mají širší a silnější účinek, výhodnou farmakokinetiku a co 

nejméně neţádoucích účinků. [13] 

3.1.1 Ciprofloxacin a norfloxacin 

 

 Obrázek 1 – ciprofloxacin 

 

Obrázek 2 - norfloxacin 
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Jde o krystalické látky, které mají ve své chemické struktuře skupiny kyselé i bazické 

povahy. Jsou velmi těţce rozpustné ve vodě a těţce rozpustné v ethanolu a 

dichlormethanu. Při skladování by měly být chráněny před světlem a vlhkostí. [14] 

Jsou to širokospektré antimikrobiání látky. Ciprofloxacin je na trhu jsou dostupný 

v různých lékových formách, norfloxacin pouze ve formě tablet. [5] [15] 

Mechanismus účinku spočívá v inhibičním působení na bakteriální DNA gyrázu, coţ je 

enzym, který umoţňuje měnit terciární strukturu DNA při replikaci, transkripci i různých 

opravách DNA. [5] 

Obě léčiva se částečně metabolizují v játrech i ledvinách, ale ve výrazné míře se 

původní látky vylučují z organismu močí. [5] [6] [15] 

Důleţitou vlastností látek, pro predikci jejich chování v ŢP je rozpustnost. Posuzuje se 

rozpustnost v polární vodě a nepolárním 1-oktanolu. Podle měření z čínské univerzity 

v Zhengzhou se rozpustnost všech testovaných fluorochinolonů v závislosti na rostoucí 

teplotě u obou rozpouštědel zvyšovala. [16] [17] 

Většina fluorochinolonů je podle prováděných testování velmi pomalu degradovatelná. 

Vliv na rozklad má samozřejmě celá řada vlivů: biotické i abiotické podmínky. Termální 

degradace a hydrolýza jsou zanedbatelné. Podle práce S. Babić et al. je významným 

činitelem fotolýza. [18] [19] 

Podle literatury jsou ciprofloxacin i norfloxacin silně adsorbovány na pevné částice. 

Proces je závislý na pH, teplotě i sloţení půdy. Sorpce je děj kompetitivní, a proto 

přítomnost jiných látek ve směsi můţe výrazně změnit naměřené hodnoty u konkrétní 

chemické látky. [18] [20] 

Podrobnější informace o chemických vlastnostech, rozpustnosti, biodegradabilitě i 

adsorpci jsem rozepsala a shrnula ve své diplomové práci: Ekotoxikologická studie směsi 

fluorochinolonových antibiotik. [21] 
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3.2 Voda na Zemi 

Voda je jedna z podmínek ţivota na Zemi. Vyskytuje se ve všech třech skupenstvích a 

tvoří nejen hydrosféru, ale je také součástí atmosféry a pedosféry. 

Zdrojem pitné vody je pro nás voda podzemní (cca 44 %) a voda povrchová. Jedná se o 

omezený přírodní zdroj, se kterým musíme dobře hospodařit. Spotřeba pitné vody 

postupně narůstala, zejména se zaváděním vodovodů do obcí. V období socialismu 

docházelo k velkému plýtvání, danému zejména zanedbatelnou cenou vody, která 

neodráţela skutečné náklady vodáren. Od roku 1990 postupně roste cena, a proto se opět 

učíme s vodou hospodařit. Podobný vývoj je zaznamenán i v jiných rozvinutých zemích 

světa. Největší spotřebu vody mají obyvatelé USA. [22] 

Legislativa ČR (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách; zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech; 

zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech) se snaţí chránit povrchové a podzemní vody, zajistit 

jejich hospodárné vyuţívání, sniţovat negativní působení na vodní zdroje a chránit vodní 

díla na území republiky. Dále také zajistit dostatek pitné vody a přispívat k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závislých suchozemských ekosystémů. [23] 

3.2.1 Koloběh vody  

Voda však není stálá. Neustále se přeměňuje a přesouvá a spolu s ní i další látky včetně 

znečištění. Voda se vypařuje z hladin oceánů, moří a dalších povrchových vod. Uvolňuje 

se i z ledovců, sněhu, půdy, vegetace a organismů. Odpařená voda v atmosféře kondenzuje 

a na zemský povrch dopadá ve formě sráţek. Odtok sráţek je závislý na morfologii terénu, 

typu a stavu půdy a podloţí. [24] 

Voda v ekosystémech má vysokou samočisticí schopnost. V tekoucích vodách, které 

jsou neustále syceny kyslíkem, probíhá samočištění rychleji, neţ ve vodách stojatých. 

Čištění je přirozený proces, sestávající z fyzikálních, chemických i biologických pochodů. 

Důleţitou roli v něm hrají organismy, které se ţiví organickým i anorganickým 

materiálem. Např. mlţi filtrují organické splaveniny; rostliny přijímají soli fosforu, síry a 

dusíku; nálevníci se ţiví organickými látkami a bakteriemi; houby a bakterie rozkládají 

větší molekuly lipidů, sacharidů a proteinů. [25] 
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3.3 Znečištění prostředí 

3.3.1 Zdroje znečištění  

Zdroje znečištění ţivotního prostředí, zejména jeho vodní sloţky, můţeme všeobecně 

rozdělit na bodové (výpusti z průmyslových podniků, kanalizace, hnojiště, močůvkové 

jímky) a plošné (splavování z polí). 

Existuje celá řada cest, jak se cizorodé látky mohou dostávat do prostředí. Jednou z nich 

jsou odpadní vody z farmaceutického průmyslu. Převáţná část nespotřebovaných léčiv 

končí ve spalovně, avšak určité procento se dostává do prostředí se špatně zlikvidovanými 

odpady. Zdrojem se stávají i pacienti a to jak v nemocnicích tak doma. S jejich výkaly 

odchází léčiva ve formě metabolitů i původních substancí, dle eliminačního času a způsobu 

metabolizace. Např. u fluorochinolonů se více jak 75 % vyloučí močí v nezměněné 

podobě, protoţe jejich eliminační poločas je 1,5 – 16 hod. [26] [27] 

V Turecku uvádí, ţe 65,1 % odpadních vod jde do čističek, z toho 56,3 % vody do 

biologických, 31,5 % do mechanických a 12,2 % do vylepšených čističek. Ale zbylá voda, 

tj. 34,9 % (přibliţně 1,02 miliardy m
3
/rok) je vypouštěna přímo do ţivotního prostředí bez 

jakéhokoli přečistění. [28] 

Zdrojem léčiv v prostředí je samozřejmě i veterinární medicína. Hnůj a močůvka se 

mohou vyuţívat také jako hnojiva a léčiva v nich se tak dostávají plošně na zemědělskou 

půdu. Větší mnoţství ATB jsou uvolňována také z rybích farem, kde je léčivo podáváno ve 

formě potravy, avšak 15 aţ 40 % projde nespotřebováno do vody v prostředí pod farmou. 

[26] [29] [30] 

V sušších oblastech je zase odpadní voda se stopami léčiv a případně i rezistentních 

bakterií pouţívána na zavlaţování obdělávané půdy. [26] 

Jako vedlejší produkt v ČOV (čistička odpadních vod) vzniká kal, coţ je nutričně 

bohatá organická hmota, kterou lze po pročištění pouţít jako hnojivo. Tato recyklace se 

hojně vyuţívá v mnoha zemích. Čištění kalu bohuţel není 100%. Při vyuţití kalu jako 

hnojiv na zemědělské půdy tak mohou látky opět přecházet rovnou do plodin. [31] [32] 

Zdrojů je mnoho a chemické látky včetně léčiv se tak mohou dostat nejen do odpadních 

vod, ale dále i do povrchové a hlubinné vody, tedy i vody pitné. Objevují se v sedimentu a 

také v půdě. [7] [26] 
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V následujícím přejatém schématu je názorně patrné, jaké jsou zdroje a cesty antibiotik 

ve vodní sloţce ţivotního prostředí. [28] 

 

Obrázek 3 – zdroje a cesty odbourávání antibiotik v akvatickém prostředí © [28] 
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3.3.2 Míra znečištění  fluorochinolony 

V literatuře jsou dostupné různé informace o koncentraci fluorochinolonů v ţivotním 

prostředí. 

 V Číně v městě Guangzhou byla naměřena koncentrace fluorochinolonů v městské 

vodě maximálně 0,459 µg/l. V Quinghe v Číně naměřili v rámci jiné studie koncentraci 

fluorochinolonů v surové odpadní vodě 2573  ±  241 ng/l, v sekundárně vyčištěně odpadní 

vodě 1013 ± 218 ng/l a v kalu 18,4 ± 0,9 mg/kg. [33] [34] 

V práci Peng et al. v Číně byla prokázána koncentrace chinolonů v surové odpadní vodě 

350 aţ 600 ng/l , zatímco v konečné odpadní vodě z ČOV se koncentrace těchto látek 

sniţuje na jednu pětinu i méně, u některých látek aţ na nedetekovatelné koncentrace. [35] 

Ve studii z Hong Kongu je uvedeno, ţe koncentrace CIP v surové odpadní vodě byla 

700 - 5640 ng/l a OFL 140 - 7900 ng/l a v odtoku z ČOV 170 - 5070 ng/l u ciprofloxacinu 

a 96 - 7870 ng/l u ofloxacinu. [9]  

Koncentrační rozptyl norfloxacinu nalézajícího se ve Švédsku v kalu a peletách byl 

0,1 - 11 a 0,3 - 3 mg/kg suché hmoty; rozptyl ciprofloxacinu byl 0,5 - 12 a 0,9 - 2,6 mg/kg. 

[36]  

V USA byla naměřena koncentrace CIP v povrchové vodě 0,36 µg/l. Ve Švýcarsku 

obsahovala surová odpadní voda z nemocnice více jak 89 µg/l. [3] 

Seifrtová et al. měřili v Portugalsku koncentraci fluorochinolonů v odpadních vodách 

z nemocnic. Byly stanovovány CIP, NOR, OFL a ENRO, jejich koncentrace byly 

100,8 - 10062,5 ng/l, 29,6 – 455,0 ng/l, 353,3 – 10675,5 ng/l respektive 53,7 – 447,0 ng/l. 

V jiné práci se uvádí koncentrace enrofloxacinu v říční vodě v Portugalsku v rozmezí 

67 aţ 102 ng/l. V Německu, Hartmann et al. uvádějí koncentrace fluorochinolonů 

v nemocniční odpadní vodě 3000 – 87000 ng/l. Ve Švédsku byl ciprofloxacin 

v nemocničním odpadu detekován v koncentracích 3,6 – 101 µg/l. Dle studie v USA byly 

nalezené koncentrace 4900 – 34500 ng/l pro ofloxacin a 850 – 2000 ng/l pro ciprofloxacin. 

[3] [37] 

Koncentrace fluorochinolonů v přítokových vodách do Čínských čističek byla v práci 

W. Xu et al. následující: ofloxacin 80 – 368 ng/l, norfloxacin 54 – 263 ng/l. [11] 
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Ve Švédku měřili koncentraci antibiotik v různých zdrojích a pouze koncentrace CIP a 

OFL v odpadní vodě z nemocnice přesáhly potenciální rizika. Je uváděno, ţe po průchodu 

čističkou se do ţivotního prostředí dostane max. 1 % z původního mnoţství. [36] 

3.3.3 Akumulace fluorochinolonů v prostředí  

Pronikání chemických látek do prostředí je dlouhodobý proces. S různými výkyvy a 

intenzitou pronikají léčiva do ŢP stále a opakovaně. Protoţe účinnost čističek odpadních 

vod není 100% a biodegradace fluorochinolonů je pomalá, můţe docházet k hromadění 

těchto látek v prostředí. Jejich akumulace v půdě a sedimentu závisí zejména na jejich 

chemické stabilitě, citlivosti k fotolýze UV světlem (6,8 disubstituované sloučeniny jsou 

defluorizovány efektivněji, neţ 6-F sloučenin), adsorpci, perzistenci a odplavování vodou. 

Většina látek z této skupiny je poměrně odolná vůči hydrolýze i vyšším teplotám. [16] [32] 

[26] 

V roce 2002 zveřejnili Piddock a Jonson studii, ve které hodnotí akumulaci 

fluorochinolonů pomocí různých druhů opouzdřených i neopouzdřených kmenů 

Streptococcus pneumoniae. Pro měření byl vyuţit modifikovaný fluorescenční test. Bylo 

zjištěno, ţe norfloxacin i ciprofloxacin se akumulují ve vyšší míře 

(72 - 92 ng chinolonu/mg suché hmoty buněk) zejména kvůli své hydrofilitě a niţší 

molekulové hmotnosti. Testovány byly také látky reserpin a CCCP 

(karbonyl kyanid-m-chlorfenylhydrazon), jakoţto inhibitory buněčného výtoku. Jejich vliv 

na akumulaci antibiotik v buňkách však nebyl potvrzen, i kdyţ reserpin ovlivnil minimální 

inhibiční koncentraci. Ověřován byl také vliv glukózy, která působí jako antagonista 

inhibitorů buněčného výtoku. [38] 
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3.4 Čistírny odpadních vod 

Většina odpadních vod prochází ve vyspělých státech přes čističky odpadních vod. Dle 

fyzikálně-chemických vlastností můţeme látky rozdělit na tři skupiny: a) kompletně 

přeměnitelné či mineralizovatelné; b) trvalé - díky lipofilitě či iontovým vazbám jsou 

přichyceny na odpadní kal; c) perzistentní a polární, které zůstávají i ve vypouštěné vodě. 

[31] 

Také proto má čištění obvykle několik fází. První je přečištění, při kterém se odstraní 

hrubé zejména anorganické nečistoty. Následuje primární – mechanické čištění, kdy jsou 

nečistoty sorbovány na pevné částice. Někdy je po primárním usazování přidáván do 

nádrţe chlorid ţelezitý a polymer, které odstraňují nerozpuštěné látky a mikroorganismy 

z vody. Sekundární - biologické čistění pak probíhá za pomoci aktivovaného kalu. Dochází 

k řadě biologických i chemických rozkladných reakcí. [31] [39] [11] 

Pro důkladné odstranění léčiv z odpadních vod zmiňují Escher et al. čtyři přístupy: 

a) optimalizovat současné technologie v ČOV; b) vylepšit tyto technologie a doplnit 

o nové; c) kontrolovat zdroje ATB; d) snaha o separaci zdrojů. Např. kontrola preskripce, 

podpora uţívání lépe biodegradovatelných léčiv, oddělování kontaminované moči pacientů 

pomocí speciálních toalet. [40] 

Procentuální efektivitu čistících procesů v ČOV vypočítáme podle jednoduchého 

vztahu: 

 

Rovnice 1– výpočet efektivity procesů v ČOV; MIF...hmotnostní znečištění na přítoku, 

MEF...hmotnostní znečištění na odtoku [9] 

 

Bylo zjištěno, ţe při průchodu čistírnou odpadních vod je 80 – 90 % ciprofloxacinu a 

enrofloxacinu sorbováno na aktivní kal. Jiný zdroj uvádí 88 – 92 % platných všeobecně 

pro fluorochinolonová antibiotika. Koncentrace ciprofloxacinu a enrofloxacinu ve 

vyhaslém kalu byly v rozmezí 2,13 – 2,42 mg/kg. Z toho vidíme, ţe čistírenský kal je 

velkým rezervoárem zbytkových léčiv je třeba na to pamatovat při jeho likvidaci či 

sekundárním vyuţívání. [32] [10] [11] 
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Obrázek 4 – efektivnost čisticích procesů v ČOV © [9] 

 

Malý úbytek hmotnostních procent fluorochinolonů byl pozorován v čistírnách 

anoxických, coţ naznačuje, ţe biodegradace nehraje v jejich odbourávání velkou roli. 

50 - 87 % fluorochinolonů z původního zatíţení nalézáme v konečném odvodněném kalu 

(kromě kyseliny pipemidové, kde to bylo pouze 36 %). Byla pozorována přímá souvislost 

mezi mírou odstranění léčiva z odpadní vody a rozdělovacím koeficientem půda-voda. 

Hlavním faktorem při odstraňování fluorochinolonů v čističkách je sorpce na kal. [34] 

V následujícím grafu vypracovaného H. W. Leung et al. je dobře vidět, jaká je účinnost 

jednotlivých kroků v čisticím procesu pro konkrétní antibiotika. V předčištění dochází 

pouze k odstranění mechanicky hrubých částic, doba tohoto kroku obvykle nepřesahuje 0,5 

hod. Primárního čištění je zaloţeno především na sorpci na suspendované pevné částice. 

Při sekundárním čištění se uplatňuje aktivovaný kal. Jak je zřejmé z tabulky, účinnost 

sekundárního čištění je výrazně vyšší. 

Posuzovány byly dva fluorochinolony – ofloxacin a norfloxacin. Přestoţe oba 

posuzované fluorochinolony jsou si strukturně podobné, jejich odstraňování probíhá 

odlišně. Zatímco norfloxacin je ze 49,3 % odstraněn uţ v sorpčním kroku, ofloxacin jen 

velmi málo (viz obrázek č. 5). Rozdíly v odstranění NOR a OFL by mohly mít souvislost 

s jejich chemickými vlastnostmi. Amid v NOR má niţší tendenci k deprotonizaci 

(pKa = 8,85), na rozdíl od OFL (pKa = 7,65). Pokud předpokládáme v čistírně pH ~ 7, 

dochází k výraznější deprotonizaci OFL, molekuly NOR zůstávají kladně nabité. Jejich 

kladný náboj je nejspíše příčinou vyšších vazeb se záporně nabitými skupinami půdních 

částic pomocí iontových interakcí. [9] 
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Obrázek 5 – průběh čistění vody od ofloxacinu a norfloxacinu © [9] 

V práci W. Xu et al. bylo naměřeno, ţe průměrná účinnost eliminace ve čtyřech 

testovaných čističkách byla u OFL 57 % (max. 70 %), NOR 66 % (max. 81 %). V těchto 

posuzovaných ČOV probíhá sorpce na kal a biodegradace současně. Maximální nalezené 

koncentrace v sekundárním kalu byly OFL = 886 ng/g a OFL = 372 ng/g. [11] 

 

účinnost čištění 

  běžné čistění pokročilé čistění 

% 
primární 
usazovací 

nádrž 
bioreaktor 

sekundární 
usazovací 

nádrž 
celkem mikrofiltrace 

reverzní 
osmóza 

celkem 

chinolony 
(CIP, NOR) 

-30 88 -10 83 55 75 91 

Obrázek 6 – účinnost odstranění fluorochinolonů v různých čisticích procesech [28] 

 

Gholamic et al. testovali postup reverzní osmózy a nanofiltrace jako metodu pro 

odstranění antibiotik z odpadních vod. Autoři konstatují, ţe účinnost odstranění 

testovaných ATB (levamizol, sulfaguanidin, sulfamethazol, trimetoprim, praziquantel, 

enrofloxacin, oxytetracyklin) vţdy přesáhla 98,5 %. [12] 

Např. v Turecku je dle práce Turgdogan et al. třeba modernizovat stávající čističky, a 

doplnit fyzikální procesy čistění o biologické čistění nebo jiné moderní technologie jako 
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jsou aerobní či anaerobní biologický rozklad, membránové procesy (reverzní osmóza, 

nanofiltrace, ultrafiltrace), oxidační procesy (O3, O3/H2O2) nebo elektro-oxidační procesy. 

Navíc, stejně jako v mnoha jiných zemích, by bylo vhodné vylepšit a automatizovat systém 

odběru vzorků pro monitoring stavu vody jak v čističkách, tak v odtocích a případně i 

ţivotním prostředí. [28] 

V práci Seifrtová et al. uvádějí pro Portugalské ČOV následující koncentrace 

fluorochinolonů na vstupu a výstupu. Jaro: norfloxacin - 191,2 a 29,6 ng/l, ciprofloxacin – 

667,1 a 309,1 ng/l, enrofloxacin – 447,1 a 211,5 ng/l. Podzim: norfloxacin – 455,0 a 

35,0 ng/l, ciprofloxacin 418,8 a 100,8 ng/l, enrofloxacin 121,8 – 53,7 ng/l. V další 

literatuře se uvádí koncentrace fluorochinolonů na odtocích z ČOV následující: Francie 

(330 - 510 ng/l), Itálie (290 – 580 ng/l), Řecko (460 ng/l), Švýcarsko (36 – 106 ng/l), 

(249 - 405 ng/l primární odpadní voda, 45 – 120 ng/l terciární odpadní voda), USA 

(19 - 45 ng/l) a z jiného zdroje (110 – 470 ng/l), Kanada (34 – 179 ng/l), (112 – 506 ng/l). 

[37] [41] [42] 

Udávané eliminační poměry se mohou v jednotlivých čistírnách poměrně výrazně lišit. 

Účinnost čistících procesů je ovlivněna celou řadou faktorů, zejména typem čistících 

procesů, hydraulickým retenčním časem (čas setrvání vody v nádrţi), půdním retenčním 

časem, teplotou a přítokem dešťové vody. K výkyvům můţe docházet i na jedné čistírně 

v průběhu času. Jako účinnější se jeví ČOV se sekundárním čistícím procesem, avšak ani 

tento poznatek neplatí pro všechny látky. [11] 
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3.4.1 Čistírenský kal  

Kal vzniká jako odpadní produkt při primárním (mechanickém) a sekundárním 

(biologickém) čistění vod. Jeho sloţení je velmi různorodé. Ovlivněno je jak znečištěním 

vody, která do ČOV  přichází, tak zpracovaní samotného kalu před jeho vyveţením.  

 

Obrázek 7 – schéma vzniku a zpracování čistírenského kalu © [39] 

Hrubé anorganické nečistoty jsou z vody filtrovány uţ v přečištění. Po mechanickém 

čištění obsahuje primární kal zejména nerozpuštěné organické látky. Po biologickém 

čištění vzniká sekundární kal, v kterém pak převaţuje přebytečná biomasa. Primární a 

sekundární kal se obvykle mísí, další krok zpracovávání se označuje jako biologická 

stabilizace kalu. 

Stabilizace kalu můţe probíhat jak za anaerobních, tak za aerobních podmínek. Dochází 

při ní k rozkladu organických látek mikroorganismy. V surovém kalu je obsaţeno asi 70 % 

organických látek, po biologické stabilizaci max. 50 % (stanovených jako ztráta ţíháním). 

Během tohoto kroku dochází také ke sníţení mnoţství patogenních mikroorganismů. Ve 

stabilizovaném kalu uţ neprobíhají intenzivní biologické pochody. 
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V dalším kroku je třeba kal zahustit. Z původních 10 % sušiny, zahustíme suspenzi na 

25-30%. 

Čistírenský kal je vhodným materiálem pro hnojení zemědělských půd. Obsahuje veliké 

mnoţství organické hmoty (33 – 57 %), dále makroprvky (především N a P), stopové 

prvky a biologicky aktivní látky. Hlavním limitujícím faktorem vyuţívání kalů 

v zemědělství je obsah cizorodých látek (těţké kovy, chlorované organické látky, 

polycyklické aromatické uhlovodíky, farmaka, chemikálie z domácností...) a patogenních 

mikroorganismů. Pouţití kalů jako hnojiv se u nás řídí vyhláškou č. 504/2004 Sb. [39] 

V některých čističkách kal ještě dále zpracovávají na pelety. Jde o produkt bez 

jakýchkoli bakterií, který obsahuje menší mnoţství vlhkosti neţ odvodněný kal a lépe se 

s ním pracuje. Proces výroby pelet sice neodstraní zbytky fluorochinolonů zcela, ale díky 

zahřívacím procesům zůstane v peletách asi 40 % a 60 %  norfloxacinu, 

resp. ciprofloxacinu (viz obrázek č. 8).  [36] 

  

Obrázek 8 – vývoj koncentrace fluorochinolonů v kalu a peletách za 3 dny © [36] 
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3.5 Antibiotika 

3.5.1 Spotřeby chinolonů  

Protoţe spotřeba protiinfekčních látek stoupá v humánní i veterinární medicíně, je třeba 

věnovat větší pozornost vedlejším efektům s tím spojených. Nejzávaţnějším problémem se 

jeví rezistence bakterií. Látky v ţivotním prostředí však ovlivňují mnoho ţivočichů i 

rostlin, celé ekosystémy. Přirozeným koloběhem se pak léčiva mohou dostávat i zpět 

k člověku. [32] [26] 

V roce 2007 byl nejpředepisovanějším léčivem ze skupiny fluorochinolonů 

ciprofloxacin a následně ofloxacin, levofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin, sparfloxacin, 

klinafloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin sparfloxacin a trovafloxacin. [32] [26] 

V České republice se v průběhu let (1988 - 2008) výrazně zvýšilo pouţívání makrolidů 

a fluorochinolonů, dále také penicilinů kombinovaných s kyselinou klavulánovou. 

K nárůstu došlo i ve skupině cefalosporinů. Naopak předepisování samotných penicilinů 

klesalo. Podle ČLS JEP je tento posun nevhodný a neodpovídá antibiotické politice a 

doporučením pro naši zemi. V obrázku č. 9 si můţeme v r. 1999 všimnout prudkého 

nárůstu uţívání norfloxacinu. Tento skok byl způsoben výpadkem v dodávkách 

nitrofurantoinu, proto k léčbě infekcí močových cest začal být masivně vyuţíván 

norfloxacin. [43] 
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Obrázek 9 – spotřeby fluorochinolonů  v ČR v letech 1988 - 2008 © [43] 

 

antibakteriální léčiva pro systémové použití - vývoj spotřeby v letech 1990 - 2008 

rok počet balení finanční objem v Kč DDD/t.o./den 

1990 13 886 950 521 201 156 16,96664 

1991 10 623 881 769 953 480 14,46538 

1992 10 386 179 1 114 360 116 14,14533 

1993 13 585 905 1 477 988 793 17,63640 

1994 17 173 869 2 338 113 745 21,65579 

1995 16 826 778 2 606 283 719 21,35294 

1996 15 120 231 2 502 243 317 19,94620 

1997 14 364 170 2 526 603 599 19,48681 

1998 13 659 981 2 428 886 006 19,19408 

1999 14 173 509 2 531 129 776 21,20647 

2000 13 199 819 2 273 285 441 19,47805 

2001 13 679 318 2 433 158 782 20,57060 

2002 12 862 063 2 441 748 533 19,51543 

2003 12 817 174 2 549 528 304 20,08015 

2004 10 909 247 2 377 383 362 16,58702 

2005 12 244 127 2 742 720 526 19,76880 

2006 11 319 372 2 401 955 017 17,98486 

2007 12 021 610 2 547 724 141 19,16085 

2008 12 050 226 2 749 755 966 19,53706 

Tabulka 1 -  spotřeby ATB v ČR mezi lety 1990 - 2008 © [43] 
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Obrázek 10 – změna v rozložení užívaných ATB v ČR: J01 – tetracykliny, J01B – 

amfenikoly, J01C – peniciliny, J01D cefalosporiny a další betalaktamy, J01E – 

sulfonamidy, J01FA – makrolidy, J01FF – linkosamidy, J01G – aminoglykosidy, J01MA –  

fluorochinolony, J01XA – a J01XB – gylkopeptidy a polymyxiny, (bílá) – ostatní; © [43] 

 

 

rozloţení výdajů na antibakteriální léčiva v r. 2008 

J01C peniciliny 35,0 % 

J01D cefalosporina a další betalaktamy 25,1 % 

J01FA makrolidy 17,4 % 

J01MA fluorochinolony 6,3 % 

J01FF linkosamidy 3,5 % 

J01XA glykopeptidy 3,4 % 

J01G aminoglykosidy 2,9 % 

J01A tetracykliny 1,7 % 

J01E sulfonamidy 1,6 % 

J01XB polymyxiny 0,4 % 

J01B amfenikoly 0,1 % 

  ostatní 2,6 % 

Tabulka 2 – finanční náklady na ATB v ČR v roce 2008 [43] 
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Mezi nejčastější skupiny antibiotik předepsané ve Francii v roce 2007 byly kombinace 

penicilinů s β-laktamovými inhibitory, skupina penicilinů s širším spektrem, 

fluorochinolony a cefalosporiny. Cefalosporiny a fluorochinolony jsou také ve čtyřce 

nejvíce předepisovaných ATB ve Švédsku, Nizozemí, Dánsku a Slovinsku. V Dánsku a 

Nizozemí jsou doplněny širokospektrými peniciliny a běţnými peniciliny, na Slovensku 

makrolidy a linkosamidy a ve Švédsku tetracykliny a peniciliny odolnými vůči β-

laktamasam. [44] 

 

spotřeby ATB v nemocnicích evropských zemí 

země DDD/100 dní na lůžku DDD/100 podání DDD/1000 obyvatel/den 

Nizozemí 60,9 335 N 

Švédsko 53,8 279,8 1,35 

Francie - výukové nemocnice 55,8 N 
2,22 Francie – výukové  

nemocnice + veřejné 
39,8 N 

Slovensko 59,8 326,2 1,68 

Německo 69,9 288,7 1,77 

Tabulka 3 – různé vyjádření spotřeby ATB v nemocnicích evropských zemí [44] 

 

 

 

Obrázek 11 – spotřeba ATB v Německu (tuny/rok), data z let 2008 a 2011. V humánní 

medicíně byly nejvíce využívány amoxicilin (80 tun), betalaktamy (35 tun) a 

fluorochinolony (25 tun) © [45] 



 

 

28 

 

 

Obrázek 12 - ambulantní a nemocniční použití antibiotik v Evropě, r. 2008 © [45] 

 

V Německu tvoří peniciliny 24 % z celkově pouţitého mnoţství ATB, cefalosporiny 

19,1 %, karbapenemy 13,7 %, chinolony 13,4 % (rozsah je 4 % - 29 %), makrolidy 7,6 %. 

Mezi roky 2001 aţ 2011 výrazně stoupla spotřeba carbapenemů, mírně chinolonů a naopak 

klesla spotřeba cefalosporinů. [45] 

V Německu bylo v roce 2009 se spotřebováno 33 tun ciprofloxacinu v humánní 

medicíně. Protoţe je ciprofloxacin rozkladný produkt celé řady dalších chinolonů 

pouţívaných ve veterinární medicíně, jeho koncentrace v prostředí můţe být větší, neţ by 

odpovídalo prvním odhadům. Nedá se také přesně určit, zda rezidua pochází z veterinární 

nebo humánní medicíny. [3] 

V práci Metz-Gercek  et al. byl posuzován vývoj spotřeby antibiotik a rezistence 

mikrobů v rakouských nemocnicích. Mezi lety 1998 a 2007 vzrostla celková spotřeba ATB 

(DDD) o 10 %, a spotřeba v DDD/1000 obyvatel/den klesla o 3 %. Pro jednotlivé látky 

jsou změny ve spotřebách následující (DDD/1000 obyvatel/den): ciprofloxacin +119 %, 

clindamycin +76 %, amoxicilin/klavulánová kyselina +62 %, cefpodoxim +32 %, 

azitromycin +25 %, erytromycin +80 %, trimetoprim -56 %, norfloxacin -49 %, 
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doxycyklin -45 %, cefaklor -35 %, penicilin -34 %, amoxicilin -23 %), minocykline - 22% 

and klaritromycin -10 %. [46] 

3.5.2 Vyhodnocení statistiky spotřeb chinolonů  

Z oficiálních zdrojů SÚKLu (Státní úřad pro kontrolu léčiv) jsme sestavili tabulku dat, 

která ukazuje spotřeby chinolonových antibiotik od r. 1999 do r. 2013 v jednotkách 

DDD/t.o./den (definovaná denní dávka na tisíc obyvatel na den). Vytvořili jsme grafy, 

které znázorňují vývoj spotřeb v průběhu let. Oficiální data jsou získávána z distribuce 

léčiv, předpokládá se, ţe veškerá distribuovaná léčiva byla spotřebována. Není zde 

zahrnuta veterinární spotřeba. 
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Graf 1 – DDD/t.o./den - fluorochinolony 

Graf 2 -DDD/t.o./den – ciprofloxacin 

Graf 3  - DDD/t.o./den – norfloxacin 

 .     ......... ..  

Tabulka 4 – DDD/t.o./den, 1999 - 2013 
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Jak je patrné z grafů, spotřeba fluorochinolonů v humánní medicíně kolísala. Svého 

maxima dosáhla v roce 2005. Od roku 2007 uţ jen klesá. To je v souladu s doporučeními, 

která řadí fluorochinolony do kategorie záloţních antibiotik a ne jako první volbu pro 

běţné infekce. Proto by mělo být jejich pouţívání omezováno. 

Obliba samotného ciprofloxacinu však naopak spíše roste. 

Všimněme si, ţe v r. 2005 vzrostla spotřeba norfloxacinu. To bylo dáno opětovným 

dlouhodobým výpadkem nitrofurantoinu, který je vyuţíván na léčbu zánětů močového 

ústrojí stejně jako norfloxacin. 

3.5.3 Lokální spotřeby fluorochinolonů  

Pro lepší představu, jaké lékové formy léčiv ze skupiny fluorochinolonů jsou u nás 

nejčastěji vyuţívány a v jaké míře, provedla jsem malý průzkum ve městě, ve kterém ţiji. 

Jedná se o bývalé okresní město Benešov s cca 16 000 obyvateli. Nachází se zde ordinace 

mnoha lékařů a také nemocnice.  

Pouţila jsem dotazník, který jsem sama připravila. Šlo o tabulku se všemi HVLP 

přípravky obsahujícími ciprofloxacin či norfloxacin, které jsou v současné době dostupné 

na našem trhu. Dotazník byl vyplněn ve všech osmi lékárnách ve městě včetně nemocniční 

lékárny, která poskytla data zvlášť za veřejnou a zvlášť za nemocniční část. Shromáţděná 

data o spotřebách za roky 2011, 2012 a 2013 jsem zpracovala do následující tabulky. 

Pouze dvě lékárny (obě vedené pod stejným provozovatelem) mi poskytly data pouze za 

dva roky, protoţe na přelomu let 2011 a 2012 měnily lékárenský systém a starší data pro 

mě nedohledaly. 
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Tabulka 5 – Spotřeby HVLP přípravků s obsahem CIP a NOR v benešovských 

lékárnách za roky 2011 - 2013 
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Graf 4 

Graf 5 

 

Spotřeby ciprofloxacinu se v jednotlivých lékárnách v průběhu času různí. Největší 

mnoţství projde nemocniční lékárnou a místní řetězcovou lékárnou. Výdeje norfloxacinu 

pozvolna klesají, coţ odpovídá i celorepublikovým údajům ze SÚKLu. V ČR v r. 2013 

výrazně klesla spotřeba norfloxacinu, ve městě Benešov nebyl pokles tak prudký. Injekční 

formy byly vydávány pouze nemocniční lékárnou.  
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Graf 6 

Graf 7 

 

V ČR jsou distribuovány dvoje kapky s účinnou látkou ciprofloxacinu. Celkové 

mnoţství účinné látky podané v této formě je malé. Nejvyšší bylo v r. 2012, přesně 

13,6 g/rok, coţ je přibliţně 0,9 % z celkového mnoţství spotřebovaných přípravků 

s ciprofloxacinem ve městě. V grafu č. 7 je znázorněno mnoţství vydávaných balení 
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silnějších (500 mg) a slabších (250 mg) tablet, bez ohledu na velikost balení. Je patrné, ţe 

jsou běţně vyuţívány obě síly léčiva. 

 Ze získaných dat o výdejích fluorochinolonů v lékárnách v našem městě jsem 

vypočítala hodnoty spotřeby v g/t.o./den a porovnala je s oficiálními údaji DDD/t.o./den ze 

SÚKLu. K výpočtu byly pouţity spotřeby v g/rok, vypočtené z mých dotazníků. Počet 

obyvatel byl převzat z Českého statistického úřadu.  

 

Ciprofloxacin g/rok počet obyvatel g/t.o./den v Benešově 
teoretický výpočet 
DDD/t.o./den v ČR 

2011 7919 16 462 1,3180 0,5226 

2012 7468 16 460 1,2430 0,5325 

2013 8909 16 541 1,4755 0,5799 

Tabulka 6 – výpočet DDD/t.o./rok pouze pro město Benešov 

 

Norfloxacin g/rok počet obyvatel g/t.o./den v Benešově 
teoretický výpočet  
DDD/t.o./den v ČR 

2011 6182 16 462 1,0289 0,5212 

2012 5796 16 460 0,9647 0,4501 

2013 3764 16 541 0,6234 0,1902 

Tabulka 7 – výpočet DDD/t.o./rok pouze pro město Benešov  

 

Oficiální DDD/t.o./den ze zdrojů SÚKLu oproti spotřebě vypočítané v Benešově byla 

výrazně niţší. Je to dáno tím, ţe Benešov je okresním městem s nemocnicí, pod které 

spadá mnoho dalších vesnic a městeček. Mnoho lidí sem dojíţdí ať uţ za lékaři, tak za 

nemocniční péčí.  

Okres Benešov má 114 obcí. V celém okrese je podle údajů České lékárnické komory 

25 lékáren. V letech 2011 – 2013 bylo v okrese 95445, 95659, respektive 95659 obyvatel. 

Pokud bychom zohlednili počet obyvatel a počet lékáren v okrese k datům získaným pouze 

z města Benešov, výsledky DDD/t.o./den se výrazně přiblíţí oficiálním hodnotám SÚKL 

pro dané roky.  
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3.5.4 Rezistence 

Působení subletálních dávek antibiotik na bakterie vede k rozvoji odolnosti těchto 

bakterií vůči působení ATB. To můţe vést ke klinickým komplikacím, prodluţování 

hospitalizace pacientů a problematické léčbě některých infekcí. Pokud se rozvine 

rezistence vůči více druhům ATB, můţe dojít k epidemii, kterou nebudeme schopni léčit. 

[36] 

Antibiotická rezistence je povaţována za jeden ze závaţných problémů zdravotnictví. 

WHO (Světová zdravotnická organizace) se v roce 2012 v této problematice zaměřila na 

5 základních cílů: dohled, racionální vyuţití u lidí i zvířat, prevence infekcí a inovace. [45] 

Bakteriální rezistence se týká hlavně vyspělých států. Je dokázáno, ţe míra rezistence je 

spjata se spotřebou antibiotik, tj. v zemích s vyšší spotřebou ATB je i vyšší výskyt 

rezistentních kmenů bakterií. [47] [48] 

To, ţe se s tímto problémem setkáváme stále častěji, však neznamená, ţe je to problém 

nový. Geny pro rezistenci na β-laktámy byly nalezeny i v permafrostu (stále zmrzlá půda) 

v Kanadě starém 30 000 let. [45] 

Hustota rezistence na MRSA mezi roky 2001 – 2011 zůstala v Německu na stejné 

hladině. Narůstá však mnoţství jiných multirezistentních kmenů patogenů. [45] 

 Od roku 2001 je v Rakousku pozorován nárůst výskytu invazivních kmenů E. coli 

rezistentních na aminopeniciliny (z 35 % na 53 %), fluorochinolony (z 7 % na 25,5 %) a 

třetí generaci cefalosporinů (z 0 % na 8,8 %). Penicilin-rezistentní a málo-citlivé kmeny se 

na začátku i konci pozorovací periody vyskytovaly zhruba v 5 % testovaných vzorků. 

Rezistence na makrolidy vzrostla z 5 % na 12,5 % (s maximem 14,7 % v r. 2005). [46] 

Mnoho států postupně zavedlo či zavádí různá opatření, souhrnně nazývaná jako 

„Léková politika―. Ve zpětném hodnocení těchto opatření je většinou konstatováno, ţe 

opravdu mají svůj účinek. Míra rezistence v zemích, kde se lékovou politikou zabývají, 

stagnuje, nebo i mírně klesá. [47] [48] 

3.5.5 Léková politika  

V ČR funguje síť antibiotických středisek, která se zabývají antibiotickou politikou, 

sestavováním doporučení a vzdělávací osvětou mezi zdravotnickými pracovníky. Snahou 

je předejít naduţívání a rezistenci. Tento systém má ze strany WHO kladné ohlasy. [43] 
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Pod ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně) pracuje subkomise 

pro antibiotickou terapii, která taktéţ publikuje doporučení k jejich uţívání. Z pohledu této 

společnosti je v naší republice výrazně naduţívaná skupina makrolidů (hl. azitromycin a 

klaritromycin) a fluorochinolonů. Tato ATB by neměla být lékem volby téměř pro ţádné 

běţné infekce, naopak by měla zůstat jako rezervní pro případ alergií či selhání primární 

terapie. [43] 

V dnešní době se stále častěji vyuţívá způsob registrace léčiv postupem vzájemného 

uznávání v rámci EU. Proto jsou sjednoceny informace uvedené v příbalovém letáku a také 

SPC. Není zde zohledněna lokální léková politika, a proto by mělo být přihlíţeno 

k doporučením ohledně uţívání a rezistence ATB vydáváních v rámci konkrétního státu. 

[43] 

Ve Francii se ministerstvo zdravotnictví snaţí o dohled a ovlivňování lékové a zejména 

antibiotické politiky v nemocnicích. K tomu jim slouţí níţe ukázaný dotazník. Díky němu 

dokáţí nejen posoudit práci nemocnic v této problematice, ale také ji posunovat kupředu, 

protoţe bodování je nastaveno tak, aby motivovalo nemocnice zavádět určitá opatření 

přednostně. 

dotazník a struktura ICATB hodnocení antibiotické politiky ve francouzských nemocnicích 

kategorie otázka odpověď hodnocení 

organizece 
1. Má vaše nemocnice multidisciplinární výbor pro 

obezřetné pouţívání antibiotik (antibiotický výbor)? 
ano/ne 4 

  
             Pokud ano, jaký počet schůzek se konala minulý 

rok? 
    

zdroje 
2. Má vaše nemocnice jednoho nebo více antibiotických 

poradců? 
ano/ne 4 

  
3. Provádí vaše nemocnice vzdělávací programy pro 

stálé, dočasné a nově předepisující lékaře? 
ano/ne 1 

  
4. Má vaše nemocnice počítačové propojení mezi 

lékárnou, laboratoří a odděleními? 
ano/ne 2,5 

  
5. Vyuţívá vaše nemocnice informační technologie pro 

předepisování léků? 
ano/ne 2 

akce 

6a. Existují ve vaší nemocnici standardní předpisy pro 

antibiotickou profylaxi v chirurgii, které byly schváleny 

antibiotickým výborem, na základě národně 

dohodnutých pokynů? 

ano/ne 2 

  

6b. Existují standardní předpisy pro první linii léčby 

antibiotiky pro hlavní infekce, které schválil antibiotický 

výbor? 

ano/ne   
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           Pokud ano, jsou tyto implementovány na 

pohotovosti? 
ano/ne   

  7. Má vaše nemocnice písemný antibiotický list? ano/ne 0,25 

  
            Pokud ano, obsahuje tento list seznam antibiotik 

s omezeným pouţitím? 
  0,5 

  

               Pokud ano, jsou omezená pouţití antibiotik 

vydána s omezenou dobou platnosti, která umoţňuje 

vyhodnocení po 2-3 dnech? 

ano/ne 0,25 

  
8. Provádí vaše nemocnice audit antibiotické preskripce 

za minulý rok? 
ano/ne 2,5 

  
9. Provádí vaše nemocnice sledování spotřeby ATB v 

jednotkách DDD/1000 pacientů/den? 
ano/ne 2,5 

Tabulka 8 - Tento dotazník byl použit pro výpočet kompozitního skóre pro antibiotickou 

politiku ve francouzských nemocnicích. Jde o veřejné hlášení ministerstvu zdravotnictví. 

[49] 

3.6 Toxicita směsí 

Ve Švédsku bylo podle švédské lékové agentury pouţíváno v roce 2004 asi 1200 

molekul léčiv. Je zřejmé, ţe do prostředí se dostává velké mnoţství antropogenních látek a 

to nejen léčiv. Není moţné testovat veškeré kombinace a směsi, ale pro posuzování rizik 

v ţivotním prostředí (ERA) bychom měli tento fakt brát v úvahu. [36] 

Toxicita směsi však není stejná, jako součet toxicit jednotlivých látek, které jsou ve 

směsi obsaţeny. Backhaus et al. ve své práci uvádí, ţe směs, která byla připravena 

kombinací látek v jejich NOEC (no observed effect concentration = koncentrace bez 

pozorovaného účinku), nemá nulovou výslednou toxicitu. Směs se jeví jako toxičtější. 

Hodnoty NOEC nesou tedy zcela spolehlivým ukazatelem bezpečnosti. [7] 

3.7 Ekotoxikologické biotesty 

Pro posouzení rizik, která představují cizorodé látky v ţivotním prostředí, byla 

vytvořena řada testů. Protoţe není moţné otestovat kaţdou látku na kaţdém organismu, 

jsou vybírány organismy zastupující nejvýznamnější sloţky ekosystému. Pro ně máme 

standardizované biotesty, které se plošně pouţívají. Organismy pro testování jsou voleny 

tak, aby zastupovaly všechny trofické úrovně.  
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Typický výsek trofických úrovní vodního ekosystému je následující: bakterie 

(prokaryota) jsou organismy, zastupující trofickou úroveň destruentů, řasy a sinice 

zastupují producenty, perloočky tvoří primární konzumenty, sekundární konzumenti jsou 

ryby. Ke kompletnímu potravnímu řetězci vodního prostředí se testují i ptáci, jako zástupci 

terciárních konzumentů. Na účinky škodlivin mohou organismy reagovat změnou 

reprodukce, mobility, růstu a dalšími změnami fyziologických funkcí, nebo také smrtí. [50] 

Kaţdý organismus je jinak citlivý. Velkou roli hraje koncentrace a délka expozice 

toxikantu. Další faktory, které působí na testované organismy i látku, jsou teplota, záření, 

pH, obsah jiných prvků (například kyslík, oxid uhličitý, makroţiviny, stopové prvky aj.). 

[36] [50]  

Je potřeba správně rozhodnout, který test bude pro danou sloţku ekosystému 

nejvhodnější a jestli se budou pozorovat akutní nebo chronické účinky toxické látky. Jako 

akutní testy jsou klasifikovány studie trvající 24-96 hod, krátkodobé studie zaberou 1 – 4 

týdny, subchonické testování trvá cca 3 měsíce a chronické obvykle 6-12 měsíců. Záleţí 

ale také na délce reprodukčního cyklu testovaného organismu. Akutní testy jsou jednodušší 

na provedení, avšak nejhůře odpovídají reálné situaci. Zatímco v akutním testu působí na 

organismus poměrně velké koncentrace toxikantu po krátkou dobu, v ţivotním prostředí je 

tomu přesně naopak. Vhodnější se jeví chronické testy, které trvají alespoň 2/3 ţivota 

organismu. 

Biotesty můţeme rozdělit i podle dalších aspektů. Například podle spektra testovacích 

organismů (jednodruhové, vícedruhové), podle typu testovacích látek (čisté chemické 

látky, směsi látek, přírodní vzorky), podle průtokového systému (statické, průtokové, 

poloprůtokové), podle testované matrice (voda, půda, vzduch, sediment, odpad, chemická 

látka), podle stanoveného cíle (letální efekty, subletální efekty, hodnocení fyziologické 

aktivity, reprodukční aktivity, teratogenity). [51] [52] [50] 

3.7.1 Akvatické biotesty  

Protoţe je tato práce zaměřena na testování řas, tedy organismů vodního prostředí, bude 

zde podrobněji rozvedeno provádění akvatických biotestů. Ty jsou zaloţeny na hodnocení 

toxicity látek, které jsou obsaţeny ve vodě a působí na vodní organismy. Opakem 

akvatických biotestů jsou biotesty terestrické. 
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 Testy na producentech  

Jde o standardizované testy toxicity, kde testovanými organismy mohou být mořské 

řasy (Phaedactylum tricornutum, Skeletonema costatum), sladkovodní řasy 

(Pseudokirchneriella subcapitata, Desmodesmus subspicatus, Desmodesmus quadricauda, 

Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii), sinice (Anabaena flos-aquae, Navicula 

pelliculosa, Microcystis aeruginosa) nebo vyšší rostliny. [52] [50] 

Provádění řasových testů se řídí normami ISO 10253 pro mořské řasy a ISO 8692 pro 

sladkovodní řasy. Dále také normou OECD č. 201. [53] 

Inokulační kultura se nasazuje dva aţ tři dny před testem a inokulum se odebírá vţdy 

v exponenciální fázi růstu. Předkultivace probíhá za stejných podmínek jako vlastní test. 

Vodní producenti potřebují ke svému růstu správný poměr ţivin, ze kterých se připraví 

kultivační médium. Podstatný je poměr dusíku, fosforu, EDTA a mikroprvků. V testech 

hrají také důleţitou roli fyzikální a chemické podmínky. Testy můţeme uspořádat do 

Erlenmayerových baněk, zkumavek, kyvet, kádinek, destiček apod. Vyuţívá se tekutého 

ţivného média nebo pevného agarového média.  

Vyhodnocování testů se můţe provádět mikroskopickým počítáním buněk v počítací 

komůrce, spektrofotometricky, gravimetrií nebo průtokovou cytometrií. 

Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu se pouţívá ke zjištění 

fyziologického stavu organismu a mnoţství jeho pigmentů. Postup je zaloţen na extrakci 

chlorofylu z buněk a následném spektrofotometrickém měření. Metodika se řídí normou 

ISO 10260 (Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a). Dále je moţné 

vyuţít vyhodnocení spalného tepla nebo centrifugaci pro stanovení biomasy, analýzu CHN 

(uhlíku, vodíku a dusíku) nebo fluorescenci chlorofylu. Lze hodnotit také rychlost příjmu 

ţivin, produkci kyslíku, spotřebu oxidu uhličitého nebo měřit změny pH. Jednotlivé 

způsoby hodnocení mají své výhody i nevýhody. [50]  

Stanovením hodnoty EC50 vyjádříme výsledek testu. Hodnota EC50 se můţe získat 

dvěma způsoby. Výpočtem integrálů biomasy nebo stanovením růstových rychlostí.  

Standardní testy jsou často nahrazovány ekonomičtějšími mikrobiotesty. Jsou dobře 

standardizované a dávají kvalitní výsledky. Lze je vyuţít pro testování toxicity 

standardních látek i posuzování vzorků z prostředí. Některé umoţňují také posouzení 
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změny obsahu ATP nebo pH prostředí. Novinkou jsou fluorescenční markery (fluorescein 

diacetát – FDA), které umoţní pozorovat přirozenou fluorescenci chlorofylu. [50]  

Okřehek menší (Lemna minor) nebo okřehek hrbatý (Lemna gibba) jsou typické 

organismy pro zkoušku inhibice růstu vyšších rostlin. Zkouška se řídí normou ISO 20079. 

Test trvá sedm dní a sleduje se vliv látky o různých koncentracích na růst rostlin. Lze 

hovořit o semichronickém testu, jelikoţ se pozoruje jak okamţitý účinek, tak i dlouhodobý 

účinek, který se projeví v inhibici nárůstu nových generací. Nádobky s rostlinami musí být 

během testu zakryté, aby se zabránilo odpařování vody a vstupu neţádoucích nečistot 

z okolí. Vzorky by neměly být kontaminovány jinými řasami či prvoky. Teplota a záření 

musí být konstantní po celou dobu testu. Do testu se vybírají mladé, zdravé rostlinky. 

Dobrá kvalita kultury se pozná vysokým výskytem kolonií, skládajících se nejméně z dvou 

lístků – nadměrný počet lístků poukazuje na nevhodné podmínky, například nedostatek 

ţivin. Na začátku a konci testu se zaznamenává hlavně počet lístků a kolonií. Účinky látky 

se vyjadřují v růstové rychlosti nebo objemu biomasy. Dále se hodnotí změny barvy a 

tvaru lístků, rozpad kolonií, ztráta schopnosti plavat, délka kořene apod.  

Srovnáním růstu v testovaných vzorcích a kontrole se zjišťuje pomocí EC50, je moţné 

stanovovat hodnoty LOEC (lowest observed effect concentration = nejniţší koncentrace 

s pozorovaným účinkem) a NOEC. [50] 

Testy na konzumentech  

Nejvyuţívanějším testem s konzumety pro hodnocení toxicity látek ve vodním prostředí 

je akutní zkouška pohyblivosti Daphnia magna. Zkouška se řídí dle normy ISO 6341. 

Principem testu je zjistit koncentraci látky, která vyvolá inhibici pohyblivosti u 50 % 

organismů během 24 nebo 48 hodin. Za inhibici nepohyblivosti se povaţuje perloočka, 

která 15 sekund nevykonala ţádnou činnost. Z výsledků se stanovují hodnoty EC50. S tímto 

či příbuznými druhy se provádějí také chronické testy toxicity, které trvají obvykle 21 dní 

a mají přísnou metodiku. Stanovuje se NOEC a LOEC. Tyto testy jsou velmi pracné a pro 

rychlý screening se nevyuţívají, jsou vhodná spíše na detailní stanovení. [50] 

Často se uplatňují zmiňované mikrobiotesty, kde jsou vyuţívány: prvok Tetrahymena 

thermophila, vířník Brachionus calyciflorus, korýši Thamnocephalus platyurus nebo 

Daphnia magna. [2] 
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Testy na destruentech  

Typickými zástupci destruentů vodního prostředí jsou bakterie. Testování toxicity se 

provádí na bakteriích Vibrio fisheri. Ve svém genomu mají gen označovaný jako lux, který 

zodpovídá za přeměnu energie na bioluminiscenční světlo. Vyzařované světlo je velice 

dobře měřitelné spektrofotometricky. Intenzita bioluminiscence úzce souvisí 

s metabolismem a je citlivá na okolní podmínky. Test je velice jednoduchý, rychlý (cca 15 

min), vyuţívá malé objemy vzorků a je statisticky dobře zpracovatelný. Při testu je důleţité 

dbát na vyhovující okolní podmínky. Bakterie jsou citlivé na změnu pH, zákal vzorků a 

chemické sloţení spojené s rozpustností měřeného vzorku ve vodě.   

Tato bakterie se vyuţívá také v mikrobiotestu s názvem Microtox (Lumistox). Jedná se 

patrně o nejpouţívanější test toxicity ve světě. [54] 

3.7.2 Terestrické biotesty  

Vhodnými organismy, které lze vyuţít jako bioindikátory pro půdní prostředí nebo pro 

testování půdy v laboratoři, jsou hlístice. Dále roupice, jejichţ chemoreceptory jsou velmi 

citlivé, ţíţaly a chvostoskoky. Výstupy testů jsou obvykle mortalita, reprodukce nebo 

pohyb, stále více prostoru je dáváno také testům subletálním, které hodnotí příjem potravy 

nebo  biomarkery. [55] 

Znečištění půdy můţe ovlivnit půdní společenství třemi způsoby: a) přímo, způsobuje 

mortalitu nebo zabraňuje příjmu stravy či reprodukci; b) nepřímo, způsobí kolaps 

mikrobiálního nebo rostlinné komunity, či ovlivní populaci dravců; c) vyhýbavé chování 

pozorovaných organismů, které můţe mít za následek jejich stěhování do jiných lokalit.  

[56] 

V práci L. Santorufo et al. se uvádí, ţe pro komplexní posouzení kvality vzorků půdy je 

vhodná tato kombinace testů: reprodukce chvostoskoka Orthonychiurus pseudostachianus, 

index klíčení Leucosinapis alba (hořčice setá), růst krouţkovce Eisenia veneta nebo 

členovce Heterocypris incongruens. [57] 
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3.8 Hodnocení rizik 

Existuje celá řada veličin a přístupů, kterými se dá hodnotit a porovnávat riziko, které 

představuje určitá látka pro ţivotní prostředí. Některé z nich jsou teoretickými výpočty, 

jiné vycházejí z mření buď přímo v terénu, nebo v laboratorních podmínkách. 

3.8.1 Veličiny pro hodnocení  

Mezi v praxi vyuţívané veličiny patří: NOEL = no observed effect level, tedy nejvyšší 

analyzovaná koncentrace, při které není mortalita větší neţ v kontrolním vzorku; NOAEL 

= no observed adverse effect level, představuje takovou koncentraci, při které ještě nebyly 

pozorovány ţádné negativní odpovědi (mohou být pozorovány indiferentní, tj. neurčité 

odpovědi); LOEL = lowest observed effect level, nejniţší koncentrace, při které byl 

pozorován toxický účinek; LOAEL = low observed adverse effect level, představuje 

takovou nejniţší koncentraci, při které uţ je pozorován škodlivý účinek; ADI = acceptable 

daily intake je dávka, která při kaţdodenním celoţivotním příjmu neovlivní negativně 

lidské zdraví (vypočítána z NOEL). Parametr L = level je v některých případech 

zaměňován za C = concentration, význam však zůstává stejný. [51] [58] [59] 

Široce pouţívanými jsou např. PEC (predicted environment concentration = 

předpokládaná koncentrace v prostředí), PNEC (predicted no effect concentration = 

koncentrace, ve které není předpokládán ţádný účinek) a dále jejich poměr, označovaný 

také někdy jako risk quotient = RQ. Jestliţe je poměr PEC/PNEC < 1, není očekáváno 

ţádné riziko. [60] [40] [27] 

Velmi pouţívané jsou parametry LD = lethal dose, tedy smrtná dávka a LC = lethal 

concentration, tedy smrtná koncentrace. Pro oba tyto parametry je společné to, ţe za nimi 

je uveden číselný údaj (nejčastěji LD50), který vyjadřuje procento uhynulých jedinců 

z testované skupiny. Nedílnou součástí těchto údajů je také informace o době působení 

toxické látky na pokusné organismy. Obdobné jsou informace ED a EC, vyjadřující 

efektivní dávku a efektivní koncentraci. Ty udávají potřebné mnoţství látky, které je nutné 

pro vyvolání účinku u uvedeného procenta jedinců. [58] [59] 
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3.8.2 Hodnocení toxicity směsí  

Existuje celá řada přístupů a metod, které hodnotí toxicitu látek. Většinou jde ale o 

hodnocení jednotlivých substancí, nebo akutní toxicitu směsi. Jak vyplývá z výše 

uvedeného textu, v ţivotním prostředí je však situace taková, ţe na organismy působí 

velmi početné směsi látek v poměrně malých koncentracích, ale po dlouhou dobu, tedy 

chronicky. Proto bychom pro hodnocení ERA (environmental risk assesment = hodnocení 

environmentálního rizika) měli pouţívat chronické testy směsí. Bohuţel hodnocení 

chronické toxicity směsí je velmi obtíţné. [61] 

Máme moţnost odvodit chronickou toxicitu z naměřené akutní toxicity pro konkrétní 

substanci a to pomocí fixního poměru pro přepočet akutní na chronickou toxicitu (acute to 

chronic ratios =ACRs), nebo fixního hodnotícího faktoru (assessment factor = AF).  

Bohuţel ani jeden z přístupů není dost přesný, protoţe vlivem organismů a prostředí 

dochází v čase k molekulárním změnám hodnoceného toxikantu. 

Byl vyvinut přístup QSAR (quantitative structure–activity relationship = kvantitativní 

vztah struktury a účinku). S jeho pomocí se odvozuje akutní toxicita směsí pomocí přístupu 

koncentračních příspěvků (CA = concentration addition) – viz rovnice č. 2, nebo přístupu 

nezávislých akcí (IA = independent action) – viz rovnice č. 3. Zejména pro látky, které 

účinkují na stejný fyziologický systém, je vhodné vyuţít metodu první. V některých 

případech je výsledek mírně přeceněn a to proto, ţe mechanismus účinku látek ve směsi 

nemusí být zcela shodný, nebo mohou mít některé z látek ještě vedlejší mechanismus 

účinku, odchylka však bývá malá. Druhá z moţností je prostý součet nezávislých akcí 

jednotlivých látek a výsledek je většinou niţší neţ experimentálně ověřená hodnota. Ani 

jeden z postupů však není úplně ideální, a proto někteří autoři hledají další moţnosti. [7] 

[61] [62] 

 

Rovnice 2 -  ...koncentrace dané látky, která vyvolává x% účinek; n...počet složek 

směsi [7] 
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Rovnice 3  - E (Cmix)...celkový efekt; Cmix...celková koncentrace; E (Ci)...efekt látky i 

v koncentraci c [7] 

González-Pleiter et al. ve své práci pouţili postup kombinovaného indexu (CI = 

combination index) pro výpočet toxicity směsi. Je to postup na podobném principu jako 

výpočet koncentračních příspěvků. Viz rovnice č. 4 a 5. Podle této práce je však ještě 

přesnější. CI < 1 znamená synergismus, CI = 1 znamená koncentrační příspěvek a CI > 1 

značí antagonismus. [63] 

 

Rovnice 4 - n(CI)x...kombinovaný index pro n chemikálií v x% inhibici; (Dx)1-n ...součet 

dávek n chemikálií, které vyvolávají x% inhibici v kombinaci; 

(Dm)j {( fax)j/[1 - ( fax)j]}1/mj...dávka každé jednotlivé složky, která vyvolá x% inhibici 

 

 

Rovnice 5 – ECxmix...efekt směsi vyvolávající x% účinek; ECxi...koncentrace složky i 

vyvolávající stejný efekt jako směs, když je alikována samostatně;  pi...molární poměr 

komponenty; CIx...vypočtený combinovaný index pro danou úroveň účinku [63] 

 

V práci Xiaoming et al. uplatnili přístup, kdy vyuţili QSAR modelu a dokovacího 

molekulárního přístupu, který zohledňuje interakci mezi chemickými molekulami a 

receptory a zahrnuje vazebnou energii mezi nimi. [61] 

Na obrázku č. 13 je porovnání různých postupů pro získání RQ. V tabulce D jsou data 

pro směsi v nízkých koncentracích (6,21–70 ng/l), v tabulce E jsou data pro směsi ve 

vyšších koncentracích (53,63–1900 ng/l). [61] 
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Obrázek 13 – sloupec 1: RQ určený ze stanovených jednotlivých akutních toxicit, 

sloupec 2: RQ určený ze stanovených akutních toxicit pro směsi, sloupec 3: RQ určený 

ze stanovených chronických toxicit směsi, sloupec 4: RQ určený z predikovaných 

chronických toxicit směsi; OTC - oxytetracyklin, TMP - trimetoprim, CHP - 

chloramfenikol, SFD - sulfadoxid, SMZ – sulfametoxazol [61] 

V práci Yu Zhang et al. testovali toxicitu ciprofloxacinu a oxytetracyklinu v komplexu 

s kovy. Z jejich závěrů vyplývá, ţe komplexy jsou pro ţivotní prostředí větším rizikem neţ 

samotné látky. Uvádějí, ţe výpočet rizik přes model koncentračních příspěvků, je 

dostačující, odpovídá experimentálně naměřeným hodnotám a je tedy vhodným nástrojem 

na předpovídání rizik. [64] 
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4 Experimentální část 

4.1 Testovaný organismus – Desmodesmus subspicatus 

 Obrázek 14 – Desmodesmus subspicatus © [65]  

 

Obrázek 15 - Desmodesmus subspicatus – elektronový mikroskop © [66] 
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biologická klasifikace Desmodesmus subspicatus 

 doména Eukaryota jaderní Whittaker & Margulis, 1978 

nadříše Corticata   

říše Plantae rostliny Adl et al., 2005 

oddělení Cholophyta zelené řasy  

třída Chlorophyceae zelenivky Wille 

řád Luerssen   

čeleď Scenedesmaceae Oltmanns  Oltmanns 

rod Desmodesmus  S.S. An, T. Friedl & E. Hegewald 

druh Desmodesmus subspicatus  

 

R. Chodat, E. Hegewald & A. 

Schmidt 

Tabulka 9 - biologická klasifikace Desmodesmus subspicatus [67] 

Desmodesmus subspicatus je zelená řasa. Poprvé ji popsal R. Chodat. V roce 2000 ji 

E. Hegewald et A. Schmidt taxonomicky přeřadily. Vyskytuje se téměř po celém světě. 

Tvoří vodní plankton. Svou velikostí buněk se řadí mezi nanoplankton (2 – 50 μm). Ten je 

základnou potravního řetězce, který pokračuje zooplanktonem, či rybami. Zelenou barvu 

propůjčuje řasám chlorofyl, barvivo obsaţené v organelách zvaných chloroplasty. Toto 

barvivo umoţňuje u řas průběh fotosyntézy stejně jako u všech ostatních zelených rostlin. 

[66] [68] 

Buňky rodu Desmodesmus jsou oválného aţ vřetenovitého tvaru a jejich velikost se 

pohybuje od 4 do 40 μm. Rozmnoţování se děje pomocí autospor. U dospělých buněk je 

moţné zpozorovat bílkovinná tělíska, tzv. pyrenoidy. Buněčné stěny obsahují 

sporopolenin, velice odolnou látku, která má podobné vlastnosti jako látky ve stěnách 

pylových zrn. Po odumření organismu lze tedy sledovat buněčné stěny vyprázdněné a bez 

zabarvení. [66] [52]  

Řasy Desmodesmus mohou být součástí tzv. eutrofyzovaných vod. Jde většinou o 

stojaté vody, kde je velké mnoţství ţivin, vyšší obsah fosfátů a dusičnanů. Za působení 

vyšších teplot zde dojde k přemnoţení řas a sinic. Následný úbytek kyslíku ve vodě vede 

k úhynu ţivočichů a zamoření vody. 
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Desmodesmus subspicatus můţe být uţitečným bioindikátorem ţivotních podmínek ve 

stojatých vodách. Pouţívá se jako modelový organismus pro vyšetřování fyziologických, 

ekologických i evolučních otázek. [66] 

4.2 Chronický inhibiční test 

Při našem měření jsme postupovali podle směrnice OECD č. 201.  

Testovaným organismem byla řasa Desmodesmus subspicatus. Tyto řasy jsou 

kontinuálně kultivovány v naší laboratoři, pro opakované ekotoxikologické testy. Aerace 

řasových kultur probíhá vzduchem čištěným přes bakteriální filtr. Tímto provzdušňováním 

zajišťujeme dostatečný přísun CO2 nutný pro růst řas. Kultivace probíhá při 23 ± 2 °C.  Pro 

testování pouţíváme naředěnou suspenzi řas o koncentraci 1  10
4
 buněk/1 ml. 

Jako ţivnou suspenzi jsme vyuţívali médium pro kultivaci řas (připraveno ze 4 sloţek 

na ředění výţivného roztoku podle normy OECD). Jde vlastně o roztok různých solí 

(viz tabulka č. 10). pH bylo před započetím experimentu upraveno na 8 ± 0,2 (pomocí 

1 molárních roztoků HCl a NaOH) a kontrolováno kaţdých 24 hod. Hotové roztoky se 

skladovaly ve skleněných láhvích s uzávěrem ve tmě při 4 °C.  

složení řasového živného média 

látka mg/l 

NaHCO3 50 

NH4Cl 15 

MgCl2·6H2O 12 

CaCl2·2H2O 18 

MgSO4·7H2O 15 

KH2PO4 1,6 

FeCl3·6H2O 0,064 

Na2EDTA·2H2O 0,1 

H3BO3 0,185 

MnCl2·4H2O 0,415 

ZnCl2 0,003 

CoCl2·6H2O 0,0015 

Na2MoO4·2H2O 0,007 

CuCl2·2H2O 0,00001 

Tabulka 10 – složení řasového živného média [69] 
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4.1.3 Postup 

Testované látky ciprofloxacin a norfloxacin jsme si rozpustili v deionizované vodě. 

Protoţe rozpustnost látek je velmi omezená, připravovali jsme pouze roztoky o malé 

koncentraci a rozpouštění podpořili ultrazvukem. Takto připravený základní roztok byl 

skladován v chladu a temnu max. 48 hod. 

Pro screeningové testy bylo pouţito ředění s koeficientem 2, při vlastním testu jsme 

ředili s koeficientem 1,5. K ředění bylo pouţito ţivné médium. Reálné koncentrace látek 

byly v rozmezí 0,23 mg/l - 12 mg/l. Obě látky jsme testovali jednotlivě a poté 

v kombinacích 1:1, 1:2 a 2:1. 

Následujícím způsobem byla připravena kalibrační křivka: Dvojkovým ředěním byla 

připravena koncentrační řada pěti vzorků, u kterých byla stanovena koncentrace buněk 

pomocí Bürkerovy komůrky (počet buněk/ml). Zároveň byla u těchto vzorků ve stejném 

čase změřena absorbance. Z těchto dat byla vytvořena kalibrační křivka pro další odečty. 

Řasy se počítaly v Bürkerově komůrce dle standardních postupů. 

Koncentrace řasové suspenze pro experiment byla stanovena pomocí Bürkerovy 

komůrky. Poté byla řasová suspenze naředěna ţivným médiem na základní koncentraci. 

Látky byly naředěny viz výše a napipetovány do podlouhlých kyvet o objemu 25 ml. Ke 

kaţdé koncentraci byla přidána řasová suspenze tak, aby iniciální koncentrace řas v kaţdé 

kyvetě byla 5  10
3
 buněk/1 ml. Vše jsme důkladně protřepali.  

Kultivace probíhala v těchto plastových kyvetách náhodně seřazených v průhledných 

boxech umístěných do inkubátoru s kontinuálním osvětlením 10000 luxů a s teplotou 

23 ± 2°C. 

Hodnotili jsme nárůst řasových buněk, které jsme zjišťovali měřením absorbance a 

následným přepočtem z kalibrační křivky. Spektrofotometrické měření se provádělo 

kaţdých 24 hodin (± 2 hodiny) po dobu 72 hod. Stanovení probíhalo ve třech paralelních 

vzorcích. 

Absorbance byla měřena za vlnové délky 671 a 750 nm. 
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4.3 Princip metody 

V jednotlivých kontrolních časech byla měřena optická hustota vzorku při dvou různých 

vlnových délkách, která odpovídala mnoţství chlorofylu (671 nm) a celkovému zákalu 

(750 nm), který se v praxi vyuţívá při hodnocení vzorků ţivotního prostředí nebo při 

hodnocení řasových buněk s nestejnou velikostí. Pomocí předem vypracované kalibrační 

křivky (závislost absorbance na počtu buněk spočítaných v Bürkerově komůrce), potaţmo 

rovnice vygenerované programem Excel, jsme stanovili koncentraci buněk.  

Porovnávali jsme pak nárůst biomasy v kontrolním vzorku (bez přidaného léčiva) 

s mnoţstvím biomasy ve zkušebních vzorcích. Posuzovali jsme vliv přidaných léčiv na růst 

řasy. Stanovila se inhibice růstu, tedy poměr mezi rychlostí růstu kontrolního a zkušebního 

vzorku. Data byla zpracovávána metodou nelineární regrese v graficko-statistickém 

programu GraphPad Prism (verze 5.04). Výstupním parametrem byla hodnota efektivní 

koncentrace EC50. 

4.4 Chemikálie 

Pro provedení testů byly vyuţity tyto chemikálie: 

 ciprofloxacin (Fluka; CAS Number 85721-33-1; ≥ 98.0 % - HPLC) 

 norfloxacin  (Fluka; CAS Number 70458-96-7; ≥ 98 %-TLC) 

 dichroman draselný (Sigma-Aldrich; CAS Number 7778-50-9; 

ACS reagent, ≥ 99 %) 

 médium pro kultivaci řas (dle normy OECD); pH = 8 ± 0,2 

4.5 Pomůcky 

K provedení testu bylo pouţito běţné laboratorní vybavení - laboratorní sklo, 

automatické pipety, mikrotitrační destičky atp. K navaţování byly pouţity laboratorní 

analytické váhy. Měření pH ţivného roztoku byla provedena běţným pH metrem 

s magnetickým míchadlem. Ředění vzorků probíhalo v baňkách se šroubovacím uzávěrem, 

aby bylo umoţněno důkladné promíchávání. Test probíhal v podlouhlých kyvetách 

z průhledného plastu. Vzorky byly během testu uchovávány v inkubátoru. K přepočítávání 
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buněk řas byl vyuţit mikroskop s Bürkerovou komůrkou a krycími sklíčky. Optická 

hustota byla měřena po důkladném promíchání na třepačce IKA MS 3 digital na readru 

Synergy HT biotek, byl vyuţit software Gen 5. 

Obrázek 16 – průhledná plastová kultivační kyveta s víčkem 

4.6 Zpracování výsledků 

V časech T 0, 24, 48 a 72 hod jsme měřili absorbanci vzorků. Z vypracované kalibrační 

křivky jsme odečetli počet řasových buněk.  Pomocí vzorce č. 6 jsme vypočítali růstovou 

rychlost vzorků. Tu jsme pomocí vzorce č. 7 porovnali vůči kontrolám a získali tak inhibici 

(stimulaci) testované koncentrace. Závislost inhibice na koncentraci toxikantu byla 

vynesena do grafu. S pouţitím programu GraphPad Prism (verze 5.04) následně 

RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. zpracovala výsledky a získala index toxicity EC50. Veškeré 

výsledky byly zpracované do tabulek a příslušných grafů, aby byly výsledky srozumitelné 

a přehledné (viz část 5). 

 

Rovnice 6 – výpočet růstové rychlosti; µ...růstová rychlost, N0...koncentrace řasových buněk 

v čase T=0, NT...koncentrace řasových buněk v čase T 

 

 

Rovnice 7 – Výpočty inhibice (stimulace) v %; µK... růstová rychlost v kontrole, 

µC...růstová rychlost při koncentraci C, IC...inhibice při koncentraci C v % 
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V některých normách a legislativě jiných států se objevuje ještě hodnocení na základě 

ploch pod křivkou, které charakterizují nárůst biomasy a z nich odvozené hodnoty inhibice. 

Je důleţité vzpomenout, ţe výsledky dle obou typů výpočtů jsou různé a navzájem 

neporovnatelné, protoţe jde o jiný způsob matematické interpretace výsledků. V naší práci 

tento typ výpočtu nebyl pouţit. 

 

 

Rovnice 8 – Ac...plocha pod růstovou křivkou, c0...počáteční koncentrace řas (ks/ml), 

cn...koncentrace řas v čase t (ks/ml), t...doba měření 

 

 

Rovnice 9 – výpočet inhibice z růstových křivek, Ic...inhibice (%), AK...plocha pod 

křivkou u kontroly, Ac...plocha pod křivkou v koncentraci toxikantu c 
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5 Výsledky 

5.1 Reálné koncentrace 

Koncentrační řada pro měření CIP a NOR byla připravena ředěním s koeficientem 1,5. 

Vzorek byl kultivován ve třech paralelních stanoveních a výsledky byly zprůměrovány. 

Reálné koncentrace jsou v následujících tabulkách. 

reálné koncentrace (mg/l) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

látka 12,00 8,0 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Tabulka 11 – reálné koncentrace jedné látky 

 

reálné koncentrace (mg/l) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

látka A 6,00 4,0 2,67 1,78 1,19 0,59 0,53 0,35 

látka B 6,00 4,00 2,67 1,78 1,19 0,59 0,53 0,35 

Tabulka 12 – reálné koncentrace dvou látek v poměru 1:1 

 

reálné koncentrace (mg/l) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

látka A 4,00 2,67 1,78 1,19 0,79 0,53 0,35 0,23 

látka B 8,00 5,33 4,56 2,37 1,58 1,05 0,70 0,40 

Tabulka 13 – reálné koncentrace dvou látek v poměru 1:2 
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5.2 Inhibice růstu v závislosti na koncentraci 

V následujících tabulkách (č. 14 – 17) a grafech je znázorněna růstová rychlost vzorků 

s látkami v různých poměrech a koncentracích (den
-1

) a dále hodnoty inhibice růstu (%), 

vypočítané přes vzorec č. 7. 

V tabulkách č. 18 – 21 jsou pak uvedeny plochy pod křivkou a z nich vypočítané 

inhibice růstu, taktéţ pro mě měření při vlnové délce 671 a 750 nm. 

 

růstová rychlost µ (den
-1

) 

mg/l 1,05 0,70 2,37 1,58 3,56 5,33 8,00 12,00 

Cip 0,4288 0,4202 0,4030 0,3859 0,3859 0,3687 0,3079 0,2874 

Nor 0,4545 0,4459 0,4116 0,3945 0,3859 0,3695 0,3592 0,3516 

C+N 1:1 0,5231 0,4716 0,4545 0,4545 0,3687 0,3430 0,3284 0,3172 

C+N 1:2 0,4631 0,4516 0,3687 0,3687 0,3284 0,3259 0,3182 0,3087 

C+N 2:1 0,3945 0,3859 0,3695 0,3592 0,3087 0,2771 0,2487 0,2360 

         
mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 0,0943 0,0924 0,0600 0,0600 0,0343 0,0257 0,0205 0,0086 

         
kontrola 1,0263 

       

Tabulka 14 - růstová rychlost µ (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 

inhibice růstu Ir (%) 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 72,00 70,00 64,07 62,40 62,40 60,73 59,06 58,22 

Nor 65,74 65,00 64,00 62,40 61,57 59,89 56,55 55,72 

C+N 1:1 69,09 68,00 66,58 64,07 55,72 55,72 54,05 49,03 

C+N 1:2 69,92 69,00 68,25 68,00 64,07 64,07 56,00 54,88 

C+N 2:1 77,00 75,77 73,00 69,92 65,00 64,00 62,40 61,57 

         
mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 99,16 98,00 97,49 96,66 94,15 94,15 91,00 90,81 

Tabulka 15 – inhibice růstu Ir (t = 72 hod, λ = 671 nm) 
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Graf 8 - inhibice růstu Ir (%) 
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růstová rychlost µ (den
-1
) 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 0,3379 0,3286 0,3242 0,3140 0,2938 0,2938 0,2836 0,2253 

Nor 0,3748 0,3379 0,3286 0,3145 0,3004 0,2938 0,2910 0,2836 

C+N 1:1 0,3951 0,3546 0,2910 0,2769 0,2769 0,2735 0,2533 0,2159 

C+N 1:2 0,3850 0,3242 0,3039 0,2769 0,2735 0,2628 0,2330 0,2159 

C+N 2:1 0,3039 0,3004 0,2938 0,2836 0,2628 0,2330 0,1823 0,1502 

                
 

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 0,0141 0,0203 0,0304 0,0608 0,0986 0,1114 0,1216 0,1361 

  
        

kontrola 0,4694 
       

Tabulka 16 - růstová rychlost µ (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

 

inhibice růstu Ir (%) 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 52,00 39,57 37,41 37,41 33,09 30,94 30,00 28,00 

Nor 39,57 38,00 37,41 36,00 33,00 30,00 28,00 20,14 

C+N 1:1 54,00 46,04 41,73 41,00 41,00 38,00 24,46 15,83 

C+N 1:2 54,00 50,36 44,00 41,73 41,00 35,25 30,94 17,99 

C+N 2:1 68,00 61,15 50,36 44,00 39,57 37,41 36,00 35,25 

        
  

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 97,00 95,68 93,53 87,05 79,00 76,26 74,10 71,00 

Tabulka 17 - inhibice růstu Ir (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

 

 

Graf 9 - inhibice růstu Ir (t = 72 hod, λ = 750 nm) 
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plocha pod křivkou A 

mg/l 1,05 0,70 2,37 1,58 3,56 5,33 8,00 12,00 

Cip 25158 24742 23928 23136 23136 22365 19784 18962 

Nor 26442 26008 24332 23530 23136 22398 21946 21614 

C+N 1:1 30171 28247 27330 26442 22365 21246 20629 20167 

C+N 1:2 26883 26294 22365 22365 20629 20522 20203 19817 

C+N 2:1 23530 23136 22398 21946 19817 18559 17473 17003 

                
 

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 12190 12129 11136 11136 10369 10118 9967 9622 

  
        

kontrola 138933 
       

Tabulka 18 – plocha pod křivkou (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 

inhibice růstu Ic (%) 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 86,35 85,76 83,90 83,35 83,35 82,78 82,19 81,89 

Nor 84,44 84,20 83,88 83,35 83,06 82,49 81,28 80,97 

C+N 1:1 85,48 85,15 84,71 83,90 80,97 80,33 79,67 78,28 

C+N 1:2 85,74 85,46 85,23 85,15 83,90 83,90 81,07 80,65 

C+N 2:1 87,76 87,42 86,64 85,74 84,20 83,88 83,35 83,06 

        
  

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 93,07 92,83 92,72 92,54 91,98 91,98 91,27 91,23 

Tabulka 19 – růstová rychlost z plochy pod křivkou (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 

 

Graf 10 - růstová rychlost z plochy pod křivkou (t = 72 hod, λ = 671 nm) 
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plocha pod křivkou A 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 1124010 1060615 849712 797840 606795 569559 455917 433399 

Nor 947816 888624 673742 649637 444435 402642 357774 319016 

C+N 1:1 797840 627412 565056 507112 507112 498459 480367 422774 

C+N 1:2 673742 627412 606795 569559 521488 455917 412530 166132 

C+N 2:1 836122 700075 696058 521488 475640 444435 433399 393086 

                
 

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 119012 119012 108430 108430 106246 100307 100307 81995 

  
        

kontrola 1357500 
       

Tabulka 20 – plocha pod křivkou (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

 

inhibice růstu Ic (%) 

mg/l 12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70 

Cip 68,07 66,41 58,04 55,30 41,23 37,41 21,87 17,20 

Nor 76,50 73,64 70,34 67,26 52,14 50,37 34,54 30,18 

C+N 1:1 68,86 64,61 63,28 62,64 62,64 58,38 53,78 41,23 

C+N 1:2 87,76 69,61 66,41 61,58 58,04 55,30 53,78 50,37 

C+N 2:1 71,04 68,07 67,26 64,96 61,58 48,73 48,43 38,41 

        
  

mg/l 300,00 200,00 133,33 88,89 59,26 39,51 26,34 17,56 

K2Cr2O7 93,96 92,61 92,61 92,17 92,01 92,01 91,23 91,23 

Tabulka 21 - růstová rychlost z plochy pod křivkou (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

 

 

Graf 11 - růstová rychlost z plochy pod křivkou (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

12,00 8,00 5,33 3,56 2,37 1,58 1,05 0,70

in
h

ib
ic

e 
(%

)

koncentrace mg/l

inhibice růstu Ir

CIP

Nor

C+N 1:1

C+N 1:2

C+N 2:1



 

 

60 

5.3 Výsledné hodnoty 72h EC50 

Výstupem našeho měření jsou hodnoty 72h EC50. Jedná se o efektivní koncentraci, která 

za 72 hodin průběhu experimentu způsobí pokles rozmnoţování řasy Desmodesmus 

subspicatus o 50 %. 

 

EC50 – růstová rychlost (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 
EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

Cip 0,3470 0,2336 - 0,5158 

Nor 0,2300 0,1498 - 0,3532 

C+N 1:1 0,8794 0,6624 - 1,1670 

C+N 1:2 0,3779 0,2602 - 0,5486 

C+N 2:1 0,2130 0,1349 - 0,3362 

   

 

 
EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

K2Cr2O7 1,0510 0,5055 - 2,184 

Tabulka 22 – výsledné hodnoty 72h EC50; (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 

EC50 – růstová rychlost (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

 
EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

Cip 18,7900 8,316 - 42,47 

Nor 40,5200 14,54 - 112,9 

C+N 1:1 8,5710 4,730 - 15,53 

C+N 1:2 7,5900 5,052 - 11,40 

C+N 2:1 3,9890 2,847 - 5,589 

   

 

 
EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

K2Cr2O7 6,4230 3,104 - 13,29 

Tabulka 23 - výsledné hodnoty 72h EC50; (t = 72 hod, λ = 750 nm) 
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EC50 - plocha pod křivkou (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

  EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

Cip 0,0000011690 0,00000001420 - 0,0000963 

Nor 0,0000004289 0,00000003025 - 0,000006081 

C+N 1:1 0,0028180000 0,0007898 - 0,01006 

C+N 1:2 0,0000958700 0,00001594 - 0,0005765 

C+N 2:1 0,3837000000 0,000004762 - 0,0002108 

  

    

  EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

K2Cr2O7 0,0000000118 5,187e-010 - 2,680e-007 

Tabulka 24 – výsledné hodnoty 72h EC50; (t = 72 hod, λ = 671 nm) 

 

EC50 - plocha pod křivkou (t = 72 hod, λ = 750 nm) 

  EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

Cip 0,0231500000 0,004084 - 0,1313 

Nor 0,0508100000 0,007658 - 0,3371 

C+N 1:1 0,2489000000 0,07996 - 0,7746 

C+N 1:2 0,1683000000 0,05388 - 0,5258 

C+N 2:1 0,0367400000 0,007898 - 0,1709 

  

    

  EC50 (mg/l) interval 95% spolehlivosti 

K2Cr2O7 X X 

Tabulka 25 – výsledné hodnoty 72h EC50; (t = 72 hod, λ = 750 nm) 
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5.4 Teoretické výpočty toxicity směsí 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.8.2, je moţné predikovat toxicitu směsi na základě 

toxicity jednotlivých sloţek a jejich koncentračnímu zastoupení ve směsi. Rovnici č. 3 

uvedenou v této kapitole si můţeme jednodušeji rozepsat následujícím způsobem: 

 

Rovnice 10 – zjednodušené schéma teoretického výpočtu toxicity směsi 

 

V prvních dvou tabulkách je porovnání naměřených hodnot pro směsi Cip a Nor 

v různých poměrech s hodnotami vypočtenými podle výše uvedeného postupu. Pro 

výpočty byly pouţity data získaná přes růstovou rychlost. 

72 hod, λ=671 

 
EC50 - měřené EC50 - vypočtené 

 
mg/l mg/l 

C+N 1:1 0,8794 0,2700 

C+N 1:2 0,3779 0,2950 

C+N 2:1 0,2130 0,2967 

   
72 hod, λ=750 

 
EC50 - měřené EC50 - vypočtené 

 
mg/l mg/l 

C+N 1:1 8,5710 25,6700 

C+N 1:2 7,5900 29,2500 

C+N 2:1 3,9890 22,8800 

Tabulka 26 – porovnání experimentálně získaných a teoreticky získaných hodnot EC50, 

získaných přes růstovou rychlost 
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Pro kompletnost údajů byly v dalších výpočtech zohledněny molární hmotnosti obou 

testovaných látek. Přestoţe jejich struktura je obdobná, mírně se liší, a proto se odlišují i 

výsledky EC50 v mol/l. 

 

72 hod, λ=671 

 
EC50 - molární EC50 - vypočtené molární 

 
mol/l mol/l 

C+N 1:1 0,0027 0,0009 

C+N 1:2 0,0012 0,0008 

C+N 2:1 0,0007 0,0009 

   
72 hod, λ=750 

 
EC50 - molární EC50 - vypočtené molární 

 
mol/l mol/l 

C+N 1:1 0,0264 0,0784 

C+N 1:2 0,0235 0,0898 

C+N 2:1 0,0122 0,0695 

Tabulka 27 - porovnání experimentálně získaných a teoreticky získaných hodnot EC50 

v molárních koncentracích, získaných přes růstovou rychlost 
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V tabulkách č. 28 a 29 jsou porovnání vypočtených a naměřených hodnot metodou 

plochy pod křivkou. 

 

72 hod, λ=750 

  EC50 - měřené EC50 - vypočtené 

  mg/l mg/l 

C+N 1:1 0,0028180000 0,0000006276 

C+N 1:2 0,0000958700 0,0000005436 

C+N 2:1 0,3837000000 0,0000007421 

   72 hod, λ=750 

  EC50 - měřené EC50 - vypočtené 

  mg/l mg/l 

C+N 1:1 0,2489000000 0,0318077745 

C+N 1:2 0,1683000000 0,0363377047 

C+N 2:1 0,0367400000 0,0282820750 

Tabulka 28 - porovnání experimentálně získaných a teoreticky získaných hodnot EC50, 

získaných pře plochu pod křivkou 

 

72 hod, λ=671 

  EC50 - molární EC50 - vypočtené molární 

  mol/l mol/l 

C+N 1:1 0,0000086647 0,0000000019 

C+N 1:2 0,0000002966 0,0000000017 

C+N 2:1 0,0011725275 0,0000000023 

   72 hod, λ=750 

  EC50 - molární EC50 - vypočtené molární 

  mol/l mol/l 

C+N 1:1 0,0007653103 0,0000970977 

C+N 1:2 0,0005206690 0,0001115963 

C+N 2:1 0,0001122717 0,0000859333 

Tabulka 29 - porovnání experimentálně získaných a teoreticky získaných hodnot EC50 

v molárních koncentracích, získaných pře plochu pod křivkou 
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5.5 Kontrola validity testu a správného provedení 

Pro potvrzení validity prováděného testu bylo třeba ověřit nárůst kontrolních vzorků. 

Biomasa kontrolních vzorků by měla růst exponenciálně s minimální růstovou rychlostí 

0,92. Variabilita výsledků by neměla přesáhnout 7 %.  Obě tyto podmínky byly během 

našeho testování dodrţeny. Růstová rychlost byla stanovena na 0,99. Jak je vidět 

z následujícího grafu, růst kontroly probíhal exponenciálně, spolehlivost křivky je 0,98. 

[69] 

 

Graf 12 – růst kontrolních vzorků 

 

Během testu by se nemělo změnit pH v kontrolním vzorku o více neţ 1,5. 

Pro ověření senzitivity testu byl pouţit dichroman draselný (K2Cr2O7). Tuto referenční 

látku jsme testovali ve škále koncentrací (17,56 – 300 mg/l) a stejně jako u vzorku ATB 

jsme posléze pomocí statistického programu stanovili 72h EC50. Je to látka, která se díky 

svým vlastnostem vyuţívá na ověření správného průběhu testu a jeho citlivosti na 

testovaný parametr. Podle normy ISO 8692/2012 (Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu 

sladkovodních zelených řas) by mělo 72h EC50 spadat do intervalu 0,39 – 1,43 mg/l. 

V našem měření bylo 72h EC50 1,051 mg/l, coţ zcela vyhovuje poţadavkům. Vzhledem 

k toxicitě této látky bylo při práci postupováno pečlivě, s pouţitím ochranných pomůcek. 

[69]  
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6 Diskuze 

V dnešní moderní době jsou léčiva nepostradatelnou součástí kaţdodenního ţivota. 

Jejich velká spotřeba zejména ve vyspělých zemích ale vede k mnoha otázkám. 

U antibakteriálních léčiv se tyto týkají nejčastěji jejich rezistence a environmentálních 

rizik. Proto se stále zvyšuje zájem o studie a práce, posuzující tato rizika. Po důkladném 

měření a zhodnocení jsou na místě také stanovení vhodných opatření, která by zabránila 

predikovatelným problémům. [28] [3]  

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.3 dle práce Pidock et al., látky ciprofloxacin 

i norfloxacin se díky svých fyzikálně-chemickým vlastnostem poměrně výrazně kumulují 

v ţivotním prostření, a proto s časem se mohou rizika pro ţivotní prostředí zvyšovat. [38] 

Podle práce Halling-Sørensen byla akutní toxicita pro zelené řasy následující: 

P. subspicata  96h EC50 ofloxacin = 4,74 mg/l; S. vacuolatus EC50 norfloxacin = 69,6 mg/l; 

S. vacuolatus EC50 lomefloxacin = 58 mg/l. Pro řasu S. capricornutum EC50 ciprofloxacin 

= 2,97 mg/l. [70] V jiné práci téhoţ autora se uvádí, ţe risk quotient ciprofloxacinu je 

PEC/PNEC = 12,7 pro sinici Microcystis aeruginosa. Výsledek vychází z akutní toxicity 

EC50 = 5 – 60 µg/l. [60] 

V práci Ebert et al. byla testována toxicita enrofloxacinu a ciprofloxacinu na několika 

organismech. Při stanovení přes růstovou rychlost byly jejich výsledky následující: 

A. flos aqae EC50 enro = 465 µg/l, NOEC enro = 19,1 µg/l, EC50 cip = 36,3 µg/l, 

NOEC cip = nestanoven; Desmodesmus subspicatus EC50 enro = 28,369 µg/l, 

NOEC enro = 1,14 µg/l, EC50 cip > 8,042 µg/l, NOEC cip > 8,042 µg/l; Lemna minor 

EC50 enro = 322 µg/l, NOEC enro = 30 µg/l, EC50 cip = 413 µg/l, NOEC cip = 10 µg/l; 

Myriophyllum spicatum EC50 enro > 44,3 µg/l, NOEC enro = 11,65 µg/l, 

EC50 cip > 63,53 µg/l, NOEC cip = 980 µg/l. [3] 

Pro bioluminescentní bakterii Vibrio fischeri jsou NOEC nor = 10,38 µg/l a 

NOEC ofl = 1,13 µg/l, jak je uvedeno v práci Backhaus et al. [7] 

V práci N. Martins et al. se zaměřili na látku ciprofloxacin. Data z jejich studie jsou 

následující: Vibrio fischeri (inhibice luminescence) EC50 = 11,5 mg/l, 

Pseudokirchneriella subcapitata (inhibice růstu) EC50 = 4,83 mg/l, NOEC = 1,09 mg/l, 
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LOEC = 2,19 mg/l; Lemna minor (inhibice růstu) EC50 = 3,75 mg/l; Daphnia magna 

(imobilizace) EC50 = 65,3 mg/l, Daphnia magna (plodnost) EC50 = 12,8 mg/l; 

Gambusia holbrooki (mortalita) EC50 > 60 mg/l. [71] 

V našem experimentu jsme stanovili EC50 pro inhibici růstu řasy 

Desmodesmus subspicatus. Pro měření absorbance byla vyuţita vlnová délka 671 nm, 

která odpovídá absorbanci chlorofylu. Pro samostatně testované látky byly výsledky 

EC50 cip = 0,347 mg/l, EC50 nor = 0,23 mg/l. Pro směsi jsme stanovili 

EC50 (C+N 1:1) = 0,8794 mg/l, EC50 (C+N 1:2) = 0,3779 mg/l, 

EC50 (C+N 2:1) = 0,213 mg/l. Toto měření, stejně jako všechna ostatní se měřila po 

24 hod, a protoţe při této vlnové délce se měří pouze chlorofyl, je stanovení velmi přesné.  

Nejniţší toxicitu měly směsi C+N 1:1 a C+N 1:2. 

Měření jsme provedli také při vlnové délce 750 nm, která odpovídá celkovému zákalu 

suspenze. EC50 cip = 18,79 mg/l, EC50 nor = 40,52 mg/l, EC50 (C+N 1:1) = 8,571 mg/l, 

EC50 (C+N 1:2) = 7,59 mg/l, EC50 (C+N 2:1) = 3,989 mg/l. 

Hodnoty EC50 naměřené při vlnové délce 750 nm jsou všeobecně vyšší neţ pro 671 nm. 

Výsledky niţší toxicity mohou být dány tím, ţe vlnová délky 750 nm zaznamenává nejen 

chlorofyl řas, ale i další substance. Menší nárůst chlorofylu v testovaných kyvetách oproti 

kontrolám tudíţ není tak výrazný, jako v případě měření při 671 nm. 

Očekávali jsme, ţe směsi ve všech poměrech budou toxičtější neţ jednotlivé látky 

v odpovídající koncentraci. Náš předpoklad se ale nepotvrdil. Nejškodlivější ze všech 

testovaných vzorků se jevila směs C+N 2:1, naopak nejméně škodlivá byla směs C+N 1:1. 

Působení byť jen dvousloţkové směsi je sloţitý proces. Obě naše testované látky působí 

stejným mechanismem, eflux a influx do buněk jde stejnou cestou. Přesto ciprofloxacin má 

ve směsi výraznější účinek neţ norfloxacin. Můţe to být dáno např. jeho mírně lipofilnější 

povahou nebo prostorovým vlivem cyklopropylové funkční skupiny oproti methylu 

norfloxacinu. 

Ze shodných naměřených dat byly hodnoty inhibice růstu a následně efektivní 

koncentrace vypočítány také dle druhé metody – metody plochy pod křivkou. Výsledky 

jsou shrnuty v tabulce č. 24 a č. 25. EC50 získaná tímto výpočtem jsou vţdy niţší, neţ 

výsledky získané přes růstové rychlosti. Odlišnost je dána pouze rozdílností 

matematického postupu. 
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Ve své diplomové práci jsem také měřila toxicitu ciprofloxacinu, norfloxacinu a jejich 

směsí, ale na prvoku Tetrahymena thermophila. Porovnávala jsem také fototoxický 

potenciál, a proto experiment probíhal za osvětlení a ve tmě. Výsledky testu za osvětlení 

UV byly: EC50 cip = 1,584 mg/l, EC50 nor = 1,016 mg/l, EC50 (C+N 1:1) = 0,543 mg/l, 

EC50 (C+N 1:2) = 0,802 mg/l, EC50 (C+N 2:1) = 0,519 mg/l. Při temnostní kontrole bylo 

stanoveno: EC50 cip = 2,768 mg/l, EC50 nor = 1,710 mg/l, EC50 (C+N 1:1) = 0,253 mg/l, 

EC50 (C+N 1:2) = 1,045 mg/l, EC50 (C+N 2:1) = 0,478 mg/l. Stimulace toxicity UVA 

zářením byla výraznější u jednotlivých látek. Z testovaných směsí se fototoxicita projevila 

u směsi ciprofloxacinu a norfloxacinu v poměru 2:1. Mechanismus fototoxického působení 

spočívá v tvorbě reaktivních radikálů z fluorochinolonů za působení záření o vlnové délce 

odpovídající UVA. [21] 

Jak je patrné z výsledků mých i z literatury, fluorochinolonová antibiotika jsou 

potenciálně toxická pro organismy různých trofických úrovní. Velmi citlivé jsou 

samozřejmě bakterie a dále niţší rostliny, nejméně prvoci a ryby.  

Jak bylo rozepsáno v kapitole 3.3.2, v ţivotním prostředí se fluorochinolony vyskytují 

v koncentracích řádově ng/l, coţ je koncentrace podstatně niţší neţ stanovená toxicita pro 

řasu Desmodesmus subspicatus i další organismy.  

V ţivotním prostředí se vyskytuje celá řada látek, vyprodukovaných antropogenní 

činností, které působí na ekosystémy společně. Není prostor pro testování toxicity všech 

směsí v různých koncentracích a poměrech, a proto je snaha o predikci toxicity na základě 

výpočtů, jak je uvedeno v kapitole 3.8.2. Byly provedeny výpočty pro směsi, které byly 

zároveň testovány v tomto experimentu, a jejich porovnání je znázorněno v tabulkách č. 26 

a č. 28. Výpočty byly prováděny metodou koncentračních příspěvků. 

Výsledné EC50 v mg/l byly přepočteny na EC50 v molární koncentraci (mol/l). Molekuly 

CIP a NOR mají mírně odlišnou molekulovou hmotnost. V tabulkách č. 27 a č. 29 jsou 

vidět experimentálně stanovené EC50 pouze převedené na jinou jednotku a teoreticky 

vypočítané hodnoty toxicity zahrnující rozdílnou molekulovou hmotnost obou látek. 

Rozdílnost výsledků (oproti porovnání teoretické a experimentálně zjištěné toxicitě v mg/l) 

je však velmi malá, takţe molekulová hmotnost látek nehraje pro odhad toxicity velkou 

roli. 
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Při výpočtech přes plochy pod křivkou je stanovený odhad toxicity vţdy vyšší, neţ 

experimentálně získaná data. Pro metodu růstových rychlostí toto platí pouze pro měření 

při 671 nm.  

Díky tomu, ţe shromáţdíme co největší mnoţství dat o toxicitě látek pro organismy 

různých trofických úrovní, jsme pak schopni lépe odhadovat moţné nepříznivé vlivy 

v ţivotním prostředí, coţ je hlavním cílem ekotoxikologie. Je také třeba dál pracovat na 

zdokonalení matematických postupů pro odhad rizik v ţivotním prostředí, protoţe směsi 

látek, které se volně ve vodním prostředí vyskytují, přesahují rámec moţností testování 

těchto směsí.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo navázat na moji diplomovou práci, a tím rozšířit spektrum 

testovaných organismů v ekotoxikologických studiích pro zjištění rizik souvisejících 

s fluorochinolonovými antibiotiky. 

K testování byla vybrána zelená řasa Desmodesmu subspicatus. Testování 

probíhalo po dobu 72 hod podle normy OECD č. 201. Stanovili jsme inhibici růstu řasy 

pomocí měření absorbance biomasy kaţdých 24 hod experimentu. Vypočteny byly 

hodnoty EC50, tj. efektivní koncentrace, která způsobí inhibici růstu právě o 50 %. Měření 

probíhalo při vlnové délce 671 nm, která charakterizuje pouze chlorofyl a dále při 750 nm, 

coţ odpovídá celkovému zákalu. Stanovovány byly jak samostatné látky, tak jejich směsi 

v různých poměrech (1:1, 1:2 a 2:1). Výpočty byly provedeny metodou růstových rychlostí 

i ploch pod křivkou. Tyto dva způsoby se liší pouze matematickým zpracovaním dat, EC50 

získané přes plochy pod křivkou jsou vţdy niţší.  

Pro predikci toxicity směsi bez nutnosti měření kaţdé kombinace látek v různých 

koncentracích je vhodné vyuţívat matematických modelů. My jsme vyuţili výpočet přes 

koncentrační příspěvky. Výsledky jsou uvedené v tabulkách č. 26 – 29. Teoretické hodnoty 

se ale liší od experimentálně stanovených dat.  

Toxicita látek byla stanovena řádově na stovky µg/l. V literatuře se uvádí, ţe 

koncentrace fluorochinolonů v prostředí se pohybuje v řádu desítek ng/l. Přesto nemůţeme 

ekotoxikologické riziko těchto látek podceňovat, protoţe vzhledem k jejich neustálému 

pouţívání a jejich kumulaci v ţivotním prostředí se můţe hrozba s časem zvětšovat. Navíc 

si stále musíme uvědomovat, ţe v reálném prostředí působí na organismy celá řada vlivů a 

celá řada chemických sloučenin, které působí jako komplex a ekotoxikologické riziko pak 

můţe být ještě větší. 
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8 Seznam použitých zkratek 

ATB antibiotikum 

CIP ciprofloxacin 

CCCP 
carbonyl cyanide m-chlorophenyl-hydrazone  

     = karbonyl kyanid-m-chlorfenylhydrazon 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČOV čistírna odpadních vod 

DDD definovaná denní dávka 

DDD/t.o./den definovaná denní dávka na tisíc obyvatel na den 

EC 
effective concentration   

     = efektivní koncentrace 

ENRO enrofloxacin 

ERA 
environmental risk assesment  

     = hodnocení environmentálního rizika 

G- gram-negativní bakterie 

G+ gram-pozitivní bakterie 

LD 
lethal dose  

     = smrtelná dávka 

LOEC 
lowest observed effect concentration  

     = nejniţší koncentrace s pozorovaným účinkem 

MRSA methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

NOEC 
no observed effect concentration  

     = koncentrace bez pozorovaného účinku 

NOR norfloxacin 

OFL ofloxacin 

PEC 
predicted environment concentration   

     = předpokládaná koncentrace v prostředí 

PNEC 
predicted no effect concentration  

     = koncentrace, ve které není předpokládán ţádný účinek 

QSAR 
quantitative structure–activity relationship 

     = kvantitativní vztah struktury a účinku) 

RQ 
risk quotient  

     = rizikový faktor 

SÚKL Státní úřad pro kontrolu léčiv 

TU 
toxic units  

     = toxická jednotka 

WHO 
World health organization  

     = Světová zdravotnická organizace 

ŢP ţivotní prostředí 
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