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1. Úvod 

Již řadu let je životní prostředí znečišťováno různými polutanty. Mezi nejčastější 

polutanty patří kovy, léčiva, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), 

polychlorované bifenyly (PCB) a další perzistentní organické látky (POPs). 

Ekotoxikologie je věda známá více než 40 let, jejíž cílem je studium a rozšiřování 

poznatků o působení chemických látek na živé systémy na všech úrovních od buňky 

až po biosféru. Během této doby se metodiky ekotoxikologie značně rozvíjely 

a zdokonalovaly. [1.] 

Biologicky aktivní látky jsou přírodní nebo syntetické sloučeniny s prokázanou činností 

v různých biologických a farmakologických modelech. V organismech mohou biologicky 

aktivní látky působit např. protizánětlivě, protinádorově, antioxidačně, 

antimikrobiálně, antifungicidně, antimalaricky, atd. Těchto pozitivních vlastností 

se využívá ve farmacii při výrobě léků. Mezi biologicky aktivní látky se tedy řadí léčiva, 

potravinové doplňky, vitamíny, dezinfekční prostředky, mnoho přírodních produktů, 

látky hormonální povahy, sekundární metabolity rostlin (alkaloidy, glykosidy, taniny, 

fytoestrogeny,…) a mnoho dalších. [2.] 

Potřeba monitorování těchto chemických látek v životním prostředí by neměla být 

omezena, právě naopak. Růst a migrace obyvatelstva po celém světě, může zvýšit 

frekvenci a rozmanitost biologicky aktivních látek ve vodním prostředí. Očekáváme, 

že problémy spojené s vydáváním těchto látek do životního prostředí budou 

dostatečně velké, aby v blízké budoucnosti garantovaly předpisy v oblasti životního 

prostředí s ohledem na jejich sledování a sanace. Kromě regulace, lze jen trvalé 

hodnocení zajistit dlouhodobé zdraví ve vodních prostředích, do kterých vstupují 

antropogenní biologicky aktivní látky. [3.] 
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2. Zadání – cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zjistit možný vliv vybraných biologicky aktivních látek 

(dibucain hydrochlorid, griseofulvin) a dichromanu draselného, použitého jako 

standard, na životní prostředí. K hodnocení účinku jsme použili vícegenerační test 

s Tetrahymena thermophila vycházející z Protoxkitu FTM, Rotoxkit F s vířníkem 

Brachionus calyciflorus a řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus, který vychází 

z Algaltoxkitu FTM. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Ekotoxikologie 

Pojem ekotoxikologie byl zaveden Truhautem v roce 1969 a je odvozen od slova 

ekologie a toxikologie. Ekotoxikologie tedy využívá ekologické parametry pro 

posouzení toxicity. Zavedení tohoto pojmu odráželo rostoucí obavy z ekologických 

dopadů účinků chemikálií na jiné druhy než je člověk. [4., 5.] 

Ekotoxikologie je termín používaný k definování studií toxických účinků přírodních 

a antropogenních látek na biotické a abiotické složky biosféry, která zahrnuje i člověka, 

s cílem chránit celý ekosystém a ne čistě samostatné komponenty. Je to důležitá oblast 

specializací v oblasti enviromentálních věd, které studují environmentální problémy, 

zejména ty vytvořené znečištěním a používá základy všech vědních disciplín. Podnětem 

k této nové vědě byla potřeba pochopit a určit stupeň znečištění životního 

prostředí. [5., 6., 7.]  

Cílem ekotoxikologie je pochopit a předvídat účinky chemických látek na přírodní 

společenství za reálných podmínek expozice. Proto termín toxikologie (věda, která 

se zabývá jedy a jejich účinky, antidoty, detekcí atd.) jako takový umožňuje pochopení 

chování a charakteristiky různých toxikantů (látek, které mají škodlivý účinek 

na biologický systém) v životním prostředí. Na tomto místě je důležité poznamenat, 

že pojem toxikant není podobný termínu polutant, který může zahrnovat fyzikálně-

chemické vlastnosti jako je hluk, odkysličování, pH, teplotní extrémy, velikost částic 

potence, atd. [7.] 

Ekotoxikologie je syntetická věda, která kombinuje kauzální paradigmata a informace 

z mnoha věd, zejména chemie, matematického modelování, teorie pravděpodobnosti, 

fyziky, geologie, geografie, klimatologie, hydrochemie, lékařství, ekologie a toxikologie 

savců, vodních a volně žijících živočichů. Integrace paradigmat a dat z těchto oborů je 

v současné době neúplná. Rozhodujícím ze zbývajících úkolů je vytvoření shodného 

postupu mezi teorií a daty vyplývajících z různých úrovní biologické organizace. [1., 6.] 
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3.1.1 Historie 

V 70. létech 20. století započal oficiální zrod oboru ekotoxikologie. Pravděpodobně 

nejstarší publikace, která uváděla slovo ekotoxikologie, byla od Jean-Michel Jouanyho, 

profesora biologie a farmacie na univerzitě v Rouenu, který se stal průkopníkem 

v oboru enviromentální toxikologie ve Francii, napsal v roce 1971 článek, v kterém 

psal: „… studie o vlivu škodlivých látek týkající se vztahu mezi jedinci (druhy) a jejich 

životním prostředím by mohla být jednoduše nazývána ekotoxikologie." [8.] 

V 80. létech bylo vyvinuto několik mikrobiotestů, nazývané také jako testy v malém 

měřítku toxicity, které pracují společně v kombinaci s biologicko-chemickými testy 

pro posuzování nebezpečí. Mikrobiotesty obsahují zástupce organismů z řad 

rozkladačů, primárních producentů, stejně jako primárních a sekundárních 

konzumentů tak, aby rozšířily ekotoxické znalosti o kontaminantech. Tato dekáda byla 

následována představami o miniaturizaci a robotizaci mikrobiotestů, aby se vypořádaly 

se stále rostoucím počtem vzorků z životního prostředí vyžadujících hodnocení toxicity. 

Devadesátá léta přispěla k optimalizaci propustnosti vzorků a snížení nákladů 

na testování díky atraktivním vlastnostem těchto toxických testů v malém měřítku. [8.] 

V oblasti vodní toxikologie byl Forbes jedním z prvních vědců, který uznal význam 

přítomnosti nebo nepřítomnosti druhů a společenstev v rámci vodního ekosystému 

a referoval také o přístupech pro klasifikaci řek do zón znečištění založené na toleranci 

druhů.  Tímto způsobem se stalo všeobecně známo, že přítomnost nebo nepřítomnost 

druhů (zejména populace nebo společenstva) v daném vodním ekosystému poskytuje 

mnohem citlivější a spolehlivější ukazatel vhodnosti podmínek ochrany životního 

prostředí než chemické a fyzikální měření samotné. [5.] 

Během posledních 25 let ekotoxikologie prošla dvěma hlavními vývoji. Za prvé, byly 

vyvinuty nové testy a zavedeny organismy, které jsou významné pro konkrétní 

prostředí, jenž je předmětem šetření. Za zmínku stojí také značná pozornost věnována 

účinkům chronické expozice nízkým hladinám kontaminantů. Tento vývoj má velký 

význam pro uplatňování ekotoxikologických technik v přístupu k posouzení rizika. [9.] 

Za druhé, pokrok je patrný ze zvýšené pozornosti s ohledem na uskutečnění měření 

na různých úrovních biologické organizace. Díky novým endpointům v testech 
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na buněčné, subcelulární nebo molekulární úrovni může být zvýšena citlivost, 

specifičnost nebo propustnost testů. Tento vývoj ukazuje na významné kroky 

v provádění screeningu ve vodě a hodnocení kvality sedimentů. Kromě toho mohou 

tyto techniky umožnit vytvoření prognostických nástrojů, které mohou být použity 

v systémech brzkého varování. [9.] 

3.1.2 Současné trendy v ekotoxikologii 

Od svých skromných začátků v druhé polovině 20. století, oblast ekotoxikologie 

nepochybně vyzrála a je nyní zaměřena na předložení nových znalostí, které mohou 

být spolehlivě použity k rozhodnutím o zajištění kvality nejen ve vodním prostředí. [8.] 

Ekotoxikologie se však nadále potýká s různými problémy a potřebami související 

s nesčetnými chemickými kontaminanty uvolňovanými do vodního prostředí po celém 

světě. Ve snaze vyrovnat se s nimi se ekotoxikologie bude muset spolehnout na nové 

nástroje (např. toxikogenomika, bioinformatika, modelování) a bude stále 

interdisciplinárnější tím, že vezme v úvahu poznatky poskytnuté jinými obory, aby lépe 

pochopila a adekvátně interpretovala nebezpečí. [8.] 

Na počátku 21. století, se ekotoxikologie i nadále potýká s různými problémy, z nichž 

je většina v podstatě spojena s přetrvávajícími problémy, které je obtížné odstranit 

nebo řešit. Nepřetržitý rozvoj technologií, vytváření nových molekul, stejně jako stále 

rostoucí lidská populace, rostoucí požadavky na (ne)obnovitelné zdroje na planetě 

zhoršují dopady na ekosystémy. [8.] 

Můžeme však očekávat, že ekotoxicita může pomoci zvládnout a řešit problémy 

v souvislosti se změnou klimatu. S globálním oteplováním se například zintenzivňují 

účinky znečišťujících látek a je pravděpodobné, že to povede k změnám interakcí 

v tepelném metabolismu a snížení množství vody, stejně jako ke zvýšení hypoxie 

ve vodě, kvetení toxických řas a změnou zeměpisného rozložení xenobiotik. [8.] 

Znalosti o pohybu a účincích látek znečišťujících životní prostředí jsou uznávána 

po celém světě jako zásadní pro udržení přijatelné kvality života. Ekotoxikologie 

se ukázala jako aplikovaná věda, která se zabývá ústředními otázkami kontaminujících 

látek v biosféře. Hlavní úkoly této mladé vědy zahrnují následující: integrace vysvětlení 
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příčin a znalostí, které vznikají na různých úrovních biologické organizace 

do koherentního celku, integrace vědeckých, technických a praktických cílů 

ekotoxikologie a posouzení ekotoxikologických otázek ve stále širších prostorových 

a delších časových měřítcích. [6.] 
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3.2 Ekotoxikologické biotesty 

Základním principem všech toxikologických testů je hodnocení odpovědi žijícího 

organismu na přítomnost toxické látky. Testovat lze i směs chemických látek, a to jak 

umělou (komerční přípravky), tak přírodní (sedimenty). Výsledkem závislosti mezi 

dávkou toxikantu a odpovědí organismu je tzv. křivka dávka – odpověď a hodnoty této 

křivky odvozené (LD50, EC50). Pro ekotoxikologické biotesty se používají další názvy jako 

ekologické testy, testy toxicity. [1., 5.] 

Celý postup od přípravy vzorků až po vyhodnocení výsledků je standardizován. Zásadní 

jsou především tyto oblasti: 

 Testovaná látka – její chemické složení a forma aplikace 

 Testovací organismus – taxonomické zařazení, pohlaví, životní fáze, celková 

kondice 

 Parametr, který reprezentuje hodnocený účinek (tzv. endpoint) – způsob jeho 

vyhodnocení, kvantifikace 

 Způsob provedení – prostorové uspořádání, doba experimentu a ostatní 

ekologické faktory (světlo, teplota, aj.) 

 Statistické vyhodnocení výsledků 

Výhodou biotestů je vysoká standardizace a reprodukovatelnost, možnost rutinního 

zpracování velkého počtu vzorků a vytvoření základní informační srovnávací databáze 

pro hodnocení vlivů různých nově připravovaných chemikálií na organismy. [1.] 

Nevýhodou je, že výsledky většinou neodpovídají situaci v přírodě jak z hlediska 

chování chemické látky, tak účinků. Nejsou popsány vnitrodruhové a mezidruhové 

interakce a další ekologické faktory, které mohou mít zásadní vliv na výsledný 

účinek. [1.] 

Většina standardních ekologických testů je značně pracných a náročných z hlediska 

chovu testovacích organismů, rovněž je zde přirozená snaha o to, aby počet organismů 

používaných v testech byl co nejmenší. To se snaží řešit mikrobiotesty. Ty pracují 

s vodnými roztoky, miniaturizují provedení (zkumavky nebo titrační destičky) 
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a spotřeba testovaného vzorku je řadově v mililitrech. Podstatnou výhodou 

mikrobiotestů je, že využívají jednobuněčné nebo malé vícebuněčné organismy, 

u kterých existují klidová stádia, která se dají dlouhodobě skladovat a komerčně 

distribuovat. Komerčně dodávané sady těchto testů se označují jako toxkity. [1.] 

Přiblížení výsledků testů reálným podmínkám lze dosáhnout tím, že se neprovádí 

pouze jeden test na jednom organismu, ale použije se celá sada samostatných testů 

s různými druhy organismů. Ty jsou vybírány tak, aby reprezentovaly jak taxonomické, 

tak funkční složení ekosystémů, především podle postavení v potravním řetězci 

(producenti, konzumenti, destruenti). Složení sady testů vyhází z cílů studie. Celková 

toxicita látky se posuzuje na základě všech výsledků získaných v dané baterii testů. [1.] 

Sady testů mají všechny výhody a nevýhody klasických testů. Hlavní předností 

je možnost získat informace o širším spektru reprezentativních druhů a je možné 

si vytvořit alespoň základní představu o koncentračním intervalu toxikantu, ve kterém 

se mohou objevit negativní vlivy. [1.] 

3.2.1 Toxikologické endpointy 

Toxikologické koncové body jsou hodnoty odvozené ze zkoušek toxicity, které jsou 

výsledky konkrétních měření provedených v průběhu nebo na závěr zkoušky. Dvěma 

hlavními kategoriemi endpointů jsou hodnocení a měření účinků. Hodnocení 

endpointů se vztahuje k populačním parametrům, parametrům společenství nebo 

ekosystémů, které mají být chráněny (např. míra růstu populace, udržitelná produkce). 

Měření účinků se vztahují na měřené veličiny, často na individuální úrovni, které 

se používají k vyhodnocení endpointů. Nejčastější měření účinků zahrnují popisy 

účinků toxických látek na přežití, růst a reprodukci jednoho druhu. Ostatní měření 

zahrnují popisy účinků na společenství (dýchání, fotosyntéza, diverzita) nebo buněčné 

účinky jako jsou fyziologické a histopatologické účinky (hladina páteřního kolagenu, 

hladiny ATP/ADP, poměr RNA/DNA, biomarkery, atd.). [5.] 

V každém případě je endpointem veličina, která může být kvantitativně změřena 

a použita k vyhodnocení účinků toxických látek na daného jedince, populaci nebo 

společenství. Základním předpokladem při provádění toxikologických měření 

endpointů je to, že endpointy mohou být použity k vyhodnocení nebo předvídání 
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účinků toxických látek v přírodním prostředí. Směrnice EPA pro posuzování rizika 

poskytují informace o tom, jak mohou být endpointy použity v procesu hodnocení 

rizika v životním prostředí. [5.] 

3.2.1.1 Akutní testy toxicity 

Zkoušky akutní toxicity jsou testy určené k měření účinků toxických látek během 

krátkého období života testovaného organismu. Endpointy nejčastěji měřené 

ve zkouškách akutní toxicity zahrnují stanovení LC50 nebo EC50, odhad akutní hodnoty 

NOEC a pozorování chování. Primárním hodnotícím kritériem je LC50 nebo EC50. 

Hodnota LC50 je letální koncentrace, která předpokládá zahubení 50 % testované 

populace. Hodnota EC50 měří imobilizaci nebo endpoint jiný než smrt. [5.] 

Hodnota NOEC je nejvyšší experimentální koncentrace, při které nebyl pozorován 

negativní účinek. LOEC je nejnižší experimentální koncentrace, při které byl pozorován 

negativní účinek. Hodnoty NOEC a LOEC jsou určeny zkoumáním údajů a porovnáváním 

vzorků vůči kontrole za účelem zjištění signifikantních rozdílů pomocí testování 

hypotéz. Účinky mohou být mortalita, imobilizace, snížený počet buněk (řasy) nebo 

pozorování chování. Hodnoty NOEC a LOEC jsou závislé na koncentraci a nemají 

spojené intervaly spolehlivosti. Hodnoty EC a LC jsou snadno začleněny do modelů 

posuzování rizik a jsou zvláště užitečné v pravděpodobnostním posuzování rizik. [1., 5.] 

3.2.1.2 Chronické testy toxicity 

Chronické testy toxicity jsou určeny k měření účinků toxických látek na organismech 

po významnou část jejich životního cyklu, obvykle více než 10 % životnosti organismu. 

Chronické studie hodnotí subletální účinky toxikantů na reprodukci, růst a chování 

v důsledku fyziologických a biochemických poruch. Účinky na přežití jsou hodnoceny 

nejčastěji, ale nejsou vždy hlavním cílem této studie. Endpointy zahrnují všechny 

parametry zájmu, tj. délka, hmotnost, chování, celkový počet potomků, počet potomků 

na jednoho dospělého. Ve studiích dílčích a úplných částí životního cyklu jsou 

endpointy vyjádřeny hodnotami NOEC, LOEC nebo LC50. Přístup k posuzování výše 

uvedených výsledků je založen na výběru vhodného statistického modelu 

pro porovnávání každé úrovně koncentrace ke kontrole. [5.] 
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3.2.2 Biomarkery 

Zatímco biotesty jsou v podstatě prováděny v laboratoři pro stanovení klasických 

endpointů na základě letality, růstu a reprodukce, biomarkery - další klíčový nástroj 

ekotoxikologie používaný k měření ekotoxikologických účinků - obsahuje příslušné 

biochemické a fyziologické parametry k posouzení (geno)toxikologických, 

imunologických a reprodukčních odchylek na úrovni jednotlivce. Někteří pracovníci 

považují odezvy populace (změny v počtu nebo genové frekvence) také jako 

biomarkery. Biomarkery jsou běžně studovány na rybích a bezobratlých zvířecích 

modelech, díky nimž získáváme informace k interpretaci úrovně ochrany životního 

prostředí polutanty v biologických podmínkách. Po svých prvních skromných začátcích 

v odborné literatuře v 80. létech 20. století, studie biomarkerů s časem zaujaly 

významné místo z hlediska počtu publikovaných článků týkajících se oblasti 

ekotoxikologie. [4., 8.] 

Termín biomarker v širokém smyslu slova zahrnuje téměř jakékoliv měření odrážející 

interakci mezi biologickým systémem a kontaminantem životního prostředí, které 

mohou být chemické, fyzikální nebo biologické. Je důležité si uvědomit, že chemické 

kontaminanty nejsou jediné, které jsou schopné modulovat odpověď biomarkerů, 

ale mohou to být také fyzikálně-chemické a biologické kontaminanty. [8.] 

Biomarkery jsou užitečné pro doložení účinku nebo expozice i při absenci zjevného 

nepříznivého účinku. Biomonitoring je také důležitý na vyšších úrovních organizace, 

při změnách v organismu nebo skupinách organismů používaných k odvození 

negativního vlivu po expozici kontaminantem. Hlavními výhodami biomarkerů 

oceňovaných v ekotoxikologických technologiích jsou účinnost biomonitoringu, nízké 

náklady a snadné použití, přesnost, správnost, odpovídající citlivost, důslednost 

a schopnost vytvářet jasné výsledky. [6.] 

Cílem praktické ekotoxikologie je využití stávající vědy a technologie k dokumentování 

a řešení specifických problémů jako je sanace škod způsobených únikem chemikálií. 

Mnoho z praktické ekotoxikologie je v současné době prováděno v rámci posuzování 

ekologického rizika (ERA - ecological risk assessment). ERA může být retroaktivní, 

prediktivní nebo srovnávací. Retroaktivní ERA odhaduje riziko z existující situace jako 



17 

 

je například kontaminovaná lokalita, zatímco prediktivní ERA předpovídá to samé 

pro budoucí situaci, jako je navrhované licencování nové agrochemikálie. [6.] 

3.2.2.1 Biomolekuly 

Informace z biomolekulární úrovně organizace jsou klíčem k objasnění molekulárních 

mechanismů toxicity, rozdílů v citlivosti mezi jednotlivci a adaptaci populací 

na znečišťující látky. Pochopení molekulárního způsobu toxického působení pomáhá 

také předpovědět, jaký může mít toxická směs vliv na exponované jedince. 

Z technologického hlediska jsou biochemické posuny často používány jako důkaz 

expozice nebo účinku toxikantu. Nedávný nárůst genetických technologií poskytuje 

další sady biomarkerů. Změny v DNA, RNA, bílkovinách a buněčných metabolitech jsou 

použity samostatně nebo společně k odhalení mechanismu reakce nebo poškození 

a dokumentace vlivů na molekulární úrovni. [6.] 

3.2.2.2 Buňky a tkáně  

Toxicky indukované změny v buňkách a tkáních jsou užitečnými biomarkery. Některé 

změny odrážejí selhání buňky, aby zůstaly životaschopné v přítomnosti toxických látek 

a zachovaly si alespoň částečně úspěšné pokusy o udržení homeostázy. [6.] 

3.2.2.3 Celý organismus 

Účinky na jednotlivce jsou používány k vyvozování závěrů o kontaminujících vlivech 

na individuální zdraví a nepřímo na populace a společenstva. Nejčastěji měřenými 

parametry jsou úmrtnost, vývoj, růst, rozmnožování, chování, fyziologie 

a bioenergetika. Letální účinky jsou měřeny v rámci různých scénářů expozice. Mohou 

být měřeny pro expozice kontaminantům v různých médiích jako je voda, vzduch, 

potrava anebo sedimenty. Většina z nich je studována v laboratoři takovým způsobem, 

že fyzikální, chemické a biologické faktory ovlivňující reakci na expozici jsou 

kontrolovány. Proto je úmrtnost předpovídána pro konkrétní expoziční koncentraci 

a nemusí zcela definovat úmrtnost, která by nastala v místě, kde musí jednotlivci 

hledat potravu, soutěžit s jedinci jiných druhů, vyhnout se dravcům a komunikovat 

s jedinci stejného druhu, aby zůstali naživu. Studie expozice, které zahrnují celé 
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organismy, zdůrazňují bioakumulaci, akumulaci kontaminující látky v organismu z vody, 

vzduchu nebo pevné fáze jeho životního prostředí. [6.] 

3.2.2.4 Populace  

Znalost účinků na jednotlivce je cenná, ale nedostatečná k předvídání dopadů 

na populační úrovni. V důsledku toho roste počet ekotoxikologů studujících účinky 

přímo na úrovni populace. Tyto studie zdůrazňují důležité parametry jako je narození, 

úmrtí, změna stádia nebo úroveň migrace. Demografické modely založené na těchto 

parametrech zlepšují naši schopnost zkoumat důsledky jako je pokles tempa růstu 

populace nebo zvýšení lokálního vyhynutí populací. [6.] 

3.2.2.5 Společenství  

Ekotoxikologie společenství zkoumá důležitost expozice kontaminanty a pohyb 

kontaminantů v rámci ekologických společenstev. Většina z těchto studií jsou terénní 

studie, které se buď zabývají vědeckými otázkami, nebo uplatňují znalosti k posouzení 

rizika nebo definují nápravné opatření pro kontaminované systémy. [6.] 

3.2.2.6 Ekosystémy  

Studie na úrovni ekosystému se velmi liší v jejich prostorových a časových měřítcích. 

Často jsou modelovací techniky ekosystémů aplikovány na snadno definovatelné 

ekosystémy, jako je znečištěné jezero nebo povodí. Osud a pohyb znečišťujících látek 

jsou pak modelovány na počítačích nebo měřeny v rozsáhlých programech odběrů 

vzorků. [6.] 
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3.3 Biologicky aktivní látky 

Biologicky aktivní látky jsou funkčně a strukturálně aktivní látky obsažené v živých 

organismech. V podstatě bychom za biologicky aktivní látky mohli považovat všechny 

sloučeniny od vody po aminokyseliny. Důraz je však kladen na slovo aktivní, 

což znamená, že jde o látky vykonávající a podněcující činnost a jsou pro danou činnost 

specifické. [10.] 

Biologicky aktivní látky vyvolávají své účinky při nízkých koncentracích. Tyto sloučeniny 

mají účinky na lidské zdraví, jak je zřejmé z přetrvávajících zdravotních problémů, které 

se znovu objevují u dcer a vnuček matek vystavených diethylstilbestrolu od roku 1938 

až do roku 1971. Zatímco expozice diethylstilbestrolem byly záměrné, možnost 

náhodného vystavení biologicky aktivních látek v pitné vodě nebo jiných zdrojích klade 

vysoké nároky na jejich detekci při stopových koncentracích v přírodních povrchových 

a podzemních vodách. Detekční limity pro tyto sloučeniny se s vývojem nových 

technologií zlepšily od promilí (‰) až na počet částic na trillion (ppt), náklady 

na chemické analýzy se proto také zvýšily. [3.] 

3.3.1 Lokální anestetika 

Lokální anestetika vytváří reverzibilní ztrátu citlivosti v určité části těla a mohou být 

použity jako jedna z forem anestezie, v kombinaci s celkovou anestezií anebo 

k zajištění pooperační analgezie. [11.] 

3.3.1.1 Historie 

Domorodci z Peru žvýkali listy Eryroxylon coca, zdroje kokainu, aby snížili únavu 

a podporovali pocit pohody. V roce 1860 Neimann izoloval kokain z koky a v roce 1884 

Koller představil kokain jako lokální anestetikum pro rohovku. Používání kokainu ale 

představovalo dva problémy: fyzickou závislost a toxicitu. V roce 1905, Einhorn 

představil prototyp esterového lokálního anestetika, prokainu. V roce 1943, Lofgren 

představil lidokain, typické amidové lokální anestetikum. Vývoj lokálních anestetik 

od 60. let 20. století se zaměřuje na amidová lokální anestetika. Esterové lokální 

anestetika vykazují řadu omezení, včetně nestability v roztoku, krátkou trvanlivost, 
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degradaci při vystavení vysokým teplotám a zvýšený sklon způsobovat alergické 

reakce. [11.] 

3.3.1.2 Chemická struktura  

Základní chemická struktura molekuly lokálního anestetika se skládá ze 3 částí:  

1. Lipofilní skupina – aromatická skupina, obvykle nenasycený benzenový kruh  

2. Střední vazba – uhlovodíkový spojovací řetězec, a to buď esterová (-CO-), 

nebo amidová (-HNC-) vazba. Střední vazba určuje klasifikaci lokálních anestetik  

3. Hydrofilní skupina – terciární amin a akceptor protonu [11.] 

 

Obrázek 1: Chemická struktura molekuly lokálního anestetika [11.] © 

3.3.1.3 Mechanismus účinku 

Lokální anestetika vytváří anestézii tím, že inhibují podráždění nervových zakončení 

nebo tím, že blokují vedení v periferních nervech. Toho je dosaženo tak, 

že se anestetika reverzibilně váží a inaktivují sodíkové kanály. Tok sodíku přes tyto 

kanály je nutný pro depolarizaci membrány nervových buněk a pro následné šíření 

impulsů podél nervů. Když nervy ztratí depolarizaci a schopnost šířit impuls, jedinec 

ztrácí cit v oblasti zasažených nervů. [12.] 
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3.3.2 Antifungální látky 

Antifungální látka (=antimykotikum) je lék, který selektivně odstraňuje houbové 

patogeny z hostitele s minimální toxicitou na hostitele. [13.] 

Vývoj antimykotik zaostává za vývojem antibakteriálních látek díky rozdílné buněčné 

struktuře zúčastněných organismů. Bakterie jsou prokaryotické, a proto nabízejí četné 

strukturální a metabolické cíle účinku, které se liší od lidského hostitele. Houby jsou 

eukaryotickými buňkami a v důsledku toho je většina látek toxických pro plísně také 

toxická pro hostitele. Kromě toho, houby obecně rostou pomalu a často 

v mnohobuněčných formách a jsou obtížněji kvantifikovatelné než bakterie. Tento 

problém komplikuje pokusy, jejichž cílem je vyhodnotit in vitro nebo in vivo vlastnosti 

potenciálních antifungálních látek. Navzdory těmto omezením, byly učiněny četné 

pokroky při vývoji nových antimykotik a pochopení těch stávajících. [13.] 

3.3.2.1 Mechanismus účinku 

Pro zajištění strukturální integrity, houbové buněčné membrány se skládají ze sterolů, 

u kterých chybí C4 methylové skupiny, z ergosterolů. Ergosterol, klíčová složka 

buněčné membrány hub, je rozhodující pro integritu membrány a funkci, reguluje 

tekutost membrány a asymetrii. Tento sterol není přítomen v savčích buňkách, a proto 

je ideálním cílem pro antifungální aktivitu. Většina antimykotik, které jsou v současné 

době k dispozici, interagují se syntézou ergosterolu nebo ji inhibují. Polyenové 

antimykotika (Amfotericin B) se vážou přímo na membránové steroly (zejména 

ergosterol) a tvoří iontové transmembránové kanály. Tyto kanály způsobují zvýšení 

propustnosti membrány, která vede k úniku intracelulárního obsahu, včetně draslíku 

a eventuální buněčnou smrt. Tato rychle se rozvíjející oblast výzkumu bude i nadále 

důležitá jelikož potřeba pro silné, méně toxické antimykotika se stále zvyšuje. [14.] 

3.3.2.2 Rezistence antimykotik  

Současná éra nových antimykotik a širší používání testování antimykotické citlivosti 

na léky, vytvořila rostoucí povědomí o antimykotické lékové rezistenci. V zásadě 

existují dva klinické typy rezistence: vrozené a získané. Některé druhy hub jsou 
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přirozeně rezistentní na konkrétní antifungální látky, zatímco u jiných se vyvinula 

rezistence v průběhu času, někdy v průběhu léčby. Kromě toho, že je zde stále 

nevyřešený problém, jak in vitro rezistence koreluje s klinickou rezistencí, která 

se může lišit v závislosti na houbovém organismu a testované antifungální látce. [14.] 

3.3.2.3 Současná antimykotika 

Léčba plísňových infekcí, kdysi značně omezená a toxická, prošla v posledních letech 

obdobím významného vývoje. Od poloviny 90. let 20. století se na trh dostaly nové 

látky s novým mechanismem účinku, zvýšenou účinností, zlepšenou farmakokinetikou 

a podstatně nižší toxicitou. Lipidová forma amfotericinu B prodloužila životnost tohoto 

léku snížením jeho výrazné toxicity. Azolová skupina (Fluconazol) poskytuje vynikající 

alternativu k amfotericinu B v léčbě většiny klinicky významných mykóz. Výzkum 

zaměřený na vývoj nových antimykotik, která se zaměřují na nové cíle účinku, přinesla  

echinokandiny (Caspofungin), které jsou první novou třídu sloučenin během posledních 

několika desetiletí. Tato třída poskytuje další alternativu v léčbě kandidózy 

a aspergilózy. [14.] 

 

 



23 

 

3.4 Testované chemické látky 

3.4.1 Dibucain hydrochlorid 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec dibucainu hydrochlorid [15.] 

Dibucain hydrochlorid (C20H29N3O2 . HCl) se vyskytuje jako bezbarvý nebo bílý 

krystalický prášek s bodem tání mezi 95 a 97,5 °C. Je bez zápachu, hygroskopický 

a tmavne působením světla. Dibucain je velmi dobře rozpustný ve vodě, methanolu, 

etanolu, chloroformu, acetonu (> 1000 mg/l) a mírně rozpustný v ethylacetátu (10 - 

33 mg/l). Dibucain hydrochlorid je lék, který byl poprvé syntetizován Miescherem 

v roce 1929. Tato sloučenina přilákala velký klinický zájem jako lokální anestetikum. 

Je asi 15krát účinnější než prokain a pětkrát účinnější než kokain použitý jako lokální 

anestetikum, ale je také značně jedovatý. [15., 16.] 

3.4.1.1 Syntéza 

Dibucain hydrochlorid se připraví následující sekvencí reakcí počínaje isatinem. 

Isatin se nechá reagovat s kyselinou malonovou za vzniku kyseliny karbostyrilické. 

Kyselina se pak zpracuje s oxychloridem fosforečným, čímž se získá chlorid kyseliny 2-

chlorocinchoninické v roztoku. Roztok se pak nechá reagovat s 

diethylaminoethylaminem za vzniku 2-chlor-N(2-diethylaminoethyl) cinchoninamidu 

v roztoku. Roztok cinchoninamidu se potom smísí s n-butylátem sodným za vzniku báze 

dibucainu. Báze se čistí a pak se převede na hydrochlorid reakcí s chlorovodíkem. [15.] 

3.4.1.2 Metabolismus a farmakokinetika 

Poločas eliminace dibucainu je přibližně 11 hodin s vrcholem koncentrace v séru 

2 hodiny po perorálním podání 5 mg dibucainu hydrochlorid lidským dobrovolníkům. 

Eliminační poločas dibucainu po intravenózním podání u opic a psů je přibližně jedna 
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hodina. Nejvyšší sérové koncentrace dibucainu byly zjištěny po 1 - 6 hodinách u opic, 

psů a lidí po rektálním podání ve formě masti. Rektální podání masti na lidských 

dobrovolnících v koncentraci 0,2 - 0,6 mg/kg třikrát denně po dobu 3 dnů má 

za následek, že po třetí nebo čtvrté dávce dojde ke snížení nejvyšší sérové koncentrace 

na základní linii do 48 hodin od poslední dávky. [15.] 

3.4.1.3 Aplikace 

Dibucain patří mezi silně hydrofobní lokální anestetika a obvykle se používá ve formě 

volné báze nebo ve formě hydrochloridu v očních mastích k anestezii spojivek nebo 

ve zředěných roztocích pro spinální nebo povrchovou anestezii. [16.] 

Lokální anestetika jsou kationtové povrchově aktivní látky v terciární aminové formě. 

Existují dvě hlavní skupiny teorií vysvětlující mechanismus působení lokálních 

anestetik: přímá interakce s membránovými proteiny, nebo indukované strukturální 

alterace lipidů. První teorie je založena na předpokladu, že proteiny mají nespecifické 

hydrofobní vazebné centrum pro anestetika, vztah mezi afinitou pro membránové 

proteiny a účinností již byl prokázán. Pokud jde o interakci s lipidy, byl pozorován růst 

povrchové plochy a jejich tekutost, stejně jako i vliv na přechod lipidů z membrán 

po přidání anestetik podporuje teorii, že anestetika způsobují strukturální změny lipidů 

v průběhu jejich působení. [16.] 

Účinnost lokálních anestetik je obecně definována jako dávka nezbytná k dosažení 

zadaného endpointu. Klinicky je účinnost obvykle celková hmotnost léku nutná 

k zmírnění nebo prevenci bolesti, objevení hmatového znecitlivění nebo inhibice 

sympatiku nebo motoriky. Pro srovnání, dibucain hydrochlorid je nejsilnější a jedno 

z nejvíce toxických dlouhodobě působících lokálních anestetik, je 15-20krát silnější 

a 15krát toxičtější než prokain hydrochlorid. [17.] 

3.4.1.4 Dibucainové číslo  

Když byl succinylcholin představen pro anestetické použití, bylo zjištěno, že někteří 

jedinci se úspěšně nezotavili z jeho paralytických účinků, tak bylo toto špatné zotavení 

přisuzováno nízké aktivitě enzymu cholinesterázy v plazmě. Identifikace atypických 

enzymových aktivit byla provedena selektivní inhibicí plazmatické esterázy pomocí 
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dibucainu s benzoylcholinem jako substrátem. Kvantitativní měřítko této selektivní 

inhibice, vyjádřené jako procento inhibice, se nazývá dibucainové číslo. [15.] 

3.4.2 Griseofulvin 

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec griseofulvinu [18.] 

Griseofulvin (C17H17ClO6) je bílý až krémově nebo nažloutle bílý krystalický prášek 

bez zápachu s bodem tání při 220 °C. Je velmi málo rozpustný ve vodě (0,2 g/l při 

25 °C), mírně rozpustný v ethanolu a metanolu (0,4 g/l), rozpustný v acetonu (30 g/l), 

chloroformu a dimethylformamidu. Griseofulvin byl poprvé izolován v roce 1938, jeho 

celková syntéza byla provedena v roce 1960. [18., 19.] 

Griseofulvin je stabilní léčivá látka, po skladování 12 let při pokojové teplotě nebyl 

zjištěn žádný rozklad diferenciační metodou založenou na kapalné chromatografii. 

Za rozumných podmínek neexistuje žádná fotodegradace po vystavení světlu. [18.] 

3.4.2.1 Metabolické produkty  

Hlavní lidský metabolit griseofuvinu je 6-demethylgriseofulvin a jeho 

glukuronid, který tvoří asi 65 % z intravenózní dávky a 35 až 65 % z perorální dávky. 

Metabolit 6-demethylgriseofulvin je také hlavním metabolitem u psů a králíků, zatímco 

oba metabolity 4-demethylgriseofulvin i 6-demethylgriseofulvin jsou hlavními 

metabolity u krys a myší. Tyto metabolity mohou být stanoveny plynovou kapalinovou 

chromatografií. Metabolit 6-demethylgriseofulvin je měřen v moči pomocí 

vysokoúčinné chromatografie a UV spektrofotometrie. V moči se nachází pouze 

stopové množství griseofulvinu. [18.] 
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3.4.2.2 Účinek 

Griseofulvin je fungistatická sloučenina účinná proti dermatofytickým houbám, které 

mají chitinózní buněčnou stěnu a nemá žádný vliv na jiné houby, kvasinky, 

aktinomycety, prvoky ani bakterie. Griseofulvin byl poprvé izolován z Penicillium 

griseofulvum. Na výrobu griseofulvinu z Penicillium spp. je k dispozici rozsáhlá 

literatura, ale bylo však zjištěno, že nejlepší kmen pro výrobu griseofulvinu 

je P. griseofulvum. Vláknitá houba Penicillium aethiopicum je známá produkcí řady 

zajímavých sekundárních metabolitů, včetně viridicatumtoxinu, griseofulvinu 

a tryptoquialaninu. [20., 21.] 

Griseofulvin je silný perorálně podávaný antifungicidní lék, který ovlivňuje tvorbu 

mikrotubulů a narušuje dynamiku mikrotubulů in vivo a in vitro. Jeho rušivé účinky 

na mitotické buňky byly sledovány v různých buněčných systémech a aneuploidie 

způsobené griseofulvinem byly ukázány v mitóze buněk. V nádorových buňkách, 

griseofulvin indukuje multipolární mitózy a nedávné studie také prokázaly, 

že griseofulvin má vliv na centrosomy v mitotických buňkách tím, že inhibuje 

centrosomální clustery, což způsobuje multipolární mitózy a následně apoptózu. 

Zajímavé je, že u griseofulvinu je také prokázáno, že potlačuje replikaci viru 

hepatitidy C in vitro. [20., 22.] 

3.4.2.3 Aplikace 

Griseofulvin působí fungistaticky proti různým druhům Microsporum, Epidermophyton 

a Trichophyton in vitro. Griseofulvin je obecně podáván proti infekcím, které se týkají 

vlasové pokožky, vlasů, nehtů a pokožky (např. tinea corporis - pásový opar těla, tinea 

pedis - plíseň nohou, tinea cruris - pásový opar v tříslech nebo stehnech, tinea capitis - 

pásový opar pokožky hlavy, tinea unguium - pásový opar nehtů) a které nereagují 

na lokální léčbu, infekce plosky nohou, dlaní a nehty reagují pomaleji. [19.] 

Vzhledem k tomu, že griseofulvin má vasodilatační aktivitu, jeho použití má 

za následek mírné zlepšení u malého počtu pacientů s Raynaudovým syndromem 

a anginou pectoris. Vzhledem k tomu, že je strukturálně podobný kolchicinu a sdílí 

svou aktivitu jakožto inhibitor metafáze, může být griseofulvin použit také v léčbě 

dny. [19.] 
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Dávkování griseofulvinu se liší podle toho, zda je lék podáván ve formě microsize 

nebo ultramicrosize. Navíc se doporučené dávky ultramicrosize griseofulvinu mírně liší 

v závislosti na výrobci a formě léku. Léčba griseofulvinem se obvykle udržuje po dobu 

alespoň 2 - 4 týdnů pro léčbu tinea corporis, alespoň 4 až 12 týdnů pro léčbu tinea 

capitis, 4 - 8 týdnů u tinea pedis a 4 - 6 měsíců do 1 roku nebo déle u tinea unguium. 

Dávka griseofulvinu může dosáhnout až 10 - 25 mg/kg/den. Absorpce léku je lepší, 

pokud jsou užívány s tukovými potravinami. Léčba by měla pokračovat 

až do nepřítomnosti tinea capitis z mikroskopického sklíčka, což je minimálně 6 týdnů 

a může být až 12 týdnů. [19., 23.] 

Tinea capitis je plísňová infekce pokožky hlavy postihující především děti. Infekce může 

mít charakter epidemie, protože je vysoce nakažlivá. Tinea capitis je způsobená 

dermatofyty, které jsou schopny napadnout vlasy. Dvě hlavní formy vlasové invaze jsou 

ektothrixové a endothrixové infekce. Ektothrixové infekce zanechávají většinu svých 

spor plísní mimo vlasy, což jim umožňuje fluoreskovat pod Woodovým světlem, 

zatímco endothrixové infekce jsou převážně uvnitř vlasu, chráněné před Woodovým 

světlem. Griseofulvin je účinný v léčbě tinea capitis, jestliže se podává u pacientů 

poprvé v životě. Opakovaná léčba griseofulvinem zvyšuje rezistenci infekčních hub 

na lék. Griseofulvin je i nadále nejúčinnější v léčbě a byl bezpečně používán po více než 

20 let. Je také bezpečný a ani není drahý. [23.] 
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3.5 Použité testovací organismy 

3.5.1 Tetrahymena thermophila (Nanney & McCoy) 

Doména: Eukaryota  

Kmen: Ciliophora  

Třída: Oligohymenophorea  

Řád: Hymenostomatida  

Čeleď: Tetrahymenidae  

Rod: Tetrahymena [24.] 

 

Obrázek 4: Tetrahymena thermophila [25.] © 

Tetrahymena je vhodný experimentální organismus pro široké spektrum funkčních, 

farmakologických, molekulárně biologických, genetických a imunotoxických studií 

umožňujících používat ukazatele společné jako ve studiích na zvířatech jako například 

inhibice růstu, respirační a metabolické inhibice, kinetika a syntéza specifických 

molekul a kombinace těchto ukazatelů. [26.] 

Mezi různými druhy prvoků vybranými pro biotestování v ekotoxikologických studiích 

jsou nálevníci nejčastěji používanými. Zabírají jednu z prvních trofických hladin 

ve vodních ekosystémech a jsou tedy včasným varováním toxického nebezpečí. 

Tetrahymena je volně žijící nálevník používaný v toxikologii více než 30 let, kdy 

toxikologické endpointy byly obvykle omezeny spíše na měření inhibice růstu 
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než na životaschopnost buněk. Fyziologie a biochemie této eukaryotické buňky byly 

od té doby intenzivně studovány. Může být snadno pěstována v malém objemu 

komplexního kultivačního média a je charakterizována krátkou generační dobou, 

přibližně 2 - 3 h při teplotě 28 °C. Tělo tohoto prvoka je obvykle 50 až 60 µm dlouhé 

a 30 µm široké a je hruškovitého tvaru. [26., 27.] 

Během hladovění, ve stacionární fázi nebo v reakci na určitou látku se v buňce 

vyskytnou určité strukturální změny, konstrukce organel pak odráží fyziologický stav 

buňky. Mitochondrie a peroxisomy se stanou hustšími a objeví se lipidové kapky, 

autofágní vakuoly, částice glykogenu a mnoho inkluzních tělísek, což odráží změnu 

metabolismu. Změny v metabolické syntéze buněčných složek jsou také používány jako 

jeden z toxikologických biomarkerů u Tetrahymena thermophila. [27.] 

V toxikologii měří akutní biotesty obvykle relativní letalitu rostoucích koncentrací 

xenobiotik podle předepsaných podmínek expozice. Po kontaktu s xenobiotiky 

se zvyšuje generační doba. Pro srovnání možného toxického potenciálu látek 

je používána také hustota buněk. Výsledky jsou uvedeny jako hodnoty IC50, účinnou 

koncentraci, která snižuje hustotu buněk na 50 procent v porovnání s kontrolou. [27.] 

Za normálních podmínek se Tetrahymena vyznačuje skvělou pohyblivostí a aktivitou. 

V přítomnosti xenobiotik organismus přizpůsobuje své chování přítomným toxickým 

faktorům, jeho pohyb a rychlost plavání byly popsány jako související faktor s jeho 

zdravotním stavem. [27.] 

Četné studie prokázaly, že tento nálevník je vhodný model pro toxikologické hodnocení 

různých látek, jako jsou karcinogeny, insekticidy, čisticí a dezinfekční prostředky, 

mykotoxiny, bakteriální toxiny, anorganické a organické chemikálie, těžké kovy, 

farmaceutické drogy, fototoxicita a environmentální hodnocení záření, toxicita pitné 

vody, odpadních vod a jejich hlavních mikropolutantů. [26., 27.] 
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3.5.2 Brachionus calyciflorus (Pallas) 

Říše: Animalia 

Kmen: Rotifera 

Třída: Monogononta 

Řád: Ploimida 

Čeleď: Brachionidae 

Rod: Brachionus [28.] 

 

Obrázek 5: Brachionus calyciflorus [28.] © 

Vířníci patřící do rodu Brachionus jsou ideálními biologickými testovacími modely, kvůli 

jejich malé velikosti, krátké životnosti, citlivosti na většinu toxických látek, snadné 

kultivaci v laboratoři a dostupnosti klidových stádií a také kvůli existenci rozsáhlých 

databází o základní biologii této skupiny. Životní cyklus vířníků je dobře definován 

a regulující faktory jsou také poměrně dobře známé. Brachionus calyciflorus používaný 

pro toxikologické studie hraje hlavní roli v několika ekologických procesech 

ve sladkovodních společenstvech a také má kosmopolitní rozšíření. [28., 29., 30.] 

Vířníci se živí fytoplanktonem a bakteriemi. Vířníci a další zooplankton jsou významným 

zdrojem potravy mnoha plůdků, dospělých ryb živících se planktonem a bezobratlými 

predátory. Vysoká rychlost metabolismu vířníků přispívá k jejich roli v koloběhu živin, 

které by mohly učinit vířníky důležitějšími než korýše v některých společenstvech. [30.] 
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Změny pohybového chování sladkovodních vířníků Brachionus calyciflorus jsou 

používány jako neletální ukazatele toxického stresu. Pro tento účel je pohyb vířníka 

analyzován pomocí automatického sledovacího systému. Ačkoli použití bezobratlých 

biologických modelů pro testování potenciální toxicity odpadních vod a chemikálií jsou 

všeobecně přijímána, testovací kritéria používaná v těchto testech se obvykle omezují 

na přežití, růst nebo reprodukci. Nicméně někteří autoři se domnívají, že behaviorální 

kritéria mohou být více citlivé a rychlejší ukazatele toxického stresu než konvenční 

kritéria. Vzhledem k integrativnímu charakteru změny chování bylo navrženo, 

že biotesty využívající chování jako zkušební kritérium by mohly být velmi užitečné 

pro rychlé testování toxicity. [29.] 

Využití pohybových charakteristik jakožto endpointů v testech toxicity je ekologicky 

dobře odůvodněné, neboť jednotlivé změny v plavání se mohou nepřímo podílet 

na změnách v růstu, demografickém složení a přežití populace. [31.] 

3.5.3 Desmodesmus subspicatus (Hegewald & Schmidt) 

Doména: Eukaryota  

Říše: Viridiplantae  

Oddělení: Chlorophyta  

Třída: Chlorophyceae  

Řád: Sphaeropleales  

Čeleď: Scenedesmaceae  

Rod: Desmodesmus [32.] 
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Obrázek 6: Desmodesmus subspicatus [32.] © 

Desmodesmus subspicatus (dříve Scenedesmus) je nepohyblivá, velká (ale stále 

mikroskopická) sladkovodní zelená řasa, která může růst ve vodním sloupci jako volně 

plovoucí plankton. Zelené řasy jsou fotosyntetické organismy. Jejich zbarvení 

je v důsledku zeleného pigmentu chlorofylu, který je obklopen membránou a tvoří 

viditelnou strukturu jménem chloroplast. Řasy jsou na spodní části potravinového 

řetězce a jsou důležitým zdrojem potravy pro zooplankton anebo ryby. [32.] 

Desmodesmus je kosmopolitní a může být nalezena po celém světě. Je také často 

označována jako "zelený plevel", protože roste rychle a může produkovat "květ" 

při nadbytku živin (eutrofizace). Desmodesmus je užitečným bioindikátorem 

vyživujících podmínek v jezerech a jako modelový organismus pro vyšetřování 

fyziologických, ekologických anebo evolučních otázek. D. subspicatus je jedním z druhů 

doporučených OECD nebo ISO pro zkoušky akutní toxicity. Jako endpoint se používá 

růst řas. [32.] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Pomůcky, přístroje, chemikálie, testované organismy 

4.1.1 Pomůcky 

 Obsah balení Protoxkit FTM 

 Obsah balení Rotoxkit F 

 Obsah balení Algaltoxkit FTM 

 Kádinky 

 Odměrné baňky  

 Zkumavky 

 Stojan na zkumavky 

 Petriho misky 

 Skleněné láhve se šroubovacím 

uzávěrem 

 Mikrotitrační destičky 

 Pipety, mikropipety 

 Analytické váhy 

 Váženky 

 Lžičky 

 Ochranné rukavice 

 

4.1.2 Přístroje 

 Třepačka Vortex Genie 2 

 Laminární box Aura 2000 M.A.C 

 Reader Anthos 2010 

 Mikroskop Leica DMIL 

 Lednice 

 Termostat 

 Váha 

 Ultrazvuková lázeň 

4.1.3 Chemikálie 

 Dichroman draselný 

 Dibucain hydrochlorid (Sigma - Aldrich) 

 Griseofulvin (Sigma, 95% HPLC) 

 EPA médium  

 Pepton (Fluka, 2% Protease – pepton, 0,5% kvasničný extrakt) 

 Řasové médium (složeno z výživných roztoků A, B, C, D a deionizované vody) 
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 Deionizovaná voda 

4.1.4 Testovací organismy 

 Tetrahymena thermophila 

 Brachionus calyciflorus 

 Desmodesmus subspicatus 
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4.2 Vícegenerační test s Tetrahymena thermophila 

4.2.1 Princip testu 

Test je založen na měření optické hustoty (OD) potravinového substrátu poskytnutému 

nálevníkům. Inhibice růstu nálevníků se projevuje vyšším zákalem po 24h expozici 

v testovaných buňkách obsahujících toxikant ve srovnání s kontrolami. [33.] 

Pro vypracování této práce jsem použila modifikaci testu Protoxkit FTM firmy 

MicroBioTests. 

 

Obrázek 7: Obsah balení Protoxkit FTM firmy MicroBioTests [34.] © 

4.2.2 Příprava vzorku 

Na analytických vahách se naváží potřebné množství testovaných látek a připraví 

se roztoky. Z nachystaných roztoků se vytvoří do Eppendorfových zkumavek ředící řada 

v poměru 2:1 a o nejvyšší koncentraci 1000 mg/l pro dibucain hydrochlorid 

i griseofulvin. Stejným způsobem se připraví i ředící řada s roztokem dichromanu 

draselného o nejvyšší koncentraci 600 mg/l, která se použije jako standard. 

Po vytvoření ředící řady se v laminárním boxu vzorky, pepton a Tetrahymena rozplní 

do mikrotitrační destičky podle následujícího schématu: 
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Obrázek 8: Schéma rozplnění mikrotitrační destičky pro vícegenerační test 

s Tetrahymena thermophila 

   150 µl peptonu 

   100 µl peptonu a 50 µl testované látky 

   100 µl peptonu a 50 µl suspenze Tetrahymena 

   50 µl peptonu, 50 µl testované látky, 50 µl suspenze Tetrahymena 

4.2.3 Měření optické hustoty 

Ihned po naplnění mikrotitrační destičky se pomocí readeru změří optická hustota 

při vlnových délkách 445 a 492 nm. Destička se poté nechá 24 hodin v termostatu 

o stálé teplotě 30 °C inkubovat. Následující den se opět změří optická hustota 

při stejných vlnových délkách. 

4.2.4 Vyhodnocení testu 

Z naměřených hodnot optické hustoty v časech T0 a T24 se spočítá procento inhibice 

růstu prvoka pro každou koncentraci podle následujícího vzorce: 

% inhibice(C1-C10) 1001
0

)101(


















C

CC

OD

OD
 

∆OD(C1-C10) …… rozdíl optické hustoty v čase T0 a T24 pro jednotlivé koncentrace 

∆ODC0 …………. rozdíl optické hustoty kontroly v čase T0 a T24 
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Pro to, aby byl test validní, musí optická hustota v kontrolách po 24h inkubaci 

vykazovat pokles hodnoty T0 alespoň o 60%. 
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4.3 ROTOXKIT F 

4.3.1 Princip testu 

Rotoxkit F obsahuje všechny materiály k provádění standardizovaných, jednoduchých 

a cenově výhodných biologických zkoušek pro screening toxicity ve sladké vodě. 

Používají se nedospělí jedinci vířníka Brachionus calyciflorus vylíhnutých z cyst, akutní 

test toxicity se provádí po dobu 24 hodin. Citlivost biotestu Rotoxkit F je srovnatelná 

s akutními zkouškami na jiných vodních bezobratlých. [35.] 

 

Obrázek 9: Obsah balení Rotoxkit F firmy MicroBioTests [36.] © 

4.3.2 Příprava vzorku 

Vzorek griseofulvinu a dibucainu hydrochlorid se rozpustí v EPA médiu 

a ve zkumavkách se zábrusem se připraví ředící řada v poměru 2:1 s nejvyšší 

koncentrací 32 mg/l u dichromanu draselného, 48 mg/l u griseofulvinu a 14,2 mg/l 

u dibucainu hydrochlorid. Jako kontrola se v tomto testu použije EPA médium. 

Po vytvoření ředící řady se na destičku pipetují jednotlivé koncentrace vzorků a také 

kontrola a to tak, že do větších jamek se napipetuje 0,7 ml vzorku/kontroly 

a do menších 0,3 ml vzorku/kontroly. V řadě X se pipetuje kontrola čili EPA médium 

a v řadách 1 – 5 sestupná koncentrace testovaných látek.  
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Do větších jamek se po napipetování testované látky pod mikroskopem mikropipetou 

přenese z kultivační Petriho misky zhruba 40 vířníků. Poté se postupně přesunou vířníci 

po 5 do jednotlivých menších jamek dle jednotlivých koncentrací. 

 

Obrázek 10: Schéma rozplnění destičky pro ROTOXKIT F 

4.3.3 Vyhodnocení testu 

Po 24 hodinách inkubace ve tmě při teplotě 25 °C se spočítají pod mikroskopem mrtví 

vířníci v každé jamce a spočítá se procento mortality a pomocí speciálního programu 

hodnota LC50. Vířníci jsou považováni za mrtvé, pokud nevykazují během 5 sekund 

jakýkoliv pohyb. Pro to, aby byl test platný, nesmí úmrtnost v kontrole přesáhnout 

hodnotu 10 %. (35.) 
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4.4 Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus 

4.4.1 Princip testu 

Řasový test toxicity použitý v této práci vychází z testu Algaltoxkit FTM firmy 

MicroBioTests, který obsahuje všechny potřebné materiály, včetně zkušebního druhu 

Desmodesmus subspicatus v podobě imobilizovaných řasových kuliček, k provedení 

testu inhibice růstu řas podle mezinárodně uznávaných standardních metod. [37.] 

Optická hustota se používá jako parametr pro měření inhibice růstu řas. Testy jsou 

prováděny v jednorázových kyvetách o délce 10 cm, které umožňují přímé a rychlé 

hodnocení optické hustoty. [37.] 

Hodnota absorbance se měří buď při vlnové délce 671 nm, která odpovídá množství 

chlorofylu, nebo se měří zákal při 750 nm. Stanovení chlorofylu při 671 nm má výhodu 

v tom, že není zatížena nepřesností v důsledku přítomnosti bakterií a nerozpuštěných 

částic, které se mohou vyskytnout u vzorků z životního prostředí. Metoda stanovení 

zákalu přesněji popisuje množství buněk v suspenzi. Je však nutné brát v úvahu, 

že se jednotlivé buňky liší velikostí a tím se mění i hodnota zákalu (absorbance 

při 750 nm). [38.] 

 

Obrázek 11: Obsah balení Algaltoxkit FTM firmy MicroBioTests [39.] © 
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4.4.2 Příprava vzorku 

Přesné navážené množství griseofulvinu, dibucainu hydrochlorid a dichromanu 

draselného se nechá rozpustit v řasovém médiu. Pak se vytvoří ředící řada v poměru 

2:1 o osmi koncentracích s nejvyšší hodnotou 240 mg/l pro dichroman draselný 

a 250 mg/l pro dibucain hydrochlorid i griseofulvin. Do kyvet se napipetuje 20 ml 

testované látky a 5 ml suspenze s řasou Desmodesmus subspicatus, důkladně 

se promíchá a odebere se 500 µl z každé kyvety pro změření optické hustoty 

ve spektrofotometru. Kyvety se dále nechají inkubovat umístěné ve stojanu 

v náhodném pořadí při 21 – 25 °C a při bočním osvětlení o intenzitě 10 000 lux nebo 

spodním osvětlení o intenzitě 3 000 – 4 000 lux. Po 24, 48 a 72 hodinách se provede 

opětovné změření optické hustoty.  

4.4.3 Vyhodnocení testu 

Z naměřených hodnot se dle následujících vzorců vypočtou růstové rychlosti a plochy 

pod křivkou pro jednotlivé koncentrace a z nich inhibice růstu řas: 

 

 

µC …… růstová rychlost pro jednotlivé koncentrace 

µk ….… růstová rychlost pro kontrolu 

IC …….. inhibice růstu řasy v % pro jednotlivé koncentrace 

N0 ….… počet buněk řas v 1 ml na začátku testu 

N72 …… počet buněk řas v 1 ml na konci testu 

t ……..… doba expozice 

 

 

 



42 

 

AC …… plocha pod křivkou pro jednotlivé koncentrace 

Ak …… plocha pod křivkou pro kontrolu 

IC …….. inhibice nárůstu biomasy řas v % 

c0-3 …. koncentrace řas v čase 0, 24, 48 a 72 hod. (ks/ml) 

t1-3 ….. doba jednotlivých měření (24, 48, 72 hod.) 

 

 



43 

 

5. VÝSLEDKY 

5.1 Vícegenerační test s Tetrahymena thermophila 

5.1.1 Dichroman draselný 

 Reálné koncentrace [mg/l] Inhibice [%] 

c1 600 147,06 

c2 400 129,41 

c3 266,67 119,61 

c4 177,78 98,04 

c5 118,52 88,24 

c6 79,01 49,02 

c7 52,67 37,25 

c8 35,12 29,41 

c9 23,41 41,18 

c10 15,61 5,88 

Tabulka 1: Přehled reálných koncentrací a procent inhibice růstu Tetrahymena thermophila 

v jednotlivých koncentracích dichromanu draselného při vlnové délce 492 nm 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace dichromanu draselného:  

24h EC50 = 19,77 mg/l (16,61 – 23,53 mg/l) 
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Graf 1: Závislost inhibice růstu Tetrahymena thermophila na jednotlivých koncentracích 

dichromanu draselného 

5.1.2 Dibucain hydrochlorid 

 Reálné koncentrace [mg/l] Inhibice [%] 

c1 1000 100 

c2 666,67 96,08 

c3 444,44 62,18 

c4 296,30 55,88 

c5 197,53 50 

c6 131,69 41,18 

c7 87,79 31,37 

c8 58,53 24,02 

c9 39,02 18,07 

c10 26,01 11,76 

Tabulka 2: Přehled reálných koncentrací a procent inhibice růstu Tetrahymena thermophila 

v jednotlivých koncentracích dibucainu hydrochlorid při vlnové délce 492 nm 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace dibucainu hydrochlorid:  

24h EC50 = 38,25 mg/l (24,00 – 60,97 mg/l) 
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Graf 2: Závislost inhibice růstu Tetrahymena thermophila na jednotlivých koncentracích 

dibucainu hydrochlorid 

5.1.3 Griseofulvin 

 Reálné koncentrace [mg/l] Inhibice [%] 

c1 1000 81,82 

c2 666,67 58,44 

c3 444,44 57,07 

c4 296,30 43,43 

c5 197,53 40,12 

c6 131,69 34,34 

c7 87,79 24,24 

c8 58,53 18,56 

Tabulka 3: Přehled reálných koncentrací a procent inhibice růstu Tetrahymena thermophila 

v jednotlivých koncentracích griseofulvinu při vlnové délce 492 nm 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace griseofulvinu:  

24h EC50 = 210,3 mg/l (102,00 – 433,3 mg/l) 
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Graf 3: Závislost inhibice růstu Tetrahymena thermophila na jednotlivých koncentracích 

griseofulvinu 
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5.2 ROTOXKIT F 

5.2.1 Dichroman draselný 

 Reálné koncentrace [mg/l] Mortalita [%] 

c1 32 100,00 

c2 21,3 83,33 

c3 14,2 61,67 

c4 9,5 43,33 

c5 6,3 26,67 

Tabulka 4: Přehled reálných koncentrací a procent mortality Brachionus calyciflorus 

v jednotlivých koncentracích dichromanu draselného 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední letální koncentrace 

dichromanu draselného:  

24h LC50 = 10,59 mg/l (9,42 – 11,91 mg/l) 

 

Graf 4: Závislost mortality Brachionus calyciflorus na jednotlivých koncentracích dichromanu 

draselného 
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5.2.2 Dibucain hydrochlorid 

 Reálné koncentrace [mg/l] Mortalita [%] 

c1 14,2 100,00 

c2 9,5 93,33 

c3 6,3 81,67 

c4 4,2 63,33 

c5 2,8 50,00 

c6 1,9 36,67 

c7 1,2 23,33 

c8 0,8 13,33 

c9 0,6 6,67 

c10 0,4 3,33 

c11 0,2 0,00 

Tabulka 5: Přehled reálných koncentrací a procent mortality Brachionus calyciflorus 

v  jednotlivých koncentracích dibucainu hydrochlorid 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední letální koncentrace 

dibucainu hydrochlorid:  

24h LC50 = 2,68 mg/l (2,54 – 2,81 mg/l) 
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Graf 5: Závislost mortality Brachionus calyciflorus na jednotlivých koncentracích dibucainu 

hydrochlorid 

5.2.3 Griseofulvin 

 Reálné koncentrace [mg/l] Mortalita [%] 

c1 48 51,67 

c2 32 41,67 

c3 21,3 23,33 

c4 14,2 23,33 

c5 9,5 13,33 

c6 6,3 10,00 

c7 4,2 3,33 

c8 2,8 0,00 

c9 1,9 0,00 

c10 1,2 0,00 

Tabulka 6: Přehled reálných koncentrací a procent mortality Brachionus calyciflorus 

v jednotlivých koncentracích griseofulvinu 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední letální koncentrace 

griseofulvinu:  

24h LC50 = 44,62 mg/l (37,01 – 53,78 mg/l) 
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Graf 6: Závislost mortality Brachionus calyciflorus na jednotlivých koncentracích griseofulvinu 
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5.3 Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus 

5.3.1 Dichroman draselný 

 Reálné koncentrace 

[mg/l] 

Inhibice z růstové rychlosti 

[%] 

Inhibice z nárůstu biomasy 

[%] 

  671 nm 750 nm 671 nm 750 nm 

c1 240 128,57 115,71 113,40 117,64 

c2 160 117,65 104,07 108,91 106,40 

c3 106,67 107,12 100,25 102,86 100,65 

c4 71,11 104,41 96,67 99,53 87,00 

c5 47,41 100,00 92,15 93,30 83,05 

c6 31,60 96,37 87,25 82,93 75,79 

c7 21,07 88,29 83,71 81,16 66,67 

c8 14,05 77,96 75,77 70,38 53,62 

Tabulka 7: Přehled reálných koncentrací a procent inhibic růstu Desmodesmus subspicatus 

v jednotlivých koncentracích dichromanu draselného 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace dichromanu draselného:  

 Inhibice z růstové rychlosti při 671 nm: 72h EC50 = 8,957 mg/l (3,002 – 

26,72 mg/l) 

 Inhibice z růstové rychlosti při 750 nm: 72h EC50 = 6,894 mg/l (2,113 – 

22,49 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 671 nm: 72h EC50 = 8,860 mg/l (4,632 – 

16,95 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 750 nm: 72h EC50 = 13,56 mg/l (8,439 – 

21,80 mg/l) 
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Graf 7: Závislost inhibice z růstové rychlosti Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích dichromanu draselného ve vlnových délkách 671 a 750 nm 

 

Graf 8: Závislost inhibice z nárůstu biomasy Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích dichromanu draselného ve vlnových délkách 671 a 750 nm 
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5.3.2 Dibucain hydrochlorid 

 Reálné koncentrace 

[mg/l] 

Inhibice z růstové rychlosti 

[%] 

Inhibice z nárůstu biomasy 

[%] 

  671 nm 750 nm 671 nm 750 nm 

c1 250 122,94 116,83 136,07 119,62 

c2 166,67 116,17 116,83 118,04 114,37 

c3 111,11 106,84 107,90 111,23 112,18 

c4 74,07 101,91 101,21 107,08 101,99 

c5 49,38 100,00 97,91 107,08 95,32 

c6 32,92 89,95 93,76 91,29 94,47 

c7 21,95 82,40 85,55 75,94 90,04 

c8 14,63 68,76 82,07 71,36 79,03 

Tabulka 8: Přehled reálných koncentrací a procent inhibic růstu Desmodesmus subspicatus 

v jednotlivých koncentracích dibucainu hydrochlorid 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace dibucainu hydrochlorid:  

 Inhibice z růstové rychlosti při 671 nm: 72h EC50 = 9,889 mg/l (1,584 – 

61,75 mg/l) 

 Inhibice z růstové rychlosti při 750 nm: 72h EC50 = 7,431 mg/l (0,1614 – 

342,1 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 671 nm: 72h EC50 = 10,90 mg/l (3,649 – 

32,54 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 750 nm: 72h EC50 = 8,50 mg/l (1,216 – 

59,53 mg/l) 
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Graf 9: Závislost inhibice z růstové rychlosti Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích dibucainu hydrochlorid ve vlnových délkách 671 a 750 nm 

 

 

Graf 10: Závislost inhibice z nárůstu biomasy Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích dibucainu hydrochlorid ve vlnových délkách 671 a 750 nm 
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5.3.3 Griseofulvin 

 
Reálné koncentrace 

[mg/l] 

Inhibice z růstové rychlosti 

[%] 

Inhibice z nárůstu biomasy 

[%] 

  671 nm 750 nm 671 nm 750 nm 

c1 250 121,12 122,04 152,60 355,79 

c2 166,67 114,17 106,29 120,80 122,32 

c3 111,11 97,90 98,50 103,67 75,97 

c4 74,07 92,65 89,08 88,99 65,67 

c5 49,38 73,69 86,23 54,74 57,08 

c6 32,92 61,78 73,07 51,07 51,93 

c7 21,95 53,36 68,30 15,60 38,20 

c8 14,63 37,55 47,56 14,37 21,0 

Tabulka 9: Přehled reálných koncentrací a procent inhibic růstu Desmodesmus subspicatus 

v jednotlivých koncentracích griseofulvinu 

V programu GraphPad Prism 6 se z těchto hodnot vypočetla střední efektivní 

koncentrace griseofulvinu:  

 Inhibice z růstové rychlosti při 671 nm: 72h EC50 = 21,54 mg/l (14,70 – 

31,55 mg/l) 

 Inhibice z růstové rychlosti při 750 nm: 72h EC50 = 15,54 mg/l (11,26 – 

21,47 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 671 nm: 72h EC50 = 19,61 mg/l (3,347 – 

114,9 mg/l) 

 Inhibice z nárůstu biomasy při 750 nm: 72h EC50 = 32,93 mg/l (6,941 – 

156,2 mg/l) 
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Graf 11: Závislost inhibice z růstové rychlosti Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích griseofulvinu ve vlnových délkách 671 a 750 nm 

 

Graf 12: Závislost inhibice z nárůstu biomasy Desmodesmus subspicatus na jednotlivých 

koncentracích griseofulvinu ve vlnových délkách 671 a 750 nm 
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6. Diskuse 

Léčiva a prostředky pro osobní péči v surové odpadní vodě se liší v jejich vzpurnosti 

k biodegradaci během čištění odpadních vod a emise z čistíren odpadních vod jsou 

důležitým zdrojem expozice životního prostředí léčivy a výrobky pro osobní péči. 

Chemikálie, které přetrvávají i při čištění odpadních vod a které jsou sorbovány 

přednostně na organické hmoty mohou být uvolněny do životního prostředí 

prostřednictvím obnoveného kalu, spíše než ošetřenou odpadní vodou. [40.] 

V posledních letech je výskyt farmaceutických reziduí ve vodním prostředí 

znepokojující kvůli jejich silné biologické aktivitě. V současné době se spotřeba 

potravinových doplňků a obohacených potravin zvyšuje a analýza bioaktivních látek 

a jejich vedlejších produktů je důležitou otázkou ochrany životního prostředí. [2.] 

Lidské exkrementy s nesprávnou likvidací odpadů vedly ke značným koncentracím 

směsí bioaktivních látek v odpadních vodách. Zpracováním komunálních odpadních 

vod v čistírnách odpadních vod (ČOV) nelze zcela zabránit vstupu těchto látek do vody, 

z důvodu vysoké stability některých z nich nebo vysoké stabilitě jejich vedlejších 

produktů. Některé studie také poukazují na jejich vstup do pitné vody. [2.] 

Všechny vlastnosti a projevy organismů na fyziologické, biochemické, ekologické, 

anatomické i etologické úrovni mají význam pro hodnocení vztahů s toxikanty. Jedná 

se o klíčovou záležitost, protože počet testovacích druhů je ve srovnání s počtem 

druhů v ekosystémech velmi malý a přenos výsledků na ostatní druhy je tak 

nezbytností. Druhy, které jsou si podobné, budou mít pravděpodobně shodné reakce 

na působení stejného toxikantu. [1.] 

Nálevník Tetrahymena thermophila, vířník Brachionus calyciflorus a zelená řasa 

Desmodesmus subspicatus byly použity ke zhodnocení možného ekotoxikologického 

rizika antifungicidního léku griseofulvinu, lokálního anestetika dibucainu hydrochlorid 

a dichromanu draselného použitého jako standard. 

Testované látky dibucain hydrochlorid a griseofulvin nepatří k látkám, na kterých by 

byly provedeny rozsáhlé ekotoxikologické studie. 
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Ekotoxikologické biotesty by měly zahrnovat testování na všech trofických úrovních 

ekosystému – na úrovni destruentů, producentů a konzumentů. Ovlivnění jedné 

skupiny toxikantem má za následek nepřímé ovlivnění i ostatních úrovní.  

Zástupcem destruentů je Tetrahymena thermophila, jejíž pomocí se hodnotí závislost 

inhibice jejího růstu na koncentraci testovaných látek. Koncentrace dichromanu 

draselného byla hodnocena v rozmezí 600 – 15,61 mg/l, dibucainu hydrochlorid 1000 – 

26,1 mg/l a griseofulvinu 1000 – 58,53 mg/l. Z výsledků vyplývá, že největší inhibici 

růstu Tetrahymena způsobuje použitý standard dichroman draselný a nejmenší 

griseofulvin.  

Skupinu konzumentů reprezentuje vířník Brachionus calyciflorus. V hodnoceném 

Rotoxkit F testu je výsledkem procento mortality vířníků v závislosti na sestupné 

koncentraci testovaných látek. Zvolené rozmezí koncentrací byly u dichromanu 

draselného 32 – 6,3 mg/l, u dibucainu hydrochlorid 14,2 – 0,2 mg/l a u griseofulvinu 

48 – 1,2 mg/l. Nejvíce toxicky na vířníky působil dibucain hydrochlorid a nejméně 

griseofulvin. 

Z řad producentů byla použita řasa Desmodesmus subspicatus v modifikovaném 

Algaltoxkitu FTM. Řasové testy toxicity patří k velmi rozšířeným, neboť řasy jsou 

základním modelem primárního producenta ve vodním ekosystému. Ze sladkovodních 

řas se používají např. Desmodesmus sp., Raphidocelis subcapitata, Chlorella sp. 

Hodnoceným endpointem bylo procento inhibice z růstové rychlosti a inhibice 

z nárůstu biomasy měřením absorbance při dvou vlnových délkách 671 a 750 nm. 

Vlnová délka 671 nm odpovídá množství chlorofylu a hojně se využívá v oblasti 

životního prostředí, jelikož není zatížena možnými nepřesnostmi z přítomnosti 

nerozpuštěných částic nebo bakterií. Při vlnové délce 750 nm se hodnotí zákal, jenž 

přesněji stanovuje množství buněk bez ohledu na velikost buněk. Odezva řasové 

suspenze na účinek testované látky se projeví jako inhibice růstové  rychlosti ve vztahu 

ke kontrolním kulturám rostoucím za stejných podmínek. Výpočet inhibice růstu je 

tedy založen na porovnání růstových rychlostí řasové kultury v testovaných a 

kontrolních vzorcích. Podstata výpočtu inhibice z nárůstu biomasy  spočívá v porovnání 

ploch pod růstovými křivkami pro jednotlivé koncentrace testovaných a kontrolních 

vzorků. [1., 38.] 
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Koncentrace testovaných látek byly v rozmezí 240 – 14,05 mg/l u dichromanu 

draselného a 250 – 14,63 mg/l u dibucainu hydrochlorid i griseofulvinu. Získané 

hodnoty ukazují, že větší inhibici způsobil opět standard dichroman draselný 

než vybrané biologicky aktivní látky při podobných koncentracích.  

V této části jsou porovnávány výsledky mého experimentu s jinými dostupnými zdroji. 

Jelikož zatím neexistují publikace týkající ze stejné problematiky, uvádím práce 

s odlišnými organismy nebo biologicky aktivními látkami. 

Tamura et al. (2012) studovali vliv 3 antifungálních látek triclosanu, triclocarbanu a p-

thymolu, používaných jako přísady při výrobě mýdel, na zelené řase 

Pseudokirchneriella subcapitata, korýši Daphnia magna a rybě Oryzias latipes. Největší 

toxicitu způsoboval triclosan a triclocarban u všech třech organismů, přitom 

nejcitlivějším z nich byl korýš Daphnia magna. [41.] 

Ekotoxikologický vliv fungicidu climbazolu přidávaného do šampónů proti lupům 

zkoumali Richter et al. (2013). Baterie akvatických testů zahrnovala zelenou řasu 

Pseudokirchneriella subcapitata, vodní rostlinu Lemna minor, rybu Danio rerio a korýše 

Daphnia magna. Jako nejméně citlivý organismus byl vyhodnocen korýš Daphnia 

magna a nejvíce citlivou byla rostlina Lemna minor. [42.]   

Al-Saadi a Sneader (1992) testovali vliv lokálních anestetik na mobilitu prvoka 

Tetrahymena pyriformis. Byla pozorována pozitivní inverzní korelace mezi nejnižší 

koncentrací (minimální inhibiční koncentrace = MIC), která zcela inhibuje mobilitu 

všech buněk T. pyriformis a trváním účinku testovaných sloučenin (lidocain, prilocain, 

amylocain, tetracain a etidocain). Obecně platí, že MIC byla vysoká pro krátkodobě 

působící anestetika a nízká pro ty dlouhodobě působících. [43.] 

Davoren a Fogarty (2005) sledovali ekotoxikologický účinek 3 biocidů používaných 

pro přípravu dezinfekčních prostředků na bázi fenolů a to: o-fenylfenol sodný (OPP-

Na), o-benzyl-p-chlorofenol sodný (OBCP-Na) a p-t-amylfenol sodný (PTAP-Na). Použili 

baterii testů sestavenou ze tří vodních trofických úrovní. Testovanými organismy byly: 

bakterie Vibrio fischeri, řasa Pseudokirchneriella subscapitata, prvok Tetrahymena 

thermophila, 3 druhy korýšů Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus, Artemia 

salina a ryba Oncorhynchus mykiss.  Nejvíce senzitivním testem byl Microtox test 
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s bakterií Vibrio fischeri, u kterého byly pozorovány nejnižší hodnoty EC50 pro 

2 testované látky (OPP-Na, PTAP-Na). U látky OBCP-Na byl lehce senzitivnější test 

s Oncorhynchus mykiss. Test s Tetrahymena thermophila byl druhým nejméně 

senzitivním použitým testem, následovaný Artemia salina. [44.] 

Emmanuel et al. (2004) zkoumali ekotoxikologický vliv chlornanu sodného (NaOCl) 

používaného pro dezinfekci nemocničních odpadních vod na bakterii Vibrio fischeri 

a korýši Daphnia magna. Dezinfekce obsahující chlor reagují v odpadních vodách 

s organickými látkami za vzniku halogenovaných organických sloučenin 

adsorbovatelných na aktivní uhlí, které jsou toxické pro vodní organismy a perzistentní 

v životním prostředí. Při 5 minutovém Microtox testu na bakterii Vibrio byly odpadní 

vody po dezinfekci chlornanem sodným netoxické, ale při 15 minutovém testu byla 

jejich toxicita zhodnocena jako z běžných domácích odpadních vod. Test na korýši 

Daphnia ukázal, že by odpadní voda mohla být potencionálně toxická. [45.] 

Z výsledků mé práce lze vyvodit, že griseofulvin i dibucain hydrochlorid jsou pro životní 

prostředí méně toxické při akutní expozici v porovnání s chronickou. S délkou expozice 

se toxicita testovaných látek zvyšuje.  
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo ekotoxikologické zhodnocení dvou biologicky aktivních látek – 

dibucainu hydrochlorid a griseofulvinu. Jako standard pro testování byl použit 

dichroman draselný.  

Jako zástupce destruentů byl v experimentu použit vícegenerační test s prvokem 

Tetrahymena thermophila, u kterého byly stanoveny hodnoty střední efektivní 

koncentrace po 24 hodinách pro dichroman draselný 24h EC50 = 19,77 mg/l (16,61 – 

23,53 mg/l), dibucain hydrochlorid 24h EC50 = 38,25 mg/l (24,00 – 60,97 mg/l) 

a griseofulvin 24h EC50 = 210,3 mg/l (102,00 – 433 mg/l). 

Rotoxkit F s vířníkem Brachionus calyciflorus představujícím konzumenta nám poskytl 

hodnoty u dichromanu draselného 24h LC50 = 10,59 mg/l (9,42 – 11,91 mg/l), 

dibucainu hydrochlorid 24h LC50 = 2,68 mg/l (2,54 – 2,81 mg/l) a griseofulvinu 24h LC50 

= 44,62 mg/l (37,01 – 53,78 mg/l). 

U řasového testu s autotrofním organismem Desmodesmus subspicatus jsme 

po 72 hodinách získali hodnoty střední efektivní koncentrace pro standard dichroman 

draselný v rozmezí 6,894 mg/l – 13,56 mg/l, dibucain hydrochlorid 7,431 mg/l – 

10,90 mg/l a griseofulvin 15,54 mg/l – 32,93 mg/l. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že nejcitlivějším z testovaných organismů na dibucain 

hydrochlorid je vířník Brachionus calyciflorus a pro griseofulvin i dichroman draselný je 

to řasa Desmodesmus subspicatus. 
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ADP adenosindifosfát  

ATP adenosintrifosfát  

ČOV čistírna odpadních vod 

DNA  deoxyribonucleic acid = deoxyribonukleová kyselina 

EC effective concentration = účinná koncentrace 

EPA Enviromental protection agency = Agentura pro ochranu životního 

prostředí 

ERA  ecological risk assessment = posuzování ekologického rizika 

IC inhibitory concentration = inhibiční koncentrace 

ISO International Organization for Standardization = Mezinárodní organizace 

pro normalizaci 

LC lethal concentration = letální koncentrace 

LD lethal dose = letální dávka 

LOEC lowest observed effect concentration = nejnižší koncentrace 

s pozorovaným účinkem 

MIC minimum inhibitory concentration = minimální inhibiční koncentrace 

NOEC no observed effect concentration = koncentrace bez pozorovaného účinku  

OD optical density = optická hustota 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

PAHs polycyclic aromatic hydrocarbons = polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB polychlorinated biphenyl = polychlorované bifenyly 

POPs persistent organic pollutant = perzistentní organické látky 

PPT pars per trilion = počet částic na jeden bilion 
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