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Abstrakt  

V bakalářské práci byla studována možnost využití fytoextrakce jako alternativní 

metody pro odstraňování reziduí léčiv ze životního prostředí. Studovaná látka – 

fluoxetin je jedním z používaných antidepresiv, jehož spotřeba extrémně narůstá. 

V souvislosti s tím vzrůstá nebezpečí průniku fluoxetinu a jeho metabolitů do 

povrchových vod s následným vlivem na vodní i suchozemské organismy. Sterilní 

kultivace rostlin kukuřice seté (Zea mays) a hrachu setého (Pisum sativum) byly 

kultivovány na mediu s obsahem fluoxetinu (ca. 15 mg/l) a postupně byly odebírány 

vzorky ve 24 hodinových intervalech po dobu 1 týdne. Pokles koncentrace fluoxetinu 

v mediu byl sledován pomocí HPLC/UV na reverzní fázi při 226 nm. U hrachu setého 

byl pozorován pokles koncentrace fluoxetinu v průměru o 10-20 % za 24 hodin u 

kukuřice seté tento pokles činil maximálně 10 %. Schopnost rostlin extrahovat fluoxetin 

byla průměrně 0,03 mg na 1 g čerstvé hmotnosti kukuřice seté za 24 hodin fytoextrakce 

a u hrachu setého tato hodnota činila průměrně 0,01 mg na 1 g rostliny za 24 hodin.  

 
Klíčová slova: fytoextrakce, fluoxetin 
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Abstract 

The thesis studied the possibility of using phytoextraction as an alternative 

method for degradation of drug residues from the environment. Studied material - 

fluoxetine is one of the widely used antidepressant, whose consumption is extremely 

increasing. In relation, the danger of fluoxetine and its metabolites penetrating in the 

surface waters increases and aquatic and terrestrial organisms can be influenced. Sterile 

plant cultivations of maize (Zea mays) and pea (Pisum sativum) were cultivated on 

media containing fluoxetine (ca 15 mg/l), and cultivations were sampled every 24 hours 

for a period of one week. The decrease of concentration of fluoxetine in media was 

monitored by the reverse-phase HPLC/UV at 226 nm. The decrease of concentration 

was about 10 – 20 % per day in cultivations of pea and maximally 10 % per day in 

cultivations of maize. The ability of the plants to extract fluoxetine was a mean of 0,03 

mg per 1 g fresh weight maize and 0,01 mg per 1 g fresh weight for pea. 

 

Key words: phytoextraction, fluoxetine 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

CNS  centrální nervový systém 

ČOV čistírna odpadních vod  

ŽP životní prostředí 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

SSRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

PVC polyvinylchlorid  

MS Murashige a Skoog 
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1 ÚVOD 

Psychofarmaka jsou léčiva, která ovlivňují základní psychické funkce a 

používají se při léčbě různých psychických a neurotických poruch [1]. Do této skupiny 

léčiv patří i fluoxetin, který je využíván hlavně k léčbě depresí a dalších psychických 

alterací. Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází ke zvyšování spotřeby těchto 

léčiv, zvyšuje se tím i jejich průnik do životního prostředí. 

Detekci reziduí léčiv se v průběhu posledních tří desetiletí věnuje stále větší 

pozornost. Vědecká literatura prokazuje, že vstup farmak do životního prostředí může 

vyvolat nežádoucí účinky jak ve vodních, tak i suchozemských ekosystémech [2]. 

Léčiva se do životního prostředí dostávají především v důsledku močové 

exkrece při použití v humánní a veterinární farmakoterapii. Většina léčiv podstupuje 

v lidském těle strukturní změny, které jsou vyvolány buďto enzymovými reakcemi nebo 

mikroorganismy ve střevě. Některá léčiva jsou však metabolizována mírně anebo vůbec 

a jsou tak vylučována v nezměněné podobě. Všechny tyto látky se potom dostávají, 

převážně s močí, do komunálních odpadních vod, a pokud nejsou eliminovány 

v čistírnách odpadních vod dostávají se do životního prostředí prostřednictvím vodních 

toků.[3]  

Některá léčiva mohou představovat rizika pro životní prostředí a jeho jednotlivé 

složky. Dle výsledků několika výzkumů představuje přibližně 10 % léčivých přípravků, 

jež byly předmětem experimentů, potenciální riziko pro životní prostředí [2]. Rizika 

léčiv v životním prostředí tkví v působení léčivých přípravků na necílové organismy. 

K největším expozicím dochází ve vodním ekosystému, kde dochází k ovlivnění 

vodních organismů, následně však dochází i expozicím suchozemských živočichů. I 

když jsou tyto organismy vystaveny nízkým koncentracím aktivních látek, mohou tyto 

koncentrace vyvolat fyziologickou změnu, protože se jedná o dlouhodobé expozice [4]. 

Fluoxetin patří mezi léčiva, která se vyskytují v životním prostředí. Jeho 

negativní účinky na životní prostředí ve vodním ekosystému byly prokázány u mnoha 

vodních organismů. Fluoxetin ovlivňuje fyziologické funkce včetně reprodukce a 

srdeční činnosti těchto organismů [5]. 
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2 CÍL PRÁCE 

Psychofarmaka patří v současné době k léčivům, jejichž spotřeba dramaticky 

stoupá. To současně zvyšuje riziko průniku těchto látek a jejich metabolitů, které jsou 

primárně vylučovány močí, do komunálních odpadních vod. Čistírenské technologie 

řadu těchto kontaminantů nedokáží účinně eliminovat a finální vypouštění do 

povrchových vod způsobuje kontaminaci vodního a následně i suchozemského 

ekosystému. Vzhledem k tomu, že byla popsána řada negativních vlivů těchto reziduí je 

nutné zkoumat jak možnosti dočišťování odpadních vod, tak i možnost kontaminace 

potravních řetězců cestou záchytu farmak v kulturních rostlinách. 

 
Cílem bakalářského projektu je: 
 

1) Rešerše vlastností a ekotoxikologického chování fluoxetinu. 

2) Studium fytoextrakce fluoxetinu v in vitro kulturách celých rostlin Zea mays a 

Pisum sativum. 

- kultivace sterilních kultur 

- kultivace na mediu obohaceném fluoxetinem 

- odběry vzorků media v čase 

- HPLC/UV analýza medií, stanovení aktuálních koncentrací fluoxetinu 

3) Vyhodnocení úbytku fluoxetinu v časové závislosti a extrakční schopnosti 

použitých rostlin. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST  

3.1 Léčiva 

Léčiva patří do skupiny látek s rozmanitou chemickou strukturou a výraznými 

biologickými účinky. Za léčiva jsou považovány léčivé látky, jejich směsi nebo léčivé 

přípravky. Léčivé látky jsou látky přírodního nebo syntetického původu 

s farmakologickým nebo imunologickým účinkem [6]. 

3.1.1 Historie lé čiv 

První zmínky o léčivých schopnostech určitých rostlin byly zaznamenány již ve 

starověkých herbářích. V dávných dobách si lidstvo pomáhalo v nemoci 

prostřednictvím léčivých přípravků, které byly připravovány výhradně z přírodních 

zdrojů. Pro terapii byly používány sušené nebo čerstvé rostliny, které byly uchovávány 

v olejích či alkoholu, aby byly dostupné během celého roku. Do 16. století byly 

střádány informace o léčivech metodou pokus omyl [6, 7]. 

Chemická léčiva, také nazývaná chemoterapeutika, se začala používat v době 

renesance, kdy probíhal rozvoj alchymie. Na alchymii navazovala iatrochemie, jejíž 

základy položil Paracelcus, a je založena na představě, že příčinou špatné funkce 

organismu jsou změny v chemickém složení organismu. Právě iatrochemie je 

předchůdkyně farmaceutické chemie. V období 18. a 19. století došlo k pokroku 

v oblasti experimentální chemie, což umožnilo izolaci řady organických látek 

z přírodního materiálu. V 19. století vznikl farmaceutický průmysl. Začala průmyslová 

izolace léčivých látek a objevovala se první syntetická organická léčiva. Ve 20. století 

se začala rozvíjet i biochemie, která poskytla vysvětlení podstaty transportu, distribuce, 

receptorových interakcí a metabolismu léčiv v organismu [6]. 

3.1.2 Psychofarmaka 

Psychofarmaka jsou léky, které se používají k ovlivnění psychických procesů, 

k dosažení změny duševního stavu anebo k léčbě psychických onemocnění [8]. 

Historie psychofarmak se začala psát, když Paul Charpentier syntetizoval látku 

s nechráněným názvem chlorpromazin, který měl výrazné sedativní účinky a snižoval 

krevní tlak. Nejprve se využíval během operací pacientů, kteří díky němu překonali 

operační stres. Později se začal využívat k léčbě pacientů se schizofrenií, kteří byli dříve 
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jen svazováni do svěracích kazajek a uzavíráni v prázdných místnostech a následkem 

vyčerpání umírali, chlorpromazin však způsobil, že se pacienti uklidnili a přežili [9]. 

V dalším období byly syntetizovány další látky s podobným účinkem, byly 

prozkoumány jejich účinky na buněčné i receptorové úrovni, ale nedošlo k odhalení 

příčiny duševních nemocí. V současné době je sice možné ovlivnit průběh duševní 

choroby, ale příčina onemocnění stále není známa [8]. 

Psychofarmaka lze rozdělit podle účinku na duševní funkce. Tento způsob 

klasifikace je uveden v tab.1 [10]. 

Tab. 1: Rozdělení psychofarmak podle účinku na duševní funkce 

Parametr smysl ovlivnění skupina psychofarmak 

Látky ovlivňující bdělost a stav 

vědomí 

pozitivní účinek psychostimulancia 

negativní účinek hypnosedativa, narkotika 

Látky ovlivňující afektivitu pozitivní účinek  antidepresiva, anxiolytika 

negativní účinek antimanika 

Látky ovlivňující úroveň psychické 

integrace 

pozitivní účinek antipsychotika 

negativní účinek delirogeny, halucinogeny 

Látky ovlivňující paměť pozitivní účinek kognitiva a nootropní látky 

negativní účinek amnesticky účinné látky 

3.1.3 Antidepresiva 

Deprese je závažné duševní onemocnění, kdy u jedinců s tímto onemocněním 

dochází k patologickému zhoršení nálady. Střídání deprese a mánie je forma bipolární 

afektivní poruchy a u formy unipolární poruchy jde pouze o deprese. Hlavní léčbou 

deprese je farmakoterapie [8]. 

Antidepresiva jsou řazena mezi léky, které ovlivňují převážně příznaky deprese. 

Používají se také při léčbě úzkostných poruch, nespavosti a poruch příjmu potravy. 

Indikační spektrum antidepresiv je velmi široké a preskripce těchto léků stoupla mezi 

lety 2003-2008 téměř o 100 % [11]. Od roku 2002 do roku 2012 se denní dávky 
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antidepresiv zvýšily o 236 % a je odhadováno, že do roku 2030 bude deprese patřit 

mezi největší světové zdravotnické zátěže [12]. 

Mechanismus účinku antidepresiv tkví v nepřímé stimulaci přenosu vzruchu 

v CNS. Antidepresiva postupně zvyšují dostupnost neurotransmiterů na synapsích a tím 

dochází k lepšímu přenosu vzruchu [13]. Rozdělení antidepresiv dle mechanismu 

účinku je uvedeno v tab.2. 
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Tab. 2 Rozdělení antidepresiv dle mechanismu účinku [8] 

Druhy antidepresiv Mechanismus účinku Konkrétní příklady 

Tricyklická antidepresiva 

(TAC) 

aktivující desipramin, lofepramin 

sedativní,anxiolytická imipramin, amitriptylin 

Antidepresiva 2. generace aktivující maprotilin 

Antidepresiva vyšších 

generací 

selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání 

serotoninu ( SSRI) 

fluoxetin, fluvoxamin  

reverzibilní inhibitory 

monoaminooxidázy 

(RIMA) 

moclobemid 

inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu (SNRI) 

venlafaxin 

specifické inhibitory 

zpětného vychytávání 

noradrenalinu a dopaminu 

(NDRI) 

bupropion 

antagonisté serotoninu a 

inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu 

(SARI) 

trazodon 

noradrenergní a specifické 

serotonergní látky (NaSSA) 

mirtazapin 

Fluoxetin patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (dále 

jen SSRI). Tato skupina látek zaznamenala v posledních letech revoluci a to jak v léčbě 
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deprese, tak i v léčbě úzkostných stavů. Snášenlivost těchto léků je vyšší než u 

předešlých skupin a nežádoucí účinky jsou mírnější [13]. V dnešní době je fluoxetin 

běžně předepisované antidepresivum [10]. 

Mezi indikace fluoxetinu patří deprese, obsedantně kompulsivní poruchy a 

mentální bulimie. SSRI ovlivňují koncentraci serotoninu tím, že inhibují transportér 

s názvem SERT, který selektivně čerpá serotonin zpět do neuronů. SERT transportér 

zkracuje čas, za který musí serotonin zprostředkovat signál. Inhibice SERT tedy zvyšuje 

funkci serotoninu. Není přesně známo, jak SSRI inhibují transportér, ale je jasné, že 

nedochází k jednoduché vazbě mezi SSRI a transportérem, protože SSRI mají pomalý 

nástup klinického účinku, který trvá až týdny [14].  

Fluoxetin je organická sloučenina, která patří mezi substituční deriváty benzenu 

nazývané fenylpropylaminy. Tyto deriváty se skládají z fenylové skupiny, která je 

substituovaná na třetím uhlíkovém atomu přes propan-1-amin [15]. 

Fluoxetin je racemická směs dvou lipofilních enantiomerů. Je metabolizován 

hlavně v játrech cytochromem P-450 na norfluoxetin, což je aktivní metabolit. Méně 

než 10 % původního množství fluoxetinu je vyloučeno močí [16]. Strukturu fluoxetinu a 

jeho metabolitu norfluoxetinu lze vidět na obr.1. 

Obr. 1 Struktura fluoxetinu a norfluoxetinu [16] 

3.2 Léčiva v životním prost ředí  

Jak již bylo zmíněno výše, primárním zdrojem léčiv v životním prostředí je 

humánní a veterinární farmakoterapie. Léčiva a jejich rezidua se prostřednictvím moči a 

výkalů pacientů dostanou do kanalizace odkud je odpadní voda vedena na čistírnu 

odpadních vod [17]. V čistírně dochází k mechanickému a poté biologickému čištění, 

kde by měla být odstraněna většina organických látek [18]. Některé organické látky a 
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léčiva však nejsou v ČOV odstraněny s dostatečnou účinností a jsou standardně 

vypouštěny s vyčištěnou vodou do povrchových vod, což vede ke kontaminaci vodních 

toků a ploch. Některá farmaka se do životního prostředí dostávají použitím odpadního 

kalu ke hnojení zemědělských půd. V tomto kalu se samozřejmě také vyskytují rezidua 

léčiv [19]. Další podíl farmak se do životního prostředí dostane prostřednictvím 

uživatelů léčiv, kteří nespotřebovaná léčiva vyhodí do směsného odpadu. Tyto léčiva 

pak končí na skládkách a může dojít k jejich průsaku do podzemních vod. Veterinární 

farmaka se do ŽP dostávají použitím močůvky jako hnojiva. Na obr.2 lze vidět zdroje a 

osud léčiv v životním prostředí [3] 

Ať už jde o analgetika, antibiotika či psychofarmaka, aktivní léčivé látky byly 

nalezeny prakticky ve všech složkách životního prostředí [20]. 

 

Obr. 2 Zdroje a osud léčiv v životním prostředí [3] 
Léčiva lze rozdělit na základě jejich odolnosti vůči životnímu prostředí do tří 

skupin na léčiva lehce rozložitelná, látky stálé a hydrofilní a látky stálé a lipofilní. Do 

těchto skupin jsou látky řazeny dle chemicko-fyzikálních vlastností, z nichž 

nejdůležitější pro toto rozdělení je rozdělovací koeficient mezi vodou a oktanolem, KOW 

[17]. 
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3.2.1 Osud lé čiv v životním prost ředí 

Léčiva v ŽP mohou podstoupit buďto eliminaci nebo biodegradaci. 

Nejdůležitější cestou pro eliminaci léčiv z ŽP je sorpce [3]. V ČOV dochází k sorpci na 

aktivovaný kal dvěma hlavními mechanismy adsorpcí a absorpcí. Míra absorpce je dána 

hydrofobní interakcí alifatických a aromatických skupin léčiv s lipofilní membránou 

mikroorganismů a lipofilními části kalu. Míra adsorpce je dána působením 

elektrostatických sil mezi nabitými skupinami xenobiotik a biomasou. Při biodegradaci 

dochází buď k úplnému rozložení léčiv nebo jejich částečné transformaci [17]. Mezi 

transformační procesy patří např. fotooxidace nebo hydrolýza [3]. 

3.2.2 Působení lé čiv na životní prost ředí 

Léčiva jsou navržena tak, aby působila na cílové buňky v těle živočichů. Někteří 

nižší živočichové mohou mít buněčné receptory, které se podobají lidským receptorům, 

a tudíž je léčiva mohou také ovlivnit, nebo může docházet k akumulaci v tělech těchto 

organismů. Nejvyšší znečištění léčivy je indikováno ve vodních tocích, a tudíž je 

testování toxicity zaměřeno hlavně na vodní organismy [19]. Většina léčiv byla 

navržena tak, aby působila na organismus v nízkých koncentracích. I když se rezidua 

léčiv vyskytují ve vodách jen ve stopových koncentracích, jsou vodní organismy 

vystaveny dlouhodobému účinku těchto reziduí a může tak docházet k fyziologickým 

změnám u těchto organismů [2, 3].  

3.2.3 Fluoxetin v životním prost ředí  

V povrchových vodách v Severní Americe a Evropě byly detekovány stopové 

koncentrace fluoxetinu. Toto zjištění vyvolalo obavy z negativních účinků na vodní 

organismy. Na Univerzitě v Georgii byl prováděn experiment akutního a toxického 

účinku na druh ryb Gambusia affinis. Při vystavení ryb vyšší koncentraci fluoxetinu se 

ryby držely blízko hladiny, často ležely na boku a nevykazovaly pohybovou aktivitu. 

Čím vyšší koncentraci byl tento druh vystaven, tím byla sledována i vyšší úmrtnost 

[21].  

Další experiment proběhl na Floridě, na druhu Opsanus beta. Výsledky 

experimentu byly podobné jako v minulém případě. Byla zjištěna zvýšená úmrtnost.[22] 

Další studie byla zaměřena na samčí pohlaví druhu Thalassoma bifasciatum, což 

jsou ryby obývající korálové útesy. Dominantní a agresivní samci tohoto druhu byli 
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vystaveni koncentraci fluoxetinu a bylo zjištěno, že fluoxetin snížil jejich agresivitu 

[23]. 

Některé studie byly také zaměřeny na ovlivnění reprodukčního systému u ryb. U 

samiček druhu Carassius aureus, jimž byl podáván fluoxetin se zjistilo, že fluoxetin 

ovlivňuje endokrinní systém těchto rybek v produkci pohlavních hormonů [24]. 

3.3 Fytoremediace 

Fytoremediační techniky mohou být účinným prostředkem k odstranění 

kontaminované půdy, vody a ovzduší, které byly znečištěny činností člověka. Zelené 

rostliny jsou užívány k přesunu, akumulaci nebo odstraňování kontaminantů z životního 

prostředí. Pro čištění kontaminace jsou využity základní procesy, mezi které patří 

adsorpce, vylučování a metabolická transformace polutantů. Organické látky jsou 

přijímány a přeměňovány rostlinami s pomocí několika mechanismů. Mezi tyto 

mechanismy patří přímá absorpce kořeny a následný přesun kontaminantu do rostlinné 

tkáně s akumulací nefytotoxických metabolitů, dále mohou rostliny uvolňovat enzymy, 

které podporují mikrobiální aktivitu a biochemickou transformaci v půdě, dalším 

mechanismem je zvýšená mineralizace v rhizosféře anebo mohou rostliny absorbovat 

organické látky povrchem listů z atmosféry. Existuje několik typů fytoremediačních 

procesů, jimiž lze dekontaminovat půdu, sedimenty a tuhý odpad. Jedná se o 

fytoextrakci, fytostabilizaci, rhizofiltraci, fytodegradaci a fytovolatizaci [25–27].  

3.3.1 Fytoextrakce 

Fytoextrakce je metoda založená na absorpci kontaminantu kořeny, kde může 

být kontaminant uložen nebo může být transportován do nadzemní části rostliny a být 

akumulován zde. Rostliny tyto vstřebané kontaminanty ukládají ve svém těle a to 

hlavně ve vakuolách a buněčných stěnách. Při využití fytoextrakce je nutné rostlinu se 

vstřebanými kontaminanty odstranit ze stanoviště, jinak se kontaminanty po odumření 

částí rostlin vrátí zpět do půdy [26, 28] 

3.3.2 Fytostabilizace 

Fytostabilizace je metoda, která závisí na chemických, biologických a 

fyzikálních vlastnostech půdy, ale i na vlastnostech rostliny. Rostliny jsou využívány 

k imobilizaci vodních a půdních kontaminantů. Kořenový systém díky adsorpci, 

absorpci a komplexaci snižuje koncentraci volných kontaminantů v půdě [26]. 
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3.3.3 Rhizofiltrace 

Rhizofiltrace je proces, kdy rostlinné kořeny absorbují kontaminanty 

z povrchových, splaškových a podzemních vod a kontaminanty precipitují na 

kořenovém systému nebo přímo v kořenech [26]. 

3.3.4 Fytodegradace 

Fytodegradace je proces, kdy rostliny odbourávají cizorodé chemické látky 

pomocí enzymatického aparátu. Metabolity fytodegradace se ukládají do vakuol a 

buněčných stěn těla rostliny [28]. 

3.3.5 Fytovolatizace 

Fytovolatizace je proces, kdy rostlina přijme kontaminant kořenovým systémem 

a transportuje ho do nadzemní části rostliny, tam poté dojde k transpiraci. Dochází zde 

tedy k přesunutí kontaminantu z půdy do ovzduší, ale nedochází k odstranění 

kontaminace z ŽP [26]. 

3.4 Metody stanovení fluoxetinu 

3.4.1 Plynová chromatografie 

Pro analýzu vzorků fluoxetinu a norfluoxetinu z biologických matric lze využít 

plynovou chromatografii s detektorem elektronového záchytu. Nejprve dochází 

k extrakci analytu z biologických vzorků a následně je použito derivatizační činidlo. 

Tato metoda byla použita k měření koncentrace fluoxetinu v moči a plazmě pacientů a 

také v tkáních orgánů laboratorních krys [29]. 

3.4.2 Elektrochemické metody 

V případě použití PVC membránové elektrody lze pro stanovení fluoxetinu 

použít potenciometrii [30]. 

3.4.3 Vysokoú činná kapalinová chromatografie 

Pro stanovení fluoxetinu a norfluoxetinu se nejčastěji využívá vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie. Fluoxetin lze stanovovat z různých matric. Může se jednat o 

biologické vzorky, vzorky odpadních vod a vzorky pitné vody. 

Většinou se využívá kolona se stacionární fází C18, ale lze využít i fenylovou 

stacionární fázi. Jako mobilní fáze je používán vodný roztok acetonitrilu, který bývá 

lehce okyselen nebo se využívá gradientová eluce směsi metanolu a acetonitrilu. [31, 

32].  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

4.1 Přístrojové vybavení 

• HPLC systém skládající se z vysokotlakého čerpadla Shimadzu LC – 20AD 

(Japonsko), UV detektoru Shimadzu SPD – 20A (Japonsko), dávkovacího 

kohoutu Rheodyne 7161 20µl (USA), kolony Agilent Zorbax o rozměrech 150 x 

4,4 mm se sorbentem Eclipse XDB – C18 (3,5 µm) a vyhodnocovacího softwaru 

Clarity (DataApex, verze 2.6.6.574) 

• Tlakový hrnec na sterilizaci medií a nádobí Morphy Richards (Anglie) 

• Kahan Fuego SCS pro, WLD – Tec (Německo) 

• Ultrazvuková lázeň Fisherbrand ® FB 15050 (USA) 

• Laminární box s vertikálním prouděním, typ SBB 120, Labox (Česko) 

• Centrifuga Spectrafuge 16 M (Labnet, USA) 

• Mikrodávkovač Hamilton 100 μl (USA) 

• Automatická pipeta Vitrum 20 – 200 µl; 100 – 1000 µl (Česká republika) 

• Mrazící box Liebherr (Německo) 

4.2 Chemikálie 

• Fluoxetin izolován z APO-FLUOXETINE 20 mg, Apotex (Kanada)  

• Savo Original 900 ml, UNILEVER ČR spol. s.r.o. 

• Acetonitril HPLC Gradient Grade (čistota 99,99%, Fisher Chemical, USA) 

• Kyselina fosforečná 85% (Sigma-Aldrich, Německo) 

• Voda na přípravu medií a mobilní fáze připravená na přístroji WATEK roi 

• Chemikálie pro přípravu Murashige and Skoog media media 

 Složení Murashige a Skoog media je uvedeno v tab. 3 
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Tab. 3 Složení media podle Murashiga a Skooga [33] 

Chemikálie Koncentrace [mg/l] 

KNO3 1900 

NH4NO3 1650 

CaCl2 · 2 H2O 440 

MgSO4 ·7 H2O 370 

KH2PO4 170 

H3BO3 6,2 

MnSO4 · 4 H2O 22,3 

ZnSO4 · 4 H2O 8,6 

Na2MoO4 · 2 H2O 0,25 

CoCl2 · 6 H2O 0,025 

CuSO4 · 5 H2O 0,025 

Na2EDTA 37,3 

FeSO4 · 7 H2O 27,8 

 

4.3 Příprava zásobního roztoku  

Zásobní roztok fluoxetinu o koncentraci 4mg/l byl připraven rozpuštěním jedné 

tobolky APO-fluoxetinu v definovaném objemu vody. Následně byl roztok 

zcentrifugován a byl uchováván při teplotě -20 °C vzhledem k možné nestabilitě 

zkoumané sloučeniny.  

4.4 Specifikace rostlinného materiálu 

Ke studiu fytoextrakce fluoxetinu byla použita semena kukuřice seté (Zea mays) 

hybrid DILC 2971 (Monsanto s.r.o.,ČR) a semena hrachu setého (Pisum sativum) 

(Vlastimil Kubín).  

4.5 Postup práce 

4.5.1 Kultivace sterilních rostlin 

Semena kukuřice byla nejprve odmaštěna 70% etanolem po dobu 1 minuty. Poté 

byla v několika krocích provedena vlastní sterilizace. Nejprve byla semena sterilizována 

20% roztokem Sava po dobu 10 minut, poté 20 minut v 10% roztoku Sava a nakonec 

byla promyta třikrát sterilní destilovanou vodou. Následně byla semena v laminárním 



22 
 

boxu za sterilních podmínek přenesena do Erlenmeyerových baněk o objemu 500 mL. 

Do každé baňky, která obsahovala 10 ml Murashige a Skoog media, byla vnesena 4 

semena. Baňky byly poté ponechány v kultivační místnosti při teplotě 28 °C v režimu 

16 hodin světlo a 8 hodin tma. Osvětlení bylo realizováno fluorescenčními trubicemi 

CoolWhite, 36 W/m2 ze vzdálenosti 40 cm. Když rostliny kukuřice dosáhly požadované 

velikosti (cca 14 dní po kultivaci), bylo do každé kultivace přidáno 100 ml MS media a 

zásobní roztok fluoxetinu o koncentraci 4 mg/ml tak, aby výsledná koncentrace 

fluoxetinu v přidaném mediu byla 15 mg/l. U výsadby hrachu setého byla sterilizace 

semen prováděna stejně jako u semen kukuřice, ale semena hrachu (po 4 kusech) byla 

kultivována v Erlenmeyerových baňkách o objemu 250 ml s 5 ml Murashige a Skoog 

media. Kultivace byla prováděna za stejných podmínek, k dosažení potřebné velikosti 

rostlin bylo třeba 21 dní. Po 21 dnech bylo k rostlinám přidáno 25 ml media a zásobní 

roztok fluoxetinu o koncentraci 4 mg/ml tak, aby výsledná koncentrace fluoxetinu 

v přidaném mediu byla 15 mg/l. 

4.5.2 Odběr vzork ů k analýze 

Po přidání fluoxetinu ke kultivaci byl ihned z každé Erlenmayerovy baňky 

sterilně odebrán vzorek ke stanovení výchozí koncentrace. Poté byly všechny 

Erlenmeyerovy baňky sterilně uzavřeny alobalem. Odebrané vzorky byly uloženy 

v mrazícím boxu pro následnou analýzu. Následující dny byly vždy po 24 hodinách 

odebírány vzorky z kultivací pomocí sterilní jehly a injekční stříkačky (ca 0,3 ml). 

Po 5 -8  dnech byl odběr vzorků ukončen, protože v některých baňkách byla pozorována 

plísňová či bakteriální kontaminace, některé rostliny rovněž vykazovaly poruchy růstu. 

Nekontaminované rostliny byly omyty v destilované vodě a uchovány v mrazícím boxu 

pro další analýzy.  

Na obr.3 je ukázka sterilní kultivace kukuřice a hrachu. Snímky jsou pořízeny 

v den, kdy bylo ke kultivaci přidáno čerstvé medium s fluoxetinem. 
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obr. 3 Ukázka kultivace kukuřice (vlevo) a hrachu (vpravo) ve sterilní Erlenmeyerově 
baňce 

4.5.3 HPLC analýza 

Pro studium fytoextrakce fluoxetinu pomocí kukuřice a hrachu byla použita 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Mobilní fáze měla složení acetonitril : 

destilovaná voda : kyselina fosforečná 35 : 65 : 0,01 (v/v/v). Objem nástřiku pro 

analýzu činil 20 µl. Průtok mobilní fáze byl 0,55 ml/min a celková doba analýzy činila 

20 minut. Byla použita UV detekce při 226 nm. Chromatografický záznam, integrace a 

kalibrační závislost byly získány pomocí softwaru Clarity. Limit detekce činil 

0,011 mg/l a limit kvantifikace 0,036 mg/l.  

Nejprve byly analyzovány kalibrační roztoky fluoxetinu s jednotlivými 

koncentracemi 15; 10; 5; 2,5; a 1 mg/l fluoxetinu v MS mediu. Získaná data byla 

použita pro sestrojení a výpočet kalibrační závislosti. Dále byly měřeny jednotlivé 

odebrané vzorky, které byly před měřením nejprve rozmraženy a poté 6 minut 

centrifugovány. Takto byly získány koncentrace fluoxetinu v jednotlivých odebraných 

vzorcích.  

  



24 
 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V práci byla zkoumána fytoextakce fluoxetinu pomocí in vitro kultivovaných 

rostlin kukuřice seté a hrachu setého. 

V experimentu byl ke kultivacím přidán roztok fluoxetinu, tak aby výsledná 

koncentrace fluoxetinu v přidaném mediu byla 15 mg/l. V jednotlivých kultivacích byly 

prováděny odběry vzorků vždy po 24 hodinách a byla sledována závislost koncentrace 

fluoxetinu v mediu na čase. 

5.1 Studium fytoextrakce fluoxetinu 

Hodnoty koncentrací v odebraných vzorcích jednotlivých kultivací byly 

stanovovány postupně s intervalem odběru 24 hodin. Některé naměřené hodnoty 

koncentrací se odchylovaly od průměrných hodnot nebo docházelo ke zvyšování 

koncentrace fluoxetinu v průběhu stanovení jedné kultivace. Tyto hodnoty byly 

v průběhu vyhodnocování ze systému dat vyloučeny. Důvodem odchýlení od 

průměrných hodnot koncentrací mohla být kontaminace během kultivace rostliny nebo 

odumírání rostliny. Odumírání rostlinných částí může vést ke zpětnému uvolňování 

absorbovaného fluoxetinu do media. Také mohlo docházet k odpařování media a tím se 

navyšovala koncentrace fluoxetinu. 

5.1.1 Kultivace kuku řice seté ( Zea mays) 

Při experimentu byl do kultivací přidáván zásobní roztok fluoxetinu o 

koncentraci 4 mg/ml do 100 ml MS media tak, aby jeho výsledná koncentrace činila 

15 mg/l. Skutečná výchozí koncentrace byla stanovena pomocí HPLC systému s UV 

detekcí a průměrná hodnota výchozí koncentrace fluoxetinu u kukuřice seté činila 

9,7 mg/l. Rozdíl teoretické a přesně stanovené koncentrace mohl být způsoben tím, že 

vypočítané množství roztoku fluoxetinu nebylo přidáváno do objemu 100 ml media 

přesně. Kultivace totiž obsahovaly ještě zbytky media, jehož množství se nedalo přesně 

určit. Dalším důvodem rozdílných hodnot teoretických a stanovených koncentrací 

mohla být okamžitá absorpce fluoxetinu na povrch kořenů rostlin. 

Hodnoty koncentrací fluoxetinu ze začátku sice klesaly, ale pravděpodobně 

docházelo jen k primární absorpci na kořeny, poněvadž se po dvou dnech u některých 

rostlin začala koncentrace zase zvyšovat. Hodnoty koncentrací jednotlivých kultivací 

jsou uvedeny v tab.4. 
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Tab. 4 Koncentrace fluoxetinu v mediu jednotlivých kultivací Zea mays  

Číslo kultivace 
Koncentrace fluoxetinu v mediu [mg/l] 

0 hod 24 hod 48 hod 72 hod 142 hod 

1 9,5 8,6 8,4 9,2 9,9 

2 9,7 8,8 8,8 9,0 9,5 

3 8,9 8,0 9,1 10,4 – 

4 11,0 10,0 8,7 12,3 11,4 

5 9,3 9,0 8,6 10,1 10,0 

6 9,6 8,0 9,1 9,7 9,9 

 

Časová závislost klesajících hodnot koncentrací fluoxetinu v mediu včetně 

směrodatných odchylek, je uvedena v grafu 1. Hodnoty koncentrací jsou uvedené 

v procentech, kdy výchozí koncentrace fluoxetinu v mediu byla 100%.  

 

Graf 1 Průběh fytoextrakce fluoxetinu v kultuře Zea mays 

Pro tento experiment bylo použito 6 kultivací kukuřice. Z pěti kultivací byly 

vzorky odebírány 5 dní a z jedné bylo odebírání ukončeno po 4. dni, protože vykazovala 

kontaminaci a poruchy růstu.  

Po 24 hodinách se hodnota koncentrace fluoxetinu v mediu snížila u všech 

kultivací průměrně o 10%. Po 48 hodinách se koncentrace fluoxetinu snížila ještě o 

průměrně 3%, ale jen ve čtyřech kultivacích. Po 72 hodinách začala koncentrace 

fluoxetinu v kultivacích stoupat, takže tyto koncentrace nejsou zahrnuty v grafu. 
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se koncentrace začala navyšovat, není přesně znám. V prvních 48 hodinách mohlo dojít 

k primární absorpci na kořeny rostliny, proto se koncentrace mohla snížit, a poté kořeny 

uvolnily fluoxetin zpět do media a koncentrace se tak navýšila na původní hodnotu. 

Na obr.4 je ukázka chromatogramu fluoxetinu. První pík eluující mezi 3 až 4 

minutou jsou složky MS media. Pík zaznamenaný v 11. minutě odpovídá koncentraci 

9,3 mg/l fluoxetinu v mediu. 

.

 

Obr. 4 Chromatogram fluoxetinu v kultivaci Zea mays 

Dále byla vyhodnocena schopnost fytoextrakce fluoxetinu na 1 gram rostliny u 4 

kukuřic. Jejich celková hmotnost byla 42,6 g. Do těchto 4 rostlin bylo přidáno celkem 6 

mg fluoxetinu prostřednictvím zásobního roztoku. Celkové průměrné množství 

fluoxetinu v mediu u těchto čtyř rostlin 3. den odběru bylo 3,44 mg. Pokles činil 42,7 % 

hmotnosti fluoxetinu. Jeden gram rostliny byl schopen extrahovat 0,06 mg fluoxetinu 

během 48 hodin, což znamená, že 1 g rostliny je schopen extrahovat průměrně 0,03 mg 

za 24 hodin. 

5.1.2 Kultivace hrachu setého ( Pisum sativum)  

Při tomto experimentu byl do kultivací přidáván zásobní roztok fluoxetinu o 

koncentraci 4 mg/l do 25 ml MS media tak, aby jeho výsledná koncentrace činila 

15 mg/l. Skutečná výchozí koncentrace byla stanovena pomocí HPLC systému s UV 
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detekcí a průměrná hodnota výchozí koncentrace fluoxetinu u hrachu setého činila 

8,2 mg/l. Důvod rozdílných hodnot skutečné a teoretické koncentrace byl stejný jako u 

kultivací kukuřice. 

Pro tento experiment bylo využito 5 kultivací hrachu setého. Po dobu čtyř dnů 

byly odebírány vzorky ze všech kultivací. Po dobu dalších dvou dní byly odebírány 

vzorky jen ze 3 kultivací, protože nevykazovaly známky kontaminace.  

Hodnoty koncentrací fluoxetinu klesaly každým dnem odběru průměrně o 10 - 

20 % oproti předchozím dnům. Hodnoty koncentrací jednotlivých kultivací jsou 

uvedeny v tab.5. 

Tab 5 Koncentrace fluoxetinu v mediu jednotlivých kultivací Pisum sativum  

Číslo kultivace 
Koncentrace fluoxetinu v mediu [mg/l] 

0 h 24 h 48 h 72 h 192 h 216 h 

1 6,7 4,1 3,8 3,2 5,4 7,2 

2 9,3 5,1 4,1 3,5 2,8 2,3 

3 9,8 4,3 3,9 3,8 – – 

4 9,2 4,8 5,8 4,5 2,5 2,3 

5 9,5 4,8 5,7 4,7 – – 

  

Časová závislost klesajících hodnot koncentrací fluoxetinu v mediu včetně 

směrodatné odchylky, je uvedena v grafu 2. Hodnoty koncentrací jsou uvedené 

v procentech, kdy výchozí koncentrace fluoxetinu v mediu byla 100%.  

 

Graf 2 Průběh fytoextrakce fluoxetinu v kultuře Pisum sativum 
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Po 24 hodinách došlo u všech kultivací k poklesu koncentrace fluoxetinu 

v mediu v průměru o 25 %. Po 48 hodinách došlo k dalšímu poklesu koncentrace 

v průměru o 20 %. Po 72 hodinách se koncentrace fluoxetinu v mediu u těchto kultivací 

snížila o průměrně 10%. Po 192 hodinách byly odebírány vzorky jen ze tří kultivací, 

kde u jedné z těchto kultivací koncentrace fluoxetinu začala stoupat, a tak byla 

vyloučena ze souboru dat. U dvou zbylých kultivací byl po 192 hodinách naměřen 

pokles koncentrace fluoxetinu v mediu průměrně o 15 %. Po 216 hodinách činil pokles 

koncentrace fluoxetinu v mediu u dvou zbylých kultivací průměrně 5%.  

Je možné, že by koncentrace fluoxetinu v daných kultivacích s dalšími dny dále 

klesala, tuto teorii ale nelze potvrdit ani vyvrátit, protože další studium nebylo možné 

uskutečnit z důvodu kontaminace kultivací. 

Stejně jako u kukuřice byla i u hrachu vyhodnocena schopnost fytoextrakce 

fluoxetinu na 1 gram rostliny pro dvě kultivace. Celková hmotnost těchto dvou kultivací 

byla 7,7 g a hmotnost fluoxetinu k nim přidaného činila 0,75 mg. Celkové průměrné 

množství fluoxetinu 6.den odběru u těchto dvou kultivací činilo 0,23 mg. Pokles 

množství fluoxetinu činil 69 %. Jeden gram rostliny byl schopen extrahovat průměrně 

0,07 mg fluoxetinu za 8 dní, což znamená průměrně 0,01 mg fluoxetinu za 24 hodin.  
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6 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byla studována fytoextrakce fluoxetinu, jako 

možnost odstranění reziduí tohoto léčiva z životního prostředí. 

Fluoxetin je léčivo, které se využívá k léčbě depresí a obsedantně kompulzivních 

poruch. V dnešní době je to hojně využívané antidepresivum. V lidském těle je 

metabolizován v játrech na norfluoxetin, ale malé množství fluoxetinu není 

metabolizováno a je vylučováno v původní formě. Toto léčivo se ve zbytkových 

koncentracích nachází v životním prostředí a fytoremediační techniky jsou jednou 

z metod, jak lze výskyt fluoxetinu v životním prostředí eliminovat.  

V práci byla ověřena možnost záchytu fluoxetinu z vodných roztoků kořenovým 

systémem kukuřice seté (Zea mays) a hrachu setého (Pisum sativum). Možnost extrakce 

se ukázala reálnou v obou případech, ale každý druh extrahoval léčivo v jiném 

množství. U kukuřice seté byl sledován pokles koncentrace fluoxetinu v mediu jen po 

dobu 48 hodin asi o 15 %. U hrachu setého byl sledován pokles koncentrace fluoxetinu 

v mediu po celou dobu odebírání vzorků. U některých kultivací klesla koncentrace 

fluoxetinu až na 25 % původní hodnoty. U kukuřice seté byla sledována vyšší schopnost 

extrakce fluoxetinu na množství biomasy. Schopnost extrakce u kukuřice seté činila 

průměrně 0,03 mg fluoxetinu na 1 gram biomasy za den, u hrachu setého tato schopnost 

činila pouze 0,01 mg fluoxetinu na 1 gram biomasy za den. Kukuřice se z hlediska 

schopnosti fytoextrakce jeví jako vhodnější i vzhledem k tomu, že produkuje více 

biomasy než hrách. Důvodem rozdílu fytoextrakčních schopností u hrachu a kukuřice 

může být odlišný metabolismus a rozdílná morfologie kořenů. Z praktického hlediska je 

podstatná právě schopnost záchytu fluoxetinu použitými rostlinami, což představuje 

možnost využití při dekontaminačním procesu a na druhé straně vypovídá o 

kontaminaci rostlin a tím zároveň i o možné kontaminaci potravních řetězců zvířat i lidí 

se všemi možnými důsledky na zdravotní stav a chování. Na druhé straně zřejmě 

nebezpečí nebude tak akutní, protože testované koncentrace fluoxetinu jsou výrazně 

vyšší než běžně se vyskytující množství fluoxetinu v ekosystému. 

Výsledky této práce ukazují význam fytoremediačních technologií, které je 

možné využít k odstranění kontaminantů z půdy a vody. Tyto metody jsou tématem 

mnoha vědeckých studií, protože mohou v budoucnosti představovat účinnou techniku 
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pro odstranění polutantů z životního prostředí. Na druhou stranu může ovšem 

fytoextrakce představovat reálnou možnost kontaminace potravních řetězců. Podobné 

studie jsou proto i významným příspěvkem i ke studiu bezpečnosti potravin. 
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