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Abstrakt, klíčová slova 
 

 Fluvoxamin je v dnešní době hojně užívaným psychofarmakem. V těle je tato 

látka metabolizována na nejméně devět produktů, 4 % jsou z těla vyloučena 

v nezměněné podobě. Vzhledem k nadužívání a nesprávné likvidaci farmak se tato látka 

dostává do přírody a nebezpečně ji ohrožuje už při velmi nízkých koncentracích. 

 V této bakalářské práci byla zkoumána účinnost fytoextrakce fluvoxaminu 

z vodného roztoku na in vitro kultivovaných rostlinách kukuřice seté (Zea mays) a 

hrachu setém rolním (Pisum sativum). Rostliny byly kultivovány na Murashige-Skoog 

mediu obohaceném fluvoxaminem. Výchozí koncentrace studované látky v mediu byla 

15 mg · l
-1

 u kukuřice a 10 mg · l
-1

 pro hrách.  Každých 24 hodin byl proveden odběr 

media a aktuální koncentrace fluvoxaminu byla stanovena pomocí HPLC s UV při 235 

nm. Pokles koncentrace léčiva v případě fytoextrakcí kukuřicí setou činil v průměru 

54,6 % během 72 hodin. V případě hrachu setého rolního byl tento pokles stanoven na 

37,6 % během 72 hodin, přičemž koncentrace fluvoxaminu v mediích klesaly u všech 

kultivací přibližně lineárně. 

 

Klíčová slova: fytoremediace, fytoextrakce, psychofarmaka, fluvoxamin, HPLC.  
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Abstract, key words 
 

Fluvoxamine is one of the most used psychoactive drugs nowadays. In human 

body at least nine metabolites are formed and only 4 % is excreted unmetabolised by 

urine. This substance can be harmful for the environment at very low concentrations 

already. 

The aim of this Bachelor thesis is to find out whether we can use 

phytoremediation to remove the fluvoxamine from the environment. Phytoextraction of 

the fluvoxamine was tested on in vitro cultivated Zea mays and Pisum sativum plants. 

Murashige-Skoog medium contaminated with the fluvoxamine was added to 

cultivations. Samples were collected every 24 hours and the concentration of the drug 

was determined by HPLC with UV detection at 235 nm. The average concentration 

decrease was 54,6 % for Zea mays and 37,6 % for Pisum sativum within 72 hours. In 

the case of Pisum sativum, the decrease of fluvoxamine showed a linear pattern. 

 

Key words: phytoremediation, phytoextraction, psychoactive drugs, fluvoxamine, 

HPLC. 
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Seznam zkratek a symbolů 
 

ČOV – čistírna odpadních vod 

DDD – definovaná denní dávka 

SSRI – selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

HT – hydroxytryptamin 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UV – ultrafialové záření 

ACN – acetonitril 

MS – medium dle Murashige a Skooga 

EDTA – ethylendiamintetraoctová kyselina 

ČR – Česká republika 

LOD – mez detekce 

LOQ – mez kvantifikace 
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1 Úvod 
 

 S rozvojem vědy a techniky po 2. světové válce začala rapidně stoupat i 

produkce a konzumace léčiv [1]. Léčiva, která mají za úkol zlepšovat kvalitu života, ale 

mnohdy vyvolávají i mnoho dalších, negativních vlivů, a to především na životní 

prostředí. Farmaka a jejich metabolity se po vyloučení z těla dostávají do čistíren 

odpadních vod (zkratkou ČOV), kde některé z nich nejsou z vody dostatečně odstraněny 

a putují dále do vod povrchových. Takto mohou farmaka a jejich rezidua kontaminovat 

potravní řetězce živočichů a lidí. 

  Humánní a veterinární léčiva se do životního prostředí dostávají 

nejčastěji spolu s odpadními vodami z výrobních procesů, ve formě výkalů živočichů, 

při likvidaci nepoužitých léčiv nebo léčiv s prošlým datem expirace a v neposlední řadě 

také při nehodách v továrnách či během distribuce [2]. Rezidua farmak používaná 

v humánní terapii a jejich metabolity končí v životním prostředí především v důsledku 

již zmíněného nedostatečného čištění odpadní vody v ČOV a nesprávné likvidace léčiv, 

která způsobuje průsaky ze skládek odpadu. Ve velké míře se léčiva dostávají do 

přírody také v podobě zvířecích výkalů, jenž končí v chlévském hnoji používaném ke 

hnojení polí. Z pole se léčiva dostanou do podzemní vody a dále do těl jak vodních, tak 

suchozemských organismů. Výše zmíněné koloběhy léčiv v životním prostředí jsou 

graficky vyznačené na obrázku číslo 1. 
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Obrázek č. 1: Humánní a veterinární léčiva v životním prostředí [2]. 

  

Léčiva rozpustná ve vodě – hydrofilní, vykazují přirozeně vyšší mobilitu a 

akumulují se ve všech složkách hydrosféry, včetně podzemní vody [3, 4]. Většina léčiv 

je ale povahou lipofilní, aby účinné látky dobře procházely membránami a zároveň 

perzistentní, aby použité látky nemohly být předčasně odbourány. Tyto vlastnosti 

zapříčiňují, že se lipofilní léčiva bioakumulují. Většina léčiv je v přírodě průběžně 

rozkládána, vzniká tak jakási rovnováha mezi množstvím uvolněným do přírody 

v důsledku farmakoterapie a množstvím rozloženým. Některá často užívaná léčiva se 

ale kumulují a jejich koncentrace v životním prostředí stoupá. Nejvíce diskutována jsou 

v tomto ohledu antibiotika, jejichž nadměrné užívání v posledních desetiletích způsobilo 

vyvinutí rezistence u mnoha bakterií a zapříčinilo vznik bakterií mnohem 

nebezpečnějších. Závažným se rovněž jeví fakt, že mnohá léčiva primárně neovlivňující 

endokrinní systém se při dlouhodobé expozici nízkými koncentracemi mohou chovat 

jako takzvané endokrinní disruptory, které narušují hierarchii řízení vylučování 

steroidních hormonů, což se projevuje estrogenním efektem. 

 Přestože se počátky farmacie datují již na 5. století před naším letopočtem, 

analýzy léčiv v přírodě a následné odstraňování léčiv z životního prostředí se provádí 
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relativně krátkou dobu [1]. Sanace se provádějí buď v místě znečištění – in situ nebo na 

jiném místě pro sanační metodu uzpůsobeném – ex situ. Mezi dekontaminační metody 

můžeme zařadit například fotolýzu, probublávání horkým vzduchem (stripping), 

biodegradaci díky mikrobiální aktivitě aktivovaného kalu, chemickou oxidaci, sorpci na 

aktivní uhlí, mykoremediaci nebo fytoremediaci. 
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2 Cíl práce 
 

Spotřeba farmaceutických preparátů vykazuje neustále stoupající tendenci, tak jak 

jejich zdokonalené vlastnosti umožňují výrazně zvyšovat kvalitu života u nejrůznějších 

chorob. Použitá léčiva z humánní farmakoterapie však představují nebezpečí pro životní 

prostředí, neboť jsou společně se svými metabolity vylučována do komunálních 

odpadních vod a současné technologie čištění odpadních vod nejsou v řadě případů 

schopny tyto látky eliminovat s dostatečnou účinností. Rezidua farmak a jejich 

metabolitů jsou tak vypouštěna do povrchových vod a následně kontaminují 

potravinové řetězce nejen vodních, ale i suchozemských organismů včetně člověka. 

 V posledních letech dramaticky stoupá spotřeba antidepresiv, u nichž se 

postupně ukazuje dopad jejich reziduí v životním prostředí jak na vodní, tak i 

suchozemské organismy. Téma bakalářského projektu je proto zaměřeno na možnosti 

fytoextrakce antidepresiva fluvoxaminu s cílem posouzení možnosti fytoextrakce ve 

smyslu fytoremediačních technologií a následně i z hlediska nebezpečí kontaminace 

potravních řetězců. 

Projekt zahrnuje: 

a) Rešerši týkající se fluvoxaminu a jeho vlivu na živé organismy. 

b) Přípravu in vitro kultur celých rostlin Zea mays a Pisum sativum. 

c) Provedení fytoextrakčních kultivací ve sterilních podmínkách s postupnými 

odběry kultivačního media. 

d) HPLC analýzy a kvantifikaci fluvoxaminu v kultivačních mediích. 

e) Vyhodnocení fytoextrakčních experimentů. 

f) Posouzení kultivačních experimentů z hlediska fytoextrakce a kontaminace 

rostlin. 
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3 Teoretická část 
 

3.1 Psychofarmaka 
 

Psychofarmaka jsou látky, které vyvolávají změnu psychického stavu pacienta 

[5]. Lze je rozdělit dle různých kritérií, nejčastěji jsou ale klasifikována dle návrhu 

kanadského profesora H. E. Lehmanna, a to podle vlivu (buď pozitivního, nebo 

negativního) na vědomí, afektivitu a psychickou integraci [5, 6]. Rozdělení 

psychofarmak i s příklady je uvedeno v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení psychotropních látek [6]. 

ovlivnění smysl 

ovlivnění 

skupina 

psychofarmak 

příklady psychofarmak 

vigilita 

(bdělost) 

pozitivní psychostimulancia amfetamin, amfetaminil, efedrin, fenmetrazin, 

mazindol, mezokarb, metylfenidát, pemolin 

nootropika meklofenoxát, pyritinol, piracetam 

negativní hypnotika barbital, fenobarbital, amobarbital, 

glutethimid, metachalon, klomethiazol, 

nitrazepam, flunitrazepam, triazolam, 

zopiklon 

afektivita pozitivní antidepresiva imipramin, desipramin, amitriptylin, 

notriptylin, klomipramin, maprotilin, 

citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, mianserin 

anxiolytika guaifenezin, meprobamát, diazepam, 

alprazolam, oxazepam 

negativní dysforika reserpin, klonidin, α-metyldopa 

psychické 

integrace 

pozitivní neuroleptika thioridazin, chlorpromazin, chlorprothixen, 

levomepromazin, haloperidol, perfenazin, 

klozapin, amisulprid, risperidon 

negativní halucinogeny lysergamid, atropin, hašiš, marihuana, 

fencyklidin, meskalin, ketamin 
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3.1.1 Antidepresiva v ČR 
 

Stejně jako v ostatních vyspělých zemích, i v České republice v posledních 

letech výrazně stoupá spotřeba antidepresiv [7]. Uvádí se, že počet dodaných balení 

narostl ze 3 081 499 kusů v roce 2002 na 6 015 993 kusů v roce 2012. Počet 

definovaných denních dávek (zkratkou DDD) v roce 2002 činil 52 983 199, v roce 2012 

pak 177 977 408. Nárůst dodaných balení tedy činí 95 %, nárůst DDD téměř 236 %. 

Deprese je v České republice označována jako jedna z nejčastějších lékařských diagnóz, 

trpí ji až dvacetina české populace [8, 9]. 

 

3.1.2 Fluvoxamin 
 

Organická látka fluvoxamin (obrázek číslo 2) byla vyvinuta v roce 1983 Kali-

Dupharem a přivedena na trh pod názvy Floxyfral či Solvay [10]. 

  

F

F
F

O
CH3

N
O

NH2  

 

Obrázek č. 2: Molekula fluvoxaminu. 

 

Syntéza molekuly fluvoxaminu vychází z látky 5-methoxy-1-[4-

(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-onu, který se pomocí hydroxylaminu převede na oxim 

[11]. Oxim se posléze nechá reagovat s oxiranem za vzniku alkoholu. Hydroxyskupina 

se pak nahradí aminoskupinou pomocí methansulfonylchloridu a amonolýzy. Vzniká 

fluvoxamin, neboli (E)-5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on-O-(2-

aminoethyl)oxim. Schéma syntézy je vyobrazeno na obrázku číslo 3. 
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Obrázek č. 3: Syntéza fluvoxaminu [11]. 

 

3.1.2.1 Působení fluvoxaminu 
 

Fluvoxamin řadíme mezi monocyklická antidepresiva [6]. Je užíván zpravidla při 

léčbě úzkosti, těžkých depresí a tendencích k suicidalitě. Dle mechanismu působení 

patří fluvoxamin mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (zkratkou 

SSRI z anglického selective serotonin reuptake inhibitors), někdy také označovaných 

jako antidepresiva III. generace [5]. SSRI inhibují zpětné vychytávání serotoninu ze 

synaptických štěrbin do serotoninergních nervových zakončení a to tak, že se specificky 

vážou na proteinový transportér v membránách serotoninergních nervových buněk. 

V synaptických štěrbinách tedy vznikne nadbytek serotoninu, který stimuluje při depresi 

zmnožené 5-HT-receptory a 5-HT-autoreceptory. Tato stimulace vede k postupné 

down-regulaci těchto receptorů.  

 Výhodami fluvoxaminu oproti ostatním antidepresivům jsou velmi malá toxicita 

při předávkování a minimum nežádoucích účinků [6]. Ze skupiny SSRI má fluvoxamin 

nejkratší vylučovací poločas a je tedy nutná aplikace 2 – 3 dávek denně po 100 – 200 

miligramech, přičemž je nutné dávky postupně zvyšovat. Jako nežádoucí účinky se 

uvádí akatizie a serotoninový syndrom [12]. Organická báze fluvoxamin se v léčivých 

přípravcích vyskytuje ve formě soli jako fluvoxamin maleát. V tabulce číslo 2 jsou 

uvedeny názvy nejhojněji užívaných komerčně dostupných preparátů. 
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Tabulka č. 2: Komerčně dostupné preparáty obsahující fluvoxamin [13]. 

Název léčiva Výrobce Obsah účinné látky 

Luvox Sun Pharmaceutical Indrustries Ltd. 50 mg, 100 mg 

Fevarin Solvay Pharmaceuticals, Inc. 50 mg, 100 mg 

Faverin Abbott Laboratories, s.r.o. 50 mg, 100 mg 

Floxyfral Solvay Pharmaceuticals, Inc., Abbott 

Laboratories, s.r.o. 

50 mg, 100 mg 

 

3.1.2.2 Farmakokinetika fluvoxaminu 
 

Absolutní biodostupnost orálně podaného fluvoxaminu je kolem 53 % [14]. 

K jeho odbourání dochází v játrech především oxidativní demethylací a degradací 

aminoskupiny, a to účinkem cytochromu P450 [15, 16]. Vzniká nejméně 9 metabolitů. 

Hlavním z nich je 4-karboxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]-1-butan-O-(2-

aminoethyl)oxim. V nezměněné podobě odchází močí méně než 4 %.  

 

3.1.2.3 Fluvoxamin v přírodě 
 

Serotonin je důležitým neurotransmiterem mající mnoho regulačních funkcí a 

vyskytující se jak v těle obratlovců, tak bezobratlých [17, 18]. Pokud jeho koncentrace 

v těle kolísá, mohou nastat změny v apetitu, funkci imunitního systému nebo 

reprodukci. V minulosti bylo provedeno mnoho studií, které prokázaly velký vliv 

serotoninu, respektive fluvoxaminu, na vodní organismy. Fluvoxamin způsobuje zrání 

oocytů a kladení vajíček/uvolňování spermií u mušlí sláviček mnohotvárných 

(Dreissena polymorpha), a to už při koncentraci 10
-9

 molárních [19]. Další studie 

prokázaly toxický účinek fluvoxaminu na řasy [20]. 

 

3.2 Fytoremediace 
 

Fytoremediace patří k finančně nenáročným a přirozeným postupům, jak pomocí 

rostlin očistit životní prostředí od xenobiotik a polutantů. Tyto látky mohou být jak 

organické, tak anorganické povahy [21, 22]. Fytoremediace se řadí mezi metody 
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biologické dekontaminace, kam také patří dnes více využívané remediace pomocí 

bakterií či remediace pomocí hub. V dnešní době je rozsáhle testovanou metodou při 

dekontaminaci půdy, sedimentů, vody i atmosféry. Při fytoremediaci se uplatňují pro 

rostlinu zcela přirozené procesy, kdy si rostlina bere z prostředí potřebné živiny, jako 

například kovy a stopové prvky. Pomocí těchto mechanismů je rostlina schopná přijímat 

a uložit do tkání (vakuol) i těžké kovy. Přítomnosti organických toxických látek se 

rostliny brání podobně jako savci. Dochází ke vnesení polárních skupin do molekuly 

polutantu a následné konjugaci s polární sloučeninou. Ideálně dochází až k mineralizaci 

organických polutantů. 

Dle mechanismu odstranění škodlivých látek z životního prostředí lze 

fytoremediaci rozdělit na fytotransformaci, fytostabilizaci, fytoextrakci, fytovolatilizaci, 

rhizosferní biodegradaci a rhizofiltraci [22]. 

 

3.2.1 Fytotransformace 
 

Fytotransformace se využívá především při odstraňování organických látek [23]. 

Tyto látky rostlina přeměňuje na méně toxické pomocí enzymových aparátů, například 

cytochromu P450 nebo oxidoreduktas [21]. 

 

3.2.2 Fytostabilizace 
 

Podstatou fytostabilizace je, že rostlina uzavře polutant v nerozpustné formě 

uvnitř svých tkání, aby se nemohl šířit dále do životního prostředí [23]. Zabránit šíření 

polutantu do širšího okolí může rostlina také prostřednictvím absorpce či adsorpce 

polutantu na kořenový systém [24]. 

 

3.2.3 Fytoextrakce 
 

Při fytoextrakci rostlina přijímá organickou či anorganickou látku pomocí 

kořenů, načež dojde k transportu látky do nadzemní části rostliny, kde je látka uložena 

[22, 23]. Následně jsou rostliny obsahující polutant sklizeny a uloženy nebo 

zlikvidovány. Tato metoda se nejčastěji využívá pro odstranění toxických kovů, lze ji 
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ovšem aplikovat i na organické látky jako jsou léčiva. 

 

3.2.4 Fytovolatilizace 
 

Jako fytovolatilizace se označuje mechanismus, kdy je polutant absorbován 

kořeny, přeměněn v rostlině na těkavou formu a následně rozptýlen ve formě par do 

ovzduší [22]. 

 

3.2.5 Rhizosferní biodegradace 
 

V půdě se nachází řada bakterií a mikroorganismů, které využívají organické 

polutanty jako zdroj uhlíku a energie [21]. Této biodegradaci napomáhají právě rostliny, 

jejichž exsudáty podporují mikrobiální růst a využití organického uhlíku. 

 

3.2.6 Rhizofiltrace 
 

Rhizofiltrací se označuje proces, při kterém dochází k sorpci polutantu na 

kořenový systém rostliny [22]. Polutantem bývají nejčastěji toxické kovy a při sorpci se 

uplatňuje například chelatace nebo výměna iontů.  

 

3.2.7   Výhody a nevýhody fytoremediace 
 

V tabulce číslo 3 jsou uvedeny výhody a nevýhody fytoremediace. 
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Tabulka č. 3: Výhody a nevýhody fytoremediace [21, 25]. 

Výhody Nevýhody 

polutanty organické i anorganické povahy pomalá metoda 

levná metoda změna přírodních podmínek může vést 

k neúspěšné dekontaminaci  

energie jen ze slunečního záření větší koncentrace polutantu může být pro 

rostlinu, případně její konzumenty, toxická 

nepoškozuje okolí, přírodní metoda dekontaminace omezené oblasti v okolí 

rostliny 

estetický přínos vliv mnoha dalších faktorů, jako je např. 

koncentrace ostatních látek 

dobře přijímána veřejností nedochází ke 100% dekontaminaci 
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4 Experimentální část 
 

4.1 Použité přístroje 
 

Ke sterilizaci nádobí a medií byl použit tlakový hrnec Morphy Richards Rapid 

Cook. Po ukončení kultivace byly rostliny váženy na předvážkách Adam AQT – 600 a 

studovaná látka na analytických vahách Adam AFA – 180LC. Sterilní sadba semen 

rostlin a odběry medií k analýze byly prováděny v laminárním boxu FBB 120 firmy 

Labox s využitím kahanu Fuego pro WLD-TEC. Vzorky byly uchovávány v mrazicím 

boxu Liebherr při – 22 °C, případně v lednici Liebherr při 3 °C. Před analýzou na HPLC 

byl každý vzorek centrifugován na centrifuze Spectrafuge 16M firmy Labnet. 

K odplynění mobilní fáze byla použita ultrazvuková lázeň Fisherbrand ® 15050. 

K měření koncentrace fluvoxaminu v mediích rostlin byl použit HPLC systém skládající 

se z UV detektoru Shimadzu SPD – M20A, komunikačního modulu Shimadzu CBM – 

20A, vysokotlakého čerpadla Incos LCP 5020 a autosampleru Incos LCS 5040, který 

dávkoval vždy po 20 μl vzorku. Analýzy byly provedeny na koloně Eclipse XDB – C18 

(Agilent) o rozměrech 4,6 x 250 mm a částicemi o velikosti 5 μm. Před kolonu byla 

umístěna předkolona Watrex C18. Data byla vyhodnocena v počítačovém programu 

Clarity DataApex. 

 

4.2 Použité chemikálie 
 

Jako zdroj fluvoxaminu bylo použito léčivo Fevarin 50 mg od výrobce Solvay 

Pharmaceuticals, Inc. (vodný extrakt komerční tablety). K odmaštění semen byl použit 

70% ethanol, k jejich sterilizaci pak 20% a 10% SAVO (Unilever ČR, spol. s r.o.). 

Semena kukuřice seté byla kultivována ve sterilním mediu podle Murashiga a Skooga 

bez obsahu sacharosy a myo-inositolu, semena hrachu setého rolního pak v mediu, které 

sacharosu a myo-inositol obsahovalo. Složky obou medií jsou uvedeny v tabulce číslo 

4. 
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Tabulka č. 4: Složení media dle Murashige a Skooga [26]. 

Látka Koncentrace [mg · l
-1

] 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCl2·2 H2O 440 

MgSO4·7 H2O 370 

KH2PO4 170 

KI 0,83 

H3BO3 6,2 

MnSO4·7 H2O 22,3 

CoCl2·6 H2O 0,025 

CuSO4·5 H2O 0,025 

Na2MoO4·2 H2O 0,25 

ZnSO4·7 H2O 8,3 

Na2EDTA 37,2 

FeSO4·7 H2O 27,8 

sacharosa (hrách) 30000 

myo-inositol (hrách) 100 

 

 Mobilní fáze pro HPLC byla připravena z acetonitrilu od výrobce Fisher 

Chemical (HPLC gradient grade), deionizované vody (Demiwa 3 roi, Watek) a kyseliny 

trihydrogenfosforečné (Sigma-Aldrich, 85% roztok) v poměru ACN : H2O : H3PO4 39 : 

61 : 0,1 (v/v/v). 

 

4.3 Použité rostliny 
 

Fytoextrakce fluvoxaminu byla provedena na kukuřici seté (Zea mays), kultivaru 

DKC 4014 od výrobce Monsanto ČR s.r.o. a na hrachu setém rolním (Pisum sativum, 

peluška) zakoupeném u prodejce Vlastimila Kubína. 
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4.4 Pracovní postup 
 

4.4.1 Sadba sterilních rostlin 

 

Semena rostlin byla nejprve odmaštěna v 70% ethanolu po dobu 1 minuty. 

Následně byla sterilizována, a to nejprve v 20% SAVU po dobu 10 minut, poté v 10% 

SAVU po dobu 20 minut. V laminárním boxu byla semena promyta čtyřikrát 

destilovanou vodou, přičemž ve čtvrtém přídavku destilované vody byla semena 10 

minut ponechána. Sterilní semena kukuřice byla pomocí pinzety umístěna do 

Erlenmeyerových baněk o celkovém objemu 500 ml s obsahem 15 ml příslušného 

sterilního media, přičemž na každou baňku připadla čtyři semena. Semena hrachu byla 

umístěna do Erlenmeyerových baněk o celkovém objemu 250 ml s obsahem 10 ml 

sterilního media s přídavkem cukru, přičemž na jednu baňku také připadla čtyři semena. 

Baňky se semeny byly umístěny do kultivační místnosti s teplotou 26 °C, osvětlení bylo 

realizováno zářivkami Cool White ze vzdálenosti 40 cm (36 W/m
2
). Světelný režim byl 

v poměru 16 hodin světlo/8 hodin tma. Na obrázcích č. 4 a 5 je ukázka sterilně 

kultivované kukuřice seté a hrachu setého rolního. 

 

 

Obrázek č. 4: Sterilní kultivace kukuřice seté. 
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Obrázek č. 5: Sterilní kultivace hrachu setého rolního. 

 

4.4.2 Přidání léčiva a odebírání vzorků 

 

Po dosažení dostatečné velikosti rostlin, cca za 14 dní, bylo přidáno medium 

obohacené fluvoxaminem. Zbytky původních medií byly z baněk odlity a nahrazeny 

medii čerstvými s obsahem studované látky. K semenům kukuřice seté bylo přidáno 100 

ml media a objem zásobního roztoku fluvoxaminu ve vodě takový, aby počáteční 

koncentrace fluvoxaminu v mediu činila 15 mg · l
-1

. Do jedné baňky, která sloužila jako 

kontrolní, nebyl fluvoxamin přidán. K semenům hrachu setého rolního bylo přidáno 25 

ml media a objem zásobního roztoku fluvoxaminu takový, aby počáteční koncentrace 

fluvoxaminu v mediu činila 10 mg · l
-1

. Zároveň byla připravena kontrolní kultivace, 

abychom potvrdili, že se léčivo nerozkládá samovolně působením světla či složek 

media. Ze všech výše popsaných kultivací byl bezprostředně po přidání media s léčivem 

proveden odběr. Medium bylo odebráno sterilně v laminárním boxu pomocí jehly a 

injekční stříkačky (cca 0,25 ml) do Eppendorfek. První odběr byl proveden pro zjištění 

skutečné vstupní koncentrace fluvoxaminu v kultivační baňce. Rostliny byly umístěny 

zpět do kultivační místnosti, přičemž odběry byly prováděny ještě tři následující dny (u 

jedné baňky s kukuřicí čtyři dny), vždy po 24 hodinách. Po čtvrtém odběru bylo nutné 
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díky kontaminacím ve formě plísní ukončit kultivaci rostlin. Rostliny byly omyty, 

zváženy a spolu se všemi odebranými vzorky uloženy do chladicího boxu. 

 

4.4.3 Analýza vzorků na HPLC 
 

Nejprve byl sestrojen kalibrační graf, a to ze standardních roztoků o 

koncentracích 1; 2,5; 5; 10 a 15 mg · l
-1

. Poté byly analyzovány všechny vzorky medií 

postupně po dnech, jak byly odebírány. Detekce probíhala při vlnové délce 235 nm 

[27], retenční čas fluvoxaminu se pohyboval kolem 5,3 minut. Mobilní fáze obsahovala 

acetonitril, destilovanou vodu a kyselinu trihydrogenfosforečnou, a to v poměru ACN : 

H2O : H3PO4 39 : 61 : 0,1 (v/v/v). Analýzy byly provedeny při průtoku 1,00 ml · min
-1

 s 

použitím přístrojové techniky uvedené výše.  
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5 Výsledky a diskuze 
 

Fytoextrakce fluvoxaminu byla zkoumána na kukuřici seté (Zea mays) a na hrachu 

setém rolním (Pisum sativum).  

 

5.1 Kalibrační přímka 
 

K sestrojení kalibračního grafu, respektive kalibrační přímky byly použity 

roztoky fluvoxaminu v destilované vodě o koncentracích 1; 2,5; 5; 10 a 15 mg · l
-1

. 

Analýzy probíhaly při vlnové délce 235 nm [27], retenční čas fluvoxaminu se 

pohyboval kolem 5,3 minut. Mobilní fáze obsahovala acetonitril, destilovanou vodu a 

kyselinu trihydrogenfosforečnou, a to v poměru ACN : H2O : H3PO4 39 : 61 : 0,1 

(v/v/v). Analýzy byly provedeny při průtoku 1,00 ml · min
-1

.  

Mez detekce (LOD) činila 0,04 mg · l
-1

, mez kvantifikace (LOQ) 0,15 mg · l
-1

. 

 

5.2 Fytoextrakce fluvoxaminu kukuřicí setou 
 

Výchozí koncentrace přidaného léčiva k semenům kukuřice seté byla 15 mg · l
-1

, 

objem media 100 ml. Odběr byl proveden na počátku pro zjištění přesné výchozí 

koncentrace a dále po 24 hodinách. Vzorky byly analyzovány pomocí HPLC s UV 

detekcí za stejných podmínek jako bylo provedeno měření kalibrační závislosti. 

 S využitím na počátku provedené kalibrace přiřadil počítačový program Clarity 

DataApex ke každému píku fluvoxaminu příslušnou koncentraci. Tabulka číslo 5 

obsahuje číselné označení kultivací s rostlinami a koncentraci fluvoxaminu v daném 

odběru. 
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Tabulka č. 5: Naměřená koncentrace fluvoxaminu v kultivacích s kukuřicí setou. 

číslo 

kultivace 

1. den 

odběru 

2. den 

odběru 

3. den 

odběru 

4. den 

odběru 

5. den 

odběru 

c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] 

1 15,0 14,3 14,0 10,7 - 

2 14,4 14,1 13,9 13,6 - 

3 15,7 15,0 14,9 3,7 - 

4 16,8 14,9 14,7 2,8 - 

5 15,5 15,1 14,8 4,5 - 

6 15,3 15,0 14,7 3,0 - 

7 15,2 15,1 14,9 3,1 - 

8 15,4 14,8 14,8 13,7 13,4 

 

 V kultivacích číslo 3 až 7 hodnoty koncentrace fluvoxaminu při posledním 

čtvrtém odběru výrazně poklesly. U kultivací s čísly 1, 2 a 8 byl tento pokles minimální. 

Proto byl zhotoven průměr koncentrací fluvoxaminu v kultivacích 3 až 7 a průměr 

koncentrací fluvoxaminu v kultivacích 1, 2 a 8 a tyto hodnoty jsou znázorněny v 

grafech číslo 1 a 2.  
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Graf č. 1: Pokles koncentrace fluvoxaminu v kultivacích číslo 3 až 7 s kukuřicí setou. 

Na ose x se nachází veličina času, a to Den odběru, přičemž 1 den odpovídá 0 hodinám, 

2 dny 24 hodinám, 3 dny 48 hodinám a 4 dny 72 hodinám. Na ose y se nachází 

koncentrace fluvoxaminu vyjádřená jako procento výchozí koncentrace. 
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Graf č. 2: Pokles koncentrace fluvoxaminu v kultivacích číslo 1, 2 a 8 s kukuřicí setou. 

Na hlavní ose se nachází veličina času, a to Den odběru, přičemž 1 den odpovídá 0 

hodinám, 2 dny 24 hodinám, 3 dny 48 hodinám a 4 dny 72 hodinám. Na ose vedlejší se 

nachází koncentrace fluvoxaminu vyjádřená jako procento výchozí koncentrace.  

 

Z grafů je patrné, že k největšímu poklesu koncentrace léčiva došlo ve čtvrtém 

dni, tedy po 72 hodinách. U pěti z osmi případů činil tento pokles v průměru 72,6 %. Ve 

zbylých třech kultivacích klesala koncentrace léčiva jen minimálně, celkem za 72 h 

v průměru o 15,4 %.  

Protože v přírodě panuje značná diverzita a nelze přesně předpovědět chování 

jednotlivých rostlin, veškeré hodnoty koncentrací z jednotlivých dnů odběru byly 

zprůměrovány a zaneseny do grafu číslo 3, který ukazuje souhrnnou tendenci účinnosti 

fytoextrakce fluvoxaminu kukuřicí setou. 
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Graf č. 3: Celkový pokles koncentrace fluvoxaminu ve všech kultivacích s kukuřicí 

setou. Na hlavní ose se nachází veličina času, a to Den odběru, přičemž 1 den odpovídá 

0 hodinám, 2 dny 24 hodinám, 3 dny 48 hodinám a 4 dny 72 hodinám. Na ose vedlejší 

se nachází koncentrace fluvoxaminu vyjádřená jako procento výchozí koncentrace. 

 

Z celkové hmotnosti kukuřice seté použité v experimentu lze vypočítat 

schopnost fytoextrakce na 1 g této rostliny. Celková hmotnost kukuřice seté činila 100,9 

g a celkové množství podaného léčiva ve formě zásobního roztoku 12 mg. Čtvrtý den 

odběru byla průměrná celková hmotnost léčiva v mediu 5,5 mg. Z těchto údajů tedy 

vyplývá, že 1 g kukuřice seté dokáže během 72 hodin extrahovat 0,06 mg fluvoxaminu, 

což odpovídá přibližně 0,02 mg fluvoxaminu za 24 hodin. 

 

5.3 Fytoextrakce fluvoxaminu hrachem setým rolním 
 

Výchozí koncentrace přidaného léčiva k semenům hrachu setého rolního byla 10 

mg · l
-1

, objem media 25 ml. Odběr byl proveden na počátku pro zjištění výchozí 

koncentrace a dále po 24 hodinách. Vzorky byly analyzovány pomocí HPLC s UV 

detekcí za stejných podmínek jako bylo provedeno měření kalibrační závislosti. 
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 S využitím na počátku provedené kalibrace přiřadil počítačový program Clarity 

DataApex ke každému píku fluvoxaminu příslušnou koncentraci. Tabulka číslo 6 

obsahuje číselné označení kultivací s rostlinami a koncentraci fluvoxaminu v daném 

odběru. 

 

Tabulka č. 6: Naměřená koncentrace fluvoxaminu v kultivacích s hrachem setým 

rolním. 

číslo kultivace 
1. den odběru 2. den odběru 3. den odběru 4. den odběru 

c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] c [mg · l
-1

] 

1 9,2 7,0 6,0 4,6 

2 10,6 8,4 8,1 6,9 

3 10,6 9,2 8,6 7,1 

4 10,7 8,4 8,4 7,3 

5 10,7 8,3 8,0 6,5 

 

 Z tabulky je zřejmé, že koncentrace léčiva v případě hrachu setého rolního 

klesala víceméně lineárně. Hodnoty koncentrací fluvoxaminu v celkovém průměru jsou 

uvedeny v grafu číslo 4. 
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Graf č. 4: Pokles koncentrace fluvoxaminu v kultivacích s hrachem setým rolním. Na 

hlavní ose se nachází veličina času, a to Den odběru, přičemž 1 den odpovídá 0 

hodinám, 2 dny 24 hodinám, 3 dny 48 hodinám a 4 dny 72 hodinám. Na ose vedlejší se 

nachází koncentrace fluvoxaminu vyjádřená jako procento výchozí koncentrace.  

 

Z grafu je patrné, že koncentrace fluvoxaminu v mediu klesala vcelku lineárně. 

Čtvrtý den byla v průměru o 37,6 % nižší než na počátku. Lze předpokládat, že by 

s přibývajícími dny koncentrace fluvoxaminu i nadále klesala. Vzhledem ke 

kontaminaci medií pátý den ovšem nebylo možné toto tvrzení potvrdit. 

Z celkové hmotnosti hrachu setého rolního použitého v experimentu lze 

vypočítat schopnost fytoextrakce na 1 g této rostliny. Celková hmotnost hrachu setého 

rolního činila 15,9 g a celkové množství podaného léčiva ve formě zásobního roztoku 

1,25 mg. Čtvrtý den odběru byla průměrná celková hmotnost léčiva v mediu 0,8 mg. 

Z těchto údajů tedy vyplývá, že 1 g hrachu setého rolního dokáže během 72 hodin 

extrahovat 0,03 mg fluvoxaminu, což odpovídá přibližně 0,01 mg fluvoxaminu za 24 

hodin. 
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Na obrázku číslo 6 se nachází příklad chromatogramu fluvoxaminu. První pík 

eluující ve 2. minutě jsou složky MS media, druhý pík eluující po 5. minutě je pík 

fluvoxaminu o koncentraci 9,15 mg · l
-1

. 

 

 

Obrázek č. 6: Ukázka chromatogramu fluvoxaminu.  

[min.]
Time

2 4 6 8

[mAU]

a
b

s
o

rb
a

n
c
e

0

10

20

30

40

50

2
,2

5
  

  
1

5
,3

4
 f

lu
v
o
x
a
m

in
  

 2

fluvoxamin H-1-1 - PDASignal 2



 - 32 - 

6 Závěr 
 

Tato bakalářská práce byla vypracována s cílem zjistit účinnost fytoextrakce 

fluvoxaminu kukuřicí setou a hrachem setým rolním, a to prostřednictvím analýzy 

medií kontaminovaných tímto farmakem. 

Fluvoxamin je v lidském těle metabolizován na nejméně devět produktů, z nichž u 

žádného nebyla prokázána psychotropní aktivita. V nezměněné podobě odchází z těla 

kolem 4 % léčiva. Vzhledem ke stále rostoucímu užívání psychofarmak a nevhodné 

likvidaci nepoužitých léčiv se ale fluvoxamin může v přírodě vyskytnout a už při 

nízkých koncentracích a dlouhodobém působení negativně ovlivnit vodní i 

suchozemské organismy, člověka nevyjímaje. 

Množství přijatého léčiva se v případě kultivací s kukuřicí setou výrazně lišilo, 

koncentrace fluvoxaminu se začala snižovat až čtvrtý den, po kterém byly experimenty 

v důsledku kontaminace kultur ukončeny. Takovéto chování testovaného systému není 

u fytoextrakčních systémů obvyklé a nelze je tedy jednoduše interpretovat a predikovat 

další průběh. 

Fytoextrakce fluvoxaminu hrachem setým rolním se ukázala jako spolehlivější, 

neboť koncentrace fluvoxaminu v mediu klesala lineárně a dá se tedy předpokládat, že 

by tomu tak bylo i v následujících dnech. Nutno ještě zmínit, že se hrách setý rolní 

používá jako takzvané zelené hnojivo. Rostlina se vysadí na pole, poseče a zaorá, čímž 

dochází k opětnému navrácení minimálně části extrahovaného léčiva do půdy. 

Z experimentálních výsledků rovněž vyplývá reálnost kontaminace potravních 

řetězců živočišné říše, neboť množství fluvoxaminu zachyceného rostlinou 

nepředstavuje fyziologicky zanedbatelná množství. Exaktní posouzení kontaminace 

potravních řetězců by však vyžadovalo ještě studium translokace kontaminantu do 

nadzemních částí rostlin, studium metabolických přeměn v rostlinných tkáních a 

způsoby uložení parentní sloučeniny a případných metabolitů v buňkách. 

Fytoextrakce hrachem setým rolním by se tedy dala považovat za účinnou metodu 

v oblasti sanace půd kontaminovaných fluvoxaminem. Nutno ale podotknout, že 

modelové experimenty byly provedeny ve sterilním prostředí bez přítomnosti dalších 

kontaminantů a interferencí, účinnost fytoextrakce fluvoxaminu v reálném ekosystému 

se tak může od uvedených výsledků lišit. 
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