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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity p-fenylendiaminu, používaného 
především v textilním průmyslu, za pomocí ekotoxikologických biotestů. 

Protože je p-fenylendiamin toxický, může po jeho úniku do odpadních vod z textilních 
závodů dojít ke znečistění životního prostředí a narušení přírodního vývoje jak flory, 
tak fauny. Z tohoto důvodu byl použit jeden z nejefektivnějších způsobů odstranění této látky, 
či zmenšení jeho toxického dopadu na životní prostředí. Právě jednou z možností, jak 
eliminovat a snížit toxicitu p-fenylendiaminu, je jeho adsorpce na jílový minerál. Byl zvolen 
levný typ jílového minerálu, který se vyskytuje ve značném množství v přírodě, a který 
v případě úniku p-fenylendiaminu sám proces adsorpce ihned zahájí. 

V případě, že by nedošlo k adsorpci veškerého barviva na jíly, je třeba zjistit toxicitu 
samotného barviva pomocí ekotoxikologických biotestů. Hlavní pozornost je věnována testu 
zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri, testu semichronické toxicity, tedy inhibice 
růstu okřehku menšího (Lemna minor L.), a zkoušce genotoxicity cibule (Allium cepa L.). 

 

Klíčová slova: p-fenylendiamin; jílové minerály; adsorpce; ekotoxikologické testy; 
cibule; bakterie Vibrio fischeri; okřehek menší 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the evaluation of the toxicity of p-phenylenediamine used 
mainly in the textile industry, using ecotoxicological biotests. 

Because it is the p-phenylenediamine toxic, it may lead to escape into the waste water 
from textile industry and cause environmental pollution and disruption of the natural process 
of both flora and fauna. For this reason, one of the most effective ways to remove the 
p-phenylenediamine, or reduce its toxic effect on the environment, has been chosen. Just one 
of the ways to eliminate and reduce the toxicity of p-phenylenediamine it is adsorption on 
clay minerals. It was elected a type of clay mineral, which is found in large quantities in 
nature, and in the event of leakage of p-phenylenediamine starts an adsorption process itself 
immediately. 

In case there would be no adsorption of all dye on clays, it is necessary to determine 
the toxicity of the dye itself using ecotoxicological bioassays. The main attention is paid to 
light emission bioluminescence test of bacteria Vibrio fischeri, semichronic toxicity test, i.e. 
the growth inhibitory of duckweed (Lemna minor L.), and genotoxicity test on the onion 
(Allium cepa L.). 

 

Keywords: p-phenylenediamine; clay minerals; adsorption; ecotoxicological tests; 
onion; bacteria Vibrio fischeri; duckweed 
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1. ÚVOD 

 V důsledku lidské činnosti je životní prostředí vystavováno velkému množství 

znečišťujících látek. Obecně mezi tyto látky patří výfukové plyny z automobilů, živočišné 

odpady, hnojiva, pesticidy a především řada chemických látek z průmyslových procesů. Tyto 

chemické látky jsou uvolňovány do vod i do ovzduší, eventuálně do půd. Tvoří pak hlavní 

zdroj kontaminace a celkově narušují celý ekosystém životního prostředí. V důsledku 

rostoucího počtu obyvatel a jejich potřeb dochází k neustálému rozvoji průmyslu a vývoji 

nových procesů, čímž roste i množství znečišťujících látek a látek nových či syntetizovaných. 

 Textilní průmysl zahrnuje v dnešní době stále nové postupy a využití syntetických 

látek, s jejichž zaváděním do výroby roste riziko, že se tyto látky dostanou do přírody 

v různých skupenstvích jako odpad. Velmi nebezpečnou látkou, která je studována v této 

diplomové práci je p-fenylendiamin (PPD). PPD se využívá v textilním průmyslu, především 

pro výrobu Kevlarových vláken, které jsou součástí ochranných materiálů, jako jsou například 

neprůstřelné vesty. Využití PPD je rovněž v kosmetickém průmyslu v prostředcích na barvení 

vlasů apod. Má však alergenní účinky. 

 Negativním působením toxických látek na životní prostředí se zabývá ekotoxikologie. 

Ke stanovení škodlivých účinků se využívají ekotoxikologické testy popřípadě biotesty, které 

odhadují nepříznivé účinky látek na daných testovacích organismech a poskytují informaci 

o stupni poškození jednotlivých složek životního prostředí. 

 V této diplomové práci se pro hodnocení toxických účinků PPD využívá okřehek 

menší (Lemna minor L. - semichronická toxicita), bakterie Vibrio fischeri (test zhášení 

bioluminiscence) a cibule (Allium cepa L. - test genotoxicity). Práce navazuje na bakalářskou 

práci, kde pro sledování toxicity PPD byly použity testy na zástupci zemědělských plodin - 

hořčice bílé (Sinapis alba L. - semichronická toxicita) a vodnímu organismu žábronožce 

slaniskové (Artemia salina - akutní toxicita). 

 Projevům toxických účinků řady látek, jako je p-fenylendiamin, lze předcházet jeho 

adsorpcí na vhodný typ jílového minerálu běžně se vyskytující v přírodě, což bylo v této 

diplomové práci provedeno i při různých hodnotách pH (1, 4 a 8). 

 Tato práce vznikla za finanční podpory projektu Svět vědy, č. projektu: CZ 

1.07/2.3.00/35.0018 a Regionálního materiálově technologického výzkumného centra 

 - program udržitelnosti, č. projektu: LO1203. 
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2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Jedním z cílů diplomové práce byla adsorpce barviva p-fenylendiaminu používaného 

především v textilním průmyslu na levný typ jílového minerálu, který se běžně vyskytuje 

v přírodě. K sorpci byly použity dva typy jílových minerálů a to Sabenil C30 a Bentonit B75 

neaktivovaný. Sorpce byla provedena při hodnotách pH 1, 4 a 8. 

 Pro zjištění ekotoxicity p-fenylendiaminu byly také provedeny tři ekotoxikologické 

testy na PPD, mezi které patřil test genotoxicity na cibuli (Allium cepa L.), test zhášení 

bioluminiscence na bakterii Vibrio fischeri a test semichronické toxicity na okřehku menším 

(Lemna minor L.). 

 Výsledkem těchto testů bylo stanovení koncentrace, při které je PPD pro daný 

organismus toxický. V testu semichronické toxicity na okřehku menším byla stanovena 

inhibice růstu lístků, hmotnosti sušiny a obsahy chlorofylů při působení PPD. Test zhášení 

bioluminiscence na bakteriích Vibrio fischeri vyhodnocuje poměr úbytku světelné produkce 

bakterií, jenž je vztažen na zbývající světelnou produkci, čímž je takto určena hodnota EC50. 

Test genotoxicity cibule byl vyhodnocen pomocí mikroskopické analýzy zahrnující určení 

mitotického indexu, přítomnost mikrojader v interfázních buňkách a chromozomálních 

aberací v buňkách pozdní anafáze či časné telofáze.  

 

Cíle diplomové práce byly tyto: 

1. Provedení literární rešerše na téma specifické ekotoxikologické zkoušky. 

2. Test genotoxicity na cibuli pro p-fenylendiamin. 

3. Test zhášení na bakterii Vibrio fischeri pro p-fenylendiamin. 

4. Test na okřehku menším pro p-fenylendiamin.  

5. Sorpce p-fenylendiaminu na běžný jílový sorbent. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Organická barviva 

 Barviva jsou organické sloučeniny, které mají schopnost absorbovat a přeměnit 

světelnou energii (energii elektronového záření) do viditelné, blízké ultrafialové a blízké 

infračervené oblasti spektra. Tuto schopnost si zachovávají i při nanesení na různé materiály. 

 Tím, že organická barviva pohlcují část světelných paprsků určité vlnové délky 

ve viditelné oblasti spektra, stávají se barevnými. Pro daný rozsah vlnových délek je dána 

oblast absorbovaného světla a komplementární barva, viz tab. 1 [1]. 

Tab. 1 Oblast absorbovaného světla a komplementární barva pro rozsah vlnových délek [1]. 

vlnová délka [nm] oblast absorbovaného světla komplementární barva 
do 380 ultrafialová - 

380 - 450  
 
 

viditelná 

FIALOVÁ žlutozelená 
450 - 485 MODRÁ žlutá 
485 - 565 ZELENÁ purpurová 
565 - 585 ŽLUTÁ modrá 
585 - 610 ORANŽOVÁ modrozelená 
610 - 780 ČERVENÁ azurová 
nad 780 infračervená - 

 Organická barviva získávaná z přírodních zdrojů však nebyla dostatečně stálá, jejich 

příprava byla také často finančně náročná. Vývoj textilního průmyslu v 18. století a přechod 

k průmyslové výrobě textilních výrobků prudce zvýšil poptávku po levných barvivech, 

schopných vybarvovat vlákna podstatně rychleji než dřívějším domácím způsobem. Studium 

jejich vlastností, a zejména příprava jejich derivátů, vedly k objevu obecné přípravy 

aromatických aminů. Vypracování technologických postupů výroby anilinu, toluidinů, 

naftylaminu, benzidinu a dalších aromatických aminů, bylo východiskem pro přípravu 

prvních syntetických barviv [1,2].  

 V roce 1858 objevil R. Griess [3] diazotační reakci, která zahájila éru syntézy 

azobarviv, nejpočetnější skupiny barviv s nejrůznějšími chemickými i aplikačními 

vlastnostmi. Do roku 1900 bylo syntetizováno 1230 individuálních barviv, která postupně 

zcela vyřadila z praxe barviva přírodní. 

 Syntéza barviv vyžadovala znalost závislosti mezi strukturou barviva a vlastnostmi 

zajišťující jeho technické použití jako je: afinita k vláknu, stálost k působení různých vnějších 

vlivů apod. [3]. Syntetická barviva jsou stále více využívána v textilním, kosmetickém, 
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farmaceutickém či potravinářském průmyslu. Jedná se o uměle připravené chemicky 

různorodé látky. V molekule barviva jsou dvě důležité části: chromofory, které způsobují 

barevnost sloučenin a část, která tuto barevnost zvyšuje - auxochromy [4]. Podle chemické 

struktury jsou syntetická barviva dělena do několika skupin: azo-, diazo-, antrachinonová, 

heterocyklická, trifenylmethanová a ftalocyaninová barviva [5]. 

 Nejpoužívanější jsou azobarviva, jež jsou široce používaná v textilním průmyslu. 

Představují největší a nejvšestrannější skupinu, jejíž podíl na průmyslové aplikace činí 

přibližně 50 % všech spotřebovaných barviv. Mají ve své struktuře nejméně jednu azoskupinu 

–N=N–, na které jsou vázány aromatické, alifatické a heterocyklické substituenty. Většina 

těchto barviv je navíc toxická, mutagenní nebo karcinogenní [2,6]. 

 Ve snaze zabránit znečišťování životního prostředí byly vyvinuty mnohé fyzikální 

i chemické metody dekolorizace barviv, ať už se jedná o adsorpci, chemickou degradaci nebo 

fotodegradaci [7]. 

 Jednou z nejpoužívanějších skupin barviv v textilním průmyslu v České republice jsou 

aromatické aminy. 

 Obecně je známo, že aromatické aminy mají slabší dráždivý účinek než alifatické 

aminy, za to jsou významně toxické. Kromě značné akutní toxicity se vyznačují i chronickou 

toxicitou a u mnohých jsou důvody k podezření z karcinogenního působení [8]. Mezi tuto 

skupinu barviv patří fenylendiamin. 
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3.1.1. Fenylendiamin 

 Fenylendiamin (též diaminobenzen) je souhrnné označení tří izomerů, derivátů 

benzenu, které obsahují dvě aminoskupiny. Chemický vzorec je C6H4(NH2)2. 

 Též může označovat směs těchto izomerů, viz obr. 1. Jako fenylendiaminy se označují 

deriváty odvozené od těchto tří izomerů. 

• o-fenylendiamin (OPD), systematický název 1,2-diaminobenzen, 

• m-fenylendiamin (MPD), systematický název 1,3-diaminobenzen, 

• p-fenylendiamin (PPD), systematický název 1,4-diaminobenzen. 

 

                              

NH2

NH2

            

NH2

NH2           

NH2

NH2  

 

Obr. 1 Izomery fenylendiaminu [vytvořeno autorkou diplomové práce]. 
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3.1.1.1. o-fenylendiamin (OPD)  

 OPD je chemický meziprodukt používaný při syntéze fungicidů, inhibitorů koroze, 

barviv a léčiv. OPD se také používá k odstranění aldehydů a elementární síry z důlních rud 

[9]. Bezpečnostní a základní toxikologické informace jsou shrnuty v tab. 2. 

Tab. 2 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [10]. 

  
o-fenylendiamin 

výstražné 
symboly 

 

údaje o 
nebezpečnosti 

(H věty dle 
GHS systému) 

H301 Toxický při požití.  
H312 + H317 Zdraví škodlivý při styku s kůží, může vyvolat alergickou kožní 

reakci.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H341 Podezření na genetické poškození. 
 H351 Podezření na vyvolání rakoviny. 

 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

R a S věty R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Toxický při požití. Dráždí 
oči. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
ve vodním prostředí. Možné nebezpečí nevratných účinků. 

S-věty: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal 
musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.  

kategorie 
nebezpečnosti 

Toxický, dráždivý, mutagenní, karcinogenní, senzibilizující, nebezpečný pro životní 
prostředí. 

toxikologické 
údaje 

Pro krysy: 

LD 50 orálně: LD50 krysa 510 mg/kg. 

LD 50 dermálně: LD50 krysa > 5000 mg/kg [10]. 
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3.1.1.2. m-fenylendiamin (MPD)  

 MPD je používán jako klíčová sloučenina při výrobě technických polymerů, 

aramidových vláken, epoxidové pryskyřice a polymočovinových elastomerů. MPD je také 

používán pro odstranění aldehydů, nečistot v průběhu chemického zpracování, dále jako 

urychlovač pro lepící pryskyřice, a jako složka barev na kůži a textilií [9]. Jeho toxikologické 

informace jsou shrnuty v tab. 3. 

Tab. 3 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [11]. 

  
m-fenylendiamin 

výstražné 
symboly 

 

údaje o 
nebezpečnosti 

(H věty dle 
GHS systému) 

H301 +H311 + H331 Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H341 Podezření na genetické poškození. 

 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

R a S věty R-věty: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči. Možné 
nebezpečí nevratných účinků. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce 
toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

S-věty: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 

kategorie 
nebezpečnosti 

Toxický, dráždivý, mutagenní, senzibilizující, nebezpečný pro životní prostředí. 

toxikologické 
údaje 

Pro krysy: 

LD 50 orálně: LD50 krysa 280 mg/kg. 

LD 50 dermálně: LD50 krysa 1100 mg/kg. 

Pro ryby: 

LC 50 karas zlatý (Carassius aureus): 5,74 mg/l; 48 hod. 

Pro dafnie a jiné vodní bezobratlé: 

EC 50 perloočka velká (Daphnia magna): 0,765-1,611 mg/l [11]. 
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3.1.1.3. p-fenylendiamin (PPD) 

 PPD se používá jako součást technických polymerů, kompozitů, aramidových vláken, 

gumárenských chemikálií, textilních barviv a pigmentů. PPD má vynikající vlastnosti jako je 

teplotní stabilita, vysoká pevnost, ad. Je mírně citlivý na působení vzduchu anebo vlhkosti. 

Použití PPD ve styku s kůží může vyvolat alergické kožní reakce u citlivých jedinců [9]. Tyto 

a jiné projevy toxicity a základní bezpečnostní informace jsou shrnuty v tab. 4. 

Tab. 4 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [12]. 

  
p-fenylendiamin 

výstražné 
symboly 

 

údaje o 
nebezpečnosti 

(H věty dle 
GHS systému) 

H331 Toxický při vdechování.  
 H311 + H317 Toxický při styku s kůží, může vyvolat alergickou kožní reakci. 

 H301 Toxický při požití. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

R a S věty R-věty: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči. Může vyvolat 
senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

S-věty: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal 
musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí.  

kategorie 
nebezpečnosti 

 
Toxický, dráždivý, senzibilizující, nebezpečný pro životní prostředí. 

toxikologické 
údaje 

Pro krysy: 

LD 50 orálně: LD50 krysa 80 mg/kg.  
LD 50 dermálně: LD50 krysa > 7940 mg/kg. 

Pro ryby: 

LC 50: 0,06 mg/l; 96 hod. 

Pro dafnie a jiné vodní bezobratlé:  

                EC 50 perloočka velká (Daphnia magna): 0,28 mg/l; 48 hod. [12]. 
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 Závěrem lze konstatovat, že všechny izomery jsou akutně dosti toxické. Nejjedovatější 

je p-izomer, ten je také výraznějším sensibilisátorem. Nejméně toxický z izomerů je 

o-fenylendiamin [13]. 

 V bakalářské práci obhájené v roce 2012 [14] bylo zmíněno, že PPD byl zvolen v roce 

2006 alergenem roku [15] a proto je pozornost věnována detailněji jeho toxickým účinkům 

(ekotoxikologické testy na okřehku menším, genotoxicitě cibule a bakteriích Vibrio fischeri). 

  

3.1.1.4. Ekotoxikologické informace p-fenylendiaminu 

 Studiem p-fenylendiaminu byly zjišťovány toxické projevy od akutních 

po subchronické účinky na daných organismech [16].  

 

a) Akutní toxicita 

 Akutní toxicita PPD byla zkoumána při perorální (ústy), subkutánní (injekčně 

pod kůži), intraperitoneální (do břišní dutiny) a lokální (místně na kůži nebo sliznici) aplikaci 

na různých druzích živočichů. Hodnota LD50 po perorálním podání PPD krysám byla 

80 až 100 mg/kg, 290 mg/kg u myší, 250 mg/kg u králíků a 100 mg/kg u koček. Hodnoty 

následujících subkutánních aplikací byly zjištěny u koncentrací 170, 200 a 100 mg/kg 

pro potkana, králíka a psa [16]. V publikaci není uveden čas aplikace PPD při akutních testech 

toxicity. 

  Existuje několik zpráv o úmyslné nebo náhodné otravě p-fenylendiaminem u lidí, ale 

žádné podrobnosti však o množství požité látky nejsou k dispozici. Mezi příznaky, které byly 

hlášeny, patřily otoky hrtanu a akutní selhání ledvin [16]. 

 

b) Chronická toxicita 

 80-týdenní studie na PPD byla provedena u potkanů s cílem posoudit v dlouhodobém 

horizontu toxicitu a karcinogenitu PPD při denních dávkách o koncentracích 0,05 % nebo 

0,1 %, což odpovídalo přibližně 25 nebo 50 mg/kg tělesné hmotnosti/den. 

 Nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky související s potenciální toxicitou 

PPD na úrovni použité dávky [16]. 
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c) Subchronická toxicita 

 12-týdenní studie na PPD z pohledu orální toxicity byla provedena na skupině potkanů 

(10-11 jedinců ve skupině), s PPD v potravě o koncentraci 0,05; 0,1; 0,2 a 0,4 % (25, 50, 100 

a 200 mg/kg/den, v uvedeném pořadí). Úhyny jedinců byly pozorovány při teoretické dávce 

200 mg/kg tělesné hmotnosti u 9 samců potkanů a 1 samice potkana. Při použití stejné úrovně 

dávky bylo zaznamenáno 50%-ní snížení tělesné hmotnosti jedinců u obou pohlaví 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Dále bylo pozorováno zvýšení relativní hmotnosti jater 

a ledvin u těchto jedinců.  

 Na základě uvedených výsledků byla získána hodnota NOEL, která byla 50 mg/kg 

tělesné hmotnosti za 12 dní. 

 Dále bylo zjištěno a potvrzeno touto studií, že PPD je silný kontaktní alergen 

u lidí. Rozsah senzibilizace je závislý na dané látce, expozici a její koncentraci. 

 V Německu byly provedeny testy u více než 36 000 pacientů při tetování na PPD, jež 

ukázaly na náchylnost pacientů k tvorbě ekzémů po senzibilizaci PPD vzhledem k jejich věku 

a pohlaví. Tato senzibilizace byla zjištěna u koncentrace PPD nad 4,8 %. PPD byl zjištěn jako 

pátý často pozitivní standardní alergen po niklu [16]. 

 V posledních letech se vyskytuje mnoho případů, kdy po aplikaci PPD jako barvy, a to 

konkrétně při jeho použití u tetování, se projevily závažné negativní projevy, především 

puchýře.  

 Jak bylo zjištěno, tak tato kontaktní alergie u mladých lidí může vést až k závažné 

alergické reakci po obvyklém působení PPD při opakovaném použití barev na vlasy [16]. 

 Autoři této studie [16] shrnuli testy na PPD z pohledu negativních kožních a dalších 

účinků.  

Výsledkem provedených testů bylo následovné: 

1) PPD se používá jako oxidační barvivo pro barvení vlasů až do maximální povolené 

koncentrace do 4 % ve finálním kosmetickém přípravku. Nicméně v kombinaci 

s peroxidem vodíku je možné použít nejvyšší koncentrace PPD v aplikační formě do 2 %. 

2) PPD je silný kontaktní alergen, a to jak experimentálně, tak v klinické praxi. 

3) Některé studie toxicity na PPD ukázaly, že nejcitlivějším místem je kosterní sval. 

Poškození kosterního svalstva bylo experimentálně pozorováno po orální aplikaci PPD 

u potkanů při koncentraci až do 10 mg/kg tělesné hmotnosti/ 90 dní. Po 90-denní studii 
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byla získána hodnota NOEL, která činila 4 mg/kg tělesné hmotnosti, a tato hodnota je 

používaná jako základ pro hodnocení bezpečnosti.  

4) Nekróza kosterního svalstva u PPD byla zjištěna při studiích na krysách v mnohem větší 

míře u derivátu PPD a to konkrétně pro 2-methoxy-p-fenylendiaminu [17]. 

5) Existují důkazy, které byly odvozeny z experimentálních studií na potkanech, že PPD 

může být karcinogenní při dlouhodobé lokální aplikaci v kombinaci s peroxidem vodíku. 

6) Nebyl prokázán žádný důkaz karcinogenity PPD jako samostatné látky, nicméně jsou 

k dispozici údaje naznačující, že PPD spolu s hydrogenperoxidem tvoří genotoxický 

karcinogen [16].  

 Proto bude účelem této diplomové práce potvrdit genotoxicitu pomocí 

ekotoxikologického testu na cibuli (Allium cepa L.) 

7) PPD v kombinaci s peroxidem vodíku je mutagenní v bakteriálních buňkách a klastogenní 

v lidských lymfocytech [16]. 

8) Dále byl PPD použit k ekotoxikologickým testům v laboratořích především 

na bezobratlých organismech a nižších rostlinách. V těchto testech na PPD byla stanovena 

hodnota EC50 a IC50. Získané hodnoty EC50 a IC50 pro konkrétní organismy a rostliny 

jsou shrnuty v tab. 5. 

Tab. 5 Organismy a rostliny již testované na PPD (EC50 a IC50) [12]. 

ryby (Pisces) - akutní* EC50 = 5,74 mg/l [18] 
žábronožka slanisková (Artemia salina) EC50 = 87,36 mg/l; 48 hod. [14] 
perloočka velká (Daphnia magna) EC50 = 0,28 mg/l; 48 hod. [19] 
nitěnky (Tubifex tubifex) EC50 = 367,7 mg/l; 3 hod. [20] 
bakterie Vibrio fischeri EC50 = 37,5 mg/l; 5 min. [21] 
salát hlávkový (Lactuca sativa L.) IC50 = 157,05 mg/l; 72 hod. [20] 
hořčice bílá (Sinapis alba L.) IC50 = 66,25 mg/l; 72 hod. [14] 
cibule kuchyňská (Allium cepa L.) IC50 = 20,10 mg/l; 72 hod. [20] 
* není znám z literatury čas působení testu 

 Na základě těchto studií byly dokázány toxické účinky samostatného 

 p-fenylendiaminu, či jeho kombinace s jinými látkami, jako např. s peroxidem vodíku. Jeho 

používání tedy přináší riziko v případě úniku do odpadních vod. 

 Odstranění PPD z textilních odpadních vod je velký problém, protože PPD, který 

náleží do skupiny barviv, může způsobovat dlouhodobé znečištění životního prostředí a má 

toxické a karcinogenní účinky na  živé organismy. Kromě toho, přítomnost velmi nízkých 
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koncentrací barev v odpadních vodách, cca 1 ppm, už je viditelné a může potenciálně 

inhibovat fotosyntézu [22,23]. 

 

3.1.2. Odpadní vody 

 Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, 

a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami vody průsakové 

ze skládek odpadů [24]. 

 

3.1.2.1. Dělení odpadních vod 

 Odpadní vody jsou často rozlišovány na vody splaškové, neboli městské, průmyslové 

a srážkové.  

a) Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody pocházející z domácností a sociálních 

zařízení, jejichž součástí nejsou průmyslové odpadní vody. Obsahují velké množství 

exkrementů, zbytky potravy, tuky, součástí pracích a namáčecích prostředků a většinou 

značné množství nebezpečných choroboplodných zárodků.  

b) Průmyslové odpadní vody vznikají při výrobě v závodech, či při těžení a zpracovávání 

surovin. Průmyslové odpadní vody mají své charakteristické složení, popř. i barvu a pach 

podle toho, ze kterých průmyslových odvětví pocházejí. Charakter vod se odlišuje 

i v rámci jednoho oboru v závislosti na používání různých výrobních technologií.  

 Z hlediska průmyslové výroby se odpadní vody dělí na vody technologické, chladící, 

splaškové a srážkové, které pocházejí z areálů podniků. 

 Odpadní vody přímo z technologických procesů jsou označovány jako technologické 

a mají různé složení. V řadě výrob se voda používá jako chladící médium, tato voda je 

označována jako chladící. Tyto vody jsou využívané zejména v tepelné a jaderné energetice, 

v hutním, strojírenském a chemickém průmyslu. Splaškové vody jsou také vody odpadní 

od zaměstnanců závodů, pocházejí z domácností a ze sociálních zařízení [25]. 
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 Vypouštěním průmyslových odpadních a splaškových vod dochází ke znečišťování 

povrchových vod. Tyto vody obsahují anorganické i organické škodlivé látky pro vodní 

ekosystémy.  

 Z anorganických látek to jsou především tzv. těžké kovy, nejvíce např. měď, 

kadmium, rtuť, olovo, arsen, zinek atd. Významné množství těžkých kovů je vypouštěno 

do vodního prostředí v důsledku průmyslové lidské činnosti. Značné nebezpečí vykazují 

i anorganické soli, např. dusitany, dusičnany, fosforečnany a kyanidy. Tyto látky 

s anorganickým charakterem pocházejí z hutního průmyslu, výroby hnojiv, z povrchových 

úprav kovů, apod. 

 Z organických látek mezi světově nejrozšířenější kontaminanty životního prostředí 

patří aromatické uhlovodíky. Jejich zdrojem bývá textilní, farmaceutický průmysl a řada 

dalších [24].  

 

3.1.2.2. Barviva v odpadních vodách a možnosti odstranění 

 V případě, že by nedochází k dokonalému přečištění odpadních vod po průmyslových 

výrobách (textilní průmysl), může docházet k úniku až 50 % barviv do těchto odpadních vod 

a následně do životního prostředí. Při zpracování textilu může dojít ke ztrátě až 50 % barviv 

v odpadní vodě, která je nakonec vypuštěna do životního prostředí. 

 Vypouštění těchto barviv do odpadních vod má vliv na lidi, kteří mohou používat tyto 

odpadní vody pro jiné účely, jako je mytí, koupání a pití. Proto je velmi důležité ověřovat 

kvalitu vody zvláště, kdy i koncentrace barviva 1 mg/l může být nebezpečná pro živé 

organismy, včetně lidí. Barviva v odpadních vodách mohou ovlivnit vodní rostliny, protože 

snižují propustnost slunečního záření přes vodu. Jejich účinek na vodních organismech může 

být mutagenní, karcinogenní. Kromě vodních organismů mohou způsobovat vážné problémy 

u lidí, jako jsou dysfunkce ledvin, reprodukčního systému, jater, mozku a centrální nervové 

soustavy [26]. 

 V dnešní době existuje řada studií [27,28] zabývající se možnostmi, jak co nejlevněji 

a nejúčinněji odstranit toxická barviva z odpadních vod. 

 Jednou z uváděných možností je využití aktivního uhlí. Adsorpce aktivním uhlím má 

však svá omezení. Nicméně aktivní uhlí zůstává nadále používán jako dražší materiál, díky 
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vysokým provozním nákladům (vyžaduje regeneraci po adsorpci). Z toho důvodu, je potřeba 

najít stejně účinný, ale levnější materiál, jako alternativní adsorbent. 

 Velká pozornost je věnována využití zemědělského dopadu, kterého ve světě vzniká 

značné množství. Jedná se konkrétně např. o kokosovou dřeň, rýžové slupky, kůry citrusů, 

ricinová semena, slupky banánů, apod. Tyto zemědělské odpady jsou lignocelulózové 

materiály, které se skládají ze tří hlavních konstrukčních materiálů, kterými jsou lignin, 

celulóza a hemicelulóza [29].  

 Tyto zemědělské odpady byly použity pro adsorpci barviv dvou skupin, a to 

kationtových a aniontových. 

• Kationtová barviva jsou široce používána v barvení vlny, hedvábí a nylonu. Tato barviva 

mají různou chemickou strukturu, kterou tvoří substituované aromatické skupiny. Tato 

skupina barev se považuje za toxickou a může způsobovat škodlivé účinky, mezi které 

patří alergická dermatitida, podráždění kůže, mutace a různé typy rakovin. 

• Aniontová barviva zahrnují mnoho sloučenin z nejrůznějších tříd barviv, které vykazují 

charakteristické rozdíly ve struktuře (např. azo-, a nitro- barviva), ale všechna jsou 

rozpustná ve vodě. Aniontová barviva zahrnují i přímá barviva, a z chemického hlediska 

skupiny aniontových azobarviv obsahují velký podíl reaktivních barviv. Uvolňování 

reaktivních barviv do životního prostředí je nežádoucí, protože mají nízký stupeň fixace 

v důsledku hydrolýzy reaktivních skupin ve vodné fázi [30]. 

 Při odstraňování kationtových a aniontových barviv z odpadních vod bylo zjištěno, že 

tyto zemědělské odpady v jejich přirozené formě jsou lepší pro adsorpci kationtového barviva 

než aniontového barviva. Ve většině případů se jedná o proces, kdy adsorbenty vyžadují 

zvýšení jejich schopností pro odstranění aniontového barviva. Nejdůležitějším faktorem, který 

ovlivňuje adsorpci barviva je hodnota pH. Obecně platí, že při nízké hodnotě pH se procento 

odstranění barviva adsorpcí sníží v případě kationových barviv, zatímco pro aniontová 

barviva se procento odstranění barviva adsorpcí zvýší, a naopak tomu je pro vysoké hodnoty 

pH. 

 Také bylo zjištěno, že adsorpční účinek s ohledem na koncentraci barviva je 

efektivnější pro odstranění kationtového a aniontového barviva. Podle Langmuirova modelu, 

který se používá k vyhodnocení adsorpční kapacity zemědělských odpadů jako adsorbentů, 

vykazovaly adsorpce na pevných zemědělských odpadech vyšší adsorpční kapacitu 

pro kationtová barviva než pro barviva aniontová. Porovnání nákladů u adsorpce kationtového 
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a aniontového barviva pomocí pevných zemědělských odpadů je důležitým ukazatelem, aby 

bylo možné zhodnotit adsorpční proces z ekonomického hlediska [31]. 

 Vzhledem k tomu, že barviva jsou velmi rozpustná ve vodě, jejich odstranění 

z odpadních vod je obtížné i běžnými procesy, jako je např. koagulace. Z tohoto důvodu 

existují dvě hlavní technologie - jedná se o proces oxidace a adsorpce. Oba procesy se 

používají pro čištění odpadních vod v textilním průmyslu. Adsorpce je však významným 

způsobem čištění odpadních vod a rozsáhle se používá v průmyslových procesech pro různé 

účely, separace a purifikace [32]. 

 Jílové minerály jsou právě vhodné pro proces adsorpce vzhledem k jejich velkému 

specifickému povrchu a velikosti částic v nanometrickém měřítku [22]. Jíly mohou být 

pomocí interkalace modifikovány a to interkalací organickými či anorganickými kationty 

do jejich mezivrství. 

  



 

3.2. Jílové minerály 

 V přírodních jílech jsou v mezivrstevné

obsah vody. V modifikovaných (interkalovaných) jílech je mezivrstevní prost

molekulami, resp. komplexními ionty hosta. 

difundují molekuly hosta z roztoku nebo z plynné fáze. Interkala

druhu původních iontů v mezivrství

či vyšších tlacích. Mezi nejpoužívan

široké využití, patří bentonity

 

3.2.1. Bentonit 

 Bentonit, viz obr. 2,

výměny kationtů (CEC - kationtov

těchto vlastností jsou jílové minerály, p

chemické i minerální složení bentonitu však nelze vyjád

a chemickým zvětráváním mate

tufů a tufitů, v menší míře i
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dních jílech jsou v mezivrstevném prostoru různé kation

modifikovaných (interkalovaných) jílech je mezivrstevní prost

, resp. komplexními ionty hosta. Do hostitelské struktury, která je v 
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chto vlastností jsou jílové minerály, především montmorillonit, případn

minerální složení bentonitu však nelze vyjádřit. Bentonity vznikly mechanickým 

tráváním matečné horniny (v alkalickém prostředí), př

, v menší míře i andezitů, ryolitů, čedičů a jiných převážně

bentonitům řadí i montmorillonitické jíly, u nichž obsah montmorillonitu 

uje jejich vlastnosti a umožňuje jejich průmyslové využití

více než 70 hm. % montmorillonitu [34]. 

  

Obr. 2 Jílový minerál bentonit [35]. 
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3.2.2. Rozdělení bentonitů 

Bentonity lze zásadně rozdělit na: 

 Silně bobtnavé Na-bentonity, tzv. bentonity wyomingského typu. Ložiska této suroviny se 

nacházejí především v USA, v ČR se ložiska čistých sodných bentonitů nevyskytují. 

 Méně bobtnavé draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity případně jejich kombinace. Lze 

je průmyslově obohacovat sodíkem, tzv. aktivací. Bobtnací schopnosti aktivovaných 

bentonitů však stále nedosáhnou takové hodnoty jako bobtnací schopnost u bentonitu typu 

Wyoming [36]. 

 Neaktivované tvoří sušené a mleté přírodní vápenato-hořečnaté bentonity pocházející 

převážně ze severočeských těžebních lokalit. Zástupcem této skupiny bentonitů je např. 

Bentonit B75 [35]. 

BENTONIT B75 je jakostní neaktivovaný bentonit určený k přípravě formovacích směsí 

ve slévárenství pro odlitky z litiny s krátkou dobou lití do max. 15 sekund. Zároveň je vhodný 

pro oživování výplňových formovacích směsí. 

 Aktivované bentonity jsou vyráběny ze selektivně těžených surovin, homogenizovaných, 

šetrně sušených a mletých. Uhličitan sodný pro aktivaci se přidává do přirozeně vlhkého 

natěženého bentonitu v hnětacích strojích. Celý proces výroby je důsledně kontrolován 

a řízen. Aktivované bentonity jsou vhodné k přípravě modelových i jednotných 

formovacích směsí pro všechny druhy slitin. Zástupcemi této skupiny jsou  

Bentonit CTM-R, Keribent K, Keribent plus, Keribent R a Sabenil. 

 Bentonity s nosiči lesklého uhlíku, mezi které náleží např.: 

Keribent C, Keribent plus, Sabenil CF, Sabenil C30, Sabenil K, Sabenil plus7 [35]. 
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3.2.3. Využití bentonitů 

Ve slévárenství se bentonitů využívá jako: 

• základních pojiv pro formovací směsi,  

• ve stavebnictví jako těsnění skládek, tunelů, přehrad, jiných vodních děl a dále 

při zlepšování zemin injektáží a ochraně spodních vod,  

• při čištění odpadních vod jako sorbentů těžkých kovů a barvicích pigmentů,  

• do keramických hmot je bentonit přidáván jako plastifikátor,  

• v rostlinné výrobě se využívá při kompostování a zúrodňování příliš propustných půd, 

• v živočišné výrobě např. jako pojiv při granulaci krmiv,  

• v protipožární ochraně se využívá bentonitů v hasicích zásypech pro likvidaci lesních 

požárů, při stavbě důlních protipožárních příček, 

• jako pohlcovačů vzdušné vlhkosti v obalové technice při zámořské přepravě či skladování 

korozivních materiálů, 

• v potravinářství pro čištění, odbarvování a stabilizaci rostlinných a živočišných tuků 

a olejů,  

• v posledních dvaceti letech se ve světě navíc zkoumá možnost využití bentonitů jako 

účinné bariéry při ukládání radioaktivního odpadu, především izotopů cesia [36]. 

 K experimentům v této diplomové práci byly použity dva typy slévárenských jílových 

minerálů. První byl použit komerčně dodávaný slévárenský jílový materiál s označením 

Bentonit B75 (Keramost a.s.), viz obr. 3. A druhým slévárenským jílem byl Sabenil typu C30, 

(Keramost, a.s.), viz obr. 4. Blíže budou tyto sorpční materiály popsány v kap. 4.1.1. 

Obr. 3 SEM snímek Bentonitu B75 [34].   Obr. 4 SEM snímek Sabenil C30 [34].  
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3.2.4. Montmorillonit 

 Montmorillonit (MMT) patří do skupiny smektitů. Struktura MMT je složena ze dvou 

vrstev tetraedrů a z jedné vrstvy oktaedru, viz obr. 5. Jílové minerály této skupiny se 

vyznačují vysokou disperzitou částic (80 % je pod 1µm), velkou vnější i vnitřní povrchovou 

plochou (měrný povrch činí 500-600 m2/g). Velký vnitřní povrch MMT umožňuje pronikání 

vody i prvků mezi jednotlivé vrstvy. Důsledkem těchto vlastností je vysoká sorpční kapacita 

80-120 mmol na 100 g MMT, plasticita, vaznost a hydrofilnost. Montmorillonity jsou nejvíce 

rozšířeny v půdách černozemního typu [37]. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Struktura montmorillonitů vrstvení 2:1 [37]. 

  

Montmorillonity se dělí podle proměnlivosti v chemickém složení na několik typů, viz tab. 6. 

Tab. 6 Typy montmorillonitů [38]. 

obecný krystalochemický 
vzorec montmorillonitu: 

Mi+
0,5 (Al1,5Mg0,5□1,0)(Si4,0)O10(OH)2 

  
1. typ Wyoming: Mi+

0,37 (Al1,55Fe3+
0,15Fe2+

0,01Mg0,29□1,00)(Si3,93Al0,07)O10(OH)2 
2. typ Chambers: Mi+

0,50 (Al1,48 Fe3+
0,12Fe2+

0,02Mg0,38□1,00)(Si3,90Al0,1)O10(OH)2 
3. typ Otay: Mi+

0,64 (Al1,39 Fe3+
0,06Mg0,55□1,00)(Si3,97 Al0,03)O10(OH)2 

4. typ Fe-montmorillonitu: obsah celkového Fe (˃ 0,3) v oktaedrech  

 Mi+ je vyměnitelný kationt v mezivrství, který může být jednomocný (Na+, K+) nebo 

dvojmocný (nejčastěji Ca2+) a □ označuje vakatní pozici. Tyto kationty kompenzují negativní 

náboj vrstev 2:1. Jejich pozice ve struktuře jílového minerálu nebyla dosud strukturní 

analýzou prokázána. Nepřímá měření ukazují na to, že vyměnitelné kationy mají tendenci 
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obsazovat pozice nad volným středem tetraedrických prstenců a mají-li odpovídající velikost 

mohou být v těchto místech tetraedické sítě mírně zanořeny [38]. 

 Při intenzivním sycení smektitů (MMT) organickými látkami lze dosáhnout toho, že se 

organické molekuly adsorbují na povrchových vrstvách jílového minerálu, či se interkalují 

do mezivrstevních prostor (mezi 2:1 vrstvy) smektitů. Interkalace může probíhat: 

1) na bázi iontové výměny, kdy jsou organické molekuly interkalují jako kationty, 

2) nebo jsou organické molekuly neutrální a původní kationty v mezivrství smektitů zůstávají.  

 Interkalace do struktury jílových minerálů je závislá na řadě faktorů, jako je 

koncentrace organických molekul, jejich velikost, schopnost interakce mezi jílovým 

minerálem a organickou molekulou látky. Při interkalaci je důležitá míra iontové výměny 

a rozdělení nábojové hustoty na vrstvě, v případě interkalace na bázi iontové výměny. 

Interkalace smektitů (pevná fáze) se uskutečňují třemi postupy: 

1) solid - liquid: reakcí mezi smektitem a roztokem dané organické látky, 

2) solid - gas: reakcí mezi smektitem a parami organické látky, 

3) solid - solid: reakcí mezi smektitem a organickou látkou v pevném stavu. 

 Organické molekuly jsou rozměrově obvykle větší 

než mezivrstevní materiál přírodního smektitu, a proto je 

proces spojen s výraznou expanzí struktury smektitů 

ve směru kolmém na vrstvy. K reakci mezi organickou 

molekulou a smektitem dochází při intenzivním třepáním 

obou složek [38]. 

 Interkalace organickými molekulami se běžně 

využívá při rentgenografické identifikaci smektitů, kdy se 

porovnávají rtg difrakční záznamy před a po sycení. 

U smektitů dochází vlivem interkalace k výraznému 

zvýšení mezirovinné vzdálenosti, a tím k posunu polohy 

první bazální difrakce směrem k nižším úhlům 2Θ, viz 

obr. 6., čímž se smektity odlišují, např. od chloritů či slíd. 

       

Obr. 6 Bazální difrakce 
smektitu po interkalaci. [vlastní 

měření autorky diplomové práce]. 
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3.2.5. Sorpční vlastnosti jílových minerálů 

 V posledních letech byly jílové minerály použity jako jeden z vhodných 

nízkonákladových adsorbentů pro odstranění barev z odpadních vod. Mezi studované jíly jako 

adsorbenty patří vrstevnaté silikáty (např. montmorillonit). Je dobře známo, že záporný náboj 

jílů je dán vyměnitelnými kationty, kterými jsou obvykle Na+ a Ca2+. Je možné změnit 

povrchové vlastnosti jílů nahrazením anorganických kationtů s jinými kationty. Proces 

modifikace (interkalace anorganickými ionty) může vyvolat obrovskou změnu v povrchové 

struktuře a pórech jílů a zprostředkovat tak praktické aplikace jílů jako adsorbentů nebo 

katalyzátorů [39]. 

 Mezi nejužívanější jílové minerály patří bentonity ze skupin smektitů, jak bylo již 

zmíněno. Pomocí těchto smektitických jílů byla prováděna řada sorpcí jak už organických 

kationaktivních barviv, např. malachitové zeleně, reaktivní modré RB15, basic blue (BB 41), 

tak i farmaceuticky užívaných látek, např. karbamazepinu [39]. 

 V případě sorpcí organických barviv se jednalo o barviva s aromatickou strukturou, 

na níž byla vázaná amino skupina či dusík. Bylo zjištěno, že u sorpcí bentonitu hrála velkou 

roli hodnota pH, doba kontaktu adsorbentu s adsorbátem, teplota a navážka jílu (adsorbentu). 

 U barviva RB 19 se účinnost sorpce pomocí bentonitu snižovala s rostoucím pH. 

Nejvyšší množství tohoto barviva se sorbovalo při pH 1-3, viz obr. 7. Byly použity různé 

navážky jílu, pro maximální odstranění barviva byla použita navážka bentonitu 0,025 g. 

Rovnováha mezi bentonitem a adsorbátem v roztoku bylo dosažena do 60 minut [40]. 

 

Obr. 7 Vliv pH na adsorpci barviva RB 19 pomocí bentonitu při 20 °C [40]. 
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 Při sorpci malachitové zeleně pomocí bentonitu byla adsorpce účinnější s ohledem 

na stoupající pH. Maximální adsorpce barviva, což je ˃ 90 %, byla při hodnotě pH 9 

a navážce bentonitu 0,05 g. Rovnováha mezi barvivem a bentonitem byla dosažena mnohem 

rychleji a to během 10 minut třemi po sobě jdoucími kroky, a to: 

 1. krokem byla adsorpce molekul barviva k vnějšímu povrchu adsorbentu (difúzní 

děj), ve 2. kroku pronikají molekuly barviva do mikro- a makropórů adsorbentu (difúze 

do pórů) a 3. krokem byla reakce mezi adsorbentem a adsorbátem na povrchu či v mezivrství 

adsorbentu [41]. 

 Účinnost adsorpce byla silně ovlivněna hodnotou pH. Výsledek ukazuje na zvýšení 

adsorpce z 29 na 91 % s nárůstem pH z hodnoty 2 na hodnotu 9, viz obr. 8. 

 

Obr. 8 Účinnost adsorpce (v %) na měnící se hodnotě pH pro malachitovou zeleň [41]. 

 

 V obou případech zmíněných výše byla příprava interkalátů totožná s postupem, 

kterým byla studována v této diplomové práci sorpce barviva p-fenylendiaminu pomocí obou 

slévárenských jílových minerálů. Konkrétně byl navážen jílový minerál a připraven roztok 

daného barviva. Z roztoku barviva byly připraveny různé koncentrace a napipetovány 

k navážce jílového minerálu. Hodnota pH celé koncentrační řady interkalátů byla upravena 

pomocí NaOH nebo HCl. Po určitou dobu byly interkaláty třepány, poté odstředěny a výluhy 

proměřeny na VIS při dané vlnové délce λ. 
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 Srovnáním účinnosti adsorpce kationaktivního barviva BB 41 pomocí bentonitu či 

montmorillonitu bylo zjištěno, že oba tyto typy jílů jsou schopny zachytit až 99 % barviva 

(koncentrace 0,8 g/l) při laboratorní teplotě oproti jiným typům jílů, např. perlitu, kde došlo 

k zachycení pouze 43 % barviva o nižší koncentraci (0,02 g/l). Vliv pH na průběh sorpce, jak 

je zmíněno viz výše, byla touto studií sorpce barviva BB 41 pomocí bentonitu 

a montmorillonitu potvrzena. Jak lze vidět na obr. 9, je chování montmorillonitu odlišné 

od bentonitu. U montmorillonitu je vidět v rozmezí pH 3-6, že množství zachyceného barviva 

BB 41 je v podstatě konstantní. U bentonitu však při pH 2 je retence barviva nejnižší, došlo 

k výraznějšímu poklesu adsorpční kapacity oproti montmorillonitu. Avšak adsorpce barviva 

do bentonitu je rychlejší, což je vidět na obr. 9 a naznačuje tak lepší afinitu jílu k BB 41. Se 

zvyšující se hodnotou pH 2-3 se zvyšuje adsorbované množství barviva. Pro hodnoty pH 

kolem 4-6 je průběh podobný jako u montmorillonitu. Zajímavostí montmorillonitu je jeho 

závislost na teplotě, která není ovlivněna průběhem adsorpce. Důvodem může být jeho 

jednotná mikrostruktura spojena se sníženou energií mezi adsorpčními místy. U bentonitu 

naopak se adsorpční účinnost zvyšuje se zvyšující se teplotou velmi výrazně. Závěrem lze 

tedy konstatovat, že užití jílových minerálů bentonitu a montmorillonitu je účinnější 

pro proces adsorpce oproti jílovým minerálům typu perlitu. Retence barviva byla ovlivněna 

jak hodnotou pH, tak i teplotou [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vliv adsorpční kapacity na hodnotě pH po adsorpci BB 41 [42]. 
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 Při úniku toxických látek do odpadních vod vždy nedochází k úplnému odstranění či 

včasnému použití sorbentů jak už jílových minerálů, či jiných účinných prostředků.  

 Pomocí ekotoxikologických testů pak lze zjišťovat dopad úniku toxické látky na faunu 

a flóru v životním prostředí, tak i člověka samotného. 

 

3.3. Ekotoxikologie 

 Ekotoxikologie se zabývá studiem toxického působení látek lidského či přírodního 

původu na živé organismy, jejich populace a společenstva tzn., že sleduje účinky toxických 

látek na různých organizačních úrovních ekosystémů. Kromě sledování účinků látek na živé 

systémy je předmětem ekotoxikologické práce i monitoring toxických látek v životním 

prostředí. Organismy a prostředí jsou v interakci. Prostředí ovlivňuje organismy a organismy 

ovlivňují prostředí, ve kterém žijí. Pro každý organismus jsou důležité nejen kvalitní abiotické 

zdroje, ale i funkční biotický systém, ekosystém, tedy společenství různých organismů 

v určitém životním prostředí. Přítomnost toxických látek, jakožto nepříznivých faktorů, je 

nežádoucí nejen z důvodu přímého toxického působení na jednotlivé organismy, ale 

i z důvodů narušování biotických vazeb a narušování rovnováhy ekosystémů [43]. 

 

3.3.1. Ekotoxikologické biotesty 

 V případě, že dochází působením toxických látek k narušení ekosystémů, jsou 

experimentálně prováděny testy s organismy tzv. biotity. Biotesty se provádějí za přesně 

definovaných podmínek a jejich výstupem je sledovaná odpověď testovacího systému. 

Testovacím systémem bývá živý organismus, tkáň, populace či společenstvo organismů. 

Toxická látka může v určité koncentraci způsobovat smrt organismu, zpomalovat jeho vývoj 

či ovlivňovat jeho metabolické funkce [44]. 
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3.3.1.1. Základní členění ekotoxikologických biotestů 

 Dělení ekotoxikologických biotestů je značně nejednotné a různorodé. Jedním z dělení 

může být [45]: 

a) dělení podle délky expozice na akutní, semiakutní (semichronické) a chronické.  

 Testy akutní toxicity jsou testy, jež sledují účinek projevující se okamžitě nebo 

ve velice krátkém čase (hodiny), a to po jednorázovém podání vyšší dávky. Charakterizuje 

se hodnotami LD50 a LC50 (LD50, LC50 - letální = smrtelná dávka pro 50 % jedinců). 

 Testy subchronické (subakutní) toxicity, jejichž cílem je zjistit kumulativní vlastnosti 

látek, pracují v rozmezí 28-90 dnů. Po tuto dobu je podávána obvykle jednou denně velice 

malá dávka. Testy na chronickou toxicitu pracují v dlouhé časové expozici nízkých dávek, 

a to v čase delším, obvykle déle než tři měsíce [44].  

b) dělení podle pokročilosti designu testovacího systému:  

biotesty 1. generace: jsou klasické (standardní) testy, jejich postupy jsou validovány, jak 

mezinárodní legislativou, tak i legislativou ČR. Bývají však značně neekonomické.  

biotesty 2. generace: jsou mikrobiotesty, což jsou alternativní biotesty, které se stále více 

využívají. Jsou výhodné tím, že lze použít širokou škálu testovacích organismů. Nahrazují 

používání zvířat pro testy toxicity (in vitro tkáně ryb), šetří laboratorní a kultivační prostor 

a vyžadují jen malé objemy vzorků. Nevýhody spočívají především v tom, že nejsou jejich 

postupy validovány legislativou ČR [45].  

biotesty 3. generace: jsou biosenzory, biosondy a biomarkery. Jsou to nové testy, jejichž 

vývoj postupuje. Jsou založeny na využívání fluorescenčního záření toxické látky.  

biotesty 4. generace: jsou tzv. „on-lineˮ systémy s dálkovým přenosem dat, jsou zcela nové 

a stále se vyvíjející.  

c) dělení podle trofické úrovně testovacích organismů. V tomto případě se rozdělují testy 

na producentech, což jsou organismy získávající energii absorpcí slunečního záření (rostliny) 

nebo jednoduchými reakcemi (bakterie oxidující anorganické sloučeniny), konzumentech 

a destruentech.  

• Mezi konzumenty se řadí organismy, které v rámci potravního řetězce získávají energii 

z organických látek vytvořených producenty (býložravci, masožravci, všežravci).  
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• Destruenti jsou organismy rozkládající složité organické látky až na anorganické 

(bakterie, houby, bičíkovci). 

d) dělení podle testovací matrice. V životním prostředí se vyskytuje celá řada matric. Jejich 

základní rozdělení je na abiotické a biotické matrice. Abiotická matrice je charakterizována 

fyzikálními a chemickými parametry (tzv. složka neživé přírody, voda, půd). Spolu 

s biotickou matricí tvoří ekosystém. Biotické matrice jsou rostliny a živočichové. Testované 

matrice jsou zejména voda, půda, vzduch, sediment, odpad nebo chemická látka. 

e) podle spektra testovacích organismů se rozdělují testy na jednodruhové (single species) 

a vícedruhové (multi species - přírodní populace a laboratorní směsi kultur).  

f) podle typu testovaného vzorku se dělí testy na čisté chemické látky (hydrofobní, hydrofilní, 

těkavé), směsi látek, přírodní vzorky (většinou o známém, či částečně známém složení, se 

směsnou kontaminací, s neznámými interakcemi mezi kontaminanty). Zde je interpretace 

výsledků testů nejobtížnější.  

g) podle způsobu přípravy vzorku se rozdělují testy o definované koncentraci chemických 

látek, či testování výluhů přírodních vzorků (extrakce organickými rozpouštědly, vodou, 

různé pH, teplota, aj.).  

h) podle stupně komplexnosti detekčního systému. Testování má probíhat od jednodušších 

ke složitým systémům, tj. od enzymatických zkoušek, biofondů, buněčných a tkáňových 

kultur in vitro až po populace, mikro/mezo kosmos a terénní experimenty.  

i) podle způsobu vyhodnocení se rozdělují testy letálních efektů (mortalita, imobilizace), 

subletálních efektů (chování organismů - např. rychlost a směr pohybu), hodnocení 

fyziologických aktivit (fotosyntetická asimilace, enzymatická aktivita, změny 

na membránách, přírůstky - délka kořene rostliny (elongace kořene), počtu buněk v populaci, 

hmotnosti organismu), reprodukční aktivita, malformace a teratogenita, apod.  

j) speciální testy pro hodnocení rizik v životním prostředí. V určitých, jasně definovaných 

případech, kdy je pro konkrétní interpretaci nutno stanovit jiné než běžné (toxické, letální) 

efekty na testovací organismus, je k dispozici řada speciálních biotestů pro stanovení, např. 

těchto parametrů: trofie, mutagenita/genotoxicita nejen na bakteriích, ale také na rostlinách 

volně žijících zvířatech a rybách, teratogenita, embryotoxicita na obojživelnících 

a reprodukční testy na rybách, korýších, obojživelnících, ptácích, apod. [46,47]. 
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 Stanovení akutní a semichronické toxicity neznámých látek, např. výluhů 

z průmyslových odpadů nebo ze skládek, odpadních vod určených pro zavlažování, slouží 

k určení toxického vlivu látek na vodní organismy a semena rostlin. Zatímco testy chronické 

toxicity se používají k určení negativních účinků látek při jejich dlouhodobém působení 

na organismy, slouží akutní testy toxicity k určení okamžitého účinku látek, který vyvolává 

úhyn organismů, v mírnějším případě jejich stresové chování. Výsledkem ekotoxikologické 

zkoušky je hodnota efektivní koncentrace testované látky EC50. Podle této hodnoty lze 

testovanou látku zařadit do tříd toxicity a odhadnout míru jejího škodlivého působení 

na vodní organismy [48]. 

 

3.3.1.2. Princip provedení testu toxicity  

 Postup hodnocení látek je znázorněn z hlediska ekotoxicity na obr. 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Schéma postupu při testu ekotoxicity [49]. 

 Nejprve se provádí předběžný test. V předběžném testu se vzorek o neznámé toxicitě 

podrobí první zkoušce s testovacími organismy. Nejčastěji se používají 2 paralelní nasazení 

s 2 kontrolami. Cílem je zjistit, zda látka vykazuje toxické účinky či nikoliv. Nedojde-li 

k toxickému efektu, je předběžný test hodnocen jako negativní, následuje ověřovací test. Ten 

se ověřuje v šesti paralelních nasazeních. Nedojde-li k toxickému efektu o 10 % převyšující 

efekt v kontrole, je i zde výsledek hodnocen jako negativní a další testování se neprovádí.  
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 V případě toxického efektu nižšího než 50 % se další testy neprovádějí a zjištěné 

skutečnosti se zaznamenají do protokolu. Překročí-li toxický efekt 50 %, přistupuje se 

k orientačnímu testu. 

 Cílem orientačního testu je zjistit nejvyšší koncentraci látky, při které ještě nedochází 

k toxickému efektu na organismy (NOEL) a nejnižší koncentraci, která působí letálně 

(LOEL). K vlastnímu určení hodnoty EC50 (maximální efektivní koncentrace, která vyvolá 

50% inhibici organismů) se pak používá základní test, který se sestává zpravidla z několika 

různých koncentrací v rozmezí stanoveném orientačním testem, viz obr. 11. Optimální 

koncentrační řada má jednu koncentraci blízkou EC50 a koncentrace s nižší a vyšší odezvou 

kolem hodnoty EC50 [43,50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Princip volby testovacích koncentrací [48]. 
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3.3.1.3. Interpretace výsledků 

 Výsledek je negativní, jestliže v ověřovacím testu nedojde k překročení 10% 

imobilizace či úhynu ve srovnání s kontrolou. Jestliže v ověřovacím testu uhyne méně než 

50 % (ale více než 10 %) testovaných organismů, nelze hodnotu EC50 stanovit a tato 

skutečnost se uvede do protokolu. Výsledek je hodnocen jako pozitivní. 

 

V testech ekotoxicity se obvykle určují tyto parametry: 

• LC50 (letální koncentrace) - koncentrace, která způsobí mortalitu 50 % testovaných 

organismů, 

• EC50 (účinná koncentrace) - koncentrace, která způsobí inhibici 50 % testovaných 

organismů, 

• NOEL (NOEC) (no observed effect concentration) - nejvyšší koncentrace, u které nelze 

prokázat účinek, 

• LOEL (LOEC) (lowest observed effect concentration) - nejnižší koncentrace, u které je 

možné prokázat účinek.  

 

3.3.1.4. Určení EC50 

 Možností, jak určit hodnotu EC50, je více. Na obr. 12 je patrné, že závislost mortality 

na koncentraci má sigmoidální charakter. Nejjednodušší je postavit proti hodnotám mortality 

logaritmy koncentrací a závislost v okolí EC 50 vyjádřit pomocí nelineární regrese. V bodě 

EC50 má totiž křivka inflexní bod a v jejím okolí je její průběh přibližně lineární. Dalšími 

metodami určení EC50 pro živočichy, je např. probitová analýza, ad. [50]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Sigmoidální závislost úhynu na logaritmu koncentrace [50]. 
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3.3.1.5. Význam ekotoxikologických testů 

 Biotesty jsou významné v monitoringu životního prostředí. Podávají kompletní 

informaci k chemickým analýzám. Slouží pro odhad rizik spojených s výskytem testované 

látky v životním prostředí [50]. 

 V celkovém přístupu hodnocení kontaminace složek životního prostředí by vedle sebe 

měly stát jak metody chemické, tak i biologické. Základním úskalím v interpretaci získaných 

dat je jak vzorkování, tak i předúprava vzorků z důvodu různých požadavků na provádění 

chemických analýz či biotestů [43].  

 Laboratorní testy toxicity byly vyvinuty a prováděny k prokázání případných 

nepříznivých účinků, které mohou mít chemické látky na biologické systémy. Akutní 

a chronické biotesty sloužily například k hodnocení chemických látek, pokud jde o jejich 

potenciální nebezpečnost; prováděly se biomonitorované studie, na základě kterých se 

odvozovala kritéria jakosti vod. Problémy, pro které byly ekotoxikologické biotesty vyvíjeny, 

se týkaly především dobře definovaných polutantů, jako jsou kovy a pesticidy. Dnes se však 

efekty znečištění netýkají pouze mortality, ale do popředí se dostávají dlouhodobější 

a obtížněji rozpoznatelné vlivy jako je mutagenita, karcinogenita, vliv na růst, reprodukci 

apod. [52].  

 Rozsah testů, jejich uspořádání a hodnocení, je dán cílem, pro který jsou prováděny. 

Při vyšetřování havárií na povrchových vodách se hodnotí vzorky vody z hlediska přítomnosti 

toxické látky počtem uhynulých organismů ve srovnání s kontrolou. Při hodnocení akutní 

toxicity chemických látek, přípravků a odpadů, případně odpadních vod, se zjišťují hodnoty 

LC50 (testy na rybách), hodnoty EC50 (v testech na zástupcích mořských bakterií) a hodnoty 

IC50 (v testech na zelených řasách, hořčice bílé a na okřehku). Důležitá je také doba působení 

(expozice), která je dána metodikou příslušného testu toxicity [53]. 

 Výsledné parametry jsou porovnány s výsledky získanými pro jiné látky, jako jsou 

např. referenční látky [54]. 

 Pro posouzení toxického účinku barviva p-fenylendiaminu byly zvoleny tři 

ekotoxikologické testy, které se výrazně odlišovaly v průběhu testu a zjišťování toxicity. Mezi 

tyto zkoušky patří test semichronické toxicity s okřehkem menším, kdy pouhým okem se dá 

sledovat počet lístků, jejich nekróza a chloróza. Zatímco u genotoxicity cibule 

pod mikroskopem lze pozorovat chromozomální aberace a mikrojádra v buňkách 

a u biolumiscence bakterií Vibrio fischeri inhibice emise světelného záření. 
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3.3.2. Příklady ekotoxikologických testů 

3.3.2.1. Semichronický test toxicity na okřehku menším (Lemna minor L.) 

 Test se používá k testování toxicity roztoků a suspenzí vůči zástupci vyšších vodních 

rostlin okřehku menšímu (Lemna minor L.). Testuje se, obdobně jako u řas, inhibice růstu 

vodní rostliny podle růstové křivky. Délka expozice je 7 dní při světle 10 000 lux. Z tohoto 

pohledu lze hovořit o toxicitě při semichronické expozici, neboť je zahrnut jak okamžitý 

účinek při uvedení organismu do testu, tak i dlouhodobé působení, které se projeví v inhibici 

nárůstu nových generací. 

 Test inhibice růstu okřehku menšího (Lemna minor L.) je standardizovaný test 

a metodika se řídí normou ČSN EN ISO 20079 s názvem Jakost vod - Stanovení toxických 

účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor L.) - Zkouška inhibice růstu 

okřehku [53,55]. 

 

3.3.2.1.1. Charakteristika organismu 

 Lemna minor L., viz obr. 13, se řadí do oddělení rostlin krytosemenných 

(Angiospermophyta) kvetoucích, třídy jednoděložných (Monocotyledonopsida), čeledě 

Lemnaceae. Z hydrobiologického hlediska se řadí do tzv. měkké vegetace, která zahrnuje 

rostliny plovoucí na vodní hladině (natantní) a rostliny ponořené (submerzní). Tato makrofyta 

jsou do určité míry vítána na obhospodařovaných vodních plochách, protože slouží jako 

vhodná potrava, např. pro ryby a vodní ptactvo [56]. 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Okřehek menší (Lemna minor L.) [57]. 
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 Okřehky prorůstají hladinu stojatých vod a jsou nejznámějším zástupcem 

pleustonického společenstva. Za příhodných podmínek vytvářejí kompaktní porosty, které 

nepropouští světlo, a jejichž kyslík uniká do vzduchu, což vede ke zhoršení jakosti vod 

pod nimi [58]. 

 Okřehek má výborné akumulační schopnosti, pozorované zejména u sloučenin dusíku, 

fosforu a u těžkých kovů. Test je jednoduchý, citlivý a nákladově efektivní. Test je nejen 

užitečný pro stabilní vzorky (odpadní vody obsahující kovové ionty), ale i nestabilní vzorky 

(odpadní vody obsahující těkavé organické látky). Oproti ostatním cévnatým rostlinám roste 

rychleji a rozmnožuje se. Test byl navržen na počátku roku 1950, avšak jeho použití se stalo 

důležitým v posledních letech [59]. 

 

3.3.2.1.2. Princip testu 

 Rostliny okřehku menšího se nechají růst v různých koncentracích testované látky 

rozpuštěné ve Steinbergově živném roztoku. Současně se nasadí testovací rostliny 

do kontrolního živného roztoku bez testované látky. Test trvá 7 dní v kultivační komoře, která 

zajišťuje stálou intenzitu světla 10 000 lux během celého testu. V intervalu 24 hodin se 

kontroluje a zaznamenává stav rostlin a počet lístků. Cílem testu je kvantifikovat účinky látky 

na vegetativní růst okřehku posouzením počtu listů, rychlosti růstu a alespoň jedné ze tří 

volitelných charakteristik: velikosti listové plochy, hmotnosti sušiny nebo obsahy chlorofylů. 

Srovnání růstu v testovaných roztocích a kontrole se stanovuje pomocí koncentrace IC50, lze 

zjišťovat i hodnoty LOEL a NOEL [58].  

 

3.3.2.1.3. Vyhodnocení testu 

 Cílem testu je stanovit účinky testované látky na vegetativní růst okřehku. Hlavním 

výstupním parametrem je hodnota IC50. 

 Kontrola testovacích organismů se provádí zjišťováním počtu lístků a sledováním 

vzhledu kolonií alespoň každé 2-3 dny a při ukončení testu. Sleduje se odumřelá tkáň lístku 

(bílá nebo rozmočená), tzv. nekróza a zežloutnutí tkáně lístků, tzv. chloróza. 

 Kromě počtu lístků se hodnotí účinek testované látky na konečné množství biomasy. 

Biomasu lze stanovit buďto jako listovou plochu nebo jako hmotnost sušiny (sušení biomasy 
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při 60 °C do dosažení konstantní hmotnosti vzorku) nebo jako obsahy chlorofylů a obsah 

pigmentů spektrofotometrickým měřením. 

 U jednotlivých vzorků se změří absorbance (A) při vlnových délkách 666 a 653 nm, 

v případě methanolu jako roztoku k vyluhování chlorofylu a a b. Tyto hodnoty se dosadí 

do jednotlivých rovnice 1-3, kdy se zjistí obsah chlorofylu a, b (cChl a, cChl b) a pomocí jejich 

součtu obsah celkového chlorofylu (cChl celk.) [58]. 

cChl a = 15,65 · A666 – 7,34 · A653    (1)  

cChl b = 27,05 · A653 – 11,21 · A666    (2) 

cChl celk. = cChl a + cChl b    (3) 

 Pomocí vypočtených hodnot koncentrací chlorofylů se vypočítá následně obsah 

pigmentů  pro danou toxickou látku u okřehku, viz rovnice 4. 

Mpigm = V · Cpigm  ,    (4) 

kde Mpigm je obsah pigmentu (absolutní množství) [g], V je objem rozpouštědla ve zkumavce 
[ml] a Cpigm je koncentrace chl a nebo chl b [g/ml]. 
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3.3.2.2. Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa L.) 

 Genotoxicita (toxicita pro genom) je vlastnost některých chemických, fyzikálních 

a biologických faktorů (genotoxických faktorů) interagovat s DNA za vzniku ireverzibilních 

změn. Jejich důsledkem je letalita, vznik mutace, karcinogeneze, indukce fágu (fág = virus 

infikující bakterie) a další procesy [60]. 

  Test na cibuli (Allium cepa L.) je účinným pro screening chemických látek a in situ 

monitoring genotoxicity kontaminantů v životním prostředí. Test se hojně využívá 

pro studium genotoxicity mnohých pesticidů, k odhalení indukce chromosomálních aberací 

v kořenových špičkách buněk cibule. Rezidua pesticidů mohou být také v ovoci a zelenině 

a představovat tak riziko pro zdraví člověka. Cibule je velmi citlivá na toxické účinky látek. 

 

3.3.2.2.1. Charakteristika organismu 

 Testovacím organismem je cibule (Allium cepa L.), např. Stuttgartská varieta, viz obr. 

14. Mohou však být použity i jiné odrůdy. Cibule by měly mít velikost 15-22 mm a váhu 

přibližně 2-4 g. Pokud jsou skladovány v chladu (10-15 ºC) a suchu, mohou být využívány až 

rok od sklizně. 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Cibule (Allium cepa L.) - Stuttgartská varieta [61]. 

 

3.3.2.2.2. Princip testu 

 Test genotoxicity na cibuli poskytuje snadný screening chemických látek a vzorků 

s genotoxickým účinkem, zvláště vůči rostlinám. Obvykle nejprve předchází test inhibice 

elongace kořene (semichronický test na cibuli trvající 72 hodin), jehož cílem je nalézt 

hodnotu EC50. Poté se vzorek testuje na přítomnost chromosomálních aberací a mikrojader, 

kdy je hodnota EC50 zvolena jako nejvyšší testovaná koncentrace [58]. 
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MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA 

 Mikroskopická analýza zahrnuje stanovení mitotického indexu, přítomnost mikrojader 

v interfázních buňkách a chromosomálních aberací v buňkách pozdní anafáze či časné 

telofáze [58], viz obr. 15. 

 

     

 

 

 

Obr. 15 Interfáze buňky v anafázi (A), telofází (B) [62]. 

 Interfázní jádro je kompaktní, jednotlivé chromosomy nelze odlišit. Buňka není 

připravena na dělení. Naproti tomu v pozdní anafázi - časné telofázi, jaderné dělení vrcholí. 

Mitotický index se stanovuje počítáním všech stádií mitotických buněk (dělících se buněk) 

celkem v 1000 buňkách. Chromozomální aberace lze hodnotit tehdy, pokud je mitotický 

index nad 10/1000. Pak se aberace vyhodnocují v prvních 100 buňkách v anafázi nebo 

telofázi, kdy jsou preparáty prohlíženy zprava doleva, nahoru a dolů. V interfázních buňkách 

se vyhodnocuje přítomnost mikrojader. Mikrojádra jsou fragmenty chromosomů, obalené 

jadernou membránou, viz obr. 16. 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Mikrojádro v živočišné buňce [60]. 

 

3.3.2.2.3. Vyhodnocení testu 

 Pro statistické zhodnocení výsledků se používá χ2 test. Takto se dá posoudit, zda je 

testovaný vzorek genotoxický či nikoliv.  

 

A B 
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3.3.2.3. Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

 Test zhášení bioluminiscence bakterií je velice jednoduchá, plně automatizovaná 

metoda ke stanovení toxických účinků látek na fotoaktivních bakterií Vibrio fischeri. I přes 

celosvětové rozšíření této metodiky stále není v ČR zahrnuta do standardních baterií testů. 

Tato metoda vedle testů na rybách, perloočkách, řasách či semenech rostlin rozšiřuje baterii 

testů o další skupinu organismů - o destruenty [58].  

 Test inhibice bioluminiscence mořských bakterií Vibrio fischeri (známý pod názvy 

Microtox, Lumistox, apod.) se provádí podle souboru ISO norem: ČSN EN ISO 11348-1, 

ČSN EN ISO 11348-2 a ČSN EN ISO 11348-3 [55]. 

 

3.3.2.3.1. Charakteristika organismu 

 Bakterie Vibrio fischeri, viz obr. 17, jsou nejrozšířenějšími organismy v analýze 

toxicity emitující světlo. Jsou to gramnegativní, pohyblivé a velmi variabilní mořské 

bioluminiscenční bakterie. 

 Luminiscenční bakterie jsou používány ke snadnému, rychlému a spolehlivému 

měření toxicity a sledování toxicity chemických látek a odpadních vod [63]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Bakterie Vibrio fischeri [63]. 
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3.3.2.3.2. Princip testu 

 Podstata testu spočívá ve srovnání bioluminiscence bakterií před a po expozici 

toxickou látkou. Metodika je vhodná pro určení toxicity zakalených či zabarvených roztoků. 

K testování se používá bakterie Vibrio fischeri. V genomu těchto bakterií byla zjištěna 

přítomnost lux operonu lux CDABE, který je tvořen geny zodpovědnými za schopnost buněk 

luminovat. Bakterie přirozeně emitují světlo, jež vzniká v organismu při chemické reakci 

katalyzované enzymem luciferásou. Děj, který je katalyzován enzymem, a probíhá v živých 

organismech, se nazývá biolumiscence. Tento jev je znám tisíce let pozorováním světelkování 

moře, světelkování pařezů či světlušek apod. [18]. Reakce vedoucí k emisi světla probíhá dle 

rovnice 5 [64]: 

FMNH2 + O2 + R-CHO + luciferin           oxyluciferin + FMN + R-COOH + H2O + světlo,(5) 

kde FMH2 je redukovaný fiboflavin, FMN je flavinmononukleotid a R je organický 
substituent. 

  Inhibice emise světelného záření se stanovuje u bakterií vystavených vhodně 

zvoleným koncentracím toxikantu. Sledovaným jevem je snížení luminiscence bakterií, která 

se měří po době expozice 5, 15 a 30 minut při teplotě 15 °C. Pomocí vhodně zvolených 

koncentračních řad je možné stanovit koncentrace, při nichž je inhibice minimální (LOEL) 

a celý interval až po koncentrace působící úplné zhášení bakterií (LC) [58].  

 

3.3.2.3.3. Vyhodnocení testu 

 Výsledkem testu je závislost inhibice světelné aktivity bakterií na logaritmu 

koncentrace testovaného vzorku. Podstatou vyhodnocení testu je poměr úbytku světelné 

produkce bakterií ke zbývající světelné produkci. Tento poměr vyjadřuje hodnota γ. Dle 

definice je γ = 1 právě v bodě EC50, kdy množství úbytku světelné aktivity je stejné jako 

množství právě produkované. Veškerá výstupní data jsou vyhodnocena pro interval  

5, 15 a 30 min zvlášť, proto lze sledovat reakci organismu na toxikant v průběhu času.  

  

luciferása 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 Pro získání dat a vyhodnocení testů toxicity a průběhu adsorpce PPD na jílových 

minerálech bylo třeba použít řadu chemikálií, materiálů a různých přístrojů jak pro samostatné 

měření, tak také vyhodnocení výsledků. Konkrétní typy jsou uvedeny v kapitole viz níže - 

Vzorková základna. 

4.1. Vzorková základna 

 Pro diplomovou práci byly použity tyto chemikálie a materiály. 

4.1.1. Použité chemikálie a materiály 

ROZTOKY PRO SORPCI p-FENYLENDIAMINU NA SLÉVARENSKÉ TYPY JÍLŮ 

    (při různých hodnotách pH) 

 

• p-fenylendiamin (číslo produktu 78429, M = 108,14 g/mol), p.a., firma Sigma-Aldrich 

s.r.o. (ČR), roztok o koncentraci 0,35 mol/l, 

• jílové minerály (o složení, viz tab. 7 [34]): 

Bentonit B75 (neaktivovaný přírodní bentonit s vysokým obsahem montmorillonitu), 

Sabenil C30 (natrifikovaný přírodní montmorillonit). 

 

Pro úpravu pH na hodnotu pH 1, 4 a 8 byly použity tyto roztoky: 

• HCl (konc.), (1:1), (1:2), (1:10), (1:200), (1:400), p.a., firma Merci, s.r.o. (ČR), 

• NaOH (1:1), (1:10), p.a., firma Merci, s.r.o. (ČR). 

  



39 
 

Tab. 7 Vlastnosti a chemické složení jílového minerálu Bentonit B75 a Sabenil C30 [34]. 

 Bentonit B75 Sabenil C30 

CEC [meq/g] 0,56 2,54 

d001 [nm] 1,47 1,37 

S [m2/g] 71,9 86,5 

SiO2 [hm. %] 44,15 42,63 

TiO2 [hm. %] - 4,37 

Al2O3 [hm. %] 10,37 9,80 

Fe2O3 [hm. %] 11,31 12,66 

CaO [hm. %] 5,34 6,81 

Na2O [hm. %] < 0,24 < 0,25 

K2O [hm. %] 0,92 0,89 

MnO [hm. %] 2,87 0,23 

P2O5 [hm. %] - 0,66 

H2O [%] 21,45 6,45 

S - specifický povrch, CEC - kationtově výměnná kapacita, d001 - hodnota bazální difrakce  
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ROZTOKY A MATERIÁLY PRO EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY 

 Pro ekotoxikologické testy byl použit jako standard dichroman draselný. Poté byly 

jednotlivé testy toxicity provedeny se samostatným barvivem p-fenylendiaminem. 

• dichroman draselný, p.a., firma Merci, s.r.o. (ČR), roztok o koncentraci 1 g/l, 

• p-fenylendiamin (číslo produktu 78429, M = 108,14g/mol), p.a., firma Sigma-Aldrich, 

s.r.o. (ČR), roztok o koncentraci 0,35 mol/l. 

 
a) Test toxicity při semichronické expozici na okřehku menšímu (Lemna minor L.) 

• rostliny okřehku menšího (Lemna minor L.), dodavatelem je jeden z členů rybářského 

spolku Opava. 

Tab. 8 Složení zásobních roztoků pro kultivaci okřehku [57]. 

zásobní roztok chemikálie navážky 

I 

KNO3 17,50 
KH2PO4 4,50 
K2HPO4 

 
0,63 

II MgSO4·7H2O 
 

5,00 

III Ca(NO3)2·4H2O 
 

14,75 

IV H3BO3 

 
120,00 

V ZnSO4·7H2O 
 

180,00 

VI Na2MoO4·2H2O 
 

44,00 

VII MnCl2·4H2O 
 

180,00 

VIII 
FeCl3·6H2O 760,00 

Na2-EDTA·2H2O 1500,00 

 Nejprve byly připraveny jednotlivé zásobní roztoky (I-VIII), viz tab. 8. Jednotlivé 

navážky byly přepočteny na menší objemy než 1 litr. Navážky zásobních roztoků I-III byly 

přepočteny na objem 100 ml roztoku, byly naváženy a kvantitativně převedeny do 100 ml 

odměrných baněk. Následně byly doplněny demineralizovanou vodou po rysku a promíchány. 

U zásobních roztoků IV-VIII byly navážky přepočteny na objem 10 ml roztoku, naváženy 

a kvantitativně převedeny do 10 ml odměrných baněk. Po doplnění odměrných baněk 

demineralizovanou vodou po rysku byly roztoky promíchány.  

[g/l] 

[mg/l] 
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 Po přípravě všech zásobních roztoků I-VIII, byly do jednolitrové odměrné baňky 

odpipetovány tyto objemy: ze zásobních I-III roztoků bylo odpipetováno po 20 ml 

a ze zásobních roztoků IV-VIII bylo odpipetováno po 1 ml. Odpipetované podíly byly dány 

do připravené1-litrové odměrné baňky. Tato 1-litrová odměrná baňka byla doplněna 

demineralizovanou vodou po rysku. Po důkladném promíchání byl připraven zásobní roztok 

pro stanovení semichronické toxicity okřehku menšího o objemu 1 litr. Tento roztok byl 

připraven 2 dny před použitím k samostatnému testu, pro ustálení jeho hodnoty pH. Hodnota 

pH u tohoto roztoku byla v rozmezí 5,5±0,5, což je při testování požadováno [57]. 

 

b) Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa L.) 

Roztoky na fixaci a maceraci jsou tyto: 

• ethanol 50%; 99,9%, p.a., Merci, s.r.o. (ČR), 

• ledová (koncentrovaná) kyselina octová, p.a., firma Merci, s.r.o. (ČR), 

• aceton, p.a., Penta, s.r.o. (ČR), 

• směs xylenů, p.a., Penta, s.r.o. (ČR), 

• lihobenzín 70, 96%, Penta, s.r.o. (ČR), 

• roztok FAA (pro přípravu 50 ml roztoku FAA bylo zapotřebí: 44 ml ethanolu 50 %; 3,5 ml 

formaldehydu; 2,5 ml ledové (koncentrované) kyseliny octové), vše čistoty p.a., firma Merci, 

s.r.o. (ČR). 

 Prosycování a zalévání jednotlivých mikroskopických preparátů kořenových špiček 

cibule bylo provedeno do Bio-Plastu (parafín), Barned s.r.o. (ČR). Barvení preparátů bylo 

provedeno v acetoorceinu, p.a., firmy Penta, s.r.o. (ČR). K přichycení kořenových špiček 

cibule na podložní sklíčka byla použita pryskyřice, firma Merci, s.r.o. (ČR). Po veškerých 

procesech („žehleníˮ - bližší popis viz kap. 4.4.1. , barvení atd.) byly preparáty na podložním 

sklíčku přikryty krycím sklíčkem pokrytým průhlednou vrstvou pryskyřice. 

Tab. 9 Složení kultivačního média pro cibuli [55]. 

chemikálie koncentrace [mg/l] 

CaSO4 60 
MgSO4 60 

NaHCO3 96 
KCl 4 
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 Byly naváženy jednotlivé chemikálie čistoty p.a. do 1-litrové odměrné baňky. CaSO4  

byl však nejdříve rozpuštěn zahříváním a třepáním, až poté byl smíchán s ostatními solemi, 

viz tab. 9. Odměrná baňka byla doplněna po rysku a důkladně protřepána.  

 Tento roztok byl připravován 2 dny před jeho použití k testu jako v případě zásobního 

roztoku pro test na okřehku menším, aby se ustavilo pH roztoku. Hodnota pH u tohoto 

roztoku se pohybovala v rozmezí 5,5-8, což je opět při testu požadováno [55]. 

 

c) Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

• luminiscenční bakterie Vibrio fischeri LCK 482, šarže 13319 (dle DIN/EN/ISO 11348), 

mraženy a konzervovány při teplotě = -18°C. Bakterie jsou dodávány ve speciálním balení 

se suchým ledem, Ekotechnika, a.s. (ČR), 

• reakční roztok, Ekotechnika, a.s. (ČR) (součást dodávaného balení s bakteriemi), 

• 2% roztok NaCl, p.a., firma Merci, s.r.o. (ČR). 
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4.1.2. Použité přístroje a techniky pro vyhodnocení dat 

 V této diplomové práci byly pro sorpci p-fenylendiaminu na slévárenské jíly typu- 

Sabenil C30, Bentonit B75 a ekotoxikologické testy použity tyto společné přístroje 

a techniky: 

• Pro přesné navážení vzorků jílů a Petriho misek s lístky okřehku pro stanovení obsahu 

sušiny byly použity analytické váhy s přesností na čtyři desetinná místa od firmy UNIPRO 

- ALPHA C.S., s. r.o. (ČR) s přesností±0,1 mg. 

• Ke grafickému vyhodnocení adsorpčních izoterem a jednotlivých závislostí 

ekotoxikologických zkoušek byl použit software Origin, verze 6.1, firmy OriginLab®. 

• Veškeré laboratorní sklo a vzorky lístků okřehku menšího pro stanovení obsahu sušiny 

byly sušeny v sušárně BMT Ecocell standard, MMM Group (Německo). 

• Pro přípravu demineralizované vody bylo použito zařízení Aqual® 25 (ČR), s reverzní 

osmózou. Vodivost demineralizované vody byla 0,32 µS/cm a hodnota pH 5,93. 

 

 Jednotlivé ekotoxikologické testy a sorpce p-fenylendiaminu na slévárenské typy 

jílových minerálů - Sabenil C30 a Bentonit B75 vyžadovaly specifické a individuální přístroje 

a techniky pro dané procesy a to konkrétně:  

 

SORPCE PPD NA SABENIL C30 A BENTONIT B75 

(při různých hodnotách pH) 

 

• Pro úpravu pH roztoků  pro sorpci p-FDA na jílové minerály (Sabenil C30, Bentonit B75) 

byl použit pH-metr typu inoLab pH Level 2, WTW GmbH & Co.KG (Německo) 

s tříbodovou kalibrací na WTW pufry pH 4,01; 7 a 10.  

• Vzorky suspenzí (o objemu 100 ml) byly třepány na laboratorní třepaččce Multi-Shaker 

PSU 20, Biosan (Německo), 240 ot./min., 155° orbitálně-180 s, 150° reciprokálně-20 s 

a 5°; vibračně-5 s. Třepáno bylo vždy 24 hodin. 

• Po 24 hodinách byly vzorky odstředěny na laboratorní odstředivce Heinz Janetzki S60 KG 

(Německo), 2000 ot./min., doba odstředění byla od 60-80 min. 
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• Pro změření absorbancí u kalibračních roztoků a výluhů po interkalaci barviva PPD na 

jílové minerály Sabenil C30 a Bentonit B75 při třech hodnotách pH 1, 4 a 8, a vlnových 

délkách λ pro Sabenil C30: pH 1: 401 nm, pH 4: 460 nm, pH 8: 450 nm, pro Bentonit B75: 

pH 1: 384 nm, pH 4: 379 nm, pH 8: 465 nm, byl použit  dvoupaprskový UV-VIS 

spektrofotometr typu UV-1604 UV-VISIBLE Spectrophotometer Shimadzu (Japonsko). 

Měření bylo provedeno v 1 cm křemenných kyvetách proti slepému stanovení. 

• Rentgenová difrakční (RTG) fázová analýza byla provedena na rentgenovém difraktometru 

Ultima IV (RIGAKU) (uspořádání Brag-Brentano, záření CuKα) se scintilačním 

detektorem. Práškové vzorky byly vtlačeny do plochého skleněného držáku. Měření 

probíhalo v reflexním modu za konstantních podmínek 40 mA, 40 kV, 2,4°/min, rozsah 

měření 2 - 50° 2θ.  

• Modelování mezivrství jílových minerálů a p-FDA byl použit software Ghemical, 

molecular mechanics methods all-atom MM methods (Tripos 5.2 + bothers). 

 

EKOTOXIKOLOGICKÉ ZKOUŠKY 

a) Test toxicity při semichronické expozici na okřehku menšímu (Lemna minor L.) 

• Klimatizační komora s osvětlením KBW - růstová komora, firmy Binder GmbH 

(Německo) (zařízení splňuje požadavky pro nastavení optimální teploty (0-70 °C se 

světlem, 5-60 °C bez světla) a osvětlení (9000-13000 lux) pro definované kultivační 

procesy - pro botaniky, testy klíčivosti, ke kultivacím apod.). 

• Pro měření absorbancí výluhů lístku okřehku menšího byl použit dvoupaprskový UV-VIS 

spektrofotometr typu UV-1604 UV-VISIBLE Spectrophotometer Shimadzu (Japonsko). 

Měření bylo provedeno v 1 cm skelněných kyvetách proti slepému stanovení. 

 

 

b) Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa L.) 

• Jednotlivé mikroskopické preparáty cibulových špiček byly po zaletí do parafínu nařezány 

v přístroji HM 325 MICROM GmbH (Německo), na tloušťku 7 µm.  

• Topná deska, firmy Harry Getigkeit GmbH (Německo), pro tzv. „žehleníˮ 

mikroskopických preparátů kořenových špiček za účelem odstranění zbytků parafínu 

po nařezání kořenových špiček cibule (tloušťka 7 µm) na podložní sklíčko. 
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• Obrazy jednotlivých snímků byly zpracovávány mikroskopem firmy ZEISS Axiostar Plus, 

jenž byl propojen s kamerou firmy OLYMPUS C5060 WZ a multimediálním PC, zvětšení 

100 až 400-krát. Pro analýzu obrazu mikroskopických preparátů cibulových špiček byl 

využit software Quick Photo Camera 2.3. 

• Kovová forma a plastové vaničky pro zalití kořenových špiček cibule do parafínu. 

• Termopec pro stečení vosku z podložních sklíček, teplota 56-58 °C. 

 

Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

• Luminometr LUMIStox 300 - LPV 321, firmy Hach-Lange GmbH (Německo). 

• Termostat LUMIStherm, firmy Hach-Lange GmbH (Německo). 

 

 Statistická data pro test genotoxicity cibule a zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio 

fischeri byla vyhodnocena v programu QC.ExpertTM, verze 2.7 TriloByte® Statistical 

Software 2005, Pardubice (ČR).  

 Dále byly použity tyto pomůcky: parafilm, nůžky, pinzeta, filtrační papír, průhledná 

potravinářská fólie, alobal, běžné laboratorní sklo (odměrné baňky, kádinky, atd.), pravítko, 

rtuťový teploměr, stojany na zkumavky, skleněné zkumavky (20 ml), gumové zátky 

na zkumavky, plastové jamky, exsikátor, Petriho misky (vnitřní průměr 50 mm, výška 5 mm), 

skleněné tyčinky se zahnutým koncem, buničitá vata, lednice, rouška, plastový tác, Eppendorf 

nádobky, plastové zalévací formy, kovová zalévací forma, podložní a krycí sklíčka, pipety 

nastavitelné a nedělené o různých objemech, speciální kyvety pro test bioluminiscence, atd. 

 Všechny experimenty byly provedeny za normálního tlaku a laboratorní teploty, 

kromě testu ekotoxicity na okřehku menším, který vyžadoval osvětlení  6500-10000 lux. 
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4.2. Sorpce p-fenylendiminu na slévárenské typy jílových minerálů 
    (Sabenil C30, Bentonit B75) 

 Účelem provádění sorpcí je zachytávání konkrétních toxických látek na povrch či 

do mezivrství jílových minerálů a snížení tak jejich projevů toxicity na životní prostředí. 

 Pro studium sorpce pomocí levných slévárenských jílů Bentonitu B75 a Sabenilu C30 

byl použit p-fenylendiamin (PPD). Jedná se o toxickou látku, využívanou v kosmetickém 

průmyslu a v průmyslu výroby Kevlarových vláken, jak bylo již zmíněno v teoretické části 

diplomové práce. Sorpce p-fenylendimainu byla studována na Na-montmorillonitu  

(Na-MMT typu SWy-2) v bakalářské práci [14]. Množství adsorbované na povrch či 

mezivrství jílového minerálu Na-MMT klesalo s rostoucí hodnotou pH. Nejvíce PPD bylo 

sorbováno, a to 15,42 g při pH 1 a nejméně 0,94 g při pH 8 na jíl SWy-2. Protože je tento 

jílový minerál drahý, byly použity pro sorpci PPD levnější a v přírodě běžně se vyskytující 

jílové minerály. 

 

4.2.1. Postup provedení sorpce 

 Nejprve bylo naváženo 0,1 g jílu (Sabenilu C30 nebo Bentonitu B75) do 250 ml PE 

lahviček s přesností na 4 desetinná místa. K těmto navážkám jílů byl pipetován roztok PPD  

(o koncentraci 0,35 mol/l) o různých objemech tak, aby byl celkový objem roztoku suspenze 

roven 100 ml. Koncentrace roztoků suspenzí byla připravena od 0 mol/l (slepé stanovení) až 

po nejvyšší koncentraci PPD 0,35 mol/l. U celé koncentrační řady roztoků bylo upraveno pH 

na danou hodnotu (pH 1, pH 4 nebo pH 8) pomocí HCl (1:1, 1:2, 1:10, 1:200, 1:400) a NaOH 

(1:1, 1:10). 

 PE lahvičky s roztoky upravenými na danou konkrétní hodnotu pH±0,05 jednotek byly 

třepány po dobu 24 hodin na třepačce s cyklem 240 ot./min., 155° orbitálně-180 s, 150° 

reciprokálně-20 s a 5°; vibračně-5 s. Po 24 hodinách bylo proměřeno pH u roztoků suspenzí, 

popřípadě upravených na příslušnou hodnotu. Poté byly suspenze v PE lahvičkách umístěny 

do odstředivky. Odstředění probíhalo 60-70 minut při 2000 otáčkách/min. 

 Po odstředění byl roztok nad interkalátem slit do 100 ml PE nádobek pro každou 

koncentraci zvlášť. U těchto roztoků byla následně změřena jejich absorbance při dané vlnové 

délce a hodnotě pH, a spočtena zbytková koncentrace barviva ve filtrátu, viz rovnice 6.  
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kde a je adsorbované množství [mol/g], c je koncentrace sytícího roztoku PPD [mol/l], ce je 
rovnovážná koncentrace barviva [mol/l], m je navážka jílového minerálu [g] a V je objem 
sytícího roztoku [l]. 

 Ještě před změřením absorbancí roztoků po odstředění, byla před každou sorpcí PPD 

na jílové minerály provedena kalibrace PPD na slepé stanovení (jíl + 100 ml destilované vody 

upravené na pH stejné jako měla proměřována kalibrační řada), upraveného na dané pH. 

Jednotlivé vlnové délky pro všechny 3 kalibrační křivky PPD (pH 1, pH 4 a pH 8) byly 

určeny z absorbančních křivek o nejvyšší koncentraci v rozmezí vlnových délek 200-800 nm. 

 Z kalibrace PPD pro sorpci PPD na Bentonit B75 a Sabenil C30 byly zjištěny vlnové 

délky, při kterých pak byla proměřována celá koncentrační řada roztoků zbytkového PPD 

po sorpci v 1 cm křemenných kyvetách proti slepému stanovení.  

  



48 
 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

0

20

40

60

80

100

a 
[m

m
ol

/g
)]

 P
P

D

c
e
 [mol/l] PPD

 

4.2.2. Diskuze výsledků sorpce p-fenylendiaminu na jílové minerály 

  Byly sestrojeny křivky, které se svým tvarem blížily Langmuirově adsorpční izotermě, 

v závislosti adsorbovaného množství PPD na rovnovážné koncentraci PPD, viz graf 1 a 2. 

Parametry těchto izoterem pro sorpci PPD na Sabenil C30 a Bentonit B75 pro dané hodnoty 

pH (1, 4 a 8) jsou uvedeny v tab. 10 a 11. Absorbovaná množství (am) byla zjištěna 

z linearizovaného tvaru Langmuirovy izotermy, viz druhý vzorec rovnice 7. 

Langmuirova izoterma je dána závislostí adsorbovaného množství na tlaku, avšak 

pro případ adsorpce z kapaliny se místo tlaku p v rovnici objeví koncentrace c [65]. 

Vyjádření závislosti adsorbovaného množství plynu na povrchu tuhého adsorbentu 

při jeho rovnovážném tlaku za konstantní teploty, bylo původně odvozeno na základě 

kinetických představ, že: 

• se vytváří jen jedna vrstva molekul (monovrstevná adsorpce), 

• pravděpodobnost adsorpce je stejná na všech místech povrchu, 

• adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují. 

Nejčastěji je Langmuirova izoterma psána v těchto tvarech, viz rovnice 7:  

a = 	 a ∙
∙

∙ 		
			nebo				 = 	

∙
+	   ,  (7) 

kde a je množství adsorbovaného plynu za rovnovážného tlaku p, konstanta b je pouze funkcí 
teploty, am je maximální adsorbovaného množství potřebné k úplnému pokrytí povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Langmuirovy adsorpční izotermy po sorpci PPD na Sabenil C30 při pH 1, 4 a 8. 

  

  pH 8 

  pH 1 

  pH 4 
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Tab. 10 Parametry Langmuirových adsorpčních izoterem a rovnice lineárních regresí 
pro sorpci PPD na Sabenil C30 pro dané hodnoty pH. 

*  vlnové délky stanovené z absorbančních křivek při kalibraci PPD pro dané hodnoty pH 

 Z grafu 1 a tab. 10 je patrné, že k nejvyšší adsorpci PPD na Sabenil C30 dochází 

při pH 1, odpovídající rovnovážné koncentraci 0,05 mol/l PPD. Při této hodnotě pH odpovídá 

adsorbované množství 9,66 g/g. Od této rovnovážné koncentrace se již adsorbované množství 

p-fenylendiaminu nemění. S rostoucí hodnotou pH klesá hodnota rovnovážné koncentrace 

i adsorbovaného množství PPD pro Sabenil C30. Pro adsorpční izotermu při pH 4 dochází 

k nárůstu adsorbovaného množství PPD na Sabenil C30 (4,08 g/g) do hodnoty rovnovážné 

koncentrace 0,025 mol/l a při pH 8 (1,99 g/g) do 0,0125 mol/l. Od těchto uvedených hodnot 

rovnovážných koncentrací PPD se adsorbované množství PPD pro dané hodnoty pH dále 

nemění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Langmuirovy adsorpční izotermy po sorpci PPD na Bentonit B75 při pH 1, 4 a 8. 

  

 Sabenil C30 
hodnota pH 1 4 8 

vlnová délka [nm]* 401 460 450 
am [mmol/g] PPD 89,3 37,7 18,4 

am [g/g] PPD 9,66 4,08 1,99 
R2 0,9999 0,9999 0,9990 

rovnice lineární regrese 
z kalibrace pro PPD 

y = 22,379·x - 0,011 y = 24,485·x + 0,004 y = 14,685·x - 0,019 

   pH 8 

 pH 4 

 pH 1 
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Tab. 11 Parametry Langmuirových adsorpčních izoterem a rovnice lineárních regresí 
pro sorpci PPD na Bentonit B75 pro dané hodnoty pH.  

*  vlnové délky stanovené z absorbančních křivek při kalibraci PPD pro dané hodnoty pH 

 Z grafu 2 a tab. 11 je patrné, že při nejnižší hodnotě pH (pH 1) se sorbuje nejvíce PPD 

a to 3,96 g/g PPD při rovnovážné koncentraci 0,025 mol/l. Dále se již adsorbované množství 

nemění. S rostoucí hodnotou pH klesá jak adsorbované množství (pH 4 - 2,37 g/g PPD), tak 

i rovnovážná koncentrace PPD (0,015 mol/l), od které se adsorbované množství PPD již dále 

nemění. Při nejvyšší hodnotě pH (pH 8) se adsorbované množství 0,43 g/g dále nemění 

od rovnovážné koncentrace 0,013 mol/l PPD.  

 Srovnáním účinnosti sorpce PPD na obou jílových minerálech bylo zjištěno, že 

vhodnějším typem pro vlastní sorpci PPD se ukázal jílový minerál Sabenil C30, při kterém 

dochází k naadsorbování nejvyššího množství PPD při všech hodnotách pH než s použitím 

jílového minerálu Bentonitu B75 k sorpci. 

 U Bentonitu B75 narůstá adsorbované množství PPD pozvolna, až od rozmezí 

rovnovážných koncentrací od 0,005 do 0,01 mol/l se začíná adsorbované množství zvyšovat 

a u 0,01 mol/l pro všechny hodnoty pH se již nemění. Zatímco u jílového minerálu Sabenilu 

C30 je nárůst rovnovážných koncentrací výraznější a sorpce probíhá ihned. 

 Připravené PPD-interkaláty pro dané hodnoty pH po odstředění byly vysušeny 

při teplotě 40 °C a použity k RTG analýze. Byl porovnán vliv sorpce PPD pro oba jílové 

minerály z pohledu hodnot bazálních difrakcí jednotlivých linií v RTG spektrech. 

  

  

 Bentonit B75 
hodnota pH 1 4 8 

vlnová délka [nm]* 384 379 465 
am [mmol/g] PPD 36,6 21,9 4,0 

am [g/g] PPD 3,96 2,37 0,43 
R2 0,9995 0,9999 0,9953 

rovnice lineární regrese 
z kalibrace pro PPD 

y = 5,4112·x - 0,009 y = 49,661·x - 0,179 y = 23,7204·x - 0,028 
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4.2.3. Vliv sorpce na hodnotu bazální difrakce v mezivrství p-fenylendiamin-
interkalátů při sorpci p-fenylendiaminu na jíly pro různé hodnoty pH - RTG 
metoda 

 Ke zjištění vlivu hodnoty pH (1, 4 a 8) na hodnoty bazálních difrakcí d001 připravených 

PPD-interkalátů v porovnání s hodnotou d001 původních jílů před sycením PPD byla použita 

rentgenová difrakční (RTG) fázová analýza. Jednotlivé hodnoty bazálních difrakcí obou 

jílových minerálů (Bentonit B75 a Sabenil C30) a hodnoty bazálních difrakcí PPD-interkalátů 

připravených z těchto jílů a roztoku PPD o koncentraci 0,35 mol/l jsou zobrazeny na grafu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 RTG spektra původních jílových minerálů (Bent-Bentonit B75 a Sab-Sabenil C30), 
interkalátů PPD-Bentonit B75 (vlevo) a PPD-Sabenil C30 (vpravo) pro hodnoty pH 
1, 4 a 8. 

 Z těchto spekter vyplývá, že u PPD-interkalátů připravených z obou jílových minerálů 

při hodnotě pH 1 došlo vlivem kyselého prostředí k narušení vrstevnaté struktury jílových 

minerálů. Bylo pozorováno především výrazné snížení relativní intenzity a rozšíření linií 

bazálních difrakcí (d001). Barvivo PPD je adsorbováno na povrchu bentonitu (Bent) i sabenilu 

(Sab), což potvrzuje přítomnost difrakcí barviva (podle karty z databáze ICSD PDF karta 

č. 00-039-1793) na difrakčních záznamech obou interkalátů při pH 1, viz graf 4. Nízká 

hodnota pH (pH 1) způsobuje zesílení kladného náboje molekuly PPD v oblasti –NH2 skupin, 

která se naváže na povrch těchto jílových minerálů (Bent a Sab), které mají záporný náboj. 

Malé množství PPD může být také přítomno v mezivrství obou jílů po sycení roztokem PPD. 

 pH 8   pH 8 

 pH 4  pH 4 

 pH 1  pH 1 
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 V mezivrství jílu Sabenil C30 je pravděpodobně PPD uspořádán ve formě monovrstvy 

paralelní s bazální rovinou [66]. 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 Difrakční záznam PPD-interkalátů na bázi jílových minerálů Bent a Sab při pH 1 
totožných podle karty z databáze ICSD PDF karta č. 00-039-1793 difrakčního 
záznamu barviva PPD (označeno pomocí * = difrakční linie PPD).  

 U PPD-interkalátu na bázi Bent připraveného při pH 4 došlo ke snížení relativní 

intenzity bazální difrakce vlivem sorpce PPD a posunu z 1,48 nm na hodnotu 1,52 nm. 

U interkalátu PPD-Sabenil bylo zjištěno snížení relativní intenzity, zúžení linie bazální 

difrakce a posunu z 1,29 nm na 1,50 nm, což značí, že došlo k výraznější adsorpci barviva 

do mezivrství sabenilu a kationtové výměně barviva za mezivrstevní kationty jílového 

minerálu Sabenilu C30 (eventuálně výměně vody). 

 K nejvýraznější změně došlo při pH 8 u obou interkalátů po sorpci PPD. Jedná se 

o oblast zásaditého pH, kdy se kladný náboj molekuly PPD zeslabuje. Při této hodnotě pH 

nedochází k výrazné kationtové výměně, resp. vyloučení mezivrstevních kationtů jako 

při pH 1. U interkalátu PPD-Bentonit (pH 8) byl pozorován posun na d001 = 1,55 nm a u 

interkalátu PPD-Sabenil (pH 8) na d001 = 1,58 nm. Tato změna značí, že při pH 8 došlo 

k nejvýraznější adsorpci barviva do mezivrství Sabenilu C30. 

  Kapacita mezivrství je omezena, což vysvětluje, že výsledky sorpčních křivek, 

ukazují nejvyšší sorbované množství barviva ve vzorcích při pH 1, kde došlo k adsorpci na 

povrchu především u Bentonitu B75. 

 Zajímavostí je linie samostatného jílu Sabenil C30 s hodnotou bazální difrakce 

1,01 nm, jehož relativní intenzita je při hodnotě pH 1 malá a s rostoucí hodnotou pH roste 

a posouvá k nižší hodnotě bazální difrakce (vyšší hodnota 2θ). Tato linie se vyskytuje 

u skupiny minerálů typu vermikulit, kde charakterizuje bezvodou fázi, ve které se nachází 

nehydratované kationty v mezivrstevném prostoru. Je možné, že při interkalaci PPD 

na Sabenilu C30 bude hrát obsah vody významnou roli, což by bylo třeba dokázat další 

2 theta (°) 

In
te

nz
it

a 
(c

ps
) 

*p-fenylendiamin 

   Bent-pH 1 

   Sab-pH 1 



 

analytickou metodou jako je nap

v RTG spektru Sabenilu C30 je hodnota bazální difrakce 

u smektitů dochází ke spon

a zaplňování prostoru mezi hydrata

Dochází při tom k tzv. „rozevírání

k hydrataci vnitřních povrchových vrstev minerál

hodnotou hydratovaného Na

dána tedy obsahem Na

a uspořádanosti struktury.  

 Pro lepší pochopení vlivu pH na adsorpci to

do mezivrství jílových minerál

získaných hodnot bazálních difrakcí interkalát

pro hodnoty pH 1, 4 a 8, viz obr. 18.

pravděpodobně sorbovat do st

malému rozšíření mezivrství, viz tab. 12

0,430 nm, hloubka 0,180 nm, výška 0,635 nm)

na povrch (u obou jílových minerál

Tab. 12 Hodnoty bazálních difrakcí jílových minerál
pro jednotlivé hodnoty pH 1, 4 a 8. 

 
 d001

difrakce [nm]
jílový minerál 
PPD-interkalát pH 1 
PPD-interkalát pH 4 
PPD-interkalát pH 8 

        

BENTONIT B75

 

 

 

 

Hodnota bazální difrakce

Obr. 18 Vizualizace mezivrství 

1,45 nm1 
1,52 nm2 
1,55 nm3 
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analytickou metodou jako je např. IČ spektroskopie nebo termická analýza

RTG spektru Sabenilu C30 je hodnota bazální difrakce linie při 1,25 nm. 

 dochází ke spontánní hydrataci vyměnitelných kationů v mezivrstevním prostoru 

ování prostoru mezi hydratačními obaly vyměnitelných kationtů

rozevíráníˮ silikátových vrstev a vzniku bobtnacího tlaku, který vede 

ních povrchových vrstev minerálů. Hodnota bazální difra

hodnotou hydratovaného Na-MMT s jednou vrstvou molekuly vody v

Na+ iontu v mezivrství montmorillonitu 

 

Pro lepší pochopení vlivu pH na adsorpci toxické látky PPD na povrch 

ivrství jílových minerálů (Bent a Sab) byly zhotoveny přibližné 

získaných hodnot bazálních difrakcí interkalátů PPD-Bentonit B75 

4 a 8, viz obr. 18. Tyto vizualizace zobrazují, jak se molekula PPD mohla 

 sorbovat do struktury jílového minerálu (Sab). Protože dochází k

ení mezivrství, viz tab. 12, a v porovnání s rozměry molekuly PPD

nm, hloubka 0,180 nm, výška 0,635 nm), probíhala pravděpodobn

(u obou jílových minerálů), do mezivrství (pravděpodobně jen pro Sabenil C30).

Hodnoty bazálních difrakcí jílových minerálů (Bent a Sab), 
hodnoty pH 1, 4 a 8.  

Bentonit B75  

001 - bazální 
difrakce [nm] 

rozšíření 
mezivrství [nm] 

 d001 - bazální 
difrakce [nm]

1,48 -  1,29
1,45 -0,03  1,46
1,52 0,04  1,50
1,55 0,07  1,58

              

         SABENIL C30 

Hodnota bazální difrakce: 1 - pro pH 1; 2 - pro pH 4; 3 - pro 

Vizualizace mezivrství Bentonitu B75 a Sabenilu C30 při interkalac

1,46 nm1 
1,50 nm2 
1,58 nm3 

 spektroskopie nebo termická analýza. Další zvláštností 

1,25 nm. Je známo, že 

mezivrstevním prostoru 

nitelných kationtů molekulami vody. 

a vzniku bobtnacího tlaku, který vede 

. Hodnota bazální difrakce 1,25 nm je 

jednou vrstvou molekuly vody v mezivrství [67]. Je 

 vlivem interkalace 

xické látky PPD na povrch či 

řibližné vizualizace ze 

Bentonit B75 a PPD-Sabenil C30 

jak se molekula PPD mohla 

Sab). Protože dochází k velmi 

ěry molekuly PPD (šířka 

ěpodobně adsorpce PPD 

ě jen pro Sabenil C30).  

Sab), PPD-interkalátů 

Sabenil C30 
bazální 

difrakce [nm] 
rozšíření 

mezivrství [nm] 
1,29 - 
1,46 0,17 
1,50 0,21 
1,58 0,29 

pro pH 8. 

ři interkalaci PPD. 
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4.3. Test toxicity při semichronické expozici na okřehku menším pro  
p-fenylendiamin 

 Okřehek menší (Lemna minor L.) je jedním z nejcitlivějších testovacích organismů 

při stanovování ekotoxických účinků škodlivých látek pro vodní ekosystémy. Při realizaci 

testu inhibice růstu se rostliny nechají po dobu 7 dnů růst v živném roztoku, ke kterému je 

přidána testovaná látka v různých koncentracích. Pro kontrolu se nasadí testovací rostlina 

i do živného roztoku bez testované látky. V časovém intervalu se zaznamenává stav rostlin 

a počet lístků (stélek). Cílem je určit účinek látky na růstovou rychlost, tedy vegetativní růst, 

založený na počtu lístků při různých koncentracích testované látky ve srovnání s růstovou 

rychlostí v kontrolním roztoku bez testované látky. Tento test se používá na posouzení přímé 

toxicity odpadních vod, slouží k posouzení toxicity odpadních vod na vegetativní růst rostlin, 

eventuálně i pro samostatnou toxickou látku, v této práci pro p-fenylendiamin.  

 Metoda je standardizována normou ČSN EN ISO 20079 [53,55]. 

 

4.3.1. Postup testování okřehku menšího na standard K2Cr2O7 a p-fenylendiamin 

 Před samostatným začátkem testu byl připraven živný roztok 1-2 dny před jeho 

použitím, aby se stabilizovalo pH (5,5±0,5), jak je požadováno [57]. Složení živného roztoku 

pro kultivaci okřehku menšího je uvedeno v tab. 8, kap. 4.1.1. 

 Po ustavení hodnoty pH živného roztoku byl proveden test semichronické toxicity 

na okřehku menším. Nejprve byla připravena koncentrační řada roztoků K2Cr2O7 nebo PPD 

do 250 ml odměrných baněk. Z těchto odměrných baněk bylo odpipetováno vždy po 100 ml 

do 250 ml kádinek vždy v paralelním stanovení (A, B) pro každou koncentraci, včetně 

slepého stanovení, viz obr. 19. Do těchto testovacích a kontrolních kádinek byly opatrně 

pinzetou (lze i skleněnou tyčinkou) přeneseny čtyři 3-lístkové a čtyři 2-lístkové kolonie 

okřehku. Celkový počet lístků v každé koncentraci byl tedy na počátku testu roven 20, 

v případě paralelního stanovení roven 40. 

 

 

 

Obr. 19 Nachystané roztoky pro paralelní slepá stanovení A, B s okřehky (2x20 lístků)  
[foto autorka]. 

A B 
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 Takto nachystané kádinky byly postaveny na plastový tác, na němž byl položen 

teploměr. Celý plastový tác s kádinkami a okřehky byl přikryt průhlednou potravinářskou 

fólii, viz obr. 20. Tento tác byl dán do kultivační komory, která se nachází na pracovišti CNT 

(Centrum nanotechnologií), budova CPIT (areál VŠB-TUO Poruba). Kultivační komora, viz 

obr. 20 (vpravo), zajišťovala předepsané podmínky testu a to stále stejné působení světla 

10 000 lux a konstantní teplotu 23 °C po celou dobu probíhajícího testu (7 dní). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Plastový tác s roztoky v kádinkách a okřehky připravený k umístění do kultivační 
komory pro test semichronické expozice na okřehku menším. 

 Kontrola testovacích organismů byla prováděna zjišťováním počtu lístků a sledováním 

vzhledu kolonií po 72 (3. den) a 168 hodinách (7. den) expozice, kdy po 168 hodinách byl test 

pro stanovení růstové rychlosti, inhibice růstu a zaznamenávání vzhledu lístků ukončen. 

Při počítání lístků a sledování vzhledu kolonií, byla sledována odumřelá tkáň lístku (bílá nebo 

rozmočená), tzv. nekróza a zežloutnutí tkáně, tzv. chloróza, jak bylo uvedeno v teoretické 

části diplomové práce. 

 Lístky z jednotlivých kádinek s testovanými roztoky (K2Cr2O7 nebo PPD) byly 

vyjmuty a použity k další fázi testu. Lístky z kádinky v paralelním stanovení označené jako A 

byly použity pro stanovení hmotnosti sušiny a lístky z kádinky v paralelním stanovení 

označené jako B použity pro extrakci ke stanovení pigmentů a obsahu chlorofylů 

spektrofotometrickým měřením při daných vlnových délkách. 
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• stanovení obsahu sušiny: 

 Lístky z kádinek (stanovení A) byly přeneseny na předem zvážené, na 4 desetinná 

místa, malé Petriho misky (vnitřního průměru 50 mm a výšky 5 mm) pro každou koncentraci 

zvlášť. Poté byly Petriho misky s lístky okřehku z jednotlivých koncentrací zváženy a vloženy 

do sušárny, kde byly sušeny při teplotě 60 °C do konstantní hmotnosti. Po vychladnutí 

v exsikátoru byly Petriho misky se sušinami jednotlivých vzorků zváženy s přesností na 

4 desetinná místa. Z rozdílu úbytku hmotnosti byl sestrojen graf v závislosti na logaritmu 

koncentrace a následně byla vypočtena hmotnost sušiny. 

 

• obsah pigmentů a chlorofylů: 

 Lístky z kádinek (stanovení B) byly pomocí buničité vaty zbaveny přebytečné vody, 

a všechny (pro danou koncentraci) dány opatrně pomocí pinzety do 20 ml skleněných 

zkumavek. Do každé zkumavky pro danou koncentraci s biomasou bylo odpipetováno 10 ml 

methanolu, zkumavky byly zašpuntovány gumovou zátkou, překryty parafinem (aby 

nedocházelo k úniku methanolu) a protřepány tak, aby všechny lístky byly do methanolu 

ponořeny. Celý stojan se zkumavkami byl následně zabalen do alobalu (aby nebyly světelně 

exponovány), a poté byl uložen do lednice, kde byla konstantní teplota 4-6 °C. Během 7 dnů 

extrakce byly zkumavky jednou denně protřepány, aby byly zajištěny podmínky pro dobře 

probíhající extrakci. Po každém protřepání zkumavek musely být všechny lístky okřehku 

menšího stále ponořeny v methanolu, aby došlo k vyluhování chlorofylů. Po 7 dnech byla 

extrakce ukončena a spektrofotometricky změřena absorbance výluhů při laboratorní teplotě 

z jednotlivých zkumavek v 1 cm skleněných kyvetách při vlnových délkách 666 a 653 nm 

proti slepému stanovení (methanolu). Z hodnot absorbancí byly vypočteny obsahy chlorofylů 

a, b a celkového; obsah pigmentů chlorofylů (absolutní množství). Obsahy chlorofylů 

a pigmentů byly vyneseny do grafu v závislosti na koncentraci testovaného roztoku (K2Cr2O7 

nebo PPD). 
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4.3.2. Diskuze výsledků testu provedeného na okřehku menším 

 Výsledkem testu semichronické toxicity na okřehku menším (Lemna minor L.) bylo 

stanovení růstové rychlost lístků, inhibice růstu, obsah pigmentů a chlorofylů a, b, které byly 

vypočteny podle následujících vzorců (1-4), (8) a (9). 

a) růstová rychlost µ [počet lístků/doba testu]: 

pro každou testovanou koncentraci (K2Cr2O7 nebo PPD) a kontrolu (slepé stanovení) platí: 

=	
	

 ,    (8) 

kde N0 je počet lístků na počátku testu, Nn je počet lístků na konci testu a tn je doba trvání testu 
[dny]. 

 

b)  inhibice (stimulace) růstu Iµi [%]:  

pro každou testovanou koncentraci (K2Cr2O7 nebo PPD) platí: 

= 	 ∙ 100	,  (9) 

kde Iµi je inhibice pro danou koncentraci i, jež byla zjištěná na základě porovnání růstových 
rychlostí [%]; µc růstová rychlost v kontrole [počet lístků/doba testu] a 
µi růstová rychlost testované koncentrace [počet lístků/doba testu]. 

 

c) absolutní obsah pigmentů a koncentrace pigmentů a, b (bližší popis je uveden v kap. 

3.3.2.1.3. (1-4)). 
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 Pro ověření správnosti pracovního postupu byl test proveden s referentní látkou. Jako 

referentní látka (standard) byl použit dichroman draselný (K2Cr2O7). 

A) Semichronická toxicita pro standard dichroman draselný (K2Cr2O7) 

 Byly připraveny roztoky K2Cr2O7 jednotlivých koncentrací 0; 1; 5; 10; 25; 40; 50; 60 

a 75 mg/l do 250 ml odměrných baněk, které byly doplněny po rysku ředícím roztokem. 

 Z jednotlivých roztoků K2Cr2O7 bylo odpipetováno do dvou kádinek dvakrát 

po 100 ml na 2 paralelní stanovení A, B.  

 Kádinky s jednotlivými roztoky K2Cr2O7 o dané koncentraci byly vloženy 

do kultivační komory s nastavenou teplotou 23 °C a osvětlením 10 000 lux. Po uplynutí 72 

a také po uplynutí 168 hodin byly kádinky s jednotlivými roztoky K2Cr2O7 vyjmuty 

z kultivační komory a spočítány lístky okřehku menšího na K2Cr2O7, ze kterých byla 

spočítána inhibice růstu lístků, viz tab. 13. 

Tab. 13 Inhibice růstu lístků okřehku menšího na K2Cr2O7 po 72 a 168 hodinách pro obě 
paralelní stanovení (A, B). 

 za 72 hodin   za 168 hodin 
koncentrace 

K2Cr2O7 
[mg/l] 

počet 
lístků 
*A/B 

průměrný 
počet 
lístků 

inhibice 
[%] 

 počet 
lístků 
*A/B 

průměrný 
počet 
lístků 

inhibice 
[%] 

0 45/45 45 0  69/71 70 0 
1 43/41 42 8,51  65/64 64,5 6,53 
5 40/38 39 17,65  56/56 56 17,81 

10 35/35 35,5 29,25  47/46 46,5 32,65 
25 29/29 29 54,18  32/30 31 65,02 
40 26/26 26 67,65  26/27 26,5 77,54 
50 22/23 22,5 85,48  22/22 22 92,39 
60 20/21 20,5 96,96  21/19 20 100 
75 20/20 20 100  20/20 20 100 

*  v paralelním stanovení 

 Z tab. 13 vyplývá, že po 72 hodinách nedošlo k výraznějšímu růstu lístků okřehku 

menšího. Na lístcích při vyšších koncentracích (50; 60 a 75 mg/l K2Cr2O7)  byla 

identifikována odumřelá tkáň (bílé zbarvení plochy lístků), tzv. nekróza, avšak i zežloutnutí 

okrajů lístků, tzv. chloróza. Při koncentraci 75 mg/l K2Cr2O7 nebyl pozorován růst lístků, 

došlo k 100% inhibici růstu lístku (IC100). Růstová rychlost počtu lístků za 72 hodin byla 

pro koncentraci 0 mg/l rovna 0,27. Od této hodnoty klesala růstová rychlost počtu lístků za  

72 hodin s rostoucí koncentrací K2Cr2O7 na hodnotu 0, která odpovídala 100% inhibici.  
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 Na základě zjištěných inhibičních koncentrací byl sestrojen graf v závislosti 

na logaritmu koncentrace K2Cr2O7 za 72 hodin, viz graf 5. Body byly proloženy sigmoidální 

křivkou a byla vypočtena hodnota inhibiční koncentrace (IC50) za 72 hodin pro okřehek 

menší. Hodnota inhibiční koncentrace pro K2Cr2O7 za 72 hodin, při které došlo k 50% inhibici 

růstu lístků okřehku menšího (IC50) byla stanovena na (56,14±1,71) mg/l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace K2Cr2O7 
pro okřehek menší za 72 hodin. 

  

 Po 7 dnech expozice (168 hodin) byly opět spočítány lístky okřehku menšího 

v jednotlivých koncentracích K2Cr2O7, viz tab. 13. Kromě nekrózy a chlorózy byly lístky 

oddělovány a bylo vidět ve vyšších koncentracích (od 40 mg/l do 75 mg/l K2Cr2O7) volně 

plovoucí jedno-lístkové kolonie okřehku menšího. K zastavení růstu lístků okřehku menšího 

pro K2Cr2O7 za 168 hodin došlo už při koncentraci nižší než za 72 hodin a to při 60 mg/l. 

Z počtu lístků za 168 hodin byla vypočtena růstová rychlost, jejíž hodnota klesala z 0,18  

(pro koncentraci 0 mg/l) na hodnotu 0 (pro 100% inhibici, tzn. koncentraci 60 mg/l). Inhibice 

byla spočtena z růstové rychlosti a vynesena do grafu v závislosti na logaritmu koncentrace 

K2Cr2O7 pro okřehek menší za 168 hodin, viz graf 6. 
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Graf 6 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace K2Cr2O7 
pro okřehek menší za 168 hodin. 

 

 Z grafu 6 byla spočítána hodnota inhibiční koncentrace pro K2Cr2O7 na okřehek menší 

IC50 (27,31±1,30) mg/l za 168 hodin, která leží v rozmezí deklarovaném pro dichroman 

draselný (10-60 mg/l) [55]. Tímto byla správnost provedeného testu ověřena. 

 Hodnota inhibiční koncentrace podle tabulky 13 rostla s narůstající koncentrací 

K2Cr2O7 a s časem, kterou byl dichroman draselný přítomen v roztoku s okřehkem menším.  

 Lístky z kádinek označených v paralelním stanovení jako A byly zváženy na Petriho 

misce pro každou koncentraci zvlášť. Tyto Petriho misky byly při teplotě 60 °C sušeny 

do konstantní hmotnosti, viz tab. 14, a byl stanoven hmotnostní úbytek lístků okřehku 

menšího před sušením a po vysušení do konstantní hmotnosti, jak již bylo popsáno dříve. 

Závislost rozdílu hmotností lístků před a po sušení na koncentraci K2Cr2O7 je znázorněna 

v grafu 7. 

Tab. 14 Hmotnosti lístků okřehku menšího na K2Cr2O7  před a po sušení, jejich rozdíl  
a poměr hmotností za 168 hodin testování. 

c K2Cr2O7 

[mg/l] 
m před sušením 

[g] 
m po sušení  

[g] 
rozdíl hmotností před 

 a po sušení [g] 
poměr hmotností před  

a po sušení 
0 0,3756 0,0092 0,3664 41x 
1 0,2846 0,0141 0,2705 20x 
5 0,2853 0,0120 0,2733 24x 

10 0,2140 0,0099 0,2041 22x 
25 0,1111 0,0054 0,1057 21x 
40 0,0421 0,0040 0,0381 11x 
50 0,0660 0,0031 0,0629 21x 
60 0,1058 0,0028 0,1030 38x 
75 0,0526 0,0037 0,0489 14x 
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Graf 7 Závislost rozdílu hmotností s rostoucí koncentrací K2Cr2O7 před a po sušení za 
168 hodin testování. 

 

 Z tab. 14 a grafu 7 je vidět poměrně strmý pokles úbytku hmotnosti lístků okřehku 

menšího pro jednotlivé koncentrace K2Cr2O7, tzn. rozdílu hmotnosti před a po sušení. Rozdíl 

hmotností před a po sušení lístků okřehku menšího na K2Cr2O7 po 168 hodinách testování 

klesá s rostoucí koncentrací K2Cr2O7. Při koncentraci 50 a 60 mg/l dochází k vzrůstu rozdílu 

hmotností i poměru hmotností před a po sušení lístků okřehku na K2Cr2O7 za 168 hodin 

v porovnání s ostatními koncentracemi. Úbytek poměru hmotnosti sušením lístků okřehku 

menšího do konstantní hmotnosti oproti lístkům před sušení byl až  

41-násobný (koncentrace 0 mg/l). Při nejvyšší koncentraci K2Cr2O7 (koncentrace 75 mg/l) byl 

úbytek hmotnosti 14-násobný. Nejčastěji však došlo k 20-násobnému úbytku hmotnosti lístků 

okřehku menšího pro K2Cr2O7 (koncentrace 1; 5; 10; 25 a 50 mg/l). 

 Všechny lístky z dané koncentrace byly vyjmuty z kádinek označených v paralelním 

stanovení  B, byly osušeny, přeneseny pomocí pinzety do 20 ml zkumavek. Následně bylo 

do zkumavek s biomasou napipetováno 10 ml methanolu, zkumavky byly zašpuntovány, 

překryty parafilmem pro každou koncentraci zvlášť a důkladně protřepány tak, aby 

po protřepání byly lístky okřehku pouze v roztoku methanolu, jak bylo již konstatováno. 

Stojan se zkumavkami byl obalen alobalem a vložen do lednice. Extrakce v methanolu 

probíhala 7 dní.  
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Obr. 21 Zkumavky s lístky okřehku menšího po 7. denní extrakci v methanolu pro K2Cr2O7 
[foto autorka]. 

 Po 7 denní extrakci byly proměřeny absorbance těchto výluhů, viz obr. 21 při daných 

vlnových délkách (666 a 653 nm) jejíž hodnoty byly použity pro vypočtení obsahu pigmentů  

a koncentrací chlorofylů a, b, celkového, viz tab. 15. Z obr. 21 lze vidět, že při nejnižších 

koncentracích K2Cr2O7 je pozorováno nejvýraznější vyluhování chlorofylů (zelené zbarvení 

výluhů), jehož intenzita klesá s narůstající koncentrací K2Cr2O7 a s klesajícím množstvím 

biomasy. 

Tab. 15 Obsah (M), koncentrace (c) pigmentů a chlorofylů a, b, celkového, jejich vzájemné 
poměry za 15 dní testování pro K2Cr2O7. 

 

 Jednotlivé závislosti koncentrací chlorofylů a obsahy pigmentů na koncentraci 

K2Cr2O7 za 15 dní jsou znázorněny na grafech 8 a 9.  

c K2Cr2O7 

[mg/l] 
c chl. a 

[µg/ml] 
c chl. b 

[µg/ml] 
c chl. celkového 

[µg/ml] 
Mpigmentu 

chl. a [µg] 
Mpigmentu 

chl. b [µg] 
M pigmentů 

celkového [µg] 
0 13,65 5,53 19,18 136,49 55,28 191,77 
1 5,82 2,43 8,26 58,25 24,31 82,56 
5 3,75 2,05 5,77 37,18 20,51 57,68 

10 2,60 1,21 3,81 25,97 12,12 38,10 
25 1,38 0,51 1,89 13,77 5,11 18,88 
40 0,74 0,21 0,94 7,39 2,05 9,44 
50 0,95 0,31 1,26 9,46 3,10 12,56 
60 0,588 0,21 0,80 5,83 2,12 7,95 
75 0,64 0,23 0,87 6,41 2,29 8,71 

0 mg/l  75 mg/l 
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Graf 8 Závislost koncentrace celkového chlorofylu
K2Cr2O7 po extrakci v
b (červené body) po 15 dnech testování

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 Závislost celkového obsah
K2Cr2O7 po extrakci v
testování. 
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 V grafu 9 je vložen zmenšený sloupcový graf, kde je porovnáno zastoupení pigmentů 

chlorofylu a a chlorofylu b, který činí u rostlin 3:1 - 4:1 [58], přičemž dominantním by měl 

být chlorofyl a. Je vidět, že pokles obsahu pigmentů s rostoucí koncentrací si zachovává svůj 

poměr 3:1 s vyšším zastoupením chlorofylu a. 

 Po vyhodnocení všech dat semichronické toxicity po 72 a 168 hodinách na K2Cr2O7, 

stanovení inhibičních koncentrací pro K2Cr2O7 a po ověření platnosti a správnosti 

prováděného testu na K2Cr2O7 bylo na okřehek menší aplikováno samostatné barvivo  

p-fenylendiamin.  
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B) Semichronická toxicita pro p-fenylendiamin (PPD) 

 Nejprve byly připraveny roztoky o přibližné koncentraci PPD s ředícím roztokem, 

jelikož nebyla známa z literárních údajů koncentrace, při které dojde k 50% inhibici (IC50) 

za 72 a 168 hodin. Pomocí přibližných koncentrací PPD a růstu lístků okřehku menšího byla 

pak připravena koncentrační řada od IC0-IC100 a to 0; 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 80; 90 

a 100 mg/l. Po 72 a 168 hodinách byly spočítány lístky okřehku menšího při působení PPD, 

vypočtena inhibice růstu těchto lístků pro jednotlivé koncentrace PPD, viz tab. 16, 

a sestrojeny křivky závislosti inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace PPD, viz graf. 10. 

Během počítání lístků byla na lístcích okřehku menšího na PPD pozorována jak nekróza, tak 

i chloróza (od koncentrace 60 mg/l do 100 mg/l) za 168 hodin. Lístky ve třech nejvyšších 

posledních koncentracích PPD za 168 hodin vypadaly jako ohořelé, okraje měly stočené 

nahoru a na plochách lístků měly znatelné bílé skvrny, viz obr. 22. 

Tab. 16 Inhibice růstu lístků okřehku menšího na PPD po 72 a 168 hodinách pro obě 
paralelní stanovení (A, B). 

 za 72 hodin   za 168 hodin 

koncentrace 
PPD [mg/l] 

počet 
lístků 
*A/B 

průměrný 
počet 
lístků 

inhibice 
[%] 

 počet 
lístků 
*A/B 

průměrný 
počet 
lístků 

inhibice 
[%] 

0 46/46 46 0  93/92 92,5 0 
1 43/44 42 10,92  81/79 80 9,48 
3 39/41 40 16,78  71/71 71 17,27 
5 40/40 40 16,78  64/66 65 23,04 

10 33/35 34 36,29  56/57 56,5 32,19 
20 31/33 32 43,57  41/42 41,5 52,34 
30 26/26 26 68,50  29/30 29,5 74,62 
50 25/25 25 73,21  20/20 20 100 
60 21/23 22 88,56  20/20 20 100 
80 20/22 21 94,14  20/20 20 100 
90 20/20 20 100  20/20 20 100 

100 20/20 20 100  20/20 20 100 
*  v paralelním stanovení 
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Obr. 22 Ukázka lístků okřehku menšího při působení PPD o koncentraci 100 mg/l 
pro paralelní stanovení A, B [foto autorka]. 

 

 Z tabulky 16 vyplývá, že s rostoucí dobou působení PPD na lístky okřehku menšího 

došlo k výraznému zvýšení inhibiční koncentrace u vyšších koncentrací roztoků PPD. 

Hodnota inhibiční koncentrace způsobující 100% zastavení růstu lístků okřehku menšího byla 

za 72 hodin při 90 mg/l, a 168 hodin už při 50 mg/l pro PPD. Při této inhibiční koncentraci 

100 % byla růstová rychlost nulová. Růstová rychlost je definována jako rozdíl počtu lístků 

za 72 nebo 168 hodin (3. nebo 7. den) a počtu lístků na začátku testu (20 lístků), vydělen 

dnem, kdy je počítání lístků okřehku prováděno (3. nebo 7.). S rostoucí koncentrací PPD 

hodnota růstové rychlosti počtu lístků okřehku menšího exponenciálně klesala z hodnoty 0,27 

 (při koncentraci 0 mg/l za 72 hodin) a z hodnoty 0,22 (při koncentraci 0 mg/l za 168 hodin) 

exponenciálně k 0, tzn. k inhibici 100%. Z grafů sigmoidální závislosti inhibice na logaritmu 

koncentrace (graf 10) byly vypočteny hodnoty IC50 za čas 72 a 168 hodin při působení PPD 

na okřehek menší. Za 72 hodin byla spočtena hodnota inhibiční koncentrace (IC50) pro PPD 

na (38,25±1,53) mg/l a za 168 hodin IC50 (23,44±1,16) mg/l. 

. 

 

 

 

Graf 10 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace PPD 
pro okřehek menší za 72 hodin (A) a 168 hodin (B). 
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 Lístky z kádinek označených v paralelním stanovení jako A byly zváženy na Petriho 

misce pro každou koncentraci zvlášť. Tyto Petriho misky byly při teplotě 60 °C opět sušeny 

do konstantní hmotnosti, viz tab. 17, a byl stanoven hmotnostní úbytek lístků okřehku 

menšího před sušením a po vysušení do konstantní hmotnosti. Závislost rozdílu hmotností 

lístků před a po vysušení na koncentraci PPD je znázorněno v grafu 11. 

Tab. 17 Hmotnosti lístků okřehku menšího na PPD  před a po sušení. 

c PPD 
[mg/l] 

m před sušením 

[g] 
m po sušení  

[g] 
rozdíl hmotností před 

 a po sušení [g] 
poměr hmotnosti před a 

po sušení  
0 0,3472 0,0080 0,3392 43x 
1 0,3991 0,0112 0,3879 36x 
3 0,3094 0,0098 0,2996 32x 
5 0,2997 0,0089 0,2908 34x 

10 0,2469 0,0061 0,2408 40x 
20 0,2061 0,0048 0,2013 43x 
30 0,1665 0,0041 0,1624 41x 
50 0,1108 0,0034 0,1074 33x 
60 0,0725 0,0026 0,0699 28x 
80 0,0437 0,0017 0,0420 26x 
90 0,0321 0,0017 0,0304 19x 

100 0,0351 0,0015 0,0336 23x 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 Závislost rozdílu hmotností s rostoucí koncentrací PPD před a po sušení za 168 hodin 
testování. 

 

 Z grafu 11 a tab. 17 lze vidět exponenciální průběh rozdílu hmotností lístku okřehku 

menšího na PPD před a po sušení. Porovnáním hmotností před a po sušení dochází cca k  

40-násobnému úbytku (u koncentrací 0; 10; 20; 30 mg/l PPD). Nejmenší pokles hmotnosti 

nastal (cca 19-násobný) u koncentrace PPD 90 mg/l. Průběh úbytku hmotností má klesající 

charakter s rostoucí koncentrací PPD od 0 až po koncentrae 100 mg/l PPD, na rozdíl 

od K2Cr2O7, kde rozdíl hmotností u koncentrací 50 a 60 mg/l výrazněji vzrostl za 168 hodin.  
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 Všechny lístky z dané koncentrace byly vyjmuty z kádinek označených v paralelním 

stanovení  B, byly osušeny, přeneseny pomocí pinzety do 20 ml zkumavek. Následně bylo 

do zkumavek s biomasou napipetováno 10 ml methanolu, zkumavky byly zašpuntovány, 

překryty parafilmem pro každou koncentraci zvlášť a důkladně protřepány, tak aby 

po protřepání byly lístky okřehku pouze v roztoku methanolu. Stojan se zkumavkami byl 

obalen alobalem a vložen do lednice. Extrakce v methanolu probíhala 7 dní. Po uplynutí doby 

extrakce (7. dní) byly jednotlivé výluhy ve zkumavkách, viz obr. 23, spektrofotometricky 

proměřeny proti slepému stanovení (methanolu) při 2 hodnotách vlnových délek (666 a  

653 nm) a z naměřených absorbancí pak byly vypočteny obsahy pigmentů a koncentrací 

chlorofylů a, b, celkového, viz tab. 18. Z obr. 23 lze vidět, že při nejnižších koncentracích 

PPD je pozorováno nejvýraznější vyluhování chlorofylů (zelené zbarvení výluhů), jehož 

intenzita klesá s narůstající koncentrací PPD a s klesajícím množstvím biomasy. Při vyšších 

koncentracích se začíná projevovat zbarvení PPD (fialové zbarvení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Zkumavky s lístky okřehku menšího po 7. denní extrakci v methanolu pro PPD 
[foto autorka]. 

  

0 mg/l  100 mg/l 
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Tab. 18 Obsah (M), koncentrace (c) pigmentů a chlorofylů a, b, celkového, jejich vzájemné 
poměry za 15 dní testování pro PPD. 

  

 Jednotlivé závislosti koncentrací chlorofylů a obsahy pigmentů na koncentraci 

pro PPD po extrakci za 15 dní v methanolu jsou znázorněny v grafu 12 a 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12 Závislost koncentrace celkového chlorofylu (zelená křivka a body) na koncentraci 
PPD po extrakci v methanolu a jednotlivé zastoupení chlorofylů a (černé body), 
b (červené body) po 15 dnech testování. 

c PPD 

[mg/l] 
c chlorofylu a 

[µg/ml] 
c chlorofylu 

b [µg/ml] 
c chlorofylu 

celková [µg/ml] 
Mpigmentu  
chl. a [µg] 

Mpigmentu 

chl. b [µg] 
M pigmentů 

celkového [µg] 
0 6,75 3,04 9,78 67,45 30,36 97,81 
1 9,03 3,81 12,84 90,29 38,14 128,43 
3 7,69 3,10 10,79 76,87 31,04 107,91 
5 6,79 2,56 9,35 67,95 25,60 93,55 

10 5,33 2,67 8,00 53,28 26,71 79,99 
20 5,03 2,35 7,38 50,32 23,47 73,79 
30 3,10 1,88 4,98 30,97 18,81 49,78 
50 2,20 1,39 3,59 21,98 13,87 35,85 
60 1,97 1,21 3,18 19,68 12,07 31,76 
80 0,97 1,37 2,34 9,65 13,72 23,38 
90 1,10 1,41 2,51 11,02 14,12 25,14 

100 1,06 1,45 2,51 10,62 14,49 25,11 
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Graf 13 Závislost celkového obsahu pigment
po extrakci v methanolu

  

 V grafu 13 je vložen sloupcový graf, kde je porov

chlorofylu a a chlorofylu b 
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4.4. Test genotoxicity na cibuli pro p-fenylendiamin 

  Cílem prováděného testu je vyšetřování toxicity chemických látek a sledování těchto 

látek z hlediska genotoxicity v životním prostředí. Základním krokem prováděného testu je 

zjištění hodnot IC0, IC50 a IC100. Jedná se o hodnoty koncentrací toxické látky, která 

způsobuje inhibici 0, 50 a 100 % testovaných organismů. Kořenové špičky cibule z těchto 

koncentrací jsou dále upravovány a použity pro mikroskopickou analýzu a konečnému 

vyhodnocení genotoxicity. Pro účely testování ekotoxicity je tato plodina velice vhodným 

materiálem, protože je citlivá na vnější prostředí a změny v jeho okolí. 

 

4.4.1. Postup testování cibule na standard K2Cr2O7 a p-fenylendiamin 

 Jako prvním testem při určování toxicity cibule je zkouška semichronické toxicity, 

která je provedena na standardu K2Cr2O7, u kterého je známá hodnota IC50. Provedením 

tohoto testu se standardem K2Cr2O7 a ověření deklarované hodnoty IC50 je ověřena správnost 

testu a lze ho poté použít pro zjišťování toxicity toxické látky. Jako standard byl u této 

metody použit dichroman draselný, u něhož však deklarovaná hodnota IC50 nebyla známa. 

Zjišťování hodnoty IC50 na dichromanu draselném bylo cílem bakalářské práce Ondrúšové 

[20], kdy byly připraveny jednotlivé koncentrace dichromanu draselného 0; 0,01; 0,1; 1; 10; 

24; 50; 100; 160 a 200 mg/l do odměrných baněk objemu 250 ml.  

 Tyto roztoky byly v prvním případě doplněny po rysku ředicím roztokem I., 

kohoutkovou vodou odpuštěnou po dobu 3 minut, což byl deklarovaný postup [68]. Test trval 

72 hodin. Podrobný popis je rozepsán v bakalářské práci zmiňované Ondrúšové [20].  

 Zjištěná hodnota IC0, kdy pro cibuli není K2Cr2O7 toxický (nereaguje), byla průměrně 

1,24 mg/l. Pro IC20 byla průměrná hodnota asi 3,60 mg/l, hodnota pro IC80 byla pak 

88,8 mg/l a pro IC100, kdy je růst kořene zcela zastaven, byla 258,8 mg/l (všechny tyto 

koncentrace byly stanoveny z lineární křivky). Ze sigmoidální křivky vyšly hodnoty IC20 

6,82 mg/l, IC80 pak 54,64 mg/l. Průměrné hodnota IC50 ze sigmoidální křivky (19,25±0,025) 

mg/l a lineární křivky (17,86±0,32) mg/l pro K2Cr2O7 se od sebe lišily jen málo, přesnější je 

však hodnota ze sigmoidální závislosti.  
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 K přípravě koncentračních roztoků p-fenylendiaminu byl použit ředící roztok, jak je 

deklarováno v případě stanovení genotoxicity, viz kapitola 4.1.1., který byl připravován 2 dny 

před jejím použitím z důvodu ustavení hodnoty pH (5,5-8) [55]. Po 2 dnech stání a ustavení 

hodnoty pH byl tento ředící roztok použit pro přípravu koncentrační řady. Byly připraveny 

tyto následující koncentrace p-fenylendiaminu: 0; 5; 15; 30; 40; 60; 80; 100; 200; 300; 500; 

700 a 900 mg/l do 250 ml odměrných baněk, které byly následně doplněny po rysku daným 

ředícím roztokem. Pro každou koncentraci bylo do stojanu připraveno 6 zkumavek, viz  

obr. 24 při teplotě 20±1 °C. Tyto zkumavky byly naplněny daným připraveným roztokem  

p-fenylediaminu s ředícím roztokem (PPD-ŘR). Do těchto zkumavek byly nasazeny oloupané 

sazečky cibule stuttgartské tak, aby její kořínky byly ponořeny do roztoku PPD-ŘR, viz  

obr. 24.  

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 24 Testovací sada cibule stuttgartské na test semichronické toxicity PPD pro určení 
IC50 (72 hod.) [foto autorka]. 

 Sazečky cibule stuttgartské bylo třeba předem připravit na testování. Nejprve byly 

sundány svrchní obalové slupky tak, aby nedošlo k poškození kořenového primordia. 

Oloupané sazečky byly nechány 24 hodin ve skleněné průhledné míse naplněné kohoutkovou 

vodou při 20 °C na okenním parapetu, aby došlo k aktivaci kořenových špiček. Po 

24 hodinách byly vybrány cibulky s viditelně stejně dlouhými kořínky. 

 Zkumavky s roztoky PPD-ŘR o daných koncentracích byly překryty parafinem, který 

zabránil možnému odpařování roztoku. V parafilmech byly udělány díry, do kterých byly 

nasazeny cibulky, viz obr. 24. 

 Takto nachystaná testovací řada zkumavek byla nechána v místnosti s teplotou 20 °C 

po dobu 72 hodin. Bylo nutné dodržovat pravidelný cyklus světla a tmy (den a noc) během 

experimentu. Každý den byly zkumavky doplněny pomocí kapátka po okraj příslušnými 
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roztoky PPD-ŘR o dané koncentraci, aby kořenové špičky byly stále v daném roztoku 

ponořeny. Docházelo totiž vždy k jistému úbytku roztoku nasáváním kořínky cibulek. 

 Po uplynutí 72 hodin byly změřeny délky kořínků cibulí v jednotlivých koncentracích 

p-fenylendiaminu včetně kontroly (nulová koncentrace PPD, tedy jen ředící roztok) a byl 

proveden jejich aritmetický průměr. Poté byla vypočítána hodnota inhibice růstu kořínků 

v procentech, dle vzorce (8). 

	 = 	
( ) 	 ( )

( )
	 ∙ 100	,             (8) 

kde I je inhibice růstu kořínků [%], D(k) je průměrná délka kořínků v kontrole [mm] a D(t) je 
průměrná délka kořínků v testované koncentraci [mm]. 

 Hodnoty inhibice růstu byly vyneseny do grafu v závislosti na logaritmu koncentrace 

a byla sestrojena sigmoidální závislost této inhibice, viz graf 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14 Sigmoidální závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro PPD na cibuli 
stuttgartské (Allium cepa L.) za 72 hodin. 

 

 Ze sigmoidální závislosti, viz graf 14, byla stanovena hodnota inhibiční koncentrace, 

která způsobí 50% inhibici růstu kořínků cibule (IC50) 63,42±1,34 mg/l za 72 hodin pro PPD. 
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 V dalším kroku pro zjištění genotoxicity PPD byly připraveny roztoky už jen 

v koncentracích PPD, které byly stanoveny v semichronickém testu pomocí sigmoidální 

závislosti jako koncentrace, způsobující 0; 50 a 100% inhibici růstu kořínků cibule 

za 72 hodin. Těmto inhibičním koncentracím (IC0, IC50 a IC100) odpovídaly koncentrace 

roztoků PPD 0; 60 a 300 mg/l. Těmito roztoky s daným ředícím roztokem byly naplněny 

zkumavky (vždy 6 zkumavek pro každou koncentraci PPD). Na zkumavky byl dán parafilm, 

v něm udělána dírka a nasazena sazečka cibule stuttgartské. Zkumavky oproti testu 

semichronické toxicity musely být obaleny alobalem, pro zachování inkubace ve tmě, viz  

obr. 25. Po 72 hodinách byly sazečky ze zkumavek sundány a jejich kořenové špičky 

odřezány skalpelem, aby byl řez ostrý a nedošlo k rozštěpení v místě řezu. Řez byl prováděn 

vždy v nejbližším místě začátku růstu kořínků cibulek, viz červená čára na obr. 26. 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Zabalené zkumavky do alobalu se sazečkami cibule pro test genotoxicity 
v koncentracích 0; 60 a 300 mg/l PPD (tzn. pro IC0, IC50 a IC100) [foto autorka]. 

 

 

 

 

  

 

Obr. 26 Různé délky kořínků sazeček cibule stuttgartské o koncentraci PPD 0; 60 a 
300 mg/l a na nich červeně znázorněná místa řezů [foto autorka]. 

  

 

 

mg/l PPD 
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 Takto nařezané kořenové špičky jednotlivých koncentrací PPD byly dány 

do Eppendorf nádobek naplněných roztokem FAA pomocí pinzety tak, aby nedošlo 

při uchycení k poškození špiček, které by bylo nevratné. Bylo důležité, aby byly kořínky 

v roztoku FAA ponořeny celé. Eppendof nádobky byly vtlačeny do polystyrenového kvádru 

a uchovány ve tmě. V roztoku FAA byly špičky ponořeny cca 5 dní a dále použity k přípravě 

preparátů. V tomto roztoku FAA je uchovávání jakýchkoliv vzorků kořenových špiček cibulí 

dlouhodobé. Je třeba jen obalit Eppendorf nádobky do alobalu a uchovat je v lednici, 

v chladnu a temnu.  

 Poté byly jednotlivé špičky vyjmuty z roztoku FAA. Byla nahřáta na teplotu cca 70 °C 

kovová forma - viz obr. 27 (úplně vlevo), na topné desce a do ní byl nalit tekutý parafín. 

Po chvíli mírného ztuhnutí parafínu na dně kovové formičky byla vnořena do napůl tekutého 

parafínu kořenová špička, která byla následně převrstvena dalším parafínem. Před úplným 

zchladnutím a ztuhnutím byla ještě vložena do kovové formy plastová vanička s mřížkou, viz 

obr. 27.  Poté byl přilit další parafín až po okraj kovové formy, čímž zatuhla plastová forma 

v kovové formě. 

 

Obr. 27 Zalévací plastové formy pro přípravu preparátu [foto autorka]. 

 

 Po ztuhnutí byly odděleny preparáty kořenových špiček cibulí v plastové formě 

od kovové formy. Preparáty v plastové formě, viz obr. 27 (prostřední a pravý obrázek), byly 

umístěny na řezačku, viz obr. 28, a nařezány plátky špiček cibulí (podélné řezy) s voskem 

na tloušťku 7 µm.  
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Obr. 28 Řezačka značky Microm pro různé tloušťky řezů špiček cibulí v preparátech 
s voskem [foto autorka]. 

 Nařezané proužky parafínu s profilem špičky cibule o dané koncentraci PPD byly 

přeneseny do vodní lázně, narovnány na vodní hladině a přeneseny na podložní sklíčko. 

Podložní sklíčko předtím bylo potřeno pryskyřicí, aby byly špičky uchyceny z důvodu 

„nesklouznutíˮ při jejich procesu promývání v jednotlivých roztocích, včetně barvícího 

roztoku acetoorceinu. Zbytkový parafín na podložním sklíčku byl odstraněn procesem tzv. 

„žehleníˮ po topné desce. Na podložní sklíčko bylo vždy přeneseno kolem 4-6 proužků řezů 

špiček s parafínem, které byly ponechány zaschnutí po dobu 24 hodin.  

 Po 24 hodinách bylo provedeno odstranění vosku z podložních sklíček v sušárně 

při teplotě 56-58 °C, kdy podélné řezy špiček cibulí na podložním sklíčku zůstanou a všechen 

vosk zteče. Před barvením příslušným barvivem acetoorceinem prošla podložní sklíčka 

s podélnými řezy kořenových špiček řadou roztoků, umístěných ve speciálních skleněných 

vaničkách s drážkami přímo na zasunutí sklíček do jednotlivých roztoků, viz obr. 29, a to 

v následujícím pořadí: 

1) čistý xylen k odstranění velmi malých zbytků parafínu (10 minut), 

2) čistý xylen (podruhé) - 3x propláchnutí (do 1 minuty), 

3) lihobenzín 96% - 3x propláchnutí (do 1 minuty), 

4) lihobenzín 70% - 3x propláchnutí, (do 1 minuty), 

5) barvení acetoorceinem (6 - 10 minut), 

6) 3x proplachnutí v destilované vodě (velmi rychle), 
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7) lihobenzín 70% - 3x propláchnutí (do 1 minuty), 

8) lihobenzín 96% - 3x propláchnutí (do 1 minuty), 

9) aceton-xylen (rychlý proplach) - kvůli odbarvení, 

10) xylen (poprvé) - (10 minut), 

11) xylen (podruhé) - (10 minut). 

 

 

 

Obr. 29 Řada roztoků (vlevo) pro umístění vaniček s podložními sklíčky (vpravo)  
[foto autorka]. 

  

 Po nabarvení a propláchnutí všemi uvedenými roztoky byla podložní sklíčka poté 

přikryta krycími sklíčky s pryskyřicí. Tento děj zalévání do pryskyřice se nazývá 

„montováníˮ. Po zhotovení všech preparátů, viz obr. 30, o koncentracích 0; 60 a 300 mg/l 

nabarvených acetoorceinem byly použity ke stanovení genotoxicity pomocí mikroskopování 

až po jednom dni po vyschnutí pryskyřice.  

 Test genotoxicity na cibuli pro PPD spočíval v mikroskopické analýze, kdy 

na fotografiích pořízených pod mikroskopem při zvětšení 100 - 400x byly počítány jednotlivé 

mitózy (telofáze, anafáze, metafáze, profáze a dvojjádra) podélných řezů v buňkách kořínků 

cibulí, viz obr. 31, a stanoven mitotický index.  

 

  



 

 

Obr. 30 Připravený preparát (vlevo)
špiček barvených v

 

  

 

 

Obr. 31 Mitózy v buňkách ko
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ipravený preparát (vlevo), 300 mg/l PPD, vyfocených podélných ko
barvených v acetoorceinu při zvětšení 100x [foto autorka

 

 

 

ňkách kořínku cibule (uprostřed) [69], fotografie
připravených preparátů [foto autorka]. 

podélných kořenových 
foto autorka]. 

 

fotografie pocházejí z vlastních 
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4.4.2. Diskuze výsledků testu genotoxicity pro p-fenylendiamin na cibuli 

 Mitotický index (MI) v procentech se stanovuje počítáním všech stádií mitotických 

buněk (dělících se buněk) v 1000 buňkách celkem, viz rovnice 10:  

MI  = M/N · 100,              (10) 

kde M je počet buněk v jednotlivých mitózách a N je celkový počet buněk (1000). 

 Tento index udává frekvenci mitóz v živočišné tkáni nebo v rostlinném pletivu. 

Jednotlivé stádia mitóz získaných z preparátů jsou uvedeny v tab. 19. 

Tab. 19 Počet stádií mitóz v 1000 buňkách podélných řezů kořenových špiček cibule 
stuttgartské na PPD o koncentraci 0 a 60 mg/l, 72 hodin. 

 koncentrace 0 mg/l PPD koncentrace 60 mg/l PPD 

stádia 
mitóz 

počet stádií mitóz 

špička 1 špička 2 
průměr 
z obou 
špiček 

 špička 1 špička 2 
průměr z obou 

špiček 
na 750 buněk 

přepočet  
na 1000 buněk 
z obou špiček  

PA 1 0 0,5  0 0 0 0 
T 1 3 2  5 0 2,5 3,325 

RA 10 10 10  3 1 2 2,66 
ME=MO 2 3 2,5  0 0 0 0 

I 25 65 45  255 307 281 373,73 
P 7 4 5,5  0 0 0 0 

DJ 96 121 108,5  10 2 6 7,98 
součet 142 206 174  273 310 291,5 387,70 

mitotický 
index [%] 

14,20 20,60 17,40  27,30 31,00 29,15 38,77 

PA - pozdní anafáze, T - telofáze, RA - ranná anafáze, ME=MO - metafáze = monaster,  
I - interfáze, P - profáze, DJ - dvojjádra. 

 Pro přesnou hodnotu mitotické indexu při koncentraci 60 mg/l PPD se od výsledné 

hodnoty MI odečítá hodnota mitotického indexu slepého stanovení (0 mg/l), tzn. (38,77 - 

17,40 = 21,37 %).  

 Z tab. 19 vyplývá, že s rostoucí koncentrací roste počet stádií mitóz i mitotický index. 

U koncentrace 0 mg/l PPD byla vidět v buňkách kořenových špiček jednotlivá jádra. Výskyt 

jednoho jádra v buňce poukazuje na zdravou buňku bez působnosti toxické látky. U této 

koncentrace PPD byly vidět všechny typy mitóz, ze kterých byl vypočten mitotický index 

pro 0 mg/l PPD - 17,40 % za 72 hodin. S rostoucí koncentrací PPD (60 mg/l) bylo obtížné 

najít ve stavbě buněk zdravé buňky (ty, které měly 1 jádro). Velmi často byly vidět jak jádra 

zdvojená, tak převážně několik jader v jediné buňce. To dokazuje přítomnost mitotického 

jedu (samotné PPD), který v buňkách vyvolal dělení chromozomů a vytvoření velmi častých 
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interfází. Mitotický index byl vypočten pro 60 mg/l PPD a to na hodnotě 38,77 %, po odečtu 

mitotického indexu slepého stanovení byl tento index 21,37 % za 72 hodin. Pro koncentraci 

300 mg/l PPD mitotický index nebyl spočítán. Nebylo možné při této koncentraci rozeznat 

a spočítat 1000 buněk, ke kterým by byl mitotický index vztažen. Buňky byly dosti výrazně 

porušeny, bez výskytu jednoho či více jader. Oddělovací pletiva mezi buňkami byla potrhaná. 

Některá místa buněk byla prázdná, v nichž není známka po výskytu jádra, mitóz, ani pletiv 

a dalších částí buněk. Na obr. 32 jsou zobrazeny poruchy buněk cibulí při koncentraci PPD 

300 mg/l (IC100). 

 

  

 

  

Obr. 32 Poruchy buňky při působení PPD o koncentraci 300 mg/l za 72 hodin  
[foto autorka]. 

 

 Z testu genotoxicity PPD na cibuli bylo potvrzeno, že je PPD genotoxický a to 

přítomností interfází i dvojjader v buňkách cibule stuttgartské při koncentracích způsobující 

inhibici růstů kořínků cibule IC0, IC50, IC100, jejichž hodnotám odpovídají koncentrace  

Prázdná místa v buňkách cibulí 

Narušená pletiva buněk cibulí 
Destrukce jader a neidentifikovatelné mitózy buněk cibulí 



81 
 

0, 60 a 300 mg/l. Tyto hodnoty byly stanoveny v semichronickém testu cibule na PPD, kde ze 

sigmoidální závislosti byla stanovena hodnota IC50 pro PPD za 72 hod. (63,42±1,34) mg/l. 

Hodnota mitotického indexu pro test genotoxicity vyšla u koncentrace 0 mg/l PPD 17,40 %, 

pro 60 mg/l PPD 21,37 %. Bylo tedy potvrzeno, že PPD je při IC50 (60 mg/l) genotoxický 

a vykazuje hodnotu mitotického indexu 21,37 %, tedy dochází ke chromozomálním aberacím. 

 Fotografie podélných řezů celých i částí dvou kořenových špiček cibulí pro všechny 

3 koncentrace (0; 60 a 300 mg/l) PPD, odpovídající hodnotám IC0, IC50 a IC100, za 72 

hodin, jsou uvedeny blíže v přílohách 1-3.   
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4.4.3. Statistické vyhodnocení získaných vybraných dat ze semichronického testu 
 p-fenylendiaminu na cibuli 

 Pro statistické vyhodnocení získaných dat ze semichronického testu PPD na cibuli 

byla v programu QC.ExpertTM, verze 2.7 TriloByte® Statistical Software 2005 použita 

jednorozměrová analýza. Výsledkem jednorozměrové analýzy jsou základní klasické 

parametry a jednotlivé charakteristické grafy, které vypovídají o normalitě, homogenitě dat 

a vybočujících bodech. Mezi základní získané parametry patří: aritmetický průměr, rozptyl, 

směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. Dále se jedná o znaménkový test, test normality 

a test vybočujících bodů. 

 

4.4.3.1.  Základní parametry a grafy pro jednorozměrovou analýzu 

1) KLASICKÉ PARAMETRY: 

Aritmetický průměr: odhad střední hodnoty pro normálně rozdělená data. 

Rozptyl: odhad rozptylu. 

Směrodatná odchylka: druhá odmocnina z rozptylu. 

Relativní směrodatná odchylka: poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru. 

Šikmost: odhad třetího statistického momentu, šikmosti. U normálního rozdělení má šikmost 

hodnotu 0. Je-li hodnota šikmosti statisticky významně odlišná od 0, nelze data považovat 

za symetrická.  

Špičatost: odhad čtvrtého statistického momentu, špičatosti. U normálního rozdělení má 

špičatost hodnotu 3. Je-li hodnota špičatosti statisticky významně odlišná od 3, lze 

předpokládat, že data neodpovídají normálnímu rozdělení. 

2) ZNAMÉNKOVÝ TEST: Testuje náhodnost ve střídání hodnot vyšších a nižších než 

průměr. Je-li toto střídání příliš pravidelné a vyskytují-li se nepravděpodobně dlouhé 

sekvence po sobě jdoucích dat nad nebo pod průměrem, jsou data podezřelá a jsou označena 

jako závislá. 

3) TEST NORMALITY: Je kombinovaný test normality založený na shodě šikmosti 

a špičatosti s normálním rozdělením. Ve výstupu se opakují hodnoty klasických parametrů. 
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4) VYBOČUJÍCÍ BODY: Robustní test na přítomnost vybočujících měření založený 

na kvantilovém odhadu vnitřních mezí dat. (Robustní = není „citlivýˮ na odchylky od 

předpokládaného rozdělení). 

Homogenita: slovní závěr testu, nejsou-li v datech vybočující měření, je předpoklad 

homogenity přijat. 

Počet vybočujících bodů: počet případných měření přesahujících přípustné meze, které je 

možno považovat za vybočující. 

Dolní hranice: dolní hranice, pod níž je možno data považovat za vybočující. 

Horní hranice: horní hranice, nad níž je možno data považovat za vybočující [70]. 

 Kromě dat a jejich protokolů lze získat jednorozměrovou analýzou grafy, viz obr. 33, 

které vypovídají o normálním (Gaussovu) rozdělení, symetrii a závislosti dat. Mezi tyto grafy 

patří [70,71]: 

1) HISTOGRAM 

 Histogram, viz obr. 33A, ukazuje na četnost dat v jednotlivých třídách s konstantní 

šířkou; optimální počet tříd je stanovován automaticky s ohledem na počet dat.  

2) KRUHOVÝ DIAGRAM 

 Slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na základě kombinace 

šikmosti a špičatosti. Zelený kruh (elipsa) je optimální tvar pro normální rozdělení, černý 

„kruh“ představuje naměřená data, viz obr. 33B. V případě normálních dat se obě křivky 

téměř kryjí.  

3) GRAF ODHADU HUSTOTY 

 Porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (plná zelená čára) 

s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (přerušovaná červená čára), viz obr. 

33C. Jádrový odhad používá tzv. „Gaussovo jádroˮ. Hladkost křivky jádrového odhadu je 

dána parametrem „vyhlazení hustoty“. Čím je parametr menší, tím podrobnější je průběh. 

Jsou-li data nehomogenní a tvoří shluky, může se objevit více maxim na jádrovém odhadu. 

V případě normality a většího množství dat jsou si obě křivky blízké.  
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4) KRABICOVÝ GRAF 

 Standardní diagnostický graf, viz obr. 33D. Větší obdélník ohraničuje vnitřních 50 % 

dat, horní okraj zeleného (vyšrafovaného) obdélníku odpovídá 75% kvantilu, spodní okraj 

zeleného obdélníku odpovídá 25% kvantilu, střed bílého pruhu v zeleném obdélníku odpovídá 

mediánu, šířka pruhu odpovídá intervalu spolehlivosti mediánu, dva černé proužky jsou tzv. 

„vnitřní hradby“. Data mimo vnitřní hradby jsou označena červeným bodem a lze je 

považovat za vybočující měření. 

5) GRAF ROZPTÝLENÍ S KVANTILY 

 Body grafu, viz obr. 33E jsou vizuálně i významově shodné s kvantilovým grafem. 

Vzájemná poloha obdélníků odpovídá symetrii, resp. asymetrii rozdělení. Vodorovná příčka 

uprostřed nejmenšího obdélníku označuje medián, svislá úsečka na příčce odpovídá intervalu 

spolehlivosti mediánu. 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Grafy jednorozměrové analýzy: A - histogram, B - kruhový diagram, C - graf 
odhadu hustoty, D - krabicový graf, E - graf rozptýlení s kvantily. 
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x 
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4.4.3.2. Jednorozměrová analýza pro test semichronické toxicity cibule stuttgartské  
na p-fenylendiamin o koncentracích 0, 60 a 300 mg/l za 72 hodin 

 V tab. 20 jsou uvedeny výsledky statistické analýzy základních dat semichronické 

toxicity cibule stuttgartské na PPD o koncentracích 0; 60 a 300 mg/l za 72 hodin. Byly 

vybrány tyto tři hodnoty koncentrací, protože koncentrace 0 mg/l odpovídá hodnotě inhibici 

růstu kořínků cibule EC0, 60 mg/l EC50 a 300 mg/l EC100. Počet dat pro stanovení na danou 

koncentraci bylo 24 délek kořínků cibulek. (4 kořínky z každé cibulky = 4 x 6 cibulek =  

24 kořínků). Nejkratší a nejdelší kořínky u cibulí se z měření vylučují a nejsou zahrnuty 

do jednorozměrné analýzy pro tento test [68]. 

Tab. 20 Statistická analýza základních dat pro test semichronické toxicity cibule stuttgartské 
na PPD o koncentraci 0; 60 a 300 mg/l (72hod. - stanovení délky kořínků v [mm]). 

c [mg/l] AP RO SO RSO ŠI ŠP NO HVB HVBn 
0 20,17 109,36 10,46 0,52 -0,82 2,06 přijata přijata 0 

60 11,04 42,22 6,50 0,59 -0,31 1,66 přijata přijata 0 
300 9,04 8,04 2,84 0,31 -0,53 2,85 přijata přijata 0 

c je koncentrace PPD [mg/l], AP je aritmetický průměr délky kořínků [mm], RO je rozptyl, 
SO je směrodatná odchylka [%], RSO je relativní směrodatná odchylka [%], ŠI je šikmost,  
ŠP je špičatost, NO je normalita, HVB je homogenita vybočujících bodů a HVBn je počet 
vybočujících bodů. 

 Na základě testu normality byla normalita přijata a data vykazují Gaussovo rozdělení. 

Protože také homogenita byla přijata, lze použít k popisu analýzy momentové charakteristiky 

pro koncentrace 0; 60 a 300 mg/l PPD.  Pokud by byla homogenita zamítnuta byl by použity 

robustní charakteristiky (míry polohy, míry rozptýlení). Mezi momentové charakteristiky patří 

míry polohy, míry variability a míry tvaru. Jako míra polohy byl vybrán aritmetický průměr: 

20,17; 11,04; 9,04 mg/l PPD, z míry variability pak rozptyl: 109,36; 42,22; 8,04 % PPD a z 

míry tvaru vybrány hodnoty šikmosti (-0,82, -0,31, -0,53) a špičatosti (2,06; 1,66; 2,85). 

Parametry tvaru ukazují opět na normální rozdělení, protože v ideálním případě jsou 

definované hodnoty pro šikmost 0 a špičatost 3. V porovnání se získanými daty se tyto 

parametry významně neliší. 

 Z tab. 20 je patrné, že hodnoty směrodatných odchylek a relativních směrodatných 

odchylek poukazují na přesnost měření. Nejlépe vycházely pro koncentraci PPD 300 mg/l. 

U této koncentrace se i hodnoty šikmosti a špičatosti blíží nejlépe k deklarovaným (špičatost 

3, šikmost 0), čímž lze pravděpodobně předpokládat, že při této koncentraci jsou data 

v porovnání s koncentrací 0 a 60 mg/l PPD nejvíce symetrická a mají normální rozdělení 

kopírující Gaussovo rozdělení.  
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Histogram - Sheet1 - délka kořínků 0 mg/lČetnost
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Histogram - Sheet1 - délka kořínků 60 mg/lČetnost
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Histogram - Sheet1 - délka kořínků 300 mg/lČetnost
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Odhad hustoty - Sheet1 - délka kořínků 0 mg/lHustota
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Odhad hustoty - Sheet1 - délka kořínků 60 mg/lHustota
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Odhad hustoty - Sheet1 - délka kořínků 300 mg/lHustota
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Krabicový graf - Sheet1 - délka kořínků 0 mg/l
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Krabicový graf - Sheet1 - délka kořínků 60 mg/l
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Krabicový graf - Sheet1 - délka kořínků 300 mg/l
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Graf rozptýlení s kvantily - Sheet1 - délka kořínků 0 mg/ldélka kořínků 0 mg/l
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Graf rozptý lení s  kvantily  - Sheet1 - délka kořínků 60 mg/ldélka kořínků 60 mg/l
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Graf rozptýlení s  kvantily  - Sheet1 - délka kořínků 300 mg/ldélka kořínků 300 mg/l
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Kruhový Graf - Sheet1 - délka kořínků 0 mg/ly
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Kruhový Graf - Sheet1 - délka kořínků 60 mg/ly
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Kruhový Graf - Sheet1 - délka kořínků 300 mg/ly
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  Na obr. 34 jsou uvedeny grafy jednorozměrové analýzy pro test semichronické 

toxicity cibule stuttgartské na PPD pro koncentrace 0, 60 a 300 mg/l. 

c = 0 mg/l PPD c = 60 mg/l PPD c = 300 mg/l PPD 

   

   

   
A - histogram, B - graf odhadu hustoty, C - krabicový graf, D - graf rozptýlení s kvantily,  
E - kruhový digram. 

Obr. 34 Grafické vyhodnocení jednorozměrové analýzy naměřených délek kořínků cibule 
(Allium cepa L.) při koncentracích PPD 0; 60 a 300 mg/l u stanovení semichronické 
toxicity na PPD za 72 hodin. 
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 Z grafů uvedených na obr. 34 vyplývá, že na normální rozdělení dat ukazuje histogram 

u koncentrace 300 mg/l PPD, který kopíruje Gaussovu křivku. U ostatních grafů 

(pro koncentrace 0 a 60 mg/l PPD) jsou již větší odchylky od normálního rozdělení, přesto 

u těchto dat byla analýzou normalita přijata. U grafu odhadu hustoty kopíruje křivka získaná 

jednorozměrovou analýzou (červená křivka) u koncentrace 60 a 300 mg/l PPD křivku 

Gaussova rozdělení (zelená křivka), zatímco křivka u koncentrace 0 mg/l PPD, se svým 

tvarem výrazněji liší. 

 U krabicového diagramu není vidět u ani jedné z koncentrací žádný odlehlý bod 

v naměřených datech. Toto tvrzení potvrdila analýza vybočujících bodů, viz tab. 20. 

Analýzou vybočujících bodů bylo zjištěno, že se v datech nenachází ani jedna odlehlá 

hodnota. Diagram ukazuje na symetrické rozložení dat. Pro posouzení, zda jsou data 

symetricky rozložena, ukazuje další z grafů, a to konkrétně graf rozptýlení s kvantily, který 

danou symetrii zobrazuje pomocí vzájemné polohy obdélníků. Nejlepší symetrii dat ukazuje 

graf u koncentrace 300 mg/l PPD, kde mají do sebe vložené obdélníky téměř stejnou 

vzdálenost. 

 Na kruhovém diagramu vykresleném ze změřených dat (černá čára) poukazuje 

pro koncentrace 0 a 60 mg/l PPD jisté odchylky od oblého tvaru (zelená čára). U koncentrace 

300 mg/l PPD, kdy šikmost a špičatost vycházela téměř 0 a 3, viz tab. 20, je „oblostˮ křivky 

(černá čára) vykreslená z naměřených dat, totožná s křivkou představující normální rozdělení 

(zelená čára). 

 Z výše uvedeného plyne, že čím je koncentrace PPD při působení na cibuli 

(semichronické test) vyšší, tím jsou odchylky od normálního rozdělení dat menší. Důvodem 

větších odchylek dat u nižších koncentrací může být citlivost cibule stuttgartské na toxický 

PPD. Pro lepší posouzení tohoto výběru dat by bylo vhodné použít větší počet vzorků. 

Statistické vyhodnocení získaných dat bylo provedeno podle deklarovaného postupu [69] 

pro test semichronické toxicity PPD na cibuli, jenž byl následně využit na test genotoxicity 

PPD na cibuli. 
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 4.5. Test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri pro p-
fenylendiamin 

 

 Cílem prováděného testu zhášení bioluminiscence mořských bakterií Vibrio fischeri je 

sledování snižování luminiscence bakterií, která se měří po době expozice 5, 15 a 30 minut. 

Doba 5 minut však nebyla zjišťována, je již známá pro PPD z literatury [21]. Proto byly 

použity časy 15 a 30 min., které nejsou pro PPD známy. Pomocí vhodně zvolené koncentrační 

řady je možné stanovit koncentrace, při nichž je inhibice minimální (EC0) a celý interval až 

po koncentrace působící skoro úplné zhášení bakterií (EC95). Pro měření se používá bakterie 

Vibrio fischeri, u níž se stanovuje inhibice emise světelného záření pomocí vhodně zvolených 

koncentrací toxikantu, jak bylo uvedeno. 

 

4.5.1. Postup testování Vibrio fischeri na standard K2Cr2O7 a p-fenylendiamin 
 

 Luminiscenční bakterie Vibrio fischeri (LCK 482, šarže 13319 (dle DIN/EN/ISO 

11348), mraženy a konzervovány při teplotě = -18 °C) byly dodány ve speciálním balení se 

suchým ledem firmou Ekotechnika, a.s. 

 Před začátkem testu byla z mrazničky (teplota -18 až -20 °C) vyndána zkumavka 

s médiem pro čerstvě připravené bakterie a nechána v inkubačním bloku LUMIStherm 

rozmrazit a vytemperovat na 15 °C. Poté byla z mrazničky vyjmuta mikrozkumavka se 

zásobní suspenzí bakterií Vibrio fischeri a vložena do vodní lázně o pokojové teplotě 

 (20±2 °C), kde samovolně rozmrzla. Do vytemperovaného média na 15 °C bylo 

napipetováno 300 µl zásobní suspenze bakterií Vibrio fischeri. Zkumavka byla vložena poté 

zpět na 15 minut do inkubačního bloku opět na vytemperování. V inkubačním bloku byla 

připravena požadovaná koncentrační řada nejprve pro dichroman draselný jako standard a 

poté pro p-fenylendiamin. Byla použita dvojková metoda ředění dle geometrické řady, viz 

obr. 35. 

 

 

 

Obr. 35 Ředění testovaného vzorku roztoku bakterií Vibrio fischeri dvojkovou metodou 
[vytvořeno autorkou diplomové práce].   

řada A 
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 Nejprve bylo tedy do každé kyvety řady A napipetováno 2 ml 2% roztoku NaCl. 

Následovalo vytvoření koncentrační řady, podle obr. 36 a to tak, že bylo do kyvety A9 

napipetováno 2 ml testovaného vzorku (dichromanu draselného nebo PPD) ke 2 ml 2% 

roztoku NaCl. Dvojková metoda ředění spočívala ve vytvoření koncentrační řady zprava 

doleva, kdy klesala koncentrace v kyvetě vždy o polovinu oproti kyvetě předchozí. tzn., že 

na pozici A9 byla koncentrace testovaného vzorku (dichromanu draselného nebo PPD) 

nejvyšší. Obsah kyvety A9 byl promíchán a z něj bylo do kyvety A8 přepipetováno 2 ml, 

takže v kyvetě A8 byla koncentrace testovaného vzorku poloviční. Toto napipetování se 

provádělo postupně až po kyvetu A2. V kyvetě A1 (slepé stanovení) se testovaný vzorek 

(dichromanu draselného nebo PPD) nepřidával, tato kyveta sloužila jako kontrola světelné 

emise luminiscenčních bakterií. 

 Takto byla připravena koncentrační řada pro dichroman draselný od 200 mg/l 

do 0,7813 mg/l a pro p-fenylendiamin (PPD) od 1500 mg/l do 5,8594 mg/l (řada A). 

 

 

Obr. 36 Vytvoření koncentrační řady testovaného vzorku (řada A) a aplikace testovaného 
vzorku k roztoku bakterií Vibrio fischeri (řada B a C) [vytvořeno autorkou 
diplomové práce].  

  

 Po uplynutí 15 minut bylo do každé kyvety řady B a C napipetováno 0,5 ml roztoku 

bakterií Vibrio fischeri. Poté nastává samostatné měření luminiscence, kdy se nejprve změřila 

počáteční luminiscence bakterií v kyvetě B1 (1. slepé stanovení). Po jejím změření bylo do ní 

napipetováno 0,5 ml testovaného vzorku o dané koncentraci (z kyvety A1 - slepé stanovení) 

a začal se měřit čas 15 minut. Po 20 sekundách se změřila luminiscence bakterií v kyvetě C1 

(2. slepé stanovení) a opět se do ní posléze napipetovalo 0,5 ml testovaného vzorku z kyvety 

A1. Tímto postupem bylo pokračováno pipetování vždy po 20 sekundách až po kyvetu C9 
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(tzn. od nejnižší po nejvyšší koncentraci testovaného vzorku). Po 15 a 30 min. od začátku 

měření, kdy byly smíchány bakterie s testovaným roztokem, byly v časových intervalech 

změřeny luminiscence bakterií jak pro K2Cr2O7, tak pro PPD. Obě stanovení byla provedena 

paralelně (1. a 2. měření). 

 Kyvety byly vkládány do otvoru luminometru LUMIStox, viz obr. 37. Kyveta 

po stlačení daného tlačítka pro vlastní měření byla automaticky vsunuta do přístroje a byla 

proměřena luminiscence bakterií v testovaném roztoku o dané koncentraci a následně 

zaznamenána. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 37 Luminometr LUMIStox pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 
[foto autorka]. 

 

4.5.2. Diskuze výsledků testu provedeného s bakteriemi Vibrio fischeri 
 

 Ze změřených hodnot luminiscencí celé řady B a C byly vypočteny, jak pro K2Cr2O7, 

tak pro PPD, podle vzorů následující veličiny: korekční faktor (11), korigovaná hodnota (12), 

inhibiční účinek (13) a hodnota gama (14). 

a) korekční faktor fkt: 

=	  , (11) 

kde Ikt je intenzita luminiscence kontrolného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut a I0 je 
intenzita luminiscence kontrolní testované suspenze před přidáním ředícího roztoku. 

  



91 
 

b) korigovaná hodnota Ict: 

 = ∙  ,              (12) 

kde Ict  je korigovaná hodnota I0 před přidáním testovaného vzorku,  je průměrná hodnota 
korekčního faktoru a I0 je intenzita luminiscence kontrolní testované suspenze před přidáním 
ředícího roztoku.  

 
c) inhibiční účinek testovaného vzorku Ht: 

=	 	 ∙ 100 ,     (13) 

kde Ht je inhibiční účinek testovaného vzorku po expozici 15 nebo 30 min. [%], Ict  je 
korigovaná hodnota I0 před přidáním testovaného vzorku, I0 je intenzita luminiscence 
kontrolní testované suspenze před přidáním ředícího roztoku a It je intenzita luminiscence 
testovaného vzorku po expozici 15 nebo 30 min.            

          

d) hodnota gama testovaného vzorku Γt:   

Γ = 	
	

 ,                       (14) 

kde Γt je hodnota gama testovaného vzorku po expozici 15 nebo 30 minut,  je průměrný 
inhibiční účinek testovaného vzorku [%]. 

 

A) Luminiscence bakterií pro standard dichroman draselný (K2Cr2O7) 

 Nejprve byl test vyhodnocen z naměřených a vypočtených hodnot pro dichroman 
draselný. 

Tab. 21 Vypočtené hodnoty pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 
na standard dichroman draselný po 15 a 30 minutách. 

koncentrace K2Cr2O7  [mg/l] 
inhibice 
H15 [%] 

Γ15 
inhibice  
H30  [%] 

Γ30 

0,7813 16,07 0,19 21,08 0,27 
1,5625 18,85 0,23 34,47 0,53 
3,125 24,22 0,32 48,95 0,96 
6,25 30,70 0,44 61,51 1,60 
12,5 50,22 1,01 70,51 2,39 
25 68,68 2,19 81,33 4,36 
50 78,32 3,61 90,07 9,07 

100 82,62 4,75 90,62 9,66 
200 86,76 6,56 93,11 13,52 

 



 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

lu
m

in
is

ce
nc

e

koncentrace

 Z tab. 21 vyplývá, že 

inhibiční účinek vůči luminiscenci bakterií

15 minut, a z  4268,5 na 315,25 za 30 minut, p

dichromanu draselného. Mezi koncentracemi 6,25 a 12,5 mg/l

k nejvyššímu nárůstu inhibič

nárůstu inhibičního účinku mezi koncentracemi 1,5625 a 3,125 

Poklesy hodnot luminiscence 

a tab. 22. 

Tab. 22 Hodnoty luminiscencí 
draselný v čase 15 a 30 minut

c [mg/l] I0 
0 3713,0 

0,7812 3877,5 
1,5625 4053,5 
3,125 3774,0 
6,25 3887,5 
12,5 3881,5 
25 3903,5 
50 3896,5 

100 3981,0 
200 3981,5 

  

Graf 15 Pokles luminiscence bakterií 

 Z vypočtených hodnot gama pro 

logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gama, viz graf 

92 

koncentrace K2Cr2O7 [mg/l]

vyplývá, že s rostoucí koncentrací dichromanu draselného 

ůči luminiscenci bakterií, jejíž hodnota klesala z 

4268,5 na 315,25 za 30 minut, přičemž se zvyšovala hodnota

dichromanu draselného. Mezi koncentracemi 6,25 a 12,5 mg/l K2Cr2O7

stu inhibičního účinku o téměř 20 %. Za 30 minut došlo k

nku mezi koncentracemi 1,5625 a 3,125 mg/l 

luminiscence v závislosti na koncentraci a čase jsou znázorn

Hodnoty luminiscencí Vibrio fischeri a jejich vzájemné pomě
15 a 30 minut. 

I15 I30 I0/I15 I0/I
4247,0 4268,5 0,8743 0,8699
3722,5 3518,0 1,0416 1,1022
3762,5 3053,5 1,0773 1,3275
3270,5 2214,5 1,1540 1,7042
3082,0 1720,0 1,2614 2,2602
2210,0 1316,0 1,7563 2,9495
1394,0 835,1 2,8002 4,6743
969,3 448,5 4,0201 8,6878
791,0 429,5 5,0329 9,2700
603,0 315,3 6,6034 12,6297

Pokles luminiscence bakterií Vibrio fischeri s koncentrací a č

tených hodnot gama pro dobu testu 15 a 30 minut byl sestrojen graf závislosti 

logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gama, viz graf 16. Jednotlivé hodnoty v

rostoucí koncentrací dichromanu draselného narůstá jeho 

z 4247 na 602,95 za 

se zvyšovala hodnota gamy testovaného 

7 po 15 minutách došlo 

%. Za 30 minut došlo k nejvýraznějšímu 

 K2Cr2O7 a to o 15%. 

jsou znázorněny v grafu 15 

a jejich vzájemné poměry pro dichroman 

/I30 I15/I30 
0,8699 1,0051 
1,1022 1,0581 
1,3275 1,2322 
1,7042 1,4769 
2,2602 1,7919 
2,9495 1,6793 
4,6743 1,6693 
8,6878 2,1611 
9,2700 1,8419 

12,6297 1,9126 

  

koncentrací a časem pro K2Cr2O7. 

30 minut byl sestrojen graf závislosti 

. Jednotlivé hodnoty v grafu 
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byly proloženy lineární křivkou a spočítány hodnoty koncentrací EC5, EC10, EC20, EC50, 

EC80, EC90 a EC95, viz tab. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy pro K2Cr2O7 
na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá křivka). 

 

Tab. 23 Vypočtené hodnoty inhibičních koncentrací a jejich pokleslo dané časy působení 
bakterií. 

EC [mg/l] 

EC 15 min. 30 min. 
pokles 

koncentrace EC 
5 0,21 0,07 3,11x 

10 0,58 0,19 3,09x 
20 1,76 0,57 3,10x 
50 11,67 3,78 3,09x 
80 77,59 25,10 3,09x 
90 234,94 76,01 3,09x 
95 652,11 211,00 3,09x 

 

 Z grafu 16 a tab. 22, 23 je patrné, že při delším působení dichromanu draselného 

na bakterie Vibrio fischeri luminiscence bakterií klesá k velmi nízkým hodnotám po 

30 minutách než po 15 minutách a to cca 2-krát. Čím déle tedy působí dichroman draselný 

v roztoku s bakteriemi, tím je jeho hodnota koncentrace, způsobující téměř 100% inhibiční 

účinek, menší a to 3-krát. Při hodnotě koncentrace 0 mg/l je hodnota luminiscence za 15 i 

30 minut téměř konstantní, poté však narůstá rozdíl v hodnotách luminiscencí se vzrůstající 

koncentrací a časem. Z grafu 15 je vidět strmější pokles hodnot luminiscencí po 30 minutách 

působení dichromanu draselného na bakterie. Pokles mezi hodnotami koncentrací EC0-EC95 

log (Γ) 
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po 15 a 30 minutách je vždy 3-násobný, přičemž pokles luminiscencí po 15 a 30 minutách je 

vždy 2-násobný.  

 Jsou-li porovnány hodnoty luminiscencí bakterií v roztocích před přidáním 

dichromanu draselného (hodnota I0) s hodnotami luminiscencí po přidání dichromanu 

draselného v čase po 15 a 30 minutách (I15 a I30), je pokles v případě nejvyšší koncentrace 

dichromanu draselného za 15 minut téměř 7-násobný a za 30 minut až 12-ti násobný.  

 Hodnota EC50 pro K2Cr2O7 v čase 15 min. na Vibrio fischeri činí 11,67 mg/l a pro 

30 min. 3,78 mg/l z obou paralelních stanovení. 

 Po vyhodnocení provedeného testu zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 

byla ověřena platnost zkoušky dle normy ČSN EN ISO 11348-3 [55] pro její následné použití 

na p-fenylendiaminu. Podle normy ČSN EN ISO 11348-3 je zkouška platná, jestliže 

srovnávací látka CrVI+ (jako dichroman draselný) způsobuje při 30 min. expozice inhibici  

20 % až 80 % v koncentraci 18,7 mg/l. Dalším požadavkem pro platnost zkoušky je rozsah 

hodnoty fkt, která by měla mít pro 30 minut hodnotu 0,6 - 1,8.  

 V naměřených datech pro dichroman draselný v rámci této diplomové práci leží 

hodnota koncentrace (18,7 mg/l) v požadovaném rozmezí inhibic (20 - 80 %). Hodnota fkt 

za 30 min. (podíl I30/I0) vypočtená z naměřených dat činí 1,15, což je v rozmezí 0,6 - 1,8. 

 Platnost zkoušky v obou výše uvedených podmínkách byla ověřena a splněna. Tuto 

zkoušku je možné dále prakticky provést se sledovanou toxickou látkou p-fenylendiaminem.  
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B) Luminiscence bakterií pro p-fenylendiamin  

 Po ověření platnosti zkoušky na dichromanu draselném jako standardu byla tato 

zkouška prakticky zopakována s p-fenylendiaminem. Protože pro tuto látku není definovaná 

koncentrace v rozsahu inhibic, ani hodnota fkt byla tato zkouška provedena 2-krát, ve dvou 

po sobě jdoucích měření, v čase vždy po 15 a 30 min. stejně jako u standardu dichromanu 

draselného. Hodnoty luminiscencí byly zaznamenány a použity pro výpočet inhibic, hodnot 

koncentrací EC a gama hodnot, viz tab. 24. 

Tab. 24 Vypočtené hodnoty pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri na PPD 
po 15 a 30 minutách po 1. a 2. měření. 

 

1. měření (15 a 30 minut): 

koncentrace PPD  [mg/l] 
inhibice 
H15 [%] 

Γ15 
inhibice  
H30  [%] 

Γ30 

5,8594 6,08 0,06 7,37 0,08 
11,7188 6,47 0,07 6,98 0,08 
23,4375 6,80 0,07 9,06 0,10 
46,875 13,08 0,15 14,74 0,17 
93,75 20,39 0,26 21,70 0,28 
187,5 32,92 0,49 36,61 0,58 
375 50,46 1,02 55,08 1,23 
750 68,54 2,18 71,77 2,54 

1500 81,00 4,26 84,13 5,30 
 

2. měření (15 a 30 minut): 

koncentrace PPD  [mg/l] 
inhibice 
H15 [%] 

Γ15 
inhibice  
H30  [%] 

Γ30 

5,8594 1,45 0,01 2,06 0,02 
11,7188 3,99 0,04 5,00 0,05 
23,4375 7,09 0,08 6,73 0,07 
46,875 12,24 0,14 13,24 0,15 
93,75 22,01 0,28 23,83 0,31 
187,5 35,81 0,56 38,84 0,63 
375 53,52 1,15 56,66 1,31 
750 69,69 2,30 73,21 2,73 

1500 83,52 5,07 86,18 6,23 

 
 Z tab. 24 vyplývá, že s rostoucí koncentrací PPD narůstá jeho inhibiční účinek, jenž je 

spojen s luminiscencí bakterií, která klesala pro 1. měření z hodnoty 1075 na 241,34  

(za 15 min.), a z 1151 na 215,8 (za 30 min.) a pro 2. měření z hodnoty 785,45 na 145,5 (za 15 

min.), z 808,45 na 125,6 (za 30 min.), přičemž hodnoty Γ15 a Γ30 testovaného PPD se 

zvyšovaly.  
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 Nejvýraznější zvýšení inhibičního účinku bylo pozorováno mezi koncentracemi 187,5 

a 375 mg/l u obou měření a časů. V tomto rozmezí koncentrací došlo k 20 % zvýšení 

inhibičního účinku PPD na luminiscenci bakterií Vibrio fischeri.  

 Poklesy luminiscence v závislosti na koncentraci a čase jsou znázorněny v grafu 17  

a tab. 25. 

Tab. 25 Hodnoty luminiscencí a jejich vzájemné poměry pro PPD v čase 15 a 30 minut pro 
obě paralelní měření. 

 
1. měření (15 a 30 minut): 

c I0 I15 I30 I0/I15 I0/I30 I15/I30 
0 948,8 1075,0 1151,0 0,8826 0,8243 1,0707 

5,8594 1005,5 1070,0 1130,0 0,9397 0,8898 0,9469 
11,7188 1009,7 1070,0 1139,5 0,9436 0,8861 0,9390 
23,4375 1010,1 1066,5 1114,5 0,9471 0,9063 0,9569 
46,875 1051,0 1035,0 1087,0 1,0155 0,9669 0,9522 
93,75 1055,5 952,0 1002,5 1,1088 1,0529 0,9496 
187,5 1080,5 821,2 831,0 1,3158 1,3002 0,9882 
375 1076,5 604,0 586,5 1,7824 1,8355 1,0298 
750 1111,5 397,0 381,3 0,2809 0,2925 1,0413 
1500 1121,0 241,3 215,8 4,6449 5,1946 1,1184 

 
2. měření (15 a 30 minut): 

c I0 I15 I30 I0/I15 I0/I30 I15/I30 
0 739,6 785,5 808,5 0,9416 0,9148 1,0292 

5,8594 748,8 783,8 801,7 0,9553 0,9340 0,9777 
11,7188 762,0 777,0 791,4 0,9807 0,9629 0,9819 
23,4375 766,7 756,4 781,5 1,0136 0,9810 0,9679 
46,875 790,4 736,7 749,5 1,0730 1,0546 0,9829 
93,75 793,6 657,2 660,8 1,2075 1,2011 0,9946 
187,5 820,0 559,1 548,3 1,4666 1,4957 1,0198 
375 814,0 401,9 385,7 2,0256 2,1107 1,0420 
750 819,8 263,9 240,2 3,1069 3,4135 1,0987 
1500 830,9 145,5 125,6 5,7103 6,6150 1,1584 
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Graf 17 Pokles luminiscence bakterií s

  

 

 Z vypočtených hodnot gama pro dobu testu 15 a 30 minut 

sestrojeny grafy závislosti logaritmu koncentrace na log

a 19. Jednotlivé hodnoty v

hodnoty koncentrací EC5, EC10, EC20, EC50
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koncentrace PPD [mg/l]

Pokles luminiscence bakterií s koncentrací a časem pro 

tených hodnot gama pro dobu testu 15 a 30 minut 

závislosti logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gama,

. Jednotlivé hodnoty v grafu byly proloženy lineárními křivkami 

hodnoty koncentrací EC5, EC10, EC20, EC50, EC80, EC90 a EC95, viz tab. 2

 

 

časem pro PPD. 

tených hodnot gama pro dobu testu 15 a 30 minut u obou měření byly 

aritmu hodnoty gama, viz graf 18 

 a následně spočítány 

, EC80, EC90 a EC95, viz tab. 26. 
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Graf 18 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy pro PPD 
na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá křivka) pro 1. měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy pro PPD 
na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá křivka) pro 2. měření. 

Tab. 26 Vypočtené hodnoty inhibičních koncentrací a jejich pokles. 

EC [mg/l] 
1. měření   2. měření 

EC 15 min. 30 min. 
pokles 

koncentrace EC 
 

15 min. 30 min. 
pokles 

koncentrace EC 
5 10,28 8,45 1,22x  17,64 14,96 1,18x 

10 24,97 20,48 1,22x  36,76 31,36 1,17x 
20 65,40 53,48 1,22x  81,53 70,02 1,16x 
50 339,27 276,05 1,23x  318,23 276,42 1,15x 
80 1760,03 1424,89 1,24x  1242,15 1091,16 1,14x 
90 4610,54 3721,66 1,24x  2755,13 2436,19 1,13x 
95 11197,54 9014,31 1,24x  5740,17 5106,56 1,12x 

. 
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 V grafu 17 lze vidět, že hodnoty luminiscencí jak u 1. měření, tak i u 2. měření jsou 

mezi koncentracemi 0 - 46,875 mg/l pro PPD takřka neměnné. Dalším zvyšováním 

koncentrace PPD v roztoku s bakteriemi dochází k výraznému snížené hodnot luminiscencí, 

průměrně až 5x u měření za 15 minut a až 6x u měření za 30 minut v porovnání s původní 

hodnotou luminiscence I0 (roztok bez PPD).  

 Při porovnání poměrů mezi hodnotami luminiscencí naměřených za 15 a 30 minut  

(I15 a I30) nedocházelo v časovém odstupu měření ke znatelnému poklesu jako u dichromanu 

draselného, kde klesaly luminiscence v poměru 1:2, ale u působení PPD klesaly hodnoty 

luminiscence bakterií v poměru 1:1 u obou měření. Z grafu 18, 19 byly vypočteny hodnoty 

koncentrací EC0 - EC95. Hodnoty všech koncentrací EC se v čase 15 a 30 min. mění 

přibližně 1,2x u obou měření.  Nárůst koncentrací EC0 - EC95 je značně velký, u 1. měření 

o přibližně 1100x a u 2. měření 320-340x. V časovém odstupu měření se snižuje koncentrace 

PPD v roztoku s bakteriemi, která způsobuje inhibici 95 %.  

 Z toho plyne, že síla toxicity PPD na bakterie je ovlivněna časem, kdy PPD působí 

na bakterie Vibrio fischeri. Čím déle by byly bakterie ve styku s PPD, tím méně by stačilo mít 

PPD v roztoku, aby vyvolalo toxickou reakci poznatelnou zvýšením inhibiční koncentrace. 

 Hodnota EC50 pro PPD získaná praktickým provedením tohoto testu činí 

(328,75±10,57) mg/l pro čas 15 min. a (276,24±0,19) mg/l pro čas 30 min. Podle literatury 

[21] byla hodnota inhibiční koncentrace EC50 pro PPD za čas 5 min. stanovena na hodnotě 

37,5 mg/l. 
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4.5.3. Statistické vyhodnocení získaných dat z testu zhášení bioluminiscence bakterií 
 Vibrio fischeri na p-fenylendiamin 

 Pro statistické vyhodnocení získaných dat byla v programu QC.ExpertTM, verze 2.7 

TriloByte® Statistical Software 2005 použita analýza lineární regrese. Mezi základní 

parametry lineární regrese patří: korelační koeficient, koeficient determinace, test normality, 

test heteroskedasticity a znaménkový test reziduí.  

  

4.5.3.1. Základní parametry a grafy lineární regrese 

Vícenásobný korelační koeficient R: vyjadřuje relativní těsnost proložení. Korelační 

koeficient vždy roste (resp. neklesá) s počtem proměnných. 

Koeficient determinace R2: je čtverec vícenásobného korelačního koeficientu. 

Metoda: volba vhodné metody závisí především na povaze dat. Nejčastěji se používá metoda 

nejmenších čtverců. 

Nejmenší čtverce: základní metoda založená na předpokladu normality chyb, nepřítomnosti 

hrubých chyb (vybočujících hodnot závisle proměnné), nepřítomnosti odlehlých měření 

(vybočujících hodnot nezávisle proměnné) a dobré podmíněnosti dat. Tato metoda je 

nevhodná, není-li kterýkoliv ze jmenovaných předpokladů splněn. 

Reziduum: rozdíl zadané a predikované hodnoty závisle proměnné. 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity: testuje konstantnost rozptylu chyb. Je-li rozptyl 

konstantní jde o tzv. homoskedasticitu. Není-li konstantní jde o tzv. heteroskedasticitu. 

Jarque-Berrův test normality: testuje normalitu rozdělení chyb pomocí rozdělení reziduí. 

Znaménkový test reziduí: prokazuje, že znaménko klasických reziduí se dostatečně střídá, 

a proto rezidua nevykazují žádný trend. 
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 Grafy, které vypovídají o linearitě a přítomnosti vlivných dat jsou především regresní 

křivka a L-R graf, vysvětleno viz dále [70,71]. 

1) REGRESNÍ KŘIVKA  

 Je-li v datech pouze jedna nezávisle proměnná, představuje graf průběh regresního 

modelu. Červeně je vyznačen pás spolehlivosti modelu na zadané hladině významnosti, viz 

obr. 38A. Pás spolehlivosti predikce, zvláště mimo interval dat, je reálný pouze pokud 

zvolený model odpovídá skutečnosti. Vhodným zmenšením měřítka (zoom) lze získat detail, 

nebo naopak průběh i mimo interval měřených dat.  

 

2) L-R GRAF 

 L-R graf je další alternativou k indikaci vlivných bodů. Hyperbolické křivky jsou linie 

stejného vlivu. Podle polohy bodů vůči třem křivkám lze data rozdělit na slabě vlivná (pod 

modrou křivkou), vlivná (pod zelenou křivkou) a silně vlivná (pod červenou křivkou), viz obr, 

38B. Čárkovaná úsečka značí hranici vybočujících bodů, přičemž se nacházejí vybočující 

body. Tento graf je vhodný pro menší rozsahy dat.  

 

 

Obr. 38 Grafy analýza lineární regrese A - regresní křivka, B - L-R graf 

 Kalibrační křivka byla vyhodnocena z důvodu ověření linearity (rovnice regrese, 

korelační koeficient, ad.) a přítomnosti vlivných dat pomocí softwaru QC.ExpertTM pro test 

zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri. 

  Měření bylo statisticky vyhodnoceno pro čas 15 a 30 minut na standardu dichromanu 

draselného a PPD, viz obr. 39. 

  

A B 

x 

y 
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4.5.3.2. Statistická analýza lineární regrese pro test zhášení bioluminiscence bakterií 
Vibrio fischeri pro K2Cr2O7 a p-fenylendiamin v časech 15 a 30 minut 

Na obr. 39 jsou znázorněny grafy lineární regresní analýzy pro test zhášení 
bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri pro standard dichroman draselný  
a p-fenylendiamin v časech 15 a 30 minut. 

 standard K2Cr2O7 

15 min. 

 
 

 
 

30 min. 
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 PPD 
(2. měření)  

15 min. 

  

30 min. 

  

 

Obr. 39 Grafické vyhodnocení analýz lineární regrese naměřených dat pro test zhášení 
bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri pro standard dichroman draselný a PPD 
za 15 a 30 minut. 

 

 Z provedeného testu zhášení bioluminiscence na bakteriích Vibrio fischeri 

pro standard dichroman draselný pro 15 a 30 minutách vyplývá z grafu vlivných dat, např.  

L-R grafu, že se v datech nenacházejí odlehlé hodnoty. Jedná se o lineární závislost s rovnicí 

regrese pro y = 1,3659·x + 1,0673 (za 15 min.), y = 1,3662·x + 0,5769 (za 30 min.). Korelační 

koeficient (R) i koeficient determinace (R2) mají hodnotu blízkou 1: R = 0,9867, R2 = 0,9737 

(za 15 min.) a R = 0,9915, R2 = 0,9830 (za 30 min.). Všechna data lze použít pro výpočet 

parametru toxicity EC50. 

 Pomocí softwaru QC.ExpertTM bylo potvrzeno, že se jedná o lineární závislost 

i v případě provedení testu s PPD. Rovnice regrese pro 1. měření: y = 1,1847·x + 2,5305 (za 

15 min.), y = 1,1838·x + 2,4412 (za 30 min.) a pro 2. měření: y = 0,9823·x + 2,5026 (za 

15 min.), y = 0,9904·x + 2,4414 (za 30 min.). Korelační koeficient (R) i koeficient 

determinace (R2) mají u druhého měření vyšší hodnotu: R = 0,9988, R2 = 0,9976 (za 15 min.), 

R = 0,9980, R2 = 0,9961 (za 30 min.) než v případě prvního měření, kde jsou hodnoty těchto 

koeficientů nižší: R = 0,9789, R2 = 0,9582 (za 15 min.) a R = 0,9780, R2 = 0,9564 (za 
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30 min.). Z L-R grafů vyplývá, že ve 2. měření pro PPD se nachází jedna hodnota mírně 

a jedna hodnota středně vlivná, zatímco u 1. měření lze pozorovat jen jednu středně vlivnou 

hodnotu. Na základě výpočtu softwarem QC.Expert a L-R grafů bylo rozhodnuto, že data 

vlivná nejsou a není z nich třeba žádné hodnoty vyloučit. Ostatní hodnoty pro PPD obou 

měření leží v oblasti pod modrou čarou (viz graf na obr. 39 typu B), což dokazuje, že nejsou 

vlivná. Regrese byla spočítána metodou nejmenších čtverců.  

 Ve statistickém vyhodnocení naměřených dat byla spočítána rezidua, které jsou 

definovány jako rozdíl zadané a predikované hodnoty závisle proměnné. Jejich testem bylo 

zjištěno, že rezidua mají normální rozdělení (kopírují Gaussovu křivku), vykazují 

homoskedasticitu (v datech se nenachází odlehlá hodnota) a není v nich trend (odchylky byly 

způsobeny pravděpodobně náhodnými chybami). 

 Párovým porovnáním 2 výběrů bylo zjištěno t-statistikou, že rozdíly mezi dvěma 

výběry jsou nevýznamné, což znamená, že jsou obě měření statisticky shodná. 
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5. ZÁVĚR 

 V rámci této diplomové práce byla snaha o navázání a realizaci návrhů uvedených 

v závěru bakalářské práce (rok 2012). Cílem bylo nalézt levnější formu materiálu (jílu) 

a využít ho k sorpci p-fenylendiaminu při hodnotách pH 1, 4 a 8. Pro sorpci p-fenylendiaminu 

byl použit levný typ jílového minerálu mezi které patří Bentonit B75 a Sabenil C30. Účelem 

prováděné sorpce bylo zachytit tento toxický p-fenylendiamin, který se využívá v řadě 

průmyslů, jako je např. kosmetický, či průmysl výroby ochranných pomůcek z kevlarových 

vláken. Sorpcí bylo zjištěno, že se lépe p-fenylendiamin sorboval na povrch či mezivrství 

Sabenilu C30, což bylo prokázáno v RTG spektrech, kdy došlo k rozšíření mezivrství 

z hodnoty bazální difrakce 1,29 nm na 1,58 nm. Při pH 1 se nasorbovalo na jílový minerál 

9,66 g/g PPD. Hodnota adsorbovaného množství klesá s rostoucím pH na hodnotu 1,99 g/g 

pro pH 8.  

 U Bentonitu B75 byla sorpce v porovnání se Sabenilem C30 2-krát méně účinná 

u pH 1 a 4, u pH 8 dokonce až 4-krát. Adsorbované množství u PPD na Bentonit B75 bylo 

při pH 1 (3,96 g/g), pH 4 (2,37 g/g) a pH 8 (0,43 g/g). Menší schopnost Bentonitu B75 

zachytit PPD z roztoku do své struktury dokázalo i RTG záznamy, kdy došlo k rozšíření 

mezivrství oproti hodnotě bazální difrakce původního jílu jen o 0,07 nm.  

 Přesto sorpce byla účinná, i když došlo jen k nepatrnému zachycení PPD na oba typy 

jílových minerálů. Při větším úniku PPD do životního prostředí (vodné prostředí) by pomocí 

těchto jílových minerálů pravděpodobně nedošlo k úplnému zachycení, proto byly provedeny 

specifické ekotoxikologické zkoušky a posouzena případná toxicita samostatného p-

fenylendiaminu ve vodném prostředí. 

 Jako první byla provedena zkouška semichronické toxicity s okřehkem menším, kdy 

byly počítány jeho lístky po 72 a 168 hodinách působení PPD. Ze sigmoidální závislosti 

inhibice růstu proti logaritmu koncentrace byla zjištěna hodnota IC50 (38,25±1,53) mg/l  

za 72 hodin a IC50 (23,44±1,16) mg/l za 168 hodin pro PPD. Růstová rychlost počtu lístků po 

72 a 168 hodinách klesala exponenciálně k 0 z hodnoty 0,27 (pro koncentraci 0 mg/l za 72 

hodin) a z hodnoty 0,22 (pro koncentraci 0 mg/l za 168 hodin), přičemž rostla inhibiční 

koncentrace PPD k 100%, při které byla hodnota růstové rychlosti rovna 0. U lístků okřehku 

menšího byl dále zjištěn pokles chlorofylu a k chlorofylu b v poměru 2:1, u vyšších 

koncentracích (IC100) klesal chlorofyl a v poměru 1:1 k chlorofylu b. Z rozdílu hmotností 
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před a po sušení byla vypočtena hmotnost sušiny, která exponenciálně klesala s rostoucí 

koncentrací PPD.  

 Druhým testem, který byl prakticky proveden, byl test zhášení bioluminiscence 

bakterií Vibrio fischeri pro PPD, v němž bylo pozorováno snižování luminiscence těchto 

bakterií s rostoucí koncentrací PPD. Zvyšováním koncentrace PPD v roztoku s bakteriemi 

docházelo k výraznému snížení hodnot luminiscencí, průměrně až 5x u měření za 15 minut, 

a až 6x u měření za 30 minut v porovnání s původní hodnotou luminiscence I0 (roztok bez 

PPD). Byly zjišťovány hodnoty EC50 pro PPD za čas 15 a 30 minut. Pro čas 5 min. již byla 

hodnota EC 50 (37,5 mg/l) stanovena dle literatury. Hodnoty EC50 pro PPD získané 

praktickým provedením testu činí (328,75±10,57) mg/l pro čas 15 min. a (276,24±0,19) mg/l 

pro čas 30 min. 

 Posledním prováděným testem byl test genotoxicity cibule, v němž byl stanoven 

mitotický index (chromozomální aberace) pro různé koncentrace PPD 0; 60 a 300 mg/l. Tyto 

koncentrace PPD odpovídaly hodnotám IC0, IC50 a IC100. Při koncentraci 0 mg/l PPD byl 

mitotický index roven 17,40 % a pro 60 mg/l PPD pak 21,37 %. U 300 mg/l PPD nebyl 

stanoven, protože docházelo v buňkách k narušení pletiv a nebyly zde identifikovatelná, jak 

jednotlivá stádia mitóz, tak ani samostatná jádra.  

 Všemi těmito testy byla jak toxicita PPD (inhibicí lístků u okřehku menšího (IC50) 

a poklesem luminiscence u bakterií Vibrio fischeri (EC50)), tak i genotoxicita PPD 

(přítomností stádií mitóz pro 60 mg/l PPD (mitotický index)) dokázána.  

 Další výzkum by mohl být zaměřen blíže k životnímu prostředí. Bylo by zajímavé 

provést sorpce tří jílových minerálů na PPD, např. vždy jeden zástupce ze skupiny smektitů, 

pak vermikulitů a kaolinitů. Zajímavé by bylo porovnat jejich schopnost sorpce PPD a zjistit 

vliv obsahu vody v mezivrství pomocí IČ či termické analýzy. Vhodné by bylo pro sorpci 

použít přímo odpadní vody obsahující PPD z daných čistíren.  

 Pro ekotoxikologické testy by byl vhodný odběr tří velmi odlišných půd, jejichž 

analýza by mohla být součástí praxe v akreditovaných laboratořích, jako je např. ÚKZUZ 

(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Tyto půdy by bylo vhodné rozdělit 

na 3 podíly. Jeden by mohl být smíchán v daném poměru s jílovým minerálem, druhý 

promíchán s hnojivem a třetí nechán volně bez úpravy. Tyto půdy by byly následně 

kontaminovány PPD v různých koncentracích a nasazeny do nich stejné druhy rostlin 

(pšenice, ječmen, kukuřice atd.). Po stanovení inhibic růstu těchto rostlin při působení PPD, 
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by mohly být rostliny podrobeny analýze opět v ÚKZUZ, např. pomocí LC chromatografie 

stanovit zbytkový PPD či provést rozdělení směsi listových barviv z extraktu.  

 

 Možností jak posoudit toxicitu PPD na složkách flóry či fauny v životním prostředí 

existuje celá řada, důležitým cílem je však předcházet možnosti úniku PPD do odpadních vod 

a narušování tak přirozené harmonie přírody. 
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7. PŘÍLOHY 

Příloha 1  Ukázka dvou podélných řezů kořenových špiček cibule stuttgartské (Allium cepa 
L.) pro slepé stanovení - koncentrace 0 mg/l pro test genotoxicity za 72 hodin. (A1, A2 - 
mikroskopický snímek podélného řezu celé kořenové špičky cibule č. 1 a 2, celkové zvětšení 
100x), (B1, B2 - mikroskopický snímek jednotlivých částí kořenové špičky cibule č. 1 a 2, 
celkové zvětšení 400x) [foto autorka]. 

špička č. 1                                                         c = 0 mg/l 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
špička č. 2 
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B1 
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Příloha 2  Ukázka dvou podélných řezů kořenových špiček cibule stuttgartské (Allium cepa 
L.) na PPD - koncentrace 60 mg/l pro test genotoxicity za 72 hodin. (A1, A2 - mikroskopický 
snímek podélného řezu celé kořenové špičky cibule č. 1 a 2, celkové zvětšení 100x), (B1, B2 - 
mikroskopický snímek jednotlivých částí kořenové špičky cibule č. 1 a 2, celkové zvětšení 
400x) [foto autorka].  

c = 60 mg/l 
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Příloha 3  Ukázka dvou podélných řezů kořenových špiček cibule stuttgartské (Allium cepa 
L.) na PPD - koncentrace 300 mg/l pro test genotoxicity za 72 hodin. (A1, A2 - 
mikroskopický snímek podélného řezu celé kořenové špičky cibule č. 1 a 2, celkové zvětšení 
100x), (B1, B2 - mikroskopický snímek jednotlivých částí kořenové špičky cibule č. 1 a 2, 
celkové zvětšení 400x) [foto autorka].  

c = 300 mg/l 

 

špička č. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
špička č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 

B2 

A1 

B1 



117 
 

8. SEZNAM TABULEK  

Tab. 1 Oblast absorbovaného světla a komplementární barva pro rozsah vlnových 
délek [1]. .................................................................................................................... 3 

Tab. 2 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [10]. ............................................ 6 

Tab. 3 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [11]. ............................................ 7 

Tab. 4 Základní toxikologické a bezpečnostní informace [12]. ............................................ 8 

Tab. 5 Organismy a rostliny již testované na PPD (EC50 a IC50) [12]. ............................ 11 

Tab. 6 Typy montmorillonitů [38]. ..................................................................................... 19 

Tab. 7 Vlastnosti a chemické složení jílového minerálu Bentonit B75 a Sabenil C30 
[34]. .......................................................................................................................... 39 

Tab. 8 Složení zásobních roztoků pro kultivaci okřehku [57]. ........................................... 40 

Tab. 9 Složení kultivačního média pro cibuli [55]. ............................................................. 41 

Tab. 10 Parametry Langmuirových adsorpčních izoterem a rovnice lineárních regresí 
pro sorpci PPD na Sabenil C30 pro dané hodnoty pH. ............................................ 49 

Tab. 11 Parametry Langmuirových adsorpčních izoterem a rovnice lineárních regresí 
pro sorpci PPD na Bentonit B75 pro dané hodnoty pH. .......................................... 50 

Tab. 12 Hodnoty bazálních difrakcí jílových minerálů (Bent a Sab), PPD-interkalátů 
pro jednotlivé hodnoty pH 1, 4 a 8. ......................................................................... 53 

Tab. 13 Inhibice růstu lístků okřehku menšího na K2Cr2O7 po 72 a 168 hodinách pro 
obě paralelní stanovení (A, B). ................................................................................ 58 

Tab. 14 Hmotnosti lístků okřehku menšího na K2Cr2O7  před a po sušení, jejich rozdíl  a 
poměr hmotností za 168 hodin testování. ................................................................ 60 

Tab. 15 Obsah (M), koncentrace (c) pigmentů a chlorofylů a, b, celkového, jejich 
vzájemné poměry za 15 dní testování pro K2Cr2O7. ................................................ 62 

Tab. 16 Inhibice růstu lístků okřehku menšího na PPD po 72 a 168 hodinách pro obě 
paralelní stanovení (A, B). ....................................................................................... 65 

Tab. 17 Hmotnosti lístků okřehku menšího na PPD  před a po sušení. ................................ 67 

Tab. 18 Obsah (M), koncentrace (c) pigmentů a chlorofylů a, b, celkového, jejich 
vzájemné poměry za 15 dní testování pro PPD. ...................................................... 69 

Tab. 19 Počet stádií mitóz v 1000 buňkách podélných řezů kořenových špiček cibule 
stuttgartské na PPD o koncentraci 0 a 60 mg/l, 72 hodin. ....................................... 79 

Tab. 20 Statistická analýza základních dat pro test semichronické toxicity cibule 
stuttgartské na PPD o koncentraci 0; 60 a 300 mg/l (72hod. - stanovení délky 
kořínků v [mm]). ...................................................................................................... 85 



118 
 

Tab. 21 Vypočtené hodnoty pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 
na standard dichroman draselný po 15 a 30 minutách. ............................................ 91 

Tab. 22 Hodnoty luminiscencí Vibrio fischeri a jejich vzájemné poměry pro dichroman 
draselný v čase 15 a 30 minut. ................................................................................. 92 

Tab. 23 Vypočtené hodnoty inhibičních koncentrací a jejich pokleslo dané časy 
působení bakterií. ..................................................................................................... 93 

Tab. 24 Vypočtené hodnoty pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri 
na PPD po 15 a 30 minutách po 1. a 2. měření. ....................................................... 95 

Tab. 25 Hodnoty luminiscencí a jejich vzájemné poměry pro PPD v čase 15 a 30 minut 
pro obě paralelní měření. ......................................................................................... 96 

Tab. 26 Vypočtené hodnoty inhibičních koncentrací a jejich pokles. .................................. 98 

 

  



119 
 

9. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Izomery fenylendiaminu [vytvořeno autorkou diplomové práce]. ............................ 5 

Obr. 2 Jílový minerál bentonit [35]. .................................................................................... 16 

Obr. 3 SEM snímek Bentonitu B75 [34]. ............................................................................ 18 

Obr. 4 SEM snímek Sabenil C30 [34]. ............................................................................... 18 

Obr. 5 Struktura montmorillonitů vrstvení 2:1 [37]. ........................................................... 19 

Obr. 6 Bazální difrakce smektitu po interkalaci. [vlastní měření autorky diplomové 
práce]. ....................................................................................................................... 20 

Obr. 7 Vliv pH na adsorpci barviva RB 19 pomocí bentonitu při 20 °C [40]. ................... 21 

Obr. 8 Účinnost adsorpce (v %) na měnící se hodnotě pH pro malachitovou zeleň 
[41]. .......................................................................................................................... 22 

Obr. 9 Vliv adsorpční kapacity na hodnotě pH po adsorpci BB 41 [42]. ........................... 23 

Obr. 10 Schéma postupu při testu ekotoxicity [49]. .............................................................. 27 

Obr. 11 Princip volby testovacích koncentrací [48]. ............................................................. 28 

Obr. 12 Sigmoidální závislost úhynu na logaritmu koncentrace [50]. .................................. 29 

Obr. 13 Okřehek menší (Lemna minor L.) [57]. ................................................................... 31 

Obr. 14 Cibule (Allium cepa L.) - Stuttgartská varieta [61]. ................................................. 34 

Obr. 15 Interfáze buňky v anafázi (A), telofází (B) [62]. ..................................................... 35 

Obr. 16 Mikrojádro v živočišné buňce [60]. ......................................................................... 35 

Obr. 17 Bakterie Vibrio fischeri [63]. ................................................................................... 36 

Obr. 18 Vizualizace mezivrství Bentonitu B75 a Sabenilu C30 při interkalaci PPD. .......... 53 

Obr. 19 Nachystané roztoky pro paralelní slepá stanovení A, B s okřehky (2x20 lístků)  
[foto autorka]. .......................................................................................................... 54 

Obr. 20 Plastový tác s roztoky v kádinkách a okřehky připravený k umístění do 
kultivační komory pro test semichronické expozice na okřehku menším. .............. 55 

Obr. 21 Zkumavky s lístky okřehku menšího po 7. denní extrakci v methanolu pro 
K2Cr2O7 [foto autorka]. ............................................................................................ 62 

Obr. 22 Ukázka lístků okřehku menšího při působení PPD o koncentraci 100 mg/l 
pro paralelní stanovení A, B [foto autorka]. ............................................................ 66 

Obr. 23 Zkumavky s lístky okřehku menšího po 7. denní extrakci v methanolu pro PPD 
[foto autorka]. .......................................................................................................... 68 

Obr. 24 Testovací sada cibule stuttgartské na test semichronické toxicity PPD pro 
určení IC50 (72 hod.) [foto autorka]. ....................................................................... 72 



120 
 

Obr. 25 Zabalené zkumavky do alobalu se sazečkami cibule pro test genotoxicity 
v koncentracích 0; 60 a 300 mg/l PPD (tzn. pro IC0, IC50 a IC100) [foto 
autorka]. ................................................................................................................... 74 

Obr. 26 Různé délky kořínků sazeček cibule stuttgartské o koncentraci PPD 0; 60 a 
300 mg/l a na nich červeně znázorněná místa řezů [foto autorka]........................... 74 

Obr. 27 Zalévací plastové formy pro přípravu preparátu [foto autorka]. .............................. 75 

Obr. 28 Řezačka značky Microm pro různé tloušťky řezů špiček cibulí v preparátech 
s voskem [foto autorka]. .......................................................................................... 76 

Obr. 29 Řada roztoků (vlevo) pro umístění vaniček s podložními sklíčky (vpravo)  [foto 
autorka]. ................................................................................................................... 77 

Obr. 30 Připravený preparát (vlevo), 300 mg/l PPD, vyfocených podélných kořenových 
špiček barvených v acetoorceinu při zvětšení 100x [foto autorka]. ......................... 78 

Obr. 31 Mitózy v buňkách kořínku cibule (uprostřed) [69], fotografie pocházejí 
z vlastních připravených preparátů [foto autorka]. .................................................. 78 

Obr. 32 Poruchy buňky při působení PPD o koncentraci 300 mg/l za 72 hodin  [foto 
autorka]. ................................................................................................................... 80 

Obr. 33 Grafy jednorozměrové analýzy: A - histogram, B - kruhový diagram, C - graf 
odhadu hustoty, D - krabicový graf, E - graf rozptýlení s kvantily. ........................ 84 

Obr. 34 Grafické vyhodnocení jednorozměrové analýzy naměřených délek kořínků 
cibule (Allium cepa L.) při koncentracích PPD 0; 60 a 300 mg/l u stanovení 
semichronické toxicity na PPD za 72 hodin. ........................................................... 86 

Obr. 35 Ředění testovaného vzorku roztoku bakterií Vibrio fischeri dvojkovou metodou 
[vytvořeno autorkou diplomové práce]. ................................................................... 88 

Obr. 36 Vytvoření koncentrační řady testovaného vzorku (řada A) a aplikace 
testovaného vzorku k roztoku bakterií Vibrio fischeri (řada B a C) [vytvořeno 
autorkou diplomové práce]. ..................................................................................... 89 

Obr. 37 Luminometr LUMIStox pro test zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio 
fischeri [foto autorka]. ............................................................................................. 90 

Obr. 38 Grafy analýza lineární regrese A - regresní křivka, B - L-R graf .......................... 101 

Obr. 39 Grafické vyhodnocení analýz lineární regrese naměřených dat pro test zhášení 
bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri pro standard dichroman draselný a 
PPD za 15 a 30 minut. ............................................................................................ 103 

 

  



121 
 

10. SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Langmuirovy adsorpční izotermy po sorpci PPD na Sabenil C30 při pH 1, 4 a 
8. ............................................................................................................................... 48 

Graf 2 Langmuirovy adsorpční izotermy po sorpci PPD na Bentonit B75 při pH 1, 4 a 
8. ............................................................................................................................... 49 

Graf 3 RTG spektra původních jílových minerálů (Bent-Bentonit B75 a Sab-Sabenil 
C30), interkalátů PPD-Bentonit B75 (vlevo) a PPD-Sabenil C30 (vpravo) 
pro hodnoty pH 1, 4 a 8. .......................................................................................... 51 

Graf 4 Difrakční záznam PPD-interkalátů na bázi jílových minerálů Bent a Sab při pH 
1 totožných podle karty z databáze ICSD PDF karta č. 00-039-1793 
difrakčního záznamu barviva PPD (označeno pomocí * = difrakční linie PPD). .... 52 

Graf 5 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace K2Cr2O7 
pro okřehek menší za 72 hodin. ............................................................................... 59 

Graf 6 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace K2Cr2O7 
pro okřehek menší za 168 hodin. ............................................................................. 60 

Graf 7 Závislost rozdílu hmotností s rostoucí koncentrací K2Cr2O7 před a po sušení za 
168 hodin testování. ................................................................................................. 61 

Graf 8 Závislost koncentrace celkového chlorofylu (zelená křivka a body) na 
koncentraci K2Cr2O7 po extrakci v methanolu a jednotlivé zastoupení 
chlorofylů a (černé body), b (červené body) po 15 dnech testování........................ 63 

Graf 9 Závislost celkového obsahu pigmentů - M (absolutní množství) na koncentraci 
K2Cr2O7 po extrakci v methanolu a jednotlivé zastoupení chlorofylů po 15 
dnech testování. ........................................................................................................ 63 

Graf 10 Sigmoidální závislost inhibice růstu lístků na logaritmu koncentrace PPD 
pro okřehek menší za 72 hodin (A) a 168 hodin (B). .............................................. 66 

Graf 11 Závislost rozdílu hmotností s rostoucí koncentrací PPD před a po sušení za 168 
hodin testování. ........................................................................................................ 67 

Graf 12 Závislost koncentrace celkového chlorofylu (zelená křivka a body) na 
koncentraci PPD po extrakci v methanolu a jednotlivé zastoupení chlorofylů a 
(černé body), b (červené body) po 15 dnech testování. ........................................... 69 

Graf 13 Závislost celkového obsahu pigmentů - M (absolutní množství) na koncentraci 
PPD po extrakci v methanolu a jednotlivé zastoupení chlorofylů po 15 dnech 
testování. .................................................................................................................. 70 

Graf 14 Sigmoidální závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro PPD na 
cibuli stuttgartské (Allium cepa L.) za 72 hodin. ..................................................... 73 

Graf 15 Pokles luminiscence bakterií Vibrio fischeri s koncentrací a časem pro 
K2Cr2O7. ................................................................................................................... 92 



122 
 

Graf 16 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy 
pro K2Cr2O7 na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá 
křivka). ..................................................................................................................... 93 

Graf 17 Pokles luminiscence bakterií s koncentrací a časem pro PPD. ................................ 97 

Graf 18 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy pro PPD 
na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá křivka) pro 1. 
měření. ..................................................................................................................... 98 

Graf 19 Lineární závislost logaritmu koncentrace na logaritmu hodnoty gamy pro PPD 
na Vibrio fischeri za 15 min. (zelená křivka) a 30 min. (modrá křivka) pro 2. 
měření. ..................................................................................................................... 98 

 


