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Voleský, Jan. Vliv vybraných farmaceutických přípravků na životní prostředí 

Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava . Hornicko-geologická fakul-

ta, 2010. 50 s. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc. 

Bakalářská práce  se zabývá problematikou výskytu vybraných farmaceutických pří-

pravků v ţivotním prostředí.  Cílem a smyslem bakalářské práce bylo provést nástin situa-

ce v problematice výskytu, osudu a sledování léčiv v ţivotním prostředí, případně uvedení 

eliminace z ţivotního prostředí. 

Teoretická část bakalářské práce popisuje vybrané farmaceutické přípravky, produk-

ci,  chování a osud v ţivotním prostředí, ekotoxické testy, monitoring  a identifikaci těchto 

vybraných léčiv.  
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ANOTATION 

Voleský, Jan. Effects of selected pharmaceutical products on the environment 

Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava. Fakulty of Mining and Geology, 2010.50 

paages. Leadership of  baccalaureate work prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc. 

          This bachelor essay handles appearance issue of specific pharmaceutical preparative 

in living environment. Point and purpose of this bachelor essay was to analyze the situation 

summary of this appearance issue, destination and monitoring of pharmaceuticals in living 

environment, in some case even initiate elimination from living environment. 

          Teoretical part of bachelor essay describes production, behavior and destination in 

living environment, ecotoxic tests, monitoring and identification of specific pharmaceutical 

preparations. 
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Pouţité zkratky 

APHA - American Public Health Association 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

BSK - biochemická spotřeba kyslíku. Udává mnoţství kyslíku, které je třeba k úplné oxi-

daci biologicky odbouratelných látek ve zkoumané vodě. 

BCF - biokoncentrační faktor - vyjadřuje poměr koncentrace polutantu v organismu vůči 

koncentraci v zevním prostředí  

COX - cyklooxygenáza 

ČOV - čistírna odpadních vod 

EC50 - střední efektivní koncentrace, při této koncentraci je sledovaný efekt u 50 % zkou-

maných organismů 

ISO - International Organization for Standardization 

Kow - rozdělovací koeficient - poměr koncentrace látky v n-oktanolu a vodě, je bezrozměr-

ný. Pouţívá se k odhadu rozdělovací tendence mezi vodou a organickým rozpouště-

dlem. Uvádí se jako v logaritmickém tvaru, závisí na pH, teplotě, iontové síle. 

Kd - adsorpční koeficient - poměr mezi koncentrací látky v půdě a koncentrací látky ve 

vodné fázi při adsorpční rovnováze 

Koc - koeficient sorpce na  organické hmotě v půdě 

LC50 - hodnota koncentrace, při které uhyne 50 % testovaného organismu 

LOEC - nejniţší koncentrace sledované látky, která vykazuje sledovaný účinek na testova-

ném organismu 

NOEC - nejvyšší koncentrace sledované látky, která ještě nevyvolává ţádné pozorovatelné 

účinky na testovaném organismu 

NSAID - nesteroidní antiflogistika - léky pouţívané k tlumení bolesti a sniţování teploty 

pKa - logaritmický tvar disociační konstanty kyseliny. Udává míru štěpení kyseliny v roz-

toku na ionty. Kyseliny s nízkými hodnotami pKa existují v roztoku převáţně ve for-

mě iontů (jsou disociovány). 

US EPA - Environmental Protection Agency (americká společnost) 
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1 Úvod 

Stále větší význam mají z hlediska ochrany vodních ekosystémů i zdrojů pitné vody 

látky se specifickým účinkem, které jsou součástí léků, čisticích a kosmetických přípravků. 

Ty se do vody dostávají aţ po jejich uţití populací. V literatuře jsou označovány zkratkou 

PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products - léčiva a produkty osobní péče). 

V případě léků nelze vzhledem k pozitivnímu účinku na lidské zdraví předpokládat 

omezování jejich pouţívání legislativními nástroji. Jejich spotřeba má vzrůstající trend. 

Také je zřejmé, ţe vzhledem k rozvoji medicíny a farmaceutického průmyslu se budou 

objevovat stále nové látky. V případě některých volně prodejných i předepisovaných léků 

jejich celkový výdej v České republice dosahuje řádově aţ desítek tun za rok. Léčiva mo-

hou být z organismu vyloučena v nezměněném stavu, ale většinou jsou metabolicky po-

změněna. Léčiva nejsou ve většině případů po působení v organismu metabolizována na 

jednoduché sloučeniny, ale jsou transformována tak, aby mohla být vyloučena ve formě, 

která je rozpustná vodě. Výsledný metabolický produkt můţe být biologicky aktivnější neţ 

původní sloučenina. Výsledné metabolity jsou vyloučeny z těla a dostávají se do vodního 

prostředí splaškovými vodami, které jsou v případě větších aglomerací odváděny do čistír-

ny odpadních vod. 

Na základě chemické struktury léčiva nebo jeho metabolitu je velmi sloţité odhad-

nout, do jaké míry bude léčivo podléhat degradaci biologickými a fyzikálně-chemickými 

procesy probíhajícími v čističce odpadních vod. Tyto sloţité, uměle vyrobené sloučeniny 

jsou substrátem pro růst mikroorganismů schopných jejich rozkladu. 

V důsledku sníţení organického uhlíku v řekách (činností čističek) nelze předpoklá-

dat významnou biodegradaci léčiv. Díky pouţívané technologii nejsou v řekách příhodné 

podmínky ani pro výskyt bakteriálních společenstev, která by tyto látky rozkládala. Proto 

je třeba čističky odpadních vod povaţovat za hlavní zdroje léčiv ve vodním prostředí, ale 

také za místa jejich největšího moţného záchytu, degradace a odstraňování z hydrosféry. 

Z těchto důvodů nabývá v poslední době na významu studium výskytu léčiv a analý-

za jejich obsahu ve sloţkách ţivotního prostředí. Degradační zbytky léčiv lze nalézt v od-

padních vodách, povrchové i podzemní vodě, půdě a sedimentech. Proto je potřeba se za-

bývat otázkou v jaké koncentraci se léčiva v prostředí nacházejí a jaký mohou mít nepříz-

nivý vliv na ekosystém. Od 90. let minulého století se začaly vyvíjet analytické metody 
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určené k identifikaci a kvantifikaci léčiv v přírodních matricích. Většinou se v ţivotním 

prostředí léčiva a jejich degradační zbytky nacházejí v koncentracích ngdm
-3

 aţ gdm
-3

. 

Ekotoxikologické efekty jednotlivých léčiv bývají specifické. Jen několik publikací 

pojednává přímo o tomto vlivu. Většinou jsou zaměřeny na narušování endokrinního sys-

tému a bioaktivity organismů. Studium fyzikálně-chemických vlastností a degradačních 

procesů je klíčové pro další analýzu a předpověď chování léčiva v prostředí. 

Cílem bakalářské práce je nastínit základní problematiku výskytu, osudu a sledování 

léčiv v ţivotním prostředí, případně uvést moţnosti jejich eliminace z prostředí. Z velkého 

mnoţství léčiv jsem vybral jen ty skupiny, které jsou populací nejvíce produkovány. Zařa-

dil jsem do práce proto pouze nejčastěji pouţívaná antibiotika, steroidní látky a nesteroidní 

antiflogistika. V dostupné literatuře jsem se snaţil nalézt jejich produkci u nás či ve světě a 

popsat jejich osud v ţivotním prostředí. Jelikoţ je studium této problematiky poměrně no-

vé, je obtíţné najít v literatuře jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, jeţ rozhodují o jejich 

osudu v ţivotním prostředí, a jaké jsou jejich moţné ekotoxikologické vlivy na ţivotní 

prostředí (zejména v případě jejich akumulace). 

Ve své práci jsem se jen okrajově zmínil o analytických metodách, kterými se tyto 

látky v různých matricích identifikují popř. kvantifikují, protoţe na toto téma jiţ bylo ně-

kolik prací publikováno. 
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2 Rozdělení farmaceutických přípravků a jejich vlastnosti 

2.1 Antibiotika 

Antibiotika jsou látky se sloţitou chemickou strukturou, které se pouţívají k léčbě a 

prevenci infekčních chorob. Prvním známým antibiotikem byl penicilin objevený náhodou 

Alexandrem Flemingem v roce 1928, avšak jeho výroba začala aţ v roce 1943. Antibiotika 

byla původně získána jako přírodní produkty mikroorganismů. Nyní jsou většinou připra-

vovány chemickou syntézou nebo chemickou modifikací původních antibiotik. Mezi anti-

biotika řadíme i další látky např. sulfonamidy a chemoterapeutika, takţe dnes mezi antibio-

tika patří látky s odlišnou chemickou strukturou. Hlavní funkcí antibiotik je baktericidní či 

bakteriostatický účinek s minimálním neţádoucím účinkem na makroorganismus. Některá 

antibiotika působí i na další organismy (plísně, prvoci). Antibiotika působí selektivně. Uţí-

vají se orálně, parenterálně, velmi toxická antibiotika (bacitracin, neomycin) jsou apliko-

vána místně (mast). Antibakteriální látky nejsou efektivní u virových a většiny plísňových 

a nebakteriálních infekcí. 

2.1.1 Rozdělení antibiotik 

Podle chemické struktury se dělí antibiotika do skupin: 

Aminoglykosidy (kanamycin, neomycin), které působí na gramnegativní bakterie, lep-

tospiry či stafylokoky. 

Amfenikoly (chloramfenikol) mají širokospektrý účinek, zejména působí na salmonely, 

meningokoky, pneumokoky a rickettsie). 

Ansamyciny (rifampicin) jsou účinné na grampozitivní bakterie včetně mykobakterií. 

Cefalosporiny (cefazolin, cefepim) jsou širokospektrá antibiotika působící i proti bakteri-

ím rodu Proteus, spirochetám či hemofilům. 

Makrolidová antibiotika (azitromycin, erytromycin) jsou účinná proti streptokokům, 

campylobakteriím, listeriozám, shigellám a salmonelám. 

Penicilinová antibiotika (penicilin, ampicilin) působí proti kokům, spirochetám, hemofi-

lům a pseudomonádám. 

Tetracykliny (doxycyklin, tetracyklin) mají široké antimikrobiální spektrum, působí na 

většinu bakterií i na riketsie, chlamydie, mykoplasmata i prvoky (améby). 
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Diterpeny (tiamulin) jsou pouţívány zejména ve veterinární medicíně k léčbě nemocí vy-

volaných mykoplasmaty a spirochetami. 

Karbapenemy (metropenem) slouţí k léčbě nosokomiálních infekcí, které ohroţují ţivot 

makroorganismu, způsobené některými kmeny Enterobacter, Serratia, Campylobacter. 

Linkosamidy (linkomycin) jsou účinné při léčbě kostí a měkkých tkání vyvolané stafylo-

koky. Působí také na prvoky, které způsobují toxoplasmózu a malárii. 

Monolaktamy (aztreonam) je účinný proti gramnegativním aerobním bakteriím. 

Polypeptidová antibiotika (bacitracin, gramicidin) jsou účinné na řadu gramnegativních i 

grampozitivních bakterií. 

Z dalších speciálních skupin lze uvést např. ještě glykopeptidová antibiotika, chinolo-

ny, fluorochinolony, streptograminy. Tato antibiotika se pouţívají k léčbě ţivot ohroţují-

cích infekcí vyvolaných nosokomiálními a multirezistentními kmeny. Většinou se jedná o 

rezervní antibiotika s indikačním omezením, s kterými se počítá v budoucnu. 

2.1.2 Účinky některých antibiotik 

Podle působení na bakterie se dělí antibiotika na baktericidní usmrcující bakterie a 

bakteriostatická, která zastavují mnoţení bakterií. Ve vysokých koncentracích působí řada 

bakteriostatických antibiotik baktericidně. V bakteriální buňce antibiotika mohou inhibovat 

syntézu kyseliny listové (sulfonamidy), lipidů (bacitracin) či nukleových kyselin (amino-

glykosidy). Nejpouţívanější antibiotika (peniciliny, cefalosporiny) inhibují tvorbu buněčné 

stěny. Tetracykliny, aminoglykosidy a makrolidy blokují tvorbu bílkovin. Jiná antibiotika 

narušují cytoplazmatickou membránu, narušují prostorové uspořádání DNA či ovlivňují 

růstové faktory. 

2.1.2.1 Aminoglykosidová antibiotika 

Patří mezi širokospektré antibakteriální látky. V bakteriální buňce působí inhibici 

bílkovin. Nepůsobí na anaerobní bakterie, protoţe bez přítomnosti kyslíku neproniknou do 

buňky. Nejpouţívanějími jsou streptomycin a kanamycin, které slouţí k léčbě TBC. Někte-

rá jsou velmi toxická (např. neomycin). 



Jan Voleský : Vliv vybraných farmaceutických přípravků na ţivotní prostředí 

2010 12 

2.1.2.2 Tetracykliny 

Před objevem širokospektrých antibiotik byly velmi uţívané. Tyto látky inhibují syn-

tézu proteinů v bakteriích. To má za následek zastavení růstu bakterie. Snadno váţou váp-

ník, ukládají se do kostí, a tak mohou narušit jejich růst. Podobný účinek mají makrolidová 

antibiotika a linkosamidy. 

 

Obrázek 1 Vzorec tetracyklinu [32] 

2.1.2.3 Peniciliny 

Jsou to nejdéle uţívaná antibiotika odvozená od kyseliny 6-aminopenicilanové. K té-

to kyselině jsou připojeny různé postranní řetězce (symbol R ve vzorci) a skupiny, které 

ovlivňují účinky antibiotika. 

 

Obrázek 2 Vzorce kyseliny 6-aminopenicilanové a penicilinu G [32] 

Tyto látky jsou nejčastěji předepisovanými protiinfekčními látkami. Působí bakteri-

cidně a jsou málo toxické. V poslední době je závaţným problémem vznik rezistence stafy-

lokoků (tzv. MRSA), které vznikají mutacemi v nemocnicích. Peniciliny nepůsobí na bak-

terie, které tvoří enzym penicilinázu. 

Antibiotika se navazují na enzymy, které se podílejí na stavbě buněčné stěny a zajiš-

ťují její tvrdost. Bakteriální buňka ztrácí svou osmotickou stabilitu a zaniká. Některé bak-

terie se účinkům těchto antibiotik brání tvorbou enzymu penicilináza, který ničí strukturu 

antibiotika. Dnes se pouţívají nejčastěji aminopeniciliny (ampicilin, amoxycilin), protoţe 
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se snadno vstřebávají z trávicího ústrojí. Peniciliny podléhají snadno hydrolýze, a proto se 

tyto látky nenacházejí ve vodním prostředí. 

2.2 Nesteroidní antiflogistika (NSAID) 

Tyto látky patří mezi nejčastěji podávaná léčiva, pro jejich antipyretické a analgetic-

ké účinky. Jedná se o chemicky heterogenní skupinu látek, které mají stejné farmakologic-

ké účinky. NSAID inhibují řadu dějů, které se podílejí na vzniku zánětlivé reakce (pohyb 

některých typů leukocytů). Dále ovlivňují enzymy (lipoxygenázy, cyklooxygenázy), které 

syntetizují zánětlivé prostaglandiny. Cyklooxygenázy mají dvě izoformy COX I, COX II. 

Izoforma COX I produkuje fyziologické prostaglandiny, forma COX II produkuje zánětli-

vé prostaglandiny. Právě v inhibici formy COX II a lipooxygenázy spočívá účinek NSAID. 

Většina NSAID inhibuje i COX I, coţ způsobuje neţádoucí účinky. 

Ibuprofen 

 

Indometacin 

 

Diklofenak 

 

Kyselina acetylsalicylová 

 

Obrázek 3 Ukázky chemických vzorců některých NSAID [32] 
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Nesteroidní antiflogistika se dělí podle chemické struktury na: 

 deriváty karboxylových kyselin – kyselina acetylsalicylová, indometacin, ibuprofen, 

diklofenak; 

 enolové kyseliny – kebuzon, piroxikam; 

 ostatní antiflogistika – nabumeton. 

Podle účinku lze NSAID rozdělit: 

 NSAID 1. generace - Jsou to neselektivní inhibitory COX – tato léčiva mají více neţá-

doucích účinků – indometacin, piroxikam, kebuzon. Jsou vysoce účinné. Diklofenak, 

ibuprofen a naproxen mají niţší neţádoucí účinky. 

 NSAID 2. generace - tyto látky mají niţší neţádoucí účinky a antipyretické vlastnosti. 

Jsou to selektivní inhibitory COX II: nabumeton, nimuselid. 

Mezi NSAID se někdy řadí paracetamol, který inhibuje enzym COX II v centrálním 

nervovém systému, coţ má za následek antipyretické účinky. Antipyretický účinek je vy-

volán ovlivňováním hypothalamu, kdy dochází k vazodilataci cév. Tím dochází ke zvýše-

nému průtoku periferní krve, coţ má za následek odvod tepla z organismu. Mechanismus 

analgetického účinku paracetamolu není zcela znám. Paracetamol můţe působit tím, ţe 

inhibuje tvorbu prostaglandinů v centrálním nervovém systému a v menší míře prostřed-

nictvím periferní akce tak, ţe blokuje tvorbu impulzů bolesti. Periferní akce můţe být rov-

něţ důsledkem potlačení tvorby nebo účinku těch látek, na které jsou po mechanické nebo 

chemické stimulaci receptory bolesti citlivé. Jeho analgetické účinky jsou způsobeny 

ovlivněním serotoninových receptorů.  

 

Obrázek 4 Vzorec paracetamolu [32] 
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2.3 Chemoterapeutika 

Jsou to chemické látky vyráběné synteticky. Mezi nejpouţívanější patří sulfonami-

dy, které jsou odvozené od kyseliny p-aminobenzoové. Jejich účinek spočívá v inhibici 

syntézy kyseliny listové a nukleových kyselin. Mají bakteriostatické účinky. Některá jsou 

účinná i na prvoky. 

Další skupinou chemoterapeutik jsou nitroimidazoly, které narušují strukturu mik-

robiální DNA. Jsou baktericidní, působí na aerobní bakterie a některé prvoky. Nejpouţíva-

nější látkou je metronidazol. 

Také nitrofurany mají výrazný bakteriostatický účinek, protoţe blokují proteosynté-

zu. Tyto látky jsou podezřelé z genotoxicity a kancerogenity. Nejuţívanější látkou je furan-

toin. Ve veterinární praxi jsou tyto látky u potravinových zvířat v rámci EU zakázané. 

Sulfamethoxazol 

 

 

Metronidazol 

Obrázek 5 Chemická struktura sulfonamidů a metronidazolu [32] 

2.4 Steroidní hormony 

Chemicky jsou steroidy deriváty cyklopentanperhydrofenantrenu. Nejčastěji lidmi 

pouţívanými hormonálními preparáty jsou ţenská hormonální kontraceptiva. Tyto příprav-

ky byly vyvinuty v 60. letech minulého století. Pokud se do organismu ţeny uměle přive-

dou pohlavní hormony, dojde k potlačení sekrece gonadotropinů a nedochází k uvolnění 

vajíčka z vaječníku ani k přípravě endometria k nidaci. Preparáty obsahují deriváty estro-

genu a gestagenu. Příkladem preparátu je např. Trinovum, z novějších preparát Mercilon, 

který obsahuje malé mnoţství estrogenu. Existují také preparáty, které obsahují pouze ges-

tageny (Exluton), které blokují ovulaci a mění některé další vlastnosti uvnitř pohlavních 

orgánů (hlenová zátka, zralost endometria). Nejsou tak spolehlivá, jelikoţ chybí v léčivu 
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estrogenní sloţka, ale jsou vhodné pro kojící ţeny, protoţe estrogeny zastavují tvorbu mlé-

ka.

Estradiol 

 

Progesteron 

Obrázek 6 Vzorce látek ze skupiny estrogenů a gestagenů [32]

Gestageny jsou vyuţívány u mléčného skotu k biochemickým a terapeutickým indi-

kacím (zvýšení reprodukce stáda, indukce říje). Dále jsou stále ve světě pouţívány steroid-

ní látky podávané drůbeţi, které způsobují rychlý nárůst svaloviny. U vykrmovaných zví-

řat je pouţívání hormonálních preparátů zakázáno případně redukováno, ale u ostatních 

zvířat jsou steroidy podávány bez omezení. 
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3 Produkce farmaceuticky významných látek 

3.1 Úvod 

Pokud by všechny přípravky dodané distributory do zdravotnických zařízení v ČR 

byly pouţity pacienty, pak by průměrná roční spotřeba léčiv jedním občanem ČR byla 

v roce 2007 33,35 balení. Dle odhadu bylo v roce 2007 prodáno v ČR přes 73 tun parace-

tamolu a asi 140 tun ibuprofenu. Pro srovnání v roce 2001 bylo v Německu spotřebováno 

128 tun ibuprofenu, ve Švédsku v roce 2005 aţ 171 tun ibuprofenu. Další údaje o spotřebě 

léčiv v ČR udávají tabulky 1 a 2 [14], [19], [27]. 

Tabulka 1 Spotřeba léčiv v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2008 [27] 

Rok Počet balení Rok Počet balení 

2003 33,91 2006 31,22 

2004 33,18 2007 33,35 

2005 36,10 2008 30,60 

Tabulka 2 Objem distribuce vybraných léčiv v počtu balení (mil.) [27] 

Léčivá látka  2004 2005 2006 2007 2008 

paracetamol 20,36 23,51 21,58 23,58 21,32 

diklofenak 5,60 5,88 5,47 5,55 4,72 

ibuprofen 12,58 13,71 13,03 14,70 15,30 

estrogeny 0,72 0,88 0,91 1,02 1,09 

peniciliny 2,17 2,27 2,12 2,18 2,06 

cefalosporiny 1,57 1,64 1,41 1,57 1,71 

tetracykliny 0,86 1,01 0,94 0,88 0,84 

sulfonamidy 0,92 1,03 0,87 0,90 0,78 

Pozn. léčivá látka je uvedena včetně kombinací. 

Bohuţel se v České republice nevedou statistiky o hmotnostní spotřebě léčiv. Mnoţ-

ství léků a jejich spotřeba je v ČR uváděna v počtu balení. Tato forma neumoţňuje podat 

přesnější přehled, jaká mnoţství reziduí léčiv se mohou dostat různými cestami do ţivotní-

ho prostředí. 
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3.2 Antibiotika 

V humánní i veterinární medicíně je ve světě pouţito velké mnoţství antibiotik.  

Vzhledem k hromadné ţivočišné výrobě je třeba ošetřovat před nemocemi celá hejna a 

stáda zvířat. Také se pouţívají k prevenci a léčení v rybářských farmách. Léčiva jsou apli-

kována v potravě, injekčně či dávkovacími zařízeními (rybí farmy) přímo do vody. Wise 

zjistil, ţe v roce 2002 byla celková spotřeba antibiotik na světě mezi 100 - 200 tisíci tuna-

mi. V evropských státech jsou pouţívány jako růstové promotory v ţivočišné výrobě, po-

travní doplňky na rybích farmách (severské státy) či k léčbě kokcidióz v chovu drůbeţe. 

Jejich spotřeba se odhaduje na tisíce tun ročně. Z celkové spotřeby připadá asi 14 % pro 

terapeutické účely v lidské a veterinární medicíně, 70 % je pouţíváno u zvířat pro netera-

peutické účely (podpora růstu). Podle odhadu bylo v roce 2004 v ČR spotřebováno 64 tun 

antibiotik a 9,8 tun chemoterapeutik [8], [27], [34]. 

3.3 Estrogeny 

Britští vědci provedli výzkum, při kterém sledovali produkci hormonálních látek. 

Šedesát milionů Britů vyprodukuje ročně asi 200 kg estrogenů. Slepice chované pro pro-

dukci vajec a brojleři přidají do ţivotního prostředí asi 240 kg estrogenů. Dva miliony doj-

nic vyprodukuje asi 337 kg estrogenů. Pět milionů prasat přispívá do roční hormonální 

produkce Velké Británie asi 410 kg. V Německu bylo v roce 2001 spotřebováno 48 tun 

estrogenů, ve Španělsku v roce 2003 aţ 12 tun [4], [12]. 

Hrubou představu o hormonální bilanci České republiky si lze vytvořit na základě 

následujících čísel. Naše republika má zhruba 10 milionů obyvatel. Čeští zemědělci chova-

jí kolem 2 milionů kusů dobytka, 2,6 milionu kusů prasat a 24 milionů kusů drůbeţe. Cel-

ková spotřeba humánních léčiv obsahujících estrogenní hormony se v ČR odhaduje při-

bliţně sto kilogramů aktivních látek za rok. Hlavním zdrojem estrogenů v povrchových 

vodách jsou odtoky z čističek odpadních vod [29]. 

3.4 Nesteroidní antiflogistika 

V současné době patří nesteroidní antiflogistika a paracetamol k nejvíce prodávaným 

léčivům. Ročně jsou prodány tuny těchto léčiv (viz. tab. 2). V české republice bylo prodá-

no v roce 2005 asi 180 tun přípravků obsahujících ibuprofen. Tyto látky jsou pouţívány 
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především k humánní terapii, protoţe u malých zvířat (obratlovci) mají neţádoucí účinky 

v trávicí soustavě. Velký podíl na spotřebě léčiv obsahujících ibuprofen mají v ČR pří-

pravky s pseudoefedrinem (Modafen, Nurofen Stop Grip). Pseudoefedrin je totiţ prekurzo-

rem psychotropní látky drogy metamfetamin (pervitin). Odhaduje se, ţe v ČR je z volně 

prodejných léčiv obsahujících ibuprofen a pseudoefedrin pro účely nelegální výroby me-

tamfetaminu spotřebováno ročně asi 12 tun ibuprofenu s těţko odhadnutelným a regulova-

telným osudem. Je vysoce pravděpodobné, ţe nevyuţitý ibuprofen končí ve své čisté ak-

tivní formě v kanalizačních soustavách [29].  

Jen v Ústeckém a Libereckém kraji bylo v období let 2004 - 2009 zpracováno ve 

znaleckém pracovišti (odbor kriminalistické techniky a expertiz) Krajského ředitelství po-

licie Ústeckého kraje kolem stovky nelegálních laboratoří ročně. Tyto laboratoře obsahují 

mnohdy větší počet 50 litrových barelů či několikalitrových kanystrů, které jsou zcela na-

plněny balastem z léčiv, organickými rozpouštědly (toluen, technický benzín) a hyd-

roxidem sodným. Ročně se odhaduje, ţe v těchto zajištěných nelegálních laboratořích, bý-

vá vyprodukováno několik desítek tun odpadu obsahujícího ibuprofen, paracetamol, orga-

nická rozpouštědla a hydroxid sodný. Otázkou je, kolik takovýchto laboratoří zůstává ne-

odhaleno [15]. 

Dobře patrný je tento fakt na údajích Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy po za-

vedení omezení výdeje v květnu 2009, klesla spotřeba léčiv Modafen a Nurofen Stop Grip 

o cca 72 % v porovnání s rokem 2008 (graf 1). Omezení spočívalo v kontrole výdeje těchto 

léků jedné osobě během měsíce. Maximální mnoţství léku s obsahem pseudoefedrinu jed-

né osobě během měsíce bylo stanoveno 1,8 g (odpovídá 60 tabletám). Přestoţe, jak z grafů 

vyplývá, došlo k rapidnímu poklesu prodeje těchto léčiv, Úřad pro ochranu osobních úda-

jů, zakázal od konce října 2009 shromaţďovat údaje o osobách, kterým byla léčiva s pseu-

doefedrinem vydána [28]. 

Národní protidrogová centrála odhaduje, ţe aţ 70 % prodaných léčiv s pseudoefedri-

nem je pouţíváno pro nelegální výrobu metamfetaminu [28]. 
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Graf 1: Prodaná léčiva s pseudoefedrinem (2000 - 2009) [28] 
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4 Chování a osud léčiv v ţivotním prostředí 

Farmaceutické látky se dostávají do čističek odpadních vod v podobě lidských ex-

krementů (moč, fekálie), dalším významným zdrojem těchto látek jsou farmaceutické fir-

my. Tyto látky nejsou v čističkách zcela odstraněny, takţe se léčiva dostávají do povrcho-

vé a podzemní vody. Např. v ČR ještě stále nejsou čističky odpadních vod vybudovány ve 

všech obcích nad 2000 obyvatel a řada domácností na venkově nemá ještě kanalizaci. Kon-

centrace léčiv ve vodách se odhadují v ngdm
-3

, gdm
-3

. V půdách je koncentrace odhado-

vána na gdm
-3

. 

Vstup léčiv do ţivotního prostředí závisí na více faktorech (vyrobené mnoţství, tera-

peutická dávka, schopnost metabolizovat účinnou látku, adsorpce a desorpce do půdní mat-

rice, metabolický rozklad při čištění odpadních vod). Kde se budou léčiva akumulovat in-

formují např. rozdělovací koeficient oktanol-voda, disociační konstanta, tlak par apod. Ve-

terinária vstupují do ţivotního prostředí přímo např. při chovu ryb nebo při hnojení mrvou, 

která obsahuje tyto látky či jejich metabolity. 

Moţné cesty vstupu léčiv do vodního prostředí znázorňuje obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Vstup léčiv do vodního prostředí [8] 
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O výskytu léčiv ve vodách a v ţivotním prostředí ČR není zatím mnoho údajů. Jen 

stěţí lze odhadovat, do jaké míry je naše prostředí léčivy zasaţeno. Jelikoţ se v naší repub-

lice vyskytují převáţně horní toky řek, lze předpokládat, ţe v porovnání s ostatními státy 

EU, na tom bude naše republika podstatně lépe. Dostatek informací je o výskytu estrogenů 

ve Vltavě [21]. 

K eliminaci farmakologicky aktivních látek v povrchových vodách přispívá abiotická 

transformace prostřednictvím hydrolýzy a fotolýzy. Biotickou degradaci lze povaţovat za 

hlavní cestu vedoucí ke spontánnímu rozpadu farmak v povrchových vodách. Při fotolýze 

dochází k absorpci slunečního záření molekulou farmaka, coţ způsobí její rozpad na jedno-

duší látky. O účinnosti fotolýzy rozhoduje absorpční schopnost molekuly léčiva a intenzita 

slunečního záření. Jelikoţ sluneční záření absorbuje samotná voda, nedochází ve větších 

hloubkách k fotolýze léčiv. Dalším procesem, který umoţňuje degradovat léčiva ve vodě je 

radikálový rozpad vlivem silných oxidačních činidel (alkylperoxylový a hydroxylový radi-

kál, atomární kyslík). 

Řešením problému odstranění úniků léčiv do ţivotního prostředí jsou optimalizace 

stávajících technologií čističek odpadních vod, vylepšení čištění na čističkách přidáním 

dalšího čistícího stupně a kontrola a separace zdrojů. Přidání dalšího stupně čištění přinese 

zvýšení finanční náročnosti v podobě investičních a provozních nákladů. Kontrolu zdroje 

znečištění lze provést osvětou veřejnosti ve smyslu zodpovědného nakládání s prošlými 

léky. Eliminovat zdroje lze také separátním odběrem moči pacientů v nemocnicích. V sou-

časnosti jiţ existuje koncepce na recyklaci nutrientů membránovou separací z moči a jejich 

následné vyuţití. 

V poslední době byla také vyvinuta nová metoda španělskými vědci, která vede k eli-

minaci ibuprofenu z vodního prostředí pomocí ultrazvuku. Působením ultrazvuku vznikají 

ve vodě reaktivní hydroxylové radikály, které oxidují a rozkládají ibuprofen na nízkomole-

kulové fragmenty [18]. 

4.1 Výskyt a osud léčiv v půdě a sedimentech 

Na rozdíl od vodního prostředí není výskyt a osud léčiv v půdě a sedimentech příliš 

prostudován. Veterinární léčiva významně přispívají k výskytu léčiv v pevných matricích 

díky jejich přímé aplikaci. Současné studie se zaměřují na objasnění chování léčiv v pev-
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ných matricích, vyvíjení analytických metod, výzkum fyzikálně-chemických vlastností a 

koncentrace humánních a veterinárních léčiv v ţivotním prostředí. Léčiva jsou příslušnými 

ţivočichy vylučována a ukládána nejčastěji na skládkách nebo hnoji. Jiná jsou do půdy pří-

mo splachována z polí. Ke kontaminaci prostředí léčivy přispívá také pastevectví. Zbytky 

léčiv následně mohou vstupovat do prostředí vymýváním dešťovou vodou, vstřebáváním 

se do půdy. Důleţitou roli pro vstřebávání hraje mobilita léčiva a schopnost ukládat se. 

Tyto transportní mechanismy jsou také předmětem současných studií.  

Chování léčiv v půdě závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech sloučenin. Mobi-

lita léčiva souvisí s jeho rozpustností ve vodě, koeficientem oktanol-voda a obsahem orga-

nického uhlíku v matrici. To umoţňuje předpovídat výskyt léčiv v prostředí. Například 

sulfonamidy jsou obvykle dosti mobilní, a proto byly zjištěny ve vyšší koncentraci v pod-

zemních vodách. Naopak tetracykliny nalézáme hojně v sedimentech a půdě, protoţe mají 

silné sorpční vlastnosti a tedy tendenci akumulovat se a přetrvávat v pevných matricích. V 

sorpčním mechanismu léčiv je důleţitý celý komplex vlastností. Především hydrofobicita, 

výměna a tvorba kationtů, komplexů, a schopnost vázat organické látky hrají důleţitou roli 

v zadrţování (uchovávání) léčiv v pevných matricích. V některých studiích byly sledovány 

koncentrace léčiv ve výkalech. Vyšší koncentrace byla naměřena pouze u sulfamethazinu a 

sulfathiazolu v rozmezí 0,10 - 12,4 μgdm
-3 

[8]. 

Základním faktorem, který ovlivňuje v půdním prostředí principy, mechanismy a zá-

konitosti působení léčiv na ţivé organismy je biodostupnost. Ta je charakterizována jako 

schopnost látky interagovat se systémem organismů. Jiná definice biodostupnost charakte-

rizuje jako dostupnost léčiva pro asimilaci a případnou toxicitu. O biodostupné frakci se 

uvaţuje jako o části obsahu léčiva, které je absorbované, schopné se začlenit do oběhu 

v buňce, tedy jde o chemickou látku schopnou projít buněčnou membránou, vstoupit do 

buňky a stát se dostupnou v místě biologických procesů. 

Kategorie biodostupnosti lze také rozlišovat s ohledem na receptor, pro který je dané 

léčivo dostupné. Proto je definována dostupnost v závislosti na cílových organismech a 

biotopech (dostupnost pro organismy schopné degradovat účinnou látku, dostupnost pro 

organismy schopné přijímat účinnou látku, dostupnost pro rostlinný příjem, dostupnost pro 

expozici lidí (příjmem potravy) a dostupnost pro vylučovací procesy. 
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Osud a chování léčiv v půdách se řídí mnoha faktory jako jsou vlastnosti půdního 

prostředí a sloţení půdy, vlastnosti látky a vlastnosti organismů. Léčiva, která vstoupí do 

půdy se mohou vymývat do podzemních vod, biodegradovat, vázat se na pevné sloţky půd 

nebo vstupovat do organismů. Tyto procesy v sobě zahrnují chemickou oxidaci a redukci, 

fotolýzu, hydrolýzu, kovalentní vazbu na sloţky půdní hmoty a polymerace. Celý souběh 

procesů a dějů probíhá v čase, který hraje významnou roli pro finální osud léčiva. 

Jedním z hlavních způsobů interakcí mezi půdou a chemickými látkami je adsorpce, 

při které se chemická látka spojuje s pevnou fází. Proces můţe být vratný i nevratný. Roz-

sah adsopce závisí na vlastnostech půdy a léčiva, coţ zahrnuje velikost, tvar, strukturu a 

prostorové uspořádání molekuly, její chemické vlastnosti, rozpustnost a polaritu. Adsorpce 

můţe mít fyzikální podstatu (van der Waalsovy síly) nebo chemický charakter. Z toxikolo-

gického hlediska můţe adsorpce způsobit sníţení rozpustnosti a mobility (transportních 

vlastností), a tím sníţení obsahu látky dostupné pro biotu a redukci její toxicity. 

Počáteční fáze sorpce je rychlá a často i polovina z celkového mnoţství účinné látky 

léčiva rozpuštěné ve vodě je sorbována půdou během několika minut nebo hodin. Tato část 

je následně přístupná pro rychlou desorpci i pro mikrobiální biodegradaci. Druhá etapa je 

reprezentována pomalým příjmem. Všechny látky však této sorpci nepodléhají a jejich 

toxicita se s rostoucí dobou kontaktu polutantu s půdou nesniţuje. 

Biodostupnost je určena podílem půdní organické hmoty v půdách a sedimentech. 

Tato sloţka v sobě zahrnuje humus, mikrobiální biomasu, hydrofilní organické huminové 

látky a pozůstatky rostlin v různých fázích dekompozice. Půdní organická hmota se skládá 

ze tří částí: fulvokyselin, huminových kyselin a huminu. 

Dalším důleţitým faktorem osudu polutantů v půdách je čas. Účinné látky léčiv se s 

rostoucí dobou kontaktu transformují a začleňují do stabilnějších pevných fází, podléhají 

sorpci, sekvestraci (uloţení) nebo vytvářejí vazby s půdní organickou hmotou. To můţe 

vést ke sniţování biodostupnosti. Tento jev se označuje jako aging (stárnutí) kontaktu mezi 

kontaminantem a půdou. Obecný mechanismus agingu spočívá v pohybu molekul účinné 

látky léčiva mezi půdní částice, které nejsou dostupné ani pro velmi malé organismy. Zpo-

čátku dochází k úbytku účinných látek léčiv, který lze zdůvodnit abiotickou degradací ne-

bo biodegradací půdními mikroorganismy. Se vzrůstající dobou kontaktu přibývá podíl 

frakce, která je sorbována na některou ze sloţek půdy, zejména na půdní organickou hmo-
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tu. Nejlépe a nejsnáze se sorbují a podléhají agingu vysoce hydrofobní látky, kde důleţitou 

roli hraje právě podíl půdní organické hmoty. Tato sorbovaná léčiva se mohou po určitém 

čase opět uvolnit. Některá léčiva se mohou nacházet ve shlucích nebo jako součást orga-

nických půdních roztoků a při změně fyzikálních podmínek nebo vlivem mikrobiální čin-

nosti se mohou uvolnit a stát se tak biodostupné. 

Na biodostupnost má vliv i celá řada dalších faktorů. Mezi ně patří například celková 

charakteristika půdy (struktura, podíl jílové části a velikost pórů), koncentrace sledované 

látky, tvar a velikost molekul, teplota prostředí, pH, mnoţství sráţek, vlastnosti organismů 

(příjem, metabolismus). 

4.2 Možnosti čističek odpadních vod při zachytávání léčiv 

Většina léčiv a jejich reziduí je ve vodě dobře rozpustná, a tudíţ mají relativně nízké 

hodnoty Kow. To platí zejména pro léčiva pouţívaná v nejvyšším mnoţství jako jsou ibu-

profen a další antiflogistika. Riziko kontaminace ţivotního prostředí látkami s nízkým Kow 

prostřednictvím vyuţívání kalů ČOV v zemědělství, je nízké, v porovnání s rizikem, které 

představuje „vyčištěná“ odpadní voda. Předpokládá se, ţe v kalech se mohou ve vyšších 

koncentracích vyskytovat látky s hodnotami log Kow vyššími neţ 3. 

To splňují látky z těchto skupin (v závorce jsou uvedené hodnoty log Kow): 

• látky s estrogenním účinkem: ethinylestradiol (4,2), estradiol (3,9), estron (3,4), 

• antiflogistika: naproxen (3,18), ketoprofen (3,15), 

• antibiotika: tylosin (3,5), azithromycin (3,16), celá skupina fluorochinolonů (do 1,6) 

• antihistaminika: loratadin (4,7) [35], [19] . 

Čističky odpadních vod v naší republice nejsou primárně konstruovány na odstranění 

léčiv z odpadních vod. To má za následek, ţe některé účinné látky procházejí čističkami. V 

čističkách se léčiva rozkládají převáţně biodegradací díky mikrobiální aktivitě aktivované-

ho kalu. K degradaci léčiv dochází jen částečně vzhledem k jejich malé koncentraci v od-

padních vodách. Účinnost odstranění léčiv ovlivňují teplota, stáří a kvalita kalu, dostupnost 

farmak v matrici, anaerobní a aerobní podmínky prostředí, sorpce, technologie systému a 

pH vody. 
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Dalším procesem, který se pouţívá v čističkách k odstranění farmak je sorpce na ak-

tivovaný kal. Na základě hydrofobní interakce alifatických a aromatických skupin léčiv 

probíhá adsorpce s lipofilními částmi kalu. Působením elektrostatických sil mezi pozitivně 

nabitými skupinami farmak a záporně nabitým povrchem biomasy dochází k adsorpci. Tak 

můţe při pouţití čistírenských kalů v zemědělství dojít k uvolnění sorbované látky do po-

travního řetězce. 

Tabulka 3 Účinnost odstranění vybraných léčiv v závislosti na ročním období [14] 

 

Aktivní látka 

Míra odstranění v % 

zima léto 

Amoxicilin 75 100 

Bezafibrát 15 87 

Ciprofloxacin 60 63 

Ibuprofen 38 93 

Ranitidin 39 84 

Sulfamethoxazol 17 71 

Léčiva lze také účinně odstranit z odpadní vody chemickou oxidací, při které se tvoří 

oxidanty (hydroxylový radikál, ozon), které reagují s léčivy. Hydroxylový radikál vzniká 

rozkladem peroxidu vodíku vlivem UV záření. Nevýhodou ozonizace je její poměrně veli-

ká selektivita (trioly, aktivovaný aromatický kruh). Ozonizací lze zcela odstranit paraceta-

mol během několika minut za vzniku oxidu uhličitého a jednoduchých dikarboxylových 

kyselin. Vedlejším efektem ozonizace je dezinfekce čištěné vody. Předpokládá se, ţe de-

gradační produkty vzniklé ozonizací nebudou biologicky aktivní. 

Mezi progresivní technologie ČOV patří membránové procesy. Jsou účinné zejména 

při zachytávání estrogenů díky jejich silné sorpci na membránový materiál. Pro odstranění 

léčiv je nejvhodnější nanofiltrace a reverzní osmóza. Tyto metody se v současnosti pouţí-

vají při úpravě pitné vody. 

Nejčastěji se léčiva odstraňují pomocí aktivního uhlí. Při zachytávání léčiv nevznika-

jí meziprodukty ani metabolity. Aktivní uhlí se potom spálí. Nevýhodou nových technolo-

gií je jejich finanční náročnost. 
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Z dalších moţností, jak sníţit emisi léčiv do ţivotního prostředí se nabízí vyuţití ko-

řenových čistíren odpadních vod. Tyto čistírny fungují na principu rhizofiltrace, kdy do-

chází k zachycení kontaminantu na kořenovém systému nebo k absorpci v kořenech. Na-

příklad vodní rostliny rodu Azola, Pistia či Miriophyllum jsou schopné degradovat antibio-

tika i ve vysokých koncentracích. Technologie není oproti membránových technikám tak 

finančně náročná. V ČR se touto moţností odstranit léčiva z vody zabývá Laboratoř rost-

linných biotechnologií při Akademii věd. V současnosti se zde provádějí experimenty, jeţ 

se zabývají identifikací enzymů a genů podílející se na degradaci léčiv pomocí vybraných 

druhů rostlin. 

4.3 Antibiotika 

Antibiotika, jiţ byla nalezena ve všech sloţkách ţivotního prostředí (sedimenty, od-

padní, povrchová i pitná voda). 

Po aplikaci jsou antibiotika v organismech metabolizována různými procesy. Účinné 

látky a jejich metabolity jsou vylučovány močí. Např. v moči člověka lze zjistit cca 10 % 

chloramfenikolu, 60 % ampicilinu, erythromycinu, aţ 90 % amoxicilinu a tetracyklinů a 40 

% penicilinu. Antibiotika (makrolidová antibiotika, tetracykliny) a sulfonamidy byly zjiš-

těny v odpadních i povrchových vodách v koncentraci gdm
-3

. Mnoţství antibiotik a je-

jich metabolitů, které vstupují do ţivotního prostředí, je vzhledem k ostatním polutantům 

relativně nízké. Ovšem můţe docházet k pomalé akumulaci těchto látek, kdy se změny 

prostředí objeví, aţ se stanou nevratnými [8]. 

Dalším zdrojem jsou nepouţitá léčiva, která jsou někdy odstraňována do odpadu, 

místo aby byla vrácena do lékáren. Jestliţe se účinné látky při čištění odpadních vod či 

vlivem edafonu nedegradují, dostávají se do povrchových a podzemních vod. 

Antibiotika pouţívaná pro veterinární účely nebo jako růstové promotory jsou vylu-

čovány zvířaty a končí v chlévské mrvě, kdy se při hnojení dostanou do půdy. Například 

absorpce antibiotik v rybách se pohybuje od 10 - 80 % a je závislá na teplotě vody. Takţe 

aţ 70 % antibiotik aplikovaných na rybích farmách je vyloučeno do prostředí. Aplikovaná 

antibiotika jsou organismy absorbována, dostávají se do svaloviny, tkání, mléka. Tak se 

snadno dostanou do potravin. Velká mnoţství účinných látek jsou vyloučena ve formě roz-
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pustných produktů. Hromadí se v hnoji, kdy jsou vyplavovány dešťovou vodou a sorbová-

ny do půdy [26]. 

Sorpci v půdě ovlivňuje mobilita léčiva a schopnost se ukládat. Mobilita souvisí 

s rozpustností ve vodě, koeficientem oktanol-voda a obsahem organického uhlíku v matri-

ci. Důleţitou veličinou je sorpční koeficient Kd. Např. u tetracyklinu byl stanoven sorpční 

koeficient v rozmezí 1140 - 1620, u oxytetracyklinu 420 - 1030. Díky znalosti těchto vlast-

ností lze předpokládat výskyt léčiva v půdě či vodě a jeho akumulaci [11]. 

Tabulka 4 Přehled některých fyzikálně-chemických vlastností antibiotik [30] 

Antibiotikum Rozpustnost ve 

vodě 

log Kow pKa Henryho konstanta 

[Padm
-3
mol

-1
] 

tetracykliny 0,23 - 52 gdm
-3

 -1,3 aţ 0,05 3,3 - 9,3 1,710
-23

 aţ 4,810
-22

 

aminoglykosidy 10 - 500 gdm
-3

 -8,1 aţ -0,8 6,9 - 8,5 8,510
-12

 aţ 4,110
-8

 

-laktamová 

antibiotika 

0,022 - 10,1 gdm
-3

 0,9 aţ 2,9 2,7 2,510
-19

 aţ 1,210
-12

 

makrolidová 

antibiotika 

0,45 - 15 mgdm
-3

  1,6 aţ 3,1 7,7 - 8,9 7,810
-36

 aţ 210
-26

 

imidazolová 

antibiotika 

6,3 - 407 mgdm
-3

  -0,02 aţ 3,9 2,4 2,310
-13

 aţ 2,710
-10

 

sulfonamidy 7,5 - 1500 mgdm
-3

 -0,1 aţ 1,7 2 - 10,6 1,310
-12

 aţ 1,810
-8

 

Některá antibiotika (např. tetracykliny) vytvářejí komplexy s Ca
2+

, Mg
2+

, proto se 

mohou snadno kumulovat či přetrvávat v sedimentech na rybích farmách. Perzistence tetra-

cyklinů v sedimentech je asi 150 dní. Naopak degradace tetracyklinu v mořské vodě je 

rychlá (řádově stovky hodin, v závislosti na teplotě). Adsorpce tetracyklinu se uskutečňuje 

pomocí hydrofobních reakcí, takţe lze v podzemních vodách předpokládat výskyt středně 

polárních antibiotik [6]. 

Do řek se léčiva dostávají z čističek, kdy např. v Německu je vysoká koncentrace aţ 

6 gdm
-3

 erythromycinu. V odpadní vodě na Urselbachu u Frankfurtu byla naměřena kon-

centrace erythromycinu 1,7gdm
-3

. Např. sulfonamidy byly v povrchových vodách proká-

zány v koncentraci aţ 0,5 gdm
-3

. V malých tocích je výskyt antibiotik vyšší. Do podzem-
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ních vod se antibiotika či sulfonamidy dostávají v okolí farem a zavlaţovaných polí. Ve 

spodních vodách byly naměřeny hodnoty antibiotik v rozsahu 0,24 - 0,87 gdm
-3

 (erythro-

mycin, roxithromycin, clarithromycin). V podzemních vodách se téměř nevyskytují tetra-

cykliny ani peniciliny [8]. 

Důsledkem výskytu antibiotik v malých koncentracích v povrchových a podzemních 

vodách je vznik rezistence bakterií na antibiotika. Odhaduje se, ţe asi 70 % bakterií v od-

padních vodách jsou rezistentní. Vznik rezistence je patrný u penicilinu, tetracyklinu a ery-

thromycinu. V případě kontaminace pitné vody zvířecími výkaly jsou i zde přítomná anti-

biotika. 

Stále častěji se v ţivotním prostředí začíná objevovat širokospektré antibiotikum azi-

thromycin, který patří mezi deset nejčastěji předepisovaných léků na světě. Azithromycin 

byl nalezen v odpadních vodách ve Spojených státech, Japonsku a ve Španělsku. Jeho kon-

centrace jsou zatím nízké, ale tím spíše přispívají k rezistenci bakterií a zhoršují tak posta-

vení tohoto antibiotika v humánní medicíně.  

4.4 Hormonální léčiva 

Přírodní estrogenní hormony estron, 17β-estradiol a syntetický 17α-ethinylestradiol 

jsou součástí nejrůznějších hormonálních přípravků (kontraceptiva, léčiva pro hormonální 

substituční léčbu atd.). V průběhu biologického čištění dochází k přeměně 17β-estradiolu 

na estron, který je metabolizován na oxid uhličitý a vodu. 17α-ethinylestradiol, který je 

masově uţíván jako součást syntetických kontraceptiv, je vůči biodegradaci rezistentní a ve 

vodním prostředí je povaţován za hlavní látku, která způsobuje narušení přirozených hor-

monálních mechanismů řídících rozmnoţovací procesy vodních obratlovců i bezobratlých. 

Pro medicínské účely jsou připravovány velmi stabilní estrogeny. Estrogeny patří 

mezi hydrofobní organické sloučeniny s malou těkavostí. Estrogeny a gestageny jsou vylu-

čovány močí a přibliţně 20 % odchází přes čističky vody do řek. Moč ţen obsahuje estriol, 

estradiol, estron, případně ethinylestradiol (při uţívání hormonální antikoncepce). Ethiny-

lestradiol bývá v odpadních vodách přítomen v koncentracích řádově 10 - 20  ngdm
-3

. 

Městské odpadní vody obsahují také rezidua léků na bázi estrogenu [16]. 

Převáţná část estrogenů se z těla vylučuje v konjugovaných formách jako glukuroni-

dy nebo sírany, které jsou biologicky podstatně méně aktivní neţ volné formy. Avšak jiţ 
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během jejich transportu do odpadních vod dochází k dekonjugaci, která dále pokračuje při 

kontaktu s aktivovaným kalem na čistírnách odpadních vod. Dekonjugaci způsobují bakte-

rie Escherichia coli (pocházejí ze střev), tyto nově vzniklé aktivní steroidy se pak vracejí 

zpět do ţivotního prostředí. 

V literatuře jsem zjistil některé fyzikálně-chemické hodnoty steroidů. 

Tabulka 5 Fyzikálně-chemické vlastnosti steroidů [35] 

Steroid Rozpustnost (25 °C) Tlak par log Kow Koc 

Estron 13 mgdm
-3

 3,0710
-8

 Pa 3,43 4882 

17-estradiol 13 mgdm
-3

 3,0710
-8

 Pa 3,94 3300 

estriol 13 mgdm
-3

 8,9310
-13

 Pa 2,81 1944 

17α-ethinylestradiol 4,8 mgdm
-3

 610
-9

 Pa 4,15 4770 

Mestranol 0,3 mgdm
-3

 110
-7

 Pa 4,67 16542 

Z hodnot tlaku nasycených par je zřejmé, ţe tyto látky jsou nepatrně těkavé. Z hod-

not log Kow je patrné, ţe se jedná o hydrofobní sloučeniny, které se budou sorbovat v pů-

dách či sedimentech, takto bude sniţována jejich koncentrace ve vodním prostředí. Z vyso-

kých hodnot Koc vyplývá malá rozpustnost ve vodě, malá těkavost, velká ochota se vázat 

na organický uhlík a malá rozloţitelnost. 

Nejvyšší koncentrace estrogenních látek v povrchových vodách je u vyústění odtoků 

z čističek odpadních vod. Dále po proudu jejich koncentrace klesá, protoţe se látky ředí, 

rozkládají a sorbují na tuhé částice. Zde se hromadí v říčních sedimentech a v půdě. 

Sorpce estrogenů do půd a sedimentů je nejdůleţitějším faktorem redukce koncent-

race ve vodní fázi. Jejich malá polarita způsobuje pravděpodobnější výskyt a kumulaci 

v sedimentech a půdách bohatých na obsah jílu. Půdy chudé na jíly umoţňují zpětnou de-

sorpci do vodního prostředí (podzemní i povrchové vody). Degradace estrogenů se odha-

duje na asi 20 dní. Rostliny eliminují estrogeny velmi omezeně. Odbourávání estrogenů 

zajišťují denitrifikační procesy (aţ 90 % celkové degradace), sorpce na pevné částice a 

desorpce. Naproti tomu progesterony se odbourají asi za 2 - 3 dny [12]. 
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Vysoká spotřeba hormonálních přípravků vede ke zvýšenému zájmu sledování jejich 

výskytu v přírodě a neţádoucích účinků na vodní organismy. Odhaduje se, ţe krmivo pro 

ryby, které obsahuje hormony aţ v 70 % končí v prostředí. 

Zdrojem hormonů jsou také přípravky na ošetřování rostlin. Samotné rostliny jsou 

zdrojem tzv. fytoestrogenů (obilniny, luštěniny, listová zelenina, trávy). Hodnoty estrogenů 

nad 1 ngdm
-3

 narušují endokrinní systém, schopnost se mnoţit, feminizaci a hermafrodi-

tismus vodních organismů. V sedimentech a odpadních vodách se pohybují koncentrace 

hormonálních látek mezi 20 - 65 ngdm
-3

. V řekách byly zjištěny koncentrace estradiolu 

kolem 5 ngdm
-3

. V případě záplav, dešťů a tání sněhu se v řekách několikanásobně zvyšu-

je koncentrace estrogenů (aţ 200 ngdm
-3

) [17], [33]. 

Biodegradaci estrogenů na čistírnách odpadních zajišťují četné mikroorganismy 

(Novosphingobium sp., nitrifikační bakterie). Nejvyšší účinnost dosahují čističky 

s aktivací, účinnost lze zvýšit prodlouţením doby zdrţení vody v aktivační nádrţi. Příznivý 

vliv má také zařazení anodického stupně. Biofiltry a chemické sráţení vykazují nízkou 

účinnost. Účinnost závisí na sloţení odpadních vod, typu čistírny, technologických para-

metrech a teplotě. Na estrogenitě odtoků z čističek mají podíl estron, estradiol a ethiny-

lestradiol. Estrogeny se do vody dostávají z čistírenských kalů, které se pouţívají 

v zemědělství. 

V České republice byly estrogeny prokázány v nádrţi Ţelivka, která je hlavním zdro-

jem pitné vody pro Prahu v koncentraci 2,3 ngdm
-3

. Z výzkumu, který se zabýval koncent-

rací estrogenů ve Vltavě a jejích přítocích vyplývá, ţe do Prahy přitéká Vltava prakticky 

neznečištěná hormony. Estrogeny se pravděpodobně zachytávají v říčním sedimentu a roz-

kládají se. U větších měst můţe být jejich koncentrace zvýšena, ale po proudu jejich kon-

centrace klesá. Jako příklad lze uvést obsah estrogenů v Uhříněvsi, která vypouští vodu do 

Dubečského potoka, který se vlévá do Rokytky a pak do Vltavy. Čistička vypouští kal, ve 

kterém byla zjištěna koncentrace estrogenů 345 ngdm
-3

. Ale jiţ při ústí Rokytky do Vltavy 

byla zjištěna koncentrace pouze 1,8 ngdm
-3

. Vyšší výskyt estrogenů byl zaznamenán v ústí 

Berounky a v některých potocích, které protékají většími městy [14]. 

V praţské centrální čističce na Císařském ostrově byly v odpadní vodě zjištěny es-

trogeny o koncentraci 466 ngdm
-3

. Po vyčištění zůstalo ve této vodě aţ 100 ngdm
-3

. Vy-

soké koncentrace estrogenů měly také vody z čističek v Dolních Chabrech 77,9 ngdm
-3

 a 
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v Sedlci 291 ngdm
-3

. Tyto vody se ve Vltavě zředí a jejich vazbou na sediment a degradací 

byla jiţ v Kralupech naměřena koncentrace pouhých 3,4 ngdm
-3

 [21]. 

Dlouhodobé průměrné koncentrace steroidů v ČOV v Římě nepřesahují 60 ngdm
-3

, 

v Paříţi 20 ngdm
-3

. Ve splaškových vodách průměrné koncentrace estrogenů nepřekračují 

hodnotu 80 ngdm
-3

 [16]. 

Jak uvádějí některé práce dlouhodobě simulující přísun syntetického 17α-ethinyles-

tradiolu do jezerních ekosystémů na úrovni koncentrací zjišťovaných v řekách, stačí jiţ 

koncentrace v jednotkách ngdm
-3

 k projevu fyziologických změn na reprodukční mecha-

nismy vodních obratlovců. Tyto změny vedly aţ k úplnému vymizení některých krátkově-

kých rybích druhů ze sledovaných jezerních ekosystémů. 

Byly zjištěny negativní účinky steroidů na reprodukci u ryboţravých ptáků. Byly na-

lezni demaskulinovaní samci, defeminizované samičky ryb, které ţijí v blízkosti odtoků 

odpadní vody. U ryb (halančík, střevle) byl pozorován negativní vliv steroidů jiţ v koncen-

tracích estron 8 ngdm
-3

, estradiol 0,5 ngdm
-3

 a 17α-ethinylestradiol 0,03 ngdm
-3

.
 
Vliv 

estrogenů byl pozorován i u vojtěšky (zvýšená hladina fytoestrogenů), která byla zasaţena 

stokovou vodou  [2], [35]. 

4.5 Nesteroidní antiflogistika 

4.5.1 Paracetamol 

Paracetamol se můţe uvolnit do ţivotního prostředí prostřednictvím různých druhů 

odpadů. Pokud se uvolní do ovzduší, při tlaku páry 8,410
-4

 Pa a při teplotě 25 °C, bude 

existovat ve formě pevných částic i páry. Pára paracetamolu bude v atmosféře transformo-

vána reakcí s fotochemicky produkovanými hydroxylovými radikály, poločas rozpadu re-

akce v ovzduší se odhaduje na 22 hodin. Úplné odstranění paracetamolu nepřímou fotoly-

tickou reakcí včetně hydroxylových radikálů se odhaduje za 15 dní. Paracetamol nepohlcu-

je světlo o vlnové délce nad 290 nm, a proto se neočekává jeho náchylnost k fotolýze z 

přímého slunečního záření [31]. 

V případě uvolnění do půdy lze předpokládat vysokou mobilitu, na základě odhadu 

hodnoty adsorpčního koeficientu pro organickou sloţku půdy (log Koc = 2,81). Proces od-

pařování z vlhkých ani suchých povrchů půdy není z hlediska ţivotního prostředí pokládán 
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za důleţitý, vzhledem k odhadované Henryho konstantě 6,410
-13 

Padm
3
mol

-1
. Paraceta-

mol byl zařazen do kategorie „snadno biologicky rozloţitelný“. Pokud se uvolní do vody, 

neočekává se, ţe dojde k adsorpci paracetamolu na nerozpuštěné látky a usazeniny (na 

základě odhadu Koc). Na základě odhadované hodnoty Koc se předpokládá, ţe paracetamol 

má velmi vysokou mobilitu v půdě. Odhad hodnoty faktoru bioakumulace (BCF = 3) na-

značuje, ţe potenciál bioakumulace vodních organismů je nízký. Hydrolýza nebude mít na 

ţivotní prostředí váţný vliv, neboť paracetamol postrádá funkční skupiny, které hydrolyzu-

jí v podmínkách ţivotního prostředí. Nelze vyloučit hydrolýzu paracetamolu na aminofe-

noly. V literatuře byla zjištěna hodnota paracetamolu log Kow = 0,46 [31]. 

Při aerobní biodegradaci byl u paracetamolu pomocí očkovací látky zaznamenán po-

ločas rozpadu 20 dní. Za pouţití kultury mikrobů přenesených na ţivnou půdu se přeměnil 

paracetamol na fenol a kresol při poločasu rozpadu 40 dnů a 17 dnů. Paracetamol dosáhl 

94 % své teoretické BSK za 6 dní (za vyuţití Zahn-Wellenova testu) [31]. 

Směs léčivých přípravků obsahujících paracetamol byla přidána do vodního prostředí 

v koncentracích 0,83 - 2,2 gdm
3
. Byly zjištěny poločasy rozpadů 0,7 - 1,1 dní. Labora-

torní výsledky naznačují, ţe ani hydrolýza ani biodegradace neměly na ţivotní prostředí 

zásadní vliv. Při degradaci paracetamolu v testovaném prostoru hrála důleţitou roli fotode-

gradace [31]. 

Disociační konstanta (pKa) paracetamolu je 9,38, coţ svědčí o tom, ţe se tato slouče-

nina bude v ţivotním prostředí vyskytovat jako anion, který bude absorbován půdami s vy-

sokým obsahem organického uhlíku a jílu, neţ neutrálními půdami. V jílovém bahně byl 

zjištěn adsorpční koeficient (Kd = 46) a v písku byla naměřena hodnota Kd = 36. Průměrná 

hodnota Kd =  42 indikuje nízkou mobilitu paracetamolu v sedimentech [31]. 

Z výzkumů prováděných v USA a Kanadě na podzim 2001 vyplývá, ţe paracetamol 

byl zjištěn v pitné vodě v Louisianě (0,2 ngdm
-3

). Ve vodě z řeky Mississippi nepřesáhla 

koncentrace 0,1 ngdm
-3

. V pitné vodě ve Windsoru a Ontariu v Kanadě koncentrace para-

cetamolu nepřesáhla 0,2 ngdm
-3

. Paracetamol nebyl zjištěn ve vzorcích z jezera Pontchar-

train ani v Mississippi [31]. 

Nebyl zjištěn ani v řece v okolí Detroitu, v čističce pitné vody ve Windsoru a Ontariu 

v Kanadě. V rámci průzkumu 139 toků v USA provedeného v letech 1999 aţ 2000 byla 

koncentrace paracetamolu zjištěna u 23,8 % z 84 vzorků, a to s průměrnou a maximální 
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koncentrací 0,11 gdm
-3

. Paracetamol byl testován ve vodách v 10 městech státu Iowa, 

kdy byly naměřeny koncentrace paracetamolu 59 ngdm
-3

 aţ 2 gdm
-3 

[31]. 

Ve španělské řece Llobregat a její přítocích (Cardener, Anoia) byla naměřena v ob-

dobí 2005 - 2006 průměrná koncentrace paracetamolu 0,42 gdm
-3 

[3]. 

4.5.2 Ibuprofen 

Ke styku s ibuprofenem můţe dojít ve stejných případech jako u paracetamolu. Pou-

ţívání ibuprofenu jako léčiva vede k jeho uvolnění do ţivotního prostředí prostřednictvím 

různých druhů odpadů. Pokud se uvolní do ovzduší, při tlaku páry 6,310
-3

 Pa při 25 °C, 

bude existovat v pevné i plynné fázi. Plynná fáze ibuprofenu bude poté degradována v at-

mosféře reakcí s fotochemicky produkovanými hydroxylovými radikály, poločas rozpadu 

reakce v ovzduší se odhaduje na 32 hodin. Neočekává se, ţe by ibuprofen podléhal přímé 

fotolýze, z důvodu nedostatečné absorpce. V případě uvolnění ibuprofenu do půdy se oče-

kává velmi mírná mobilita, a to na základě odhadu log Koc = 4,2. Proces odpařování z vlh-

kých povrchů půdy není z hlediska ţivotního prostředí relevantní, vzhledem k odhadované 

Henryho konstantě 1,510
-7

 Padm
3
mol

-1
. Z hodnoty disociační konstanty pKa = 4,91 ibu-

profenu je zřejmé, ţe tato sloučenina primárně existuje ve formě rozloţitelné v ţivotním 

prostředí a její anionty se nebudou příliš vázat na organický uhlík ani jíl. Pokud se uvolní 

ibuprofen do vody, je moţné na základě odhadu Koc očekávat sorpci ibuprofenu na neroz-

puštěné látky a usazeniny [31]. 

Poločas rozpadu ibuprofenu ve vodě odebrané z jezera Greifensee ve Švýcarsku, in-

kubované při pokojové teplotě po dobu 37 dní s 200 ngdm
-3

 racemického ibuprofenu, byl 

naměřen 20 dní, coţ můţe mít důleţitý vliv na ţivotní prostředí. Ibuprofen se ve vodě na-

chází jako karboxylový anion s hodnotami pH 5 - 9. Odhad hodnoty BCF = 3 naznačuje, ţe 

potenciál bioakumulace u vodních organismů je moţný, ale nízký.V literatuře byla naleze-

na hodnota log Kow = 3,87. Hydrolýza ibuprofenu nebude mít na ţivotní prostředí vliv, je-

likoţ karboxylové kyseliny jsou odolné vůči hydrolýze [31]. 

Ibuprofen prokázal svou přirozenou biologickou rozloţitelnost při čištění odpadních 

vod. Analýza kalu z čističky odpadních vod v Gossau ve Švýcarsku ukazuje, ţe pro úplné 

odstranění ibuprofenu  je nutná doba nejméně 6 hodin. Při koncentraci 0,3 gdm
-3

 ibupro-
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fenu v brazilských čističkách odpadních vod byla prokázána účinnost jeho odstranění 

v rozmezí 22 – 75 % [31]. 

Ibuprofen byl zjištěn v komunálních odpadních vodách i v čističce odpadních vod na 

Iona Island v Kanadě. Byl naměřen také v odpadních nádrţích na Rýnu. Ibuprofen byl rov-

něţ obsaţený v odpadní vodě z ČOV ve Švýcarsku v koncentraci aţ 3 gdm
-3

. Ibuprofen 

byl zjištěn ve vzorcích povrchové vody z řek a jezer ve Švýcarsku a ve vzorcích ze Sever-

ního moře v koncentracích aţ 8 ngdm
-3

. Ve švýcarských horských jezerech nebyl ibupro-

fen prokázán. V USA byl ibuprofen zjištěn v maximální koncentraci 1 gdm
-3

 v 84 vzor-

cích vody vzorky ze 139 odběrových míst v rámci 30 států v období let 1999 - 2000. Ve 

španělské řece Llobregat a její přítocích byla naměřena v letech 2005 - 2006 průměrná 

koncentrace ibuprofenu 1,35 gdm
-3 

[3], [31]. 

Obsah ibuprofenu zjištěný u výtoku z městské čističky odpadních vod v blízkosti 

Frankfurtu nad Mohanem v Německu byl během dne sníţen o 90 %. Ibuprofen nebyl de-

tekován v 16 vzorcích odpadních vod z německých ČOV (detekční limit 0,01 gdm
-3

) 

[31]. 

Ve Vltavě byly naměřeny hodnoty ibuprofenu, které nepřesahovaly 2 gdm
-3

. V od-

padních vodách některých čističek (ústřední čistička odpadních vod Praha, ČOV Hostinné) 

byly před vstupem do čističek naměřeny vysoké hodnoty 11,6 aţ 40,3 gdm
-3

, za čistič-

kami však jiţ byly naměřeny hodnoty nepřesahující 2 gdm
-3 

[23]. 

Při provádění chronických testů nebyly zjištěny mutagenní ani kancerogenní účinky 

ibuprofenu u bakterií ani savců. Při dlouhodobější expozici ibuprofenu na hrotnatky po 

dobu 14 dní v koncentraci od 13,4 mgdm
-3

 bylo pozorováno sníţení reprodukce. Vliv na 

reprodukci byla prokázána u plţe rodu Planorbis při koncentraci 5,36 mgdm
-3

 (21 denní 

expozice) [24]. 

Firma BASF uvádí následující ekotoxikologická data: dlouhodobý test (severoame-

ričtí okouni, 96 hodin) 173 mgdm
-3

, akutní test (hrotnatka, 48 hodin) 9,06 mgdm
-3

, dlou-

hodobý test (mořská rozsivka Skeletonema, 96 hodin) 20,5 mgdm
-3

, toxicita pro mikroor-

ganismy (půdní bakterie, 20 minut) 120,1 mgdm
-3

 [10]. 
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4.5.3 Diklofenak 

Na základě odhadnuté hodnoty Koc = 830 se očekává nízká mobilita diklofenaku 

v půdě, při výskytu diklofenaku ve vodním prostředí se očekává malá adsorpce na neroz-

puštěné látky a sedimenty. Experimentálně bylo zjištěno, ţe adsorpce na sedimenty v jeze-

ře Greifensee, je zanedbatelná. Diklofenak o koncentraci 500 ngdm
-3

 byl smíchán s 1 g 

usazenin v litru vody z jezera. Po odstředění a odstranění sedimentů částic nedošlo k ţád-

nému sníţení koncentrace diklofenaku ve vodné fázi [31]. 

Disociační konstanta (pKa = 4,15) udává, ţe tato sloučenina bude existovat v prostře-

dí ve formě aniontů, které se nebudou výrazně vázat na organický uhlík a jíl v půdách. Po-

dobně jako u ibuprofenu a paracetamolu se dle odhadované hodnoty Henryho konstanty 

(4,710
-12

) neočekává odpařování diklofenaku z povrchu sedimentů [31]. 

Z hodnot BCF = 3  a log Kow = 4,51 se předpokládá nízký potenciál bioakumulace u 

vodních organismů. Podle výsledků studie s vodou z jezera Greifensee ve Švýcarsku, která 

byla po 37 dní inkubována ve tmě, nebyla pozorována hydrolytická degradace diklofenaku. 

Degradace diklofenaku ve vodném prostředí probíhá fotolyticky a poločas rozpadu je 8 

dní. Při fotodegradaci vznikají methylestery karbazoloctové kyseliny a různé chlorderiváty 

[31].  

Při tlaku 8,1310
-6

 Pa a teplotě 25 °C bude diklofenak existovat v plynné i pevné fázi. 

Částice v atmosféře budou degradovány fotolyticky vzniklými hydroxylovými radikály. 

Poločas rozpadu v ovzduší se odhaduje na 2 hodiny [31]. 

Koncentrace diklofenaku aţ 145 ngdm
-3

 byly zjištěny ve vzorcích odebraných z řek 

Aa Ulster a Aabach Moenchaltorf v okolí jezera Greifensee (Švýcarsko) v období srpen aţ 

říjen 1999. Ve 20 metrové hloubce jezera Greifensee byly naměřeny koncentrace diklofe-

naku přibliţně 7 ngdm
-3

. Z řek denně vteče do jezera Greifensee v průměru 9,3 g diklofe-

naku. Diklofenak byl také zjištěn ve 22 vzorcích ze 43 řek a potoků v Německu 

v průměrné koncentraci 0,15 gdm
-3

. Koncentrace v Rýnu kolísala během roku 1996 od 

0,1 gdm
-3

 do 0,66 gdm
-3

. Vzorky odpadních vod z 18 čistíren odpadních vod ve 14 

obcích v Kanadě byly analyzovány v období od září 1998 do února 1999. Průměrné kon-

centrace diklofenaku na přítoku byly 1,3 gdm
-3

. Diklofenak o koncentraci 0,99 gdm
-3 

byl zjištěn v období srpen - říjen 1999 v odpadních vodách získaných v oblasti jezera Grei-
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fensee. Diklofenak o průměrné koncentraci 0,81 gdm
-3 

byl také zjištěn ve 49 vzorcích ze 

49 čistíren odpadních vod v Německu. Ve španělské řece Llobregat a její přítocích byla 

naměřena v letech 2005 - 2006 průměrná koncentrace diklofenaku 2,42 gdm
-3

.Ve Vltavě 

byly naměřeny hodnoty nepřesahující 1  gdm
-3

. Nejvyšší hodnota 5,8 gdm
-3

 byla namě-

řena před ÚČOV 4F v Praze [3], [23], [31]. 

Diklofenak přechází do mateřského mléka. Při dlouhodobém uţívání 150 mg diklo-

fenaku denně byla v 1 g mateřského mléka zjištěna koncentrace 100 ng [31]. 
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5 Identifikace léčiv, ekotoxikologické testy a monitoring 

5.1 Identifikace léčiv 

Léčiva se dnes identifikují instrumentálními metodami. Nejčastěji pouţívanou meto-

dou je vysoko účinná kapalinová chromatografie s UV detektorem. Pro stanovení sloţitěj-

ších molekul (antibiotika, hormony) je třeba pouţít hmotnostní detektor. Plynovou chroma-

tografií lze sloţitější léčiva (antibiotika, hormony) stanovit aţ po jejich derivatizaci na tě-

kavější sloučeniny. Některé jednodušší látky lze identifikovat přímo (ibuprofen, paraceta-

mol). Vzhledem k veliké citlivosti se k detekci pouţívá hmotnostní detektor (ngdm
-3

). 

Jako příklad lze uvést chromatogram získaný kapalinovou chromatografií při pouţití 

UV detektoru, s kolonou LiChroCart 250-3-HPLC a sorbentem Purospher STAR RP-18e. 

Jako mobilní fáze byl pouţit acetonitril s 0,1% kyselinou fosforečnou (Obr. 8). 

 

Obrázek 8 Chromatogram vybraných léčiv [23] 
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5.2 Metody toxikologického hodnocení 

Ekotoxikologie byla definována v roce 1975 jako věda, která studuje toxický vliv 

chemických látek na ţivé organismy (rostliny, ţivočiši, bakterie) bez ohledu na jejich ţi-

votní prostředí. Cílem je pochopit chemické (hydrolýza, fotolýza)‚ fyzikální (sorpce, roz-

pustnost) a biologické (biotransformace, bioakumulace, biodegradace) faktory, které ovliv-

ňují koncentraci účinné látky léčiva v prostředí. 

Ve 40. letech 20. století se začaly pouţívat první testy toxicity, kdy testovacími or-

ganismy byly ryby. V 60. letech 20. století, kdy se začal klást důraz na čistotu odpadních 

vod, se tyto testy rozvíjely. Dnes je kladen důraz na testy toxicity a na komplexní přístup 

k ţivotnímu prostředí (sledování fyzikálně-chemické a biologické sloţky) a začlenění kom-

plexního pohledu do legislativy. 

Nejčastěji jsou testy prováděny na bakteriích (antibiotika), prvocích či planktonních 

organismech (steroidy). Poměrně málo testů se věnuje studiu účinku léčiv na mezidruho-

vou interakci a na funkci a strukturu různých typů vodních ekosystémů. Testy lze provádět 

v laboratorních podmínkách, v experimentálních modelových ekosystémech nebo v přírod-

ním ekosystému. Testy prováděné v přírodních ekosystémech (rybník, řeka) mají nejvyšší 

vypovídací schopnost. Testované organismy jsou vystaveny různým koncentracím sledo-

vané účinné látky a její účinky jsou porovnávány s organismy, které nebyly vystaveny ex-

pozicím sledované látky. Jako testované organismy se nejčastěji volí ty, které jsou běţně 

rozšířené, mají velkou početnost a jsou typické pro ekosystém, který je zatěţován škodlivi-

nou. Těmto kritériím nejlépe vyhovují perloočky, střevle a pstruh. Jelikoţ tyto organismy 

mají odlišnou citlivost k účinným látkám léčiv, musí se testy provádět s různými druhy 

organismů, aby bylo moţné získat informace o přirozené variabilitě v úrovni účinku. 

Prováděním testů se dnes ve světě zabývá řada institucí (např. v Americe APHA, 

USEPA, ISO, ASTM). To vede k nutnosti pouţívat standardizovaných metod, kdy se pou-

ţívají certifikované organismy i referenční škodliviny. Výhodou těchto testů je jejich po-

rovnatelnost, opakovatelnost a věrohodnost. Nevýhodou je, ţe tyto testy nemohou postih-

nout specifické podmínky ţivotního prostředí a skutečnost, ţe škodliviny nevstupují do 

prostředí ve stálých koncentracích, ale nárazově či v pulzech. 

Pro ilustraci jsem vybral několik často pouţívaných testů. 
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5.2.1 Testy na řasách a rostlinách 

Zelené řasy a vyšší rostliny představují důleţitou součást ekosystému. Jsou to orga-

nismy, které fotosyntetickými pochody váţou energii, jeţ se dostává do ekosystému. Pro 

člověka a další ţivé organismy jsou důleţité pro jejich schopnost vytvářet biomasu vyuţi-

telnou heterotrofními organismy i mikroorganismy. Proto je důleţité znát negativní vlivy 

škodlivých a potenciálně škodlivých látek na tyto organismy. 

Test inhibice růstu jednobuněčných řas je prováděn podle normy ISO 8692:1989. Ta-

to norma určuje metodu stanovení toxických účinků chemických sloučenin na růst plank-

tonních sladkovodních řas. Metoda je pouţitelná pro hodnocení látek snadno rozpustných 

ve vodě, které se výrazně nerozkládají nebo nevylučují ze zkoušeného systému. Pro poku-

sy je pouţito směsné naředěné médium. Zkoušené roztoky se inkubují 96 hodin. Inhibice 

se měří jako sníţení růstu nebo růstové rychlosti ve vztahu k růstu kontrolních kultur pěs-

tovaných za stejných podmínek. Zkušebním organismem je jednobuněčná řasa Pseudo-

kirchneriella subcapitata z třídy Chlorophyceae. Jako kontrolní referenční látka lze pouţít 

roztok dichromanu draselného. Inhibice se měří jako pokles absorbance a stanovuje se 

spektrofotometricky. 

Hustota řas se stanovuje v Bürkerově komůrce. Pod světelným mikroskopem se počí-

tá v komůrce mnoţství buněk v 50 různých čtvercích. Výsledná hustota udávaná na 1 ml 

činí 5000 násobek napočítané sumy buněk. Kaţdý vzorek se testuje v 5 koncentracích, 

které se připravují 20x vyšší, neţ jsou poţadované koncentrace testované. Nezbytnou sou-

částí testu je negativní kontrola. Destička se protřepe a po změření se inkubuje 96 hodin při 

předepsaném osvětlení a teplotě 23 ± 2 °C. 

Velikost nárůstu řas v jednotlivých testovacích koncentracích se zjistí na základě 

změn absorbance. Absorbance se proměřuje kaţdých 24 hodin po předchozím protřepání 

destičky. Po 96 hodinách se stanoví velikost inhibice růstu vztaţená k negativní kontrole a 

vyjádřená v procentech. Pro kaţdou koncentraci a kontrolu se spočítá průměrná hodnota 

inhibice růstu a směrodatná odchylka. Tyto hodnoty lze vynést do grafu a stanovit hodnotu 

EC50 prostřednictvím křivky proloţené vynesenými body. Hodnota EC50 představuje kon-

centraci zkoušené látky, která má za následek 50% úhyn či 50% sníţení růstu nebo růstové 

rychlosti ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. 
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Dalším z testů je zkouška inhibice růstu vyšší jednoděloţné rostliny Lemna minor L. 

(okřehek menší). Test vychází z normy EN ISO 5667-16 a je určen pro testování chemic-

kých látek rozpuštěných ve vodě, odpadních a průmyslových odpadních vod. Okřehek ros-

te jako monokultura v rozdílných koncentracích testovaných látek v průběhu 7 dní. Cílem 

testu je stanovit účinek sledované látky na vegetativní růst rostliny během 7 dní. Hodnoce-

ní je zaloţeno na stanovení počtu lístků nebo hodnocení biomasy. Stanovení účinku testo-

vaných látek a růst rostliny v testovaných roztocích jsou porovnávány s kontrolním vzor-

kem. Výsledkem testu je hodnota EC50. Také lze stanovit hodnoty LOEC nebo NOEC. 

Zkušebním organismem je vodní rostlina okřehek menší z čeledi áronovitých plo-

voucí na hladině stojatých a mírně tekoucích vod. Rostlina má plovoucí oválné lístky a 

velmi tenké kořínky rostoucí ze středu lístků. Malá velikost, jednoduchá struktura, vegeta-

tivní rozmnoţování a krátká generační doba činí z okřehku velmi vhodný organismus pro 

laboratorní testování. Rostlina je zdrojem potravy pro vodní ptactvo, ryby i drobné ţivoči-

chy a slouţí jako fyzická podpora pro různé bezobratlé. Je to rychle rostoucí rostlina, která 

má kosmopolitní rozšíření. 

Do speciálního naředěného média v kelímku se přidá jedna rostlinka s 5 lístky bez 

kořínků. Do kelímků se k rostlinkám přidá sledovaná látka v 5 různých koncentracích a 

připraví se jeden kontrolní vzorek. Po 168 hodinách se spočítají viditelné lístky narostlé 

v kaţdém kelímku. Výsledkem testu je hodnota EC50 vzhledem ke kontrole. 

5.2.2 Testy na heterotrofních organismech 

Heterotrofní organismy tvoří důleţitou součást ekosystému. Jsou nedílnou sloţkou 

potravního řetězce, ve kterém představují konzumenty autotrofních organismů či jiných 

heterotrofů. V případě jakéhokoli narušení existence konzumentů v prostředí dojde k naru-

šení rovnováhy v potravní pyramidě a ke zhroucení ekosystému. Proto je důleţité znát roz-

sah negativních vlivů léčiv v prostředí na skupinu konzumentů. 

Nejčastěji pouţívaným testem akutní toxicity léčiv je zkouška imobilizace korýše 

druhu Daphnia magna. Test vychází z normy ISO 6341:1996. Jedná se o rychlý test toxici-

ty na vodním korýši Daphnia magna (hrotnatka velká). Pouţívají se jedinci mladší 24 ho-

din z nejméně 3. generace získané acyklickou partenogenezí. Tyto mladé organismy elimi-

nují moţnost imobilizace a letality způsobené stářím a špatným stavem testovacích jedin-
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ců. Uniformní stáří zaručuje homogenitu zkušebních organismů a minimalizuje výchylky v 

citlivosti organismů vlivem různého stáří a zlepšuje tak reprodukovatelnost výsledků. Tes-

ty se provádějí na jedincích samičího pohlaví. 

Metoda je vhodná pro testování ve vodě rozpustných léčiv (jejich suspenzí či disper-

zí), průmyslových odpadních vod a environmentálních vzorků (povrchové, podzemní vo-

dy, vodné výluhy pevných matric). Zkouška je zaloţena na určení počáteční koncentrace 

sledované látky, která za 24 nebo 48 hodin způsobí imobilizaci 50 % jedinců hrotnatky. 

Jako imobilizované se povaţují všechny hrotnatky, které jsou nehybné a nacházejí se na 

dně. 

Určitý počet čerstvě vylíhnutých jedinců se přenese do jamky naplněné médiem ob-

sahujícím dané koncentrace anorganických solí (KCl, CaCl2, MgSO4, NaHCO3) a přidá se 

testovaná látka. Takto se připraví koncentrační řady testovaných látek. Součástí testu je ne-

gativní kontrola, ve které je pouţito samotné médium. Destička se přikryje víčkem a inku-

buje se 48 hodin při teplotě 18 - 22 °C. Během této doby se hrotnatky nekrmí. Světelná pe-

rioda je přirozená nebo nastavená na 16 hodin světla a 8 hodin tmy. Po 24 a 48 hodinách se 

spočítají imobilizovaní jedinci. Po 48 hodinách inkubace se spočítají imobilizované orga-

nismy v kaţdé jamce. Procentuální imobilizace se počítá z úhrnných počtů imobilizova-

ných a celkově exponovaných jedinců. Imobilizace zjištěná v negativní kontrole nesmí 

překročit 10 %. Výsledkem testu jsou hodnoty EC50 či NOEC a LOEC. Jako NOEC můţe 

být označena maximální koncentrace, která nevykázala větší neţ 10% imobilizaci. LOEC 

představuje nejniţší koncentraci, při které byl sledovaný efekt pozorován u více jak 10 % 

jedinců. 

Ve vodě se léčiva vyskytují ve velmi malých koncentracích (ng, g). Pro zjištění, ja-

ké účinky budou mít léčiva na organismy ve vodním prostředí, slouţí chronické testy na 

Daphnia magna. Principem zkoušky je sledování přeţívání a reprodukce zkušebních orga-

nismů pod vlivem zkoušených látek v porovnání s kontrolou. Zkouška je prováděna podle 

normy ČSN ISO 75 7752, která definuje stanovení chronické subletální toxicity chemic-

kých látek pro hrotnatou velkou. Při testu se samičky hrotnatky (mladší 24 hodin) vystaví 

působení zkoušené látky po dobu 21 dní. Testy probíhají v obnovovací nebo průtočné vari-

antě. Testovaná látka se přidává v koncentrační řadě do ředící vody. Zaznamenává se pře-

ţívání mateřských organismů a počty ţivých potomků.  
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Do testovací nádoby se k médiu a testované látce přidá jedna samička hrotnatky. Mé-

dium s testovanými látkami se mění kaţdý druhý den. Krmení ţivými buňkami zelených 

řas se provádí při výměně média. Celkový počet organismů v kontrolních vzorcích nesmí 

přesáhnout mortalitu 20 %. Organismy v kontrolách musí být sexuálně dospělé a musí pro-

dukovat potomky do 11 dní od začátku zkoušky. Spočítají se celkové počty potomků vy-

produkovaných kaţdým mateřským organismem, a pak se spočítá průměrný počet potom-

ků na mateřský organismus v jednotlivých koncentracích. Reprodukční výtěţek se vyjadřu-

je jako celkový počet ţivých potomků na ţivý mateřský organismus. V případě, ţe je ně-

který mateřský organismus identifikován jako samec, vyloučí se z hodnocení výsledků. 

Dále se vyhodnotí mortalita testovacích jedinců. Výsledky v jednotlivých koncentracích se 

hodnotí ve vztahu ke kontrole. 

Tento test byl pouţit pro stanovení hodnoty EC50 ibuprofenu. Při testu byly hrotnatky 

vystaveny 48 hodin účinkům ibuprofenu. Na základě tohoto testu byla stanovena hodnota 

EC50 = 107,7 mgdm
-3

 ibuprofenu [5]. 

V Koreji byly prováděny akutní testy po dobu 48 hodin a chronické testy po dobu 21 

dní, na základě kterých byly zjištěny hodnoty EC50 a ekotoxikologické riziko pro diklofe-

nak (EC50 = 80,1 mgdm
-3

; škodlivý), ibuprofen (EC50 = 132,6 mgdm
-3

; netoxický), a 

paracetamol (EC50 = 20,1 mgdm
-3

; škodlivý) [4]. 

Z dalších testů lze uvést text toxicity na ryby. Akutní toxicita je testována podle ČSN 

EN ISO 7346-1 aţ 3 vystavením ryb expozici různých koncentrací sledované látky po do-

bu 48 nebo 96 hodin. Při testu je vyhodnocována hodnota koncentrace (EC50), při které 

uhyne 50 % ryb. K testům se pouţívají ryby danio pruhovaný, ţivorodka duhová, střevle, 

kapr obecný nebo pstruh duhový.Test slouţí ke stanovení vlivu léčiv na chování a přeţívá-

ní ryb. Testuje se ve vodě o teplotě 23 °C, doba osvětlení je 12 - 16 hodin. Během testu a 

48 hodin před testem se ryby nekrmí. Během testu se sledují pH vody, teplota, obsah kyslí-

ku, změny v chování ryb (trhavé pohyby, aktivita, neklid) a mortalita po 24, 48 a 72 hodi-

nách. Na konci testu se stanoví LC50. Při testu je třeba dodrţet podmínky: obsah kyslíku ve 

vodě nesmí klesnout pod 60 %, koncentrace testovaného léčiva nesmí klesnout pod 80 % a 

mortalita kontrolního vzorku nesmí být vyšší jak 10 %. 

Lze provádět i testy chronické toxicity, kdy jsou ryby vystaveny účinku léčiva po 

dobu 14 dní. V případě potřeby je prováděn i test rozmnoţování, který zahrnuje celý re-
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produkční cyklus ryb. Toto testování je velmi náročné, protoţe je nutné sledovat vliv látek 

na tvorbu jiker a mlíčí, oplodnění a líhnutí plůdku. Poslední moţností je tzv. akumulační 

test, kdy se sleduje osud léčiva v různých orgánech a přeměny léčiva v organismu. 

5.2.3 Testy na mikroorganismech 

Mikroorganismy patří do skupiny destruentů. Tyto organismy tvoří počáteční i kon-

cový stupeň v koloběhu látek v ekosystému. Testy prováděné na bakteriích jsou pouţívány 

při testování vlivů antibiotik na ţivotní prostředí. O dopadu antibiotik a jiných farmaceu-

tických látek na bakterie vyskytující se v ţivotním prostředí je jen málo dostupných dat. 

5.2.3.1 SOS chromotest – test genotoxicity na Escherichia coli 

Je to rychlý screeningový test genotoxicity na bakterii Escherichia coli. V testu se 

sledují genotoxické účinky chemických látek a environmentálních směsí vyextrahovaných 

z různých vzorků. Test umoţňuje testovat látky a vzorky rozpustné ve vodě, v organických 

rozpouštědlech i vodní a organické extrakty environmentálních vzorků. Lze provádět i test 

s metabolickou aktivací, který umoţňuje sledovat promutagenní látky přítomné v testova-

cím materiálu. V testu je pouţit modifikovaný kmen K-12PQ37 bakterie Escherichia coli, 

u kterého se sleduje indukce tzv. SOS odpovědi, která vzniká v důsledku poškození gene-

tické informace organismu. SOS odpověď je kontrolována dvěma regulačními proteiny, 

jejichţ hlavní funkcí je regulace SOS genů, které jsou zodpovědné za syntézu opravných 

enzymů a inhibitorů buněčného cyklu. Produkce enzymu β-galaktosidázy odpovídá geno-

toxickému potenciálu testované látky. Koncentrace enzymu je zjišťována kolorimetricky 

po přidání o-nitrofenyl--D-galaktopyranozidu (ONPG). 

 Zamraţená kultura bakterie se ohřeje na laboratorní teplotu a přidá do média. Po 17 

hodinách inkubace při 37 °C se převedou bakterie do čerstvého média a inkubují další 2 

hodiny při 37 °C. Pak se připraví ředicí řady pro test. U kaţdého vzorku se testuje několik 

koncentrací. Nezbytnou součástí testu je blank, negativní kontrola a pozitivní kontrola.  

Z naměřených hodnot se spektrofotometricky určí specifická enzymatická aktivita β-

galaktosidázy z absorbance roztoku při 420 nm. Získané hodnoty specifických aktivit β-

galaktosidázy pro jednotlivé testované varianty se porovnají s průměrnou hodnotou nega-

tivní kontroly, a tak se získají hodnoty indukčních faktorů (IF) pro jednotlivé testované 
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varianty. Hodnota IF = 1,5 je povaţována za kritickou mez pro označení látky za genoto-

xickou. 

5.2.3.2 Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida 

Test inhibice růstu je v mírně odlišné formě součástí normy ISO 10712:1995. Jedná 

se o rychlý test toxicity na prokaryotickém organismu. Principem testu je sledování nega-

tivního účinku různých koncentrací antibiotika na bakterii měřením růstu buněk vzhledem 

k negativní kontrole. Zkušebním organismem je Pseudomonas putida. Je to nepatogenní 

gramnegativní bakterie z čeledi Pseudomonadaceae, anaerobní bičíkatá „tyčka.“ Běţně se 

vyskytuje ve sladkých vodách, v půdě i v mořích.  

Kultura bakterie se přidá do média a naředí, aby absorbance zákalu měřená pomocí 

mikrodestičkového spektrofotometru při 590 nm byla kolem hodnoty 0,3. Pak se v jam-

kách mikrodestičky připraví ředicí řady pro test a změří se absorbance. Destička s kulturou 

se inkubuje 16 hodin při teplotě 23 °C. Opět se změří absorbance a stanoví se inhibice růs-

tu v porovnání s negativní kontrolou. Změna absorbance vytvořeného zákalu představuje 

nárůst hustoty bakteriálních buněk. Z naměřených hodnot pro jednotlivá ředění se vypočítá 

procentuální inhibice růstu, průměr, směrodatná odchylka a tyto hodnoty se zanesou do 

grafu. Hodnota EC50 se odečítá z grafu, ve kterém jsou hodnoty zjištěných imobilizací vy-

neseny proti hodnotám koncentrací v logaritmickém tvaru. Hodnoty NOEC a LOEC lze 

získat analýzou rozptylů v rámci statistické metody ANOVA.  

5.2.3.3 Bakteriální luminiscenční test toxicity 

Zkouška inhibice bioluminiscence na Vibrio fischeri je obsaţena v normě ČSN EN 

ISO 11348-3. Jedná se o rychlý a jednoduchý test akutní toxicity na bakterii. Principem 

testu je sledování zhášení bioluminiscence mořské bakterie Vibrio fischeri v přítomnosti 

biodostupné toxické látky, která můţe výrazně sniţovat aţ zastavit metabolickou aktivitu 

bakterie. To se projeví poklesem intenzity bioluminiscence. Mnoţství emitovaného světla 

(intenzita bioluminiscence) se měří na luminometru po přidání testované toxické látky po 

15 a 30 minutách expozice. Bakterie Vibrio fischeri má za normálních podmínek schop-

nost bioluminiscence umoţněnou systémem luciferin-luciferáza. Jedná se o pohyblivou 

heterotrofní bakterii tyčkovitého tvaru, která se globálně vyskytuje v mořském prostředí. 
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Ve zkumavkách se připraví koncentrační řada. Kultura bakterie se vytemperuje na 

teplotu 15 °C ve 2% roztoku NaCl. Po 15 minutách adaptace se změří intenzita luminis-

cence ve všech zkumavkách. Vţdy jsou prováděna 2 paralelní měření. Pak se přidá testo-

vaná látka. Do kontrolního vzorku se místo testované látky přidá roztok NaCl. V interva-

lech 5, 15 a 30 minut se při konstantní teplotě 15 °C měří intenzita luminiscence. Zhášení 

luminiscence se měří luminometrem jako její pokles v porovnání s negativní kontrolou. 

Výsledkem testu je závislost inhibice světelné aktivity bakterií na koncentraci testo-

vané látky. Vyhodnocuje se poměr úbytku světelné produkce bakterií ku zbývající světelné 

produkci. Tento poměr vyjadřuje hodnota . V bodě Ec50 je hodnota  = 1. 

5.3 Bioindikační metody 

Přítomnost léčiv v ţivotním prostředí je jiţ bezpečně prokázána. Otázkou je, jak tato 

léčiva budou akumulovat v prostředí a působit na organismy. Proto se v ekologickém mo-

nitorování začínají pouţívat bioindikační metody. Při těchto metodách se cílevědomě po-

zorují některé sloţky krajinného systému. Monitorování se v daném systému provádí podle 

dohodnutého programu a za vyuţití srovnatelných metod sběru a analýzy údajů.  

Pro sledování úrovně kontaminace ţivotního prostředí, monitoring a pro kontrolu 

stavu znečištění se pouţívají vedle abiotických matric (voda, půda) také bioindikátory ţi-

vočišného původu, které mohou obsahovat podstatně vyšší koncentrace některých polutan-

tů, neţ bývají detekovány. U všech bioindikátorů pouţívaných pro potřeby monitoringu 

musí být stanoven koeficient akumulace. 

Předností bioindikace je jednoduchá metoda odběru. Pro soustavné sledování změn v 

ekosystémech jsou vhodné takové ţivočišné druhy, které reagují na přítomnost nebo půso-

bení škodliviny v prostředí podobně jako zvířata nebo člověk. Pro testovací druhy je pře-

depsána celá řada vlastností, které by měly splňovat (hojný výskyt, rychlý metabolismus, 

dlouhá doba ţivota, vyšší reprodukce, vztah ke sledované lokalitě). Případné odezvy bioin-

dikátoru signalizují, ţe polutanty jsou v prostředí jiţ určitý čas přítomny, a to v mnoţství 

dostatečném k tomu, aby tuto odezvu mohly vyvolat. 

Pro účely monitoringu mohou být vyuţívány: zajíc, srnec, baţant, koroptev a drobní 

hlodavci. U terestrických ekosystémů jsou vhodnými bioindikátory ţíţaly. Ţíţaly tvoří cca 

60 – 80 % celkové půdní biomasy a jsou důleţitou součástí potravního řetězce řady dalších 
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ţivých organismů (ptáků a savců). Na bioakumulaci se v jejich případě podílí půda. Mnoţ-

ství polutantů v organismu závisí na různých faktorech (druh a věk ţíţal, roční období a 

typ polutantů). Bioakumulaci ovlivňuje také koncentrace příslušného polutantu, pH půdy a 

mnoţství organické hmoty. V terestrických ekosystémech lze vyuţít také vodní ptáky ţiví-

cí se rybami a jinými vodními ţivočichy (kachny, kormoráni). 

Jako bioindikátor se pouţívá vitellogenin, který pokud je detekován v krvi savců, 

dokazuje expozici estrogeny. Dále lze pouţít laktoferrin , jeho zvýšená hladina v děloze 

myší slouţí k důkazu estrogenů. Jako nejcitlivější bioindikátor estrogenní stimulace se jeví 

specifická bílkovina Zrp (Zona radiata protein), která je součástí obalu vajíček [16]. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce je svou tématikou zaměřena na výskyt a vliv vybraných far-

maceutických přípravků na ţivotní prostředí. Cílem a smyslem bakalářské práce bylo pro-

vést nástin situace v problematice výskytu, osudu a sledování léčiv v ţivotním prostředí, 

případně uvedení moţností jejich eliminace z ţivotního prostředí. Při zpracovávání baka-

lářské práce jsem vycházel z vědeckých zkoumání zejména zahraničních odborníků i od-

borníků z ČR. Veškeré informace byly čerpány z volně dostupných otevřených zdrojů 

v literatuře a v celosvětové počítačové síti internet.  

Úvodní kapitoly se zabývají základním rozdělením a charakteristikami vybraných 

farmaceutických přípravků, které jsou v populaci nejuţívanější. Další kapitoly se zabývají 

produkcí vybraných léčiv, jejich chováním a osudem v ţivotním prostředí s uvedením 

moţných opatření, jak tyto látky v souladu se spotřebou a moţnostmi čističek odpadních 

vod v ţivotním prostředí minimalizovat, aby se zamezilo jejich akumulaci v prostředí a 

vzniku nového environmentálního problému. Poslední kapitola je zaměřena na ekotoxiko-

logické testy pouţívané v současnosti, na moţnosti monitoringu a identifikaci uvedených 

látek. 

Po nastudování dané problematiky jsem dospěl k závěru, ţe některé z mnou vybra-

ných lékařských přípravků mají negativní vliv a dopad na ţivotní prostředí. Vybrané far-

maceutické přípravky se v ţivotním prostředí vyskytují ve vzduchu, půdě i ve vodě. Hlav-

ním problémem je výskyt těchto léčiv ve vodě, kde se sice vzhledem k malým koncentra-

cím vyskytují v mnoţstvích, které můţeme označit jako stopové, ale za určitých podmínek 

se zde akumulují a nedochází k jejich biodegradaci. Vzhledem k biologicko-fyzikálním 

vlastnostem těchto látek a vody se pak tyto látky dostávají do pitné vody. Léčiva nejsou 

stávajícími technologiemi pouţívanými u čističek odpadních vod v ČR z vody odstraňová-

ny, a tak se paradoxně stávají jejich hlavními zdroji.  

Několik moţných řešení v této situaci skutečně existuje. Jednou z alternativ je zařa-

zení do systémů čističek odpadních vod dalšího stupně s cílem léčiva ve vodě minimalizo-

vat. Tato je však vyváţena značnou nákladností z hlediska vynaloţených finančních pro-

středků. 
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Další z méně nákladných variant je osvěta odborné lékařské veřejnosti s cílem mini-

malizovat indikaci vybraných farmaceutických přípravků pouze na opodstatněné případy. 

Nakládat v lékařských zařízeních s léčivy kontaminovaným lékařským a biologickým ma-

teriálem v souladu s environmentálními cíli. 

Méně nákladnou moţností je osvěta širší veřejnosti ohledně sniţování spotřeby indi-

kovaných léčiv a likvidace nespotřebovaných léčiv v souladu s environmentalními cíli. 

Věřím, ţe tyto moţnosti by napomohly při ochraně ţivotního prostředí v kontextu s  

problematikou výskytu a vlivu léčiv v ţivotním prostředí. Chování kaţdého člověka a spo-

lečnosti k ţivotnímu prostředí by mělo být takové, aby příští generace mohly uţívat roz-

manitosti a krás přírody ve stejném měřítku, jako v současné době my, a nemusely řešit 

následné ekologické problémy způsobené dnešní populací. Rozhodně se, oproti jiným ná-

kladným prostředkům v ohledu k ţivotnímu prostředí, vyplatí prevence. 
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