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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá stanovením tzv. endokrinních disruptorů (ECD) ve 

vodném prostředí. Jedná se o látky ve vodním prostředí cizorodé, které negativně ovlivňují 

hormonální rovnováhu organismů. V teoretické části je uvedeno vymezení pojmu 

endokrinní disruptor a endokrinní disrupce, povaha látek takto působících, následky 

působení endokrinních disruptorů v životním prostředí a také rozdělení endokrinních 

disruptorů podle původu. Praktická část práce je zaměřena na validaci metody pro 

stanovení nonylfenolu jako vybraného zástupce endokrinních disruptorů. Metoda vychází z 

ČSN EN ISO 18857-1:2005. Práce se zaměřuje na úpravu extrakčních postupů a 

optimalizaci podmínek pro stanovením nonylfenolu metodou GC/MS. 

Klíčová slova: endokrinní disruptor (EDC), nonylfenol, GC-MS, validace 

 

Summary 

This thesis is focused on the determination of endocrine disrupting compounds in 

waters. Endocrine disruptors are xenogenic in waters and they negatively influence the 

endocrine homeostasis of organisms. The definition of an endocrine disruptor and 

endocrine disruption, characteristics of these compounds, consequences of their occurrence 

in the environment and also a classification according the origin of EDCs are mentioned in 

the theoretical part. The experimental part presents a validation of determination of 

nonylphenol as a representative of EDCs. The validation is based on ČSN EN ISO 18857-

1:2005. Optimization of the extraction procedure and the GC/MS determination of 

nonylphenol are the most important points of the validation. 

Key words: endocrine disrupting compound (EDC), nonylphenol, GC-MS, 

validation 

 

 



 

 

 

Seznam symbolů a zkratek 

ATP  adenozin trifosfát 

BFRs brominated flame retardants (bromované zpomalovače hoření) 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan, insekticid 

DEHP  bis(2-ethylhexyl)ftalát 

EC50  střední účinná koncentrace, která se projeví u poloviny exponovaných 

jedinců 

ECD/EDCs Endocrine dirupting compounds (endokrinní disruptory) 

EEQ  estradiolový ekvivalent 

FSH  folikulstimulující hormon 

GC/MS gas chromatography/mass spectrometry (plynová chromatografie 

s hmotnostní detekcí) 

HBCD hexabromocyklododekan 

LC50  střední letální koncentrace která se projeví u poloviny exponovaných 

jedinců 

LLE  liquid-liquid extraction (extrakce kapalina-kapalina) 

LOD  limit of detection (mez detekce) 

LOQ  limit of quantification (mez stanovitelnosti) 

NEK normy environmentální kvality 

NP  nonylfenol 

NP1EO nonylfenol monoethoxylát 

NP2EO nonylfenol diethoxylát 



 

 

 

NPEO  nonylfenol ethoxylát 

PBB polybromované bifenyly 

PBDD/Fs polybromované dibenzodioxiny/furany 

PBDE polybromované difenylethery 

PVC  polyvinylchlorid 

SFE  solid phase extraction (extrakce tuhou fází) 

TBBP-A tetrabromobisfenol A 

TSH  thyreotropní hormon  

US EPA United States Environmental Protection Agency  (Úřad pro ochranu 

životního prostředí USA) 

VTG  vitellogenin 
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1 Úvod a cíle práce 

Předložená práce je v první části zaměřena na rešerši v oblasti endokrinních 

disruptorů, na vymezení pojmu endokrinní disruptor a endokrinní disrupce, na povahu 

látek takto působících, na následky jejich působení a na jejich rozdělení podle původu. 

Zájem o sledování těchto látek je zvýšený v poslední době nejen pro jejich působení na 

organismus, ale také dostupností analytických postupů a technik, které dokáží identifikovat 

a kvantifikovat tyto látky i ve stopových koncentracích, při níž pravděpodobně tyto látky 

stále efektivně působí. Druhá část práce je zaměřena na validaci metody stanovení 

vybraného zástupce endokrinních disruptorů. Jako tento zástupce byl vybrán jeden 

z alkylfenolů – nonylfenol.  

Tato látka byla vybrána, i když její užívání bylo výrazně omezeno vyhláškou č. 

221/2004 Sb. I přesto je však nonylfenol stále nalézán v povrchových vodách České 

republiky, jak prokázal výzkumný záměr Výzkumného ústavu vodohospodářského  T.G. 

Masaryka prováděný v letech 2005 – 2011 a inspekční plavba Greenpeace po Labi 

(DETOX tour 2011), která rovněž potvrdila přítomnost nonylfenolů v českých řekách 

(Greenpeace, 2011; Lochovský, 2011). Nonylfenol a látky jemu podobné jsou většinou 

nalézány ve stopových koncentracích, takže akutní toxicita v životním prostředí v případě 

těchto látek nehrozí. Na druhou stranu při působení na endokrinní systém živých 

organismů jsou už i tyto nízké koncentrace významné, obzvláště při chronické expozici. 

Dlouhodobé působení těchto látek zatím není dostatečně prostudováno a to i přes to, že se 

jedná o látky perzistentní, které se koncentrují v sedimentech a tukové tkáni živých 

organismů.  

Praktická část této práce řeší optimalizaci podmínek pro stanovení nonylfenolu 

metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Vychází především z ČSN EN ISO 

18857-1:2005 Jakost vod – Stanovení vybraných alkylfenolů – Část 1: Metoda pro 

nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie 

s hmotnostně selektivní detekcí. 
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Cíle práce:  

1. Literární rešerše v oblasti endokrinních disruptorů. 

2. Charakteristika vybraného endokrinního disruptoru – nonylfenolu. 

3. Zavedení a validace analytické metody pro stanovení nonylfenolu. 

4. Ověření metody na modelových vzorcích a reálných vzorcích říční vody. 
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2 Endokrinní disruptory 

2.1 Endokrinní disruptory obecně 

Endokrinních disruptory (EDCs – endocrine disrupting compounds) definuje US 

EPA (United States Environmental Protection Agency − Úřad pro ochranu životního 

prostředí USA) jako exogenní látky, které interferují se syntézou, sekrecí, transportem, 

vazbou, účinkem, nebo rozkladem přirozených hormonů, jež jsou v těle odpovědné za 

homeostazi, reprodukci, vývoj nebo chování. Zahrnují široké spektrum polutantů, mimo 

jiné mnoho pesticidů, o jejichž používání rozhodoval (a často stále rozhoduje) spíše poměr 

ceny a účinnosti a neuvažuje se o jejich dalším osudu a působení. Data, která monitorují 

pesticidy a ostatní EDCs v životním prostředí, jsou poměrně strohá. A to především 

v rozvojových zemích, protože náklady na analýzy jsou vysoké a vzorkování, které musí 

být prováděno několikrát do roka s ohledem na atmosférické podmínky a periodické 

užívání pesticidů, značně komplikují monitoring v této oblasti. Dosud bylo identifikováno 

asi 50 různých sloučenin, které lze zařadit do kategorie endokrinních disruptorů. Jako 

příklady těchto látek je možno uvést některé pesticidy (DDT, endosulfan, atrazin), bisfenol 

A, deriváty stilbenu, některé ftaláty, alkylfenoly (oktylfenol, nonylfenol), nízkochlorované 

polychlorované bifenyly, některé acidobazické indikátory (fenolftalein), polycyklické 

aromatické uhlovodíky, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, kadmium. Z 

hlediska výskytu ve vodách jsou tyto látky téměř všudypřítomné. Mnohé z těchto 

endokrinních disruptorů jsou velmi perzistentní, jiné se rozkládají velmi rychle. (Hrubá, 

2009; Kujalová et al.; 2007; Mansilha et al., 2010) 

Především vodné prostředí a organismy v něm žijící je k tomuto druhu znečištění 

velmi náchylné. Endokrinním disruptorům jsou vystaveny povrchové, ale i podzemní 

vody, jež jsou být ohroženy především při zvýšené migrační kapacitě půdy. (Mansilha et 

al., 2010) 

 

2.2 Působení na hormonální systém 

Endokrinní disrupce se nepokládá za konečný projev toxického poškození, ale za 

funkční změny, které mohou dále vést k poškození. Endokrinní disruptory mohou působit 
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různými způsoby na mnoha orgánech. Největší pozornost je věnována mechanismu vazby 

na receptory, ale důležité jsou i další procesy jako například syntéza, transport a 

metabolismus hormonů. Tyto mechanismy jsou stále spíše neznámé. Neumíme obvykle 

rozhodnout mezi přímými a nepřímými vlivy, mezi primárním a sekundárním projevem 

expozice.  Proto je nanejvýše vhodná obezřetnost při nakládání s těmito látkami (Hrubá, 

2009). 

Velmi obtížná je také extrapolace výsledků získaných in vitro na účinky in vivo., 

případně také přenesení výsledku experimentů na zvířatech pro působení na člověka. 

Některé dopady endokrinních disruptorů byly prokázány: 

 expozice endokrinním disruptorům v době, kdy se vyvíjí endokrinní systém, 

může vést k trvalým změnám jeho funkce; 

 expozice v dospělosti může být kompenzována homeostatickými 

mechanismy, takže některé účinky se vůbec neprojeví; 

 expozice stejné dávce chemické látky, ale v různých etapách života (nebo 

v různých ročních obdobích), může vyvolat různě se projevující poškození; 

 účinky expozice se mohou nečekaně projevit v jiném endokrinním systému, 

než u kterého se změny předpokládaly. (Hrubá, 2009) 

Z toho vyplývá, že hodnocení působení endokrinních disruptorů je velmi obtížné. 

Nejvíce rozporuplné výsledky jsou při hodnocení vztahů dávky a účinku: ECD často 

působí mimikrujícím nebo antagonickým účinkem na hormony vyskytující se fyziologicky. 

Některé endokrinní disruptory jsou účinné i při koncentracích podstatně nižších, než jaké 

se projevují toxicitou. Téměř absolutní neznámou je jejich chování v oblasti účinků při 

nízkých expozicích, kterým bývají obvykle vystaveni lidé. (Hrubá, 2009; Kujalová et al., 

2007) 

Vstup endokrinních disruptorů do životního prostředí je velice různorodý Vývoj 

v oblasti analytických metod zapříčinil, že může být sledováno šíření a osud jak umělých 

tak přirozeně se vyskytujících endokrinních disruptorů ve vodním prostředí i ve stopových 

koncentracích. I stopové koncentrace, jak už bylo zmíněno, mají vliv na organismy, které 

jsou těmto látkám vystaveny. Hormony v těle řídí důležité procesy jako vývoj plodu 



Lenka Matulová: Stanovení endokrinních disruptorů metodou plynové chromatografie 

7 

 

v děloze, vývoj v dětství, rozmnožování, metabolismus živin (cukrů a tuků), cíleně a 

koordinovaně zajišťují např. formování mozku a nervové soustavy. (Mansilha et al., 2010; 

Šuta, 2008; Trenholm et al., 2006) 

Problematika endokrinního a reprodukčního efektu endokrinních disruptorů je 

vztahována k několika úrovním jejich působení na hormonální systém organismu a to na: 

napodobování účinků endogenních hormonů, působení proti účinkům endogenních 

hormonů, narušování transportu, syntézy a metabolismu endogenních hormonů, a 

narušování syntézy a metabolismu hormonálních receptorů. Účinky jednotlivých 

endokrinních disruptorů jsou zkoumány ve 4 hlavních oblastech možných zdravotních 

poškození: 

1. Poruchy reprodukce; 

2. nervové a psychické poruchy; 

3. narušení imunitních funkcí; 

4. nádorové bujení. (Hrubá, 2009; Křesinová et al., 2009) 

 

2.3 Skupiny hormonálně aktivních látek 

Existují dvě skupiny látek, které působí jako endokrinní disruptory – přirozené 

látky (endogenní hormony a fytoestrogeny) a látky vyrobené člověkem (pesticidy, 

průmyslové chemikálie apod.). (Šuta, 2008) 

 

2.3.1 Pesticidy a biocidy 

Pesticidy tvoří velkou skupinu prokázaných i potenciálních endokrinně 

disruptivních látek. Některé pesticidy byly cíleně vyvinuty tak, aby narušovaly hormonální 

funkci plevelů či škodlivého hmyzu, ostatní, aby je zahubily jiným způsobem. Mezi 

endokrinní disruptory patří několik desítek pesticidů. V českém zemědělství bylo za rok 

2001 spotřebováno 1 200 t pesticidů. Příklady pesticidů s působením na hormonální 

systém jsou následující: 
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 Insekticidy jako DDT, atrazin či endosulfan; 

 fungicidy – vinclozolin, benomyl a jeho metabolit carbendazim; 

 herbicidy antrazin a nitrofen.  

Chemická struktura těchto endokrinních disruptorů z řad pesticidů je velmi 

různorodá. Nejvýznamnější jsou organochlorované pesticidy jako jsou DDT, 

methoxychlor, dodnes využívaný endosulfan nebo atrazin. Z biocidů je to např. tributylcín. 

(Sucharda, Kotecký, 2003) 

DDT 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) byl prvním masově vyráběným a 

používaným pesticidem. Pro negativní působení své i jeho derivátů a metabolitů na životní 

prostředí (je perzistentní a bioakumulativní) byl ve vyspělých zemích zakázán už v 70. a 

80. letech 20 století. Přesto se stále objevují další vlivy DDT na životní prostředí i lidské 

zdraví. Mimo jiné působí jako hormonální disruptor – na laboratorních potkanech bylo 

prokázáno, že inhibuje vazbu na androgenní receptor, androgeny spuštěnou expresi 

některých genů a účinek androgenů během vývoje. (Šuta, 2008) 

V únoru 2006 odborný časopis Occupational and Environmental Medicine otiskl 

studie ukazující na zkrácení menstruačního cyklu a dřívější nástup první menstruace 

u textilních dělnic v závislosti na hladině DDT v krvi. Epidemiologické studie 

v publikované v International Journal of Andrology dávají do souvislosti dřívější nástup 

první menstruace u dívek a pozdější pubertu u chlapců v závislosti na hladině řady 

pesticidů (včetně DDT). V dubnu 2006 přinesl Journal of Andrology studii o snížení 

pohyblivosti spermií a zvýšení výskytu defektních spermií u mužů v závislosti na hladině 

metabolitů DDT v krvi sledovaných. (Šuta, 2008) 

2.3.2 Průmyslové chemikálie 

Zatímco pesticidy tvoří alespoň funkčně ucelenou skupinu, průmyslové chemikálie 

nespojuje ani účel, chemická struktura, ani jejich původ. Za různými účely jsou používané 

rozličné látky, mezi něž patří změkčovadla (estery kyseliny ftalové jako benzylbutylftalát, 

dibutylftalát), aditivum kaučuku p-fenylfenol, desinfekce o-fenylfenol, antioxidant 
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butylhydroxyanisol, organochlorované sloučeniny – polychorované dibenzodioxiny, 

polybromované difenyl ethery  atd.  (Křesinová et al., 2009; Sucharda, Kotecký, 2003) 

Bisfenol A 

Silně hydrofilní bisfenol A [2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan] tvoří hlavní surovinu 

užívanou při chemických syntézách průmyslových polymerů, jako jsou polykarbonáty, 

epoxydové pryskyřice, fenolové pryskyřice, polyestery a polyakryláty. Může se uvolňovat 

z konzerv s vnitřním nátěrem epoxydových pryskyřic a z polykarbonátových plastových 

obalů a kontaminovat tak potraviny. Také se může uvolnit z pryskyřic a plomb 

používaných ve stomatologii. Vzhledem k těmto expozičním cestám představuje bisfenol 

A v současné době nejvýznamnější endokrinně disruptivní kontaminaci pro člověka. 

(Křesinová et al., 2009) 

Látky v umělých hmotách  

Ve většině plastů a textilií se nacházejí aditiva, která vylepšují jejich vlastnosti. 

Jedná se o různá změkčovadla, antioxidanty nebo zpomalovače hoření. Jsou to látky 

lipofilního charakteru, které se pozvolna uvolňují z umělých hmot a sorbují se na částečky 

prachu. Do životního prostředí se tedy tyto látky dostávají při výrobě, používání i recyklaci 

výrobku. (Křesinová et al., 2009) 

Například bromované zpomalovače hoření (BFRs) představují skupinu látek 

zahrnující polybromované difenyletery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB), 

bromované bisfenoly (např. TBBP-A = tetrabrombisfenol A) a hexabromcyklododekan 

(HBCD). Jedná se o chemické sloučeniny přidávané do výrobků za účelem zmírnění 

průběhu požáru. Některé zpomalovače hoření, které se nacházejí zejména v elektrických a 

elektronických zařízeních, dopravních prostředcích, osvětlovacích tělesech a elektrických 

vodičích, podlahových krytinách a bytových textiliích, balících a izolačních materiálech, 

mohou v lidském těle vést ke snížení hladiny thyroidního stimulativního hormonu, tudíž 

narušovat funkci štítné žlázy. Spalování odpadů obsahujících BFRs navíc podle 

Mezinárodního programu pro chemickou bezpečnost (IPCS) významně přispívá k tvorbě 

polybromovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PBDD/Fs), které se vyznačují 

vysokou toxicitou. (Lanková, Pulkrabová, 2010; Šuta, 2005) 
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Dalším příkladem v lidských obydlích a v životním prostředí rozšířených látek 

ovlivňující hormonální rovnováhu jsou ftaláty. Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové, jsou 

skupinou asi čtyřiceti chemických látek nejčastěji používaných jako změkčovadla PVC - 

bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), méně pak v kosmetice, jako insekticidy či adheziva. 

Některé z ftalátů zřejmě nepoškozují zdraví ani životní prostředí, jiné jsou pro zdraví lidí 

nebezpečné. Na základě studií prováděných na zvířatech je DEHP považován za látku 

ovlivňující reprodukční schopnosti (poškození samčího i samičího rozmnožovacího ústrojí) 

a poškozující zdravý vývoj plodu. (Petrlík, 2010) 

 

2.3.3 Toxické kovy 

Jako endokrinní disruptory jsou většinou vnímány látky, které různými způsoby 

narušují hormonální rovnováhu. Kdežto kovům se většinou věnuje pozornost pro jejich 

akutní toxicitu či karcinogenitu. Při širším úhlu pohledu lze i toxické kovy jako kadmium, 

rtuť, mangan, olovo a arzen považovat za endokrinní disruptory, neboť především rtuť a 

olovo mají silnou afinitu k –SH skupinám, čímž narušují aktivitu enzymů, způsobují 

změny permeability membrán a tím mohou v krajním případě působit rozvrat metabolismu.  

Kadmium inhibuje některé sulfhydrylové enzymy (vazba na –SH skupinu), tím 

zasahuje do metabolismu zinku, mědi, vápníku a sacharidů (inhibice inzulinu). Sloučeniny 

kadmia způsobují u mužů neplodnost (Rusek, 2001). Samci krys vykazují prudký pokles 

testosteronu při podávání olova ve formě octanu olovnatého (při dávkách 8 mg/kg denně) 

(Thoreux-Manlay et al., 1995). Mangan je esenciálním prvkem, ve zvýšených 

koncentracích má neurotoxické účinky, snižuje hladinu dopaminu (důležitý 

neurotransmiter). Dopamin přímo ovlivňuje aktivitu a vyplavování TSH (thyreotropní 

hormon), který přímo zodpovědný za syntézu dalších hormonů štítné žlázy (Soldin, 

Archer, 2007). Endokrinní působení arsenu není přesně specifikováno. Je však známo, že 

může nahrazovat fosfor v molekule ATP (adenozin trifosfát) a další fosfáty, které se 

účastní metabolismu glukózy. Arzen způsobuje zpomalení normálního metabolismu 

glukózy a může vést až k rozvoji diabetes mellitus (cukrovky) (Chin-Hsiao Tseng, 2004).  
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2.3.4 Léky a přirozené hormony 

Spotřeba léčiv se s rostoucí populací stále zvětšuje. V Evropské unii je používáno 

v humánní medicíně přibližně 3000 různých látek, nejvíce analgetika, protizánětlivá léčiva, 

kontraceptiva, antibiotika, betablokátory, neuroaktivní látky a další. Další léčiva jsou 

používána ve veterinární medicíně a zemědělství. Část léčiv je organismem vyloučena, 

aniž by byla metabolizována, což vede k průniku léčiv i jejich zbytků do povrchových vod. 

Hlavní cesta léčiva od člověka do životního prostředí vede přes exkrementy. Nemocniční 

odpadní vody, odpadní vody z průmyslové výroby a průsaky ze skládek mohou také 

obsahovat značné koncentrace léčiv. Následně se tyto látky šíří v životním prostředí a 

mohou se objevit i v pitných vodách. Léčiva lze dělit na základě jejich odolnosti vůči 

životnímu prostředí do tří skupin: 

  látky lehce odbouratelné (např. kyselina acetylsalicylová); 

  látky stálé a hydrofilní (bezafibrát); 

 látky stálé a lipofilní (ofloxacin). (Kotyza et al., 2009; Pomykačová et al., 

2012; Šídlová et al., 2010,) 

Nejčastěji nalézaná léčiva ve vodách jsou: naproxen, ibuprofen a diklofenak (vše 

protizánětlivé a antirevmatické přípravky), karbamazepin (antiepileptikum) a 17α-

ethinylestradiol (steroidní kontraceptivum). Dle projektu „Výskyt a zdravotní rizika zbytků 

humánních léčiv v pitných vodách“ (Grantová agentura ČR, č. 203/09/1583) je záchyt 

sledovaných látek v pitných vodách ČR velmi vzácný a v koncentracích na úrovni jednotek 

ng.l
-1. Metodika hodnocení zdravotních rizik nízkých environmentálních expozic léčivům 

není dosud ujednocená. (Pomykačová et al., 2012; Šídlová et al., 2010 ) 

Antikoncepční steroidy – přírodní (estrol a 17β-estradiol), syntetické (17α-

ethynylestradiol), se vyskytují v povrchových vodách po průchodu běžným procesem 

v čistírnách odpadních vod. Mají potenciální negativní vliv na vývoj a reprodukci ryb, lidí 

a ostatních živočichů. Syntetické estrogeny, užívané jako orální antikoncepce, jsou v těle 

metabolizovány na jejich konjugáty s kyselinou glukuronovou a vyloučeny močí. Tyto 

konjugáty jsou následně, při zpracování splaškové vody aktivovaným kalem, 

hydrolyzovány mikroorganismy (např. Escherichia coli) zpět na formy syntetických 



Lenka Matulová: Stanovení endokrinních disruptorů metodou plynové chromatografie 

12 

 

estrogenů a kyselinu glukuronovou. Hormonům 17β-estradiol a 17α-ethynylestradiol je 

přisuzována odpovědnost za většinu estrogenních efektů. (Křesinová et al., 2009) 

Obrázek 1 Léčiva a jejich metabolity v ŽP (Šídlová et al., 2010) 

Na obrázku 1 jsou graficky naznačeny změny a osud léčiv v životním prostředí. 

Současné znalosti naznačují, že léčiva v životním prostředí představují pouze malé riziko 

akutní toxicity. Standardní data o akutní ekotoxicitě sice byla získána pro celou řadu léčiv, 

avšak tyto informace neodrážejí skutečnou toxicitu v reálných podmínkách různých 

ekosystémů. Nezanedbatelný vliv může mít i synergický účinek různých farmak 

obsažených v odpadních vodách. (Šídlová et al., 2010) 
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2.3.5 Fytoestrogeny 

Fytoestrogeny jsou přirozené aktivní látky v rostlinách, u vyšších živočichů a u 

člověka jsou charakterizovány afinitou k estrogennímu receptoru. Chemickou strukturou 

jsou fytoestrogeny vzdálené estrogenům, společným rysem je fenolové jádro v molekule, 

které umožňuje vazbu na estrogenní receptor. Následná metabolická aktivita a vylučování 

je podobné jako u endogenních estrogenů. Funkce fytoestrogenů u rostlin je však odlišná 

od úlohy estrogenů u živočichů. Netýká se rozmnožování, ale plní funkci obrannou a 

ochrannou. Posilují imunitu rostliny, mají antioxidační vlastnosti, chrání rostlinu před 

patogeny – mají vlastnosti antiparazitní, antivirové, antibakteriální a fungistatické. Brání 

tvorbě nových cév, což je vlastnost důležitá v boji se zhoubnými nádory. Základní 

rozdělení fytoestrogenů popisuje tabulka 1. Fytoestrogenní aktivita izoflavonoidů 

(ganistein, kumetrol) je asi 10 000 × menší nežli účinek estradiolu. (Vrzáňová, Heresová, 

2004) 

Tabulka 1 Nejběžnější skupiny fytoestrogenů (Vrzáňová, Heresova, 2004) 

Fytoestrogeny Působení  

Izoflavony V luštěninách a jeteli, v rostlinách působí jako stresové látky při 
ochranné proti bakteriím, plísním, reagují na klimatické trauma. Mají 
estrogenní vlastnosti. 

Flavony Jsou pigmenty v semenech žluté barvy, estrogenní vlastnosti mají slabé. 

Kumestany Obsaženy jsou v mladých luštěninách, červeném jeteli, silně estrogenně 
působící látky. 

 

2.4 Látky estrogenního charakteru 

Jsou rozlišovány dvě skupiny látek estrogenního charakteru. První tvoří endogenní 

estrogeny, které jsou syntetizovány v tělech živočichů, konkrétně 17β-estradiol, estron a 

estriol. Druhou skupinu tvoří exogenní nebo také environmentální estrogeny, které nejsou 

přirozenou součástí endokrinního systému. Podle původu se rozdělují na fytoestrogeny 

(rostlinný původ), mykoestrogeny (produkt některých plísní) a xenoestrogeny 

(antropogenní zdroje). Řada látek vykazujících estrogenní aktivitu má společné strukturní 

rysy, které lze zjednodušeně nastínit jako přítomnost fenolu nebo jeho funkčního 

ekvivalentu, zpravidla s volnou polohou ortho a s poměrně objemnými hydrofóbními 

skupinami v polohách meta nebo para. To však není nutnou podmínkou estrogenního 
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působení. Obecně se jedná o látky lipofilního charakteru, odolné vůči rozkladu, schopné 

bioakumulace v tukové tkáni a v biomembránách. Například v případě alkylfenolů 

estrogenní účinek silně závisí na velikosti a stupni rozvětvenosti alkylu a na jeho pozici na 

aromatickém jádře. Maximální estrogenní odezvu vykazuje terciární oktylfenol. Výraznou 

estrogenitu lze očekávat obecně u fenolů substituovaných v para poloze jediným alkylem 

složeným ze 6 až 8 atomů uhlíku. Na druhou stranu estrogenní receptory jsou schopné 

vázat velmi širokou škálu různých nesteroidních látek, které mohou, ale nemusí, být 

strukturními analogy 17β-estradiolu. Vzhledem k velké rozmanitosti dosud známých 

environmentálních estrogenů nelze strukturní nositele estrogenity zobecnit. (Kujalová et 

al., 2007) 

2.4.1 Testy estrogenity 

Je nutné rozlišovat mezi analytickým stanovením jednotlivých endokrinních 

disruptorů a stanovením jejich estrogenity či jiné hormonální aktivity. K posouzení 

estrogenity se využívají biologické materiály, které stanoví estrogenní aktivitu vzorku. 

Procedury pro stanovování estrogenity jsou založeny na aktivaci určitých genů či enzymů, 

na kontrole proliferace (rychlé množení) jistých buněk, nebo specifické bioindikátory. 

V praxi se požívají testy in vitro i testy in vivo. (Kulajová et al. 2007) 

Porovnáním intenzity estrogenních účinků látek lze stanovit jejich tzv. relativní 

estrogenní potenciál, přičemž jednotkový estrogenní potenciál náleží 17β-estradiolu jako 

přirozenému estrogennímu hormonu. V literatuře lze nalézt hodnoty estrogenního 

potenciálu vybraných látek, stanovené různými metodami. Příklady relativních 

estrogenních potenciálů jsou uvedeny v tabulce 2, v závorce pak je uveden původ látky. 

Relativní estrogenní potenciál se používá při vyjadřování koncentrace estrogenních látek 

ve vodách pomocí tzv. estradiolových ekvivalentů EEQ. Hodnota EEQ vzorku se vypočítá 

jako suma koncentrací jednotlivých látek estrogenního charakteru násobených jejich 

relativním estrogenním potenciálem, nebo jako podíl hodnot EC50 (střední účinná 

koncentrace) 17β-estradiolu a vzorku. (Kujalová et al., 2007)  
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Tabulka 2 Relativní estrogenní potenciál (Kujalová et al., 2007) 

Estrogenně aktivní látka 

Estrogenní potenciál vztažený 
k 17β-estradiolu 

diethylstilbestrol (syntetický ) 3 

17α-ethynylestradiol (syntetický) 2,2 

estriol (přirozený) 0,18 

estron (přirozený) 0,03 

kumestrol (fytohormon) 4,9. 10-3 

4-terc-oktylfenol (polutant) 1,6.10-4 

bisfenol A (polutant) 6,1.10-4 

4-n-nonylfenol (polutant) 5,2.10-4 

  

Při monitoringu EDC vypouštěných do vodního prostředí je používán jako 

bioindikátor vitellogenin, bílkovinný prekurzor vaječného žloutku, jehož produkce je v 

játrech regulována estrogeny. Je-li vitellogenin indikován v krvi samců, dokazuje to 

vystavení estrogennímu působení. Dalším bioindikátorem estrogenity je glykoprotein 

laktoferrin. Tento protein má sice mnoho biologických funkcí, ale při zvýšené hladině 

v děloze pokusných myší prokazuje působení estrogenů. Bílkoviny Zrp (bílkoviny Zona 

radiata) slouží jako obal vyvíjejících se vajíček a jeví se dokonce jako citlivější indikátor 

estrogenní stimulace než vitellogenin. Rovněž byly vyvinuty speciální pro stanovení 

estrogenity založené na zkoumání vazby mezi látkou a receptorem. Jednotlivé metody 

pracují za různých podmínek a mají rozdílnou citlivost, jejich výsledky tedy bývají 

vzájemně obtížně porovnatelné. (Kujalova et al., 2007) 

 

2.5 Odbourávání endokrinních disruptorů 

Byly publikovány možnosti odbourávání bisfenolu A, 17α-ethynylestradiolu a 

estradiolu pomocí UV v kombinaci s H2O2. Nonylfenol a bisfenol A lze rozkládat 

elektrochemicky s využitím platinou pokryté titanové elektrody. Látky o počáteční 

koncentraci 1,0 mM byly rozloženy za 100 až 200 min. Bisfenol A byl fotokatalyticky 

degradován za pomoci TiO2  pod UV zářením při počáteční koncentraci 175 μM, ve vodě 

zcela degradoval na oxid uhličitý během 20 h. (Křesinová et al., 2009) 

Procesy běžně užívané ve vodárenské praxi (koagulace, flokulace, precipitace) se 

při odstraňování endokrinních disruptorů ukázaly jako neúčinné. Účinnost používaných 
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oxidativních procesů, jako chlorace a ozonizace, závisí na struktuře kontaminantu a dávce 

oxidantu. Naopak biologické procesy používané v ČOV, jako je aktivace, biofiltrace a 

půdní filtrace, prokázaly schopnost značné redukce koncentrace endokrinních disruporů. 

Studie uvádí odstranění více než 90 % bisfenolu A v ČOV, při srovnání jeho koncentrace v 

přítoku a odtoku. Rovněž je popsána schopnost aktivovaného kalu odstranit nonylfenol. 

Pokles jeho koncentrace při průchodu ČOV je vztahován, vzhledem k jeho hydrofobicitě, 

především k mechanismu sorpce na aktivovaný kal. Dochází tak pouze k přemístění do 

další environmentální matrice. K další eliminaci nonylfenolu z vodního prostředí může 

docházet sorpcí na částečky, sedimenty a akumulací v tkáních vodních organismů. 

(Křesinová at al, 2009) 

Několik bakteriálních druhů, Sphingomonas xenophaga, Sphingomonas cloacae a 

Sphingobium amiense bylo izolováno a popsáno, jako mikroorganismy odpovědné za 

degradaci nonylfenolu. Tyto bakterie metabolizovaly aromatickou část nonylfenolu na 

odpovídající C9 alkoholy. Byly studovány také bakterie nalezené v půdě, říční vodě nebo 

aktivovaném kalu schopné biodegradace bisfenolu A. V anaerobních podmínkách probíhá 

degradace bisfenolu A velmi obtížně. Není degradován ani po 3 měsících inkubace. 

Estrogenní aktivitu některých endokrinních disruptorů mohou eliminovat i některé zelené 

řasy (Clorella fusca var. vacuolata). Řada druhů hub je také schopna degradace EDC, 

avšak jen některé mají dostatečně vysoký degradační potenciál. Mezi zvláště degradačně 

aktivní patří zástupci tvz. hub bílé hniloby. (Křesinová at al, 2009) 
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3 Alkylfenoly 

Fenolické sloučeniny, např. alkylfenoly či bisfenol A, působí jako xenoestrogeny. 

Jejich přítomnost v životním prostředí souvisí výlučně s lidskou činností. Alkylfenoly se 

do životního prostředí dostávají při degradaci alkylfenol polyethoxylátů. Většina 

vyrobených alkylfenolů je zpracována dále katalytickou adicí ethylenoxidu na alkylfenol 

ethoxyláty, které se velmi osvědčily jako velmi účinné neiontové tenzidy. Výsledné 

vlastnosti produktu ze značné části závisí na počtu přítomných ethoxyskupin a rozvětvení 

alkylového řetězce. V čisticích prostředcích převažují alkylfenoly s počtem ethoxyskupin 

menším než 10 a rozvětveným alkylovými řetězci. Bisfenol A se uvolňuje z některých 

plastů, epoxidových pryskyřic, nachází se na vnitřní straně konzerv, v zubních tmelech 

apod. Fenolické sloučeniny jsou vnášeny do vodních ekosystémů nejen prostřednictvím 

průmyslu a odpadních vod, ale i prostřednictvím pesticidů. (Eun-Joung et al., 2007) 

Již v 80. letech byl prokázán negativní dopad těchto látek na vodní ekosystémy. 

V současné době jsou nonyl- a oktylfenoly zařazeny do skupiny prioritních látek podle 

přílohy 10 Rámcové směrnice 2008/105/ES a ve vodním prostředí pro ně byly stanoveny 

příslušné normy environmentální kvality (viz. kapitola Legislativa a limity v oblasti nonyl- 

a oktylfenolů). Vedle těchto samotných alkylfenolů se do povrchových vod dostávají i 

jejich deriváty, pro které v ČR nebyly doposud příslušné normy environmetální kvality 

stanoveny. Ekologický dopad těchto derivátů, zejména jednoduchých ethoxylátů a 

karboxylátů, je přitom srovnatelný s působením původních alkyfenolů. (Lochovský, 2011) 

Alkylfenoly s dlouhým alkylovým řetězcem vznikají především anaerobní 

degradací alkylfenol polyethoxylátů užívaných jako průmyslové detergenty. Pod těmito 

alkylfenoly se skrývají nonyl- a oktylfenoly. Dlouhá doba jejich užívání a jejich široké 

používání způsobilo jejich téměř všudypřítomnou distribuci v životním prostředí i potravě. 

Do životního prostředí tyto látky vstupují hlavě přes komunální a průmyslové čistírny 

odpadních vod, protože jejich eliminace v těchto zařízeních je nedokonalá a po proudu 

čistíren odpadních vod jsou nalézány koncentrace mezi 100 až 300 ng.l
-1 nonylfenolů. 

(Moeder et al., 2005) 

Hodnota efektivní koncentrace EC50 byla pro technickou směs nonylfenolu 

stanovena na 31 µg.l
-1. Tato hodnota představuje výstup pro akutní testy toxicity k určení 

okamžitého účinku látek, při které dochází k úhynu nebo imobilizaci 50% organismů. I 
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když jsou koncentrace nalézané v životním prostředí nižší než hodnota EC50, důsledky 

dlouhodobé expozice stále nejsou úplně jasné. Směs nonylfenolu může působit synergicky. 

Nedávné výzkumy potvrzují, že receptory estrogenity mají rozdílnou afinitu vůči 

jednotlivým izomerům nonylfenolu. (Moeder et al., 2005; VŠCHT, 2008) 

 

3.1 Nonylfenol (NP) a nonylfenol ethoxyláty (NPE) 

Nonylfenoly (NP) C15H24O patří do skupiny alkylfenolů, stejně jako oktylfenoly. 

Jsou to nehalogenované uhlovodíky tvořené benzenovým jádrem, na kterém je navázán 

uhlíkový řetězec s devíti atomy uhlíku. Tento řetězec se vyskytuje v polohách ortho, meta i 

para, přičemž poloha para je nejčastější. Alkylový řetězec může být lineární i rozvětvený. 

Je málo rozpustný ve vodě, rozpouští se v alkoholech, má lipofilní charakter. Nonylfenol je 

obvykle dostupný jako směs izomerů. Tato směs je za normální teploty světle žlutá 

kapalina s bodem tání -10°C a bodem varu 295 – 320°C. (IRZ, 2012) Nonylfenol je 

toxický pro vodní organismy a ovlivňuje hormonální systém (estrogenní působení - 

napodobuje přirozený hormon 17β-estradiol). V životním prostředí přetrvává a je 

bioakumulativní. Potenciální karcinogenní působení nonylfenolů nebylo dosud prokázáno. 

(Pertlík, 2010; Křesinová et al., 2009) 

 

Obrázek 2 Strukturní vzorec 4-nonylfenolu (IRZ, 2012) 

Nonylfenol ethoxyláty (NPEO) mají oproti nonylfenolům nahrazen vodík 

fenolické skupiny polyethoxylovaným řetězcem. Počet ethoxylovaných jednotek je 

většinou v rozmezí 6 – 12. Přítomnost těchto skupin ovlivňuje vlastnosti. Komerční 

přípravky obvykle obsahují směs látek – různé izomery, různý stupeň ethoxylace. Obsahují 

spíše rozvětvené než lineární alkylové řetězce. K degradaci NPEO dochází postupně 
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ztrátou ethoxy skupiny. Nejdříve přecházejí v NPEO s kratším ethoxy řetězcem, pak 

v ethoxykarboxylové kyseliny a nonylfenol. NPEO s kratším řetězcem a NP pak mají 

vysokou afinitu vůči suspendovaným materiálům ve vodním prostředí a k sedimentům. 

Sediment je pak významným zdrojem těchto polutantů. (Björlund, 2009; IRZ, 2012) 

 

Obrázek 3 Struktura POE (12) nonylfenol ethoxylátu (IRZ, 2012) 

Negativní působení nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů z průmyslových 

detergentů je dnes velmi dobře známé. Ačkoliv samotné detergenty nejsou estrogenní, 

zpracování  vody kontaminované těmito látkami v čistírnách odpadních vod rozkladem 

aktivovaným kalem vede ke vzniku perzistentních hydrofobních metabolitů s estrogenní 

aktivitou. Technická směs obsahuje velké množství 4-iso-nonylfenol isomerů, které mají 

různé dopady na endokrinní systém. (Moeder et al., 2005; Křesinová et al., 2009) 

 

3.1.1 Použití 

Nonylfenoly se nejvíce používají na výrobu nonylfenol ethoxylátů jako povrchově 

aktivních látek, jako změkčovače a antioxidanty plastů a pryže. Jako povrchově aktivní 

látky se nonylfenol ethoxyláty užívají ve velkém množství a to především jako průmyslové 

detergenty. Nacházejí využití při mnoha procesech: praní vlny, zpracování dřevoviny 

textilu a papíru, příprava nátěrů a pryskyřic, povrchová úprava kovů, při těžbě ropy a 

zemního plynu, dalším použití zahrnuje laboratorní detergenty, pesticidy a detergenty. 

Mohou být také složkou mazacích olejů a kosmetických přípravků. Kanada a Evropská 

Unie použití nonylfenol ethoxylátů v detergentech zakázaly. Nonylfenol ethoxyláty jsou 

nejvýznamnějšími alkyl ethoxyláty na trhu, tvoří asi 80%. Nolylfenoly se v ČR nevyrábějí, 

jsou dováženy pod obchodním označením ABOFEN AF. (IRZ, 2012) 
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3.1.2 Vstup do ŽP 

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty se do ŽP prostředí dostávají při jejich výrobě a 

používaní, takže do životního prostředí se nejčastěji dostávají odpadními vodami. 

Nonylfenol je za aerobních podmínek v čistírnách odpadních vod jen obtížně 

degradovatelný. Podobně jako kovy či nutrienty se mohou tyto látky rozšiřovat i splachem 

z průmyslových či urbanizovaných ploch a dešťovou vodou (okolo meze detekce v 

jednotkách mikrolitů na litr pro NP i NPEO). V životním prostředí jsou většinou 

nacházeny NP s rozvětveným řetězcem, protože ty jsou, na rozdíl od nerozvětvených NP, 

obsaženy v komerčně používaných směsích. Odhaduje se, že z nonylfenol ethoxylátů 

vypouštěných do splaškových vod se 37% dostane do vodních ekosystémů, 46% do půdy a 

zbylých 17% se rozloží. (Björlund, 2009; IRZ, 2012) 

 

3.1.3 Účinky na zdraví lidí a ostatní organismy 

Nonylfenol je toxický pro vodní organismy. Většina z informací ohledně dopadů na 

zdraví člověka vychází z výsledků studií na zvířatech. Vstřebávání po požití je rychlé a 

velmi účinné. Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty se do těla můžou dostat také inhalací a 

přes kůži. Nejčastější cesta příjmu nonylfenolů pro člověka je potravou, především 

konzumací ryb a na druhém místě stojí kořenová zelenina. Nonylfenoly se vážou na tuky. 

Údaje z testů na zvířatech a in vitro studií naznačují, že nonylfenol má estrogenní účinky 

i na člověka. Xenoestrogeny obecně (jako nonyl- a oktylfenol) jsou podezřívány z toho, že 

zvyšují riziko vzniku rakoviny, reprodukčních abnormalit či snížením množství 

přežívajících juvenilních jedinců. Potenciální karcinogenní působení nonylfenolů  nebylo 

dosud dostatečně prozkoumáno. Mohou negativně působit na ledviny a játra. 

Histopatologické změny na ledvinách (zvětšení ledvin) byly pozorovány při dávce 15 

mg.kg
-1

 váhy/den podávané opakovaně po dobu dvaceti týdnů. (IRZ, 2012; Křesinová et 

al., 2009; Moeder et al., 2005; Petrlík, 2010) 
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3.2 Legislativa a limity v oblasti nonyl- a oktylfenolů 

Nařízení vlády 61/2003 Sb. (novelizované nařízením vlády 23/2011 Sb.), příloha 3 

stanovuje imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod pro nonyl- a 

oktylfenoly: 

Tabulka 3 Imisní standardy pro povrchové vody 

nonylfenoly 0,33 µg.l-1 

oktylfenol 0,01 µg.l-1 

(61/2003 Sb., 2003) 

Dále příloha 1 směrnice 2008/105/ES stanovuje normy environmentální kvality pro 

prioritní látky a některé další látky. Nolylfenol je uveden v příloze 10 této směrnice na 

seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky. (2008/105/ES, 2008) 

Normy environmentální kvality 

Tabulka 4 Normy environmentální kvality pro povrchové vody 

 průměrná hodnota nejvyšší přípustná hodnota 

nonylfenol (4- nonylfenol) 0,3 µg.l
-1 2 µg.l

-1 

oktylfenol (4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol) 0,1 µg.l
-1 - 

 

Tabulka 5 Normy environmentální kvality pro sedimenty a biotu 

nonylfenol (4- nonylfenol) 180 µg.kg-1 

oktylfenol (4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol) 34 µg.kg-1 

 (2008/105/ES, 2008) 

 

Jak již bylo zmíněno výše pro deriváty nonyl- a oktylfenolů nebyly v ČR a 

v některých dalších zemích EU doposud příslušné normy environmetální kvality 

stanoveny. Například v Holandsku ale jsou již v platnosti i environmentální normy kvality 

pro jednoduché ethoxyláty a karboxyláty 4-oktyl- a 4-n-nonylfenolu. (Lochovský, 2011) 

V zákoně 254/2001 Sb. příloze č. 1 jsou nonyl- a oktylfenoly zařazeny mezi zvlášť 

nebezpečné látky jako „látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány 

karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou 

žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo 

zprostředkovaně přes vodní prostředí“. (254/2001 Sb., 2010) 
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Pro ovzduší limit není stanoven. Limity pro odpady jsou uvedeny kategorie odpadů 

z Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., k zákonu č. 

185/2001 Sb., o odpadech, které mohou nonyl- a okylfenoly obsahovat: vyřazené 

organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, odpady obsahující jiné 

nebezpečné látky (Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů, kromě 

odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12). (Haničincová, 2010) 

Vyhláška č. 221/2004 Sb. v příloze č. 2 stanovuje „Seznam nebezpečných látek a 

přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno“ a pod bodem 46. 

uvádí omezení použití nonylfenolu - C6H4(OH)C9H19 a nonylfenolu ethoxylátu - 

(C2H4O)nC15H24O. Nesmí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo jako 

složka v přípravku v koncentracích rovných nebo vyšších 0,1% hmotnosti a to pro použití:  

 průmyslové a profesionální čištění s výjimkou kontrolovaných uzavřených 

systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje; 

 zpracování textilií a kůže s výjimkou zpracování bez úniků do odpadní 

vody, systémů se speciálním postupem, kde se voda použitá při zpracování 

předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před 

biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin); emulgátor 

při omývání struků v zemědělství; zpracování kovů s výjimkou použití v 

kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo 

spaluje; výroba celulosy a papíru; kosmetické přípravky a jiné přípravky pro 

osobní péči s výjimkou spermicidů; složky komerčních úprav pesticidů a 

biocidů. (540/2006 Sb., 2006) 

Vyhláška č. 109/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., tato omezení 

doplnila o komerční úpravy pesticidů obsahující nonylfenol ethoxylát, registrované před 

nabytím účinnosti tohoto ustanovení, které lze uvádět na trh nebo používat do ukončení 

platnosti rozhodnutí o jejich registraci. Komerční úpravy biocidů obsahující nonylfenol 

ethoxylát, povolené před nabytím účinnosti tohoto ustanovení, lze uvádět na trh nebo 

používat do ukončení platnosti jejich povolení. (Haničincová, 2010) 
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Ohlašovací práh pro emise nonylfenolu do vody je 1 kg/rok, pro půdy rovněž 1 

kg/rok a pro přenosy mimo provozovnu 5 kg/rok. Pro oktylfenol je ohlašovací práh pro 

emise do vody stanoven na 1 kg/rok. (Haničincová, 2010; Petrlík, 2010) 

 

3.3 Stanovení EDCs 

Endokrinní disruptory představují široké spektrum látek s různou polaritou, 

kyselou, neutrální i zásaditou reakcí, různou molekulovou hmotností, což poměrně 

znesnadňuje jejich stanovení. Existuje mnoho analytických metod pro extrakci a stanovení 

jednotlivých EDCs. Většinou je ale zapotřebí některé, nebo všechny z následujících 

postupů: několikanásobná extrakce, velké množství vzorku, derivatizace a pečlivé 

přečištění vzorku. Některé metody detekují pouze úzké rozmezí podobných sloučenin 

(např. látky estrogenní povahy). S rostoucím zájmem o tyto látky v životním prostředí, je 

potřeba rychlé a citlivé detekce širokého spektra látek najednou. (Trenholm et al., 2006) 

Protože přítomnost EDCs a pesticidů v životním prostředí může mít závažné 

zdravotní, finanční i environmentální důsledky, začal celosvětově stoupat zájem o tento 

druh znečištění. Mnoho vědeckých organizací a skupin se pokouší vyvinout vhodné 

analytické metody pro stanovení těchto látek v různých složkách životního prostředí. 

Dvěma základními požadavky při hledání vhodných metod jsou velmi nízké, stopové 

koncentrace a složité matrice. Proto je třeba hledat velmi citlivé a specificky selektivní 

postupy. Rovněž je vhodné, aby stanovení bylo potvrzeno či porovnáno s jinou analytickou 

metodou založenou na odlišném principu. To proto, aby se snížila pravděpodobnost 

nepravdivého pozitivního nálezu a rovněž k ujištění se o povaze detekované látky. (Eun-

Joung et al., 2007; Mansilha et al., 2010) 

Jeden z nejobtížnějších kroku při stanovování EDCs a pesticidů ve vodách je 

příprava vzorku. To představuje extrakci, izolaci a zakoncentrování analytu. Široce 

užívanou metodou je SFE – Solid Phase Extraction, která nabízí zajímavou alternativu 

k LLE – Liquid-Liquid Extraction, protože výrazně zmenšuje množství použitých 

organických rozpouštědel. SPE společně s plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí 

GC/MS je jednou z běžně přijímaných a velmi účinných technik pro oddělení, identifikaci 

a stanovení množství EDCs a pesticidů a to i řádech nanogramů. Je zde ale několik faktorů, 
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které ovlivňují správnost či pravdivost tohoto stanovení. Aby byla metoda považována za 

spolehlivou, musí být brány ohledy na tyto parametry: linearitu, mez stanovitelnosti (limit 

of quantificacion – LOQ), mez detekce (limit of detection – LOD), měřící rozsah, přesnost 

stanovení, účinnost extrakce a stabilitu metody. Je rovněž vždy nutné provést optimalizaci 

metody. (Mansilha et al., 2010) 

Při analytickém stanovení endokrinních disruptorů dominují kapalinová a plynová 

chromatografie (LC a GC) s vhodnou detekcí – např. hmotnostní detekcí (MS). (Eun-Joung 

et al., 2007; Mansilha et al., 2010) 

V ČR jsou pro stanovení alkylfenolů normy. Jsou to: ČSN EN ISO 18857-1:2005 

Jakost vod – Stanovení vybraných alkylfenolů – Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky 

s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní 

detekcí a ČSN ISO 24293:2009 Jakost vod – Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu 

– Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie 

(GC/MS).  
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4 Kontaminace ŽP ve světě a ČR 

Inspekční plavba Greenpeace po Labi (DETOX tour 2011) potvrdila přítomnost 

nonylfenolů v českých řekách. Byly odebrány vzorky sedimentu u čistíren odpadních vod 

u velkých měst a u dalších vytipovaných zdrojů jako jsou průmyslové provozy a staré 

ekologické zátěže. Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Výsledky potvrdily výskyt 

nonyfenolu a nonylfenol ethoxylátů ve všech odebraných vzorcích. V rozvojových zemích 

se tyto látky používají především v textilním průmyslu, v EU je jejich používání 

legislativně omezeno na 0,1% hmotnosti v přípravku obsahující NP či NPEO. Ale i přes 

evropský zákaz se tyto látky dostávají do evropských i českých řek. Koncentrace 

nonylfenolu ve všech vzorcích překročily normu environmentální kvality (NEK) pro 

hodnocení chemického stavu povrchových vod – pevné matrice, která je 180 µg.kg
-1. 

Dřívější analýzy Výzkumného ústavu vodohospodářského prokázaly přítomnost těchto 

polutantů ve vzorcích vody vytékajících z výpustí čistíren odpadních vod. Jednou zpříčin 

je pravděpodobně i asijský textil. Studie Greenpeace Špinavé prádlo 2 prokázala 

přítomnost nonylfenol ethoxylátu v 58 ze 72 vzorků testovaných textilních vzorků. Zákaz 

nonlyfenolu a nonylfenol ethoxylátů se totiž nevztahuje na jejich obsah v dovážených 

výrobcích. Tyto látky se z textilních výrobků uvolňují při praní. (Greenpeace, 2011) 

Tabulka 6  Koncentrace nonylfenolu, jeho ethoxylátů a oktylfenolu v říčních sedimentech 

odebraných v blízkosti vybraných čistíren odpadních vod. (Greenpeace Detox Tour, 2011) 

Místo odběru datum 
Oktylfenol 

(µg.kg-1) 
Nonylfenol 

(µg.kg-1) 

Nonylfenol 
monoethoxylát 

(µg.kg-1) 

Nonylfenol 
diethoxylát 

(µg.kg-1) 

ČOV Ústí Něštěmice 20.7.2011 2,4 257,3 24,7 56,8 

ČOV Kolín 21.7.2011 2,5 239,3 23,4 150,5 

ČOV Hradec Králové 21.7.2011 8 414,9 45,4 295,7 

BČOV Pardubice 21.7.2011 8,7 359 274 145,5 

BČOV Pardubice 6.9.2011 2,2 211,8 11,4 16,6 

ČOV Trója 5.9.2011 5,5 413,6 54,3 49,7 

ČOV Kolín 8.9.2011 7,3 627,3 62,9 124,2 

ČOV Ústí Něštěmice 14.9.2011 8,3 824,9 65,5 45,3 

ČOV Mělník 12.9.2011 7 359,4 64,8 33,8 

      

      

Mez stanovitelnosti   <10 <50 <90 <130 
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Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka prováděl v letech 2005 – 2011 

výzkumný záměr se zaměřením na alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol A v povrchových 

vodách a ve vodách na odtocích z čistíren odpadních vod, jehož cílem bylo prokázat 

přítomnost těchto polutantů v českých řekách a porovnat příslušné nálezy a jejich 

koncentrace. Povrchové vody byly sledovány v povodí Labe, Vltavy, Ohře, Bíliny a Jizery. 

Na odtocích z komunálních čistíren odpadních vod v povodí Labe byly odebrány vzorky 

vyčištěné odpadní vody a surová odpadní voda byla odebrána na Ústřední čistírně 

odpadních vod v Praze. Z tohoto výzkumného záměru je patrné, že na celkovém obsahu 

nonylfenolových látek se přibližně z poloviny podílejí jejich deriváty. Koncentrační nálezy 

samotných nonylfenolů dle tohoto výzkumného záměru vesměs splňují imisní standardy 

pro povrchové vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. i normy environmentální kvality 

směrnice 2008/105/ES. Překračují ale ve většině případů sumární koncentrace 

jednoduchých ethoxylátů (NP1EO + NP2EO) nejvyšší přípustné koncentrace holandských 

environmentálních norem (120 ng.l
-1), které se vztahují i na nonylfenol ethoxyláty a se 

kterými jsou výsledky toho výzkumného záměry porovnávány. (Lochovský, 2011) 

Koncentrační nálezy oktylfenolů byly na všech sledovaných místech relativně 

vyrovnané a splňovaly imisní standard 10 ng.l
-1 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ani 

norma environmentální kvality 0,1 µg.l
-1  podle směrnice 2008/105/ES nebyla překročena. 

Nálezy nonylfenolu a jeho derivátů se dle toho dokumentu pohybovaly u povrchových vod 

v širokém koncentračním rozmezí, v desítkách až stovkách ng.l
-1. V porovnání 

s koncentracemi v povrchových vodách v zahraničí jsou zjištěné nálezy převážně na nižší 

úrovni. Ve vodách na odtocích z ČOV jsou zjištěné údaje převážně na nižší úrovni 

v porovnání se zahraničím. (Lochovský, 2011) 

Závěrem tento výzkumný záměr shrnuje, že zatížení alkylfenoly a jejich deriváty je 

na celém sledovaném území značně rovnoměrné. K významnějším koncentračním 

výkyvům dochází ve vodách na vstupu a výstupu komunálních čistíren odpadních vod. U 

všech analyzovaných vzorků ležely koncentrační nálezy nonylfenolů pod nejvyšší 

přípustnou hodnotou imisního zatížení povrchových vod 330 ng.l
-1 (NV č. 61/2003 Sb., 

v platném znění). V případě oktylfenolu se většina nálezů rovněž pohybovala pod nejvyšší 

přípustnou koncentrací 10 ng.l
-1 i normou environmentální kvality 0,1 µg.l

-1
. (Lochovský, 

2011) 
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5 Praktická část 

5.1 Stanovení nonylfenolu v modelových a reálných vzorcích vod 

V literatuře se uvádí, že optimální metodou pro stanovení alkyfenolů je plynová 

popřípadě kapalinová chromatografie. V předkládané práci je využita metoda plynové 

chromatografie s hmotnostní detekcí GC/MS. Plynová chromatografie (GC – gas 

chromatography) je metoda pro dělení směsi látek na základě rozdílného bodu varu a 

rozdělovacího koeficientu. Tato metoda je určena k dělení a stanovení plynů, kapalin i 

látek pevných s bodem varu do cca 400 °C. Je založena na rozdělování složek mezi dvě 

fáze, fázi pohyblivou - mobilní a fázi nepohyblivou - stacionární. V plynové 

chromatografii je mobilní fází nosný plyn. Jako nosné plyny se nejčastěji používají vodík, 

dusík, helium a argon. Při volbě nosného plynu se uvažuje viskozita, účinnost, čistota, 

reaktivita, typ použitého detektoru, cena plynu. Stacionární fáze je umístěna v 

chromatografické koloně.  Důležitý je i typ detektoru. (Zachař, Sýkora, 2008)  

Užití metody plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC_MS) při stanovení 

nonylfenolů umožňuje detekci až 20 píků představujících jednotlivé složky ve směsi 

nonylfenolů. (Moeder et al., 2005) 

 

5.1.1 Podstata zkoušky 

Zkouška vychází z modifikací norem, které jsou v České republice pro stanovení 

alkylfenolů platné: ČSN EN ISO 18857-1:2005 Jakost vod – Stanovení vybraných 

alkylfenolů – Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-

kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí a ČSN ISO 24293:2009 

Jakost vod – Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu – Metoda extrakce tuhou fází 

(SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS).  

Směs izomerů 4-nonylfenolu a se extrahují hexanem z okyseleného vzorku vody. 

Alkylfenoly se dělí na kapilární koloně plynového chromatografu a jejich koncentrace se 

vyčíslí s pomocí kalibrace s vnějším standardem či s pomocí vnitřního standardu úplným 

postupem. 
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5.1.2 Použité chemikálie 

 Demineralizovaná voda, 

 kyselina sírová H2SO4, p.a., Mach chemikálie s r.o., 

 hexan C6H14, for gas chromatography, Sigma Aldrich, čistota 99%, 

 síran sodný bezvodý NaSO4, práškový, Mach chemikálie s r.o., 

 4-n-nonylfenol Absolute standards, INC, 100µg.ml
-1

 v methanolu, 

 nonylfenol technická směs, Dr Ehrenstorfer GmbH, 6724 µg.ml
-1

 v heptanu. 

 

5.1.3 Přístroje a pomůcky 

Pomůcky: 

 elektronická pipeta Biohit 1000-5000 µl, 

 magnetická míchadla, magnetická míchadélka, 

 pH papírky, 

 skleněný mikroseparátor, 

 Erlenmeyerovy baňky, 

 běžné laboratorní sklo a stříkačky. 

Přístroje: 

 koncentrátor TurboVap II pro odfoukávání dusíkem, 

 plynový chromatograf s hmotnostní detekcí Agilent Technologies 

7890A/5975C inert XL MSD with Tripple-Axis Detector. 

 

 



Lenka Matulová: Stanovení endokrinních disruptorů metodou plynové chromatografie 

29 

 

5.1.4 Postup zkoušky 

1. Zásobní standardy: 

 Mikrostříkačkou bylo odměřeno 50 µl roztoku 4-n-nonylfenol Absolute 

standards, INC, 100 µg.ml
-1

 v methanolu do 5 ml hexanu, z tohoto roztoku 

se odměří 10 µl do 10 ml hexanu. Výsledná koncentrace zásobního roztoku 

4-n-nonylfenolu je pak 0,1 µg.ml
-1. Připravený roztok byl používán jako 

vnitřní standard. 

  Zásobní roztok technické směsi nonylfenolu byl přípraven obdobně. 20 µl 

nonylfenol technické směsi, Dr Ehrenstorfer GmbH, 6724  µg.ml
-1

 

v heptanu bylo přidáno do 5 ml hexanu, z tohoto roztoku bylo pak odebráno 

50 µl do 10 ml. Výsledná koncentrace zásobního roztoku technické směsi 

nonylfenolu je 0,1343 µl.ml
-1

.  

2. Extrakce slepých vzorků 

 1l demineralizované vody v Erlenmeyerové baňce se okyselí kyselinou 

sírovou na pH 2, následně se pipetou přidá 10 ml hexanu a vzorek se 

promíchává po dobu 2h na magnetickém míchadle.  

 Po 2h se za pomoci mikroseparátoru odebere hexanová fáze, která se 

následně vysuší (zbaví případných zbytků vlhkosti) přídavkem práškového 

síranu sodného bezvodého, odfouká proudem dusíku na požadovaný objem 

1 ml, přelije do vialky a je použita pro GC analýzu.  

3. Extrakce obohacených vzorků 

 u obohacených vzorků je postup obdobný, pro obohacení vzorku že se do 

okyseleného vzorku přidá pod hladinu známé množství standardu – 7,5 µl 

zásobního roztoku technické směsi nonylfenolu, 20 µl zásobního roztoku 4-

n-nonylfenolu (vnitřní standard).  

 Po té se vzorky přemístí na 2h na magnetická míchadla a pokračuje postup 

z bodu 2. 
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4. Reálné vzorky 

 Okyselené vzorky se přelijí do Erlenmeyerových baněk, přidá se výše 

zmíněný vnitřní standard a postup se opakuje. Po uplynutí 2h na 

magnetických míchadlech se odebere hexanový extrakt. 

 Vzhledem k tomu, že ani u jednoho z reálných vzorků nevznikala při 

extrakci emulze (vodná a hexanová fáze jsou jasně oddělené), nebylo 

potřeba extrakty čistit. 

 Extrakty byly opět vysušeny práškovým síranem sodným bezvodým, 

odfoukány v proudu dusíku na 1 ml a analyzovány. 

5. Výpočet výsledné koncentrace nonylfenolů ve vzorku 

    
     
   

 

cVZ  koncentrace vzorku [ng.l
-1

] 

cE  koncentrace extraktu [ng.ml
-1

], stanovená metodou GC-MS 

VVZ  objem vzorku [l] 

VE  objem extraktu [ml]  
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5.1.5 Reálné vzorky povrchových vod 

Byl proveden přímý odběr 0 hodinových prostých vzorků do 2,5l vzorkovnic 

z tmavého skla. Vzorky byly okyseleny zředěnou kyselinou sírovou (1:4) na pH 2. Odběr 

byl proveden přímým ponořením vzorkovnice do proudnice. Vzorky byly vyextrahovány 

do 24h. Vzorkování bylo provedeno na základě řízeného dokumentu Vzorkování vod SOP 

č.OOA-56-67 Centra nanotechnologií, VŠB-TUO, zpracovaného podle ČSN ISO 5667 

(Jakost vod – odběr vzorků, 1996) (Lacný, 2010). Místa odběru jsou graficky vyznačena 

v obrázku 4, informace o odběrech v tabulce 7. Odběrová místa byla vybrána s ohledem na 

jejich přístupnost a charakter lokality, kudy daný vodní tok protéká, tedy oblasti pod 

vlivem  průmyslu (Odra, Ostravice, Černý potok, Lučina), čistírny odpadních vod (Odra), 

lidských obydlí (Olše), všechny vzorky byly odebrány v Ostravě a okolí. 

Tabulka 7 Vzorky povrchových vod 

Označení Vodní tok Místo odběru 
Teplota 
vody (°C)  Datum 

Čas 
odběru 

Teplota 
vzduchu (°C) 

RV_1 Olše 
Karviná -Ráj, směrem na 
český Těšín 6,5 2.4.2012 18:00 10 

RV_2 Odra 
Ostrava -Přívoz, pod 
koksovnou Svoboda 7,5 4.4.2012 8:40 12,5 

RV_3 Černý Potok 

Ostrava -Přívoz, pod 
koksovnou Svoboda, 
před soutokem s Odrou 12 4.4.2012 8:45 12,5 

RV_4 Ostravice 
Slezská Ostrava, před 
soutokem s Lučinou 8 4.4.2012 7:40 12 

RV_5 Lučina 

Slezská Ostrava, pod 
Slezskoostravským 
hradem 7 4.4.2012 7:45 12 
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Obrázek 4 Místa odběrů povrchových vod (Cenia, 2010) 
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6 Výsledky a diskuze 

6.1 Validace metody 

Validace metody vychází z postupů provedených v diplomové práci Evy Česlarové. 

Validace je proces, při němž se ověřuje vhodnost daného analytického postupu pro získání 

věrohodných dat. Cílem validace je podat objektivní důkaz, že zvolená analytická metoda 

je vhodná pro dané stanovení. Při používání normovaných metod, jako je tomu i v případě 

této diplomové práce, se předpokládá, že metoda již byla validována. Přes tuto skutečnost 

je však i při zavádění validované metody nutné ověřit správnost alespoň některých 

ukazatelů. K takovýmto základním ukazatelům patří konfirmace identity, kalibrace a 

výtěžnost metody, linearita a citlivost metody, určení pracovního rozsahu a mezí detekce a 

stanovitelnosti, správnost a přesnost a nejistota metody. Laboratoř musí vždy optimalizovat 

podmínky na zařízeních, které má k dispozici. (Česlarová, 2006) 

Pro zpracování statistických dat byly využity statistické software Kalibrace a 

Validace analytických metod verze 3.2 32, autor Ing. Otto Mestek a MS Excel. 

 

6.1.1 Optimalizace chromatografického stanovení 

V tabulce 8 je uvedeno porovnání podmínek chromatografického stanovení 

použitých v diplomové práci a v normě ČSN EN ISO 18857-1:2005. Změny nastavení 

chromatografu vyplývají především z faktu, že bylo použito jiné extrakční činidlo než, pro 

které je optimalizováno stanovení v normě. Bylo zjištěno, že se chromatografické píky 

jednotlivých izomerů nonylfenolů  lépe dělí, když je počáteční teplota v chromatografické 

peci nižší, než je uvedena v normě. Teplota 100°C uvedená v normě je optimalizována pro 

extrakční činidlo toluen, v předkládané diplomové práce je užit hexan. Hexan má nižší 

teplotu varu (68°C) než toluen (110°C), proto je nutné snížit počáteční teplotu na 

uvedených 40°C. Hexan, byť vykazuje o málo nižší výtěžnost nonylfenolu z vodného 

roztoku než toluen (78%, toluen podle normy 87%), byl zvolen z důvodu snazší 

manipulace s ním a ochrany zdraví pracovníků laboratoře a, vzhledem ke spotřebě 

poměrně velkého množství extrakčního činidla, také z finančních důvodů. 

Další změnou je přidání diagnostického iontu m/z 121, který literatura (Moeder et 

al., 2006) a ČSN ISO 24293:2011 rovněž uvádí jako charakteristický pro nonylfenol. Dle 
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literatury byly prověřeny i další diagnostické ionty typické pro nonylfenol. Jejich odezva 

ale nebyla tak významná (viz. 6.1.2. Konfirmace identity). Ostatní parametry 

chromatografického stanovení jsou v souladu s uváděnou normou. 

Tabulka 8 Porovnání podmínek plynové chromatografie použitých v DP s podmínkami 

uvedenými v normě 

  Optimalizace stanovení nonylfenolu ČSN EN ISO 18857-1:2005  
Nástřik nástřikový 

autosampler 
CTC PAL combi, 
splitless 

    splitless     

objem nástřiku 2 µl objem nástřiku 1 až 2 µl 

teplota nástřiku  280 °C teplota nástřiku  250 °C 

tlak 13,205 psi 
(87,15 kPa) 

tlak 10 psi (6 kPa) 

Nosný plyn helium   helium   

Kapilární 
kolona 

HP-5MS 5% 
Phenyl Methyl 
Silox 

DB-5 

délka kolony 30 m délka kolony 30 m 

vnitřní průměr 250 µm vnitřní průměr 250 µm 

tloušťka filmu 0,25 µm tloušťka filmu 0,25 µm 

průtok kolonou 1 ml/min průtok kolonou 1 ml/min až 
1,5 ml/min 

Teplotní 
program 

40 °C po dobu 2 
min, pak růst 
teploty 5°C/min 
až do 150 °C, 
150°C po dobu 
0,5 min, pak 
růst  8°C/min až 
do 280°C, 280°C 
po dobu 10 min 

  100 °C po dobu 
1 min, pak růst 
teploty 
10°C/min až do 
200 °C, pak růst  
7°C/min až do 
250°C, 250°C po 
dobu 10 min 

  

Sledované 
ionty m/z  

107,00; 121,00; 
135,00 

107,00; 135,00 

MS detector režim SIM režim SIM 

teploty zdroj MS 230 °C 
maximum 
250°C 

teploty zdroj MS 230 °C 

kvadrupólový 
MS 

150 °C 
maximum 
200°C 

kvadrupólový 
MS 

150 °C 
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6.1.2 Konfirmace identity 

Nonylfenoly ve vzorku se identifikují porovnáním retenčních časů a relativních 

intenzit diagnostických iontů vzorků složek vzorku a standardů 4-nonylfenolu a nonylfenol 

technické směsi na chromatogramu získaném analýzou na GC/MS. Důkazem přítomnosti 

nonylfenolu jsou vybrané diagnostické ionty nacházející se v oblasti retenčního času 

specifického pro nonylfenol. Vzhledem k úpravě teplotního programu chromatografu, jsou 

retenční časy oproti normě poněkud posunuty. Hmotnostní spektrogram znázorňuje 

obvykle 8 až 10 hlavních píků. Protože vnější standard 4-n-nonylfenol je technický 

výrobek, může se zobrazení izomerů lišit šarži od šarže.  

Na základě norem ČSN ISO 24293:2009,  ČSN EN ISO 18857-1:2005 a literatury 

byly pro konfirmaci identity zkoumány tyto diagnostické ionty: 107, 121, 135, 163, 191, 

220. Iont 149 uvedený v normě ČSN ISO 24293:2009 má sice pro kvantifikaci vhodnou 

odezvu, ale pro stanovení nonylfenolu není přijatelný, protože je to zároveň 

charakteristický ion pro estery kyseliny ftalové. Rozhodující pro potvrzení přítomnosti 

nonylfenolu ve vzorku je tedy především odezva iontů 107, 121, 135 (viz obrázky 5 a 6). 

Ionty 163 (obrázky 7 a 8), 177 a 191 jsou méně výrazné (obrázky 9 a 10). Ion 220 (obrázek 

11), což je molekulový ion nonylfenolu, má odezvu nízkou, a to z toho důvodu, že 

nárazem elektronů při elektronové ionizaci na vstupu do v MS detektoru dochází velmi 

snadno k další fragmentaci vzniklého molekulového iontu. v. 
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Obrázek 5 Nonylfenol - diagnostické ionty 107, 121, 135, odezva v 1 chromatogramu 
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Obrázek 6 nonylfenol - diagnostické ionty 107, 121, 135 
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Vhodnou odezvu má i ion 149, ionty 163, 177 a 191 jsou méně výrazné.  

 

Obrázek 7 Odezva iontu 149 

 

Obrázek 8 Odezva iontu 163 
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Obrázek 9 Odezva iontu 177 

 

Obrázek 10 Odezva iontu 191 
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Obrázek 11 Ion 220 - slabá odezva 

 

6.1.3 Kalibrace a výtěžnost metody 

Kalibrace s vnějším standardem 

Kalibrační funkce byla určena na základě 8 bodů. Hodnoty koncentrace 

kalibračních vzorků a odpovídající signály odezvy jsou uvedeny v tabulce 9, v tabulce 10 

pak jsou uvedeny parametry této kalibrace a v tabulce 11 statistické zpracování kalibrace. 

Na obrázku 12 je graficky znázorněna kalibrační závislost. Vnější kalibrace byla 

vyhodnocena jako vyhovující. Norma ČSN EN ISO 18857-1:2005 však upřednostňuje 

kalibraci úplného postupu s vnitřním standardem. Proto byla následně využita i tato 

možnost. 
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Tabulka 9 Data pro testování  vnější kalibrace 

X Y1 Y2 Y3 Y průměr 
směrodatná 
odchylka 

relativní 
směrodatná 
odchylka(%) 

5,38 62334 56621 67261 62072 4347,710739 7 

26,896 257904 252562 273608 261358 8932,379899 3 

53,79 779147 788102 756352 774533,6667 13366,07044 2 

80,69 1129572 1095813 1051124 1092169,667 32129,71194 3 

134,48 1683485 1743802 1755210 1727499 31469,13581 2 

268,98 3860000 3664272 3495290 3673187,333 149025,6318 4 

349,65 4933785 4742109 4590580 4755491,333 140432,0313 3 

672,4 9383804 8879269 8881380 9048151 237344,0771 3 

 

X hodnota koncentrace kalibračního vzorku přenesená z datové tabulky; 

Y hodnota ploch jednotlivých kalibračních vzorků. 

 

Obrázek 12 Křivka kalibrace s vnějším standardem  
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Tabulka 10 Parametry externí kalibrace 

parametry kalibrace hodnota 

a prochází počátkem 

IS a - 

b 13488 

IS b 259,5 

s-y 129666 

r 0,9996 

n 24 

l 8 

s-x0 9,581 

V-x0 4,81% 

kalibrace lineární 

rozsah do 672 

 

a konstantní člen 

IS a pološíře 95% intervalu spolehlivosti pro tento člen 

b konstanta lineárního členu 

IS b pološíře 95% intervalu spolehlivosti pro tento člen 

s-y reziduální směrodatná odchylka kalibrační závislosti sy 

r korelační koeficient mezi hodnotami koncentrací a signálu kalibračních 

vzorků 

n celkový počet kalibračních vzorků  

I počet nezávislých kalibračních vzorků 

s-x0 směrodatná odchylka metody  sx0 

V-x0 variační koeficient metody Vx0 
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Tabulka 11 Vyhodnocení statistických testů pro externí kalibraci 

Normalita rozdělení reziduí (komolgorovův test)  ano 
 

      Homogenita rozptylu dat málo dat 
 

      Test linearity Mandelův test 
   

      s(linear) s(kvadr) F F krit n linearita 

129666 130832 0,6097 4,325 24 ano 

 

Kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem 

Kalibrační roztoky byly připraveny přídavkem vnitřního standardu 4-n-nonylfenolu 

a technické směsi nonylfenolu v koncentraci uvedené v tabulce 12. 

Norma uvádí, že při použití vnitřního standardu stanovení koncentrace nezávisí na 

možných chybách, k nimž dochází při nástřiku. Dále je možné vyvarovat se chyb, ke 

kterým dochází v průběhu jednotlivých kroků extrakce a čištění vzorku jako např. ztráty 

při úpravě vzorku, nebo nepřesné odečítaní malého objemu vzorku. Před analýzou byl 

přidán vnitřní standard ve známém množství. Tabulka 12 obsahuje data pro kalibraci 

úplným postupem s vnitřním standardem a počátkem v nule, obrázek 13 pak kalibrační 

závislost znázorňuje graficky. 

Tabulka 12 Kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem s počátkem v nule 

X area std area istd poměr koncetrací poměr ploch  

5,38 52354 930230 0,0269 0,056280181 

53,79 373626 848961 0,26895 0,44009748 

107,584 682672 882964 0,53792 0,773159009 

161,38 1258996 1107724 0,8069 1,136560294 

268,96 1529275 815654 1,3448 1,874907373 

koncentrace istd 200 ng.l-1 

    

X  koncentrace kalibračního vzorku techniká směs nonylfenol (ng.l
-1

) 

area std odezva přídavku technické směsi nonylfenolu  

area istd odezva vnitřního standardu 4-n-nonylfenolu 
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Obrázek 13 Křivka kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem s počátkem v nule 
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má vhodnější regresní závislost než kalibrace s počátkem v nule (viz. tabulka 13 a obrázek 

14). Pro tato data byla obdobně jako při externí kalibraci zpracována tabulka 14 s 

parametry kalibrace a rovněž tato data byla podrobena statistické analýze v tabulce 15. 
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X area std area istd poměr koncetrací poměr ploch 

5,38 52354 930230 0,0269 0,056280181 

53,79 373626 848961 0,26895 0,44009748 

107,584 682672 882964 0,53792 0,773159009 

161,38 1258996 1107724 0,8069 1,136560294 

268,96 1529275 815654 1,3448 1,874907373 

koncentrace istd 200 ng/l 
    

X  koncentrace kalibračního vzorku techniká směs nonylfenol (ng.l
-1
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Obrázek 14 Křivka kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem s počátkem mimo 0 

 

Tabulka 14 Parametry kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem, počátek mimo 0 

Parametry kalibrace hodnota 
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IS a 0,05281 
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s-y 0,02254 

r 0,9996 
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Tabulka 15 Vyhodnocení statistických testů pro kalibraci úplným postupem 

Normalita rozdělení reziduí (komolgorovův test)  ano 
 

      Homogenita rozptylu dat málo dat 
 

      Test linearity Mandelův test 
   

      s(linear) s(kvadr) F F krit n linearita 

0,02254 0,02638 0,19 18,51 5 ano 

 

Kalibrace úplným vnitřním postupem vyhovuje všem požadavků normy. Externí 

kalibrace rovněž splňuje veškeré parametry uvedené v normě a pro zkoumání dané 

problematiky je vyhovující. Vnitřní kalibrace je ale spolehlivější, jelikož eliminuje výše 

zmíněné chyby a zahrnuje v sobě zároveň korekci na nižší výtěžnost metody. 

 

6.1.4 Linearita a citlivost 

Linearita metody je schopnost získat výsledky zkoušek, které jsou v daném rozsahu 

přímo úměrné koncentraci stanovované látky ve vzorku (Česlarová, 2006). Linearita byla 

testována pomocí software Validace analytických metod verze 3.2 32, autor Ing. Otto 

Mestek. Pro testování byla použita v prvním případě stejná data jako pro testování vnější 

kalibrace (tabulka 9). Výsledky testování linearity vnější kalibrace jsou znázorněny 

v tabulce 16. V druhém případě je uvedena linearita na základě dat kalibrace úplným 

postupem s vnitřním standardem pro kalibrační křivku neprocházející počátkem (tabulka 

13). Výsledky testování linearity kalibrace úplným postupem s vnitřním standardem jsou 

znázorněny v tabulce 17. 
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Tabulka 16 Stanovení linearity pro vnější kalibraci 

parametr hodnota interval spolehlivosti 

a prochází počátkem - 

b 13534 259,5 

r 0,9991 
 s 129625 
 

   linearita  ano 
 F 0,607 
 Fk (1,2) 4,325 
 citlivost 13534 
 

   počátek pracovního rozsahu 41,14 

 

a konstantní člen (úsek na ose Y) 

b konstanta lineárního členu 

r korelační koeficient mezi hodnotami koncentrací a signálu kalibračních 

vzorků 

s směrodatná odchylka 

F vypočtená hodnota F kritéria 

Fk(1,2) kritická hodnota F kritéria 

Tabulka 17 Stanovení linearity pro kalibraci úplným postupem s vnitřním standardem, 

počátek neleží v 0 

Parametr hodnota interval spolehlivosti 

A 0,04149 0,05289 

B 1,364 0,07039 

R 0,9996 
 S 0,02257 
 

   linearita  ano 
 F 0,192 
 Fk (1,2) 18,513 
 Citlivost 1,364 
 

   počátek pracovního rozsahu 0,1277 
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6.1.5 Pracovní rozsah, mez detekce a mez stanovitelnosti 

Pracovní rozsah je koncentrační rozsah, v němž lze dosáhnout přijatelné 

správnosti a přesnosti, je dán rozsahem kalibrační křivky. Normou je dán rozsah 0,005 až 

0,5 µg.l
-1

, tento rozsah předkládaná práce splňuje. 

Mez detekce je odvozena na základě externí kalibrace - přístroj reaguje na změnu 

základní linie. Mez detekce a mez stanovitelnosti, byly vypočteny dle analýz slepého 

vzorku - hexanu. Mez detekce a mez stanovitelnosti byly vypočteny tak, že byl integrován 

šum základní linie chromatogramu v retenčním čase, kdy jsou kvantifikovány nonylfenoly. 

Zjištěné hodnoty byly zprůměrovány a byla pro ně stanovena směrodatná odchylka. 

Tabulka 18 Stanovení meze detekce a stanovitelnosti 

číslo měření koncentrace 
nonylfenolu ng.l-1 

1 0,515 

2 0,521 

3 2,535 

4 1,649 

5 0,843 

6 0,515 

průměr 1,096 

s 0,758 

mez detekce 3,370 

mez 
stanovitelnosti 8,676 

 

Mez detekce a mez stanovitelnosti byly vypočteny dle následujících vztahů: 

                  

                          , 

kde x průměrná koncentrace nonylfenolu v ng.l
-1

 a s směrodatná odchylka. 

Mez stanovitelnosti i mez detekce nonylfenolů ve reálných vzorcích mohou být 

zatíženy chybou, která je způsobena možnou přítomností nonylfenolu z důvodu 

kontaminace laboratorního skla. Vzhledem k tomu, že při analýze slepých vzorků 

obsahujících pouze demineralizovanou vodu a vnitřní standard byly nonylfenoly 
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identifikovány, byla zjišťována příčina jejich výskytu.  Ukázalo se, je tato kontaminace 

byla způsobena přípravkem používaným k čištění laboratorního skla značky Neodisher, 

který obsahuje 9,34 ng.ml
-1

 nonylfenolu. Tohoto přípravku se užívá cca 20 ml na jedno 

mytí. Po tomto zjištění bylo všechno používané laboratorní sklo vyplachováno hexanem. 

Výše uvedené mez detekce a stanovitelnosti jsou již výsledky neovlivněné kontaminací 

laboratorního skla. 

 

6.1.6 Správnost metody 

Ověření správnosti metody probíhalo na obohacených vzorcích. Pro obohacení 

vzorku se do okyseleného vzorku demineralizované vody přidá pod hladinu známé 

množství standardu – 7,5 µl zásobního roztoku technické směsi nonylfenolu o koncentraci 

26,986 µl.ml
-1

, takže výchozí koncentrace v roztoku pak činí 201,72 ng.l
-1

. Výtěžnost 

v normě pro hexan je stanovena na 64%. V této práci bylo dosaženo průměrné výtěžnosti 

78,8%, jak ukazuje tabulka 19 s výsledky analýzy obohacených vzorků.  

Tabulka 19 Analýza obohacených vzorků 

obohacený 
vzorek 

stanovená 
koncentrace ng.l-1 % 

1 168,38 83,5 

2 144,42 71,6 

3 209,34 103,8 

4 154,25 76,5 

5 147,97 73,4 

6 195,5 96,9 

7 134,88 66,9 

8 151,56 75,1 

9 142,64 70,7 

10 140,37 69,6 

průměr 158,93 78,8 

s 23,59 
 s relativní 14,84 
 koeficient 

opakovatelnosti 68,92 
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6.1.7 Přesnost metody 

Přesnost metody či postupu definuje opakovatelnost (nejnižší očekávaná přesnost, 

postihuje variabilitu metody v kratším časovém intervalu v rámci jedné laboratoře) 

(Česlarová, 2006). Přesnost metody byla ověřena na duplicitním stanovení v reálných 

vzorcích a na souboru deseti obohacených vzorků – tabulka 19. v kapitole správnost 

metody. Tyto obohacené vzorky měly koncentraci 201,72 ng.l
-1

, výše zmíněná výtěžnost 

pak vycházela na 78,8% a koeficient opakovatelnosti byl stanoven na 68,92.   

Tabulka 20 Výsledky analýz reálných vzorků přepočtené podle kalibrace úplným postupem 

Označení Vodní tok Koncenntrace nonylfenolu ng.ml-1 koncentrace 
ng.l-1 

směrodatná 
odchylka 

    A B průměr 

RV_1 Olše 65,56 61,59 63,6 63,6 9,26 

RV_2 Odra 29,31 41,73 35,5 35,5   

RV_3 Černý potok 440,45 407,15 423,8 423,8   

RV_4 Ostravice 40,93 68,54 54,7 54,7   

RV_5 Lučina 46,33 61,35 53,8 53,8   

 

Výsledky analýz reálných vzorků přepočtené podle kalibrace úplným postupem 

(tabulka 20) jsou vzhledem ke koncentracím nalézaným v českých řekách věrohodnější. 

Vysoká koncentrace nonylfenolu v Černém potoce je způsobená přítomností 

oktadecenamidu, který koeluoval s nonylfenolem a nebylo možné jej odseparovat. Ve 

vzorku převažoval oktadecenamid. 

Oktadecenamid (OPA) neboli oleamid je analog  oleoylethanolamidu (OEA). 

Oleoylethanolamid je přirozeně se vyskytující ethanolamid kyseliny oleové snižující 

hladinu tuku v játrech a krvi s protizánětlivými účinky. Rovněž ale má své uplatnění jako 

látka, která zajišťuje, aby o sebe povrchy plastu polyethylenu „nedrhnuly“. Jeho 

přítomnost v reálném vzorku může být způsobena, jak kontaminací v laboratoři (plastové 

nástavce pipet, stříkačky), může se vyskytovat v koksárenských vodách, tak se může ve 

vzorcích vyskytovat přirozeně. (Garrido-Lopez et al., 2006; Chen et al., 2011) 
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6.1.8 Nejistota měření 

Nejistota měření byla vypočítána z opakovatelnosti nástřiku obohacených vzorků a 

z duplicitního stanovení reálných vzorků. Na stanovení nonylfenolu mohou mít vliv 

následující kroky: příprava standardů, extrakce (čištění extraktů, odfoukávání vzorku, či 

vlastní extrakce, přesnost, správnost, nejistota kalibrace a matricové vlivy, které mají velký 

vliv na hodnotu nejistoty (Česlarová, 2006). Kvantitativní vyjádření výsledků nejistoty 

měření zahrnuje výpočet standardní nejistoty (relativní směrodatná odchylka měření), 

kombinované nejistoty, rozšířené nejistoty. 

Nejistota měření byla vypočtena podle vztahu: 

    
   

     
  

 
 

 
   

  
 , kde 

(ai – bi)/xi relativní rozdíl duplicitních analýz 

d  počet duplicitních stanovení. 

Nejistota opakovatelnosti nástřiků do GC-MS: 

Tabulka 21 Opakovatelnost nástřiku 

opakovatelnost nástřiku 

číslo měření ng.ml-1 

1 118,52 

2 114,74 

3 115,36 

4 118,08 

5 116,53 

6 118,3 

7 115,22 

průměr 116,68 

s 1,49 

relativní s (%) 1,28 

k. opakovatelnosti 4,474 

 

Standardní nejistota:     ur = 0,0128 

Kombinovaná nejistota:    ur (c) = 0,0128 
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Rozšířená nejistota pro koeficient rozšíření k = 2:  U = k · ur (c) · 100 = 2,56% 

Pozn.: Koeficient rozšíření k  pro hodnotu k = 2 představuje nejistotu na hladině 

spolehlivosti přibližně 95%.  

 

Nejistota z duplicitního stanovení reálných vzorků: 

Standardní nejistota:     ur = 0,216 

Kombinovaná nejistota:    ur (c) = 0,216 

Rozšířená nejistota pro koeficient rozšíření k = 2:  U = k · ur (c) · 100 = 43,1 % 

 

6.1.9 Vyhodnocení validace 

Postupy validace prokázaly, že validace s jistými výše uvedenými úpravami 

odpovídá normě. Úprava extrakce v podobě změny extrakčního činidla (charakter i 

množství) a zkrácení doby promíchávání vzorku, ze 4 h uvedených v normě, na 2 h, 

poskytují spolehlivé výstupy extrakce. Hodnoty zjištěných nejistot jsou poměrně vyšší (38-

43%), avšak hodnoty, které byly použity pro výpočet, jsou vesměs nižší, takže jsou 

v oblasti zatížené větší chybou stanovení. Nejistoty měření se rovněž zjišťují až po 

dlouhodobější validační studii, která má k dispozici daleko obsáhlejší soubor dat (na 

příklad duplicitních analýz) než bylo možno získat v rámci řešení této diplomové práce. 

Validační studie, včetně stanovení nejistoty měření, bude znovu provedena po získání 

tohoto souboru dat. 
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7 Závěr 

Diplomová práce je věnována v teoretické části problematice endokrinních 

disruptorů v životním prostředí, v části praktické se pak zabývá validací metody pro 

stanovení nonlyfenolu jako zástupce endokrinních disruptorů s estrogenním působením. 

Z literární rešerše vyplývá, že endokrinní disruptory jsou velmi diskutované téma, 

neboť se jedná o látky téměř všudypřítomné. Z důvodu nízkých koncentrací, při kterých 

tyto látky působí a jisté tendenci hormonální soustavy živých organismů navracet se do 

původního stavu, je prokázání endokrinně disruptivních účinků látky nesnadným úkolem. 

Je proto pravděpodobné, že se v životním prostředí vyskytují další látky interferující 

s hormonálním systémem, o jejichž působení lidé nemají tušení. Velmi obtížně se také 

posuzuje synergické působení různých endokrinních disruptorů v životním prostředí. 

Podle závěrů Výzkumného záměr MŽP 0002071101, který probíhal v letech 2005 

až 2011, „Alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol A v povrchových vodách a ve vodách na 

odtocích z čistíren odpadních vod“ prováděného Výzkumným ústavem vodohospodářským 

T.G. Masaryka, v.v.i. je zatížení vodních toků alkylfenoly na území ČR značně 

rovnoměrné, bez významnějších koncentračních výkyvů. U všech jimi analyzovaných 

vzorků povrchové vody ležely koncentrační nálezy nonylfenolu pod nejvyšší přípustnou 

hodnotou imisního zatížení 330 ng.l
-1

. Výzkumný ústav vodohospodářský však zjistil, že je 

většinou překračován v Nizozemsku platný imisní standard 120 ng.l
-1

 pro sumu 

jednoduchých nonylfenol ethoxylátů. Česká legislativa se však nonylfenol ethoxyláty 

nezaobírá. Výsledky analýz reálných vzorků (uvedené v tabulce 19) v rámci diplomové 

práce potvrzují zjištění Výzkumného ústavu vodohospodářského.  

V rámci diplomové práce byla, oproti ČSN EN ISO 18857-1:2005 Jakost vod – 

Stanovení vybraných alkylfenolů – Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím 

extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí, 

provedena úprava a verifikace extrakčních postupů pro stanovení nonylfenolu metodou 

GC-MS. Výsledkem těchto optimalizací je změna extrakčního činidla (norma preferuje 

toluen, v diplomové práci byl použit hexan), snížení množství extrakčního činidla na 10 ml 

(při extrakci nonylfenolu ze 1000 ml vody) a zkrácení doby extrakce na polovinu. Všechny 

tyto změny byly validovány výše uvedeným postupem.  
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Důležitá byla rovněž konfirmace identity nonylfenolu ve vzorku. Oproti normě byl 

přidán navíc diagnosticky ion mz 121. Je důležité brát ohled na fakt, že vnější standard 4-

nonylfenol je technický výrobek a hmotnostní spektrogam znázorňuje obvykle 8 až 10 

hlavních píků, jejichž zobrazení se ale může v každé šarži lišit. Z toho vyplývá, že 

zobrazení píků nemá stálý poměr relativních intenzi  vybraných diagnostických iontů.  

Postupy validace prokázaly, že stanovení nonylfenolu metodou GC-MS odpovídá 

požadavkům normy a lze tuto metodu používat pro běžné rutinní analýzy. Přínos úprav pro 

práci v laboratoři je zejména v použití méně ekonomicky nákladného postupu - méně 

rozpouštědla, méně času pro přípravu vzorku a zároveň z hlediska ochrany zdraví 

pracujících v použití hexanu, který se v laboratoři běžně používá.  
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