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ABSTRAKT 

 

Některé látky, důležité pro mnohá odvětví průmyslu, jsou zároveň zátěží pro životní prostředí 

a organismy v něm žijící. Jednou z takových látek je i p-fenylendiamin (slouží pro výrobu 

Kevlar vláken), který je toxický pro vodní organismy. Toxicita této látky ještě není zcela 

popsána, proto je nutné provedení testů pro zjištění závažnosti ekotoxicity pro životní 

prostředí. Z tohoto důvodu se bakalářská práce zabývala semichronickou toxicitou 

p-fenylendiaminu při různých koncentracích na salát setý (Lactuca sativa L.) a cibuli 

kuchyňskou (Allium cepa L.). Navíc byla sledována také akutní toxicita pro vodní organismy 

- nitěnky (Tubifex tubifex), a pro semichronickou toxicitu na obě rostliny byla provedena 

analýza základních statistických dat. 

Klíčová slova: p-fenylendiamin, toxicita, ekotoxicita, salát setý, cibule kuchyňská, nitěnky 

 

 

ABSTRACT 

 

Some substances, which are important for many industrial branches are also ecological burden 

for the environment and organisms, which are living there. By one of such substances for 

example is p-phenylenediamine (is used for the production of Kevlar fibers), which is toxic 

for water organisms. The toxicity of this substance is not completely described yet, therefore 

it is necessary to determine tests to find out the relevance of ecotoxicity environment. 

Therefore this bachelor work deals semi-chronic toxicity of the p-phenylenediamine at 

different concentrations on lettuce (Lactuca sativa L.) and onion (Allium cepa L.). 

Furthermore an acute toxicity were also studied for the aquatic organisms - tubifex worms 

(Tubifex tubifex) and for semi-chronic toxicity for both plants the analysis was performed of 

basic statistical data analysis. 

Keywords: p-phenylenediamine, toxicity, ecotoxicity, lettuce, onion, tubifex worms
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1. Úvod 

 V současné době vývoj nových syntetických vláken pokračuje výzkumem v oblasti 

různých technologií jejich přípravy. Tato nová vlákna mohou sloužit i jako náhrada za vlákna 

azbestová, toxická a karcinogenní. 

 Dnes jsou používána v hojné míře vlákna na bázi Kevlaru. Důležitou látkou na jejich 

přípravu je p-fenylendiamin, který slouží jako prekurzor. Je to organická sloučenina 

s chemickým vzorcem C6H4(NH2)2 tvořící bílé až načervenalé krystalky. Látka je silným 

redukčním činidlem a důležitou sloučeninou v mnoha chemických a průmyslových výrobách. 

Pro většinu vodních organismů je p-fenylendiamin toxický. 

 Tato látka se hojně využívá i na barvení, pro úpravu textilií, v průmyslu slouží právě 

při výrobě polymerních a kompozitních materiálů (například zmíněný KEVLAR). 

 Jelikož se může p-fenylendiamin používáním v průmyslu dostávat do odpadních a 

následně i do vod říčních, je důležité poznat jeho účinky jak na akvatickou, tak i na 

terestrickou složku životního prostředí. Kvůli jeho toxicitě ve vodném prostředí (například 

Daphnia magna), se předložená bakalářská práce věnuje inhibici růstu kořene salátu setého 

(Lactuca sativa L.) a cibule kuchyňské (Allium cepa L.) z pohledu semichronické toxicity, 

kdy by se mohl p-fenylendiamin rozpuštěný ve vodě navíc dostat i do půd a kontaminovat je. 

Dále se bakalářská práce, nad rámec, věnuje i stanovení akutní toxicity p-fenylendiaminu na 

nitěnkách (Tubifex tubifex), což jsou vodní organismy a bylo také provedeno základní 

statistické vyhodnocení pro oba testy na semichronickou toxicitu.  

 Předložená bakalářská práce navazuje na bakalářskou práci slečny bc. Hany 

Gebauerové z roku 2012, kdy rozšiřuje další ekotoxikologické informace a studie 

p-fenylendiaminu. V práci Hany Gebauerové byla řešena otázka semichronické toxicity na 

hořčici bílé (Sinapis alba L.) a akutní toxicity na žábronožce slaniskové (Artemia salina). 

Práce se věnovala také problematice sorpce p-fenylendiaminu na sodný jílový minerál SWy-2 

při třech hodnotách pH (1; 4 a 8). Navíc byl získán i výluh po sorpci p-fenylendiaminu na 

sodný jílový minerál SWy-2 při pH 8. Hodnota pH 8 většinou odpovídá průměrné hodnotě 

odpadních vod, kdy byla zjištěna semichronická toxicita výluhu na hořčici bílé. 

Uvedená bakalářská práce byla podpořena Regionálním materiálově technologickým 

výzkumným centrem (RMTVC), registračního čísla CZ.1.05/2.1.00/01.0040.



2 

 

2. Cíle bakalářské práce 

 Cílem této bakalářské práce je zjistit ekotoxikologické účinky látky p-fenylendiaminu 

pro rostliny a živočichy, u kterých není tato hodnota známá.  

 Hlavními cíly práce bylo provedení dvou testů semichronické toxicity na salátu setém 

a cibuli kuchyňské. Na tyto rostliny byl aplikován p-fenylendiamin v různých koncentracích.  

  

Cíle bakalářské práce byly tyto: 

1.  Provedení přehledu ekotoxikologických zkoušek. 

2.  Provedení testu inhibice růstu kořene cibule kuchyňské (Allium cepa L.) pro 

p-fenylendiamin. 

3.  Stanovení inhibice růstu kořene salátu setého (Lactuca sativa L.) na p-fenylendiamin. 

 Také byla navíc provedena analýza základních statistických dat pro jednotlivá 

stanovení jak pro dichroman draselný (standard), tak i pro p-fenylendiamin a to pro Lactuca 

sativa L. a Allium cepa L. 

 Rovněž, nad rámec bakalářské práce, bylo provedeno stanovení akutní toxicity na 

nitěnkách pro p-fenylendiamin a to i v jednotlivých časových intervalech.  
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3. Teoretická část 

3.1. Toxikologie 

 S rostoucím ohledem na životní prostředí a živé organismy se toxikologie dostala do 

předních pozic při řešení problematiky znečištění životního prostředí škodlivými látkami. 

 Toxikologie je vědní obor, který se zabývá interakcí chemických látek a živých 

organismů a působení těchto látek na životní prostředí.  

 Dělí se do několika skupin:  analytická, soudní, farmaceutická, průmyslová, apod. 

Toxikologie životního prostředí je nazývána ekotoxikologií [1,2].    

 Toxikologie studuje obecné vztahy mezi toxickou látkou a jejím účinkem na 

organismus, či životní prostředí. To znamená, že studuje faktory ovlivňující toxický účinek 

látky. 

  Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující toxicitu látek patří [2]: 

 koncentrace – čím větší dávka účinkuje, tím je látka toxičtější, 

 kompletace – platí obecně, že co je rozpustné, je obvykle toxické (pevné látky 

se vstřebávají hůře, či nikoliv), 

 kompetice – popisuje vzájemný vztah dvou toxických látek, 

 účinek – je dán funkcí času působení a koncentrací toxické látky, 

 expozice – je čas působení toxické látky (akutní, subakutní, chronická, 

subchronická, semichronická toxicita), 

 vliv prostředí – zda je vnitřní, vnější, …, 

 matematické vztahy mezi dávkou a toxickou odpovědí, 

 … . 

 Ekotoxikologie se pak zabývá chemickým znečištěním životního prostředí ve vztahu 

k působení nejen na člověka, ale i na faunu a floru. Zkoumá a hledá možnosti odstraňování 
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chemických látek ze životního prostředí a soustřeďuje se na odstraňování nežádoucích účinků 

nebezpečných chemických látek [1,40]. 

V tabulce 1 je uveden přehled účinků a vlivů působení toxicity. 

Tab. 1: Přehled účinků a vlivy působení toxicity [3]. 

Toxicita Vliv působení 

akutní (do 24 hod., 48 hod.) rychlá smrt  

chronická (týdny, > 3 měsíce) narušení růstu, rozmnožování  

karcinogenních látek poruchy (vznik nádorů), smrt  

mutagenních látek poruchy (mutace buněk), smrt  

teratogenních látek vliv na budoucí generace  

genotoxických látek  možné vlivy na budoucí generace  

 Toxicita látky se posuzuje dle koncentrace, která je pro organismus smrtelná podle 

daného času období (24 hod., 48 hod., …). Pokud je tato koncentrace menší než 1 mg∙l
-1

 je 

látka považována za velmi vysoce toxickou. V rozmezí 1 – 10 mg∙l
-1

 je látka velmi toxickou, 

pokud je výsledná koncentrace mezi 10 – 100 mg∙l
-1

 jedná se o látku středně toxickou. 

V případě vyšších koncentrací, například 100 – 1000 mg∙l
-1 

je látka mírně toxická a nad 

hranicí 1000 mg∙l
-1 

je látkou slabě toxickou [4,6].  

3.1.1. Ekotoxikologické testy 

 Ekotoxikologické testy se dělí podle několika hledisek. Jedním z možných dělení je 

rozdělení podle doby času, kdy zkoumaná toxická látka působí na organismus, tedy podle 

expozice, či úrovně provedení. Na obrázku 1 je uvedeno schéma postupu při toxikologickém 

stanovení. Každý test toxicity začíná předběžným testem, kdy vzorek o neznámé toxicitě 

působí na organismus. Takto lze určit, zda látka je pro organismus toxická, či nikoliv. Jestliže 

organismus neuhyne, považuje se tento test za negativní a pokračuje se ověřovacím testem. 

Při ověřovacím testu se látka zkouší alespoň v šesti nasazeních. Nedojde-li k 10% úhynu 

převyšující úhyn v kontrole, je výsledek negativní. Tím je testování ukončeno. Pokud dojde 

k převýšení úhynu o 10 %, je výsledek pozitivní a přechází se na orientační test. U tohoto 

testu jde o určení rozmezí koncentrací látky, kdy dojde k úhynu 50 % organismů. Následující 

základní test udává vlastní určení hodnoty EC50, či IC50, popřípadě LC50 (efektivní nebo 

inhibiční koncentrace, při které uhyne 50 % jedinců, eventuálně letální koncentrace, při které 

také uhyne 50 % jedinců) [4,5].  
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Obr. 1: Schéma postupu při testech určující toxicitu látky [4]. 

 Při určování ekotoxicity dle jednotlivých testů je nejdůležitějším ukazatelem doba 

expozice. Čím déle je zasažený organismus ponechán bez dalších úprav (co nejdříve začít 

s provedením testů u vzorků obsahujících toxickou látku), tím menší bude spolehlivost 

ekotoxikologických testů [4,5].   

 Ekotoxicita může být určována například na základě výsledků testování vodných 

výluhů s danými toxickými látkami (látkou)  na vodních organismech, kterými mohou být: 

 řasy (např. Desmodesmus subspicatus), 

 perloočky (Daphnia magna), 

 ryby (např. Poecilia reticulata), 

 ... . 

Další testy mohou být uskutečňovány na rostlinách, a to kupříkladu na těchto: 

 semena hořčice bílé (Sinapis alba L.), 

 semena salátu setého (Lactuca sativa L.), 
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 ... . 

 Pokud testy na čtyřech organismech a to řasy, perloočky, ryby a hořčice bílá, což jsou 

základní ekotoxikologické testy na ekotoxicitu, neprokážou toxicitu zkoušené látky, jsou 

testy považovány za negativní a přistoupí se k testům ověřovacím [6].  

 Metod, které jsou ve světě používány jako standardní, je několik. Ty nejrozšířenější 

metodiky jsou popsány v normách International organization for standardatization 

(Mezinárodní organizace pro normalizaci) a Organization for economic cooperation and 

development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) [7]. 

 V České republice jsou doporučovány čtyři konvenční testy, identické s evropskými 

ISO a OECD normami [8]: 

 ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia 

magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity, 

 

 ČSN EN ISO 28692 Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas 

Desmodesmus subspicatus a Pseudokirchineriella subcapitata (ISO 8692; 

1989), 

 

 ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity pro 

sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, 

Cyprinidae)] – část 2: Obnovovací metoda, 

 

 Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapis alba L.). Metodický pokyn 

Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů. 

 Tyto testy jsou tedy mezinárodně uznávanými. 

3.2. Testy akutní toxicity 

 Jak již bylo zmíněno, při ekotoxikologických testech je cílem stanovit hodnotu EC50, 

či IC50, popřípadě LC50. V případě akutní toxicity se jedná především o letální koncentraci, 

tedy LC50. Tyto hodnoty se určují za definovaných podmínek: 

 čas působení toxické látky, 

 daný organismus, 

 teplota a světelný režim (cyklus tma a světlo). 
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 Při stanovení akutní toxicity na živočiších se zjišťuje úmrtnost, tedy mortalita. 

Procentuální výsledek mortality se často převádí na probity – tzv. probitovou křivku. 

Probitová tabulka je pak přiložena v příloze 10 [9]. 

 Probitová křivka je lepší a přesnější alternativou výpočtu EC50, či LC50 

ze sigmoidální křivky. Spočívá v převedení úmrtnostních dat vyjádřených v procentech na 

probity (pomocí probitové tabulky uvedené v příloze 10), které mají na logaritmu koncentrace 

téměř lineární závislost. Tím se odstraní odchylka méně přesného stanovení ze sigmoidy pro 

akutní toxicitu (například pro nitěnky) a vyhodnocená data jsou přesnější [4]. 

Protože sigmoida je typem logistické matematické funkce s reálnými parametry platí: 

P(t) = 
te1

1


, 

kde: t je nezávisle proměnná [4]. 

 V dnešní době se v laboratořích používají velice hojně testy akutní toxicity, neboli 

akvatické testy. Používají se často při testování akutní toxicity vodních výluhů. Akutní testy 

toxicity určují toxický vliv látek na organismy. Sledují okamžitý účinek látek, tzn., kolik 

organismů během známé doby uhyne. Doba testu se pohybuje v rozmezí krátké doby. U 

živočichů se může většinou jednat o krátké časové intervaly, například 3 až 4 minuty 

(nitěnky), mohou být ale i delší časy, kupříkladu 24 nebo 48 hodin (Daphnia magna, 

žábronožky apod.). Tato úmrtnost se následně vyjádří jako efektivní koncentrace testované 

látky EC50 (mg/l), nebo letální koncentrace testované látky LC50 (mg/l), při které uhynulo 50 

% organismů z celku [10]. 

Akutní toxicita na živočiších (nejčastěji drobní korýši) se stanovuje podle následujícího 

vzorce [9]: 

Mm,c = 100.
N

N

0

m , 

kde: Mm,c je mortalita jedinců v daném čase v procentech pro toxickou látku; Nm je průměrný 

počet uhynulých jedinců v dané koncentraci toxické látky; N0 je počet živých jedinců, 

vložených do dané koncentrace toxické látky (všech jedinců v dané koncentraci). 

 Dnes se čím dál častěji pro akutní testy toxicity namísto obratlovců používá 

alternativní testování na nižších organismech (červi, apod.). Význam alternativních postupů 
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testování toxicity je důležitý především z etického hlediska, aby se omezilo využívání 

laboratorních zvířat k testování. Výhodou těchto alternativních postupů je omezení testování 

na obratlovcích, jak již bylo zmíněno, nižší náklady a rychlejší dostupnost informací. Jako 

alternativní test byl vyvinut test na prvocích, který trvá 48 hodin, což je výrazné zkrácení 

oproti testu, a to například na potkanech, který by trval 3 a více dnů [10]. Do alternativních 

testů patří i stanovení akutní letální koncentrace LC50 testované látky, například na 

nitěnkách, což bude využito i v této bakalářské práci. 

 Na obrázku 2 je pro příklad uvedena perloočka (Daphnia magna) s vajíčky budoucích 

jedinců, která patří mezi nižší testované organismy. 

 

 

Obr. 2: Příklad druhu nižšího organismu perloočky - dafnie s vajíčky Daphnia magna [11]. 

3.3. Testy semichronické toxicity 

 Semichronické testy se od testů akutní toxicity liší testovanými organismy. Zatímco 

akutní toxicita je zkoumána na živých organismech, semichronická toxicita se sleduje u 

semen rostlin. Rozdíl je i v interpretaci získaných výsledků. I když postup práce je dost 

podobný (liší se v čase působení toxické látky), výsledky musí být prezentovány podle 

příslušného testu a vzorce pro výpočet. Právě 2 testy semichronické toxicity v této práci byly 

použity pro hodnocení ekotoxicity p-fenylendiaminu. 
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Inhibice růstu kořene rostliny u semichronické toxicity se stanovuje podle následujícího 

vzorce [12]: 

I = 100.
H

HH

k

Vik  , 

kde: I je inhibice růstu kořínků v %, Hk je hodnota měřeného znaku v kontrole (zkrácení délky 

kořene, tedy elongace kořene v mm při kontrole) a HVi je hodnota měřeného znaku v dané 

koncentraci testovaného vzorku (elongace kořene v mm pro jednotlivé koncentrace). 

3.4. Studium p-aramidových vláken 

 Toxikologie vláken vznikla jako podčást toxikologie. Řeší účinky vláken na životní 

prostředí a organismy v něm žijící. Testy genotoxicity inhalačních vláknitých materiálů jsou 

uzákoněny [13]. Cílem prováděných testů je stanovit potenciály p-aramidových vláken, jejich 

respirační vlastnosti, tvar a účinky těchto vláken na lidský organismus. 

 Organická vlákna se vyrábí více než padesát let. Do nynější doby nepanovaly obavy, 

že by mohla být člověku, či životnímu prostředí, nebezpečná. Předpokladem k tomuto faktu 

bylo, že vlákna a vláknitý prach jsou příliš velká na to, aby byla vdechnuta a usazena v plicích 

[14].   

 Způsob výroby p-fenylendiaminu se provádí podle DuPontovy metody (označení po 

americké firmě zabývající se výrobou p-aramidových vláken - Kevlar), kdy anilín dále 

přeměňuje reakcí na difenyltriazin. Ten se kyselou katalýzou převede na aminobenzen. Jeho 

následnou hydrogenací se získá p-fenylendiamin [18,36].  

 Velkou mechanickou odolnost vykazují i p-aramidová vlákna. Avšak v minulých 

letech byl proveden výzkum, jak velké nebezpečí pro člověka představují tato vlákna, k nimž 

patří i vlákna p-fenylendiaminu jako prekurzoru. Prokázalo se, že v prostředí plic dochází ke 

zkrácení vláken, která jsou jindy dlouhá a tenká [15].  Tento jev způsobuje kompletní 

fagocytózu, což je projev imunitní reakce. Je to první imunitní odpověď těla na vniknutí 

cizorodého materiálu. Částice, které nemohou být rozloženy, jsou vypuzovány z těla ven přes 

různé orgány, nejčastěji játra a ledviny. Nebezpečí těchto vláken po jejich rozkladu 

v organismu může být vysoké. Vniknutá vlákna do lidského organismu mohou mít doživotní 

následky, z těla se již nemusí vyloučit. Mechanismus zkrácení p-aramidových vláken není 

dodnes přesně znám [16].  
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 Kevlar obsahuje jednu z hlavních komponent p-aramidová vlákna. Kevlar je zakalená 

směs polymerů o pevnosti až devětkrát vyšší než u jiných vláken. Ten se pro své mechanické 

vlastnosti hojně využívá především pro vyztužování polymerních kompozitů, nebo jako 

výztuž materiálů, na které je kladena mimořádná zátěž [17]. Příkladem použití mohou být 

komponenty pro automobilový průmysl, letectví, železniční dopravu a lodní dopravu, kde se 

Kevlar používá především pro zlepšení konstrukčních vlastností [18]. 

 Na obrázku 3 je znázorněna chemická struktura polymerního řetězce Kevlaru. Tučně 

zvýrazněná část představuje základní jednotky p-fenylendiaminu. 

 

Obr. 3: Chemická struktura polymerního řetězce Kevlaru s p-fenylendiaminovými 

jednotkami [19]. 

3.4.1. Vlastnosti fenylendiaminů 

 Fenylendiamin je látka, která je známá i jako benzendiamin nebo diaminobenzen. 

Vyskytuje se ve třech izomerech: o-fenylendiamin (1,2-fenylendiamin), m-fenylendiamin 

(1,3-fenylendiamin) a p-fenylendiamin (1,4-fenylendiamin). Všechny izomery jsou dosti 

toxické, z toho však nejvíce para-izomer, jehož toxicita a ekotoxicita bude blíže popsána 

v kapitole 3.4.3. Z tohoto důvodu se tato bakalářská práce zabývá toxicitou p-fenylendiaminu. 

 Tuhá látka p-fenylendiaminu má organický původ. Jak již bylo dříve zmíněno, tvoří 

bílé krystalky na vzduchu červenající. Je rozpustný ve vodě, ethanolu, acetonu. Málo 

rozpustný je v benzenu a toluenu [20,21].  

3.4.2. Použití p-fenylendiaminu 

 Pro průmyslové aplikace je p-fenylendiamin výhodný tím, že má připojené dvě amino 

skupiny v para poloze, které dovolují spojovat molekuly do řetězců, čehož je právě využíváno 

při přípravě vláken typu Kevlar [19]. 
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 Při mechanické činnosti Kevlar vláken se mohou uvolňovat vlákna obsahující 

p-fenylendiamin, která se mohou dále šířit vzduchem a mohou být vdechnuty do plic, kde 

dojde k jejich zkrácení podobně jako u vláken azbestových. V roce 2006 byl navíc p-

fenylendiamin zvolen alergenem roku [22,23]. 

3.4.3. Toxicita p-fenylendiaminu 

 Akutní otrava p-fenylendiaminem se projevuje lokálním podrážděním kůže (může 

dojít však k vniknutí i nepoškozenou kůží) a při vstřebání jsou reakcemi organismu zvracení, 

slabost, tíseň na prsou až bezvědomí. Může dojít k poškození ledvin a jater. Toxická dávka 

pro člověka, je odhadována mezi 1 až 10 g [20,21]. 

 Tato látka je zároveň toxická pro vodní organismy, které s ní mohou přicházet do 

styku v říčních vodách, kam se látka může dostat z vod odpadních. Zatím byla studiemi 

zjištěna smrtelná dávka pro vodní organismy a to Daphnia magna LC50 0,28 mg∙l
-1

 po 

působení p-fenylendiaminu po dobu 48 hodin [20]. Kvůli této toxicitě pro vodní organismy je 

potřeba dbát na to, aby se do vod nedostal. 

 U některých savců byla tocixita p-fenylendiaminu testována, ale především mnoho 

jeho dalších derivátů u savců způsobuje nekrózu srdečního svalu. Bylo taktéž prokázáno, že 

přímé úmyslné, či náhodné požití p-fenylendiaminu, je u lidí spojeno s poškozením svalů. I 

když je tato látka toxická, není u savců přímá toxicita p-fenylendiaminu s následky smrti 

dostatečně prokázána žádnou studií [23].  

 Kromě toho byl p-fenylendiamin testován i na mutagenitu nejen jeho samotného, ale i 

jeho derivátů pomocí dvou kmenů salmonelózy. Pro kmen TA98 byl p-fenylendiamin slabě 

mutagenní a například pro jeho derivát typu nitro-p-fenylendiamin byl vyhodnocen jako 

mutagenní. Tyto testy byly provedeny na křečku čínském (Cricetulus griseus). U křečka 

čínského tyto látky vyvolaly zvýšení chromozomálních aberací, což je stav, kdy se mění 

struktura a tvar chromozomů. Pro člověka zatím nebyla přímá mutagenita prokázána, ale je 

stále zkoumán a pravděpodobně bude mutagenní [24]. Pro člověka může být chromozomální 

aberace nebezpečná. 

 V následující tabulce 2 jsou uvedeny organismy, pro které je toxicita 

p-fenylendiaminu již známá. 
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Tab. 2: Některé organismy, již testované na p-fenylendiamin (LC50 a IC50) [25]. 

*
Krysa - akutní orální [26] LD50 = 80,00 mg∙l

-1
 

*
Ryby (Pisces) – akutní [26] LC50 = 5,74 mg∙l

-1
 

Žábronožka slanisková 48 hod. [27] LC50 = 87,36 mg∙l
-1

 

Hořčice bílá 72 hod. [27] IC50 = 66,25 mg∙l
-1

 

Dafnie-perloočka 24 hod. [20] LC50 = 0,28 mg∙l
-1

 

*Není blíže určen čas působení pro p-fenylendiamin. 

 Kromě výše uvedených dat nejsou známy další ekotoxikologické informace ohledně 

p-fenylendiaminu. Jsou známy pouze u různých dalších derivátů p-fenylendiaminu. Proto se 

tato bakalářská práce snaží přiblížit jeho ekotoxikologické vlastnosti a chování při interakci 

s výše popsanými organismy, či rostlinami, aby bylo možné odhadnout jeho dopad jak na 

faunu a floru, tak na člověka samotného.  

3.5. Charakteristika testovaných rostlin a živočichů 

3.5.1. Cibule kuchyňská  

 Cibule kuchyňská (Allium cepa L.), která byla využita pro studium semichronické 

toxicity p-fenylendiaminu v této bakalářské práci, patří do čeledi liliovitých. Skládá se 

z cibule, polokulovitého podpučí, ze kterého vyrůstají kořeny, a ze silného přímého stvolu, 

který se vytváří druhým rokem jejího růstu. Na obrázku 4 je cibule kuchyňská zobrazena ve 

více stupních vývoje. Od mladé cibulky po cibuli známou při vaření. 

 

Obr. 4: Cibule kuchyňská [28]. 

 Cibule byla užívána již našimi předky jako lék na mnoho onemocnění. Například 

chřipku, rýmu, či odvarem z cibulových dužnatých suknic, jako lék na respirační potíže. 
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I dnes je cibule nenahraditelnou součástí jak kuchyně, tak i podpůrného prostředku pro zdraví. 

Obsahuje totiž nemalý počet vitaminů a prospěšných látek. Příkladem jsou bílkoviny, cukry, 

draslík, vápník, karoteny a mnoho dalších látek. Také obsahuje allicin, rovněž označovaný 

jako přírodní antibiotikum, který má důležitý účinek při infekčních onemocněních v lidském 

těle. Jako ,,léčivá droga“ je používána při léčbě nechutenství, arterioskleróze nebo při 

vysokém krevním tlaku [29].  

 Testy na cibuli kuchyňské se provádí především kvůli vyšetřování (eko)toxicity 

chemických látek a sledování genotoxicity těchto látek v životním prostředí. To znamená, 

například testy pro studium pesticidů, které by při jejich výskytu v ovoci a zelenině mohly být 

nebezpečné i pro člověka. Cílem testů na cibuli je zjištění hodnoty EC50 [12,38]. Pro testy 

semichronické toxicity na inhibici růstu kořene se povětšinu používají odrůdy cibule, které 

jsou chemicky neošetřené [12]. 

3.5.2. Salát setý  

 Salát setý (Lactuca sativa L.), viz obrázek 5, který byl také zkoušen z pohledu 

semichronické toxicity na p-fenylendiamin v bakalářské práci, patří mezi nejdůležitější 

listovou zeleninu a komerčně důležitou plodinu jak v Asii, Americe, tak i v Evropě.  

 

 

Obr. 5: Semena salátu setého [30]. 

 Salát setý pochází ze Středomoří a z oblasti Blízkého východu. Není-li do jeho růstu 

zasahováno, může dosáhnout až metrové výšky [30].  

 Testy prováděné na salátu setém, stejně jako na cibuli kuchyňské, slouží pro stanovení 

semichronické toxicity, jak bylo zmíněno dříve. Při tomto testu je důležitý růst kořene salátu, 

či cibule, jak při použití standardu K2Cr2O7, jehož hodnota inhibice je známá, tak i za 

http://www.prozdravi.cz/zianica-cardio.html
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podmínek hodnocení dat semichronické toxicity látky [12,39]. Poté je vypočítána inhibice 

růstu kořene. 

3.5.3. Nitěnky  

 Nitěnky (Tubifex tubifex), viz obrázek 6 a 7, v této práci použité na stanovení akutní 

toxicity p-fenylendiaminu, jsou organismy žijící zavrtané hlavou v bahně (dýchají zadním 

koncem těla) v organicky znečištěných vodách. Tito červi mohou přežít i extrémní podmínky 

jako je sucho, či již zmíněné kaly řek, silně znečištěné organickými látkami. Jsou ale citlivé 

na znečištění vod průmyslovými i chemickými látkami, proto jsou pro stanovení ekotoxicity 

chemických látek vhodnými kandidáty [31].  

 Na nitěnkách byla v minulosti zkoušena například akutní toxicita prvků vzácných 

zemin a jejich sloučenin [32]. Index akutní toxicity pro EC50 byl stanoven jako koncentrace, 

která způsobila smrt 50 % testovaných organismů, tedy nitěnek. Na nitěnky se nechaly 

působit roztoky chloridů vzácných zemin po dobu tří minut [32]. 

  

Obr. 6: Nitěnka (Tubifex tubifex) [31]. 

 

 

Obr. 7: Nitěnky v provzdušněné kohoutkové vodě, předem odpuštěné a okysličené, před 

testováním akutní toxicity p-fenylendiaminu (foto autorka). 
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4. Praktická část 

4.1. Použité chemikálie 

 V bakalářské práci byly pro dva testy semichronické toxicity (cibule kuchyňská a salát 

setý) použity tyto chemikálie: 

Chemikálie pro testování na salátu setém (semichronická toxicita): 

 dichroman draselný, čistota p.a., firma Merci Ostrava s.r.o., koncentrace 1 g/l, 

 ředicí roztok, složení viz tabulka 3, všechny chemikálie čistoty p.a., Merci 

Ostrava s.r.o., 

 p-fenylendiamin, čistota p.a., firma Sigma-Aldrich Praha s.r.o., číslo produktu 

78429, koncentrace 1 g/l, 

Tab. 3: Zásobní roztoky pro přípravu ředicího roztoku na salát setý [12]. 

Zásobní roztok Chemikálie Koncentrace v zásobním roztoku  

[g∙l
-1

] 

ZR1 CaCl2∙2H2O 117,6 

ZR2 MgSO4∙7H2O 49,3 

ZR3 NaHCO3 25,9 

ZR4 KCl 2,3 

 Zásobní roztoky na salát setý byly připraveny dle jednotlivých navážek uvedených 

v tabulce 3 do jednolitrových odměrných baněk a doplněné po rysku demineralizovanou 

vodou. Po pečlivém promíchání byl z těchto zásobních roztoků připraven ředicí roztok pro 

semena salátu a to tak, že se z roztoků ZR1 až ZR4 bylo odpipetováno 10 ml do dvoulitrové 

odměrné baňky a taktéž bylo doplněno demineralizovanou vodou po rysku a promícháno. 

Výsledný ředicí roztok měl vhodné pH (cca 7,4), proto nebylo nutné upravit jeho hodnotu 

roztoky HCl, či NaOH, s pomocí pH-metru. Z této dvoulitrové odměrné baňky pak bylo 

odebráno při doplňování do konečného objemu v odměrných baňkách jednotlivých 

koncentrací roztoků dichromanu draselného a p-fenylendiaminu pro přípravu jednotlivých 

kalibračních roztoků.  

Chemikálie pro testování na cibuli kuchyňské (semichronická toxicita) 

 dichroman draselný, čistota p.a., firma Merci Ostrava s.r.o., koncentrace 1 g/l, 

 p-fenylendiamin, čistota p.a., firma Sigma-Aldrich Praha s.r.o., číslo produktu 

78429, koncentrace 1 g/l, 
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 kohoutková voda, 3 minuty odpuštěná [33] označená jako ředicí roztok I., 

 ředicí roztok jako v případě salátu setého (pro zajímavé posouzení inhibice 

růstu pro standard K2Cr2O7) označený jako ředicí roztok  II. 

 Pro testy na cibuli kuchyňské byla použita dvě kultivační média. Prvním ředicím 

roztokem byla čistá kohoutková voda, 3 minuty odpuštěná (I.). Tímto ředicím roztokem byly 

v odměrných baňkách doplňovány jednotlivé koncentrační roztoky K2Cr2O7 i 

p-fenylendiaminu po rysku. Druhým ředicím roztokem byl roztok shodný jako u salátu setého 

(II.), který byl použit pouze pro doplnění koncentračních roztoků standardu dichromanu 

draselného. Výsledky budou porovnány v tabulce 9 v kapitole 4.5.4. 

Chemikálie pro testování na nitěnky (akutní toxicita) 

 p-fenylendiamin, čistota p.a., firma Sigma-Aldrich Praha s.r.o., číslo produktu 

78429, koncentrace 1 g/l, 

 MnCl2.2 H2O, čistota p.a., firma Merci Ostrava s.r.o., koncentrace 50 mg/l, 

 kohoutková voda, 3 minuty odpuštěná [33] a provzdušněná. 

4.2. Použité materiály 

 Pro testování semichronické toxicity na salátu setém byla použita semena této rostliny. 

Ty byly koupeny v balení zhruba po 400 semenech v OBI – semena od dovozce Nohel 

Garden a.s., Dobříš (ČR), Lactuca sativa L. - odrůda k rychlení Safír, velikost semen 2-3 mm. 

Semena byla před použitím na testy prohlédnuta a přebrána, aby bylo zamezeno použití 

nevhodných semen (například zčernalá, viditelně poškozená semínka, …). Klíčivost semen 

v kontrole byla odzkoušena na ředicí roztok II. Bylo zjištěno, že semena mají 95-100% 

klíčivost, čímž vyhověla a byla proto používána na test. 

 Dalším použitým materiálem byla cibule kuchyňská (Allium cepa L.), na kterou byly 

kladeny náročnější požadavky. Cibule pro účely ekotoxikologického testu na semichronickou 

toxicitu nesměly být poškozené, suché, zčernalé, vyrostlé a také nijak chemicky ošetřené, či 

jinak upravené, protože především při chemickém ošetření, by došlo k větší odolnosti cibulí 

při testování. Původně byla zakoupena cibule kuchyňská - Stuttgartská varieta, původem 

z Holandska (cca průměr 20 mm), ale ta se již na první pohled (mnohem větší cibulky) a při 

prvních testech na K2Cr2O7, ukázala jako nevhodná. Proto byla zakoupena jiná cibule, opět 

bez chemického ošetření, ale průměru cibulek 10-15 mm, jak je vyžadováno dle postupu [33]. 
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Použitá vyhovující cibule kuchyňská byla zakoupena v OBI (dovozce družstvo Valtice (ČR), 

taktéž Stuttgartská varieta). Tato se ukázala již jako vyhovující pro účely této bakalářské 

práce. 

 Posledním, navíc testovaným organismem v této bakalářské práce, byly nitěnky 

(Tubifex tubifex). Tyto byly zakoupeny ve specializovaném obchodě Tropic ZOO v Ostravě. 

Před použitím byly propláchnuty čistou kohoutkovou vodou a provzdušněny a ihned byly 

použity pro testování. Pro vlastní test byly použity nitěnky přibližně shodné délky 

(35-40 mm). 

4.3. Použité přístroje, pomůcky a metody pro vyhodnocení dat 

 V této bakalářské práci byly použity následující přístroje a metody pro vyhodnocení 

dat, popsané níže: 

 Při úpravě pH ředicího roztoku(ů) (I. a II.) a měření hodnot pH (viz tabulka 3) 

na salát setý (či cibuli kuchyňskou) byl použit pH-metr typu inoLab pH Level 

2, WTW GmbH & Co.KG (Německo) s tříbodovou kalibrací na WTW pufry 

pH 4,01; 7 a 10. 

 Při měření pH byla použita pH elektroda typu SenTix
®
 940 v rámci přístroje 

WTW  Multi 3420 (ČR). 

 Vodivostní elektroda typu WTW TetraCon
®
 925 pro měření konduktivity 

v rámci přístroje WTW Multi 3420 (ČR). 

  Pro přesné navážení vzorků byly použity analytické váhy s přesností na čtyři 

desetinná místa od firmy KERN (ČR) s přesností ± 0,1 mg. 

  Demineralizovaná voda byla připravena pomocí zařízení Aqual
®
 25 (ČR) 

 s reverzní osmózou. Vodivost demineralizované vody byla stanovena na 

 0,32 μS∙cm
-1

,  pH = 6. 

 Pro sušení veškerého laboratorního skla byla použita sušárna WTS 3010 MLW 

(ČR). Teplota sušení veškerého skla byla 110  °C (2 – 3 hodiny). 

 Pro vyhodnocení naměřených dat byl použit Microsoft Excel 2010. 
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 Pro vytvoření lineárních, probitových a sigmoidálních závislostí byl použit 

 program Origin 6.1 od firmy OriginLab
®
. 

 Statistická data byla vyhodnocena v programu QC.Expert
TM

, verze 

 2.7 TriloByte
®
 Statistical Software 2005, Pardubice (ČR). 

 Pro zkoušky na salátu setém byly použity Petriho misky průměru 90 mm, 

 výšky 17 mm a pro cibuli kuchyňskou se nejvhodnějšími ukázaly skleněné  

 zkumavky délky 100 mm a průměru 15 mm.   

 Pro nitěnky byly použity plastové jamkové destičky (5x 6 jamek), 

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

běžné laboratorní sklo (odměrné baňky, kádinky, atd.), akvaristické 

probublávátko na provzdušnění s PE hadičkami, pravítko, rtuťový teploměr, 

kapátka, stojany na zkumavky, plastové jamky atd. 

4.4. Základní chemické složení ředicích roztoků 

 Pro srovnání ředicích roztoků použitých pro salát setý a cibuli kuchyňskou, byla 

provedena základní chemická analýza obou ředicích roztoků. Byly stanoveny tyto základní 

chemické parametry: tvrdost vody (chelatometricky), vodivost, salinita a pH. V tabulce 4 je 

uveden souhrn výsledků základního chemického složení ředicích roztoků I. a II. Z této 

tabulky vyplývá, že naměřené údaje jsou vyšší pro ředicí roztok II. (až na hodnotu pH). Tomu 

je tak z důvodu vysokého obsahu solí a minerálů (viz tabulka 3). 

Tab. 4: Základní chemické složení ředicích roztoků. 

Základní 

chemické složení 

tvrdost 

vody 

[mmol∙l
-1

] 

vodivost 

κ [S∙m
-1

] 

salinita 

[mg∙l
-1

] 

pH Ca 

[mg∙l
-1

] 

Mg 

[mg∙l
-1

] 

Ředicí roztok I. 0,825 0,0198 198 7,70 27,56 3,34  

Ředicí roztok II. 4,588 0,1198 1199 7,41 137,3 28,27  
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4.5. Test semichronické toxicity na cibuli kuchyňské 

 Cibule kuchyňská je v zemědělství hojně pěstovaná plodina, která má velké využití 

v gastronomické oblasti a i v oblasti lékařství, kde je její využití nemalé, jak již bylo zmíněno. 

Pro účely testování ekotoxicity je tato plodina velice vhodným materiálem, protože je citlivá 

na vnější prostředí a změny v jeho okolí.  

4.5.1. Postup testování cibule kuchyňské na standard K2Cr2O7 

 Jako prvním a předběžným testem při určování semichronické toxicity toxické látky je 

zkouška u takového standardu, u kterého jsou známy výsledky 72hIC50. To umožňuje 

kontrolu jak správných vlastností a druhu plodiny, tak i postupu práce. Zde ovšem nejsou 

hodnoty pro dichroman draselný známy. Lze však ověřit správnost tohoto postupu podle již 

provedených prací v jiných bakalářských, či diplomových pracích. 

 Cibuli kuchyňskou pro účely testování semichronické toxicity je potřeba předem 

připravit na testování. Tato příprava spočívá v šetrném odstranění svrchních obalových slupek 

(nesmí být poškozeno kořenové primordium!). Poté se cibule nechají aktivovat v kohoutkové 

vodě do 24 hodin v laboratoři při 20 °C ve velké kádince tak, aby byly všechny cibulky 

ponořeny. Před samotným provedením testu byly cibule po aktivaci propláchnuty 

kohoutkovou vodou a osušeny na filtračním papíře. Na přípravu testu byly použity jen takové 

cibule, u kterých byla klíčivost 100%. Ta byla zjištěna při aktivaci cibulí ve studené 

kohoutkové vodě do 24 hodin, kdy poté byly vybírány na test jen takové cibule, které měly 

viditelně rostoucí kořínky.   

 Byly připraveny jednotlivé koncentrace dichromanu draselného 0; 0,01; 0,1; 1; 10; 24; 

50; 100; 160 a 200 mg∙l
-1

 do odměrných baněk objemu 250 ml. Tyto roztoky byly v prvním 

případě doplněny po rysku ředicím roztokem I., kohoutkovou vodou odpuštěnou po dobu 

3 minut, což je deklarovaný postup [33]. V případě druhém, byly roztoky o různých 

koncentracích doplněny po rysku ředicím roztokem II. (složení uvedené v tabulce 3). 

Kalibrační roztoky ředěné kohoutkovou vodou jsou pro tuto bakalářskou práci podstatné 

(podle doporučeného a ověřeného postupu), ale pro zajímavé srovnání budou diskutovány i 

výsledky při přípravě roztoků jednotlivých koncentrací ředicí vodou II. pro standard K2Cr2O7. 

Výsledky budou pak diskutovány v kapitole 4.5.4. 
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 Takto připravené roztoky byly přelity do zkumavek o objemu přibližně 15 ml po okraj. 

Pro každou koncentraci, a to včetně kontroly, bylo připraveno 3x 6 zkumavek (3 paralelní 

stanovení po 6 zkumavkách). Po naplnění zkumavek byly zkumavky překryty parafilmem, 

který zabraňoval nadměrnému odpařování roztoku. Parafilm byl opatřen malým otvorem. Do 

takto připravených zkumavek se na parafilm předem umístily cibulky, přibližně stejně 

aktivované (viditelné klíčení kořínků) a stejné velikosti tak, aby kořínky přes otvor 

v parafilmu byly ponořeny do roztoku ve zkumavce.  

 Připravená testovací sada ve stojanu na zkumavky byla dána do místnosti, ve které 

teplota byla 20 °C a bylo v ní zamezeno přímému slunečnímu záření, ale zároveň musí být 

dodržován pravidelný cyklus světla a tmy (den a noc). Každý den byly doplňovány roztoky ve 

zkumavkách. To z důvodu ,,odpití“ roztoků u cibulek a částečného odpaření roztoků. 

Doplnění roztoků o dané koncentraci bylo provedeno mírným nadzvednutím cibulky (v 

žádném případě se nesmí nevytahovat!) a kapátkem se nakapalo potřebné množství roztoku 

jednotlivých koncentrací, aby byla kořenová oblast cibulky (primordium) opět ponořená 

v roztoku. Takto se postupovalo vždy po 24 hodinách u všech zkumavek. Kořenová část 

cibulek musela být po celou dobu probíhajícího testu (72 hodin) zcela ponořená.  

 Po 72 hodinách byla odečtena délka tří kořínků průměrné délky, kdy z tohoto měření 

byly vyřazeny nejdelší a nejkratší kořínky [33]. Tabulky s délkami naměřených kořínků jsou 

uvedeny v příloze 5 (1. stanovení pro ředicí roztok I.) a v příloze 6 (2. stanovení pro ředicí 

roztok I.). Takto byly změřeny kořínky cibulek ze všech zkumavek a ze tří paralelních 

stanovení pro každou koncentraci, včetně kontroly (nulová koncentrace K2Cr2O7) a byl 

proveden aritmetický průměr. Poté byla vypočítána inhibice růstu kořínků v procentech podle 

vzorce v kapitole 3.3. Stanovení bylo zopakováno a provedeno i v paralelní řadě. 

 Na obrázku 8 je vidět, kolik bylo odpařeno, či „odpito“, roztoku o dané koncentraci po 

uplynutí 24 hodin (každých 24 hodin byly zkumavky doplněny po okraj roztokem o příslušné 

koncentraci, jak bylo již zmíněno). Tato fotografie byla pořízena těsně před měřením délky 

kořenů cibulek při testování na dichromanu draselném (tzn. po uplynutí 72 hodin). 
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Obr. 8: Ukázka testu semichronické toxicity u cibule kuchyňské těsně před měřením délky 

kořínků po 72 hod. testování na K2Cr2O7 pro stanovení 72hIC50, ředicí roztok I., 1. stanovení 

- část experimentu (foto autorka). 

 V programu Origin 6.1 byly vytvořeny grafy 1 a 2, kdy graf 1 ukazuje sigmoidální 

závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace a graf 2 ukazuje lineární závislost inhibice 

růstu na logaritmu koncentrace. Z grafu 1 byly odečteny hodnoty důležité pro vypočtení 

koncentrací inhibicí daných jako IC20; IC50; IC80. Graf 1 ukazuje průběh inhibičního efektu 

v % při různých koncentracích. Graf 2 je důležitý při zjišťování inhibice růstu pro IC0 a 

IC100. Tímto způsobem byla vyhodnocena i druhá testovací řada na K2Cr2O7 pro ověření 

výsledků tohoto standardu (2. stanovení). Výsledky budou souhrnně uvedeny v kapitole 4.5.4. 

Odlehlé body byly pro výpočet inhibiční koncentrace vyloučeny. 
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Graf 1: Sigmoidální závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 

po uplynutí 72 hodin na Allium cepa L., 2. stanovení, ředicí roztok I. 
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Graf 2: Lineární závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 po 

uplynutí 72 hodin na Allium cepa L., 2. stanovení, ředicí roztok I. 

4.5.2. Testování cibule kuchyňské na p-fenylendiamin 

 Po provedení a ověření testu na standard K2Cr2O7 se mohlo začít s testováním toxické 

látky p-fenylendiaminu, jejíž semichronická toxicita na cibuli byla v této bakalářské práci 

studována.  

 Při těchto testech byla použita ta samá odrůda cibule, jako při standardním testování 

(Stuttgartská varieta původem z Valtic, ČR). Byly připraveny jednotlivé koncentrace roztoků 

p-fenylendiaminu, kdy tyto roztoky byly doplněny po rysku jen kohoutkovou vodou, tři 

R2 = 0,99871 

y = -6,4229+ 44,1777x 

R2 = 0,9822 
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minuty odpuštěnou (roztok I.), protože ta se ukázala jako vhodná [33]. Koncentrace 

p-fenylendiaminu při tomto testu byly následující: 0; 5; 15; 30; 40; 60; 80; 100; 200; 300 a 

500 mg∙l
-1

. Opět byly takto připravené roztoky přelity do zkumavek po okraj, kdy jedna 

koncentrační řada obsahovala 3x 6 zkumavek, které byly překryty parafilmem. Na tento 

parafilm byly umístěny předem oloupané a aktivované cibulky shodné úpravy jako v případě 

K2Cr2O7, viz kapitola 4.5.1. Opět bylo třeba po 24 hodinách roztoky ve zkumavkách doplnit  

po okraj zkumavky, aby byla kořenová oblast cibulek zcela ponořená v roztoku.  

 Na obrázku 9 je vidět jedna testovací sada (1.stanovení) na p-fenylendiamin 

(66 zkumavek) od koncentrace 0 mg∙l
-1

 do 500 mg∙l
-1

. 

 

Obr. 9: Cibule kuchyňská, jedna testovací sada na semichronickou toxicitu pro 

p-fenylendiamin pro určení 72hIC50, ředicí roztok I., 1. stanovení (foto autorka). 

Po uplynutí 72 hodin byly změřeny délky kořínků cibulí v jednotlivých koncentracích 

p-fenylendiaminu včetně kontroly a způsob vyhodnocení naměřených dat byl shodný jako při 

testování na standardu K2Cr2O7. Délky kořínků cibulí pro p-fenylendiamin jsou uvedeny 

v příloze 7 (1. stanovení, ředicí roztok I.) a v příloze 8 (2. stanovení, ředicí roztok I.). 

 Zkracování délky kořínků cibule kuchyňské s rostoucím obsahem p-fenylendiaminu 

v jednotlivých koncentracích při testování semichronické toxicity (ředicí roztok I.) je vidět na 

obrázku 10 po 72 hodinách. První cibulka (zleva) je při koncentraci 0 mg∙l
-1

 (,,slepé“ 

stanovení), cibulka poslední (zprava) je po růstu v koncentraci 500 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu, 

kdy je již růst skoro zastaven. 
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Obr. 10: Cibule kuchyňská, zkrácení délky kořínků s rostoucí koncentrací p-fenylendiaminu 

při použití ředicího roztoku I. - kohoutková voda, 1. stanovení, 72 hodin (foto autorka). 

 Na grafu 3 je pro ukázku znázorněna sigmoidální závislost inhibice růstu kořene 

cibulek na logaritmu koncentrace a graf 4 ukazuje opět ukázku lineárního průběhu této 

závislosti (lineární část sigmoidy) na p-fenylendiamin po 72 hodinách (obě 1. stanovení). 

Z grafů byly odečítány hodnoty inhibičních koncentrací (IC) uvedené v předchozí kapitole. 

Souhrn dat je opět uveden v kapitole 4.5.4. a tabulce 11. 
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Graf 3: Sigmoidální závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro 

p-fenylendiamin po uplynutí 72 hodin na Allium cepa L., ředicí roztok I., 1. stanovení. 

R2 = 0,9919 
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Graf 4: Lineární závislost inhibice růstu na logaritmu koncentrace pro p-fenylendiamin po 

uplynutí 72 hodin na Allium cepa L., ředicí roztok I., 1. stanovení. 

4.5.3. Statistické vyhodnocení naměřených dat pro cibuli kuchyňskou na K2Cr2O7  

 Pro názornost a srovnání výsledků veškerých měření bylo pro ukázku provedeno 

statistické vyhodnocení, kdy byly statisticky určeny tyto údaje: aritmetický průměr, rozptyl, 

směrodatná odchylka, šikmost, špičatost, normalita a homogenita. Hladina významnosti, při 

kterých byla provedena statistická vyhodnocení, byla α = 0,05 (95% pravděpodobnost). 

V rámci statistického vyhodnocení všech dat byla použita jednorozměrová analýza dat. 

 Data byla statisticky vyhodnocena v programu QC.Expert
TM

, verze 2.7 TriloByte
®

 

Statistical Software 2005, Pardubice, ČR. V tomto programu byly vytvořeny také grafy pro 

názornou ukázku vyhodnocovaných dat. Ty byly použity i pro názornou prezentaci pouze u 

vyhodnocení dat cibule kuchyňské pro K2Cr2O7 při 1. stanovení. V části práce jsou uvedeny 

jen grafy pro koncentrace 0; 0,01 a 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7.
 
Veškerá další data statistického 

vyhodnocení (cibule kuchyňská pro ostatní stanovení a koncentrace, taktéž pro salát setý - 

všechna stanovení pro délky kořínků) budou uvedena pouze v tabulkách s danými 

statistickými parametry, které budou popsány níže. Statistické parametry, které byly určeny, 

byly tyto: 

- aritmetický průměr je součet všech hodnot statistického souboru podělený 

počtem dat tohoto souboru, 

y = -3,2142 + 38,3186x 

R2 = 0,9857 
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- směrodatná odchylka je průměrnou odchylkou od aritmetického průměru, 

přičemž se jedná o nejpoužívanější míru variability jednotlivých hodnot 

daného statistického souboru, 

- šikmost popisuje souměrnost a nesouměrnost dat; rozložení množství hodnot, 

- špičatost vyjadřuje hustotu statistického souboru kolem středu jeho rozložení, 

- normalita srovnává shodu šikmosti a špičatosti s normálním rozdělením, 

- homogenita je slovním závěrem testu; nejsou-li nevyhovující body, je 

homogenita přijata, 

- rozptyl, neboli rozdělení (grafickým výsledkem v této práci je histogram), 

značí proměnlivost, či kolísání hodnot statistického souboru; vzdálenost hodnot 

od středu souboru (aritmetického průměru) [34]. 

 V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky statistické analýzy dat pro hodnoty 1. stanovení 

semichronické toxicity cibule kuchyňské na K2Cr2O7, (72hIC50) – délky kořenů, ředicí roztok 

I., které byly statisticky vyhodnoceny. Červeně označená data jsou body, které byly z důvodu 

odlehlosti, či nepřesnosti sigmoidálního stanovení byly z grafického stanovení vyloučeny. 

Zde však slouží pouze pro názornost, aby bylo vidět, že nevyhovují některým statistickým 

parametrům. Počet dat pro jedno stanovení na danou koncentraci je 18 cibulek (3x 6). 

Tab. 5: Statistická analýza základních dat pro hodnoty 1. stanovení semichronické toxicity 

cibule kuchyňské na K2Cr2O7, (72hIC50) – délky kořenů, ředicí roztok I. 

c  

[mg∙l
-1

] 

0 0,01 0,1 1 10 24 50 100 160 200 

AP  31,00 30,17 23,22 24,61 16,00 13,72 6,61 5,72 3,61 3,39 

SO 9,27 5,06 8,94 5,35 5,62 3,38 2,06 1,53 1,34 0,92 

ŠI 

 

0,47 

(
*
N) 

1,15 

(N) 

0,39 

(N) 

-0,01 

(N) 

0,14 

(N) 

0,28 

(N) 

-0,21 

(N) 

1,18 

(N) 

0,44 

(N) 

0,10 

(N) 

ŠP 2,85 

(
+
N) 

3,86 

(N) 

1,93 

(N) 

1,63 

(N) 

2,41 

(N) 

2,05 

(N) 

1,86 

(N) 

5,33 

(V) 

2,05 

(N) 

2,26 

(N) 

NO P P P P P P P Z P P 

HVB P (
∆
0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (2) P (0) P (0) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N - je nevýznamná; V – je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 
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 Dále jsou uvedeny grafy 5-13 pro názornost u statistického vyhodnocení 1. stanovení 

při semichronickém testování cibule kuchyňské na standardu dichromanu draselném 

(72hIC50-ředicí roztok I.). Tyto slouží pro porovnání statistických parametrů při působení 

koncentrací 0; 0,01 a 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7. Další grafy pro ostatní koncentrace k tomuto 

stanovení (grafy 21-38) jsou uvedeny v příloze 9 (všechny uvedené grafy jsou pro ředicí 

roztok I.).  

 Histogram je, jak již bylo zmíněno, grafickým výsledkem rozptylu (rozdělení hodnot). 

Graf odhadu hustoty je výsledek porovnání průběhu hustoty normálního rozdělení s odhadem 

hustoty vypočítaným na základě dat. Graf rozptýlení s kvantily znázorňuje, zda je/není 

vzájemná poloha obdélníků symetricky rozložena. Kruhový graf slouží k vizuálnímu 

posouzení normality, kdy kombinuje šikmost a špičatost [34]. U krabicového grafu šířka 

zeleného pruhu značí interval spolehlivosti mediánu a šířka bílého pruhu odpovídá mediánu. 

Grafické vyhodnocení délky kořínků dat z 1. stanovení semichronické toxicity na cibuli 

kuchyňské pro koncentraci 0 mg∙l
-1

 K2Cr2O7, ředicí roztok I., po 72 hodinách. 

 

Graf 5: A - histogram; B - odhad hustoty pro koncentraci 0 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 
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Graf 6: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 0 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro 

cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 7: Krabicový graf pro koncentraci 0 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 

 Na grafech 5B a 6B pro koncentraci 0 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 je vidět, že křivky černé křivky 

jsou podobné optimálnímu stavu (zelená barva). U krabicového grafu je vidět jeden odlehlý 

bod (červeně označený). Data vykazují víceméně normální rozdělení. 

Grafické vyhodnocení dat délky kořínků z 1. stanovení semichronické toxicity na cibuli 

kuchyňské pro koncentraci 0,01 mg∙l
-1

 K2Cr2O7, ředicí roztok I., po 72 hodinách. 

 

Graf 8: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 0,01 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 
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Graf 9: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 0,01 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 10: Krabicový graf pro koncentraci 0,01 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 

 Grafy 8-10 ukazují, že u koncentrace 0,01 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 (1. stanovení), jsou již větší 

odchylky od normálního rozdělení. I u krabicového grafu jsou odlehlé body již dva (označeny 

červeně). Body jsou podezřelé a byly vyloučeny i ze sigmoidálního stanovení. 

 Grafy 11 až 13, které jsou vyhodnoceny z nejvyšší koncentrace dichromanu 

draselného 200 mg∙l
-
1, se ještě méně přibližují normálnímu rozložení, ale u krabicového grafu 

není vidět žádný odlehlý bod. 

 Z výše uvedeného plyne, že čím vyšší koncentrace, tím větší odchylky od normálního 

rozdělení dat. Důvodem může být nižší počet hodnot statistického souboru (18 hodnot) pro 

stanovení u cibule kuchyňské, na rozdíl od salátu setého (60 hodnot), a také větší citlivost 

cibule jako rostliny. 
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Grafické vyhodnocení dat délky kořínků z 1. stanovení semichronické toxicity na cibuli 

kuchyňské pro koncentraci 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7, ředicí roztok I., po 72 hodinách. 

 

Graf 11: A - histogram; B - odhad hustoty pro koncentraci 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

Graf 12: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 13: Krabicový graf pro koncentraci 200 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 

 

 Tabulka 6 ukazuje statistické vyhodnocení jednotlivých dat (pro délky kořínků) pro 

cibuli kuchyňskou ve 2. stanovení na standard dichroman draselný u semichronické toxicity 
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po 72 hodinách na ředicí roztok I. Opět jsou červeně označeny body, které nebyly uvažovány 

při sigmoidálním stanovení hodnot IC50. Počet platných dat pro standard K2Cr2O7  je 18 (pro 

jedno vyhodnocení 3x 6 cibulí). Z důvodu odlehlosti jsou opět červeně zvýrazněná data, která 

byla podezřelá. 

Tab. 6: Statistická analýza základních dat (72hIC50 - délky kořenů) pro hodnoty 2. stanovení 

semichronické toxicity cibule kuchyňské na K2Cr2O7, po 72 hodinách, ředicí roztok I. 

c 

[mg∙l
-1

] 

0 0,01 0,1 1 10 24 50 100 160 200 

AP  27,17 28,11 18,9 2,17 16,61 13,00 8,17 3,94 3,06 3,06 

SO 5,90 4,14 7,63 5,56 3,18 5,10 3,50 1,92 0,54 1,55 

ŠI 

 

0,19 

(
*
N) 

0,04 

(N) 

-0,36 

(N) 

-0,34 

(N) 

-0,39 

(N) 

1,23 

(V) 

1,10 

(N) 

0,79 

(N) 

0,07 

(N) 

0,98 

(N) 

ŠP 1,83 

(
+
N) 

3,02 

(N) 

2,30 

(N) 

2,41 

(N) 

2,59 

(N) 

3,50 

(N) 

3,33 

(N) 

2,88 

(N) 

3,59 

(N) 

2,39 

(N) 

NO P P P P P P P Z P P 

HVB P (
∆
0) P (0) P (0) P (0) Z (1) Z (3) P (0) P (1) Z (5) Z (2) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N – je nevýznamná; V – je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

 V tabulce 7 jsou statisticky vyhodnocena data z měření semichronické toxicity (délky 

kořínků) na cibuli kuchyňské pro p-fenylendiamin 1. stanovení po 72 hodinách, ředicí roztok 

I. Červeně označená data byla kvůli odlehlosti vyloučena ze sigmoidálního stanovení.  

Tab. 7: Statistická analýza základních dat (72hIC50 - délky kořenů) pro hodnoty 1. stanovení 

semichronické toxicity cibule kuchyňské na p-fenylendiamin, po 72 hodinách, ředicí roztok I. 

c  

[mg∙l
-1

] 

0 5 15 30 40 60 80 100 200 300 500 

AP  31,4 27,8 14,0 12,5 8,6 6,7 6,2 7,6 6,0 3,0 3,0 

SO 7,31 5,58 6,79 5,83 4,73 4,10 3,47 4,64 3,40 1,19 1,03 

ŠI 

 

-0,12 

(
*
N) 

-0,26 

(N) 

-0,25 

(N) 

0,19 

(N) 

0,27 

(V) 

0,05 

(N) 

1,91 

(V) 

0,05 

(N) 

0,68 

(N) 

0,65 

(N) 

1,00 

(N) 

ŠP 1,86 

(
+
N) 

2,34 

(N) 

2,16 

(N) 

1,40 

(N) 

1,83 

(N) 

1,90 

(N) 

5,80 

(V) 

1,51 

(N) 

1,93 

(N) 

1,88 

(N) 

3,00 

(N) 

NO P P P P P P Z P P P P 

HVB P (
∆
0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (2) P (0) P (0) P (0) P (0) 

c – koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N – je nevýznamná; V – je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů)
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 V tabulce 8 jsou uvedeny data ze statistického vyhodnocení  pro 2. stanovení u cibule 

kuchyňské na p-fenylendiamin po 72 hodinách, ředicí roztok I. Opět jsou červeně označeny 

podezřelé body vyloučené ze sigmoidálního stanovení hodnot jednotlivých IC hodnot. 

Tab. 8: Statistická analýza základních dat (72hIC50 - délky kořenů) pro hodnoty 2. stanovení 

semichronické toxicity cibule kuchyňské na p-fenylendiamin, po 72 hodinách, ředicí roztok I. 

c  

[mg∙l
-1

] 

0 5 15 30 40 60 80 100 200 300 500 

AP  31,4 27,8 14,0 12,5 8,6 6,7 6,2 7,6 6,0 3,0 3,0 

SO 7,31 5,58 6,79 5,83 4,73 4,10 3,47 4,64 3,40 1,19 1,03 

ŠI 

 

-0,12 

(
*
N) 

-0,26 

(N) 

-0,25 

(N) 

0,19 

(N) 

0,27 

(V) 

0,05 

(N) 

1,91 

(V) 

0,05 

(N) 

0,68 

(N) 

0,65 

(N) 

1,00 

(N) 

ŠP 1,86 

(
+
N) 

2,34 

(N) 

2,16 

(N) 

1,40 

(N) 

1,83 

(N) 

1,90 

(N) 

5,80 

(V) 

1,51 

(N) 

1,93 

(N) 

1,88 

(N) 

3,00 

(N) 

NO P P P P P P Z P P P P 

HVB P (
∆
0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (2) P (0) P (0) P (0) P (0) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N – je nevýznamná; V – je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

4.5.4. Diskuze výsledků stanovení semichronické toxicity u cibule kuchyňské 

A) Porovnání vlivu ředicích roztoků. 

 Při porovnání ředicích roztoků I. (kohoutková voda) a II. (roztok dle tabulky 3) bylo 

pozorováno, že i přes obsah dichromanu draselného působil tento ředicí roztok jako hnojivo. 

Kořínky byly podstatně delší a cibule o něco odolnější než při působení ředicího roztoku I. U 

nižších koncentrací K2Cr2O7 platí, že při použití ředicí vody II. jsou kořínky až o 30 % delší. 

U nejvyšších koncentrací dichromanu draselného je v délkách kořínků vidět nepatrný rozdíl. 

V tabulce 9 jsou pro přehlednost uvedeny průměrné délky kořínků (průměr ze dvou 

stanovení) při použití ředicí vody I. a ředicí vody II.  

Tab. 9: Srovnání ředicích roztoků I. a II. u stanovení semichronické toxicity cibule 

kuchyňské na K2Cr2O7 (délky kořínků pro jednotlivé koncentrace), po 72 hodinách. 

Koncentrace 0 0,01 0,1 1 10 

[mg∙l
-1

] 

50 100 160 200 

 průměr kořínků ze všech cibulek [mm] 

Ředicí roztok I. 29,1 29,1 21,1 22,4 16,3 7,4 4,8 3,3 3,2 

Ředicí roztok II. 40,8 34,4 31,8 33,1 29,8 8,8 4,6 4,1 3,3 
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 Na základě výše uvedeného v tabulce 9, byl pro testování na cibuli kuchyňskou 

(72 hod.) použit ředicí roztok I., jak pro standard K2Cr2O7, tak i pro p-fenylendiamin.  

B) Semichronická toxicita K2Cr2O7 na cibuli kuchyňské. 

 Při testování semichronické toxicity u cibule kuchyňské na standard K2Cr2O7 bylo 

důležité dojít k přibližně shodným výsledkům, které jsou deklarovány. Všechny uvedené 

inhibiční hodnoty koncentrací jsou vyjádřeny v mg∙l
-1

. 

 V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty inhibičních koncentrací (IC) pro obě paralelní 

stanovení testů na semichronickou toxicitu pro dichroman draselný jak ze sigmoidálního 

stanovení, tak i ze stanovení lineárního (lineární část ze sigmoidy po 72 hodinách). Hodnoty 

IC0; IC 20; IC50; IC80 A IC100 vyjadřují procentuální inhibici cibulí při dané koncentraci, 

kdy pro IC0 byla inhibice cibulí 0 % pro danou koncentraci, pro danou koncentraci IC20 byla 

inhibice růstu kořene 20 %, pro koncentraci IC50 byla inhibice růstu kořene 50 % a tak je 

tomu i u IC80 (80 %) a IC100 (100 %).  Stanovení ze sigmoidální křivky je přesnější (vyšší 

koeficient korelace R
2
), proto jsou zde průměrné hodnoty uváděny právě z tohoto stanovení i 

s odchylkou stanovení. Průměrná hodnota 72 hod. IC50 na ředicí roztok I. činí z obou 

sigmoidálních stanovení pro cibuli kuchyňskou (19,25±0,03) mg∙l
-1

. 

Tab. 10: Inhibice růstu kořínků cibule kuchyňské při testech na standard K2Cr2O7 za 72 hod., 

porovnání inhibičních koncentrací (IC), ředicí roztok I. 

Inhibice 

růstu 

IC0 IC20 IC50 

[mg∙l
-1

] 

IC80 IC100 

 stanoveno z lineární křivky 

1. stanovení  1,08 3,23 16,79±0,33 87,11 261,1 

2. stanovení  1,40 3,96 18,93±0,31 90,42 256,4 

 stanoveno ze sigmoidální křivky 

1. stanovení  - 6,96 18,27±0,01 47,92 - 

2. stanovení  - 6,67 20,23±0,04 61,36 - 

 

 Z tabulky 10 je zřejmé, že hodnoty z obou stanovení vycházejí podobně. Deklarovaná 

hodnota pro 72hodIC50 na Allium cepa L. není známá, ale jak již bylo zmíněno, z podobnosti 

obou stanovení v této bakalářské práci, je předpokládáno, že bylo postupováno správně při 

práci s cibulí kuchyňskou. To bylo účelem testu pro cibuli kuchyňskou na standard K2Cr2O7. 

Hodnoty IC50 jsou podobné jak z lineární křivky, tak i ze sigmoidální křivky. 
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 Hodnoty IC0 pro obě stanovení, kdy pro cibuli není K2Cr2O7 toxický (nereaguje), je 

průměrně 1,24 mg∙l
-1

. Pro IC20 je průměrná hodnota asi 3,60 mg∙l
-1

, hodnota pro IC80 je pak 

88,8 mg∙l
-1

 a pro IC100 je koncentrace, kdy je růst kořene zcela zastaven, 258,8 mg∙l
-1

 

(všechny tyto koncentrace byly stanoveny z lineární části sigmoidy). Hodnoty IC20 a IC80 (u 

sigmoidální křivky) naznačují, že zde dochází k náběhu na lineární křivku u IC20 a naopak u 

IC80 dochází k útlumu lineárního průběhu. V tomto rozmezí inhibicí dochází k největším 

změnám délek kořínků a v tomto rozmezí inhibicí, které odpovídají daným koncentracím je 

růst cibule nejcitlivější. 

C) Semichronická toxicita p-fenylendiaminu na cibuli kuchyňské. 

 V tabulce 11 jsou uvedeny zjištěné výsledky inhibičních koncentrací z obou 

paralelních stanovení pro semichronický test na cibuli pro p-fenylendiamin. Hodnota, která 

byla zjištěna při semichronickém testovaní toxicity cibule kuchyňské, 72hIC50 (průměr 

z obou stanovení ze sigmoidální křivky-vyšší korelační koeficient R
2
) je stanovena na 

(20,13±0,0,12) mg∙l
-1

 pro p-fenylendiamin, ředicí roztok I. Obdobně tomu bylo i pro lineární 

křivku, ale zde jsou již větší chyby z důvodu nižšího koeficientu korelace. 

Tab. 11: Inhibice růstu kořínků cibule kuchyňské při testech na p-fenylendiamin, za 72 hod., 

porovnání inhibičních koncentrací (IC), ředicí roztok I. 

Inhibice 

růstu 

IC0 IC20 IC50 

[mg∙l
-1

] 

IC80 IC100 

 stanoveno z lineární křivky 

1. stanovení  1,20 4,04 24,81±0,25 152,5 511,9 

2. stanovení  1,63 4,93 25,86±0,24 135,7 409,7 

 stanoveno ze sigmoidální křivky 

1. stanovení  - 9,53 20,12±0,08 42,46 - 

2. stanovení  - 8,76 20,14±0,15 46,30 - 

 Koncentrace, při které je inhibice kořínků 0 %, byla stanovena na 1,42 mg∙l
-1

, to 

znamená, že tato koncentrace nebyla pro cibuli kuchyňskou toxická. U hodnoty IC20 byla 

koncentrace stanovena ze sigmoidální křivky na 9,15 mg∙l
-1

 (přesnější) a tato byla toxickou 

pro 20 % cibulí. Průměrná hodnota 44,38 mg∙l
-1

 byla toxická již pro 80 % cibulí (5x více než 

pro koncentraci IC20). Koncentrace, při které se zastavil růst kořene, je mezi 400-500 mg∙l
-1

 

(stanoveno z lineární křivky).  
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 Při měření délky kořínků cibule kuchyňské u p-fenylendiaminu v různých 

koncentracích byly pozorovány také změny a anomálie, které se projevily při růstu. Tyto 

změny naznačují, zda je testovaná látka karcinogenní či nikoliv. Při koncentraci 30 mg∙l
-1

 

p-fenylendiaminu byly pozorovány u cibulí zeslabené konce kořínků, při 

koncentraci 40 mg∙l
1
 těsně před koncem kořínku došlo k zesílení a na jeho konci k zeslabení 

kořínku, což znamená měnící se průměr kořínků během růstu. Změny průměrů kořenů v 

koncentraci 60 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu se vyznačovalo ,,tlustými“ konci (viz obrázek 10 – po 

vhodném zvětšení). Při koncentraci 80 mg∙l
-1

 byly kořínky zesílené po celé délce a viditelně 

širší než u ostatních koncentrací. To by mohlo naznačovat karcinogenitu p-fenylendiaminu 

[37]. 

4.6. Test semichronické toxicity na salátu setém 

 Salát setý je stejně jako cibule kuchyňská komerčně důležitou zemědělskou plodinou. 

Je zdrojem mnoha vitamínů a má nezastupitelnou roli v kuchyni. Salát setý se kupuje ve 

formě semínek, která byla použita i v této bakalářské práci pro testování semichronické 

toxicity 72 hod. IC50 na p-fenylendiaminu. 

4.6.1. Postup testování salátu setého na standard K2Cr2O7 

 Stejně jako u cibule kuchyňské i na salátu setém se před vlastními testy semichronické 

toxicity na látku p-fenylendiamin musí udělat předběžný test na látku, u které jsou výsledky 

tohoto testu známy (K2Cr2O7). Tento test poté slouží k ověření postupu prací a zkoušené 

odrůdy. 

 Salát setý se před samotným testováním semichronické toxicity musí předem připravit. 

Tato příprava spočívá v oddělení nevhodných, či nějak poškozených semínek od semínek 

zdravých. Salát není třeba aktivovat jako v případě cibule. Před započetím samotného 

testování byla ověřena jen klíčivost semen u několika druhů semen běžně dostupných. Byla 

vybrána odrůda se 100% klíčivostí, což bylo prakticky ověřeno (v kontrole) a to semena 

salátu setého od firmy Nohel Garden, odrůda Safír k rychlení; zakoupeno v OBI, s dobrým 

růstem semínek (největší délka).  

 Pro testy semichronické toxicity na salátu setém byly použity koncentrace dichromanu 

draselného 0; 5; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 160; 320 a 400 mg∙l
-1

, jež byly připraveny do 

odměrných baněk objemu 50 ml. Tyto roztoky byly doplněny po rysku ředicím roztokem o 

složení, uvedeném v tabulce 3. Výsledky budou poté diskutovány dále. Takto připravené 
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roztoky byly rozpipetovány do Petriho misek po 5 ml nastavitelnou pipetou. Pro každou 

koncentraci, a to včetně kontroly, byly připraveny 3 Petriho misky o průměru 90 mm, do 

kterých byl vložen vystřižený filtrační papír ve tvaru kruhu o průměru cca 85 mm. Do takto 

připravených Petriho misek bylo umístěno 20 semen salátu setého, celkem tedy 60 semen pro 

jednu koncentraci a to včetně kontroly. 

 Na obrázku 11 je ukázáno ,,slepé“ stanovení (kontrola) po uplynutí 72 hodin (11 A) a 

na obrázku 11 B je vidět působení koncentrace 160 mg∙l
-1

 po dobu 72 hodin na dichroman 

draselný (elongace kořene salátu setého). 

 

Obr. 11: Salát setý po působení jednotlivých koncentrací dichromanu draselného pro 

stanovení 72hIC50 A - 0 mg∙l
-1

, B - 160 mg∙l
-1

 po 72 hodinách (foto autorka). 

 Připravená testovací sada byla umístěna do tmavého prostoru (zcela bez světla), ve 

kterém byla teplota 20 °C. Po 72 hodinách byla odečtena délka všech kořínků, kdy jednotlivá 

semínka byla vyjmuta z Petriho misek a opatrně byla přiložena na pravítko. Z něj se odečetla 

délka kořínků v milimetrech od konce kořínku k hypokolytu. Změřené délky kořínků jsou 

uvedeny v příloze 1 (pro 1. stanovení) a v příloze 2 (2. stanovení).  Tímto způsobem byly 

změřeny kořínky všech 20 semínek z 1. stanovení, tedy všech 60 změřených kořínků 

jednotlivých semen ze tří paralelních stanovení a byl vypočten aritmetický průměr. Poté byla 

v programu Microsoft Excel vypočítána inhibice růstu kořínků semen v procentech podle 

vzorce v kapitole 3.3. pro všechny koncentrace K2Cr2O7 jako v případě cibule kuchyňské. 

Na obrázku 12 je vidět ukázka vyklíčeného semínka salátu setého. Část označená jako l je 

kořínek, který byl měřen pravítkem.  
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Obr. 12: Měření délky kořínku salátu setého pro 0 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu po 72 hodinách, 

l-délka kořene (foto autorka). 

  V programu Origin 6.1 byly opět vytvořeny grafy 14 a 15. Graf 14 ukazuje 

sigmoidální závislost inhibice růstu kořene salátu dichromanu draselného na logaritmu 

koncentrace (například pro 2. stanovení po 72 hodinách) a na grafu 15 je ukázán průběh 

lineární závislosti inhibice růstu kořene na logaritmu koncentrace (opět lineární část 

sigmoidy). Graf 14 demonstruje průběh inhibičního efektu růstu kořene při různých 

koncentracích dichromanu draselného po 72 hodinách. Vyhodnocení inhibičních koncentrací 

72hIC0, 72hIC20, 72hIC50, 72hIC80 a 72hIC100 bylo provedeno shodným způsobem, 

popsaným v kapitole 4.5.1. Stejným způsobem byla vyhodnocena i 2. paralelní stanovení 

salátu setého na K2Cr2O7 pro ověření výsledků standardu. Výsledky budou uvedeny v kapitole 

4.6.4. 
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Graf 14: Sigmoidální závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 

po uplynutí 72 hodin na Lactuca sativa L., odrůda Safír (2. stanovení), ředicí roztok II. 

R2 = 0,9986 
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Graf 15: Lineární závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro K2Cr2O7 po 

uplynutí 72 hodin na Lactuca sativa L., odrůda Safír (2. stanovení), ředicí roztok II. 

4.6.2. Testování salátu setého na p-fenylendiamin 

 Pro testování semichronické toxicity 72 hod. IC50 pro p-fenylendiamin nebylo potřeba 

žádných zvláštních úprav u zakoupených semen salátu setého. Použita byla semena stejného 

původu jako při testování na standardu. Semínka byla pouze přebrána.  

 Byly připraveny jednotlivé koncentrace p-fenylendiaminu. Ty byly připraveny do 

odměrných baněk o objemu 50 ml, pak doplněny ředicím roztokem II. po rysku připraveným 

podle tabulky 3 a promíchány. Při tomto testu určení semichronické toxicity byly tedy 

připraveny následující koncentrace: 0; 30; 50; 100; 130; 160; 200; 250; 300; 400; 

500 a 700 mg∙l
-1

. Tyto roztoky byly po 5 ml rozpipetovány opět do Petriho misek. Pro každou 

koncentraci byly připraveny tři Petriho misky, do kterých bylo rozmístěno 20 semínek 

(celkem 60 semen). Tyto byly uschovány a umístěny na tmavé místo s teplotou 20 °C po dobu 

72 hod. 

 Na obrázku 13 je ukázán viditelný rozdíl mezi koncentracemi 0 mg∙l
-1

 (kontrola) a 

800 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu z pohledu růstu semen salátu po 72 hodinách. Je vidět, že při 

koncentraci 0 mg∙l
-1

, která neobsahuje p-fenylendiamin, semínka všechna vyklíčila a jsou 

nejdelší. U koncentrace 800 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu nevyklíčilo téměř žádné semínko a 

všechna zčernala (zastavení růstu – 100% inhibice). 

y = -42,2662 + 72,8335x 

R2 = 0,9897 
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Obr. 13: Semena salátu setého při různých koncentracích p-fenylendiaminu A - při 

koncentraci 0 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu, B - při koncentraci 800 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu, po 

72 hodinách (foto autorka). 

 Po uplynutí 72 hodin byly změřeny délky kořínků (elongace=zkrácení délky kořene) 

všech 60 semínek salátu setého v jednotlivých koncentracích, a to včetně kontroly. Délky 

kořínků jsou uvedeny v příloze 3 pro 1. stanovení a v příloze 4 pro 2. stanovení. Způsob 

vyhodnocení dat byl shodný jako u cibule. 

 Na grafu 16 je znázorněno sigmoidální stanovení závislosti inhibice růstu kořínků 

p-fenylendiaminu pro salát setý na logaritmu koncentrace (1. stanovení po 72 hodinách). Na 

grafu 17 je vidět lineární část ze sigmoidy pro 1. stanovení.  
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Graf 16: Sigmoidální závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro 

p-fenylendiamin po uplynutí 72 hodin na Lactuca sativa L., odrůda Safír (1. stanovení), ředicí 

roztok II. 
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Graf 17: Lineární závislost inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro 

p-fenylendiamin po uplynutí 72 hodin na Lactuca sativa L., odrůda Safír (1. stanovení), ředicí 

roztok II. 

4.6.3. Statistické vyhodnocení naměřených dat pro salát setý na K2Cr2O7  

 Vyhodnocením statistických dat je zde názorně uvedeno srovnání výsledků testování 

semichronické toxicity na salátu setém pro 1. a 2. stanovení. Statisticky byly určeny tyto 

údaje: aritmetický průměr, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost, normalita a homogenita. 

R2 = 0,96998 

 y = -596,51479 + 292,14037x 

R2 = 0,9202 
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 Data byla opět vyhodnocena v programu QC.Expert
TM

, verze 2.7 TriloByte
®

 

Statistical Software 2005, jednorozměrová analýza dat. V tomto programu byly vytvořeny 

také grafy z pohledu některých statistických parametrů, které byly použity pouze pro ukázku 

při testování semichronické toxicity na salátu setém. Zde bude uvedena pouze tabulky 

s výsledky statistického vyhodnocení jak pro K2Cr2O7, tak i pro p-fenylendiamin.  

 V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky statistického vyhodnocení dat pro 1. stanovení 

semichronické toxicity (délky kořínků) na salátu setém na K2Cr2O7, 72 hod., ředicí roztok II. 

Z této tabulky nebyly vyloučeny žádné odlehlé body. Počet platných dat pro K2Cr2O7 je 60 

(počet testovaných semínek) na jednu koncentraci. 

Tab. 12: Statistická analýza základních dat pro 1. stanovení semichronické toxicity (délky 

kořínků) na salátu setém na K2Cr2O7, 72 hod., ředicí roztok II. 

c  
[mg∙l

-1
] 

0 5 10 20 30 40 60 80 100 160 320 400 

AP  14,7 13,4 10,3 5,8 4,3 3,4 2,7 2,0 1,5 1,4 1,3 1,3 

SO 5,73 5,86 3,49 2,93 1,68 1,48 1,09 0,96 0,65 0,81 0,62 0,67 

ŠI 

 

-1,13 

(
*
V) 

-0,87 

(V) 

-1,00 

(V) 

-0,82 

(V) 

-0,70 

(V) 

-0,90 

(V) 

-0,71 

(V) 

0,18 

(N) 

-0,99 

(V) 

-0,22 

(N) 

-0,29 

(N) 

-0,34 

(N) 

ŠP 4,20 

(
+
N) 

2,70 

(N) 

5,46 

(V) 

2,72 

(N) 

3,12 

(N) 

3,61 

(N) 

4,13 

(N) 

3,86 

(N) 

2,86 

(N) 

2,46 

(N) 

2,36 

(N) 

2,25 

(N) 

NO Z Z Z P P Z P P Z P P P 

HVB Z (
∆
5) P (0) Z (4) P (0) P (0) Z (6) P (0) Z (1) P (0) P (0) P (0) P (0) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N - je nevýznamná; V - je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

 Tabulka 13 ukazuje vyhodnocení základních statistických dat semichronické toxicity 

(délky kořínků) na salátu setém na K2Cr2O7, 72 hod., ředicí roztok II. pro 2. stanovení a ani 

zde nedošlo k vyloučení bodů. Počet platných dat je opět 60.  
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Tab. 13: Statistická analýza základních dat pro 2. stanovení semichronické toxicity (délky 

kořínků) na salátu setém na K2Cr2O7, 72 hod., ředicí roztok II. 

c  
[mg∙l

-1
] 

0 5 10 20 30 40 60 80 100 160 320 400 

AP  14,9 13,5 10,8 7,2 4,4 3,7 2,4 2,1 1,5 1,4 1,5 1,4 

SO 5,30 7,24 4,38 3,03 1,84 1,52 1,10 0,91 0,77 0,74 0,68 0,81 

ŠI 

 

-1,42 

(
*
V) 

-1,01 

(V) 

-1,12 

(V) 

-0,99 

(V) 

-1,13 

(V) 

-0,86 

(V) 

-0,31 

(N) 

0,27 

(N) 

-0,17 

(N) 

-0,39 

(N) 

-0,21 

(N) 

-0,12 

(N) 

ŠP 4,87 

(
+
V) 

2,65 

(N) 

4,00 

(N) 

3,82 

(N) 

3,96 

(N) 

3,63 

(N) 

3,16 

(N) 

3,08 

(N) 

2,62 

(N) 

2,54 

(N) 

2,73 

(N) 

2,46 

(N) 

NO Z Z Z Z Z Z P P P P P P 

HVB Z (
∆
6) P (0) Z (5) P (0) Z (6) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 

[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N - je nevýznamná; V - je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

 V tabulce 14 jsou uvedeny hodnoty statistického vyhodnocení dat testu semichronické 

toxicity na salátu setém pro p-fenylendiamin (1. stanovení po 72 hod.). Červeně jsou 

zvýrazněna data, která byla vyloučena ze sigmoidálního grafického stanovení (podezřelé 

body).  

Tab. 14: Statistická analýza základních dat pro 1. stanovení semichronické toxicity (délky 

kořínků) na salátu setém na p-fenylendiamin, 72 hod., ředicí roztok II. 

c  
[mg∙l

-1
] 

0 30 50 100 130 160 200 250 300 400 500 700 

AP  16,0 15,7 15,6 14,7 14,0 7,9 4,5 3,4 2,5 1,4 0,9 0,1 

SO 7,05 7,87 8,09 6,38 5,08 3,02 2,32 1,89 1,75 1,35 1,00 0,47 

ŠI 

 

-1,01 

(
*
V) 

-0,87 

(V) 

-0,87 

(V) 

-1,38 

(V) 

-0,75 

(V) 

-0,03 

(N) 

0,17 

(N) 

-0,39 

(N) 

-0,00 

(N) 

0,35 

(N) 

0,40 

(N) 

3,44 

(V) 

ŠP 3,54 

(
+
N) 

2,86 

(N) 

2,69 

(N) 

3,70 

(N) 

3,57 

(N) 

3,22 

(N) 

5,21 

(V) 

2,49 

(N) 

2,22 

(N) 

1,79 

(N) 

1,53 

(V) 

13,5 

(V) 

NO Z Z Z Z P P P P P P P Z 

HVB Z (
∆
5) P (0) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (1) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (5) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 
[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N - je nevýznamná; V - je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

 V tabulce 15 jsou statistická data testu semichronické toxicity na salátu setém pro 

p-fenylendiamin (2. stanovení, 72 hodin). Opět jsou zde zvýrazněny hodnoty, které byly 

vyloučeny ze sigmoidálního grafického stanovení. Počet platných dat je 60. 
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Tab. 15: Statistická analýza základních dat pro 2. stanovení semichronické toxicity (délky 

kořínků) na salátu setém na p-fenylendiamin, 72 hod., ředicí roztok II. 

c  
[mg∙l

-1
] 

0 30 50 100 130 160 200 250 300 400 500 700 

AP  15,7 14,5 15,5 15,5 13,5 6,8 4,5 3,3 2,9 2,0 0,9 0,3 

SO 5,10 6,29 8,77 6,67 5,28 3,42 2,13 2,45 1,47 1,45 1,10 0,74 

ŠI 

 

-1,05 

(
*
V) 

-0,73 

(V) 

-0,90 

(V) 

-1,33 

(V) 

-0,97 

(V) 

0,14 

(N) 

-0,19 

(N) 

0,44 

(N) 

-0,50 

(N) 

-0,13 

(N) 

-0,59 

(N) 

2,21 

(V) 

ŠP 5,17 

(
+
V) 

3,37 

(N) 

2,33 

(N) 

3,79 

(N) 

3,66 

(N) 

3,38 

(N) 

4,14 

(N) 

3,03 

(N) 

2,88 

(N) 

1,89 

(N) 

1,80 

(N) 

6,34 

(V) 

NO Z P Z Z Z P P P P P P Z 

HVB Z (
∆
3) P (0) P (0) Z (7) P (0) Z (1) Z (9) P (0) P (0) P (0) P (0) Z (9) 

c - koncentrace toxické látky [mg∙l-1], AP - aritmetický průměr délky kořene [mm], SO - směrodatná odchylka 

[%], ŠI - šikmost (*odchylka od nuly), ŠP - špičatost (+odchylka od tří), N - je nevýznamná; V - je významná; 

NO - normalita, P - přijata, Z - zamítnuta, HVB - homogenita vybočujících bodů (∆počet vybočujících bodů) 

 V tabulce 14 a 15 jsou (na rozdíl od statistických dat pro K2Cr2O7) již odlehlé body, 

které byly červeně označeny. Jak pro 1. stanovení, tak i pro 2. stanovení, jsou odlehlé body 

patrné pro koncentrace 30 a 100  mg∙l
-1

, proto byla tato data také vyloučena ze sigmoidálního 

vyhodnocení křivky. Data u salátu setého však vykazují převážně normální rozdělení 

z důvodu vyššího počtu dat (60 hodnot) oproti cibulím (18 hodnot) pro danou koncentraci 

včetně kontroly. 

4.6.4. Diskuze výsledků stanovení semichronické toxicity u salátu setého 

A) Semichronická toxicita na salátu setém pro K2Cr2O7. 

 Testy semichronické toxicity na standardu K2Cr2O7 pro salát setý slouží pro ověření 

správnosti postupu prací a potvrzení správného výběru semen pro testování. 

V tabulce 16 jsou uvedeny výsledky obou paralelních měření délky kořene salátu 

setého na dichroman draselný a stanovení jednotlivých hodnot. Tyto hodnoty byly zjištěny 

z grafů sigmoidální a lineární závislosti inhibice růstu kořínků na logaritmu koncentrace pro 

dichroman draselný. Hledaná hodnota 72hIC50 (průměr z obou stanovení ze sigmoidální 

křivky-lepší koeficient korelace R
2
) byla stanovena na (15,20±0,61) mg∙l

-1
 pro K2Cr2O7. 

Odchylky od obou stanovení mohly být způsobeny například odlišně reagujícími semeny 

(semena slabší proti odolnějším, což na první pohled není zřejmé). Deklarovaná hodnota ze 

sigmoidálního stanovení pro dichroman draselný pro 72hodIC50 je v rozmezí 50 – 80 mg∙l
-1

 

[3]. Tato hodnota souhlasí se zjištěnými hodnotami (je v rozmezí deklarovaných hodnot) 

v této bakalářské práci, proto lze konstatovat, že měření jsou správná.  
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 Hodnoty IC0; IC 20; IC50; IC80 a IC100 vyjadřují procentuální inhibici salátu setého 

pro danou koncentraci dichromanu draselného po 72 hodinách. Pro inhibiční koncentraci IC0 

byla inhibice salátu 0 % (pro salát setý není průměrná koncentrace 3,35 mg∙l
-1

 vůbec toxická), 

pro koncentraci IC20 byla inhibice růstu kořene 20 %, zde se již projevila jako toxická pro 20 

% rostlin a to koncentrace 6,80 mg∙l
-1

 (ze sigmoidální křivky), pro IC50 byla inhibice růstu 

kořene 50 % a tak je tomu i u IC80 (80 % v tomto případě koncentrace 34,35 mg∙l
-1

) a IC100 

(100 %), kdy byl růst kořene zcela zastaven (cca 100 mg∙l
-1

). 

Tab. 16: Inhibice růstu kořínků salátu setého při testech na K2Cr2O7, za 72 hod., porovnání 

inhibičních koncentrací (IC), ředicí roztok II. 

Inhibice růstu IC0 IC20 IC50 IC80 IC100 

 [mg∙l
-1

] 

 stanoveno z lineární křivky 

1. stanovení  2,91 5,92 17,7±0,32 52,70 109,2 

2. stanovení  3,84 7,23 18,5±0,32 47,70 89,81 

 stanoveno ze sigmoidální křivky 

1. stanovení  - 6,03 14,1±0,66 33,35 - 

2. stanovení  - 7,67 16,3±0,56 35,44 - 

  

B) Semichronická toxicita na salátu setém pro p-fenylendiamin. 

 Testování semichronické toxicity salátu setého na p-fenylendiaminu bylo provedeno a 

vyhodnoceno jako při testování na salátu setého na standard - dichroman draselný. Opět byly 

hodnoty inhibiční koncentrace vypočteny z grafů sigmoidální a lineární inhibice růstu na 

logaritmu koncentrace p-fenylendiaminu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 17. Hledaná 

hodnota 72h IC50 byla zjištěna aritmetickým průměrem 1. a 2. stanovení. Tato koncentrace 

(p-fenylendiamin) byla vyhodnocena jako průměrná hodnota (157,05±0,02) mg∙l
-1

 a byla 

stanovena ze sigmoidální závislosti.  
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Tab. 17: Inhibice růstu kořínků salátu setého při testech na p-fenylendiaminu, za 72 hod., 

porovnání inhibičních koncentrací (IC), ředicí roztok II. 

Inhibice růstu IC0 IC20 IC50 IC80 IC100 

 [mg∙l
-1

] 

 stanoveno z lineární křivky 

1. stanovení  110,10 128,9 163,3±3,3 206,9 242,2 

2. stanovení  116,22 134,2 166,7±3,3 207,1 239,3 

 stanoveno ze sigmoidální křivky 

1. stanovení  - 121,5 154,9±0,0 197,4 - 

2. stanovení  - 130,6 159,2±0,0 194,0 - 

 Jak již bylo zmíněno, salát setý patří mezi rostliny odolné vůči změnám v životním 

prostředí (působení toxických látek). Tento fakt dokazuje i tabulka 17, kdy na rozdíl od cibule 

kuchyňské jsou hodnoty pro IC0 na p-fenylendiamin (vyjadřují procentuální inhibici salátu 

setého pro danou koncentraci) vysoké (pro salát setý není koncentrace 113,15 mg∙l
-1

 stále 

toxická), pro koncentraci IC20 byla inhibice růstu kořene 20 % a zde se jako toxická pro 20 % 

rostlin ukázala koncentrace 131,55 mg∙l
-1

. Pro IC50 byla inhibice růstu kořene 50 % a tak je 

tomu i u IC80 (80 % v tomto případě koncentrace 207 mg∙l
-1

) a IC100 (100 %), kdy byl růst 

kořene rostliny zcela zastaven (240,8 mg∙l
-1

). 

4.7. Test akutní toxicity na nitěnkách 

 Nitěnky patří mezi bezobratlé živočichy žijící ve stojatých vodách bohatých na 

organický odpad. Tímto se živí a dále ho zpracovávají, jak již bylo zmíněno. 

 Před samotným testováním akutní toxicity na p-fenylendiamin byl proveden test na 

standard v podobě testu na dihydrát chloridu manganatého. Výsledky tohoto testu byly téměř 

shodné s výsledky deklarovanými v literatuře [35]. V testu na standard, dihydrát chloridu 

manganatého, byla po přepočtu na mangan koncentrace LC50 0,765 mg∙l
-1

 manganu po 

působení 24 hodin pro nitěnky, kdy se tato hodnota nepatrně odlišuje od hodnoty 

deklarované, která je v literatuře uvedena jako 0,746 mg∙l
-1

 manganu pro nitěnky po působení 

24 hodin [35]. To znamená, že při práci bylo postupováno správně a mohlo se přejít ke 

zkoumání akutní toxicity p-fenylendiaminu na nitěnkách. 
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4.7.1. Postup testování akutní toxicity na nitěnkách pro p-fenylendiamin a diskuze 

výsledků 

 Příprava těchto organismů spočívala v propláchnutí ve studené kohoutkové vodě a 

následné aklimatizaci ve vodě provzdušněné, teploty 20 °C. Kvůli náročnosti na své prostředí, 

se doporučuje s testováním na nitěnkách začít v den jejich zakoupení, což bylo splněno. 

 Zatímco byly nitěnky ponechány v provzdušněné vodě, byly připraveny jednotlivé 

koncentrace p-fenylendiaminu a to tyto:  0; 100; 200; 300; 500; 800; 1200; 1500; 1700; 2000 

a 5000 mg∙l
-1

. Koncentrace byly připraveny do odměrných baněk o objemu 100 ml a po rysku 

doplněny provzdušněnou vodou z kohoutku, předtím 3 minuty odpuštěnou a okysličenou 

kohoutkovou vodou, a roztoky byly poté promíchány. 

 Nitěnky stejné délky (cca 35-40 mm) byly roztříděny a po jedné jednotlivě rozmístěny 

do jamkových destiček, kam bylo napipetováno nastavitelnou pipetou 2,5 ml z jednotlivých 

roztoků včetně kontroly (kohoutková provzdušněná voda). Pro jednu koncentraci bylo takto 

připraveno 15 nitěnek (3x 5 kusů stejně dlouhých nitěnek). Tyto byly pozorovány po dobu 

3 minut, poté byli spočítáni jedinci, kteří uhynuli. Tříminutový test je testem standardním 

[10]. Ovšem z důvodu neprůkaznosti tohoto testu, kdy přežili všichni jedinci, byly provedeny 

další testy na akutní toxicitu pro nitěnky, kdy se úmrtnost sledovala v delších časových 

intervalech, a to po 0,5; 1; 2; 3 a 24 hodinách.  

 Na obrázku 14 je ukázka ze stanovení akutní toxicity na nitěnkách v jamkových 

destičkách pro koncentraci 1700 a 2000 mg∙l
-1

 na p-fenylendiamin po 1. hodině. 

 

Obr. 14: Nitěnky v koncentracích 1700 mg∙l
-1 

a 2000 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu po 1. hodině 

působení (jamkové destičky). 
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 V  tabulce 18 je uveden celkový přehled tří minutového testu akutní toxicity pro 

nitěnky na p-fenylendiamin. Na každou koncentraci bylo testováno 15 jedinců Tubifex tubifex, 

jak bylo uvedeno výše (3 paralelní stanovení po 5 kusech nitěnek).  

Tab. 18: Mortalita nitěnek po uplynutí 3 minut pro p-fenylendiamin. 

c  log c 1. stanovení 2. stanovení 3. stanovení  úmrtnost, mortalita  

[mg∙l
-1

] - počet živých jedinců počet mrtvých 

jedinců 

[%] 

0 - 5 5 5 0 0 

100 2 5 5 5 0 0 

200 2,301 5 5 5 0 0 

300 2,477 5 5 5 0 0 

500 2,699 5 5 5 0 0 

800 2,903 5 5 5 0 0 

1200 3,079 5 5 5 0 0 

1500 3,176 5 5 5 0 0 

1700 3,230 5 5 5 0 0 

2000 3,301 5 5 5 0 0 

5000 3,699 5 5 5 0 0 

4.7.2. Diskuze výsledků stanovení akutní toxicity p-fenylendiaminu pro nitěnky 

 Jak již bylo zmíněno, tento test neprokázal ekotoxicitu p-fenylendiaminu pro nitěnky 

za čas 3 minuty. Proto bylo pokračováno v pozorování těchto organismů po dobu 0,5; 1; 2; 3 

a 24 hodin. Již po 0,5 hodině se ukázala pro nitěnky skoro smrtelnou (cca 90%) koncentrace 

5000 mg∙l
-1

. Po 1 hodině je již u koncentrace 2000 mg∙l
-1

, tedy 100% mortalita nitěnek.  

 V čase 2 hodiny se pro nitěnky ukázala být 100% toxickou taktéž koncentrace 

2000 mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu. Také u ostatních koncentrací bylo zaznamenáno další zvýšení 

mortality (300-1700 mg∙l
-1

).  

 Na grafu 18 jsou zobrazeny sigmoidální závislosti mortality na logaritmu koncentrace 

pro jednotlivé časy působení p-fenylendiaminu. 
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Graf 18: Sigmoidální závislosti mortality nitěnek pro p-fenylendiamin na logaritmu 

koncentrace při působení v jednotlivých časech. 

 

 Tabulka 19 ukazuje výsledky sigmoidálního stanovení závislosti mortality na 

logaritmu koncentrace. V této tabulce je jasně vidět, že čím delší je doba působení 

p-fenylendiaminu, tím nižší jsou jednotlivé hodnoty letální koncentrace, tzn. látka je 

toxičtější. 

Tab. 19: Hodnoty letálních koncentrací pro nitěnky vlivem působení p-fenylendiaminu 

v jednotlivých časech (sigmoidy). 

Mortalita LC0 LC20 LC50 LC80 LC100 

 [mg∙l
-1

] 

čas působení stanoveno ze sigmoidální křivky 

0,5 hod. - 1477 1826±0,0 2259 - 

1 hod. - 504,0 887,2±0,1 1561 - 

2 hod. - 59,98 351,5±0,1 2060 - 

3 hod. - 253,7 367,7±0,0 532,7 - 
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 Na grafu 19 je znázorněna sigmoidální závislost po převedení mortality na probity pro 

nitěnky (p-fenylendiamin) v jednotlivých časech. 
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Graf 19: Závislost probitů na logaritmu koncentrace pro nitěnky (p-fenylendiamin) 

v jednotlivých časech působení. 

 V tabulce 20 je uveden přehled výsledků lineární závislosti probitů na logaritmu 

koncentrace. Zde je zřetelně vidět, že čím delší je doba působení p-fenylendiaminu, tím nižší 

jsou jednotlivé hodnoty letální koncentrace, tak jak tomu bylo u stanovení sigmoidálního. To 

znamená, že při srovnání letální koncentrace LC50 po 0,5 hodině a letální koncentrace LC50 

po 3 hodinách, je rozdíl koncentrací téměř sedminásobný. Podobně to platí i pro LC0; LC20; 

LC80 a LC100. To potvrzuje, že toxicita p-fenylendiaminu roste s časem.   

Tab. 20: Výsledky akutní toxicity pro nitěnky po působení p-fenylendiaminu v jednotlivých 

časech. 

Mortalita LC0 LC20 LC50 LC80 LC100 

 [mg∙l
-1

] 

 probitová analýza 

0,5 hod. 271,8 1074 1835±2,1 3137 12 392 

1 hod. 116,2 465,3 799,5±0,3 1374 5500 

2 hod. 11,94 118,5 289,7±0,5 708,3 7007 

3 hod. 32,04 145,96 263,7±0,9 476,6 2171 

 

 Nitěnky byly sledovány i po uplynutí 24 hodin na p-fenylendiamin, kdy kromě 

,,slepého“ stanovení (nulová úmrtnost) nepřežil žádný jedinec ve všech koncentracích. Při 

některých koncentracích byl pozorován částečný, či úplný rozklad jedinců. Mortalita po 

24 hodinách tedy dosáhla 100 % ve všech koncentracích. 
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4.8. Shrnutí výsledků IC50 a LC50 testovaných organismů 

 Na grafu 20 je možné vidět zhodnocení výsledků IC50 a LC50 u testovaných 

organismů naměřených v této bakalářské práci a také výsledky zjištěné v bakalářské práci 

Gebauerové (rok 2012). Graf ukazuje data semichronické toxicity salátu setého, cibule 

kuchyňské a hořčice bílé s výsledky stanovení akutní toxicity pro žábronožce slaniskové po 

působení 24 a 48 hodin a nitěnky po působení 3 hodin (uvedeno v celkovém grafu). Tučně 

jsou vyznačeny hodnoty zjištěné v této bakalářské práci. 

 

Graf 20: Srovnání zjištěných výsledků ekotoxických zkoušek pro jednotlivé organismy 

(vlevo semichronické testy toxicity, vpravo akutní testy toxicity) na p-fenylendiamin. 
*Pro nitěnky byl vybrán čas působení 3 hodiny. 

 V grafu 20 je zřetelně vidět rozdíl v působení p-fenylendiaminu pro různé rostliny a 

živočichy v různých časech. Mezi jednoznačně odolnější rostliny patří salát setý (72 hodin) a 

u živočichů je to nitěnka (3 hodiny). Nejméně odolnou byla cibule kuchyňská po působení 72 

hodin, mezi živočichy pak žábronožka slanisková po působení 24 hodin.  
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5. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo provést ekotoxikologické zkoušky na 

p-fenylendiaminu. Byly provedeny dva semichronické testy na cibuli kuchyňské (Allium 

cepa L.) a salátu setém (Lactuca sativa L.). Dále byl nad rámec této bakalářské práce 

proveden test akutní toxicity na nitěnkách (Tubifex tubifex) a statistické vyhodnocení 

zjištěných dat u semichronické toxicity pro obě rostliny. Výsledkem těchto testů jsou hledané 

hodnoty IC50 po uplynutí 72 hodin pro semichronické testy toxicity a mortalita po 3 minutách 

(což je standardní test) pro akutní test toxicity. Také byla pozorována mortalita nitěnek 

v různých časech působení p-fenylendiaminu (0,5; 1; 2 a 3 hodiny). 

 Při testování cibule kuchyňské byl proveden standardní test na dichromanu draselném, 

který potvrdil, že postup prací a odrůda cibule byly správné. Při testech na p-fenylendiamin 

bylo zjištěno, že po působení 72 hodin p-fenylendiaminu, kdy hledanou hodnotou byla 

inhibiční koncentrace 72hIC50 je (20,10±0,12) mg∙l
-1

 na cibuli kuchyňské (sigmoidální 

stanovení). Testy na cibuli kuchyňské pro p-fenylendiamin tedy ukázaly, že pro tento druh 

rostlin je tato látka velmi toxická (1-100 mg∙l
-1

) a také ekotoxická pro terestickou složku 

životního prostředí. 

 Při statistickém vyhodnocení, kdy byly vyloučeny odlehlé body, bylo jasně vidět, jak 

je tato rostlina citlivá na změny ve svém prostředí (více odlehlých bodů od normálního 

rozdělení než u salátu setého). Důvodem je počet stanovení na dichroman draselný 

(18 hodnot) proti salátu setém (60 hodnot) na danou koncentraci. 

 Test na salátu setém byl opět nejdříve proveden jako test standardní na K2Cr2O7 pro 

jednotlivé koncentrace. Na rozdíl od cibule kuchyňské, jsou pro salát setý deklarovány 

výsledné hodnoty tohoto testu. Hodnoty naměřené v této bakalářské práci souhlasí 

s rozmezím deklarovaných hodnot, tudíž se potvrdilo, že postup prací byl správný. 

 Při testování salátu setého na semichronickou toxicitu pro p-fenylendiamin byla opět 

zjišťována hodnota 72hIC50. Tato hodnota byla stanovena na (157,05±0,02) mg∙l
-1

. Tento 

výsledek ukazuje, že pro salát setý je p-fenylendiamin mírně toxickou látkou. To z toho 

důvodu, že na rozdíl od cibule kuchyňské je salát setý rostlinou mnohem odolnější. U 

statistického vyhodnocení jednotlivých dat pro salát setý bylo vidět, že čím větší je počet 

platných hodnot při stanovení, tím je méně odlehlých bodů a měření je přesnější vykazující 

normální rozdělení dat. 
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 Test akutní toxicity na nitěnkách pro p-fenylendiamin ukázal, že podle standardního 

tří minutového testu pro tyto živočichy není p-fenylendiamin vysoce toxický (ani pro 

koncentraci 5000 mg∙l
-1

, která byla nejvyšší zkoušenou koncentrací), ale jeho toxicita roste 

s délkou času působení na nitěnky, z čehož plyne, že je i pro tyto organismy ekotoxickou 

látkou, kdy po 0,5 hodině byla hodnota LC50 (1826±0,0) mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu. Po 

působení 1 hodiny byla hodnota LC50 (887,2±0,1) mg∙l
-1

 p-fenylendiaminu. Hodnota LC50 

pro čas 2 hodiny byla (351,5±0,1) mg∙l
-1

 a při působení p-fenylendiaminu po dobu 3 hodin 

byla spočítána LC50 na hodnotu (367,7±0,0) mg∙l
-1

. 

 Pokud budou srovnány výsledky této bakalářské práce s výsledky bakalářské práce 

slečny Gebauerové, kdy stanovovala semichronickou toxicitu p-fenylendiaminu pro hořčici 

bílou (Sinapis alba L.), pro kterou vyšla hodnota 72hIC50 (66,25±0,05) mg∙l
-1

, lze říci, že 

z testovaných rostlin je na změny v životním prostředí nejcitlivější cibule kuchyňská, nejméně 

pak salát setý.  

 Stejně tak pokud budou srovnány akutní toxicity sledované na nitěnkách v různých 

časech, které se věnovala předložená bakalářská práce, a na žábronožce slaniskové, u které 

akutní toxicitu sledovala slečna Gebauerová, lze konstatovat, že pro nitěnky, pro které nebyla 

akutní toxicita prokázána dle standardního tří minutového testu, je p-fenylendiamin toxickou 

látkou po delším časovém působení. Po uplynutí tří hodin je pro nitěnky toxická dávka 

3hLC50 (367,7±0,0) mg∙l
-1

, což již značí mírnou toxicitu. Po 24 hodinách je již 

p-fenylendiamin 100% toxický i při koncentraci 100 mg∙l
-1

, což znamená vysokou toxicitu. 

Naopak pro žábronožku slaniskovou LC50 je 87,36 mg∙l
-1 

po 24 hodinách pro 

p-fenylendiamin pak středně toxickou látkou. Pro Daphnia magna je p-fenylendiamin látkou 

vysoce toxickou již při dávce 0,28 mg∙l
-1

 po uplynutí 48 hodin. Tento organismus je, stejně 

jako cibule kuchyňská, taktéž velice citlivý na změny ve svém okolí. 

 Z výše popsaného vyplývá, že p-fenylendiamin v životním prostředí je látkou 

nebezpečnou pro rostliny citlivé na změny v životním prostředí. Zároveň z výsledků plyne, že 

i když je popisován p-fenylendiamin jako látka toxická pro vodní organismy, není tomu tak 

pokaždé pro všechny vodní organismy. I zde platí, že čím citlivější živočich na změny 

v životním prostředí, tím je pro něj látka toxičtější.  

 Na tuto bakalářskou práci budou navazovat dvě diplomové práce, které se budou 

zabývat problematikou stanovení genotoxicity p-fenylendiaminu na cibuli kuchyňské (Allium 
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cepa L.), stanovení inhibice růstu na okřehku menším (Lemna minor) – lidově řečený 

,,žabinec“, nebo se budou další práce zabývat například vlivem pH na inhibici růstu hořčice 

bílé v přítomnosti p-fenylendiaminu v půdách. Zajímavou problematikou bude i test na 

zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri na p-fenylendiamin, včetně stanovení toxicity 

na řasách (Scenedesmus subspicatus) pro vodné roztoky p-fenylendiaminu. 
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7. Přílohy 

Příloha 1: Tabulky s naměřenými délkami kořínků salátu setého v milimetrech při testech na 

dichroman draselný 1. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok II. 
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Pokračování přílohy 1: 

 

 

Příloha 2: Tabulky s naměřenými délkami kořínků salátu setého v milimetrech při testech na 

dichroman draselný 2. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok II. 
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Pokračování přílohy 2: 
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Příloha 3: Tabulky s naměřenými délkami kořínků salátu setého v milimetrech při testech na 

p-fenylendiamin 1. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok II. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Pokračování přílohy 3: 

 

 

Příloha 4: Tabulky s naměřenými délkami kořínků salátu setého v milimetrech při testech na 

p-fenylendiamin 2. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok II. 
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Pokračování přílohy 4: 
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Příloha 5: Tabulky s naměřenými délkami kořínků cibule kuchyňské v milimetrech při 

testech na dichroman draselný 1. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok I. 

 

Příloha 6: Tabulky s naměřenými délkami kořínků cibule kuchyňské v milimetrech při 

testech na dichroman draselný 2. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok I. 
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Příloha 7: Tabulky s naměřenými délkami kořínků cibule kuchyňské v milimetrech při 

testech na p-fenylendiamin 1. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok I. 

 

Příloha 8: Tabulky s naměřenými délkami kořínků cibule kuchyňské v milimetrech při 

testech na p-fenylendiamin 2. stanovení, 72 hodin, ředicí roztok I. 
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Příloha 9: Grafické vyhodnocení dat délky kořínků z 1. stanovení semichronické toxicity na 

cibuli kuchyňské pro K2Cr2O7, 72 hodin, ředicí roztok I. (další koncentrace dichromanu 

draselného). 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 1 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 21: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 1 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

 

 

Graf 22: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 1 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 23: Krabicový graf pro koncentraci 1 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Pokračování přílohy 9: 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 10 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 24: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 10 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

 

Graf 25: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 10 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 26: Krabicový graf pro koncentraci 10 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Pokračování přílohy 9: 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 24 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 27: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 24 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

 

Graf 28: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 24 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 29: Krabicový graf pro koncentraci 24 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Pokračování přílohy 9: 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 50 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 30: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 50 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

 

Graf 31: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 50 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 32: Krabicový graf pro koncentraci 50 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Pokračování přílohy 9: 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 100 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 33: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 100 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

Graf 34: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 100 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 35: Krabicový graf pro koncentraci 100 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Pokračování přílohy 9: 

Grafické vyhodnocení pro koncentraci 160 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

 

Graf 36: A - histogram; B - rozložení hustoty pro koncentraci 160 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli 

kuchyňskou. 

 

 

Graf 37: A - graf rozptýlení s kvantily; B - kruhový graf pro koncentraci 160 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 

pro cibuli kuchyňskou. 

 

Graf 38: Krabicový graf pro koncentraci 160 mg∙l
-1

 K2Cr2O7 pro cibuli kuchyňskou. 
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Příloha 10: Tabulka pro převedení mortality na probity [12]. 

%   probit    %   probit    %   probit    %   probit    %   probit    %   probit    

0,2 2,122 10,0 3,718 30,0 4,476 50,0 5,000 70,0 5,524 90,0 6,282  

0,4 2,348 11,0 3,773 31,0 4,504 51,0 5,025 71,0 5,553 91,0 6,341  

0,6 2,488 12,0 3,825 32,0 4,532 52,0 5,050 72,0 5,583 92,0 6,405  

0,8 2,591 13,0 3,874 33,0 4,560 53,0 5,075 73,0 5,613 93,0 6,476   

1,0 2,574 14,0 3,920 34,0 4,588 54,0 5,100 74,0 5,643 94,0 6,5S5 

1,2 2,743 15,0 3,964 35,0 4,615 55,0 5,126 75,0 5,674 95,0 6,645  

1,4 2,803 16,0 4,006 36,0 4,642 56,0 5,151 76,0 5,706 95,5 6,695  

1,6 2,856 17,0 4,046 37,0 4,668 57,0 5,176 77,0 5,739 96,0 6,751  

1,8 2,903 18,0 4,085 38,0 4,695 58,0 5,202 78,0 5,772 96,5 6,812 

2,0 2,946 19,0 4,122 39,0 4,722 59,0 5,228 79,0 5,806 97,0 6,881  

2,5 3,040 20,0 4,158 40,0 4,747 60,0 5,253 80,0 5,842  97,5 6,966  

3,0 3,123 21,0 4,194 41,0 4,772 61,0 5,278 81,0 5,878 98,0 7,054  

3,5 3,188 22,0 4,228 42,0 4,798 62,0 5,305 82,0 5,915  98,2 7,096  

4,0 3,249 23,0 4,261 43,0 4,824 63,0 5,332 83,0 5,954 98,4 7,144 

4,5 3,305 24,0 4,294 44,0 4,849 64,0 5,358 84,0 5,994 98,6 7,197  

5,0 3,355 25,0 4,326 45,0 4,874 65,0 5,385 85,0 6,036 98,8 7,257  

6,0 3,445 26,0 4,357 46,0 4,900 66,0 5,412 86,0 6,080 99,0 7,326  

7,0 3,524 27,0 4,387 47,0 4,925 67,0 5,440 87,0 6,126  99,2 7,409  

8,0 3,595 28,0 4,417 48,0 4,950 68,0 5,468 88,0 6,175  99,4 7,512  

9,0 3,659 29,0 4,447 49,0 4,975 69,0 5,496 89,0 6,227 99,6 7,652  

                    99,8 7,878  
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