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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá stanovením PBDE ve vzorcích prachu z vnitřních 

prostor metodou GC/MS/MS s vyuţitím trojitého kvadrupólu. Teoretická část je věnována 

charakteristice polybromovaných difenyletherů v jednotlivých sloţkách ţivotního 

prostředí, negativním účinkům na organismy, člověka a schopnost prostupovat 

jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí aţ do potravinových řetězců. Cílem práce bylo 

provést analýzu odebraných dvaceti vzorků, porovnat je s naměřenými koncentracemi ve 

světových výzkumech a zároveň zhodnotit závislost koncentrací z hlediska stáří vybavení 

domácnosti. 

Klíčová slova: polybromované difenylethery (PBDE) v ŢP, vliv PBDE na 

organismy, domácí prach, SPE, GC/MS/MS 

Summary 

This thesis is concerned with determination of PBDE in household dust samples by 

the method of GC/MS/MS using a triple quadrupole analyzer. Theoretical part focuses on 

polybrominated diphenylethers in the environment, their negative effects on organisms and 

human beings and their power to cross between food chain. The main aim of this thesis 

was to determine PBDE contents in twenty samples of household dusts and to compare 

achieved results with results in published studies and to assess the concentrations in terms 

of household equipment age. 

Key words: polybrominated diphenylethers (PBDE), effects PBDE on organisms, 

household dust, SPE, GC/MS/MS 
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Seznam zkratek 

BDE – bromovaný difenylether (značení jednotlivých kongenerů) 

BFRs – bromované zpomalovače hoření 

GC/MS/MS – plynová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí 

ISO – Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

LOD – mez detekce 

m/z – poměr molekulové hmotnosti a náboje dané molekuly 

n.d. – není detekováno 

PBDE – polybromované difenylethery 

PCB – polychlorované bienyly 

PLE – tlaková extrakce rozpouštědlem 

POPs – perzistentní organické látky 

SFE – superkritická fluidní extrakce 

SIM – mod monitorování vybraného iontu (Selected Ion Monitoring) 

SPE – extrakce pevnou fází 

SRM – mod monitorování vybraných produktů reakce (Selected Reaction Monitoring) 

ŢP – ţivotní prostředí 
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1 Úvod a cíle práce 

Společně s rostoucí vyspělostí lidstva a automatizací ţivota se do ţivotního 

prostředí dostávají chemické látky, které jsou toxické a zdravotně závadné nejen 

pro člověka, ale celkově negativně ovlivňují organizmy ţijící na Zemi. Mezi tyto látky se 

řadí i polybromované difenylethery, které se hojně vyskytují v domácnosti, tedy v ţivotním 

prostředí, ve kterém tráví lidé podstatnou část svého kaţdodenního ţivota. Z toho důvodu 

je nutné rozvíjet povědomí o těchto látkách a zabývat se jejich stanovováním. 

Polybromované difenylethery nejsou těkavé látky, do domácnosti se dostávají 

uvolňováním z výrobků, v nichţ jsou obsaţeny a následnou adsorpcí na prachové částice. 

Právě s touto vlastností poutat se na prachové částice pracuji ve své bakalářské práci, která 

se zabývá stanovením koncentrací PBDE ve vzorcích domácího prachu, do kterého se 

mohou uvolňovat například z výplní čalouněného nábytku, tedy z polyuretanové pěny nebo 

elektronických zařízení, která nás obklopují kaţdý den. 

Ve své práci budu stanovovat PBDE ve vzorcích prachu odebraných z domácích 

vysavačů, přičemţ bych měla u vzorků, pořízených z domácností, vybavených nábytkem 

a elektronickým zařízením po roce 2010 pozorovat niţší koncentrace neţ ve vzorcích, 

které pocházejí z domácností se starším vybavením z důvodu provedených legislativních 

opatření, která některé látky ze skupiny PBDE zakázala pouţívat, viz níţe v obecné 

charakteristice, popřípadě stanovila limitní hodnoty PBDE, které mohou být do výrobků 

přidány. 

Má práce navazuje na diplomovou práci Veroniky Hůlkové „Stanovení 

bromovaných zhášečů hoření v pevných matricích“, z roku 2012. Konkrétně navazuji na 

popsanou metodiku stanovení PBDE v pevných matricích, uvedenou v této práci 

s vyuţitím analýzy GC/MS/MS. 

Cíle mé bakalářské práce jsou:  

 rešerše zdrojů o výskytu, zdrojích a účincích PBDE  

 rešerše moţností analytického stanovení PBDE ve vzorcích prachu z vnitřních 

prostor 

 stanovení PBDE ve vlastních vzorcích metodou GC/MS/MS  
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2 Teoretická část 

2.1 Obecná charakteristika 

Polybromované difenylethery jsou chemické látky, které jsou řazeny do skupiny 

organohalogenových aromatických uhlovodíků a svou chemickou strukturou jsou podobné 

polychlorovaným bifenylům (PCB). Skupinu PBDE tvoří 209 kongenerů, chemických 

látek podobných strukturou a vlastnostmi. Číslování jednotlivých kongenerů je analogické 

IUPAC nomenklatuře pouţívané k číslování PCB zaloţené na pozici halogenového prvku 

v řetězci (Wit, 2002). Obecně se rozlišují základní tři komerčně vyuţívané směsi PBDE, 

které jsou nazývány podle počtu atomů bromu v kaţdé molekule. Penta–BDE obsahují pět 

atomů bromu a jejich teplota tání se pohybuje v rozmezí -3 aţ -1 °C. Okta-BDE obsahují 

osm atomů bromu a jejich teplota tání je v rozmezí 294 aţ 296 °C, bod varu je 572 °C. 

Poslední komerčně vyuţívanou směsí jsou deka-BDE jejichţ bod varu je 425 °C (Guardia 

et al., 2006; Fromme et al., 2014; irz cenia.cz). 

Vzhledem k jejich vysokým teplotám varu jsou vysoce odolné vůči vzplanutí, 

popřípadě samovznícení, a proto se vyuţívají průmyslově jako zpomalovače hoření, 

konkrétně se řadí do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření (BFRs), které mají za úkol 

zvyšovat poţární bezpečnost obyvatelstva a chránit tak lidské ţivoty a majetek. Prodluţují 

dobu vznícení produktů, do kterých jsou přidávány, a tím například poskytují více času 

k úniku osob z budovy. Tyto látky se nejčastěji přidávají do elektronických zařízení, 

zejména počítačů a televizorů, ale přidávají se i do stavebních materiálů, nábytku, plastů, 

automobilů a letadel. Své hojné vyuţití nalézají i v chemickém průmyslu, dále mohou být 

obsaţeny v polyuretanových pěnách, textiliích, epoxidových pryskyřicích, polyesterových 

pryskyřicích atd., viz Tabulka 1 (Janssen, 2005; Abb, 2011). 

Dle dostupných studií se laboratorně stanovuje asi 20 kongenerů ze známých 209. 

Nejčastěji se stanovují kongenery: BDE–28, -47, -99, -100, -153, -154, -183 a BDE–209. 

Výběr stanovovaných kongenerů se liší dle analyzované matrice a pouţitého standardu. 
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Tabulka 1: Použití a složení komerčních směsí PBDE, v závorce jsou označeny kongenery (Janssen, 2005) 

Komerční směs PBDE Sloţení Pouţití 

Penta-BDE 

<0,2% triBDE(17,28), 

24-30 % tetraBDE(47, 66, 77), 

50-60 % pentaBDE (85, 99, 

100), 

4-8 % hexaBDE(138, 153, 154) 

polyuretanové pěny: čalouněná sedadla, 

matrace, polstrovaný nábytek, koberce, 

imitace dřeva, barvy, zvukoizolační 

materiál, malé elektronické části, 

plátěné potahy a epoxidové pryskyřice 

Okta-BDE 

10-12 % hexaBDE(138, 153, 

154), 

44 % heptaBDE (183), 

35-37 % oktaBDE (203), 

10-11 % nonaBDE, 

<1% dekaBDE (209) 

akrylonitril-butadien-styrenové plasty, 

kryty pro faxy, počítače a jinou 

elektroniku, kryty kuchyňských 

spotřebičů,… 

Deka-BDE 
stopové mnoţství oktaBDE, 

<3 % nonaBDE, 

> 97 % dekaBDE (209) 

vysoce odolné polystyrenové plasty 

(HIPS): kryty televizorů, počítačů, 

mobilních telefonů; ostatní plasty: 

polykarbonáty, polyesterové pryskyřice, 

polyamidy, polyvinylchlorid, 

polypropylen, tereftaláty a guma  

PBDE se řadí mezi lipofilní a perzistentní látky, coţ je jeden z důvodů, proč 

představují rizika pro ţivé organismy a celkově ţivotní prostředí. Mají schopnost 

bioakumulace, a proto se mohou hromadit v tukových tkáních ţivočichů a dostat se 

do potravinových řetězců. Dalším aspektem nebezpečnosti PBDE při úniku do ţivotního 

prostředí je jejich odolnost vůči působení vnějších vlivů. Jsou vysoce odolné vůči 

kyselinám, zásadám, teplu, světlu a také redukčním a oxidačním účinkům. Z výše 

zmíněných důvodů při úniku do ţivotního prostředí v něm mohou dlouho setrvávat, a proto 

je řadíme do skupiny POPs. Jedná se o vysoce hydrofobní látky, u kterých se vzrůstajícím 

stupněm bromace klesá rozpustnost ve vodě a v plynné fázi. Důsledkem toho je snadná 

sorpce výše bromovaných PBDE na pevné částice v ovzduší, v sedimentech a také 

v půdách. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, jedná se o špatně degradovatelné látky, ze kterých se při 

nadměrném zahřívání, popřípadě vysokoteplotním spalování, mohou uvolňovat toxické 

látky v podobě polybromovaných dibenzofuranů a polybromovaných dibenzodioxinů. 

Nebezpečnost PBDE nespočívá v tom, ţe by byly těkavé a snadno se uvolňovaly do 

ţivotního prostředí, ale tkví v jejich schopnosti vázat se na prachové částice, které jsou 
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všudypřítomné a mohou být unášeny větrem na dlouhé vzdálenosti, snadno ulpívají na 

lidském těle, potravě nebo mohou být vdechnuty. 

PBDE mohou nepříznivě ovlivňovat, ţivotní prostředí, ţivočichy a mohou mít 

negativní dopad i na lidské zdraví. Z těchto důvodů se setkáváme s legislativními 

nařízeními a zákazy pouţívání některých látek patřících do skupiny PBDE. Dle 

Stockholmské úmluvy jsou PBDE zařazeny mezi POPs (Stockholm convention, 2008) 

a dále jsou podle nařízení EU 757/2010 stanovené přesné limitní hodnoty, 

popřípadě jsou vyjmenovány výrobky, ve kterých nesmí být obsaţeny 

následující látky: tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether 

a heptabromdifenyether. Dalším nařízením týkajícím se PBDE je evropská směrnice 

2002/95/ES, která stanovuje, ţe v materiálech nesmí být obsaţeno více neţ 10 mg.kg
-1

 

výše zmíněných látek a nesmí být pouţity ve výrobě elektrických a elektronických 

zařízení. Pouţívání komerčních směsí penta-BDE a okta-BDE je od roku 2004 zakázáno 

v rámci celé Evropské unie, tento zákaz následovaly i USA. Ovšem Čína, jakoţto největší 

producent elektroniky, zaplavující celý svět, tyto směsi vyuţívala nadále a jejich pouţití 

omezovala postupně aţ do roku 2010 (Kosubová, 2010; Ali, 2011; Yu, 2012; Ying, 2014). 

2.2 Polybromované difenylethery v ţivotním prostředí 

Polybromované difenylethery jsou zařazeny mezi environmentální kontaminanty. 

Do ţivotního prostředí se uvolňují především při jejich výrobě, likvidaci, pouţívání 

výrobků je obsahujících a při jejich aplikaci. Jak jiţ bylo uvedeno výše, PBDE jsou málo 

rozpustné a málo těkavé látky, které se do jednotlivých sloţek ţivotního prostředí dostávají 

adsorbovány na prachové částice, či pomocí částic uvolňovaných z výrobků, ve kterých 

jsou obsaţeny. Hlavními zdroji emisí PBDE jsou úniky při výrobě PBDE samotných a při 

jejich dalším pouţití, jako je například výroba polyuretanových pěn a plastů. Dále mohou 

být do ţivotního prostředí emitovány při zpracování produktů obsahujících PBDE 

na konečné výrobky, například v podobě nábytku. Dalším způsobem je uvolňování PBDE 

z výrobků, ve kterých jsou obsaţeny, například opět z nábytku, čalounění atd. během jejich 

uţívání. V neposlední řadě se PBDE mohou uvolňovat do ţivotního prostředí během 

procesu skládkování, spalování či jiného procesu zneškodňování odpadů právě z výrobků, 

které se staly odpadem. 
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Stanovení obsahů PBDE je předmětem mnoha studií. Nejčastěji byly prováděny 

analýzy abiotických matric, jako jsou půda, sediment, čistírenský kal, vzduch, 

atmosférická depozice a v posledních letech byly prováděny studie zaměřené 

na koncentrace PBDE v prachových částicích z domácností. V důsledku výskytu PBDE 

v těchto sloţkách a jejich perzistence, špatné degradovatelnosti, schopnosti bioakumulace 

a především lipofilních vlastností, se dostávají do ţivých organismů a postupují 

potravinovými řetězci (Zehra et al., 2015). 

2.2.1 Vzduch 

Největší koncentrace PBDE v atmosféře byly naměřeny v hustě obydlených 

městských aglomeracích, coţ je způsobeno vyspělostí a úrovní populace. V dnešní době se 

ve většině domácností nachází nábytek a elektronická zařízení, ve kterých jsou obsaţeny 

PBDE. Dále byla ve studiích prokázána zvýšená koncentrace těchto látek ve vzduchu 

v okolí zdrojů, které souvisí s jejich výrobou, recyklací (Toms, 2009), ale také s montáţí 

nebo demontáţí elektronických zařízení, popřípadě s jejich skládkováním. Například 

Deng et al. (2007) v Číně stanovil medián koncentrací PBDE ve vzduchu 16 ng.m
-3

 právě 

v oblasti, kde dochází k recyklaci elektronického odpadu (Poustka a Hajšlová, 2005; Tue et 

al., 2013). 

Koncentrace PBDE ve vzduchu jsou ovlivňovány teplotou a mohou dočasně 

kolísat, tento jev je pozorován zvláště v letních měsících. V roce 2002, na přelomu dubna 

a května pozorovali vědci v Kanadě pokles koncentrací PBDE z koncentrací o velikosti  

88-1250 pg.m
-3

 na 10-20 pg.m
-3

. Účastníci tohoto pozorování předpokládali, ţe sníţená 

koncentrace je způsobená vyšší sorpční schopností čerstvě vyrašených listů a pupenů 

(Mariani, et al., 2008). Jiná studie uváděla rozdíly v koncentracích PBDE v závislosti 

na ročních obdobích, nelze ale jednoznačně vyslovit závěr, ţe by v určitém ročním období 

klesaly, nebo vzrůstaly hodnoty koncentrací pro všechny kongenery stejně (Yu, 2012). 

V atmosféře se vyskytují kongenery BDE-28 a BDE-47 převáţně v plynném 

skupenství s podílem 81-98 %. BDE-100 a BDE-99 se vyskytují rovněţ v plynné fázi, 

jejich podíl plynné sloţky však představují 36 % a 24 %. Některé kongenery byly 

detekovány pouze v pevné fázi (BDE-153, BDE-183 a BDE-209). Dominantním 

kongenerem ve vzduchu je BDE-47, který byl detekován s podílem kolem 85 % (Mariani, 

et al., 2008). 
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2.2.2 Půda 

PBDE se mohou silně adsorbovat na půdní matrice a sedimenty, coţ je 

charakterizováno jejich hodnotami rozdělovacího koeficientu Kow (Kosubová, 2010). 

V roce 2011 proběhla měření koncentrací PBDE adsorbovaných v půdách v různých 

oblastech světa. Konkrétně v některých lokalitách Velké Británie, v Norsku, Číně, USA 

v oblasti řeky Shiawassee a Saginaw, dále v Německu, Španělsku, Brazílii, Šanghaji, 

Kuvajtu a na Slovensku v Bratislavě. Naměřené koncentrace jednotlivých kongenerů 

v daných oblastech jsou zaneseny v Tabulka 2. Z hodnot uvedených v tabulce jednoznačně 

vyplývá, ţe naměřené koncentrace kongeneru BDE-209 zcela převyšují naměřené hodnoty 

ostatních kongenerů. Nejvyšší koncentrace byla zjištěna v Kuvajtu, konkrétně zde nabývá 

hodnoty 66 597 pg.g
-1

. Druhá nejvyšší naměřená koncentrace BDE-209 byla naměřena 

v USA v okolí řeky Shiawassee, která činila 41 170 pg.g
-1

. Co se týče ostatních kongenerů, 

nejvyšších hodnot dosahovaly kongenery BDE-47 a BDE-99 v jiţ výše zmíněných dvou 

oblastech. Vysoké hodnoty však byly zjištěny i na našem kontinentu, přesněji ve Velké 

Británii a Norsku (Gevao et al., 2011; Hůlková, 2012). 

Obdobná analýza půdní matrice proběhla také v Pákistánu, kde byly odebrány 

vzorky ze tří odlišných oblastí, z městské oblasti, průmyslové a zemědělské. Vzorky byly 

odebírány v letech 2008 aţ 2012. V této studii bylo analyzováno deset kongenerů (BDE-

47, -49, -99, -100, -118, -119, -153, -154, -138 a BDE-183), jejichţ medián koncentrací 

v průmyslové krajině byl 681 pg.g
-1

, v městské krajině 484 pg.g
-1

a zemědělské 110 pg.g
-1

. 

Ve všech vzorcích dominovaly kongenery BDE-47, -99, -100, -153 a BDE-183 (Zehra et 

al., 2015). 

Při porovnání hodnot uvedených v Tabulka 2 s hodnotami analýzy provedené 

v Pákistánu se dominující kongenery shodují, avšak koncentrace PBDE v městských 

oblastech Pákistánu jsou v porovnání s městy uvedenými v tabulce 2 někdy aţ 

mnohonásobně niţší, coţ můţe být způsobeno nízkou ţivotní úrovní Pákistánců. 
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Tabulka 2: Koncentrace PBDE v půdě z jednotlivých oblastí (Gevao et al., 2011) 

Oblast/kongenery 
Koncentrace jednotlivých kongenerů v pg.g

-1 

BDE-

28 
BDE-

47 
BDE-

99 
BDE-

100 
BDE-

153 
BDE1-

154 
BDE-

183 
BDE-

209 

Birmingham (město), 

VB 
13-116 101-909 

117-

1710 
38-392 

41,8-

410 
29,7-

357 
n.d. n.d. 

Birmingham (venkov), 

VB 
4,3-10,8 

34,6-

69,0 
88,1-

131 
17,1-

25,2 
13,6-

25,6 
14,1-

19,8 
n.d. n.d. 

VB (louky) 
12,0-

21,0 
7-520 78-3200 8-470 19-600 8-240 10-900 n.d. 

VB (lesy) 
8-200 50-1400 

190-

3200 
11-360 38-1200 14-420 

10,0-

7000 
n.d. 

Norsko (lesy) 8,0-49 12-860 63-1400 18-230 11-270 13-310 9-130 n.d. 

Harbin city, Čína 

<LOD-

6,3 
<LOD-

29,9 
<LOD-

29,5 
<LOD-

7,24 
<LOD5,

01 
<LOD-

2,35 
<LOD-

8,60 
<LOD-

1750 

Shiawassee (oblast 

kolem řeky), USA 

<10-

200 
90-6290 

100-

5780 
200-

1050 
<10-

490 
<10-

520 
  

600-41 

170 

Saginaw (oblast kolem 

řeky), USA 
<10-20 10-680 10-520 

<10-

160 
<10-70 <10-60   

<40-19 

220 

Saginaw (oblast kolem 

řeky), USA 
<10-20 10-420 

<10-

270 
<10-90 <10-20 <10-20   

<40-

2160 

Pujalt Španělsko   690 630 1080 940 930 1870 14 600 

Mohuč, Německo 18 490 91 92 290 43 19 760 

Manaus, Brazílie <LOD <LOD 71 <LOD 330 33 <LOD 500 

Bratislava, Slovensko 20 65 34 <LOD 16 26 <LOD <LOD 

Šanghaj (město), Čína 

<LOD-

20,1 
3,2-230 

0,17-

137 
0,91-

101 
<LOD-

28,4 
<LOD-

10,4 
<LOD-

92,9 
1,29-

2910 

Kuvajt (město) 
3,3-63,4 

68,7-

2099,6 
107-

2956,6 
13,9-

392 
11,8-

294,5 
8,2-22,4 

12,7-

107,7 
3121,3-

66 597 

Kuvajt (město) 
0,5-4,0 8,0-81,4 

7,4-

149,2 
1,0-25,0 1,2-23,1 1,1-15,9 0,8-18,0 

289-15 

594 

2.2.3 Usazený materiál v akvatickém prostředí a sediment 

PBDE byly detekovány rovněţ v usazeném materiálu a sedimentech v akvatickém 

prostředí. Jedna z analýz usazeného materiálu ve vodném prostředí byla provedena 

na italském jezeře Maggiore. Došlo zde k odebrání materiálu v hloubce 30 metrů, 3 metry 

nad samotným sedimentem. Výsledkem bylo stanovení převáţného výskytu kongenerů 

BDE-47 a BDE-99 o koncentracích 2,0 a 1,7 ng.g
-1

. Kongenery BDE-183 a BDE-209 zde 

byly zjištěny v menší míře, v koncentracích 0,46 a 0,52 ng.g
-1

. 

V samotném sedimentu jezera byly opět detekovány kongenery BDE-47 a BDE-99 

o koncentracích v rozmezí od 0,018 aţ 0,89 ng.g
-1

 BDE-47 a BDE-99 v rozmezí 
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od 0,022 aţ 1,30 ng.g
-1

. BDE-183 nabývalo koncentrací od 0,0076 do 0,18 ng.g
-1

 a BDE-

209 bylo stanoveno v koncentraci niţší neţ 0,010 aţ 24,5 ng.g
-1

. Tyto naměřené hodnoty 

odpovídaly naměřeným koncentracím PBDE obsaţeným v usazených materiálech a 

sedimentech vodních ekosystémů sladkých vod v Evropě (Mariani et al., 2008). 

2.2.4 Prachové částice 

V prachových částicích, které se vyskytují všude okolo nás, dosahují koncentrace 

PBDE vyšších hodnot, neţ je tomu v případě jiných pevných matric. Zatímco koncentrace 

v sedimentech dosahují koncentrace v řádech pg.g
-1

 a ng.g
-1

, koncentrace PBDE 

v prachových částicích se pohybují v řádech ng.g
-1

 aţ µg.g
-1

. Nejvyšší naměřené 

koncentrace PBDE v prachových částicích vykazuje kongener BDE-209, jehoţ hodnoty se 

pohybují právě v řádech µg.g
-1

. Tato problematika bude podrobněji rozebrána v kapitole 

č. 2.3. 

2.2.5 Ţivé organismy 

Polybromované difenylethery, jak jsem jiţ několikrát uvedla, jsou lipofilní 

a bioakumulativní látky. Právě díky těmto vlastnostem se hromadí v potravinových 

řetězcích a byly u nich prokázány toxické účinky. Akutní toxicita PBDE je relativně nízká. 

Zjišťováním míry chronické toxicity se zabývá mnoho studií, např. jedna byla prováděna 

na krysách a prokázala vývojovou neurotoxicitu PBDE. Dalším z mnoha negativních 

následků je moţnost poruchy produkce hormonů štítné ţlázy. Z toho důvodu jsou řazeny 

do skupiny látek endokrinních disruptorů. PBDE také negativně ovlivňují reprodukční 

funkce a růst vodních ţivočichů. U citlivých jedinců mohou PBDE při bezprostřední 

expozici způsobovat dráţdění pokoţky a očí. Díky lipofilním vlastnostem pak mohou 

poškozovat játra. Některé látky z této skupiny mohou ohroţovat vývoj plodu či negativně 

ovlivňovat imunitní reakce člověka (Janssen. 2005; Ibhazehiebo et al., 2010; Kosubová, 

2010; Vrkoslavová, 2011;). 

Detekce PBDE v ţivých organismech probíhá přibliţně jiţ od 80. let 20. století. 

Na dané téma probíhá ve světě velké mnoţství studií. V roce 1981 ve Švédsku byla 

laboratorně zjištěna přítomnost PBDE v rybách, např. ve štice, mořském pstruhovi a úhoři. 

Kromě ryb se PBDE vyskytovaly také v tkáních tuleňů a u některých druhů ptáků, dokonce 

i v jejich vejcích. Koncentrace se pohybovaly řádově v ng.g
-1

 tuku. Nejvyšší koncentrace 
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byly nalezeny u ryb, které ţijí v okolí podniků, které se zabývají přímo výrobou PBDE 

popřípadě jejich dalším zpracováním (Poustka a Hajšlová, 2005). 

Na konci 20. století proběhly napříč světem rozsáhlé studie ţivočichů, které se 

zabývaly měřením koncentrací PBDE a stanovením jejich kongenerů v tkáních těchto 

ţivočichů. Několik studií bylo také zaměřeno na ptáky, ptačí vejce a vodní ţivočichy. 

Například v Anglii a Walesu probíhalo stanovování PBDE v játrech kormoránů. Jednotlivé 

vzorky byly odebrány v zimním období v letech 1996-1997 a 1999-2000. Koncentrace 

PBDE se pohybovaly v rozmezí 1,8-140 µg.kg
-1

 ţivé váhy, přičemţ největší zastoupení 

mělo BDE-47. Další studie koncentrací PBDE probíhala v Evropě na ptactvu. Zabývala se 

porovnáním koncentrací PBDE v organismech vodního a suchozemského ptactva. 

Zjištěným výsledkem bylo, ţe ptáci ţijící na pevnině mohou být vystaveni více 

bromovaným PBDE neţ vodní ptáci. Během výzkumu došlo také ke stanovování PBDE 

v potravinovém řetězci mořských ţivočichů z Norska. PBDE byly nalezeny téměř ve všech 

mořských organismech, např. ve hvězdici růţové (Asteria rubens), raku poustevníčku 

(Pagurus bernhardus), sledi obecném (Clupea harengus), tresce bezvousé (Merlangius 

merlangus) a tresce obecné (Gaudus morhua). Z mořských savců byl zkoumán tuleň 

obecný (Phoca violina) a sviňucha obecná (Phocoena phocoena). Tuleň a sviňucha byli 

vybráni záměrně, neboť kaţdý z nich zastupuje jinou úroveň potravinového řetězce. Všech 

šest hlavních kongenerů PBDE (BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153 a BDE-

154) bylo detekováno ve všech zkoumaných druzích. Například BDE-47 bylo detekováno 

v koncentracích: u bezobratlých druhů od 2,6–118 µg.kg
-1

 tuku, v játrech ryb byla 

koncentrace 7,6-307 µg.kg
-1

 tuku a u savců se koncentrace pohybovala od 57–9250 µg.kg
-1

 

tuku (Law et al., 2003). 

PBDE, kromě výše zmíněného, je moţné detekovat také v lidském organismu, 

do kterého se dostávají vdechnutím nebo absorpcí pokoţky prachových částic, na které se 

PBDE adsorbovaly z prostředí. Dalším způsobem vniknutí PBDE do lidského organismu je 

pozření kontaminované potravy, kterou představují např. tučné ryby. Tyto látky jsou pro 

lidský organismus toxické a při dlouhodobém vystavování mohou způsobovat zvýšený 

výskyt rakoviny prsu, varlat a mohou ovlivňovat hladinu hormonů štítné ţlázy (Siglová et 

al., 2007).  
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V posledních letech probíhají výzkumy na téma vlivu PBDE na zdraví člověka. 

Některé z nich naznačují určitou souvislost mezi prenatálním a postnatálním vystavením 

těmto látkám a psychologickými funkcemi. Například byla nalezena spojitost mezi 

poruchami pozornosti a vystavením PBDE u dětí. Stejně tak postnatální vystavení 

kongeneru BDE-47 je spojováno se zvýšeným rizikem poruchy pozornosti, ne však 

hyperaktivity. Dále se také zkoumá potenciální vliv PBDE na kardiovaskulární systém a ve 

Švédsku byla provedena studie, která prokázala akumulaci penta-BDE v mateřském mléce 

(Raloff, 2007; Brooks, 2014). 

2.3 Polybromované difenylethery ve vnitřním prostředí 

Polybromované difenylethery se do vnitřního prostředí, tedy do domácností, 

kanceláří, škol atd. dostávají buď z venkovních prostor většinou adsorbované 

na prachových částicích, nebo se vyskytují v domácnosti v některém elektronickém 

zařízení, jako je počítač, televize apod. nebo v nábytku, viz tabulka 1. Vzhledem 

k legislativním nařízením týkajících se některých kongenerů PBDE se pouţívání těchto 

zpomalovačů hoření značně reguluje. V nových výrobcích by se neměly vyskytovat, stále 

se však s nimi můţeme v domácnostech setkat buď ve starém nábytku, elektronickém 

zařízení, nebo v některém výrobku z Číny, která na omezení pouţívání nejzávaţnějších 

environmentálních polutantů z řady PBDE (penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE) 

nepřistoupila ve stejné době jako Evropa. Omezování pouţívání penta-BDE a okta-BDE 

v Číně probíhalo v letech 2004 aţ 2010, co se týče pouţívání deka-BDE směsí v USA a 

Kanadě, jsou vyřazovány z výroby od roku 2013(Zhu, 2015). 

Vzhledem k výše popsaným negativním účinkům na lidské zdraví se v posledních 

letech začala provádět měření PBDE ve vzorcích prachu z domácností potaţmo z vnitřních 

prostor, ve kterých se člověk dennodenně vyskytuje. 

Ve své práci se zabývám stanovením koncentrací PBDE v prachu, pocházejícím 

z domácností, coţ je heterogenní směs, kterou tvoří převáţně biologické materiály, jako je 

lidská kůţe, vlasy, roztoči, spory plísní, částice půdy přilepené na botách, ale také částice 

z vnitřních aerosolů vznikajících při vaření, vytápění, popřípadě při kouření cigaret. Prach 

ve vzduchu pouze nepoletuje, ale také velice snadno usedá. Například na potraviny a 

podlahy proto je přenos PBDE usazených na prachových částicích z vnějšího prostředí do 
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organismu člověka velice snadný. Právě díky těmto vlastnostem jsou účinkům PBDE 

vystaveny malé děti, které se často pohybují na zemi, mají tendenci si olizovat ruce a dávat 

si vše do úst (Fromme et al., 2014). 

Jak jiţ bylo v předchozí kapitole uvedeno, koncentrace PBDE adsorbovaných 

na prachové částice se pohybují v řádově vyšších koncentracích neţ například v půdě. 

Konkrétně jsou tyto koncentrace naměřeny v řádech ng aţ µg.g
-1

. Dominantním 

kongenerem zjištěných PBDE v domácím prachu je BDE-209, coţ lze přičítat 

k rozšířenému uţívání dekabromovaných difenyletherů, jako je Saytex 102E a Bromkal 

82-0DE. Následným převládajícím kongenerem je BDE-183, který je řazen mezi hepta-

BDE kongenery a je jedním z primárních kongenerů přítomných v okta-BDE výrobcích. 

Dalšími naměřenými dominantními kongenery byly kongener BDE-99 a BDE-47, které 

jsou přítomné v penta-BDE produktech (Ying, 2012). 

Bylo provedeno několik studií zabývajících se měřením koncentrací PBDE ve 

vzorcích domácího prachu. V září 2014 například publikoval svou studii Król. Studie byla 

prováděna na severu Polska a zabývala se výskytem PBDE v domácím prachu a  lidských 

vlasech. Závěrem bylo zjištění, ţe koncentrace naměřené ve vzorcích prachu byly vyšší 

neţ naměřené koncentrace ve vlasech. V obou případech byl dominujícím kongenerem 

BDE-209 s hodnotou mediánu všech koncentrací 219 ng.g
-1

ve vzorcích prachu a pro 

srovnání střední hodnota koncentrací ve vlasech byla 9,5 ng.g
-1

. Ve vzorcích prachu dále 

převládaly kongenery BDE-28, BDE-47 a BDE-99, coţ vysvětlují tím, ţe tyto kongenery 

jsou hlavními sloţkami penta-BDE směsí, které se často přidávají jako přísady do 

polyuretanových pěn pro výrobu čalouněného nábytku, matrací a polštářů. Například 

kongener BDE-100 nebyl přítomen v ţádném z odebraných vzorků, i kdyţ je podobný 

kongenerům BDE-47 a BDE-99. To však můţe být způsobeno menším procentuálním 

zastoupením v penta-BDE směsi. Pro srovnání BDE-47 a BDE-99 jsou v penta-BDE 

obsaţeny z 38-47 % a 45-49 %, přičemţ BDE-100 pouze z 8-13 % (Król, 2014). 

Také v Číně proběhla detekce PBDE ve vzorcích prachu z domácností, ale i 

z veřejných prostor. Vzorky byly sbírány v roce 2010 po dobu tří měsíců, od února do 

března. Bylo stanoveno 14 PBDE kongenerů (BDE-17, -28, -47, -49, -66, -85, -99, -100, -

138, -153, -154, -183, -190 a BDE-209). Dominujícím kongenerem byl opět BDE-209, 

který byl naměřen ve všech vzorcích a hodnota mediánu ze všech vzorků činí 1090 ng.g
-1

. 
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Mediány ostatních kongenerů se pohybují v rozmezí od 0,286 do 2,13 ng.g
-1

 z čehoţ jasně 

vyplývá, ţe koncentrace BDE-209 jsou mnohonásobně vyšší neţ koncentrace ostatních 

kongenerů (Zhu, 2015). 

Vzhledem k tomu, ţe PBDE se pomocí prachu dostávají do lidského organismu, 

ve výše popsaných studiích byly vypočítány i jejich denní příjmy, kterým jsou obyvatelé 

zkoumaných prostor vystaveni. Tyto denní příjmy se počítají pomocí následujících vztahů: 

𝐷𝐸𝐷𝑖 =
𝐶 ∗ 𝐷𝐼𝑅 ∗ 𝐼𝐸𝐹

𝐵𝑊
 

DEDi – denní dávka PBDE z prachu příjmem potravy 

C – koncentrace PBDE v prachu v ng.g
-1

 

DIR – denní příjem prachu v g.den
-1

 

IEF – expozice prachovým částicím ve vnitřních prostorách (čas strávený ve 

vnitřních prostorách za den) 

BW – váha jedince 

𝐷𝐸𝐷𝑑𝑎 =
𝐶 ∗ 𝐵𝑆𝐴 ∗ 𝑆𝐴𝑆 ∗ 𝐴𝐹 ∗ 𝐼𝐸𝐹

𝐵𝑊 ∗ 1000
 

DEDda – denní dávka PBDE z prachu absorpcí kůţe 

BSA – plocha lidské kůţe 

SAS – mnoţství prachu přilnutého na kůţi v mg.cm
-2

 

AF – podíl PBDE adsorbovaných kůţí 

V tomto pozorování bylo sledováno pět skupin lidí různého věku (kojenci, batolata, 

děti, mládeţ a dospělí), kdy hodnota DEDi nabývala následujících mediánů koncentrací pro 

jednotlivé skupiny. U kojenců byl medián 3,78 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, u batolat 5,43 

ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, dětí 1,23 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, u mládeţe 0,69 ng.kg
-1

 

tělesné váhy za den a u dospělých 0,53 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den. Střední hodnoty 

koncentrací DEDda dosahovaly hodnoty u kojenců 0,46 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, 

u batolat 0,59 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, u dětí 0,30 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den, 

u mládeţe 0,21 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den a u dospělých 0,18 ng.kg
-1

 tělesné váhy za den 

(Ning Zheng, 2015). V polské studii byly sledovány dvě věkové skupiny, jednalo se 
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o batolata ve věku 1-2 roky a osoby starší 18 let. Denní dávky PBDE poţitím prachu však 

nebyly přepočítány na hmotnost jedinců, proto se jejich hodnoty liší a nejsou porovnatelné. 

Na rozdíl od čínské studie rozdělili polští badatelé svá měření na penta-BDE a deka-BDE, 

kdy jejich hodnoty u batolat nabývaly 50 mg/den a 200 mg/den a u dospělých 20 mg/den a 

50 mg/den (Król, 2014). Ve výsledcích lze pozorovat, ţe koncentrace směsi penta-BDE 

jsou niţší neţ koncentrace deka-BDE. Tento jev je přisuzován legislativnímu zákazu 

pouţívání penta-BDE směsí. 

Výsledky těchto studií potvrzují výše uvedenou informaci, ţe kojenci a batolata 

jsou vystaveni daleko větším koncentracím PBDE neţ dospělí jedinci. Vezmeme-li 

v úvahu, ţe PBDE jsou detekovány také v mateřském mléce, pak nejohroţenější skupinou 

vlivu PBDE jsou právě děti od 0-2 let. 

Studiem PBDE v mateřském mléce se zabývali např. v Šanghaji v roce 2007. Byly 

stanovovány PBDE ve 48 vzorcích, kdy 29 vzorků pocházelo od ţen pracujících 

v kanceláři a 19 vzorků bylo získáno od ţen v domácnosti. Byly měřeny koncentrace 14 

kongenerů (BDE-28, -47, -99, -100, -153, -154, -183, -196, -197, -203, -206, -207, -208 a 

BDE-209). Ve všech vzorcích byly identifikovány všechny kongenery. Dominujícím 

kongenerem byl BDE-209 s mediánem koncentrací 1,8 ng.g
-1

 tuku, mediány koncentrací 

ostatních kongenerů se pohybovaly v rozmezí od 0,07 do 0,84 ng.g
-1

 tuku (Shengtao, 

2012). Pro porovnání uvádím výsledky některých studií prováděných v Evropě, například 

v Norsku, kde byly vzorky odebírány v letech 2003 aţ 2005, a byl zjištěn obsah BDE-209 

0,6 ng.g
-1

 tuku (Thomsen et al., 2010). Ve Francii byly vzorky shromaţďovány v letech 

2004-2006, zjištěná koncentrace BDE-209 byla 1,9 ng.g
-1

 tuku (Antingnac et al., 2009). 

Studie byla provedena také ve Španělsku v letech 2003-2004, kde byla stanovena 

koncentrace BDE-209 byla 2,9 ng.g
-1

 tuku. 

K problematice PBDE v mateřském mléce vědci uvádějí, ţe se v následujících 

desítkách let budou koncentrace těchto látek exponenciálně zvyšovat, čímţ se bude 

zvyšovat i jejich vliv na člověka a jeho zdraví. 

Vzhledem k naměřeným koncentracím PBDE v lidské krvi, mléce a tuku vyvstává 

podezření, ţe tyto látky mohou pronikat přes placentu přímo k plodu, coţ by mohlo 

poškodit vývoj mozku, reprodukčních orgánů a celkově diferenciaci pohlaví plodu. Z toho 

důvodu byl proveden v Austrálii výzkum, ve kterém vědci zkoumali vzorky krevní plazmy 
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těhotných ţen. Vzorky krevní plazmy byly odebrány 363 ţenám, z toho u 164 byly 

detekovány PBDE. Dominujícím naměřeným kongenerem byl BDE-47 s průměrným 

procentuálním zastoupením 42,2 % ve všech odebraných vzorcích s mediánem 

naměřených koncentrací 21,4 pg.g
-1

. Druhým nejvíce vyskytujícím se kongenerem byl 

BDE-153 s průměrným procentuálním zastoupením 27,8 % ve všech odebraných vzorcích 

s mediánem naměřených koncentrací 12,2 pg-g
-1

. U některých respondentek byly odebrány 

vzorky prachu z jejich domovních vysavačů, přičemţ byly zjištěny korelace mezi 

koncentracemi jednotlivých kongenerů v prachu z vysavače a z krevní plazmy. Kongener, 

který převaţoval ve vzorku z vysavače, byl zároveň dominujícím kongenerem naměřeným 

v krevní plazmě respondentky, i kdyţ v daleko niţší koncentraci (Stasinska et. al, 2014). 
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2.4 Metody stanovení polybromovaných difenyletherů 

Dle Raclavské et. al se metody pro stanovení polybromovaných difenyletherů dělí 

na standardizované a nestandardizované (Raclavská et. al,2008). 

2.4.1 Standardizované metody 

„ISO 22032:2006 Water quality – Determination of selected polybrominated 

diphenyl ethers in sediments and sewage sludge. Method using extraction and gas 

chromatography/mass spectrometry. Tato norma specifikuje metodu pro stanovení 

vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v sedimentech a kalech plynovou 

chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí s ionizací nárazem elektronů. 

Metoda je pouţitelná pro vzorky obsahující 0,05 µg.kg
-1

 aţ 100 µg.kg
-1

 různých kongenerů 

polybromovaných difenyletherů. V normě je uveden postup pro stanovení 7 difenyletherů 

(tetra aţ dekadifenyletheru). Metoda je pouţitelná i pro jiné, v normě neuvedené 

polybromované difenylethery, po dostatečné validaci. Postup je zaloţen na extrakci těchto 

látek ze sušiny různými rozpouštědly, čištění extraktu na silikagelu a po zakoncentrování 

stanovení kapilární plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí. 

Výsledky se uvádějí na dvě platné číslice. 

U.S. EPA Method 1614: 2007 Brominated Diphenyl ethers in water, soil, 

sediments and tissue by HRGC/HRMS. EPA-821-R-07-005. Norma vychází z U.S. EPA 

metody 1668A. Vzorek půdy se vysuší na vzduchu, podrtí se a pomele pod < 1 mm. 

Naváţka pro extrakci Soxhletem (Soxhlet/Dean-stark extraction) je 10 g sušiny. Po 

extrakci je naspikován standard do extraktu a extrakt je zakoncentrován. Extrakt můţe být 

přečištěn zpětnou extrakcí s H2SO4, gelovou permeací, silikagelem, Florisilem nebo Al2O3. 

Po vyčištění je extrakt zkoncentrován na 20 µl, alikvotní část extraktu je injektována do 

plynového chromatografu. Hmotnostní detektor musí mít vysoké rozlišení (> 5 000). Pro 

kaţdý stupeň bromace je monitorován m/z pomocí předurčených retenčních časů. BDE 

kongenery jsou identifikovány pomocí retenčních časů a z iontového poměru m/z 

porovnáním s retenčními časy standardů. Snímání spekter v modu SICP (selected ion 

current profile). 

U.S. EPA Method 8270°C Semivolatile organic compounds by gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS): Metoda je určena pro stanovení 

polotěkavých organických látek, mezi vyjmenovanými látkami se uvádí 4-bromophenyl 
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fenyl ether. Pro přípravu vzorku je doporučená metoda U.S. EPA 3541 – Automated 

Soxhlet Extraction. 

2.4.2 Nestandardizované metody stanovení 

V tuhých matricích bylo nejvyšší výtěţnosti dosaţeno automatizovanou 

Soxhletovou extrakcí. Extrakce kapalinou se doporučuje spíše pro analýzy ve vodách. 

Zvýšení selektivity při stanovení PBDE se dosahuje pouţitím silikagelu a přečištěním 

vzorků v kyselinách. Extrakt je analyzován plynovou chromatografií s vysokým rozlišením 

(HRGC) s hmotnostním detektorem (MS). PBDE se často stanovují metodou U.S. EPA 

8270C s pouţitím plynového chromatografu s vysokým rozlišením a hmotnostním 

detektorem (HRGC/MS). Citlivost metody byla zvýšena pouţitím optického 

velkoobjemového injektoru ATAS (Optic Large Volume Injector LVI), který umoţnuje 

nástřik 20 µl do plynového chromatografu. Po odstranění přebytku rozpouštědla se pouţívá 

vysoký pulzní tlak pro zavedení vzorku přes chladný injekční port, coţ zamezuje 

termickému rozkladu a umoţňuje pouţití kratší kolony. Tímto způsobem byla docílena 

mez detekce 1 ng.ml
-1

 pro PBDE-47, PBDE-66, PBDE-71 a 200 ng.l
-1

 pro BDE-209. 

Cole J., Philips E., Conoley M.: Quadrupole GC/MS analysis of polybrominated 

diphenyl ethers (PBDE) in environmental samples. Thermo Scientific – Aplikační list: 

10047. Austin, Texas, USA. V publikaci je popsáno stanovení deseti kongenerů PBDE, 

které byly stanoveny GC/MS s přístrojem TRACE DSQ firmy Thermo Scientific se 

softwarem Xcalibur. Elektronová energie se mění od 70 eV do 130 eV. Tento rozsah byl 

vybrán s ohledem na pozorovanou změnu intenzity píku a signálu pro DekaBDE, která se 

zvyšuje s elektronovou energií aţ do – 130 eV. Byla pouţita 15m kolona TRACE TR-5, o 

průměru 0,25 mm. Kratší kolona byla vybrána z důvodu, ţe vysokomolekulární kongenery 

mohou projít kolonou při niţších teplotách rychleji a minimalizují se tak podmínky pro 

jejich rozpad při průchodu chromatografickou kolonou. Kvadrupolový hmotnostní 

spektrometr TRACE DSQ má rozsah scanu aţ 1050 amu. Extrakce PBDE byla provedena 

mícháním vzorku půdy (14,30 g) s dichlormethanem a následnou dispergací v ultrazvuku 

po dobu 10 minut. Přebytek rozpouštědla byl odstraněn filtrací přes skelnou vatu. Po 

odstranění dichlormethanu bylo ke vzorku přidáno 5 ml isooktanu. Následně byl vzorek 

naspikován roztokem standardu. Jako interní standard byl pouţit tetra BDE. Metoda 

umoţňuje detekovat koncentrace 2 pg.µl
-1

. 
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Qin Xiao, Duan J., He M., Zu W. (2007): Analysis of BDEs in soil, dust, spiked 

lake water and human serum samples by hollow fiber-liquid phase microextraction 

combined with GC-ICP-MS. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 

V.18, 1740-1748. V této metodě se pouţívá mikroextrakce kapalné fáze pomocí dutého 

mikrovlákna (HF-LPME) s následnou analýzou GC-ICP-MS. Ke vzorku se přidává 

rozpouštědlo, přídavek methanolu má silný pozitivní vliv na výtěţnost extrakce. Po 

uplynutí zvolené extrakční doby (5 aţ 60 minut) se vlákno opět zasune do jehly a přemístí 

do nástřikového prostoru plynového chromatografu. V nástřikovém prostoru se vlákno 

vysune do vyhřívaného prostoru, vlivem vysoké teploty (250 aţ 300 °C) jsou zachycené 

analyty desorbovány a proudem nosného plynu se vnáší na kolonu. HF-LPME umoţňuje 

selektivně uvolnit analyty z komplexní matrice. V optimálních podmínkách se rozsah 

metody pohybuje v rozmezí od 15,2 do 40,5 ng.dm
-3

, standardní odchylka této metody je 

menší neţ 10 %“(Raclavská et. al, 2008). 
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3 Praktická část 

Praktická část se zabývá odběrem vzorků, jejich přípravou k analýze a samotným 

stanovením koncentrací PBDE metodou GC/MS/MS v jednotlivých vzorcích. 

K vypracování praktické části byly pouţity tyto laboratorní přístroje a pomůcky: 

 Analytické váhy Tecator 6110 BALANCE 

 Exikátor 

 Extraktor pro extrakci za zvýšeného tlaku SPE firmy Büchi – typ: Speed 

Extractor E-916, přístroj byl pořízen z projektu ENET 

 GC/MS/MS: Plynový chromatograf s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií  pracující v modu SRM s ionizací nárazem elektronů (EI). 

Analyzátor s trojitým kvadrupólem firmy Thermo Scientific TSQ Quantum 

XLS Triple Quadrupole. GC/MS/MS je vybaven operačním programem 

Xcalibur. Systém je vybaven split/splitless nástřikem a kapilární kolonou 

GTG-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm. Nosný plyn je helium, kolizním 

plynem je argon, přístroj byl pořízen z projektu ENET  

 Kolona na silikagel o velikosti 20 mm x 170 mm s rezervoárem 34 mm 

x 75 mm 

 Laboratorní sklo (kádinky, vialky, pipetky) 

 Laboratorní sušárna Ecocell 55 RMT 

 Odměrné sklo (odměrné baňky, hamiltonky) 

 Vakuový koncentrátor Turbovap II – Caliper Sciences – zařízení 

pro odpařování inertním plynem, dusíkem 

Dále byly k praktické části pouţity následující chemikálie a standardy: 

 Hexan, čistota HPLC 

 Aceton, čistota HPLC 

 Silikagel; aktivovaný při 140°C po 24 h, uchovávaný v exikátoru se 

zábrusem a silikagelem 

 Síran sodný bezvodý, Na2SO4, práškový 

 Skleněné kuličky 

 Skelná vata silanizovaná 
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 Demineralizovaná voda 

 Standardy firmy Wellington Laboratories, Kanada 

o BDE – MXF: Směsný standard nativních PBDE pro kvantifikaci, 

c = 2000ng/ml v toluenu; 1,2 ml, viz Tabulka 3 

o MBDE – MXFS: Směsný standard izotopově značených PBDE, 

c = 2000 ng/ml v toluenu; 1,2 ml, viz Tabulka 4 

Tabulka 3: Směsný standard nativních PBDE, řazeno vzestupně dle molekulové hmostnosi 

(Wellington laboratories, 2010) 

Chemický název kongeneru 
IUPAC 

číslování 
Zkratka 

Chemický 

vzorec 

Molekulová 

hmostnost 

[g/mol] 

2,4,4´ - Tribromodifenylether 28 BDE28 C12H7Br3O 406,91 

2,2´,4,4´ - Tetrabromodifenylether 47 BDE47 C12H6Br4O 485,81 

2,3´,4,4´ - Tetrabromodifenylether 66 BDE66 C12H6Br4O 485,81 

2,2´,4,4´,6- Pentabromodifenylether 100 BDE100 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,4,4´,5 – Pentabromodifenylether 99 BDE99 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,3,4,4´ - Pentabromodifenylether 85 BDE85 C12H5Br5O 564,71 

2,2´,4,4´,5,6´ - Hexabromodifenylether 154 BDE154 C12H4Br6O 643,61 

2,2´,4,4´,5,5´ - Hexabromodifenylether 153 BDE153 C12H4Br6O 643,61 

2,2´,3,4,4´,5´,6 - Heptabromodifenylether 183 BDE183 C12H3Br7O 722,51 

Tabulka 4: Směsný standard izotopicky značených 13C12-PBDE, řazeno vzestupně dle molekulové hmotnosti 

(Wellington laboratories, 2010) 

Chemický název kongeneru 

s izotopickým uhlíkem 
IUPAC 

číslování 
Zkratka 

Chemický 

vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

[g/mol] 

2,4,4´ - Tribromo[
13

C12]difenylether 28L 13
C-BDE28 13

C12H7Br3O 418,8 

2,2´,4,4´ - Tetrabromo[
13

C12]difenylether 47L 13
C-BDE47 13

C12H6Br4O 497,7 

2,2´,4,4´,6- Pentabromo[
13

C12]difenylether 100L 13
C-BDE100 13

C12H5Br5O 576,6 

2,2´,4,4´,5 – Pentabromo[
13

C12]difenylether 99L 13
C-BDE99 13

C12H5Br5O 576,6 
2,2´,4,4´,5,6´ - 

Hexabromo[
13

C12]difenylether 154L 13
C-BDE154 13

C12H4Br6O 655,5 
2,2´,4,4´,5,5´ - 

Hexabromo[
13

C12]difenylether 153L 13
C-BDE153 13

C12H4Br6O 655,5 
2,2´,3,4,4´,5´,6 - 

Heptabromo[
13

C12]difenylether 183L 13
C-BDE183 13

C12H3Br7O 734,39 

3.1 Odběr vzorků z vnitřního prostředí 

Vzorky byly odebrány do sklenic s uzávěrem o velikosti 150 ml. Sklenice byly 

pořádně vymyty saponátem a následně několikrát opláchnuty destilovanou vodou, tak aby 
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vzorky nebyly kontaminovány potravou či pouţitým saponátem. Do připravených sklenic 

byl vloţen prach odebraný z vysavače pouţívaného na daném místě. 

Celkově jsem odebrala 20 vzorků, z toho pět vzorků pochází z vnitřních prostor 

školek pro srovnání vystavení dětí účinkům PBDE a jeden vzorek pochází z kanceláří. 

Zbytek, tedy 13 vzorků bylo odebráno z domácností, přičemţ 1 z nich pochází 

z robotického vysavače.  

Všechny odebrané vzorky byly ručně homogenizovány a uloţeny na tmavém místě 

při 2–4 °C. 

3.1.1 Charakteristika vzorků 

Koncentrace PBDE v domácím prachu jsou ovlivněny stářím vybavení a 

mnoţstvím elektronických zařízení vyskytujících se v domácnosti. Z důvodu přehlednosti 

jsou tyto parametry zaznamenány v Tabulka 5 pro kaţdý odebraný vzorek. 

Tabulka 5: Charakteristika jednotlivých vzorků 

Číslo 

vzorku 
Původ Charakteristika 

1 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2010; 1 TV, 2 PC 

2 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2010; 2 TV 

3 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2003; 1 TV 

4 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2007, 1 TV, 2 PC 

5 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2003; 1 TV 

6 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2010, 2 TV 

7 domácnost vybavení do r. 2010, 1 TV, 1 PC 

8 domácnost vybavení do r. 2010, 1 TV 

9 domácnost vybavení do r. 2010, 1 TV, 3 PC 

10 domácnost 
vysávány 2 domácnosti, jedna s vybavením do r. 2000, druhá s 

vybavením po r. 2012; 3 TV, 2 PC 

11 domácnost vybavení včetně elektroniky do r. 2010; 1 TV, 2 PC 

12 domácnost 
vybavení včetně elektroniky pořízeno po r. 2010; 2 TV, 2 PC; 

robotický vysavač 

13 domácnost vybavení do r. 2008, 1 TV 

14 domácnost vybavení do r. 2006, 1 TV, 2 PC 

15 školka vybavení do r. 2006, 1 TV 

16 školka vybavení do r. 2010, 1 televize 

17 školka vybavení po r. 2012, 1 TV 

18 školka nábytek po r. 2012, nicméně starý koberec cca 20 let; 1 TV 

19 školka 
vybavení po roce 2012, ale vysává se i čistící zóna u vchodu; 1 TV a 1 

PC 

20 práce vybavení do r. 2010, 2 tiskárny, 1 plotter, 3 PC 
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3.2 Extrakce vzorků metodou SPE a SFE 

Extrakce je separační proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné 

fáze. Analyty se rozdělují mezi tyto dvě fáze na základě rozdílných rozdělovacích 

koeficientů v pouţitých rozpouštědlech. Čím větší je rozdíl těchto koeficientů mezi 

oddělovanými látkami, tím dokonalejší je jejich oddělení. Cílem extrakce je specifické 

oddělení rušivých sloţek od analytu. 

Proces extrakce probíhá ve třech krocích. V prvním probíhá úprava vzorku 

do extrahovatelné formy. V druhém kroku probíhá samotná extrakce a v posledním se 

provádí  případná izolace stanovované látky z organické fáze. Dochází tedy k reextrakci 

nebo odpaření rozpouštědla (Bielská, 2006; Poustka, 2007). 

3.2.1 Extrakce metodou SPE 

Extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku se v dostupné literatuře vyskytuje 

pod třemi moţnými názvy: SPE – Super Pressured Extraction, nebo PSE – Pressured 

Solvent Extraction, popřípadě jako ASE – Accelerated Solvent Extraction. Metoda SPE 

částečně vychází z extrakce kapalinou v nadkritickém stavu (SFE). Její odlišnost spočívá 

ve skupenském stavu rozpouštědla, které se na rozdíl od SFE u metody SPE pouţívá 

ve svém přirozeném kapalném stavu. Během této metody lze díky zvýšenému tlaku 

v extrakčních celách dosáhnout teplot 100–200 °C. Další výhodou zvýšeného tlaku se 

zvyšuje prostupnost rozpouštědla pevnou fází, coţ má za následek vyšší účinnost extrakce. 

Metoda SPE poskytuje spoustu výhod, mezi které patří vysoká extrakční rychlost, 

niţší spotřeba rozpouštědel a s tím související niţší náklady a zároveň menší zátěţ 

ţivotního prostředí. Další výhodou je vysoká míra automatizace a oproti Soxhletově 

extrakci i podstatně niţší časová náročnost (Proske, 2012). 

3.2.2 Extrakce metodou SFE 

SFE neboli extrakce tekutinou v nadkritickém stavu je alternativní metodou 

přípravy vzorků. Umoţňuje zkoncentrování analytů do malého objemu rozpouštědla. 

Mezi její výhody se řadí nastavení selektivity extrakce (teplota, tlak), rychlost 

a automatizace, úspora rozpouštědel, laboratorního nádobí, laboratorní práce a 

v neposlední řadě malá zátěţ ţivotního prostředí (Poustka, 2007; Borkovcová a 

Kostrhounová, 2013). 
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Principem této metody je vyuţití superkritické fluidní tekutiny při teplotách a tlaku 

nad kritickými hodnotami. Nejčastěji se vyuţívá CO2, které má kritické hodnoty teploty a 

tlaku velmi přijatelné pro pouţití (teplota 31,3 °C a tlak 74,8 MPa). Oxid uhličitý je 

netoxický, neexplozivní, snadno dostupný v poţadované čistotě a nezatěţuje ţivotní 

prostředí. Změnou teploty a tlaku v extraktoru lze ovlivňovat rozpouštěcí sílu CO2 a řídit 

tak selektivitu reakce. V praxi se pracuje s tlakem v rozmezí 40–70 MPa a teplotou  

60–150 °C. 

Negativním faktorem SFE je neschopnost extrakce polárních molekul, které mají 

své hojné zastoupení v reálných matricích (Bielská, 2006). 

3.2.3 Extrakce vlastních vzorků 

Vzorky byly vyextrahovány metodou SPE. Jedná se o metodu zrychlené extrakce, 

zaloţené na extrakci tuhé látky kapalným rozpouštědlem během krátkého časového 

intervalu za teplot aţ 200 °C a tlaků dosahujících aţ 150 bar (Bielská, 2006). 

Metoda SFE nebyla oproti původnímu plánu vůbec pouţita, vzhledem k tomu, ţe 

časová, ale i finanční náročnost překročily moţnosti pro vypracování bakalářské práce. 

Vytvoření metody pro extrakci superkritickou kapalinou bude předmětem diplomové 

práce. 

Všechny vzorky byly naváţeny na analytických vahách s přesností na čtyři 

desetinná místa. Jednotlivé naváţky vzorků jsou zaznamenány v Tabulka 6. Extrakce 

proběhla v extraktoru Büchi rozpouštědly acetonem a hexanem v poměru 1:1 za teploty 

100 °C a tlaku 100 bar s třemi cykly opakování z důvodu zvýšení výtěţnosti extrakce. 

Kaţdý cyklus trval 15 min, celková doba extrakce byla 1 h 10 min. Výhodou přístroje 

Büchi je časová nenáročnost, moţnost extrakce aţ šesti vzorků najednou a nízká spotřeba 

rozpouštědel, které jsou směšovány automaticky. 

K extrakci byly pouţity cely o objemu 20 ml a vialky o objemu 60 ml. Do kaţdé 

cely byl naspod umístěn filtr a kovová frita zajištěná závitníkem. Shora byly cely naplněny 

skleněnými kuličkami a naváţeným vzorkem prachu, který byl smíchán s cca 2 g 

práškového síranu sodného (Na2SO4). Síran se ke vzorku přidává z důvodu 

hygroskopických vlastností, aby ze vzorku odvedl vlhkost. Na vzorek prachu byly opět 
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přidány kuličky cca 1 cm od okraje cely a následně byla cela utěsněna filtrem. Takto 

připravené cely byly vloţeny do předehřátého extraktoru. 

Tabulka 6: Navážky vzorků 

Číslo 

vzorku 
Naváţka [g] 

1 2,0001 

2 2,0001 

3 1,6647 

4 2,0000 

5 2,0000 

6 2,0000 

7 2,0000 

8 2,0000 

9 2,0000 

10 2,0000 

11 2,0020 

12 2,0000 

13 2,0001 

14 2,0002 

15 1,5685 

16 2,0003 

17 2,0000 

18 2,0003 

19 2,0000 

20 2,0000 

Po vyextrahování vzorků do rozpouštědla byly extrakty zakoncentrovány asi 

na 10 ml. Zakoncentrování vzorků proběhlo v atmosféře dusíku ve vakuovém 

koncentrátoru Turbovap II při teplotě 40 °C. 

Zakoncentrované extrakty byly dále čištěny ve skleněné kolonce přes silikagel. 

Skleněná kolonka byla zazátkována skelnou vatou, na kterou bylo přidáno 1,8 g 

aktivovaného silikagelu a 1,8 g síranu sodného (Na2SO4). Silikagel byl před pouţitím 

aktivován při 140 °C po dobu 24 hod a následně uchován v exikátoru do doby pouţití. 

Takto připravená kolonka byla nejdříve pročištěna hexanem, po přečištění byl 

na začátek kolony vlit zakoncentrovaný extrakt. Na vrstvě síranu se zachytily pevné částice 

a částečná vlhkost. Cílové analyty byly z kolony vyeluovány 20 ml hexanu. Vzniklé eluáty 

byly zkoncentrovány dusíkem na objem 1 aţ 5 ml. 
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3.3 Analýza vzorků metodou GC/MS/MS 

Vzniklé eluáty po extrakci byly pro metodu GC/MS/MS dále frakcionovány na 

objem 1 ml, do kterého byl přidán izotopicky značený standard o koncentraci 80 ng.ml
-1

. 

GC/MS/MS neboli plynová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí je 

analytická metoda, která v prvním kroku v plynovém chromatografu převede kapalný 

vzorek do plynné fáze. V chromatografu dochází k vypařování kapalného vzorku 

s následným oddělením jednotlivých plynných sloţek, které mohou být díky tomu 

individuálně identifikovány a kvantifikovány. Hmotnostní spektrometr následně tyto 

jednotlivé plynné sloţky vytřídí na základě jejich molekulové nebo iontové hmotnosti. 

Separované látky vstupují z chromatografické kolony postupně do hmotnostního detektoru, 

kde jsou v první části, v tzv. iontovém zdroji převáděny na kladné molekulové ionty 

bombardováním rychle se pohybujícími elektrony. Vytvořené ionty jsou z proudu plynu 

vytaţeny pomocí elektrického pole a jsou urychlovány způsobem, který závisí na typu 

přístroje. Následně jsou oddělovány na základě poměru hmotnosti a elektrického náboje 

m/z. Vhodný detektor pak zaznamenává částice na základě rozdílných hmotností 

kvantitativně, kvalitativně anebo z obou pohledů najednou (Kačer a Syslová; Sawyer et al., 

2003). 

Při vyuţití MS ke stanovení organických látek vzniklých v plynovém 

chromatografu dochází k bombardování látky rychle se pohybujícími elektrony, které 

rozruší organickou molekulu na mnoţství nabitých fragmentů. Poměr mezi hmotností a 

nábojem (m/z) všech fragmentů je měřitelný jako relativní mnoţství kaţdého fragmentu. 

Metoda MS pracuje na principu specifického schématu fragmentace kaţdé organické 

molekuly za určitých podmínek. Při získání výsledku MS dochází k porovnání m/z a 

hustotou fragmentů neznámé látky se známou (Sawyer et al., 2003). 

Při stanovení vlastních vzorků byla vyuţita analýza GC/MS/MS s trojitým 

kvadrupólem, který pracuje v modu elektronové ionizace (EI) spojenou s tandemovým 

hmotnostním analyzátorem. GC/MS/MS pracuje ve třech moţných reţimech: Sken – TIC 

(Total Ion Current Plot), SIM (Selected Ion Monitoring) a SRM (Selected Reaction 

Monitoring). 

Skenovací mod zobrazuje celé spektrum látek včetně těch rušivých jako je 

například voda a vzduch. Detektor zachytí všechny látky v extraktu, proto se skenovací 
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mod pouţívá k determinaci nebo potvrzení totoţnosti analyzovaných látek nebo jejich 

komponent. Tento mod podává nejvíce informací o látkách obsaţených ve vzorku, ale jeho 

nevýhodou je mnohem niţší citlivost neţ reţim SIM. Z důvodu nízké citlivosti sken 

nezachytí látky o velice nízkých koncentracích, a proto se pro zvýšení citlivosti eliminují 

rušivé vlivy matrice a doprovodných látek pouţitím reţimu SIM. Sken se pouţívá k určení 

hmotnostních spekter analyzovaných látek ve vzorku a reţim SRM určuje parentální a 

produktové ionty. 

Metoda SIM monitoruje pouze vybrané ionty či fragmenty z hmotnostního spektra 

sledovaných látek. Tento reţim umoţňuje eliminaci vlivu matrice a jiných látek a zároveň 

se tím zvyšuje citlivost přístroje. Pro identifikaci a kvantifikaci stanovení daných látek, 

v tomto případě PBDE, slouţí vybrané diagnostické ionty (m/z) pro kvalifikaci a 

kvantifikaci, které jsou zaznačené v Tabulka 7, čísla v závorkách označují relativní 

intenzitu zastoupených iontů. 

Tabulka 7: Ionty pro kvantifikaci a kvalifikaci s ionizací nárazem elektronů (ČSN EN ISO 22032:2006, 2009) 

Kongener 
Ionty pro 

kvantifikaci Ionty pro kvalifikaci 

BDE-47 325,9 483,7 (69,5), 485,7 (100) 

BDE-99 405,7 563,6 (100), 565,6 (98) 

BDE-100 405,7 563,6 (100), 565,6 (98) 

BDE-153 485,7 641,5 (100), 643,5 (73,4) 

BDE-154 485,7 641,5 (100), 643,5 (73,4) 

BDE-183 563,6 721,4 (100), 723,4 (93,6) 

BDE-209 799,3 959,1 (25), 797,3 (81) 

13C-BDE-47 339,9 495,7 (69,5), 497,7 (100) 

13C-BDE-99 417,7 575,6 (100), 577,6 (98) 

13C-BDE-100 497,7 653,5 (100), 655,5 (73,4) 

13C-BDE-209 811,3 971,1 (25), 809,3 (81) 

Poslední reţim SRM je ve srovnání s předchozími dvěma mnohonásobně citlivější. 

V tomto reţimu jsou vyuţívány vybrané prekurzory například produktové ionty, které jsou 

disociovány v kolizní cele (kolizní cela je vlastně druhý kvadrupól) a jsou filtrovány od 

ostatních fragmentů částic a iontů do třetího kvadrupólu. Tyto produktové (dceřiné) ionty 

jsou po průchodu druhým kvadrupólem detekovány na detektoru. 

Kaţdá organická látka má vlastní charakteristické hmotnostní spektrum, včetně 

PBDE. Hmotnostní spektra jsou uspořádána v databázích, které jsou součástí softwarového 

vybavení plynového chromatografu. V této práci je pouţita databáze NIST ve verzi 11.0. 
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Na základě hmotnostních spekter nativních a izotopicky značených PBDE byly vybrány 

vţdy dva diagnostické ionty m/z prekurzorů i produktových iontů pro kvalifikaci a 

kvantifikaci, viz Tabulka 8. Dvojice iontů je vybrána pro kvalitativní potvrzení, ţe se jedná 

o stanovovanou látku. 

Tabulka 8: Produktové ionty a prekurzory nativního standardu metody pro mod SRM (Hůlková, 2012) 

Sloučenina 
Produktový 

iont 
Prekurzor 

TriBDE 245,7; 247,7 405,7; 407,7 

TetraBDE 325,8; 327,8 485,7; 487,5 7 

PentaBDE 403,7; 405,9 563,6; 565,6 

HexaBDE 483,7; 485,7 643,6; 645,6 

HeptaBDE 561,7; 563,7 721,4; 723,9 

Obsahy PBDE se vyhodnocují z kalibrační závislosti plochy diagnostického iontu 

jednotlivých analytů a koncentrace příslušného analytu v roztoku směsného standardu, 

který obsahuje všechny poţadované látky a vnitřní standardy. 

Před samotnou analýzou vzorků je nutno prověřit aktuální stav přístroje, kdy se při 

měření ve skenovacím modu zjišťují specifické odezvy přístroje na ionty vody, vzduchu a 

kalibračního plynu. Tento test můţe odhalit netěsnost chromatografického přístroje, která 

by mohla sníţit citlivost a ţivotnost systému. Zároveň se prověří citlivost GC/MS/MS 

systému analýzou nejniţšího kalibračního bodu. Jestliţe je poměr signálu k šumu vyšší neţ 

10, provede se kalibrace pro všechny stanovované kongenery PBDE (Kosubová et al., 

2010). 

Dále před měřením vzorků musí být stanoveny podmínky metody, viz Tabulka 9 a 

musí být nastaven teplotní program analýzy. Pro stanovení vlastních vzorků byl přístroj 

nastaven na teplotní program 90 °C po dobu 2 min, následně teplota v peci vzrostla na 

200 °C rychlostí 25 °C/ min. Po dosaţení 200 °C následovala časová prodleva 30 s a poté 

teplota vzrostla na 300 °C za dobu 10 min (Hůlková, 2012).  
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Tabulka 9: Podmínky metody (Hůlková, 2012) 

Parametry Charakteristika 

Nástřik Splitless 

teplota nástřiku 90 °C 

objem nástřiku 2 µl 

teplota převodníku 280 °C 

zdroj iontů 200 °C 

energie EI 70 eV 

nosný plyn, kolizní plyn Argon 

Kolona 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm 

Dle Hůlkové (2012) byla provedena optimalizace parametrů metody a následná 

částečná validace opakovanými analýzami roztoků nativních i izotopicky značených 

standardů PBDE o koncentraci 100 µg.dm
-3

. Skenovací šířka byla nastavena na 0,5. Pro 

ostřejší a přesnější píky byla nastavena rychlejší frekvence skenování, tzn. kratší skenovací 

čas, který je udáván v jednotkách amu.s
-1

. Skenovací čas určuje skenovací rychlost, se 

kterou detektor snímá data. Analýza byla rozdělena do pěti časových úseků. V kaţdém 

segmentu byly podmínky optimalizovány tak, aby byl výsledný záznam co nejpřesnější. 

Kolizní energie plynu byla dle zjištěného optima stanovena u téměř všech kongenerů na 22 

eV, kromě kongeneru BDE–47 a BDE–66 kde byla kolizní energie 30 eV. Doba 

skenovacího cyklu byla nastavena na 0,800 s. Tlak kolizního plynu byl nastaven na 

2 mTorr (Hůlková, 2012). 

Jednotlivé kongenery a jejich pořadí byly determinovány pomocí retenčních časů 

zaznamenaných v Tabulka 10. Z vlastností jednotlivých kongenerů a jejich bodů varu byl 

odvozen jejich sled na chromatografickém záznamu, který byl ověřen dle hodnot 

uvedených v prospektu zakoupených standardů od firmy Wellington Laboratories. 
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Tabulka 10: Retenční časy jednotlivých kongenerů seřazených vzestupně dle těchto časů 

Kongener 
Retenční čas 

[min] 

28 14,14 

47 17,68 

66 18,18 

100 20,47 

99 21,26 

85 22,78 

154 23,56 

153 24,66 

183 28,02 

Kongener BDE–209 v této práci stanovován nebyl, přestoţe je, jak vyplývá 

z literatury ve vzorcích prachu zastoupen v nejvyšším mnoţství, z důvodu nutnosti jiných 

podmínek při analýze GC. Tento kongener vyţaduje pouţití kratší GC kolony (15m), 

kterou jsem neměla k dispozici, a rovněţ je doporučován jiný typ nástřiku, tzv. PTV 

nástřik (nástřik s programovanou teplotou). Kongener 209 jiţ podléhá při vyšších teplotách 

v chromatografickém systému degradaci, a tím dochází k obtíţnému stanovení. 

Na stanovení tohoto kongeneru a jiné metody extrakce se zaměřím ve své diplomové práci. 
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3.4 Výsledky a diskuze 

Naměřené koncentrace vlastních analyzovaných vzorků se pohybovaly v řádech 

desetin aţ desítek ng.g
-1

,
 
jednotlivé koncentrace jsou zaznamenány v Tabulka 11 a v Graf 

1. Naměřeny byly všechny stanovované kongenery. Dominantními kongenery byly  

BDE–153 a -154, které dosahovaly nejvyšších hodnot průměrných koncentrací, konkrétně 

6,93 ng.g
-1

 a 6,95 ng.g
-1

. Dalším kongenerem s vyšším průměrem koncentrací byly 

kongenery BDE–99 a -47, jejichţ průměrné hodnoty dosahovaly 5,83 ng.g
-1

a 4,72 ng.g
-1

, 

viz tabulka 12. Procentuální zastoupení analyzovaných kongenerů jsou zároveň 

v jednotlivých vzorcích zpracována v grafech č. 2 – 21. 

Tabulka 11: naměřené koncentrace jednotlivých kongenerů ve vlastních vzorcích 

číslo 

vzorku 

Koncentrace kongenerů PBDE [ng.g
-1

] 

BDE28 BDE47 BDE66 BDE100 BDE99 BDE85 BDE154 BDE153 BDE183 

1 4,72 2,50 2,27 2,99 21,02 <0,1 1,93 <0,1 4,48 

2 3,05 7,99 0,56 3,85 0,40 7,45 24,47 <0,1 <0,1 

3 2,03 9,98 9,40 1,46 8,31 <0,1 8,74 <0,1 0,90 

4 0,81 2,07 12,48 1,65 2,06 8,53 <0,1 13,70 5,02 

5 2,18 1,51 0,51 <0,1 14,67 <0,1 <0,1 11,65 4,21 

6 1,33 <0,1 3,08 0,97 28,84 <0,1 12,90 2,07 15,11 

7 <0,1 14,84 0,82 1,19 3,32 <0,1 3,69 20,23 3,24 

8 0,32 8,07 26,38 0,86 4,55 6,51 24,75 6,04 1,23 

9 0,54 <0,1 <0,1 <0,1 7,45 <0,1 1,57 5,88 0,57 

10 0,53 3,02 0,83 <0,1 <0,1 <0,1 0,36 <0,1 1,62 

11 2,99 4,61 0,31 0,37 0,97 4,87 1,89 9,34 7,94 

12 1,43 0,23 0,14 0,57 0,43 <0,1 <0,1 <0,1 8,50 

13 0,04 0,03 1,15 0,21 3,46 8,81 13,03 3,58 <0,1 

14 8,95 12,97 0,71 <0,1 8,01 <0,1 12,17 7,15 3,23 

15 0,33 2,42 0,44 1,07 3,82 <0,1 3,20 14,39 3,69 

16 0,37 15,44 0,22 <0,1 0,57 <0,1 2,91 3,16 1,12 

17 <0,1 4,01 0,14 0,38 4,90 <0,1 2,22 11,06 0,86 

18 2,92 4,22 6,47 <0,1 1,25 <0,1 1,29 21,79 <0,1 

19 2,64 0,46 1,52 <0,1 <0,1 <0,1 23,80 <0,1 7,63 

20 1,71 <0,1 0,78 0,34 2,64 <0,1 <0,1 8,46 6,57 

Tabulka 12: Přehled sumy, mediánu a průměru koncentrací jednotlivých kongenerů ve všech vzorcích[ng.g
-1

] 

  BDE28 BDE47 BDE66 BDE100 BDE99 BDE85 BDE154 BDE153 BDE183 

Suma 36,90 94,39 68,21 15,89 116,68 36,16 138,92 138,51 75,92 

Median 1,57 4,01 0,82 0,97 3,64 7,45 3,45 8,90 3,69 

Průměr 1,84 4,72 3,41 0,79 5,83 1,81 6,95 6,93 3,80 
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Graf 2: procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 1 

 

Graf 3: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 2 

 

Graf 4: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 3 
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Graf 5: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 4 

 

Graf 6: Procentuální zastoupené jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 5 

 

Graf 7:Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 6 
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Graf 8: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 7 

 

Graf 9: procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 8 

 

Graf 10: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 9 
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Graf 11: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 10 

 

Graf 12: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 11 

 

Graf 13: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 12 
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Graf 14: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 13 

 

Graf 15: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 14 

 

Graf 16: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 15 
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Graf 17: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 16 

 

Graf 18: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 17 

 

Graf 19: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 18 
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Graf 20: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 19 

 

Graf 21: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů ve vzorku č. 20 

Pro vyhodnocení jednotlivých vzorků jsem provedla součet všech naměřených 

koncentrací ve vzorku, viz Tabulka 13. Z tabulky jasně vyplývá, ţe nejméně kontaminován 

byl vzorek č. 10 s ƩcPBDE 6,36 ng.g
-1

.Tento vzorek byl odebrán z domácnosti zařízené po 

roce 2012, avšak vysavač se pouţívá i v domácnosti se stářím vybavení 20 let. Vysavač byl 

pořízen teprve v prosinci 2014, coţ by mohl být důvod takto nízkých koncentrací. Dalším 

vzorkem s nízkými koncentracemi je vzorek č. 12, který pochází z novostavby z roku 2010 

a domácnost je zařízena vybavením zakoupeným po roce 2010. V tomto vzorku byl 

dominující pouze jeden kongener v řádu jednotek ng.g
-1

, konkrétně kongener BDE-183, 

který je součástí směsi přidávané do polyuretanové pěny a elektronických zařízení. 

Nejvyšší hodnoty koncentrací ƩcPBDE vykazují vzorky č. 6, 8 a 14, které byly pořízeny 

z domácností se starším vybavením, většinou pořízeným do roku 2006. 

8%

1% 4%

0%
0%

0%

66%

0%

21%

Vzorek č. 19

BDE28

BDE47

BDE66

BDE100

BDE99

BDE85

BDE154

BDE153

8%

0% 4%

2%

13%
0%

0%

41%

32%

Vzorek č. 20

BDE28

BDE47

BDE66

BDE100

BDE99

BDE85

BDE154

BDE153



Eva Vyvialová: Polybromované difenylethery ve vzorcích domácího prachu 

2015   38 

Co se týče vzorků prachu odebraných z vysavače ve školkách, ƩcPBDE se pohybují 

od 23,56 do 37,94 ng.g
-1

.Nejniţší hodnoty dosáhl vzorek č. 17, kde v roce 2012 proběhla 

celková rekonstrukce. 

Ve vzorku odebraného z kanceláře byly detekovány jako dominantní kongenery 

BDE–153 a –183. Celková suma koncentrací činí 20,49 ng.g
-1

. 

Tabulka 13: Sumy koncentrací všech kongenerů v jednotlivých vzorcích 

Číslo 

vzorku 
ƩcPBDE 

[ng.g
-1

] 

1 39,91 

2 47,78 

3 40,82 

4 46,31 

5 34,73 

6 64,30 

7 47,34 

8 78,71 

9 16,02 

10 6,36 

11 33,29 

12 11,31 

13 30,30 

14 53,18 

15 29,37 

16 23,79 

17 23,56 

18 37,94 

19 36,05 

20 20,49 

Při porovnání naměřených výsledků s ostatními výzkumy jsou mé výsledky 

srovnatelné s dostupnou literaturou. Například medián hodnot koncentrací BDE–183, v mé 

práci o koncentraci 3,69 ng.g
-1

, odpovídá hodnotě zjištěné Królem (2014), kde hodnota 

BDE-183 činila 3,9 ng.g
-1

. Królovy vzorky obsahovaly nízkou koncentraci BDE–100, 

které se v mých výsledných koncentracích také pohybují nízko, průměrná koncentrace 

BDE–100 činí 0,8 ng.g
-1

. 
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Naměřená průměrná koncentrace kongeneru BDE–153 odpovídá hodnotě, kterou 

zjistil Fromme et al. (2014), který naměřil u BDE–153 4,6 ng.g
-1

, coţ se pohybuje ve 

stejných řádech jako má naměřená hodnota průměrné koncentrace BDE – 153 6,93 ng.g
-1

. 

Naměřené průměrné koncentrace také korespondují s naměřenými hodnotami Zhu 

et al. (2015), který stanovil průměrné koncentrace BDE–28 2,27 ng.g
-1

, má průměrná 

koncentrace činí 1,8 ng.g
-1

 Další podobné koncentrace byly stanoveny u kongeneru BDE–

66 a BDE–100, přičemţ jeho hodnoty činily 2,96 ng.g
-1

 a 1,21 ng.g
-1

 ve srovnání 

s vlastními hodnotami, které činí 3,41 ng.g
-1

 a 0,8 ng.g
-1

. 
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4 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu PBDE ve vzorcích prachu 

odebraného z domácností metodou GC/MS/MS s trojitým kvadrupólem. Ve své práci jsem 

navázala na jiţ optimalizovanou metodu v diplomové práci Veroniky Hůlkové z roku 

2012. Ve vzorcích byly stanovovány jednotlivé kongenery polybromovaných difenyletherů 

vázané na pevné matrice prachových částic z vnitřních prostor. Ve všech dvaceti 

analyzovaných vzorcích byly prokázány stanovované kongenery. Některé s niţší 

průkazností jako například BDE–85, který ve většině případů vykazoval koncentraci niţší 

neţ 0,1 ng.g
-1

, avšak v některých vzorcích dosahoval hodnot od 4,87 – 8,81 ng.g
-1

. 

Dalším cílem bylo porovnat hodnoty vzorků pocházejících z domácností se starším 

vybavením, kde jsou předpokládané koncentrace PBDE vyšší neţ koncentrace vzorků 

pocházejících z moderně vybavených domácností. Tato hypotéza vychází z legislativních 

opatření, která omezila nebo zakázala pouţívání určitých směsí PBDE, které se kdysi hojně 

vyuţívaly z důvodu jejich vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám. Hypotéza byla 

potvrzena, díky třem vzorkům, které průkazně pocházejí z moderně vybavených 

domácností s nejstarším kusem nábytku a elektronického zařízení pořízeného po roce 

2010. Jedná se o vzorky č. 9, 10 a 12. Sumy koncentrací PBDE v daných vzorcích byly 

16,02 ng.g
-1

, 6,36 ng.g
-1

 a 11,31 ng.g
-1

. Dalším vzorkem s ještě poměrně nízkou sumou 

koncentrací oproti všem ostatním je vzorek č. 20, který byl odebrán v kanceláři, většina 

naměřených koncentrací byla zaznamenána <0,1, avšak kongener BDE–153, přidávaný do 

elektronických zařízení a polyuretanové pěny, dosahoval hodnoty 8,46 ng.g
-1

 a kongener 

BDE–183, který se také hojně přidával do polyuretanové pěny, dosahoval koncentrace 

6,57 ng.g
-1

. Naopak vzorky s nejvyšší ƩcPBDD pocházejí z domácností s nábytkem starším 

patnácti let. 

Z výsledků různých studií, které byly prováděny po celém světě vyplývá, ţe PBDE 

jsou závaţnými kontaminujícími látkami, které mohou způsobit závaţná poškození ţivých 

organismů. Jejich negativní účinky se projevují zejména u malých dětí, coţ můţe ovlivnit 

jejich další vývoj. Výsledky v mé bakalářské práci potvrzují všeobecně známé zjištění, ţe 

jsou PBDE detekovatelné prakticky všude. Přes jejich závaţnost nejsou v prostředí 

pravidelně monitorovány, protoţe tato analýza je finančně velmi nákladná a poţadavky na 

chromatografické vybavení z důvodu poměrně nízkých koncentrací je velice náročné. 
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Jakákoliv informace o jejich výskytu v prostředí je velmi hodnotným faktem o stavu 

ţivotního prostředí. 
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