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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o esterech kyseliny ftalové, které jsou vysoce nebezpečnými 

látkami působícími skoro kaţdodenně na kaţdého z nás. Bývají obsaţeny téměř v kaţdém 

výrobku a jejich účinky jsou někdy aţ vysoce nebezpečné. V práci je poukázáno nejen na 

rizika, která s sebou estery kyseliny ftalové, jako součást hraček a dalších výrobků 

vyrobených z plastů, nesou, ale také na moţnosti řešení problému spojeného s nimi. 

Pozornost je věnována především na ty estery kyseliny ftalové, jejichţ pouţití je kvůli 

negativním zdravotním důsledkům omezeno.  

Klíčová slova:  

Estery kyseliny ftalové, ftaláty, nebezpečné látky, výrobek, účinek, riziko, hračky, plasty, 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the phthalates, which are highly dangerous substances 

appealing on every one of us almost daily. These subjects are nearly contained in every 

product and their effects are sometimes as far as highly dangerous. I would want to refer 

not only to hazards, that phthalates bear with them, like the constituent of toys and another 

products made out of plastic materials, but also to some possibilities of solving problems, 

that are connected with phthalates. 
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Phthalates, dangerous substance, product, effects, hazard, toys, plastic materials. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Estery kyseliny ftalové, dnes známé především díky médiím jako ftaláty nebo 

změkčovadla, nás díky neustále se zvyšujícímu vyuţívání plastů obklopují v našem ţivotě 

čím dál víc, aniţ bychom si jich běţně všímali. Podle vědců a jejich neustálých testů 

a experimentů vyplývá, ţe estery kyseliny ftalové jsou pro člověka, ale i zvířata poměrně 

významně škodlivé. 

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na estery kyseliny ftalové, které se 

v současné době staly tolik diskutovaným tématem a to zejména v souvislosti s vyuţitím 

jako změkčovadla pro PVC, či jiné polymery. Není dne, abychom nebyli upozorněni na 

to, ţe ten či onen výrobek (především dětské hračky a kosmetické výrobky) obsahuje 

příliš mnoho esterů kyseliny ftalové, a proto je v lepším případě staţen z prodeje. 

Zatímco některé estery kyseliny ftalové patrně nepoškozují zdraví ani ţivotní prostředí, 

jiné jsou však pro organismy vysoce škodlivé. Jak jiţ bylo uvedeno, nejčastěji se 

o esterech kyseliny ftalové hovoří především v souvislosti s dětskými hračkami 

a v poslední době i v souvislosti s jejich pouţíváním ve zdravotnictví. Kdo by se nebál 

o své zdraví nebo dokonce zdraví vlastních dětí? Svou pozornost zaměřím především na 

ty ftalové kyseliny, jejichţ pouţití je kvůli negativním zdravotním důsledkům omezeno. 

Cílem bakalářské práce je vysvětlit, co vlastně estery kyseliny ftalové jsou, kde se s nimi 

lze setkat a jakým způsobem ohroţují lidské zdraví. 
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2 ESTERY KYSELINY FTALOVÉ  

Estery kyseliny ftalové (PAE – Phthalic Acid Esters) patří do skupiny prakticky 

všudypřítomných organických kontaminantů ţivotního prostředí. Důvodem pro jejich vysokou 

produkci a tedy i hojné rozšíření jsou především jejich vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti, 

díky kterým se uplatňují v mnoha průmyslových a také spotřebitelských aplikacích.  

2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti  

Pro běţného občana je uţívaný pojem ftalát pouze zjednodušené označení pro skupinu 

asi čtyřiceti chemických látek. Mají různé vlastnosti, zatímco některé z nich zřejmě zdraví ani 

ţivotní prostředí nepoškozují, patří však mezi ně i skupina tzv. PAE, které jsou pro zdraví 

velmi nebezpečné.  

Obecně jsou estery kyseliny ftalové skupinou nehalogenovaných esterů  

1,2-benzendikarboxylové neboli ftalové kyseliny s různými vlastnostmi. Jejich molekula je 

rigidním (stabilním) planárním aromatickým kruhem s dvěma flexibilními, většinou 

nelineárními alifatickými, často shodnými postranními řetězci. Některé estery kyseliny 

ftalové mají ve své molekule dvě různé alkylové skupiny. Ve většině případů jsou čiré, 

olejovité, nehořlavé kapaliny bez zápachu, s nízkou tenzí par a poměrně vysokým bodem 

varu. Jsou relativně značně lipofilní (rozpustné v tucích) hlavně estery které mají delší 

postranní řetězec, a proto bývají velmi málo rozpustné ve vodě (viz Tabulka č. 1).
 1-7 

Tabulka č. 1: Fyzikálně-chemické vlastnosti esterů kyseliny ftalové
 3
 

Ftalát Mr 
Bod varu  

°C 

Bod tání ´ 
°C 

Rozpustnost ve vodě  

mg/dm
3
 

Tenze par  
mPa 

pKOW 

Dimethyl 194,2 284 2 4 000 (25 °C) 220 1,53 

Diethyl 222,2 294 -41 1 080 (25 °C) 220 2,35 

Dibutyl  278,4 340 -35 11,2 (25 °C) 1,87 4,57 

Benzylbutyl  312,4 370 -35 2,69 (25 °C) 1,15 4,91 

di(2-ethylhexyl) 390,6 384 -50 0,3 (25 °C) 0,86 5,11 

Daktyl 390,6 220
b)

 -25 0 (25 °C) - - 

Vysvětlivky k tabulce:  

Mr = relativní molekulová hmotnost v Da, KOW = rozdělovací koeficient ve směsi oktan-1-ol/voda 
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S rostoucí relativní molekulovou hmotností poměrně významně klesá rozpustnost 

ftalových kyselin ve vodě a naopak stoupá hodnota rozdělovacího koeficientu oktan-1-ol/voda, 

který je obecně mírou lipofility sloučenin. Se vzrůstající molekulovou hmotností také klesá 

tenze jejich par. Vyšší estery kyseliny ftalové jsou při pokojové teplotě prakticky netěkavé. 

Pouze u niţších esterů kyseliny ftalové můţe docházet k jejich významnějšímu 

odpařování.
3
  

Některé estery kyseliny ftalové jsou dodávány ve formě čistých chemických produktů, 

např. di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), zatímco jiné představují komplexní směsi isomerů, 

které se skládají z mnoha sloučenin, které mají podobnou chemickou strukturou, jako např. 

di-isononyl ftalát (DINP), di-isodecyl ftalát (DIDP), či di(n-oktyl) ftalát (DNOP). 
8
 

Esterifikovaná karboxylová skupina kyseliny ftalové je v podstatě hlavním faktorem, 

určujícím chemické vlastnosti jejich esterů. Stejně jako u jiných esterů je jejich hlavní 

reakcí hydrolýza (viz Obrázek č. 1), která můţe být katalyzována jak kyselinami tak také 

zásadami. Tato rekce je velmi pomalá a to především zásluhou malé rozpustnosti esterů 

kyseliny ftalové ve vodě. Reakci lze urychlit například zvýšením teploty.
3 

 

Obrázek 1: Hydrolýza ftalátů, převzato a upraveno 
3
 

Estery kyseliny ftalové se nejčastěji vyuţívají jako změkčovadlo polymerů, převáţně 

polyvinylchloridu (PVC). Změkčení původně tvrdého PVC estery kyseliny ftalové tak 

zvyšuje jeho pruţnost a zlepšuje rovněţ zpracovatelnost materiálu.
 3, 8, 9

 Například plastická 

hmota můţe obsahovat aţ čtyřicet procent změkčovadla. Podstata jejich přídavku do plastů 

spočívá v navození takových podmínek, které umoţňují dlouhým polyvinylovým 

molekulám po sobě klouzat. Vykazují malou rozpustnost ve vodě, naopak velmi snadnou 

v nepolárních rozpouštědlech (v olejích) a slabou těkavost.
10

 Estery kyseliny ftalové nejsou 

na polymeru PVC pevně chemicky vázány, a proto se z něj mohou postupně následně 
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samy uvolňovat. Právě proto patří k běţným kontaminantům vnitřního ovzduší a mohou 

tak různými cestami kontaminovat potravní řetězce.
1, 7,10-16

 V následující Tabulce č. 2 je 

uveden přehled ftalátů, které se běţně pouţívají v průmyslu. 

Tabulka č. 2: Přehled běţně vyráběných ftalátů,převzato a upraveno 
17

  

Název Zkratka Chemický vzorec 
Identifikační 

číslo CAS 

Dimethyl ftalát DMP C6H4(COOCH3)2 131-11-3 

Diethyl ftalát DEP C6H4(COOC2H5)2 84-66-2 

Diallyl ftalát DAP C6H4(COOCH2CH=CH2)2 131-17-9 

Di-n-propyl ftalát DPP C6H4[COO(CH2)2CH3]2 131-16-8 

Di-n-butyl ftalát DBP C6H4[COO(CH2)3CH3]2 84-74-2 

Diisobutyl ftalát DIBP C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 84-69-5 

Butyl cyklohexyl ftalát BCP CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 84-64-0 

Di-n-pentyl ftalát DNPP C6H4[COO(CH2)4CH3]2 131-18-0 

Dicyklohexyl ftalát DCP C6H4[COOC6H11]2 84-61-7 

Butyl benzyl ftalát BBP CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 85-68-7 

Di-n-hexyl ftalát DNHP C6H4[COO(CH2)5CH3]2 84-75-3 

Diisohexyl ftalát DIHxP C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 146-50-9 

Diisoheptyl ftalát DIHpP C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 41451-28-9 

Butyl decyl ftalát BDP CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 89-19-0 

Di(2-ethylhexyl) ftalát DEHP C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 117-81-7 

Di(n-oktyl) ftalát DNOP C6H4[COO(CH2)7CH3]2 117-84-0 

Diisooktyl ftalát DIOP C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 27554-26-3 

n-oktyl n-decyl ftalát ODP CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 119-07-3 

Diisononyl ftalát DINP C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 28553-12-0 

Diisodecyl ftalát DIDP C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 26761-40-0 

Diundecyl ftalát DUP C6H4[COO(CH2)10CH3]2 3648-20-2 

Diisoundecyl ftalát DIUP C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 85507-79-5 

Ditridecyl ftalát DTDP C6H4[COO(CH2)12CH3]2 119-06-2 

Diisotridecyl ftalát DIUP C6H4[COO(CH2)10CH(CH3)2]2 68515-47-9 

Směsi 

rozvětvený alkyl ester 

(C9 obohacený) 
C8-C10 C6 H4 (COOC9 H19 ) 2 68515-48-0 

rozvětvený alkyl ester 

(C9 obohacený) 
C9-C11 C6 H4 (COOC10 H21 )2 68515-49-1 

http://bezjedu.arnika.org/chemicke-latky/di-isononyl-ftalat-dinp
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2.2 Toxické účinky  

Estery kyseliny ftalové jsou pro lidský organizmus cizorodé látky a způsobují řadu 

váţných zdravotních problémů. Člověk dostává ftaláty do svého těla především 

prostřednictvím dýchání znečištěného ovzduší, a to jak ústy, tak i koţní resorpcí, přímým 

kontaktem se sliznicí, kdy jsou PAE přenášeny rovnou do krve a to zdravotními nebo 

erotickými pomůckami, anebo také konzumací kontaminovaných potravin. Kromě vlivu 

ftalátů na ledviny a muţské pohlavní orgány je prokázán také jejich negativní vliv na játra, 

plíce a sráţlivost krve. Estery kyseliny ftalové mohou také vyvolat rakovinu 

a arteriosklerotické změny.
5, 7, 9, 18-22 

Bezprostředně po příjmu přecházejí ftaláty do plic a střev a dále do krve, která je 

rozvádí ve formě mateřského esteru i ve formě monoesteru a příslušného alkoholu dále do 

jater, ledvin a varlat. V omezené míře můţe docházet k jejich ukládání v tucích.
 3, 8, 19, 23, 24 

Hlavní příjem těchto toxických látek pro člověka pochází právě z potravin. V České 

republice jsou v posledních letech opakovaně zjišťovány poměrně vysoké koncentrace 

toxických ftalátů v mateřském mléce 
 5, 8, 22, 23 

Z hlediska průměrného dospělého Evropana je nejdůleţitější expoziční cestou 

konzumace potravin bohatých na tuk, např. oleje, mléka, sýrů, masa a ryb. Dětská strava 

můţe obsahovat mezi 0,01 a 0,63 mg DEHP/kg. Nedávný výzkum naznačuje, ţe úroveň 

vystavení DEHP je u nejvíce exponovaných skupin obyvatel mnohem vyšší neţ se 

očekávalo.
2
 

Účinky na lidské zdraví se u jednotlivých konkrétních sloučenin podstatně liší 

a závisí především na načasování a velikosti dávky, jíţ je člověk vystaven.
8, 18, 21, 23

 Nejvíce 

jsou PAE ohroţeny hlavně mladé vyvíjející se organizmy (vzhledem k době expozice 

v průběhu nitroděloţního vývoje, kdy z těla matek působí PAE přes placentu a později přes 

mateřské mléko) a starší lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vlivu PAE a dalších toxických 

látek 
 18, 21, 24

. Estery kyseliny ftalové negativně působí zvláště na vyvíjející se mladé tělo 

a u chlapců mohou zastavit růst penisu v době dospívání.
25

 

Podle odborníků z Univerzity of Rochester PAE negativně ovlivňují ţlázy s vnitřní 

sekrecí a rovněţ metabolismus
 20, 26

. Sniţují také hladinu testosteronu v krvi muţů. Tento 

hormon je důleţitý především v pubertě k vývoji a růstu sekundárních pohlavních znaků. 
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Jeho nedostatek vede k nárůstu tukových zásob v oblasti břicha a případně i vzniku diabetu 

typu 2.
8, 26

 Vyvíjí se a projevuje v průběhu středního aţ vyššího věku a je spojen 

s tzv. inzulínovou rezistencí. Hladiny inzulínu tak bývají sníţené, ale mohou být rovněţ 

normální, avšak tělo nedokáţe inzulín vyuţívat. Profesor Richard Stahlhut z Univerzity of 

Rochester a jeho tým prováděli testy na vybrané skupině muţů. Potvrdilo se při nich, ţe 

muţi s nejvyšším obsahem PAE v moči měli také nejvyšší tukové zásoby na břiše 

a největší rezistenci vůči inzulinu. Testováním vzorků moči u americké populace se 

zjistilo, ţe téměř 75 % z nich má detekovatelné mnoţství PAE v těle. Dále bylo provedeno 

také několik dalších studií, při nichţ se zjistilo, ţe adolescenti vystavení vysokému 

mnoţství PAE mají menší penis a zdravotní problémy s varlaty. Estery kyseliny ftalové 

rovněţ výrazně sniţují kvalitu semene.
26

 

Pavel Stranil a Vlastimil Kubáň z Ústavu chemie a biochemie, Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně se zabývali otázkou karcinogenů v potravinách 

a karcinogeny, které vznikají při jejich technologickém zpracování. V průběhu zkoumání 

příčin vzniku nádorových onemocnění vědci přišli na to, ţe většina nádorů vzniká vlivem 

expozice člověkem připravených a přírodních karcinogenních látek v potravě, vodě, lécích, 

ovzduší, aj., tedy vlivem řady prokarcinogenních a karcinogenních faktorů, které působí 

spolu s některými genetickými vlivy.
 27

 Mezi látkami, které karcinomy způsobují, se ve 

studii objevily právě i estery kyseliny ftalové a to di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) 

a dibuthyl ftalát (DBP), u nichţ bylo zjištěno, ţe jsou hepatotoxické (poškozují játra), 

teratogenní (způsobují vznik vrozených vývojových vad a defektů zrůdnosti) a také 

karcinogenní. Poškozují ledviny a sniţují reprodukční schopnost. I kdyţ se 60 – 90 % 

přijatých ftalátů z těla vyloučí během dvaceti čtyř hodin, přesto dochází k jejich kumulaci 

v organizmu.
3, 8, 19 , 26, 28, 29

 

2.3 Významní zástupci 

Butylbenzyl ftalát (BBP), jehoţ sumární vzorec je C19H20O4. Strukturu jeho 

molekuly jsem znázornil na Obrázku č. 2. Identifikační číslo CAS podle Chemical 

Abstracts Service je 85-68-7. Jedná se tedy o lipofilní ester kyseliny ftalové. Za běţných 

podmínek se vyskytuje ve formě bezbarvé kapaliny. Buthylbenzyl ftalát je, i kdyţ jen 

v malých koncentracích, zjištěn také v předmětech určených pro péči o děti a také v dětských 
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hračkách. V těchto výrobcích se však pravděpodobně vyskytuje jako vedlejší produkt či 

nečistota, a nikoli jako záměrná přísada.
 11, 20 

 

Obrázek 2: Buthylbenzyl ftalát, převzato a upraveno 
30

 

Polymerní materiál změkčený pomocí buthylbenzyl ftalátu (BBP) má spotřebitelské 

ale i široké průmyslové vyuţití například v podlahových krytinách, těsnících materiálech, 

nátěrových barvách, potahových textiliích a lepidlech. V nepolymerní aplikaci se vyuţívá 

především v obalových materiálech na potraviny (viz Obrázek č. 3). 

 

Obrázek 3: Příklady pouţití BBP 
31
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Buthylbenzyl ftalát můţe při dlouhodobém pouţívání poškodit reprodukční systém, 

působí také jako endokrinní disruptor (hormonálně aktivní látka). Několik studií potvrzuje 

toxicitu BBP pro vývoj plodu a reprodukční orgány. Studie zkoumající jeho působení na 

člověka potvrzují, ţe tato látka rovněţ sniţuje kvalitu semene u muţů. Působení BBP můţe 

způsobit vývojové vady reprodukčního systému u ještě nenarozeného dítěte. Akutní riziko 

akutní toxicity BBP je ale poměrně malé.
 11, 18, 20, 21, 23

 

Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), je nejrozšířenější z ftalátů, jehoţ sumární vzorec je 

C24H38O4. Strukturní vzorec je uveden na Obrázku č. 4. 

 

Obrázek 4: Di(2-ethylhexyl) ftalát, převzato a upraveno 
32

 

Di(2-ethylhexyl) ftalát má, identifikační číslo CAS 117-81-7. Teplota bodu varu je 

387 °C, teplota tání -46 °C. Jedná se o bezbarvou, nebo naţloutlou kapalinu, většinou bez 

zápachu. Má lipofilní charakter. Špatně se rozpouští ve vodě (0,3 aţ 0,4 mg/l), ale mísí se 

poměrně velmi dobře s většinou běţných organických rozpouštědel. Je pouze nepatrně lehčí 

neţ voda, má hustotu 980 kg/m
3
. Patří mezi persistentní organické polutanty (POP). Lze ho 

povaţovat za nejlépe prozkoumaný a je povaţován za nejproblematičtější ftalát z hlediska 

neţádoucích zdravotních účinků.
1, 12, 33, 34

 

Pouţívá se jako změkčovadlo v plastových výrobcích, jedná se především 

o polyvinylchlorid, vinylchloridové pryskyřice a gumy. U některých plastů můţe DEHP 

tvořit aţ jednu třetinu hmotnosti. Můţe být přítomen v různých produktech, jako jsou 

 
O 

O 

O 

O 



Jiří Kára: Estery kyseliny ftalové 

2011  9 

například, rozličné zdravotnické pomůcky, hadičky, vaky na skladování krve apod., 

podlahové krytiny, tapety, obalové materiály včetně potravinových, hračky, ubrusy, 

polstrování, koupelnové závěsy, zahradní hadice, dětské pleny, panenky, některé hračky, 

pláštěnky, obuv, balící fólie a plechy, opláštění pro kabely a vodiče, drobné součástky 

v automobilovém průmyslu, spotřební elektronice. Vyskytuje se také v pesticidech, 

inkoustech, fotografických filmech, tekutých mýdlech a detergentech (tj. v čisticích 

prostředcích), kosmetice, lacích, čistém lihu, lepidlech pro sniţování pěnivosti, mazacích 

olejích a olejích pro podtlaková čerpadla a střelivu (viz Obrázek č. 5).
 1, 12, 14, 29, 34-36 

 

Obrázek 5: Příklady pouţití DEHP 
37-39

 

Nejpouţívanější di(2-ethylhexyl) ftalát je na základě mnoha studií prováděných na 

zvířatech znám jako jedovatá látka, která má prokazatelnou schopnost vyvolat abnormální 

sexuální vývoj, především pohlavního ústrojí samčích mláďat savců. Zdokumentovány 

byly například vrozené vady prostaty a penisu, vyústění močové trubice, retence varlat, 

změny v produkci spermií, sníţení hmotnosti varlat, nadvarlat, prostaty atd.
 8, 20, 23, 29

 Na 

prvním a druhém snímku Obrázku č. 6 jsou zobrazena normálně vyvinutá čtrnácti denní 

mláďata samce potkana bez bradavek a samičky s bradavkami. Třetí snímek ukazuje 

působení 750 mg di(2-ethylhexyl) ftalátu na samečka po narození.
18 

Některé ftaláty 

diesterů jako diethylhexyl, benzylbutyl, dibuthyl ftalát zabraňují tvorbě testosteronu, který 

potlačuje vývoj bradavky 
12, 18, 29

. 

 



Jiří Kára: Estery kyseliny ftalové 

2011  10 

 

Obrázek 6: Působení DEHP 
18

  

V Evropě se odhaduje expozice di(2-ethylhexyl) ftalátu z obalů na 0,2 mg na osobu 

a den a celková expozice všem derivátům ftalátu vyjádřena jako dimethylftalát a 4,37 mg 

na osobu a den. Bezpečný příjem di(2-ethylhexyl) ftalátu vzhledem k poškození jater činí 

100 mg/kg, k teratogenitě 70 mg/kg/den, ke karcinogenně 116 mg/kg/den a k ovlivnění 

samčích reprodukčních orgánů 1 mg/kg/den.
27

 

Di(2-ethylhexyl) ftalát způsobuje však další vrozené vady, jako jsou například 

vrozené vývojové vady kostí srdce a cév, oční vady, vady nervového seskupení tvořícího 

základ nervové soustavy staršího embrya, dále také kardiovaskulární problémy 

a neplodnost. Ve studiích na zvířatech byla u di(2-ethylhexyl) ftalátu zaznamenána 

například anovulace (nepřítomnost ovulace), syndrom polycystických ovarií (PCOS) 

(onemocnění charakterizované tvorbou cyst ve vaječnících, neplodností, vynecháváním 

menstruace atd.), atrofie ledvin (zmenšení normálně vyvinutého orgánu), sníţení srdeční 

frekvence a krevního tlaku a narušení funkce jater. V játrech se DEHP hromadí a můţe tak 

způsobit aţ smrt plodu v děloze a zvýšit tak riziko smrti po narození, či zpomalit 

nitroděloţní vývoj.
8, 19, 40-42, 

Byla rovněţ popsána korelace mezi incidencí astmatu 

a výskytem materiálu obsahující PAE v domácnostech, jakoţ i statisticky vyšší výskyt. 

Dibuthyl ftalát (DBP), jeho sumární vzorec je C16H22O4 a identifikační číslo CAS podle 

Chemical Abstracts Service je 84-74-2. Jedná se o bezbarvou, případně bledoţlutou olejnatou 

tekutinu, dobře rozpustnou v acetonu, benzenu, alkoholu a v dalších organických 

rozpouštědlech. Struktura jeho molekuly je znázorněna na Obrázku č. 7. Molekulová hmotnost 

DBP je 278,4, bod varu 340 °C. Teplota samovznícení je 403 °C a teplota tání 25 °C.
 17, 43

 

 

normální stav samečka normální stav samičky sameček po působení DEHP 
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Dibuthyl ftalát se největší měrou pouţívá především jako změkčovadlo v lacích, 

elastomerech a výbušninách. Také se uplatňuje jako rozpouštědlo etherických olejů 

a pryskyřic. Můţe být rovněţ součástí bezpečnostních skel, tiskárenských inkoustů nebo 

různých adheziv. Je ho moţné také pouţívat jako pesticid. Své uplatnění našel také 

v kosmetice. Vyuţívá se v parfémech, ustalovačích, lacích na nehty, které byly v prodeji 

do roku 2005, vyuţívají se také pro výrobu změkčujících a zvláčňujících krémů.
13, 20 

 

Obrázek 7: Dibuthyl ftalát, převzato a upraveno
44

 

Hlavní expoziční cestou pro DBP je jeho vdechování nebo poţití. Dibuthyl ftalát můţe 

dráţdit oční sliznice a horní cesty dýchací. Dlouhodobé testy na zvířatech odhalily celkový 

pokles jejich tělesné hmotnosti. Oproti tomu došlo k nárůstu hmotnosti plic. Pozorováno 

bylo i negativní působení na játra. Výzkum na zvířatech dále prokázal, ţe zvýšený příjem 

DBP můţe negativně ovlivnit vývoj plodu a muţský reprodukční systém. To je také hlavní 

důvod, proč je v Evropské unii, ale i jinde na světě, legislativně vyuţití DBP významně 

omezováno. Dibuthyl ftalát je také značně toxický i pro vodní organizmy.
11, 13 

Di-isononyl ftalát (DINP), jehoţ sumární vzorec je C26H42O4 a identifikační číslo 

CAS: 28553-12-0. Struktura DINP je vidět na Obrázku č. 8 Jedná se v podstatě o směs 

isomerů. 

 
O 

O 

O 

O 
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Obrázek 8: Di-isononyl ftalát, převzato a upraveno
44

 

Di-isononyl ftalát je olejovitá viskosní tekutina ve vodě nerozpustná. Za normálních 

podmínek je DINP poměrně stabilní. Při teplotě 93 °C bývá hořlavý. Jeho molekulová 

hmotnost je 418,62, bod varu 270 aţ 280 °C, Teplota samovznícení 380 °C a teplota tání -

54 °C.
17, 46 

 

Pouţívá především jako změkčovadlo ve výrobcích z polyvinylchloridu (PVC), jako 

jsou například různé hračky, oblečení, obuv, podlahové krytiny. Dále své uplatnění nachází 

také v polymerních aplikacích nebo jako sloţka lepidel, různých nátěrů, laků a těsnících 

hmot (viz Obrázek č. 9).
 24, 47

  

 

Obrázek 9: Příklady poţití DINP 
48, 49

 

Di-isodecyl ftalát (DIDP), jehoţ sumární vzorec je C28H46O4. Strukturu jeho 

molekuly jsem znázornil na Obrázku č. 10. Identifikační číslo CAS podle Chemical 

Abstracts Service je 26761-40-0. 

 
O 

O 

O 

O 
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Obrázek 10: Di-isodecyl ftalát, převzato a upraveno
50

 

Di-isodecyl ftalát se do lidského organizmu můţe dostat například inhalací, orální či 

dermální cestou. Jeho účinky na lidské zdraví nejsou tak důkladně prozkoumány, nicméně 

pokusy na zvířatech prokázaly, ţe je toxický zejména pro játra, ale také ledviny. Je 

spojován se vznikem novotvarů. V těle hlodavců působí jako karcinogen.
 8, 19, 28

 

2.4 Pouţití a výskyt v ţivotním prostředí 

Některé PAE se na trh dodávají jako chemické suroviny obsahující jedinou látku 

například di(2-ethylhexyl) ftalát, zatímco jiné jsou dodávány jako komplexní směsi 

isomerů obsahujících mnoho různých sloučenin s podobnou chemickou strukturou, 

například di-isononyl ftalát, a di-isodecyl ftalát.
 28

 

Estery kyseliny ftalové se z 90 % pouţívají jako změkčovadlo polyvinylchloridu 

(PVC), který je druhou nejpouţívanější umělou hmotou na světě. Vyrábí se polymerací 

ethylenu s přídavkem chloru, obsahuje více neţ 50 % hmotnostního chloru. Takto 

vyrobený polymer není dostatečně odolný, proto se musí přidávat desítky aditiv, která 

zlepšují jeho vlastnosti. Ftaláty v PVC tvoří 20 - 80 % hmotnostního podílu (podle 

potřebné ohebnosti). Hlavním aditivem při výrobě PVC je sloučenina, di(2-ethylhexyl) 

ftalát. Díky těmto přísadám je hmota polyvinylchloridu průhledná a pruţná.
 4-7, 16, 51-53 

Nejvíce rozšířenými změkčovadly jsou dibutylftalát a di(2-ethylhexyl) ftalát, která 

jsou, jak jiţ bylo uvedeno, hepatotoxické (toxické pro játra), teratogenní a karcinogenní. 

Z měkčených plastů je vyráběna celá řada běţně pouţívaných výrobků (podlahové krytiny, 

 

O 

O 
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závěsy do koupelen, gumové rukavice, dětské hračky, potravinářské obaly, fólie, uzávěry 

(zátky), injekční stříkačky, vaky na uchovávání krve a krevní plazmy apod.
2, 27

 Vedle 

zmiňované úlohy změkčovadel našly PAE své uplatnění také v kosmetických přípravcích 

a potřebách osobní hygieny. Dále také v prostředcích pro povrchovou úpravu dřeva, 

v čistících a pracích prostředcích, v rozpouštědlech a insekticidech. Estery kyseliny ftalové 

lze najít rovněţ v některých barvách.
 6, 20, 24, 53, 54

 

Hlavním a zřejmě i jediným zdrojem PAE je však lidská činnost. Estery kyseliny ftalové 

se do ţivotního prostředí dostávají výluhy ze skládek, povrchovou vodou, vodou odpadní, 

vzduchem a sedimenty vzniklými během výrobního procesu.
3, 5, 10, 16

 (Obrázek č. 11).  

 

Obrázek 11: Kontaminace ţivotního prostředí PAE způsobené lidskou činností
55

 

Poměrně velmi špatně se v ţivotním prostředí rozkládají, a proto zůstávají hojně 

rozšířené v přírodních i odpadních vodách, v půdách a sedimentech. Obavy z podezření, ţe 

mají schopnost způsobit genetické mutace a rakovinu, vedly k zařazení PAE na seznam 

prioritně znečišťujících látek v Evropské unii, Čínském Národním monitorovacím 

středisku pro ţivotní prostřed, US agentuře ochrany ţivotního prostředí a v dalších 

regulačních orgánech.
9
  

Odpařování PAE do atmosféry je vzhledem k nízké tenzi jejich par zanedbatelné. 

Důleţitosti nabývá pouze v okolí průmyslových závodů, kde se vyrábějí PAE či plasty, nebo 
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v uzavřených prostorách, kde se vyskytují výrobky, které PAE obsahují. Kontaminace 

v průmyslových centrech či uzavřených prostorách můţe dosáhnout hodnot desítek ng/m
3
.  

V ovzduší mohou estery kyseliny ftalové existovat buď ve formě par (estery s niţší 

relativní molekulovou hmotností), aerosolu nebo vázané na prachové částice. V této formě 

mohou být transportovány na dlouhé vzdálenosti, hlavně di(2-ethylexyl) ftalát, či vymyty 

dešťovými a sněhovými sráţkami.
3, 15

 

Na základě výzkumu, který se zabýval koncentrací PAE v prachu bylo zjištěno, ţe 

s vyšší koncentrací di(2-ethylhexyl)ftalátu a buthylbenzyl ftalátu rostl i počet respiračních 

onemocnění u dětí, výskyt astmatu a různých druhů ekzémů. Výzkum probíhal ve Švédsku 

a vědci se zaměřili na tři sta devadesát rodin, které měly děti ve věku od jednoho do šesti 

let. Všechny domácnosti pouţívaly PVC krytinu v dětských pokojících. Měření v těchto 

domácnostech probíhalo v průběhu půl roku, od října 2001 do dubna 2002. V prachu 

z pokoje dětí, které trpí astmatem, byla zjištěna vyšší koncentrace di (2-ethylhexyl) ftalátu 

a to 0,966 mg/g prachu, neţ v místnostech, kde jsou děti bez příznaků astmatu a to 

0,741 mg/g prachu (hodnoty jsou geometrickým průměrem naměřených hodnot). Vzorky 

byly odebírány z lišt a polic v loţnicích dětí. Vědci odebírali vzorky pomocí vysavačů, 

k nimţ připojili filtry z čisté celulosy. Filtr se váţil před a po odebrání vzorků. Vzorky 

prachu byly extrahovány a čištěny ve skleněných lahvičkách po dobu třiceti minut za 

pouţití dvou mililitrů dichlormethanu. Alikvotní části byly vstříknuty do  plynového 

chromatografu s hmotnostním detektorem. Takto byla stanovena koncentrace šesti ftalátů: 

DEP, DIBP,dibuthyl ftalát, buthylbenzyl ftalát, DEHP a DINP, z nichţ DEHP byl nalezen 

téměř ve všech vzorcích a měl také nejvyšší průměrné koncentrace v prachu. Ukázalo se, 

ţe koncentrace BBP a DEHP byly signifikantně mnohem vyšší v loţnicích s podlahou 

z PVC ve srovnání s ostatními podlahovými krytinami. Čím více pokojů s podlahami 

z PVC v domácnosti, tím vyšší je geometrický průměr koncentrace prachu DEHP i BBP.
56

 

Celá studie byla představena v roce 2004 a podle vedoucího vědeckého týmu Jana 

Sundella představují změkčovadla pro děti dokonce větší riziko neţ kouření matky nebo 

absence kojení.
 15, 57

 

Rozpustnost PAE ve vodě je nízká a sniţuje se s rostoucí relativní molekulovou 

hmotností. Koncentrace těchto látek ve vodě však můţe hodnoty rozpustnosti značně 

převýšit díky tendenci sorbovat se na organické částice a integrovat s rozpouštěným 
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organickým materiálem. Estery kyseliny ftalové se z vodného prostředí tedy spíše sorbují 

na sediment. Ke kontaminaci povrchových vod můţe docházet jak přímo (odpadní vody, 

pevné odpady), tak i nepřímo sráţkami. Nacházené hladiny se liší podle lokality 

(v blízkosti průmyslových center jsou zvýšené) a pohybují se v rozmezí aţ tisíců µg/dm
3
. 

V sedimentu mohou koncentrace hydrofobnějších PAE dosáhnout aţ stovek mg/kg.
3
 

Hlavním zdrojem kontaminace půdy jsou průmyslové a městské odpady. Kromě 

toho se však estery kyseliny ftalové mohou dostat do půdy také po aplikaci některých 

zemědělských přípravků a v důsledku vzdušných emisí. V půdě mají PAE tendenci 

sorbovat se na organickou hmotu a akumulovat se tam. Půdní absorpční koeficient je KOC 

se zvyšuje s rostoucí relativní molekulovou hmotností a s klesající rozpustností ve vodě. 

Estery kyseliny ftalové podléhají do jisté míry biodegradaci mikroorganizmy, i kdyţ lze 

říci, ţe se jedná v podstatě o sloučeniny persistentní, zůstávající v prostředí velice dlouhou 

dobu.
3, 4, 58

 

Estery kyseliny ftalové lze najít také v potravinách a to jako důsledek kontaminace 

vstupních surovin i meziproduktů v průběhu jejich zpracování nebo kontaminace jiţ 

hotových výrobků z obalových materiálů. Migrace PAE z obalu do potravin je obecně 

ovlivněna mnoha faktory, jako například: 

 druhem polymerního obalového materiálu, 

 druhem potraviny, 

 teplotou, 

 délkou kontaktu aj. 

Čím více mají potraviny tuku, tím větší je riziko vyluhování PAE. Obecně se 

kontaminace potravin pohybuje v rozmezí setin aţ jednotek mg/kg s ojedinělými 

extrémními hodnotami převáţně v tučných potravinách (desítky mg/kg).
3, 7, 16

 

Di(2-ethylhexyl) ftalát se dostává do ţivotního prostředí rovněţ prostřednictvím 

emisí z továren, které di(2-ethylhexyl) ftalát vyrábí či ho pouţívají. V České republice je to 

např. Spolana, a.s. Neratovice (výroba PVC) a Spolchemie, a.s. Ústí nad Labem (výroba 

pryskyřic). Di(2-ethylhexyl) ftalát se do prostředí dostává nejen během výroby, ale hlavně 

během pouţívání produktů obsahujících DEHP a při nakládání s plastovými odpady. Při 

spalování za vysokých teplot se estery kyseliny ftalové rozkládají, problémem je proto 

spalování plastů za nízkých teplot.  



Jiří Kára: Estery kyseliny ftalové 

2011  17 

Nejsou to ale pouze továrny, které produkují DEHP, ale také domácnosti, které vyuţívají 

výrobky z plastů, které obsahují DEHP. Di(2-ethylhexyl) ftalát se pak uvolňuje do prostředí 

přímo v domácnostech, v daleko větší míře však ve venkovním prostředí během likvidace 

odpadu (uvolňování z plastových výrobků, které jsou měkčeny DEHP) na skládkách.  

V nejvyšších koncentracích se proto DEHP nachází v okolí podniků vyrábějících, či 

pouţívajících DEHP, v okolí podniků nakládajících s plastovými odpady a v okolí skládek. 

Vystavení vlivu DEHP dochází z potravin, vody, okolního vzduchu, zdravotnických 

pomůcek vyrobených z PVC a měkčených DEHP, přičemţ pro průměrného dospělého 

jedince jsou hlavním zdrojem expozice potraviny. Tučné potraviny jako olej, mléko, sýry, 

maso a ryby obvykle obsahují výrazně vyšší rezidua DEHP neţ ostatní potraviny, protoţe 

DEHP se snadno rozpouští v tucích. Přirozené zdroje DEHP neexistují.
1, 3, 4, 12, 29, 34, 35

 

Di(2-ethylhexyl) ftalát je velmi silně vázán k půdě, to znamená, ţe se od místa 

kontaminace nepohybuje příliš daleko. Dostane-li se DEHP do vody velmi pomalu se 

rozpustí do podzemní i povrchové vody (poločas rozpadu je 2 - 3 týdny), ale můţe 

absorbovat do sedimentů a vodních organizmů. Poměrně velmi obtíţně se vypařuje, proto 

jeho výskyt ve vzduchu je poměrně nízký. S ohledem na své fyzikální vlastnosti je jeho 

výskyt v odpadních plynech spojen s aerosolovými částicemi.
 3, 12, 34, 35, 58, 59

 

Ve vzduchu se DEHP váţe na prachové částice, které opět padají na zem a to 

gravitací, či dešťovou vodou a sněhem. Kdyţ se dostane hluboko do půdy, nebo na dno 

jezer a řek, kde je nízký obsah kyslíku, velmi pomalu se odbourává. Byl zjištěn v malém 

mnoţství ryb a dalších zvířat i dokonce v některých rostlinách.
3, 12, 33, 34, 59

 

Nejvyšší obsahy DEHP se vyskytují v matricích s vyšším obsahem přirozených 

organických látek (kaly z čistíren odpadních vod a komposty). Komposty vyrobené 

z komunálního odpadu z domácností obsahují aţ 12,2 mg/kg sušiny. Nejvíce DEHP se 

vyskytuje v půdě (77 %), ve vodě se nachází asi jen 21 %. Di(2-ethylhexyl) ftalát je 

tzv. endokrinním distributorem (tj. můţe napodobovat vlastnosti hormonů) pro některé 

ţivočichy.
1, 3, 12, 33-35, 59 

Di-isononyl ftalát se dostává do ţivotního prostředí prostřednictvím odpadních vod 

či emisí z továren, kde se vyrábí. Bylo zjištěno, ţe v čistírnách odpadních vod se z 82 % 

DINP absorbuje do usazeného kalu, 10 % je odbouráno a 1 % se dostane do ovzduší, 
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zbylých 7 % se uvolní do odpadních vod (viz Obrázek č. 12). Di-isononyl ftalát se také 

uvolňuje z materiálů během pouţívání a likvidace.
47

 

 

Obrázek 12: Di-isononyl ftalát v čističkách odpadních vod 
47

 

Buthylbenzyl ftalát není přírodní látka, sám o sobě se v přírodě volně nevyskytuje. 

Je-li v přírodě obsaţen, souvisí jeho výskyt výhradně s lidskou činností. Ve sloučenině 

není pevně chemicky vázán, můţe tak z polymerního materiálu migrovat do okolí. Do 

prostředí se dostává během samotné výroby a uvolňuje se z výrobku během celého 

ţivotního cyklu, tj. od výroby přes pouţití aţ po jeho likvidaci.  

Do ţivotního prostředí se dostává prostřednictvím odpadních vod a z ovzduší 

v místech, kde se buthylbenzyl ftalát při výrobě pouţívá, zpracovává a kde se následně 

výrobky s tímto PAE likvidují.
1 

Míra jeho emisí závisí na různých faktorech, například na 

teplotě, při které se BBP zpracovává, a na fyzické či mechanické manipulaci s výrobkem, 

jenţ tento ester kyseliny ftalové obsahuje.
3, 11

 

Dibuthyl ftalát se můţe dostat do ţivotního prostředí díky mikrobiální syntéze 

v půdě. Daleko významnější je však původ antropogenní. Nejdůleţitější vstupní branou 

dibuthyl ftalátu do ţivotního prostředí jsou emise do vody a do vzduchu. Dibuthyl ftalát se 

můţe v ovzduší vyskytovat buď v plynné fázi, která rychle reaguje a následně odchází 

s dešťovou vodou, či sněhem. Dibuthyl ftalát je v atmosféře v této plynné fázi přítomen 

zhruba jeden a půl dne. V ovzduší se můţe DBP vyskytovat ale také v podobě pevných 



Jiří Kára: Estery kyseliny ftalové 

2011  19 

mikročástic, které se váţí na prach. Dibuthyl ftalát byl zjištěn ve vnitřním prostředí nových 

aut, v domech a všude tam, kde se vyskytují materiály, které DBP pouţívají.
1 

Estery kyseliny ftalové ve zdravotnictví 

Při výrobě nepřeberného mnoţství zdravotnických potřeb, které jsou nezbytné pro 

kvalitní péči o pacienta, se vyuţívá celá řada plastických hmot, například polymery alkenů 

(polypropylen a polyetylen), polyuretan, ethylenvinyl acetát nebo jiţ výše zmiňovaný 

PVC, který se pouţívá tam, kde je zapotřebí, aby byl produkt dostatečně pruţný a měkký. 

To je zejména případ nejrůznějších vaků a hadiček. Z těchto pomůcek můţe do těl pacientů 

unikat velké mnoţství škodlivých látek při procedurách jako je transfuse, hemodialýza, 

umělá ventilace, parenterální výţiva apod.
28, 36, 60

 Některé estery kyseliny ftalové mohou 

zvyšovat účinky antibiotik, vitaminu B1 a sulfonamidů
46

. 

Výzkumem a dlouhodobým studiem působení PAE na pacienty se podrobně zabývá 

doc. MUDr Kamil Ševela, CSc z brněnské nemocnice U sv. Anny, jehoţ výsledky byly 

ověřeny lékařskou praxí. Zaměřuje se především na neţádoucí expozici PAE při úkonech 

u pacientů s onemocněním ledvin na nefrologickém oddělení. Dále sleduje pacienty na 

hemodialýze, která jim nahrazuje nefunkční nebo chybějící ledvinu. Sety pro mimotělní 

oběh hemodialýzy jsou vyráběny z PVC s přídavkem ftalátu DEHP. 

Do kontaktu s těmito sety, jak je patrné z Obrázku č. 13, přichází krev nemocného 

v mnoţství 60 l během jednoho léčení (4 hod). V průměru je nutno toto léčení opakovat 

celkem 3 týdně (tj. 150 za rok). Naměřená mnoţství, která se dostanou do lidského 

organizmu během jednoho léčení, kolísala mezi 10 aţ 25 mg di(2-etylhexyl) ftalátu, coţ 

znamená více neţ desetinásobné překročení v zahraničí uváděné povolené denní dávky. 

Výzkum byl zaměřen i na infusní sety k podávání roztoků minerálů nebo krevního cukru 

(glukosy). Zde bylo sice naměřeno zanedbatelné mnoţství PAE, které však výrazně 

stoupalo při podávání roztoků obsahujících tuk (například výţivné směsi pro nemocné), 

proto by i zde měly být PVC vaky a hadičky vyměněny za jiné, bezpečnější.
21, 28 
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Obrázek 13: Schéma mimotělní hemodialýzy kdy dochází ke kontaktu PVC přímo s krví pacienta
61 

Doktor Ševela jiţ v devadesátých letech po publikování své habilitační práce „Estery 

kyseliny ftalové v nefrologické praxi poţaduje zavedení setů“ (v lékařské praxi se jedná 

o soustavu vaků, hadiček a jehel určených pro lékařskou proceduru pro hemodialýzu bez 

přídavku esterů kyseliny ftalové v PVC. Jak dokazuje další práce doktora Ševely a aktivity 

sdruţení pacientů, nebylo v tomto smyslu ve zdravotnictví nic změněno.
18, 21 

Oproti výzkumu doktora Ševely existuje dlouhodobá studie, která tvrdí, ţe 

změkčovadlo DEHP pouţívané ve vacích pro skladování krve (Obrázek č. 14), není nijak 

škodlivé, naopak chrání červené krvinky a zaručuje jejich delší trvanlivost. Tuto studii 

provedla německá Asociace PVC a ţivotního prostředí.
62

 

Nejpouţívanější změkčovadlo pro PVC je di(2-ethylhexyl) ftalát, s jehoţ pouţíváním 

je spojeno velké mnoţství zdravotních rizik, byl na území Evropské unie zakázán jako 

přísada do materiálů slouţících k výrobě dětských hraček a kosmetických přípravků, ve 

zdravotním sektoru ho však lze pouţívat bez omezení. Ačkoli existují některé iniciativy 

v rámci jednotlivých států (např. v Dánsku, Švédsku i v České republice), či snahy 

některých nemocnic v rámci celé Evropy, které poţadují zavést provoz s maximálním 

vyloučením PVC a DEHP, neexistuje zatím na úrovni Evropské unie legislativa, která by 

plošně omezovala pouţití DEHP ve zdravotních pomůckách a výrobcích.
51
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Obrázek 14: Krevní vak měkčený DEHP 
62

 

V České republice zahájilo kampaň proti pouţívání PVC ve zdravotnictví ekologické 

hnutí Arnika ve spolupráci s lékaři, kteří se problematikou esterů kyseliny ftalové zabývají 

(MUDr. Ševela, MUDr. Šuta). Podle odborníků, kteří se u nás škodlivostí PAE zabývají 

(Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Miroslava Jopková, Lenka Mašková, atd.), čeští lékaři nevědí, 

z jakého materiálu jsou pomůcky, které pouţívají. Podle Arniky, zakladatele Koalice za 

náhradu PVC, která sdruţuje firmy, společnosti, občanská sdruţení, organizace, obce, 

úřady, jenţ omezuje pouţívání PAE, je to zhruba polovina zdravotnického materiálu 

k jednorázovému pouţití. Lékaři, kteří odpovídali na dotazy ekologů ohledně problematiky 

PAE, uvádějí, ţe pro ně je klíčové, ţe výrobky jsou schváleny Státním ústavem pro 

kontrolu léčiv, který odpovídá za nezávadnost léků a zdravotnické techniky.
63

 

2.5 Metody stanovení obsahu ftalátů  

Pro hrubý odhad, zda estery kyseliny ftalové unikají z provozu, kde se pouţívají 

(například výroba plastů), lze pouţít prosté bilance. V případě, ţe látky je do procesu 

dodáváno více, neţ je její spotřeba a výstup, je třeba hledat místo případného úniku. Toto 

lze pouţít jak při výrobě, tak u dalšího vyuţití PAE.  

Pro přesnější odhad emisí je nutné pouţít analytické stanovení. Pro Českou 

republiku existuje norma pro stanovení PAE ve vodách, která zároveň určuje metodu 
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stanovení. Jedná se o metodu plynová chromatografie s detekcí pomocí hmotnosti 

spektrometrií (GC/MS) po extrakci tuhou fází (SPE). Metoda je pouţitelná pro stanovení 

vybraných jedenácti ftalátů, které uvádí norma ČSN EN ISO 18856 (757587).
64

 Jakost 

vod z roku 2006, pouţitelnost metody i pro jiné estery kyseliny ftalové není vyloučena. 

Těchto vybraných moţných ftalátů je padesát devět. Metoda je pouţitelná pro analýzu 

všech druhů vod, včetně vod odpadních. Estery kyseliny ftalové lze stanovit 

v koncentracích od 0,02 mg/l do 0,150 mg/l. Podstata zkoušky spočívá v tom, ţe 

sloučeniny se extrahují z vody metodou SPE (extrakce tuhou fází). Adsorbentem je oxid 

hlinitý, silikagel, florisil aj. Následuje separace na kapilární koloně plynového 

chromatografu a identifikace a vyčíslení koncentrace PAE hmotnostní spektrometrií. 

Výsledky se vyjadřují v miligramech na litr (mg/l) na dvě platné číslice.
20, 34, 59, 65, 66

 

Podle Amerických standardních metod (US EPA) je di(2-ethylhexyl) ftalát zařazen do 

skupiny extrahovatelných látek, které jsou po izolaci analyzovány plynovou chromatografií 

s hmotnostní spektrometrií (GC/MS), tedy v podstatě postupem, který je principem výše 

uvedené normy ČSN EN ISO 18856. Avšak vzorek není extrahován tuhou fází. Extrahuje se 

dichlormethanem nejprve při hodnotě pH >11 a opakovaně při hodnotě pH <2. Extrakt se 

vysuší, zkoncentruje a analyzuje metodou GS/MS. Kvalitativní identifikace se provádí 

porovnáváním retenčních časů. Mez detekce pro DEHP je 2,5 mg/l.
 59, 65, 66

 

Pro stanovení vybraných PAE, včetně di(2-ethylhexyl)-ftalátu, je k dispozici také 

metoda US EPA 606 „Phthalate ester“. Jedná se o metodu plynové chromatografie 

s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD). Izolace ftalátů se provádí extrakcí 

dichlormethanem. Meze detekce se podle druhu PAE pohybují od 0,3 mg/l do 3 mg/l.
65, 66

 

V půdách jsou estery kyseliny ftalové stanovovány metodou plynové chromatografie 

(GC), Metoda U. S. EPA 8060 a plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem 

(GC/MS), Metoda US EPA 8270. Obě metody umoţňují detekovat ftaláty v koncentracích 

µg/kg. Metoda GC/MS se pouţívá především pro stanovení semivolatilních (polotěkavých) 

organických sloučenin v extraktu připraveném z tuhé matrice (odpady, půdy) ale i pro 

vzorky ovzduší a vod. Pro pouţití US EPA metody 8270 se pro stanovení DEHP 

doporučují následující metody separační techniky: U. S. EPA 3540/41 extrakce Soxhletem, 

3545 - akcelerované extrakce rozpouštědlem pro semivolatilní látky, 3550 - extrakce 
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ultrazvukem, 3560 - superkritická fluidní extrakce TRP a 3561 - superkritická fluidní 

extrakce. U těchto metod je deklarována výtěţnost větší neţ sedmdesát procent.
58, 66

 

Extrakty jsou v případě potřeby přečištěny vhodným čistícím postupem, a takto 

přečištěné extrakty jsou analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 

(GC/MS). Hmotnostní detektor musí být schopen provést scan v rozmezí 35 - 500 amu za 

jednu sekundu nebo rychleji. Ionizační technikou je elektronová ionizace. Hmotnostním 

analyzátorem můţe být iontová past nebo kvadrupólový analyzátor. Pro vyhodnocování se 

pouţívají izotopicky značené vnitřní standardy. V případě DEHP lze jako čistící metodu pouţít 

U. S. EPA 3610, 3620 a 3640. Vyčištěný extrakt je pak analyzován. Podmínky GC/MS 

analýzy musí splňovat určitá kritéria, která jsou detailně popsána v příslušné metodě.
58, 66 

Metoda GC/ECD (Method 8061A Phthalate Esters by Gas Chromatograpy with 

Electron Capture Detection) je určena pro stanovení PAE ve vodách, půdách, kalech 

a sedimentech. Kromě toho ji lze pouţít pro stanovení benzyl benzoátu (CAS 120–51–4), 

di(2-ethylhexyl) ftalátu (CAS 117–81–7), butyl benzyl ftalátu (CAS 85–68–7) nebo také 

di-n-butyl ftalátu (CAS 84–74–2), diethyl ftalátu (CAS 84–66–2), dimethyl ftalátu 

(CAS 131–11–3), di-n-octyl ftalátu (CAS 117–84–0). Uvedená metoda vychází 

z následujícího postupu znázorněného na níţe uvedeném schématu (Obrázek č. 14) a vyuţití 

metod US EPA. 

 

Obrázek 15: Schéma postupu stanovení PAE, převzato a upraveno 
58

 

Mnoţství 10 - 30 g vzorku půdy nebo sedimentu se extrahuje podle metodiky 

US EPA 3500 s methylenchloridem a acetonem v poměru 1:1 nebo se směsí hexanu 

a acetonu v poměru 1:1. Směs metylchlorid/aceton je efektivnější při extrakci (vyšší 

výtěţnost) pro tuhé matrice. Pouţití směsi hexan/aceton zabezpečuje menší vliv 

interferujících látek. Citlivost stanovení metody 8061 závisí na interferujících látkách. 

Pokud nestačí metoda U. S. EPA 3600, pouţívá se následně metoda 3610 nebo 36520 
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a v případě nutnosti odstranění síry metoda 3660. Jestliţe vzorek obsahuje lipidy nebo 

vosky, zařazuje se metoda 3640 (gelová permeace).
58

  

Metoda kapilární plynové chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem 

(GC/MS) je pouţitelná například pro půdy, kaly a sedimenty. Metodu lze pouţít pro 

následující PAE: dimethyl ftalát, diethyl ftalát, dipropyl ftalát, di(2-methylpropyl) ftalát, 

dibuthyl ftalát, buthylbenzyl ftalát, dicyklohexyl ftalát nebo di-(2-ethylhexyl) ftalát, dioktyl 

ftalát, didecyl ftalát, diundecyl ftalát. Extrakce 1 - 10 g vzorku podle obsahu vlhkosti 

a očekávaném obsahu PAE se smísí se síranem sodným (Na2SO4) a nasype se do 

Ehrlenmayerovy baňky. Přidá se 20 ml ethylacetátu a interní standard. Směs se třepe 

nejméně 30 min. na horizontální třepačce. Odpipetuje se 1 ml extraktu a převede se do 

vialky, která je nachystána pro měření GC/MS. V případě nutnosti čištění se odpipetuje 

3 ml, vzorek se přečistí na oxidu hlinitém (Al2O3). Stanovení jednotlivých sloţek se 

provádí porovnáním retenčních časů. Detekční teplota je 290 °C, teplotní program: 70 °C 

po dobu 3 min., 13 °C/min do 280 °C, 20 min konstantní podmínky.
58

 

Vedle těchto metod analýzy existují ještě další nestandardizované metody stanovení, 

jako například metoda micelární elektronické chromatografie (MEKC). Základní separace 

PAE je zde prováděna pouţitím pufru, který obsahuje 100 mmol/l cholátu sodného, 

50 mmol/l borátu a 15 % methanolu (pH 8,5). Popsanou metodou byly stanoveny obsahy 

DEHP v půdách v rozmezí 0,24 - 2,35 mg/kg sušiny.
58

 

Metoda pro měření a identifikaci DEHP v ovzduší je zaloţena na odběru vzorku 

aerosolových částic na membránový filtr z esterifikované celulosy. Po extrakci exponovaných 

filtrů sirouhlíkem v ultrazvukové lázni se stanovení DEHP (a to v rozsahu 0,05 mg aţ 0,5 mg 

analytu na vzorek) provádí opět plynovou chromatografií na stacionární fázi (Chromosorb 

WHP) pomocí plamenového ionizačního detektoru (GC-FID) (NIOSH method 5020 1994). 

Kromě uvedené metody lze pouţít i dalších chromatografických metod. 

Instrumentální on-line metody stanovení DEHP dosud nebyly vyvinuty. Normované 

metody stanovení Pro stanovení di-(2-ethylhexyl)ftalátu v odpadních plynech ze stacionárních 

zdrojů rovněţ neexistují normované metody stanovení.
33
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3 LEGISLATIVA 

Estery kyseliny ftalové jsou prokazatelně zdraví škodlivé, byly dokázány negativní 

účinky nejen na organizmus lidský, ale i zvířecí. Na základě této skutečnosti byly stanoveny 

limity Ministerstva ţivotního prostředí České republiky. Týkají se především výskytu PAE 

ve vodě a půdě. Limity pro výskyt sledovaných PAE v ovzduší nejsou stanoveny.
11-13

 

Rostoucí obavy související s nebezpečím zvýšené expozice estery kyseliny ftalové 

vedlo některé země Evropské unie ke krokům vedoucím k jejich omezení ve výrobcích pro 

děti. Tento trend vyústil aţ k dočasnému zákazu šesti nejběţnějších ftalátů (DEHP, DBP, 

BBP,DINP, DIDP a DNOP) v hračkách pro děti do tří let v rámci celé Evropské unie 

a který byl přijat na základě rozhodnutí Komise 1999/815/ES.
8, 24, 60

 Zákaz byl definitivně 

potvrzen direktivou Evropské unie 2005/84 o zákazu ftalátů v dětských hračkách a zboţí, 

která uvádí ţe: „Pouţívání určitých ftalátů v hračkách a předmětech pro péči o děti 

vyrobených z měkčeného PVC materiálu nebo obsahujících části vyrobené z měkčeného 

PVC materiálu by mělo být zakázáno, protoţe přítomnost určitých ftalátů představuje nebo 

by mohla představovat rizika pro zdraví dětí. Hračky a předměty pro péči o děti, které, 

ačkoliv nejsou k tomu účelu určeny, mohou děti vkládat do úst, mohou za jistých okolností 

představovat nebezpečí pro zdraví malých dětí, pokud jsou vyrobeny z měkčeného PVC 

materiálu nebo obsahují části vyrobené z měkčeného plastického materiálu obsahujícího 

některé estery kyseliny ftalové“.
24

 

Oproti původnímu rozhodnutí komise z roku 1999 se v direktivě Evropské unie 

z roku 2005 tedy jedná o rozšířený poţadavek, v němţ mají být zakázány vybrané estery 

kyseliny ftalové nejen ve výrobcích pro děti do tří let, ale ve všech hračkách a předmětech 

pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst. 

Česká republika reaguje na nebezpečí kontaminace dětí ftaláty, proto se od roku 

2002 v České republice nesmějí prodávat hračky z PVC měkčeného ftaláty na cucání 

dětem do tří let.
 
Na novou direktivu v České republice reaguje vyhláška 284/2006, která 

vyjmenovává zakázané estery kyseliny ftalové (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP a DNOP) 

a která říká, ţe se: „Nesmějí od 16. ledna 2007 pouţívat jako látky nebo sloţky přípravků 

v koncentraci vyšší neţ 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech slouţících 

k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti. Hračky a předměty pro péči o děti, jeţ 

obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, neţ je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět 
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na trh. Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění 

usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi“.
24, 35, 51, 57

 

Kontrolou hraček se v České republice zabývá hygienická sluţba a Česká obchodní 

inspekce. Ta pravidelně upozorňuje na hračky, v nichţ byly limity kyseliny ftalové 

překročeny. Výrobci nemusejí uvádět obsah PAE na etiketě výrobku, proto je pro 

spotřebitele nemoţné se jim vyhnout. Studie Greenpeace, pro kterou pracuje rovněţ 

MUDr. Šuta, z roku 2005 dokázala, ţe v Českých mateřských školách je koncentrace PAE 

vyšší neţ v bytech nebo kancelářích. Pravděpodobné vysvětlení takto vysokých 

koncentrací lze hledat v mnoţství výrobků, a to i hraček, z PVC měkčených PAE, kterými 

jsou děti ve školkách obklopeny.
 57

 

Podrobným zkoumáním se zabývala také KEMI, která vypracovala studii o DEHP 

a to z důvodu zařazení di-(2-ethylhexyl) ftalátu na seznam látek, které jsou v evropské 

legislativě souhrnně označeny jako karcinogenní, mutagenní a toxické se škodlivými 

účinky na vývoj člověka, tzv. CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 

reprodukci) látky (26685/95/EU) podle 793/93 EEC. Di-(2-ethylhexyl) ftalát je dále podle 

směrnice EU 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných látek klasifikováno 

jako látka jedovatá z hlediska reprodukce.
51

 

Evropská unie dala podnět ke zkoumání DEHP a DBP. Výsledkem podrobného 

zkoumání je směrnice Evropské unie 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných 

látek, ve které jsou DEHP a DBP zařazeny mezi reprotoxické látky.
8, 35

 

  



Jiří Kára: Estery kyseliny ftalové 

2011  27 

4 MOŢNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU S FTALÁTY 

Na problematiku pouţívání ftalátů ve zdravotním sektoru upozorňují také Kleger 

a Jopková a zdůrazňují, ţe přestoţe jsou zdravotní rizika spojená s pouţíváním PAE, 

zejména pak DEHP nepopiratelná a například v hračkách pro děti a v kosmetických 

přípravcích byl di-(2-ethylhexyl) ftalát na území Evropské unie jiţ zakázán, ve 

zdravotnictví ho lze stále pouţívat bez omezení. Existují některé iniciativy v rámci 

jednotlivých států.  

Například v Dánsku byla uvalena daň na velkou část výrobků obsahujících PVC 

a DEHP. Některé okresy ve Švédsku se pro změnu snaţí aktivně vyhnout pouţívání PVC 

materiálu ve všech oblastech jeho pouţití, kde je to moţné. Odstranění PVC bylo označeno 

za prioritní při nákupu nových výrobků jakou součást politiky na bázi principu 

udrţitelného rozvoje. Ojedinělé nejsou ani snahy některých nemocnic po celé Evropě 

zavést provoz s maximálním vyloučením PVC a DEHP. Na úrovni Evropské unie však 

neexistuje legislativa, která by plošně omezovala pouţití di-(2-ethylhexyl) ftalátu ve 

zdravotnických pomůckách.
51

 

Po pětiletém výzkumu, kdy firmy a státní instituce neustále slyší o nebezpečí ftalátů ve 

zdravotnictví, se pro změnu k lepšímu udělalo jen velice málo. Přítomnost PAE ve 

zdravotnických výrobcích z PVC by měla být brána velmi váţně. Je jiţ mnoho vědeckých 

studií, které dokazují jejich zdravotní nebezpečnost. Je zcela neuvěřitelný fakt, ţe se do PVC, 

které můţe obsahovat nebezpečné ftaláty, ještě stále balí potraviny. Ač tyto výsledky byly 

doktorem Ševelou publikovány jiţ v roce 1997, stát ani výrobci na ně dostatečně nereagovali 

změnou výrobních technologií či zvýšením státní kontroly. Proto se i dnes, přes mnohá 

zdravotní rizika, stále pouţívají v nemocnicích výrobky z PVC měkčeného PAE.
21, 51 

Také v České republice se najdou některé nemocnice, které se úspěšně snaţí 

o omezení pouţívání výrobků z polyvinylchloridu. Tyto nemocnice tak přijímají politiku 

ochrany pacientů před zbytečnou expozicí PAE, především di-(2-ethylhexyl) ftalátu. Lze 

například jmenovat perinatologické oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc, nebo 

dialyzační středisko v praţské nemocnici Na Homolce. Dialyzační materiál bez obsahu 

PAE pouţívají rovněţ na Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče ve Fakultní 

nemocnici s poliklinikou v Ostravě.
51
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Dnes jiţ existuje široká nabídka bezpečnějších výrobků, které jsou vyrobeny 

z alternativních materiálů, jeţ neobsahují polyvinylchlorid nebo di-(2-ethylhexyl) ftalátu. 

Komerčně dostupné jsou například výrobky z polypropylenu (PP), polyetylenu (PE), ethylen 

vinyl acetátu (EVA) nebo silikonu
8
. Většímu rozšíření alternativ zatím bohuţel brání zpravidla 

o něco vyšší cena, ale také nedostatečné povědomí o rizicích di-(2-ethylhexyl) ftalátu
51

. 

Na problémy spojené s pouţíváním pomůcek s obsahem DEHP se dlouhodobě snaţí 

upozorňovat ekologické sdruţení Arnika, které se vedle informování zdravotnického 

personálu snaţí prosazovat řešení PVC a DEHP problematiky i na úrovni národních 

a evropských institucí. Lékaři, farmaceuti, inţenýři, kteří s tímto ekologickým hnutím 

spolupracují, si uvědomují, jak je důleţitá zřetelná společenská poptávka, a proto ve 

spolupráci se spotřebitelskými testy a pacientskými organizacemi upozorňují širokou 

veřejnost o problematice ftalátů a prosazují poţadavky kvalitnější péče. Jednou z cest je 

ţádat o řešení problematiky ftalátů přímo v konkrétních nemocnicích, nebo se obrátit na 

výše postavené instituce, jako je ministerstvo zdravotnictví.
51

 

Odbourání ftalátů z ţivotního prostředí můţe probíhat formou hydrolýzy, avšak 

hydrolýza esterů kyseliny ftalové v abiotickém prostředí je velice pomalá a u vyšších 

esterů, jako jsou di-(2-ethylhexyl) ftalát a di-(n-oktyl) ftalát prakticky neexistuje. Kromě 

hydrolýzy můţe také probíhat fotodegradace ve vodě i v atmosféře, nicméně ani tato 

reakce není příliš významná. 

Hlavní cestou eliminace ftalátů z prostředí je biodegradace. Téměř všechny 

organizmy disponují biochemickým aparátem schopným katalyzovat hydrolýzu ftalátů. 

Některé z enzymů mohou produkty primární hydrolýzy (tzv. monoestery) rozkládat na 

jednodušší produkty. Mikrobiální degradace ftalátů probíhá převáţně za aerobních podmínek 

působením půdních a vodních bakterií a plísní. Degradační proces začíná hydrolýzou a vede 

přes monoester k ftalové kyselině. Další degradací přes pyruvát (tj. sůl kyseliny 

pyrohroznové nacházející se přirozeně v organizmu, pomáhá zrychlit metabolismus) 

a sukcinát (patří mezi dikarboxylové kyseliny) vzniká oxid uhličitý a voda.
3
 

Zabránění kontaminace ţivotního prostředí ftaláty lze také částečně řešit 

zodpovědným tříděním PVC odpadů a jejich následnou recyklací. Avšak odstranění 

rozptýlených ftalátů, které se do ţivotního prostředí dostanou při průmyslové výrobě či 

skládkování a následné kontaminace půd, ovzduší a vod není uţ tak jednoduché.  
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Výzkum v této oblasti, který provádějí čínští vědci, jiţ má také slibné výsledky a dává 

nám tak naději do budoucna. Weizhong Wu z vysoké školy environmentálních věd 

a inţenýrství, na Pekingské univerzitě, a Xianlin Meng Harbin z Technologického institutu, 

v okrese Nangang, identifikovali a izolovali mikrob, který můţe strávit jeden z nejběţnějších 

ftalátů, dibutyl ftalát. Tato sloučenina je široce pouţívána a je jedním z nejčastěji se 

nacházejících ftalátů v různých vzorcích z ţivotního prostředí včetně podzemních vod, 

říčních a pitných vod, vod v oceánech, v půdách, jezerních a mořských sedimentech. 

Nyní tito vědci pouţili aklimatizaci a obohacovací techniky, aby vypěstovali 

dostatečné mnoţství příslušných účinných mikrobů, které získali odběrem vzorku kalu 

z odpadních vod. Jedná se o kultivaci mikrobů v roztoku s obsahem PAE, které jsou 

jediným zdrojem uhlíku pro tyto mikroby. Postupné dělení mikrobiálních buněk vede 

k vývoji kmene, který můţe rychle metabolizovat PAE. Vědci zkusili znehybnit buňky 

mikrobu trávícího PEA na novém typu keramické voštinové konstrukce. Poté ve vzorku 

odpadních vod změřili koncentraci PAE před znehybněním buněk a po něm. Počáteční 

koncentrace byla 100 mg/l, která za pouţití keramické voštinové konstrukce klesla do dvou 

dnů na méně neţ 1,0 mg/l. Tým vědců poukazuje především na to, ţe s nepohyblivými 

mikroby probíhá rozklad dva a půl krát rychleji, neţ s mikroby, které volně plavou ve 

vzorku.
4, 9
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5 ZÁVĚR 

Estery kyseliny ftalové se staly nezbytnou součástí našeho moderního ţivotního 

stylu. Objev PVC s sebou přinesl nadšení a na svět přicházelo mnoţství nových předmětů. 

Hračky, které byly pěkně barevné, omyvatelné, lehké. Děti si je brávaly s sebou do vody 

i na písek a byly šťastné. Je moţné dávat do souvislosti dnešní nízké číslo porodnosti 

a vysoké číslo párů, které nemohou mít děti, s těmito hračkami? Můţe za malou porodnost 

nadšení lidí pro PVC a rychlý vývoj výroby? Tehdejší svět neměl pochyby o vhodnosti 

PVC, nevěděl, ţe ftaláty, které se uţívají prakticky ve všem, jsou škodlivé. Nikdo neříkal 

dětem: „Nestrkej si do pusinky toho panáčka, neolizuj ţlutou kačenku ve vodě, jsou tam 

ftaláty a ty ti můţou ublíţit“. Nikdo netušil skryté nebezpečí. Chceme- li naše děti uchránit 

před ftaláty, je třeba pečlivě vybírat takové hračky mající potřebné certifikáty, které nám 

zaručují zdravotní nezávadnost. Je třeba sledovat různé testy a upozornění, kterým 

produktům se vyhýbat.  

Ve zdravotnictví se ale, situaci k lepšímu mění jen velmi pozvolna a pomalu. 

Náhrada PVC výrobky z alternativních materiálů odstraňuje i problém ftalátů, alternativní 

polymery totiţ neobsahují změkčovadla, neboť jsou pruţné ze své podstaty - polyethylen, 

polypropylen, polyuretan, silikon, ethylen vinyl acetát, mnohovrstvé laminátové plasty aj. 

Výrobky bez ftalátů jsou jiţ nabízeny i v Česku, problémem zůstávají vaky pro červené 

krvinky, kde nebezpečný ftalát funguje jako konzervační činidlo pomáhající zachování 

krvinek. Nevýhodou náhrad za PVC je obvykle vyšší cena. 

Lze proto jen doufat, ţe dnes je situace jiţ o poznání lepší a ţe v brzké době s estery 

kyseliny ftalové do přímého kontaktu jiţ nepřijdeme vůbec.  
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