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Abstract: Ecological commination – organotins. The toxic and inhibitory effect of 5 
organotin compounds (dimethyl-, dibutyl-, tributyl-, triphenyl- and tribenzyltin bis-N,N-
diethyldithiocarbamate) were determine under standardized conditions on three 
biological subjects: alga Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB., strain Greifswald 
15, bentic worms Tubifex tubifex and larvae Chironomus plumosus. Observed were the 
mortality of bentic organisms after 96-h exposure and the inhibition of growth, 
chlorophyll a content and photosynthetic oxygen production after 12 days of 
cultivation.The effect of organotins was expressed as LC50 value for mortality and EC50 
value for inhibition together with 95 % confidence interval (CI). For each subject and 
oibserved parameter the rank order of toxicity/or inhibition was arranged: Tubifex 
tubifex and Chironomus plumosus: DMTC < DBTC < TBTC < TPTC < TBeTC; 
Scenedesmus quadricauda: growth inhibition: DMTC < DBTC < TbeTC = TPTC < 
TBTC, chlorophyll a content: DMTC < DBTC < TbeTC < TPTC < TBTC, oxygen 
production: DMTC < DBTC < TBTC < TbeTC = TPTC. From these rank orders it is 
evident that for all observed parameter and tested organisms the least toxic were 
diorganotins, mainly that with methyl group in the n-alkyl chain, and toxicity sequence 
of triorganotins depends on observed parameter.  
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ÚVOD 
 

Prítomnosti organocínov, hlavne tributylcínov (TBT), v povrchových 
vodách a sedimentoch sa predovšetkým z dôvodov ich škodlivého účinku na 
necieľové organizmy, ku ktorým okrem ustríc patria aj sladkovodné riasy 
(Blaise 1993) a bentos (Chen 1994), už dlhšie venuje značná pozornosť. V 
poslednej dobe sa znečistenie organocínmi (OTC), ktoré sa používajú ako 
protinárastové farbivá, uvádza na viacerých vodných plochách (Champ, Pugh 
1987). Organocíny, akými sú napr. tributyl- a trifenylcíny sa v širokej miere 
používajú v rôznych odvetviach od biocídov, tepelných stabilizátorov 
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polyvinylchloridov až po katalyzátory rôznych chemických reakcií (Blunden, 
Chapman 1986). Používanie tributylcínov a trifenylcínov ako protinárastových 
zložiek farieb na člny, lode a do vody ponorených predmetov, akými sú napr. 
bóje, potrubia, káble ale aj kultivačné klietky, je dnes vďaka ich mnohonásobne 
vyššej účinnosti a dlhšej trvanlivosti ako pôvodne používaných farbív na báze 
oxidov medi vysoko významné predovšetkým z ekonomického hľadiska. Aj 
keď sa tributylcíny (TBT) vo vodnom prostredí používajú vo veľmi nízkej 
koncentrácii 0,01 až 0,001 %, sú pre vodnú biotu vysoko toxické (Chen 1994; 
Guolan, Yong 1995). Organocíny sa biokoncentrujú v morských (Guolan, Yong 
1995) aj sladkovodných organizmoch a bentose (Pandard et al. 1993; Chen 
1994; Fent, Looser 1995). Koncentrácia, v ktorej sa občas OTC vyskytujú v 
povrchových vrstvách sladkých vôd, je oveľa vyššia ako ich koncentrácia v 
hlbších vrstvách (Tolosa a kol. 1992). Vo vodnom prostredí sa môže 
koncentrácia ako organických, tak aj anorganických zlúčenín cínu zvýšiť v 
povrchových vrstvách vody 10 000 a v olejových sedimentoch 4 000 krát v 
porovnaní s nekontaminovanými vodami a sedimentmi (Maguire, Tkacz 1987). 
Cín sa môže viazať na rozpustenú organickú hmotu (Donard, Weber 1985), ale 
väčšina polutantného cínu v riekach a obyčajných vodách sa viaže na 
suspendované častice (Maguire, Tkacz 1987). Koncentrácia cínu je v 
sedimentoch rádovo asi trikrát väčšia ako vo vodnom stĺpci (Schebek, Andreae 
1991) a je pravdepodobným zdrojom príjmu cínu ako pre bentické organizmy 
tak aj pre všetky bentivory (Langston, Burt 1991). V súčasnosti obsahujú 
sedimenty, ktoré sú v kontakte s bentickými organizmami, asi 10-krát viac cínu 
ako pred priemyselnou revolúciou (Seidel a kol. 1980). Trifenylcín (TPT) bol 
identifikovaný ako vo vode tak aj v sedimentoch a jeho koncentrácie v 
sedimentoch sú podobné ako koncentrácie TBT (Stab a kol. 1993). 

V súčasnosti sa vplyv xenobiotík na vodné prostredie hodnotí pomocou 
biologických testov inhibície rastu rias, imobilizácie dafnií, testov toxicity na 
rybách a testov hodnotiacich percento úhynu bentických organizmov. Väčšina z 
týchto testov sa realizuje v laboratórnych podmienkach formou statických 
testov (Pandard a kol. 1993). Mikroriasy patria k najdôležitejším primárnym 
producentom vo vodnom prostredí a sú zároveň aj potenciálnymi indikátormi 
kvality vôd. Reprodukovateľnosť a porovnateľnosť testov na riasach je 
zabezpečená prostredníctvom uzančných metód v normách a predpisoch (U.S. 
EPA 1985). V priebehu našich testov sa vplyv OTC na riasy hodnotil pomocou 
troch parametrov:  
1. inhibícia rastu riasovej suspenzie – na stanovenie hustoty suspenzie sa 

používalo počítanie počtu coenóbií pomocou hemocytometra 
2. produkcia fotosyntetického kyslíka – meranie kyslíkovou elektródou 

pripojenou k počítaču (Drtil a kol. 1993) 
3. obsah chlorofylu a – spektrofotometrické stanovenie (Harris 1989). 

Testy na bentických organizmoch poskytujú informácie o biodostupnosti 
a škodlivých účinkoch kontaminantov viazaných na sedimenty. Tubifex tubifex 
and Chironomus sp. sú pre testy toxicity na vodné organizmy vhodnými 
druhmi, nakoľko sú dostatočne veľké, majú krátku generačnú periódu a sú 
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celým povrchom svojho tela v priamom kontakte so sedimentmi. Testy ukázali, 
že sú organizmami citlivými na mnohé kontaminanty, ktoré sa viažu na 
sedimenty. Metódy kultivácie a usporiadanie testov na týchto bentických 
organizmoch sú uvedené v ASTM norme (1992). Hodnotiacim parametrom v 
týchto testoch je prežívanie jedincov, tento parameter sme hodnotili aj v našich 
testoch, a rast. 
 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

Riasa Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB., kmeň Greifswald 15 
bola poskytnutá na šikmom agare Botanickým ústavom ČAV, Třeboň, Česká 
republika a kultivovaná v modifikovanom tekutom Knoppovom roztoku bez 
vápnika (Fargašová, Kizlink 1996). Kultúra sa udržiavala pri konštantnej teplote 
a permanentnom osvetlení (25±1 0C; 4 000 lux). Riasy sa kultivovali staticky, 
pre testy rastu a produkciu chlorofylu a v 100 ml Erlenmeyerových bankách s 
50 ml kultivačného média, produkcia fotosyntetického kyslíka sa stanovovala v 
500 ml Erlenmeyerových bankách s 200 ml kultivačného média. Kultivačné 
médium sa inokulovalo riasami v exponenciálnej fáze rastu a východisková 
koncentrácia rias ako v testovacom tak aj v kontrolnom médiu bola 25 000 
coenóbií (štyri bunky spojené do jednej jednotky – coenóbium). Hustota 
riasovej suspenzie sa stanovovala každé dva dni počas 12 dní kultivácie 
počítaním počtu ceonóbií v hemocytometri pod mikroskopom (Fargašová, 
Kizlink 1996). Obsah chlorofylu a sa stanovoval spektrofotometricky 
(Fargašová 1996). Každá z testovaných látok sa aplikovala do kultivačného 
média v 20 rôznych koncentráciách v rozsahu od 0,01 to 100 µg/l v troch 
opakovaniach. Pri hodnotení produkcie fotosyntetického kyslíka sa jednotlivé 
koncentrácie testovaných OTC pridávali do kultivačného média až po 7 dňoch 
kultivácie riasovou suspenziou v objeme 1 ml. Po pridaní testovaných látok 
kultivácia pokračovala za nezmenených podmienok ešte 2 dni. Potom sa 
kyslíkovou elektródou pripojenou k počítaču merala po prevzdušnení dusíkom 
produkcia kyslíka na svetle (Drtil a kol. 1993).  

Červy Tubifex tubifex a larvy pakomárov Chironomus plumosus sa 
zbierali z prírodných vodných sedimentov a pred zahájením testov sa 24 h 
preplachovali pod tečúcou vodou. V testoch sa používala prevarená vodovodná 
voda s teplotou 20 °C a približne 20 mm dlhé červy a larvy. Na testy sa 
používali sklené Petriho misky s priemerom 80 mm a objemom roztoku v 
každej miske 20 ml. Testovacie misky neboli vystavené priamemu slnečnému 
svetlu, roztoky sa neprevzdušňovali a organizmy sa počas testov nekŕmili. Ako 
kontrola tak aj každá koncentrácia sa hodnotila v troch opakovaniach a pre 
každé opakovanie sa použilo 10 organizmov. Úhyn experimentálnych jedincov 
sa sledoval v 10 rôznych koncentráciách OTC (v rozpätí od 0,01 do 10 µg/l) a 
porovnával sa s kontrolou po 96 h. Počet mŕtvych jedincov v jednotlivých 
Petriho miskách troch paraleliek, ktoré obsahovali spolu 30 jedincov (3 x 10), 
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sa neodlišoval viac ako o ± 2 organizmy. Toto predstavuje experimentálnu 
chybu maximálne 10 %. 

Testy sa zahájili pridaním dimetyl-, dibutyl-, tributyl-, trifenyl- a 
tribenzylcín bis-N,N-dietylditiokarbamátu v rôznych koncentráciách do 
testovacieho média. Vzorky testovaných látok sa rozpúšťali v 1 ml horúceho 
etanolu a dopĺňali do 10 ml destilovanou vodou. Ku kontrole sa pridávalo 
ekvivalentné množstvo etanolu. V testoch sa používali nasledovné látky: 
DMTC  dimetylcín bis-N,N-dietylditiokarbamát  [27399-43-5] 
DBTC  dibutylcín bis-N,N-dietylditiokarbamát [39175-85-4]  
TBTC  tributylcín bis-N,N-dietylditiokarbamát  [5847-53-0] 
TBeTC  tribenzylcín bis-N,N-dietylditiokarbamát  [55349-54-7] 
TPTC  trifenylcín bis-N,N-dietylditiokarbamát  [17523-08-09] 
 

Na stanovenie 96-h LC50 hodnoty pre bentos a všetkých EC50 hodnôt 
(EC50

G – rast, EC50
ox – produkcia kyslíka, EC50

Ch – obsah chlorofylu a) pri 
riasach sa požívala regresná analýza (Gelber a kol. 1985). Štatisticky preukazné 
rozdiely medzi účinkami jednotlivých organocínov na prežívanie, rast, 
produkciu kyslíka a obsah chlorofylu a sa hodnotili variančnou analýzou 
(ANOVA) v kombinácii s Duncan testom (SAS 1989) s 95 %-ným intervalom 
spoľahlivosti (P < 0.05). 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Účinky organocínov na riasu S. quadricauda hodnotené ako inhibícia 
rastu rias (stanovovaná počtom coenóbií pomocou hemocytometra), produkcie 
kyslíka na svetle a obsahu chlorofylu a sú uvedené v Tab. 1. ako EC50 hodnoty 
a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI). Z EC50 hodnôt uvedených v tejto 
tabuľke sa dajú zostaviť pre testované organocíny nasledovné vzostupné rady 
inhibície: 
  
Scenedesmus quadricauda: 
inhibícia rastu:  DMTC < DBTC < TbeTC = TPTC < TBTC 
obsah chlorofylu a: DMTC < DBTC < TbeTC < TPTC < TBTC 
inhibícia produkcie kyslíka: DMTC < DBTC < TBTC < TbeTC = TPTC  
 

Z uvádzaného inhibičného radu je zrejmé, že najslabší inhibičný účinok 
na všetky sledované parametre pri riasach S. quadricauda mali diorganocíny, 
najmä diorganocín s metylovou skupinou v n-alkylovom reťazci. Inhibičný 
účinok dibutylcínu bol pri všetkých troch hodnotených parametrov v priemere 
asi o 30 % silnejší ako účinok dimetylcínu. Triorganocínov inhibovali rast 2–4-
krát, tvorbu chlorofylu a 1,1–4,7-krát a produkciu kyslíka 4–7,7-krát 
intenzívnejšie ako pre DBTC. Tieto výsledky plne potvrdzujú vysokú toxicitu 
triorganocínov,   hlavne   zlúčenín   tributylcínu,   uvádzanú   mnohými  autormi 
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Tab. 1: EC50 hodnoty (µg/l) pre riasu Scenedesmus quadricauda a ich 95 % intervaly 
spoľahlivosti (CI) pre testované organocíny. (ECG – hodnoty pre rast; ECox – 
hodnoty pre produkciu kyslíka; ECCh – hodnoty pre obsah chlorofylu a; 
hodnoty v zátvorkách sú 95 % intervaly spoľahlivosti) 

 
S. quadricauda 

 Látka EC50
G + 95% CI EC50

ox + 95% CI EC50
Ch + 95% CI 

 DMTC 12,73 
(12,21–13,00) 

5,49 
(5,12–5,60) 

8,71 
(8,58–9,12) 

 DBTC 8,73 
(8,21–9,10) 

3,84 
(3,48–4,10) 

6,30 
(6,02–6,63) 

 TBTC 2,00 
(1,79–2,32) 

0,93 
(0,80–1,24) 

1,35 
(0,98–1,70) 

 TBeTC 3,90 
(3,00–4,70) 

0,57 
(0,45–0,70) 

5,75 
(5,00–6,60) 

 TPTC 4,20 
(2,90–5,50) 

0,50 
(0,40–0,62) 

3,38 
(3,15–3,68) 

 
(Saint-Louis a kol. 1994). Avery a kol. (1993) uvádzajú, že biosorpcia zlúčenín 
triorganocínu sa zvyšuje s ich molekulovou hmotnosťou a v rade toxicity 
uvádzanom v ich práci je trifenylcín toxickejší ako tributyl- a tripropylcín. Toto 
ich tvrdenie sa v našich testoch potvrdilo len pri hodnotení inhibičného účinku 
triorganocínov na intenzitu produkcie fotosyntetického kyslíka (obr. 1), kedy 
rozdiely v intenzite účinku medzi TPTC a TBeTC neboli štatisticky preukazné a 
účinok TBTC bol o 46,2 % slabší ako účinok TPTC. Pre rast riasovej suspenzie 
a obsah chlorofylu a bol najtoxickejšou látkou tributylcín. Ako uvádzajú Davies 
a Smith (1980) a Fargašová a Kizlink (1996), benzylová skupina spôsobuje 
silný pokles biologickej aktivity, čo sa potvrdilo pri vyššie uvádzaných testoch 
najmä pri hodnotení vplyvu testovaných OTC na produkciu kyslíka riasou S. 
quadricauda. Účinná koncentrácia TBeTC bola v týchto prípadoch 
mnohonásobne nižšia ako pri TBTC a zhodovala sa s účinnosťou TPTC (tab. 1, 
obr. 1). Pre obsah chlorofylu a v riase S. quadricauda sa toto konštatovanie 
nepotvrdilo. Rozdiely medzi EC50

G a EC50
ox hodnotami pre TBeTC a TPTC 

neboli preukazné. Pre rast rias bola účinnosť týchto dvoch triorganocínov asi 2-
krát slabšia a pre produkciu kyslíka takmer 2-krát silnejšia ako účinok TBTC. 
Účinok TBeTC bol slabý najmä na produkciu chlorofylu a v riase S. 
quadricauda. 

Pri riasach organocíny najsilnejšie inhibovali produkciu kyslíka a 
najslabší inhibičný účinok mali na rast riasovej suspenzie (obr. 1). Výnimkou 
bol len TBeTC, ktorý silnejšie inhiboval rast rias ako produkciu chlorofylu a v 
riasach. Triorganocíny s butyl a fenyl radikálmi inhibovali tvorbu chlorofylu a 
viac ako organocíny s benzylovým radikálom. Thayer (1983) uvádza, že 
toxicitu OTC výrazne ovplyvňuje dĺžka vedľajšieho reťazca, pričom OTC s 
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butylovou skupinou majú maximálnu účinnosť a biocídna účinnosť fenylu sa jej 
takmer vyrovná. Toto tvrdenie sa v našich testoch jednoznačne nepotvrdilo. 
 
Obr. 1: Porovnanie EC50 hodnôt (µg/l) pre rast, obsah chlorofylu a a produkciu kyslíka 

riasou Scenedesmus quadricauda pre testované triorganocíny 
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Akútne toxické účinky organocínov na bentické organizmy hodnotené 
ako úhyn experimentálnych jedincov sú uvedené na obr. 2 ako LC50 hodnoty a 
ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI). Z uvádzaných LC50 hodnôt sa dajú 
zostaviť nasledovné vzostupné rady toxicity: 
Tubifex tubifex: DMTC < DBTC < TBTC < TPTC < TBeTC 
Chironomus plumosus: DMTC < DBTC < TBTC < TPTC < TBeTC 
  

Z uvádzaných radov akútnej toxicity, vyjadrovanej ako mortalita 
experimentálnych jedincov je zrejmé, že pre obidva bentické organizmy boli 
toxickejšie triorganocíny (R3SnX) ako diorganocíny (R2SnX2). Po 96-h 
expozícii bol pre obidva organizmy najtoxickejší tributylcín (TBTC) a najmenej 
toxický dimetylcín (DMTC) (obr. 2). Diorganocíny sú všeobecne uvádzané ako 
menej toxické a biologicky menej aktívne ako triorganocíny (Avery a kol. 1993, 
Chen 1994), čo sa potvrdilo aj v uvádzaných výsledkoch ako pre bentické 
organizmy tak aj pre sladkovodné riasy. Hoci Avery a kol. (1993) uvádzajú, že 
biosorpcia triorganocínov sa zvyšuje s ich molekulovou hmotnosťou v poradí 
trifenylcín > tributylcín (Bu3SnCl) > tripropylcín > trimetylcín = trietylcín v 
testoch s bentickými organizmami bol TBTC toxickejší ako TPTC. Najmenej 
toxickým bol pre obidva bentické organizmy TBeTC. 
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Obr. 2: LC50 hodnoty (µg/l) pre Tubifex tubifex a larvy Chironomus plumosus a ich 
95 % intervaly spoľahlivosti (CI) pre testované organocíny 

 
 
Obr. 3: Porovnanie LC50 hodnôt (µg/l) pre Tubifex tubifex a Chironomus plumosus pre 

testované triorganocíny 
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Pri porovnávaní LC50 hodnôt pre jednotlivé testované organocíny boli 
hodnoty pre larvy pakomárov C. plumosus pri všetkých látkach nižšie ako pre 
bentické červy T. tubifex (obr. 3). Vysokú citlivosť lariev pakomárov voči OTC, 
hlavne druhu C. plumosus, uvádza aj Chen (1994). Pri porovnaní v tejto práci 
uvádzaných LC50 hodnôt pre T. tubifex a C. plumosus s hladinami OTC, hlavne 
TBT, vo vodných sedimentoch (Dowson a kol. 1992; Stab a kol. 1993), 
môžeme konštatovať, že všetky stanovené LC50 hodnoty sú nižšie, ako hodnoty 
koncentrácie OTC (hlavne TBT) vo vodných sedimentoch. Znamená to, že 
triorganocíny uvoľňujúce sa do vody a akumulujúce sa v sedimentoch sú 
vysoko toxické pre bentické organizmy, nakoľko znižujú ich vitalitu (Chen 
1994; Fent, Looser 1995) a zvyšujú bioakumuláciu organoocínov vo všetkých 
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vodných organizmoch. Obsah OTC, vrátane TBT, sa v riečnych sedimentoch 
pohybuje od menej ako 3,9 ng/g do 1 291 ng/g (Dowson a kol. 1992). Najvyššie 
hodnoty sa zistili v oblastiach, na ktoré je viazaná lodná aktivita. Zdrojom 
vysokých koncentrácií OTC sú predovšetkým protinárastové farby aplikované 
na trupy lodí, ktoré majú vysoký obsah hlavne tributylcínov v rôznych stupňoch 
degradácie na di- a monoalkylované zlúčeniny. Keďže bentické organizmy, 
rovnako ako aj riasy, sa nachádzajú na začiatku potravového reťazca, penetrácia 
toxických látok cez ne na vyššie trofické úrovne je veľmi intenzívna a 
nežiaduca. 
 
 
ZÁVERY 
 

Triorganocíny (R3SnX) sú pravdepodobne najsledovanejšími zlúčeninami 
cínu. Sú biologicky vysoko aktívne a zodpovedné za mnohé nežiaduce účinky 
najmä vo vodnom prostredí. Ich R skupina určuje toxicitu pre špecifické 
organizmy. Triorganocíny s metylovou skupinou sa považujú za najmenej 
toxické a toxicita sa potom zvyšuje smerom k butylovej skupine (Avery a kol. 
1993). Ďalšie predĺženie n-alkylového reťazca prudko znižuje biologickú 
aktivitu triorganocínov. Tieto závery sa jednoznačne nepotvrdili pri testoch s 
bentickými organizmami T. tubifex a C. plumosus a pri hodnotení produkcie 
fotosyntetického kyslíka riasou S. quadricauda, kde bol inhibičný účinok 
triorganocínov s fenylovou a butylovou skupinou silnejší ako inhibičný účinok 
tributylcínu. Pri hodnotení vplyvy organocínov na rast a produkciu chlorofylu a 
v bunkách rias sa naopak potvrdila vysoká toxicita butylovej skupiny a 
znižovanie toxických účinkov triorganocínov s predlžujúcou sa dĺžkou n-
alkylového reťazca. Pre všetky sledované parametre (mortalita bentosu, 
inhibícia rastu rias, produkcie chlorofylu a a kyslíka bunkami rias) mali 
najnižšiu toxicitu diorganocíny, najmä dimetylcín, a postupnosť toxicity 
jednotlivých triorganocínov závisela od sledovaného parametra. 
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