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Abstract: Change of toxicity of hydrophobic organic pollutants in presence of humic. 
Hydrophobic organic compounds (HOCs) such as polychlorinated dioxins, 

polychlorinated biphenyls, and polycyclic aromatic hydrocarbons are among the most 

studied environmental contaminants. Photo-degradation and sorption of HOCs to 

various compounds (e.g. humic substances) are thought to be important ways of 

“detoxification”. Humic substances (HS) are products of death organic matter 

decomposition and occur in natural waters and soils. HS are characteristic not only for 

sorption of various contaminants, but also for their ability of photo-oxidation. Reactive 

oxygenic molecules created in the process of photo-oxidation of HS are able to oxidize 

other molecules dissolved in natural waters. On the one hand, interaction of HOCs with 

HS can lead not only to HOCs’ detoxification, but also to toxicity increase of the 

mixture. On the other hand, presence of HS in waters can accelerate the degradation of 

HOCs due to the photo-oxidants created by solar irradiation. Benefits and risks of HS 

use in “decontamination” of waters contaminated with HOCs will be discussed. The 

research was supported by GACR 525/08/P464 and CETOCOEN 

(CZ.1.05/2.1.00/01.0001). 
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ÚVOD 

 

K hydrofobním organickým látkám (hydrophobic organic compounds, 

HOCs) se řadí polutanty jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), 

polychlorované dioxiny (PCDDs) či polychlorované bifenyly (PCBs). Tyto 

látky jsou perzistentní, jejich degradace tedy probíhá velmi pomalu a mohou v 

prostředí přetrvávat poměrně dlouhou dobu, nebo se díky své lipofilitě 

kumulovat v organismech. Důleţitým mechanismem působení mnoha HOCs v 

organismech je aktivace receptoru pro planární aromatické látky 

(arylhydrocarbon receptor, AhR). Nadměrná aktivace AhR je spojována s 

řadou toxických účinků, jako je karcinogenita, teratogenita, narušení imunitního 

či hormonálního systému a další (Poland et al. 1982).  

Ve vodním prostředí má na osud a účinky HOCs významný vliv jejich 

asociace se sedimenty a s pevnými částicemi, známá je však také jejich 
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interakce s rozpuštěnou organickou hmotou (dissolved organic matter, DOM). 

Tato hmota je tvořena organickými látkami rozpuštěnými ve vodách, ve 

sladkovodních ekosystémech se vyskytuje nejčastěji v koncentracích 0,5 aţ 50 

mg/l (Steinberg 2003). Hlavní sloţkou DOM jsou huminové látky (humic 

substances, HS), jeţ vznikají z odumřelé organické hmoty humifikačním 

procesem. Podle fyzikálně-chemických vlastností se dále dělí na huminové 

kyseliny (HA), fulvokyseliny (FA) a huminy. 

Donedávna byly HS povaţovány za inertní látky, v odborné literatuře 

byla diskutována především sorpce kovů a organických látek na jejich 

molekulární struktury, čímţ mění biologickou aktivitu těchto sorbovaných 

látek, nebo další efekty, kterými organizmy ovlivňují nepřímo – ovlivnění 

teploty a světelného reţimu vod, zapojení do cyklu uhlíku, pufrační schopnost, 

fotochemické působení ve vodách atd. (Tipping 2002). Výzkumy z poslední 

doby však dokazují, ţe HS mohou na organismy působit i přímo – např. pokusy 

s Daphnia magna prokázaly vliv HS na syntézu enzymů oxidativního stresu. 

Popsána byla také schopnost HS aktivovat AhR in vitro a in vivo (Steinberg et 

al. 2008). 

Přestoţe řada HOCs patří mezi velmi perzistentní polutanty, existují ve 

vodním prostředí moţnosti pro jejich degradaci či „detoxikaci“. Tato studie se 

zaměřila na dva způsoby moţné detoxikace HOCs ve vodním prostředí v 

souvislosti s HS: (i) při interakci s HS je očekávána sorpce kontaminantů a 

sníţení jejich toxicity, HS jsou proto pouţívány jako sorbenty HOCs při 

dekontaminaci in situ (Perminova et al. 2001); (ii) v přírodě často probíhá 

odbourávání HOCs vlivem slunečního záření, tzv. fotodegradací. DOM jako 

heterogenní směs organických látek je fotochemicky aktivní a při jejím 

ozařování vznikají reaktivní kyslíkové radikály, které mohou urychlit degradaci 

HOCs. Na druhou stranu však v poslední době bylo zjištěno, ţe DOM můţe 

fotodegradaci kontaminantů také zpomalovat (Boreen 2004; Canonica, 

Laubscher 2008). 

Cílem studie bylo zjistit, zda HS sniţují toxicitu dioxinového typu 

vybraných HOCs a jaký vliv na toxicitu má ozařování čistých HOCs či jejich 

směsí s HS/DOM. V ozařovaných vzorcích byla kromě AhR-zprostředkované 

toxicity v in vitro biotestech měřena také koncentrace sledovaných polutantů 

(GC-MS). 

 

 

METODIKA 

 

Vzorky HS byly zakoupeny od společností Fluka a International Humic 

Substance Society (IHSS). Vzorky DOM byly izolovány z vod ČR technikou 

reverzní osmózy. Vzorky DOM byly následně lyofilizovány. Vzorky HS a 

DOM v pevném skupenství byly naváţeny, rozpuštěny v 0,05 M NaOH a 

přidány do vodných roztoků HOCs tak, aby výsledná koncentrace v in vitro 

experimentech byla pro HS 17 mg/l, pro DOM pak stejná, jako koncentrace ve 

vodách, z nichţ byly tyto DOM izolovány (t. j. 3 – 19 mg/l). 
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Pro fotochemické experimenty byly vybrány následující látky: 1,23 pM TCDD, 

40 nM B[a]P, 1 nM DB[a,h,]A a směs těchto tří látek. Vodné roztoky těchto 

látek byly následně ozařovány střednětlakou rtuťovou výbojkou. V časech 0, 1, 

3, 6, 12, 24 a 48 h byly odebírány alikvoty vzorků, které byly uschovány pro 

následnou chemickou analýzu a in vitro testy. 

Z vodných roztoků HOCs a jejich směsí s HS/DOM byly polutanty 

extrahovány kapalinovou extrakcí (dichlormetan/hexan 1 : 3 v/v), vzorky byly 

přesušeny bezvodým Na2SO4 a analyzovány pomocí GC-MS či GC-HRMS. 

AhR-aktivita byla stanovena buněčnou linií H4IIE-luc, jeţ je 

transfekovaná genem pro luciferázu pod kontrolou AhR. Buňky byly 

kultivovány v médiu DMEM s 10 % fetálním hovězím sérem v inkubátoru při 

5 % obsahu CO2 a 37 °C. 24hodinová expozice probíhala v kultivačním médiu v 

96jamkových deskách. Po expozici byla stanovována luminiscence odpovídající 

míře aktivace AhR testovanými látkami. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

1. Vliv DOM na AhR-zprostředkovanou aktivitu HOCs 

Ţádný ze vzorků DOM izolovaných z vod ČR nevykazoval sám o sobě 

významnou AhR-zprostředkovanou aktivitu, nicméně při testování směsí 

DOM+HOCs bylo zaznamenáno významné zvýšení AhR-zprostředkované 

aktivity oproti aktivitě samotných HOCs. Tyto výsledky jsou shrnuté v tab. 1.  

 
Tab. 1:  AhR-zprostředkovaná aktivita NOM ve směsi s HOCs před a po ozáření. AhR-

aktivita příslušných neozářených samotných HOCs = 100 %, AhR-aktivita 

stejných směsí HOCs ozařovaných 12 h = 100 %. Šedé vodorovné pruhy 

graficky znázorňují velikost čísla (pro snadnější vizuální vyhodnocení). 

 

2. Fotodegradace AhR-aktivních polutantů ve vodě 

Na základě chemických analýz bylo zjištěno, ţe vlivem ozařování 

dochází ke sniţování koncentrací polutantů ve vodných roztocích. Sledované 

látky podléhají fotodegradaci s poločasy rozkladu (t1/2) v rozmezí 0,7 h (B[a]P 

B[a]P S.D.

B[a]P 

irradiat. S.D. DB[a,h]A S.D.

DB[a,h]A 

irradiat. S.D. TCDD S.D.

TCDD 

irradiat. S.D. HOCs Mix S.D.

HOCs Mix 

irradiat. S.D.

Suwannee River HA 167,9 14,7 131,3 15,5 197,0 7,7 436,0 235,8 198,0 16,6 495,5 107,6 178,9 5,2 314,0 46,8

Leonardite HA 183,4 13,2 175,5 17,8 193,0 4,3 449,8 247,1 217,5 1,7 726,7 233,7 193,0 5,1 435,4 121,7

Suwannee River FA 163,5 13,8 102,8 27,3 165,5 5,8 346,6 115,2 158,0 5,2 249,8 17,2 149,6 13,1 195,4 24,4

Nordic Reservoir NOM 140,8 9,2 99,1 3,7 148,9 3,6 339,7 153,3 129,9 2,1 228,8 125,1 131,1 3,8 183,0 59,5

Mlýnský potok NOM 121,9 12,6 166,4 5,4 116,1 15,0 245,1 0,8 117,7 0,2 136,9 61,4 122,5 5,2 184,1 41,5

Loučky NOM 144,2 21,5 153,1 5,0 133,5 5,8 240,6 7,2 156,9 16,0 286,5 51,0 132,9 16,8 249,0 62,2

Svratka NOM 129,0 12,3 151,2 14,0 117,3 10,6 314,4 131,0 116,5 3,1 228,5 5,3 122,7 9,8 134,5 2,3

Jihlava NOM 108,5 15,5 118,8 10,5 105,2 5,2 323,4 113,6 107,1 4,0 252,1 27,6 110,1 9,5 129,7 9,6

Morava NOM 111,5 9,8 131,9 11,3 107,5 11,2 284,9 82,1 110,2 14,6 183,7 16,8 107,2 8,2 135,9 20,4

AhR-mediated activity (% of HOCs induction)
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ve směsi polutantů) aţ 22 h (samotný B[a]P) – za laboratorních podmínek. 

Výsledky in vitro analýz však poukazují na skutečnost, ţe při fotodegradaci 

B[a]P vznikají další AhR-aktivní degradační produkty. S časem ozařování totiţ 

nejprve AhR-zprostředkovaná aktivita vzorku vzrůstá, a aţ přibliţně po 6 

hodinách začne opět klesat (graf 1 a 2). U ostatních ozařovaných polutantů 

ţádné zvýšení toxicity pozorováno nebylo (degradační trend byl u všech vzorků 

podobný). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1:  Fotodegradace B[a]P vyjádřená jako pokles analytu, jenţ byl stanoven GC-MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2:  Fotodegradace B[a]P studovaná pomocí biotestu. Vyjádřeno jako změna AhR-

zprostředkované aktivity vzorku, jenţ v čase 0 h obsahoval pouze B[a]P 

 

 

3. Fotodegradace AhR-aktivních polutantů za přítomnosti HS/DOM  

Vliv komerčně dostupných HS na fotodegradaci HOCs byl studován na 

dvou úrovních – podrobné sledování fotodegradace HOCs v přítomnosti HA 

Fluka (v časech 0, 1, 3, 6, 12, 24 a 48 h), a screeningové sledování 

fotodegradace HOCs ve směsi se 4 dalšími druhy komerčně dostupných HS a 5 

vzorky DOM izolovanými z vod ČR (pouze ve dvou časech – 0 a 12 h). 
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Graf 3:  Fotodegradace TCDD a TCDD+HA Fluka studovaná pomocí biotestu 

 

 

Vliv HA Fluka na fotodegradaci HOCs byl významný a u jednotlivých 

polutantů se lišil. Z výsledků chemických analýz vyplývá, ţe v případě B[a]P a 

DB[a,h]A byl poločas rozkladu (t1/2) za přítomnosti HA Fluka poloviční, resp. 

pětinový (ve srovnání s fotodegradací samotných B[a]P a DB[a,h]A), v případě 

B[a]P ve směsi s dalšími HOCs byl ale naopak t1/2 10x delší. AhR-

zprostředkovaná aktivita neozářených roztoků HOCs s HA Fluka (v čase 0 h) 

byla vyšší neţ v případě roztoků samotných polutantů (či jejich směsi), coţ 

souhlasí s našimi předchozími výsledky (Bittner et al. 2010). V biotestu bylo 

moţno pozorovat úbytek dioxinové aktivity vlivem ozařování, přičemţ aktivita 

směsi HOCs s HA Fluka se sniţovala pomaleji neţ u samotných HOCs. 

Například v případě ozařování samotného TCDD došlo k polovičnímu sníţení 

dioxinové aktivity po 7,1 h, zatímco ve směsi TCDD + HA Fluka aţ po 20,5 h 

(graf 3). Také další testované komerčně dostupné HS i námi izolované vzorky 

DOM ve většině případů prodlouţily dobu poklesu AhR-zprostředkované 

aktivity a tedy zřejmě zpomalily fotodegradaci HOCs (souhrnné výsledky v 

tabulce 1). 

 

 

DISKUSE 

 

Dle získaných výsledků neměly vzorky DOM očekávaný vliv na sníţení 

AhR-zprostředkované aktivity studovaných HOCs, naopak tuto aktivitu 

zvyšovaly, ačkoli samotné nepůsobily jako AhR ligandy. Toto pozorování je 

analogické s výsledky naší předchozí studie, kdy vlivem komerčně dostupných 

HS docházelo ve většině případů k významnému zvýšení dioxinové aktivity, ať 

uţ samotné HS byly, či nebyly AhR-aktivní. Toto zjištění pomocí in vitro 

biotestu poukazuje na skutečnost, ţe HS díky své schopnosti sorpce 

kontaminantů nemusí vţdy sniţovat jejich biodostupnost a tím i toxicitu, ale ţe 

výsledná toxicita je ovlivněna i jinými mechanizmy (nejen sorpcí), které v 

případě rozpuštěných (nepartikulárních) HS a DOM mohou vést aţ ke zvýšení 

toxicity přítomných polutantů. 
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V případě ozařování vodných roztoků samotných HOCs a směsí 

HOCs+HS či DOM je z výsledků chemických analýz i biotestů zřejmé, ţe 

dochází k fotodegradaci testovaných polutantů. Očekávané urychlení 

fotodegradace HOCs vlivem reaktivních kyslíkových molekul produkovaných 

HS a DOM se však neprojevilo. Naopak bylo moţno prakticky u všech vzorků 

HS a DOM pozorovat sníţení rychlosti fotodegradace a také pomalejší úbytek 

toxicity dioxinového typu. Dle současných poznatků můţe DOM sniţovat 

fotodegradaci polutantů několika způsoby: (i) absorpcí účinných vlnových délek 

světla (Boreen 2004), (ii) zachytáváním reaktivních kyslíkových molekul 

(Brezonik et al. 1998) či (iii) záchytem dalších reaktivních částic vzniklých 

fotochemicky, např. tripletových forem DOM (Canonica et al. 2008). 

 

 

ZÁVĚR 

 

Z výsledků naší studie vyplývá, ţe degradace a detoxikace kontaminantů 

ve vodním prostředí v přítomnosti HS neprobíhá jednoduchými procesy a je 

mnoho faktorů, které ji mohou ovlivnit. Při vyuţití HS pro dekontaminace by 

proto měly být lépe prostudovány moţné biologické účinky HS na toxicitu 

polutantů, a ne pouze fyzikálně-chemické vlastnosti těchto látek. 
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