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Abstract: Toxicological and genotoxicological screening of the air quality in 
the city centre of Ostrava 

The aim was to evaluate mutagenic and acute toxic effect of air samples in the 
context of corresponding hydrometeorological data and assess their potential risk 
with respect to their adverse effects on organisms. Two detection systems were 
used to measure genotoxicity – Ames test and SOS Chromotest. Vibrio fischeri 
luminescence test was used to estimate acute toxicity. The results documented 
that all samples induced mutations and were acute toxic. The contents of 
Benzo(a)pyrene and Arsene exceeded the respective contamination limits in all 
samples. The examination of genotoxicity and biological toxicity showed that the 
quality of air in the centre of Ostrava represents a significant health risk for the 
town inhabitants. 

Klíčová slova: ovzduší, genotoxicita, toxicita, Ames test, SOS Chromotest, 
luminiscenční test Vibrio fischeri 

 
 

ÚVOD 

Kvalita ovzduší patří v současné době k významným faktorům kvality života. 
Stav ovzduší v Ostravě je v posledním období velmi živě diskutován a 
veřejností se zájmem sledován. Znečištění ovzduší na Ostravsku je 
dlouhodobým fenoménem a je jednou z příčin, proč se některé lokality, včetně 
centra Ostravy, vylidňují. Celoroční monitoring kvality ovzduší prováděný 
ČHMÚ poskytuje pouze základní informace, nezbytné pro vyhlášení 
ochranných opatření, zejména v době inverzí. Biomonitoring, využívající 
biologické testy toxicity a genotoxicity, pak přináší konkrétní informace o 
dopadech dlouhodobě kontaminovaného ovzduší na organismy, včetně jeho 
vlivu na lidské zdraví. Četné průmyslové provozy ostravské městské 
aglomerace zůstávají stále, i přes určitou technologickou modernizaci, hlavními 
producenty emisí. Průmyslové škodliviny, spolu s komunálním odpadem a 
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zplodinami z dopravy, vytvářejí komplexní směsi látek, u nichž je velmi obtížně 
předvídatelný charakter jejich finálního biologického efektu.  

Cílem této studie bylo posoudit mutagenní a akutně toxický efekt u 
vybraných vzorků ovzduší v návaznosti na hydrometeorologické údaje a 
posoudit jejich potenciální riziko z hlediska nežádoucích efektů na organismy.  
 
 

METODIKA 

Charakteristika vzorků  

Vzorky ovzduší byly odebírány gravimetrickou metodou na dopravní stanici 
Hot spot Českého hydrometeorologického ústavu na Českobratrské ulici v 
Ostravě. Odběr vzorků byl proveden spojitou filtrací ovzduší přes filtry Millipore 
1,2 µm o průměru 47 mm. Průtok odebíraného vzduchu byl 500 dm

3
/min, 

celkový čas odběru 24 hodin. Pro každý vzorek byl použit jeden filtr. 

Příprava vzorků 

Pro testy toxicity a genotoxicity a stanovení PAU byla vždy extrahována 
polovina z každého filtru. Druhá polovina byla použita pro přípravu mineralizátu 
ke stanovení obsahu těžkých kovů. Extrakce byla provedena dichlormethanem 
v ultrazvukové lázni. Extrakt byl filtrován vakuovým čerpadlem přes 
membránový filtr a zahuštěn dusíkem v přístroji TurboVap. Dichlormethanový 
extrakt byl použit pro stanovení EOM a PAU. Zbytek extraktu byl v dusíkové 
atmosféře převeden do stejného objemu dimethylsulfoxidu pro stanovení akutní 
toxicity a genotoxicity. 

Stanovení extrahovatelné organické hmoty (EOM) 

Stanovení hodnoty EOM bylo provedeno vážkovou analýzou. Z rozdílu 
hmotnosti váženky s odpařeným extraktem a prázdné váženky byla vypočítána 
průměrná hodnota EOM v µg/µl extraktu.  

Detekce genotoxicity 

K hodnocení mutagenity byly použity bakteriální detekční systémy SOS 
Chromotest a Amesův test ve variantách s metabolickou aktivací in vitro 
jaterními enzymy S9 a bez ní. SOS Chromotest na kmeni Escherichia coli K12 
PQ37 umožňuje detekovat DNA poškození indukující SOS reparace 
(QUILLARDET et al. 1985; HOFNUNG et al. 1984). Za signifikantní je považováno 
zvýšení indukčního faktoru Ic o hodnotu 0,5. SOSIP charakterizuje zvýšení Ic v 
závislosti na dávce. 

Amesův detekční systém využívá auxotrofních kmenů Salmonella 
typhimurium His

-
 (MARGOLIN et al. 1989; MARON et al. 1983; AMES et al. 1975). 

Signifikantní je dvojnásobné zvýšení počtu revertant oproti kontrole (IP=2). 
Mutační potenciál MP charakterizuje zvýšení indukčního potenciálu IP v 
závislosti na koncentraci vzorku. Statistické zhodnocení výsledků bylo 
provedeno systémem SALM software (BROEKHOVEN et al. 1991; MARGOLIN et al. 
1989). 

Hodnocení toxicity  

Hodnocení akutní toxicity bylo provedeno sledováním změny luminiscence 
bakterií Vibrio fischeri podle metodiky ČSN EN ISO 11348-1. Inhibice 
luminiscence byla měřena na luminometru LUMIStox300 (HACH LANGE 
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GMBH) ve dvou expozičních časech, a to po 15 a 30 minutách. Z naměřených 
dat byla vypočtena hodnota EC50 pro obě sledované doby expozice.  
 
 

VÝSLEDKY 

Biologickými testy toxicity a genotoxicity byly hodnoceny 4 vzorky ovzduší 
odebrané v centru Ostravy v měsících říjnu, listopadu, prosinci (2009) a lednu 
(2010). Šlo o období, během kterého došlo celkem 59-krát k překročení ročního 
limitu pro PM10 částice (40 μg/m

3
). Konkrétní údaje o odebraných vzorcích 

zaznamenává tab. 1.  

Získané extrakty byly analyzovány na obsah kovů a přítomnost 
polyaromatických uhlovodíků (tab. 2). Jestliže 24 hodinový limit pro PM10 
částice je 50 μg/m

3
, pak tato hodnota byla překročena u vzorků z listopadu 

1,86-krát, z prosince 4-krát a z ledna 8,5-krát. Stupeň znečištění vzduchu je 
také dobře patrný, srovnáme-li objem přefiltrovaného vzduchu s celkovým 
množstvím tuhých částic (TMP) a množstvím extrahovatelné organické hmoty 
(EOM). Údaje o kontaminaci polyaromatickými uhlovodíky a kovy ukazují, že s 
ochlazováním a zhoršujícími se klimatickými podmínkami, jako jsou mlhy, déšť 
a sníh, se mnohonásobně v ovzduší zvýšil jejich obsah. Průměrné teploty a 
povětrnostní podmínky v den odběru vzorků byly: 4,8 °C a dešťové přeháňky u 
říjnového vzorku, u listopadového 0 °C a déšť se sněžením, u vzorku 
prosincového 1,2 °C, mlha a kouřmo, u lednového -8,5 °C a mírné sněžení. 
Zajímavé je, že podíl karcinogenních PAU z celkového množství všech 
stanovených PAU byl u jednotlivých vzorků podobný. V říjnu a prosinci činil 
83 %, v listopadu pak 74 % a v lednu 60 %. Procentuální překročení obsahu 
B(a)P v jednotlivých vzorcích zaznamenává graf 1. V prosinci a v lednu se 
navýšil celkový obsah kovů ve vzorcích. Hodnoty Pb a Cd byly v měsíci lednu 
překročeny oproti limitu jen lehce. Ve všech vzorcích byla však významněji 
překročena limitní hodnota pro As (5 ng/m

3
).  

Genotoxický potenciál vzorků byl hodnocen jako mutagenní efekt 
indukovaný zvýšením počtu revertant v Amesově testu na kmenech Salmonella 
typhimurium His

-
 TA98 a TA100. Jak ukazuje tab. 3 všechny vzorky byly 

nepřímými frameshift mutageny, neboť statisticky významně zvyšovaly počet 
revertant na kmeni TA98 v testech s metabolickou aktivací. Vzorky z listopadu, 
prosince i ledna jsou současně přímými frameshift mutageny. Lednový vzorek 
pak byl mutagenní ve všech typech testů. Znamená to, že byl kontaminován jak 
posunovými, tak záměnovými mutageny a vyznačoval se také nejvyšší 
hodnotou zvýšení počtu revertant (IP = 8,5 u kmene TA98+S9). Vysoká citlivost 
SOS Chromotestu byla v hodnocení našich vzorků spíše překážkou, neboť 
vysoké koncentrace kontaminant inhibovaly tvorbu β-galaktosidázy, a tím také 
stanovení indukčního potenciálu. Vzorek z ledna byl toxický již v koncentraci 
0,02 μg/ml. Ostatní vzorky od koncentrace 0,2 μg/ml, zejména pak v testech s 
metabolickou aktivací. Signifikantní zvýšení indukčního potenciálu bylo v 
důsledku toxicity zjištěno jen v testech bez metabolické aktivace u nejvíce 
kontaminovaných vzorků, a to u prosincového pro koncentraci 10 μg/ml a 
lednového v dávce 2 μg/ml. Z hodnot EC50 stanovených jako koncentrace 
způsobující inhibici luminiscence u 50 % bakterií V. fischeri vyplývá, že akutně 
toxický efekt se úměrně zvyšoval s nárůstem PM10, PAU a kovů. Rozdíl v 
toxicitě mezi říjnovým a lednovým vzorkem je více než 17ti-násobný. 
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Tab. 1:  Údaje charakterizující odběr vzorků a hmotnost tuhých částic, jemného prachu 

a podíl extrahovatelné organické hmoty v hodnocených vzorcích. Hvězdičkou 
jsou označeny hodnoty překračující limit. TMP = celkové množství tuhých 
částic; EOM = extrahovatelná organická hmota.  

Vzorek Průtok [m
3
] TMP [mg] PM10 [μg/m

3
/24h] EOM [mg/ml] 

Říjen 756, 709 11,67 15 0,4 

Listopad 742,758 69,41 93* 0,6 

Prosinec 577,382 118,04 204* 1,0 

Leden 345,097 146,22 424* 2,3 

 
Tab. 2:  Charakteristika složení vzorků z hlediska celkového obsahu 15 

polyaromatických uhlovodíků, osmi karcinogenních uhlovodíků (CA PAU), 
celkového obsahu kovů (As, Ni, Pb, Cd, Hg) a zastoupení referenčních kovů 
Pb, Cd a As. Hvězdičkou jsou označeny hodnoty překračující limit. 

Vzorek 
SUMA 
PAU 

[ng/m
3
] 

CA PAU 
[ng/m

3
] 

B(a)P 
[ng/m

3
] 

SUMA 
KOVY 

[ng/m
3
] 

Pb 
[ng/m

3
] 

Cd 
[ng/m

3
] 

As 
[ng/m

3
] 

Říjen 20 16 2* 195 159 1 9* 

Listopad 74 55 10* 177 128 2 16* 

Prosinec 247 206 42* 711 232 3 16* 

Leden 1122 677 121* 651 356* 5* 27* 
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Graf 1:  Srovnání stupně překročení obsahu B(a)P ve vzorcích. Srovnání, vzhledem k 

imisnímu limitu pro B(a)P (roční průměrný limit 1 ng/m
3
) je vyjádřeno 

procentuálně, přičemž limitní hodnota představuje 100%. 
 

Tab. 3:  Hodnocení genotoxicity Amesovým testem a SOS Chromotestem ve variantách 

bez metabolické aktivace (-S9) a s metabolickou aktivací (+S9) in vitro. 
Stanovení akutní toxicity luminiscenčním testem na Vibrio fischeri jako EC50 v 
intervalech 15 a 30 minut. Mutagenní (+); Potenciálně mutagenní (PM); 
Nemutagenní (-); Toxické pro indikátorový kmen (tox). 

Vzorek 

GENOTOXICITA TOXICITA 

Mutační potenciál MP SOSIP Vibrio fischeri 

TA 98 TA 100 PQ 37 EC50 

-S9 +S9 -S9 +S9 -S9 +S9 15 min 30 min 

Říjen – + 0,742 – – tox tox 8,19 9,22 

Listopad + 2,223 + 2,435 – – PM tox 6,29 5,96 

Prosinec + 2,888 + 4,194 – – 0,0198 tox 1,02 1,08 

Leden + 2,935 + 6,039 + 4,188 + 6,692 0,0209 tox 0,48 0,52 
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DISKUZE 

Z uvedených výsledků vyplývá, že míra znečištění ovzduší v Ostravě i na 
Ostravsku je stále, i přes politické deklarace a tvrzení hlavních znečišťovatelů, 
že situace se zlepšuje, stále vysoká. Představuje, jak ukazují výsledky 
hodnocení genotoxicity i toxicity, značné zdravotní riziko. Z výsledků 
chemických analýz je zřejmé, že ostravské ovzduší je i v centru města, relativně 
vzdáleném od průmyslových zdrojů, znečištěné PAU i těžkými kovy. Během 
sledovaných 4 měsíců se opakovaně objevily dny s nadlimitními hodnotami 
PM10, PAU i některých kovů. Za zvlášť významné je potřeba považovat 
opakované překračování limitů PM10. Uvádí se, že zdravotní rizika související 
se zvýšenou prašností jsou z 55-95 % spojena právě s vysokým výskytem 
prachu, zejména pak jemné frakce PM10, PM2,5 a nanočástic (KAZMAROVÁ 
2002). Dnes je obecně přijímán názor, že zvýšený výskyt jemných prachových 
částic je rizikový ze dvou důvodů. Jednak proto, že na částice jsou navázány 
četné organické sloučeniny jako PAU a jejich deriváty, chinony a kovy, ale i 
proto, že samotná jemná frakce, zejména v ní obsažené nanočástice, indukují 
četné buněčné změny, např. oxidativní stres a vznik aduktů DNA (MALACHOVÁ 
2008; BISWAS et al. 2005). Hodnoty PM10 byly ve studované lokalitě v roce 2009 
překročeny 98-krát, z toho během sledovaného období 59-krát, ostatní 
překročení byla zaznamenána v měsících únoru, březnu, dubnu a září. Pouze 
čtyři letní měsíce květen až srpen byly v parametru PM10 podlimitní. Tento fakt 
ukazuje na skutečnost, že obyvatelé centra Ostravy žijí v nevyhovujících 
podmínkách 2/3 roku. Jak uvádí další studie týkající se sledování zdravotního 
stavu obyvatel v Ostravě, je zdravotní stav obyvatel i úmrtnost na choroby 
související se znečištěním ovzduší na Ostravsku oproti celostátnímu průměru 
značně zhoršen (ŠEBÁNKOVÁ et al. 2011; 2008). Jedná se zejména o akutní 
respirační onemocnění, alergická onemocnění a zvýšený výskyt karcinogenních 
onemocnění. Dopad kontaminace ovzduší na zdravotní stav a rizika vzniku 
chromozomálních aberací a DNA aduktů v příměstské části Bartovice studovali 
také Šrám a kolektiv a své výsledky, dokládající, že v této lokalitě je velmi 
vážně poškozováno genetické zdraví obyvatel, opakovaně zveřejňovali v 
médiích a v denním tisku v průběhu let 2010 i 2011. Genotoxický efekt ovzduší 
vysoce znečištěného PM10, PAU a kovy je v ČR systematicky sledován již delší 
dobu (GÁBELOVÁ et al. 2007; DOBIÁŠ et al. 1998; MALACHOVÁ et al. 1997). 
Výsledky naší studie ukazují, že k zásadnímu snížení mutagenního a toxického 
efektu dosud nedošlo, a to ani ve smyslu snížení rozsahu mutačních poškození. 
Monitorovací studie SZÚ sice poukazují na to, že se celostátně v posledním 
období snížil podíl průmyslových zdrojů na znečištění ovzduší, avšak situace v 
prokázání původu kontaminace v určité lokalitě je komplikovaná zejména tam, 
kde se na znečištění spolupodílí větší počet emisních zdrojů. Snížení emisí 
nemusí být přímo úměrné snížení imisních koncentrací. Celkové emise 
představují sumu emisí z různých zdrojů a neodrážejí rozdílnou míru, kterou 
tyto zdroje ovlivňují celkovou imisní situaci (KAZMAROVÁ 2002). Na Ostravsku 
pak významnou roli sehrávají klimatické podmínky, lišící se od jiných oblastí v 
ČR počtem dnů s nepříznivými povětrnostními podmínkami za rok. To, spolu s 
neklesající hustotou dopravy v centru Ostravy a přetrvávajícími zdroji 
individuálních topenišť, přispívá k tomu, že situace ve znečištění ovzduší 
genotoxickými a toxickými látkami zůstává stále značně nepříznivá.  
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ZÁVĚR 

Vzorky ovzduší z centra Ostravy obsahovaly nadlimitní hodnoty PM10, B(a)P a 
As. Všechny vzorky byly genotoxické a akutně toxické. Znečištění ovzduší v 
centru Ostravy představuje po většinu roku významný faktor negativně 
ovlivňující zdravotní stav obyvatel. 
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