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Abstract: Ecotoxicity of antibiotics and hormones 

There was evaluated ecotoxicity of 3 natural estrogens (17β-estradiol, estrone, 
estriol),1 synthetic estrogen (17α-ethynylestradiol) and 5 antibiotics representing 
group of tetracyclines (Doxycycline,Tetracycline), group of macrolides 
(Clarithromycin, Roxithromycin) and group of lincosamides (Lincomycin). There 
were performed following ecotoxicity tests: inhibition of the mobility of Daphnia 
magna, freshwater algal growth inhibition with Desmodesmus subspicatus, the 
lethal toxicity to a freshwater fish Poecillia reticulata, the inhibitory effect on the 
light emission of luminescent bacteria Vibrio fischeri, inhibition of reproduction of 
collembola Folsomia candida and of annelids Enchytraeus crypticus, inhibition of 
root growth of lettuce Lactuca sativa and inhibition of nitrification. The test of the 
acute lethal toxicity to a freshwater fish was the most sensitive test for the 
determination of hormones 17α-ethynylestradiol a 17β-estradiol, the lowest effect 
concentration 1.2 mg/l was determined with 17α-ethynylestradiol in this test. 
Hormones estrone and estriol were hardly detectable. The freshwater algal 
growth inhibition test was the most sensitive test for antibiotics determination, the 
inhibitory effect on the light emission of luminescent bacteria was quite sensitive 
to tetracycline antibiotics, too. The lowest effect concentration 0.01 mg/l was 
observed with Clarithromycin in the test of inhibition of fresh algal growth. 
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ÚVOD 

Farmaceutické přípravky se staly významným zdrojem znečištění životního 
prostředí. Na mnoha místech po celém světě jsou v přírodních vzorcích 
detekována nepřírodní léčiva. Ve vzorcích z povrchových vod v Evropě, Severní 
Americe a jinde byla prokázána přítomnost různých léčiv, z nichž některá jsou 
perzistentní. Tyto látky jsou často polární a málo těkavé, což má za následek 
jejich přednostní výskyt ve vodném prostředí.  

Na osud antibiotik vypouštěných do životního prostředí lze pohlédnout 
dvěma směry. Veterinární antibiotika vstupují do životního prostředí většinou 
přímo – jsou vylučována hospodářskými zvířaty, ať již v podobě nezměněné či 
částečně metabolizované, a dále jsou distribuována hnojením, což ovlivňuje v 
první řadě půdní organismy. Léčiva používaná v humánní medicíně vstupují do 
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prostředí většinou prostřednictvím vypouštěných odpadních vod z čistíren do 
vodních toků, což může vést k dlouhodobé expozici v nízkých dávkách. Je 
prokázáno, že většina běžných antibiotik projde tělem člověka, aniž by byla 
metabolizována. Až 90 % většiny antibiotik nejsou tělem absorbována a 
přecházejí do životního prostředí, kde se mohou podílet na vzniku bakteriální 
rezistence. Čistírny odpadních vod většinou nedokážou antibiotika eliminovat 
(HUFF 2010). 

Antibiotika jsou obvykle obtížně biodegradovatelná, což vyplývá z potřeby 
jejich co nejvyšší antibakteriální účinnosti. Bylo publikováno, že více než 16 
kategorií antibiotik bylo detekováno ve vodních tocích, v kalech a zeminách (XU 
et al. 2007). CHRISTIAN et al. (2003) sledovali výskyt 29 sloučenin a zjistili, že ve 
všech povrchových vodách lze detekovat přítomnost antibiotik.  

O souvislostech mezi přísunem antibiotik do životního prostředí a rozvojem 
rezistence se stále diskutuje. Zdravotní důsledky dlouhodobé expozice různých 
směsí reziduí léčiv nejsou dobře známy (KÜMMERER 2001). Antibiotika v půdním 
i vodném prostředí ovlivňují mikrobiální konsorcia. Vlivy antibiotik na ekologické 
funkce byly prokázány, včetně transformace dusíku, methanogenese a 
sulfátové redukce (DING & HE 2010). Perzistence antibiotik v životním prostředí 
záleží nejen na vlastnostech antibiotik, ale také na vlastnostech půdy a na 
klimatických podmínkách. Mezi významné vlastnosti antibiotik z hlediska jejich 
perzistence jsou fotostabilita, vazba a adsorpce na částice půdy, 
biodegradovatelnost a rozpustnost ve vodě. 

Zájem o možné vlivy farmaceutických přípravků na životní prostředí vede k 
nutnosti jejich detekce i v nízkých koncentracích a jednou z možných cest jsou 
testy ekotoxicity. BOXALL et al. (2004) shrnuli informace o ekotoxicitě antibiotik 
používaných v zemědělství pro terestrické organismy. Mezi nejcitlivější patřily 
bakteriální testy.  

V životním prostředí byla detekována i zvýšená koncentrace hormonů. 
Hlavním zdrojem estrogenů a progesteronů v životním prostředí je jejich 
vylučování močí lidí i zvířat. Vyloučené hormony (zejména ve vodě rozpustné 
konjugáty) a metabolity končí v čistírně odpadních vod. Běžný aktivační proces 
je schopný odstranit kolem 85 % vstupujícího estradiolu, estriolu a 
ethynylestradiolu a menší kolísavé množství estronu. Současné evropské 
čistírny odpadních vod s dobou zdržení v systému nejvýše 14 hodin nemohou 
všechny estrogeny a progestogeny úplně eliminovat. Další cestou šíření 
estrogenů a progestogenů v životním prostředí je hnojení polí hnoji z živočišné 
výroby a kaly z čistíren odpadních vod. V poslední době pak využívání 
fermentačních zbytků z bioplynových stanic zpracovávajících zemědělské 
odpady.  

Dosud nebyly stanoveny závazné limitní koncentrace estrogenních látek v 
povrchové a odpadní vodě. Některé státy však již vydaly orientační 
koncentrace, které se používají například při odhadech rizik pro životní 
prostředí. Ve Velké Britanii jsou prahové koncentrace v odpadní vodě pro 
ethynylestradiol a 17-ß-estradiol 1 ng/l a pro estron 3 ng/l. V Kanadě bylo pro 
povrchovou vodu doporučeno, aby 30-denní průměrná koncentrace  
17α-ethynylestradiolu ve vodě, získaná z 5 týdenních vzorků, nepřekročila  
0,5 ng.l

-1
, přičemž žádná jednotlivá hodnota by neměla být větší než 0,75 ng.l

-1
. 

Směrnice se týká celkové koncentrace 17α-ethynylestradiolu v nefiltrovaném 
vzorku (NAGPAL & MEAYS 2009).  
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Bylo zjištěno, že mnohem lepší vypovídací schopnost pro odhad rizika mají 
výsledky testů ekotoxicity než pouhá chemická analýza. Chemická analýza 
poskytuje velmi dobré absolutní hodnoty koncentrace, avšak pro posouzení 
rizika je vypovídací hodnota výsledků chemické analýzy nízká.  

V rámci OECD byla v r. 1998 zařazena revize stávajících předpisů a vývoj 
nových předpisů pro detekci endokrinních disruptorů mezi úkoly s velmi 
vysokou prioritou. Podle dostupných informací o toxicitě těchto látek byly 
modifikovány postupy s rybami a obojživelníky a v roce 2009 byly schváleny 
předpisy OECD 229 až 231.  
 
 

MATERIÁL A METODY 

Zkoušené látky 

Byly zkoušeny následující látky zakoupené od společnosti Sigma-Aldrich 
spol. s r. o.: 17β-estradiol (kat. č. E8875), 17α-ethynylestradiol (kat. č. E4876), 
Estrone (kat. č. E9750), Estriol (kat. č. 285803), Lincomycin hydrochloride 
(kat. č. 62143), Clarithromycin (kat. č. C9742), Tetracycline hydrochloride 
(kat. č. 87130), Doxycycline hyclate (kat. č. D9891), Roxithromycin (kat. č. 
R4393). 

Zkoušky ekotoxicity 

Zkouška inhibice pohyblivosti dafnií Daphnia magna byla provedena podle 
ČSN EN ISO 6341 při době expozice 48 h a teplotě 20 °C s dafniemi z vlastního 
chovu. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas byla provedena podle ČSN EN 
ISO 8692 s řasami Desmodesmus subspicatus (původ Botanický ústav AV ČR, 
Třeboň) při době expozice 72 h a teplotě 23 °C. Stanovení akutní letální toxicity 
pro sladkovodní ryby Poecilia reticulata byla provedena podle ČSN EN ISO 
7346-2 při teplotě 20 °C a době expozice 96 h. Stanovení inhibičního účinku 
vzorků na světelnou emisi luminiscenčních bakterií byla prováděna podle ČSN 
EN ISO 11348-2 se sušenými bakteriemi Vibrio fischeri (Hach-Lange GmbH) a 
použitím luminometru LUMISmini (Dr. Lange), při době expozice 15 min. a 30 
min., při teplotě 15 °C. Akvatická zkouška růstu kořene salátu Lactuca sativa 
(Sempra Veleliby, s.r.o.) byla prováděna modifikovaným postupem podle 
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (MŽP 2007) při teplotě 
22 °C, době expozice 96 h, ve třech paralelních stanoveních po 15 semenech 
salátu bez předklíčení, dávkování 10 ml vzorku na 2 vrstvy filtračního papíru. 
Terestrická zkouška inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida 
(vlastní chov) byla provedena podle ČSN ISO 11267 při době expozice 4 týdny 
a teplotě 20 °C, při světelném režimu den/noc 16h/8h, krmení chvostoskoků 
bylo prováděno 1krát týdně Pangaminem. Terestrická zkouška inhibice 
reprodukce roupic Enchytraeus crypticus (vlastní chov) byla provedena podle 
ČSN ISO 16387 při době expozice 4 týdny a teplotě 20 °C, při světelném 
režimu den/noc 16h/8h, krmení roupic bylo prováděno 1krát za 2 týdny mletými 
ovesnými vločkami. Stanovení inhibice nitrifikace – rychlý test oxidace 
amonných iontů bylo provedeno podle ISO 15685, přičemž zkoušené látky byly 
aplikovány do zkušebního média. Terestrická zkouška růstu kořene salátu 
Lactuca sativa (Sempra Veleliby, s. r. o.) byla prováděna podle modifikovaných 
postupů ISO 11269-1 a ASTM E 1963-09 použitím umělé půdy, při teplotě 
24 °C, ve třech paralelních stanoveních po 15 semenech. Semena salátu byla 
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předklíčena 24 h na filtračním papíru zvlhčeném destilovanou vodou a pro 
zkoušku se vybírala semena s kořenem o délce asi 1 mm. Po době expozice 
120 h byla měřena délka kořene. Minimální požadovaná délka kořene v 
kontrole je 20 mm. Výsledky inhibice se uvádějí ve srovnání s kontrolou.  

Ve všech akvatických zkouškách bylo jako kontrola a ředicí médium použito 
minerální médium popsané v příslušných normách. Pro akvatickou zkoušku 
růstu kořene salátu bylo použito médium o složení 46,3 mg/l CaCl2.2H2O,  
123,3 mg/l MgSO4.7H2O, 64,5 mg/l NaHCO3 a 5,8 mg/l KCl, hodnota pH 7,0. 

Ve všech terestrických zkouškách byla použita jako kontrola a ředicí médium 
umělá půda, která byla připravena smícháním a důkladnou homogenizací 70 % 
hm. křemičitého písku, 20 % hm. jílu, 10 % hm. rašeliny a 0,35 % hm. CaCO3 
(ČSN EN 14735). Umělá půda měla po ovlhčení na 50 % vodní kapacity (WHC 
– water holding capacity) a 3denním ustálení hodnotu pH 5,9 (stanovení  
v 1 mol.l

-1
 KCl podle ČSN ISO 10390). Hodnota vodní kapacity WHC byla 

stanovena podle přílohy normy ČSN ISO 16387.  

Ve zkoušce inhibice nitrifikace byla použita jako zdroj nitrifikačních bakterií a 
kontrola reálná půda se zrnitostí méně než 4 mm a s nitrifikační aktivitou  
633 ng NO2

-
-N/(gsuš.h). Půda byla odebrána z místa, kde se dlouhodobě 

nepoužívaly žádné chemikálie k hnojení a kde se nepředpokládá přítomnost 
cizorodých látek. 

Příprava zkoušených směsí 

Způsob aplikace látek do minerálního média nebo na umělou půdu závisel 
na jejich rozpustnosti a na citlivosti jednotlivých organismů na přítomnost 
rozpouštědel. 

Pro akvatické zkoušky byly ve vodě rozpustné látky (estron, tetracyklin, 
doxycyklin a linkomycin) rozpuštěny v minerálním médiu, popsaném v 
příslušných normách zkoušek. Ostatní látky byly rozpuštěny v organickém 
rozpouštědle (aceton, ethanol, chloroform nebo dimethylsulfoxid – DMSO) a 
dávkovány v množství 0,1 až 4,0 ml/l do minerálního média v odměrné baňce 
před jejím doplněním. 

Ve zkoušce inhibice nitrifikace byly ve vodě rozpustné látky rozpuštěny ve 
zkušebním médiu, ostatní látky byly bez rozpouštění naváženy do zkušebního 
média. 

V terestrických zkouškách byly zkoušené látky aplikovány na suchou umělou 
půdu o známé sušině. Ve vodě rozpustné látky byly dávkovány ve formě 
vodného roztoku, přičemž voda zároveň sloužila k zvlhčení umělé půdy na 
hodnotu 50 % ± 10 % WHC. Ve vodě nerozpustné látky byly aplikovány na 
umělou půdu ve formě roztoku v acetonu, přičemž bylo při přípravě ředicí řady 
na definované množství půdy dávkováno vždy stejné množství rozpouštědla s 
různou koncentrací zkoušené látky. Rozpouštědlo bylo ponecháno do druhého 
dne odpařit. Stejným způsobem byla připravena kontrola, t. j. včetně přídavku 
stejného množství rozpouštědla. Po odpaření rozpouštědla byla půda zvlhčena 
destilovanou vodou na hodnotu 50 % ± 10 % WHC. 
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VÝSLEDKY 

Rozpustnost zkoušených látek byla zjištěna v databázích léčiv (DrugBank 2011, 
U. S. Pharmacopeia 2007). Vzhledem k tomu, že některé látky nejsou 
rozpustné ve vodě, musel být ověřen vliv daných rozpouštědel na zkoušené 
organismy.  

Použití rozpouštědel jako nosiče zkoušené látky do zkušebního media je 
obvykle považováno za vhodné pro zkoušení látek do koncentrace pod 10 mg/l 
při dávce rozpouštědla do 0,1 ml/l. Je-li povaha zkoušené látky taková, že ve 
vodě nelze dosáhnout koncentrace 100 mg/l, provede se zkouška při 
koncentraci odpovídající rozpustnosti této látky v použitém médiu (nebo při 
maximální koncentraci, kdy látka vytváří stálou disperzi).  

Ekotoxicita látek byla zkoušena do koncentrace 100 mg/l, což odpovídá 
požadavkům na zkoušení toxicity chemických látek podle Nařízení komise (ES) 
č. 440/2008. S ohledem na omezenou rozpustnost látek i v organických 
rozpouštědlech bylo nutné použít až dávky rozpouštědla 4 ml/l. Byla proto 
ověřena citlivost akvatických organismů za standardních podmínek zkoušek 
ekotoxicity na přítomnost vybraných rozpouštědel (tab. 1).  

Z tab. 1 vyplývá, že ve zkoušce růstu sladkovodních řas nelze použít jako 
organické rozpouštědlo ethanol, ve zkoušce imobilizace dafnií aceton a benzen, 
mortalita ryb je ovlivňována benzenem již při koncentraci 0,1 ml/l, zkoušku 
inhibice luminiscence lze provádět pouze do koncentrace 0,1 ml/l chloroformu, 
zkouška s nitrifikačními bakteriemi je inhibována přítomností acetonu i benzenu.  

Byla stanovena ekotoxicita 3 přirozených estrogenů (17β-estradiol, estron, 
estriol), 1 syntetického estrogenu (17α-ethynylestradiol) a 5 antibiotik 
zastupujících skupinu tetracyklinů (Doxycyklin, Tetracyklin), skupinu makrolidů 
(Clarithromycin a Roxithromycin) a skupinu linkosamidů (Linkomycin). 

Ekotoxicita látek byla stanovena pěti akvatickými a čtyřmi terestrickými 
zkouškami. Zkouška inhibice nitrifikace je zařazována mezi terestrické zkoušky, 
kde se pracuje se suspenzí vzorku asi 250 g/l ve zkušebním médiu. Byla 
stanovena hodnota EC50, t. j. koncentrace vzorku, která způsobí 50 %ní inhibici 
sledovaného parametru (tab. 2 a 3). Výsledky zkoušky s luminiscenčními 
bakteriemi jsou uváděny v tabulce 2 pro expozici 30 min., při které byla zjištěna 
vyšší citlivost než při expozici 15 min. Výsledky EC50 ve zkoušce inhibice 
nitrifikace jsou uvedeny v mg/l, neboť látky byly dávkovány do média. Pokud 
bylo pro rozpuštění zkoušených látek použito rozpouštědlo, jsou v tabulkách 
hodnoty EC50 označeny indexem, definujícím použité rozpouštědlo. 

Nejcitlivější zkouška pro hodnocení ekotoxicity antibiotik byla zkouška 
inhibice růstu řas a pro tetracyklinová antibiotika i zkouška inhibice svítivosti 
luminiscenčních bakterií. Nejnižší účinná koncentrace 0,01 mg/l byla stanovena 
ve zkoušce inhibice růstu řas s Clarithromycinem, pro ostatní antibiotika se 
pohybovala řádově ve stovkách mikrogramů zkoušené látky na litr. Antibiotika 
neměla žádné letální účinky na ryby, nitrifikační bakterie a růst kořene salátu v 
terestrické zkoušce. Nízké inhibiční účinky měla antibiotika na růst kořene 
salátu v akvatické zkoušce a na reprodukci chvostoskoků a roupic. Nejtoxičtější 
byly pro zkoušené organismy Doxycyklin a Clarithromycin.  

Nejcitlivější zkoušky pro hodnocení ekotoxicity hormonů 17α-ethynylestradiol 
a 17β-estradiol byly zkoušky letálního účinku na ryby a inhibice pohyblivosti 
dafnií. Nejnižší účinná koncentrace byla pro tyto zkoušky s 17α-



59 

ethynylestradiolem 1,2 a 1,5 mg/l a s 17β-estradiolem 2,8 a 2,3 mg/l. Hormony 
estron a estriol byly obtížně detekovatelné, inhibice byla prokázána pouze ve 
zkoušce reprodukce roupic, a to při koncentraci 5 mg/kg. Syntetický hormon 
17α-ethynylestradiol byl pro zkoušené organismy toxičtější než přirozené 
estrogeny.  

Citlivost vybraných testů ekotoxicity byla na přítomnost hormonů a antibiotik 
poměrně nízká, zejména s ohledem na jejich výskyt v životním prostředí. Bylo 
by proto vhodné postupy modifikovat a ověřit citlivost jiných organismů. Ověřili 
jsme vliv prodloužení doby expozice ve zkoušce inhibice růstu řas z 72 h na 96 
h a 120 h a ve zkoušce s luminiscenčními bakteriemi z 30 min. na 120 min. 
Citlivost zkoušek se nezvýšila, stanovené hodnoty EC50 byly naopak vyšší o 8 
až 40 %. 

 
 

Tab. 1:  Citlivost zkoušených organismů na přítomnost rozpouštědel v akvatických 

zkouškách ekotoxicity a ve zkoušce inhibice nitrifikace 

Zkoušený 
organismus 

Hodnocený 
parametr,  

doba expozice 
Rozpouštědlo 

Koncentrace 
rozpouštědla 

[ml/l] 
I [%] 

řasy  
Desmodesmus 

subspicatus 

růstová rychlost,  
72 h 

ethanol 
0,1 48,1 

0,5 53,4 

DMSO 0,1 až 0,5 0 

chloroform 0,1 až 0,5 1,8 

aceton 0,1 až 2,0 0 

benzen 0,1 1,8 

dafnie  
Daphnia magna 

pohyblivost,  
48 h 

ethanol 0,1 až 2,0 0 

DMSO 0,1 až 1,0 0 

aceton 
0,1 30,0 

1,0 60,0 

benzen 0,5 100,0 

ryby  
Poecillia 
reticulata 

mortalita,  
96 h 

ethanol 0,1 až 2,0 0 

DMSO 0,1 až 2,0 0 

aceton 0,1 až 0,4 0 

benzen 0,1 28,6 

luminiscenční 
bakterie  

Vibrio fischeri 

svítivost,  
30 min. 

ethanol 0,1 až 1,0 0 

DMSO 0,1 až 4,0 0 

aceton 0,1 až 2,0 1,0 

chloroform 

0,1 -1,1 

0,2 10,8 

0,5 37,3 

1,0 57,3 

nitrifikační 
bakterie 

inhibice 
nitrifikace, 

6 h 

aceton 0,2 88,9 

benzen 
0,1 2,5 

0,2 17,8 

salát 
růst kořene, 

96 h 
aceton 0,1 až 10,0 0 

Vysvětlivky: DMSO – dimethylsulfoxid 
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Tab. 2:  Hodnota EC50 antibiotik a hormonů v akvatických zkouškách ekotoxicity  

Zkoušená látka 

EC50 mg/l 

řasy dafnie 
luminiscenční 

bakterie 
ryby salát 

Linkomycin 0,6 100,3 480  > 100 98,1 

Clarithromycin 0,03
a
 > 12,5

c 
221

a
  > 65

a
 21,0

a 

Tetracyklin 4,5 5,0 32,4  > 100 23,9 

Doxycyklin 0,3 1,7 0,4 > 100 12,7 

Roxithromycin 0,15
a
 > 80

b 
633

a 
> 100

a 
77,8

a 

Estron > 100 >100 > 50 >100 > 100
a 

Estriol > 30
c 

>40
c 

> 30
c 

> 50
c 

> 50
a 

17α-ethynylestradiol > 100
d
 3,3

b 
>25

c 
1,3

b 
> 50

a 

17β-estradiol > 80
c
 9,1

b 
>40

c 
3,0

b 
> 100

a 

Vysvětlivky: použitá rozpouštědla: a – aceton, b – ethanol, c – DMSO, d – chloroform, 

EC50 – koncentrace vzorku, která způsobí 50 %ní inhibici sledovaného parametru 

 
 

Tab. 3:  Hodnota EC50 antibiotik a hormonů v terestrických zkouškách ekotoxicity 

Zkoušená látka 
EC50 mg/kg EC50 mg/l 

salát chvostoskok roupice nitrifikace 

Linkomycin > 50 > 50 29,4 > 100 

Clarithromycin > 50
a 

> 50
a 

74,9
a 

> 100
 

Tetracyklin > 50 > 50 > 100 > 100 

Doxycyklin > 50 34,6 > 100 > 100 

Roxithromycin > 50
a 

18,9
a 

151,9
a 

> 100
 

Estron > 50
a 

> 100
a,
*

 
> 100

a 
> 100 

Estriol > 50
a 

> 100
a,
* 18,7

a 
> 100 

17α-ethynylestradiol > 50
a 

> 50
a 

11,8
a 

> 100 

17β-estradiol > 50
a 

> 100
a 

100
a 

> 100 

Vysvětlivky: * přítomnost hormonu způsobila stimulaci reprodukce 

Použité rozpouštědlo: a – aceton, EC50 – koncentrace vzorku, která způsobí 50 %ní 
inhibici sledovaného parametru 

 
 
DISKUSE 

Výsledky laboratoře ENVISAN-GEM, a. s. odpovídají údajům citovaným v 
literatuře. CUNNINGHAM et al. (2006) provedli porovnání citlivosti akvatických 
standardizovaných zkoušek ekotoxicity s řasami, dafniemi a rybami při 
hodnocení toxicity farmaceutických přípravků. Data ukazují, že obecně 
farmaceutické látky nevykazují vysokou akutní ekotoxicitu, t. j. že většina z nich 
nezpůsobuje inhibiční nebo letální účinky při koncentracích < 1 mg/l.  

Výsledky naší laboratoře s antibiotiky ukazují na nejvyšší citlivost zkoušky 
růstu sladkovodních řas, zatímco zkouška s rybami byla nejméně citlivá. Podle 
výsledků práce ISIDORI et al. (2005) jsou nejvíce škodlivé životnímu prostředí 
makrolidová antibiotika, zvláště pak Clarithromycin a Linkomycin. Podle 
WOLLENBERGER et al. (2000) bývá citlivost bakterií a jednobuněčných řas k 
antibiotikům o 2 až 3 řády vyšší než u organismů vyšších trofických úrovní. Z 
práce FERREIRA et al. (2007) vyplývá, že nejcitlivějším organismem na 
přítomnost antibiotik jsou prokaryota, pak jednobuněčná eukaryota a nakonec 
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mnohobuněční. Nízkou toxicitu veterinárních antibiotik ve zkouškách s 
roupicemi (E. crypticus), chvostoskoky (F. fimetaria) a žížalami (Aporrectodea 
caliginosa) potrvrdili BAUGER et al. (2000). CHRISTENSEN et al. (2006) 
upozorňují, že toxicita směsi antibiotik může být vyšší než toxicita 
předpokládána ze znalosti toxicity jednotlivých složek směsi. 

Pro rutinní stanovení estrogenních vlivů EDCs (Endocrine Disrupting 
Chemicals) jsou již k dispozici komerčně dodávané testy. Společnost AP Czech 
s. r. o. uvedla na český trh sadu testů od společnosti GE Healthcare Life 
Sciences. Systém je založen na stanovení proteinu vitellogeninu v plazmě 
metodou ELISA. Jedná se o 4 testy s následujícími organismy: střevle 
(Pimephales promelas), medaka japonská, Danio rerio a kaprem a pracují v 
rozsahu 2 až 300 ng/ml zkoušených látek. Testy mají vyšší citlivost než námi 
ověřované zkoušky ekotoxicity a jsou doporučenými standardizovaným testy 
OECD pro ekotoxikologické laboratoře.  

Podle Směrnice 2001/83/ES (2001) v platném znění musí být pro schválení 
léku pro humánní účely dokumentováno i hodnocení rizika pro životní prostředí 
vyplývající z použití a/nebo likvidace léčivého přípravku. Tento požadavek je 
obzvláště požadován pro nově zaváděné lékové formy.  

Hodnocení rizika se skládá ze dvou částí. V první fázi se hodnotí, jaké 
množství aktivní složky se předpokládá v životním prostředí. Pokud je 
odhadována koncentrace aktivní složky přípravku v akvatickém prostředí na 
< 0,01 µg/l, hodnocení analýzy rizika se ukončí. 

Bylo však rozhodnuto, že některé sloučeniny jako hormony budou 
hodnoceny i v druhé fázi bez ohledu na jejich odhadovanou zbytkovou 
koncentraci v životním prostředí. V druhé fázi se shromažďují informace o 
fyzikálně-chemických, farmakologických a toxických účincích aktivních složek 
přípravků a to ve vztahu k expozici životního prostředí. Shromažďovaná data se 
týkají zjištění perzistence látek, bioakumulace, biodegradability, toxicity, jejich 
přítomnosti v půdě při využívání čistírenských kalů na zemědělské půdě, 
přítomnosti v povrchových vodách. Pokud se zjistí akutní riziko pro životní 
prostředí, shromažďují se data o dlouhodobém účinku látek na ryby, řasy a 
dafnie, popř. se zkouší toxický vliv na terestrické organismy. 

 
 

ZÁVĚR 

Citlivost vybraných testů ekotoxicity byla na přítomnost hormonů a antibiotik 
poměrně nízká, zejména s ohledem na jejich výskyt v životním prostředí. Pro 
důkaz přítomnosti antibiotik nejlépe vyhovovala zkouška inhibice růstu 
sladkovodních řas. Lze doporučit ověření citlivosti dalších bioindikátorů, 
zejména prokaryot a jednobuněčných eukaryot s cílem dosáhnout citlivosti 
zkoušek na přítomnost antibiotik v koncentracích řádově ng/l. 

Metodika stanovení hormonů je do značné míry vypracována, předpisy 
OECD jsou aktualizovány podle nových poznatků. Vybrané bioindikátory jsou 
důkladně prostudovány a citlivost metod vyhovuje pro předpokládáný výskyt 
hormonů v životním prostředí. 
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