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9. ANORGANICKÉ POLUTANTY A ICH TOXICKÉ VLASTNOSTI  
 
 
 
9.1. Účinky chemických látok na organizmus 

 
 
Pod pojmom jedy alebo toxické látky sa všeobecne chápu látky so škodlivým 

účinkom na živé organizmy. Tento škodlivý vplyv sa môže prejaviť na tkanivách, 

orgánoch alebo biologických procesoch. Otázka toxicity chemických látok je 

komplikovaná, pretože závisí jednak na type organizmu, množstve látky a spôsobe 

expozície. Znamená to, že jedna a tá istá látka môže byť pre určitý druh organizmov 

jedovatá, ale pre iné nie. Styk pokožky s niektorými látkami nemusí mať škodlivé účinky, 

ale pri inhalácii môžu byť následky pre organizmus tragické. Zároveň môže byť rozdiel 

v týchto účinkoch podľa toho, či sa inhalujú pary nejakej látky, aerosóly alebo jemné tuhé 

častice.  
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Otázka kvalifikácie chemických látok do kategórií jedov a nejedov je komplikovaná 

z toho dôvodu, že na jednej strane nízke množstvá určitých látok možu byť pre organizmy 

nevyhnutné, ale zároveň veľké množstvá väčšiny látok sú pre ne škodlivé, pričom ich 

škodlivosť je rozdielna pri rôznych formách expozície. Poškodenie organizmov je tiež 

rôzne v prípadoch, keď určité množstvo látky prijme organizmus ako jednorázovú dávku 

alebo ju prijíma kontinuálne resp. opakovane počas dlhšieho časového obdobia.  

Všeobecne, osud toxických látok v tele môže byť rôzny. Zahrňuje nasledovné 

prípady:  

1.   absorpciu,  

2.   metabolické zmeny,  

3.   rovnomernú, alebo selektívnu distribúciu,  

4.   vylúčenie a  

5.   krátkodobú alebo dlhodobú akumuláciu.   

 

9.1.1. Predmet toxikológie a toxikologickej chémie 
 

Toxikológia je veda , ktorá sa všeobecne definuje ako náuka o jedoch. Toxikologická 

chémia je veda, ktorá sa zaoberá toxickými látkami, ich pôvodom, použitím, chemickými 

aspektami ich účinku a ich „osudom“ v organizme. Zároveň študuje vzťah medzi 

chemickými vlastnosťami  látok, ich molekulárnou štruktúrou a ich toxickými účinkami. 

Predmet a vzťah toxikológie a toxikologickej chémie ilustruje obr. 9.01. 

 

Obr. 9.01. Vzťah  a predmet toxikológie a toxikologickej chémie 

 

 

9.1.2. Vzťah medzi množstvom toxickej látky a jej účinkom na organizmus 

 

Toxické látky majú na organizmy široké spektrum vplyvov. Pri malých dávkach 

existuje hranica, pri ktorej sa objavujú prvé príznaky nejakého vplyvu a na druhej strane, 

pri veľkých dávkach je možné pozorovať určitý konečný efekt týchto látok; obyčajne je to 

smrť organizmu. U všetkých  životne dôležitých látkok existuje nejaký rozsah, v ktorom sa 

prejavuje pozitívny účinok na organizmus, mimo ktorého sa naopak prejavuje ich škodlivý 

vplyv. Vzťah medzi dávkou, ktorej je organizmus vystavený a jej vplyvom na organizmus, 

je základným konceptom modernej toxikológie. Termínom „dávka“ sa v tomto kontexte 
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označuje určité množstvo toxickej látky, vyjadrené napríklad v hmotnostných jednotkách, 

ktoré sa vzťahuje na jednotkovú hmotnosť organizmu. Termínom „odozva“ sa chápe 

nejaký objektívne merateľný vplyv toxickej látky na organizmus. Pretože u väčšiny látok 

takmer vždy prichádza do úvahy väčší počet vplyvov, je nutné vybraný vplyv jasne 

špecifikovať. Veľmi často sa pre vyjadrenie vzťahu medzi dávkou a odozvou, volí ako  

parameter odozvy, smrť organizmu. Výhoda tohoto parametra je v tom, že je dobre 

kvantifikovateľný. Všeobecne, pri vyjadrovaní vzťahu dávka – odozva, je nutné presne 

špecifikovať podmienky, za ktorých bol tento vzťah skúmaný a zároveň na akom druhu 

organizmov sa zisťoval. 

 

 

9.1.3. Letálna dávka a klasifikácia toxických látok 

 

Všeobecne platný vzťah medzi dávkou, ktorej bola populácia organizmov vystavená 

a počtom úmrtí v tejto populácii je ilustrovaný na obr. 9.02. Inflexný bod tejto kumulačnej 

krivky označuje dávku, pri ktorej došlo k úhynu 50 % pôvodnej populácie a zodpovedajúce 

množstvo toxickej látky sa nazýva letálna dávka. (Na obrázku je označená ako LD50.) 

Tieto hodnoty, získané z pokusov na zvieratách, sa pohybujú v rozsahu niekoľkých 

poriadkov. Napríklad LD50 hodnota etanolu je 104 mg/kg, NaCl -  1,5.104 mg/kg, dioxínu - 

10-3 mg/kg a botulínotoxínu - 10-5 mg/kg. Na základe hodnôt letálnych dávok je možné 

hodnotiť toxicitu chemických látok. Súčasná štandardizovaná klasifikácia rozdeľuje všetky 

látky na šesť skupín: 

1. Látky prakticky netoxické sú také, u ktorých sú letálne dávky pre človeka vyššie 

ako 1,5.104 mg na kg hmotnosti.  

 2. Málo toxické sú látky s letálnou dávkou 5. 103 až 1,5. 103 mg /kg. 

 3. Stredne toxické; letálna dávka je 5.102 – 5.103 mg/kg. 

  4. Veľmi toxické;  letálna dávka sa pohybuje v rozsahu 50 – 500 mg/kg. 

  5. Extrémne toxické; letálna dávka:  5 – 50 mg/kg. 

  6. Supertoxické, s letálnou dávkou nižšou ako 5 mg/kg. 

 

Z priebehu krivky na obr.8.02. sa dá zistiť, aká je dávka toxickej látky, pri ktorej 

dôjde k úmrtiu 10 % alebo napríklad 90 % populácie. Vzhľadom na veľmi strmý priebeh 

krivky, takmer 70 % hodnôt na krivke, spadá do rozsahu 1 % štandardnej odchýlky od 

priemernej hodnoty. 
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Obr. 9.02. Vzťah medzi dávkou a jej letálnymi účinkami v homogénnej populácii 

organizmov (os x - expozičná dávka, os y – percentuálny podiel úmrtí) 
 
 
 
9.1.4. Účinok niekoľkých, súčasne pôsobiacich látok 
 

Výsledný efekt rôznych, súčasne pôsobiacich chemických látok na organizmy môže 

byť súčtom vplyvov jednotlivých látok, väčšinou však je tento účinok väčší alebo menší. 

Jeden z dôvodov je ten, že tieto vplyvy majú zväčša kvalitatívne odlišný charakter. 

Aditívny účinok sa prejavuje v prípade látok, ktoré majú rovnaký fyziologický účinok 

alebo pôsobia na rovnaký typ receptorov. V prípade protichodného účinku je vplyv jednej 

látky potlačovaný druhou. Naopak, niektoré inaktívne látky môžu zvyšovať účinok iných 

látok. Zvláštnym prípadom je, keď pôsobením niekoľkých toxických látok súčasne, 

dochádza v dôsledku synergického efektu k významnému prevýšeniu škodlivého efektu 

nad úroveň zodpovedajúcu súčtu týchto efektov.    

 

9.1.5. Neletálne účinky  

 

Letálne dávky sú hodnoty charakterizujúce, konečný a nevratný účinok látok na 

organizmus. V mnohých prípadoch je však dôležitejší reveverzibilný účinok subletálnych 

dávok. Vyšetrenie vzťahu medzi dávkou a jej účinkom je zvlášť dôležité u liečiv, ktoré sú 

vo svojej podstate toxickými látkami. Ak sa však podávajú v primeraných dávkach, majú 

zároveň aj terapeutický účinok. Všeobecne, pri zvyšovaní podávaného množstva liekov, 

môžeme pozorovať oblasť, v ktorej nepozorujeme žiaden účinok, oblasť, v ktorej je látka 

účinná a oblasť, v ktorej sa prejavuje škodlivý účinok na organizmus - vrátane smrtiaceho 

účinku. Pretože oblasť pozitívneho a negatívneho účinku sa môže prekrývať, jedna 

z hlavných úloh farmakológie je stanovenie dávky liečiva, pri ktorej je optimálny pomer 

medzi jej liečivými a toxickými účinkami. U liečiv je dôležité, aby krivka závislosti na 

obr. 9.02. vykazovala mierny vzostup, čo znamená, že je možné využívať široký rozsah 

koncentrácií (resp. množstiev), pri ktorých je látka účinná a zároveň existuje široká zóna 

bezpečných a život neohrozujúcich dávok. Podobná požiadavka sa kladie aj na iné, 

biologicky aktívne preparáty, ako napríklad pesticídy, fungicídy alebo insekticídy, u 

ktorých je dôležité, aby existoval veľký rozdiel medzi doporučeným množstvom 

a množstvom, ktoré má už škodlivé účinky.     
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9.1.6. Účinky reverzibilné a ireverzibilné 
 

Účinky toxických látok je možné rozdeliť do kategórií reverzibilných 

a ireverzibilných účinkov. V prvom prípade sa jedná o také účinky, ktoré sa prestanú 

prejavovať po ukončení príjmu toxickej látky. V druhom prípade sú účinky trvalé, teda 

prejavujú sa aj po vylúčení látky z organizmu. Medzi dvoma krajnými stavmi - úplne 

reverzibilnými a úplne irreverzibilnými zmenami - existuje séria prechodných účinkov 

(obr. 9.03.). 
 
Obr. 9.03. Účinky toxických látok na organizmus 

 

 

9.1.7. Hypersenzitivita a hyposenzitivita 

 

Závislosť na obr. 9.03. ilustruje, že v populácii existuje určitý počet jedincov, ktoré 

reagujú na toxickú látku precitlivelo a ich smrť spôsobujú nízke dávky toxickej látky (ľavá 

časť krivky) a určitý počet takých, ktorí sú relatívne odolní a prežívajú aj po požití veľkých 

dávok. Zbytok, reprezentuje populácia, ktorej reakcia sa považuje za „normálnu“.   Takáto 

nejednoznačná reakcia na určitú látku, značne komplikuje toxikologický výskum, pretože 

nie je možné jednoznačne doporučiť určitú dávku liečiva, resp. inej látky  (napríklad 

kozmetického prípravku alebo aditív do potravín), ktorá by garantovala ich bezpečné 

použitie v celej populácii. Všeobecne známe príklady hypersenzitivity sú extrémne 

alergické reakcie, objavujúce sa po užití antibiotík.        

 

 

9.1.8. Endogénne a xenobiotické látky 
 

Látky - vo vzťahu k živej hmote - sa rozdeľujú na  dve skupiny. Endogénne látky sú 

také, ktoré sa prirodzene vyskytujú v biologických systémoch; xenobiotické sú také, ktoré 

sú pre živé systémy cudzie. Pre normálnu funkciu organizmu je nutné, aby sa koncentrácie 

endogénnych látok pohybovali v určitom optimálnom rozsahu. Koncentrácie týchto látok 

mimo tohoto rozsahu majú na organizmus nepriaznivé účinky a možu spôsobiť jeho smrť. 

Všeobecný vzťah medzi množstvom prijímanej látky a účinkami na organizmus ukazuje 

obrázok 9.04. 
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Obr. 9.04. Biologický efekt endogénnych látok v organizme 

 

Medzi najdôležitejšie anorganické endogénne látky patria ióny rôznych kovov, 

najmä Na+, Ca2+ a K+. K organickým látkam patria napríklad hormóny alebo glukóza.  

Optimálna hodnota koncentrácií endogénnych látok v organizmoch sa pohybuje 

v relatívne úzkom rozsahu. Napríklad, koncentrácia Ca2+ v krvi sa pohybuje v rozsahu 9,0 

až 9,5 miligramov na liter. Nedostatok vápnika (pod úrovňou spodnej hranice) sa prejavuje 

kŕčmi. Pri koncentrácii 10,5 mg/l nastáva zasa zlyhanie obličiek. Obe koncentrácie teda 

spôsobujú akútne, život ohrozujúce stavy.   

 

 

9.2. Anorganické polutanty 
 

9.2.1. Prvky 

 

Ozón O3 

Tento plyn má rôzne toxické účinky. Vzduch obsahujúci 1 ppm O3 má výrazný 

zápach a spôsobuje bolesti hlavy, podráždenie očí a tkanív respiračného systému. Ozón 

vytvára na pokožke voľné radikály a poškodzuje chromozómy. Účinok O3 na pokožku je 

možné tlmiť látkami, absorbujúcimi voľné radikály a antioxidantami. 

 

Biely fosfor 

Táto látka sa môže dostať do organizmu inhaláciou, kontaktom s pokožkou alebo 

orálne. Biely fosfor je systémový jed, ktorý sa transportuje do všetkých tkanív organizmu, 

bez ohľadu na miesto kontaktu s touto látkou. Spôsobuje anémiu, gastrointestinálne 

disfunkcie, poškodenie očí a krehkosť kostí. 

 

9.2.2. Halogény 
 
Fluór 

Je to veľmi reaktívny plyn s oxidačnými účinkami. Spôsobuje podráždenie 

a poškodenie pokožky, očí a nosných slizníc. 
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Chlór 

Plyn, ktorý reaguje s vodou za vzniku roztoku so silnými oxidačnými účinkami. 

Poškodzuje tkanivá dýchacieho systému. Silné podráždenie spôsobuje už koncentrácia 20 

ppm Cl2 vo vzduchu. Už krátka expozícia pri koncentrácii 1000 ppm je pre organizmus 

fatálna.  

 

Bróm  

Bróm je prchavá, tmavočervená kvapalina. Pri prehltnutí alebo inhalácii má toxické 

účinky. Tieto účinky sú podobné ako v prípade chlóru, ale v dôsledku silného zápachu nie 

je bróm taký nebezpečný ako chlór. 

 

Jód  

Je to pevná látka s podobnými účinkami ako má chlór a bróm, ale v dôsledku 

nízkeho parciálneho tlaku pár (pri bežných teplotách), nie je natoľko nebezpečný. 

 

 

9.2.3. Toxické kovy 

 

Do skupiny toxických kovov sa zahrňujú tieto kovy: arzén, berýlium, cín, hliník, 

chróm, kadmium, mangán, meď, molybdén, nikel, olovo, ortuť, vanád, volfrám a zinok.  

Termínom „ťažké kovy“ sa označuje najmä skupina týchto kovov: olovo, kadmium, 

ortuť a cín. 

Mnohé zo skupiny toxických kovov vykazujú toxické vlastnosti už pri veľmi nízkych 

koncentráciách, napríklad niekoľkých jednotkách ppm a označujú sa termínom „stopové 

prvky“. Stopové prvky však zahrňujú aj iné ako kovové prvky. 

Celú skupinu stopových prvkov je možné rozdeliť do štyroch kategórií:   

1. Esenciálnych prvkov,  

2. pravdepodobne esenciálnych,  

3. neesenciálnych a  

4. toxických. 

 

Do prvej skupiny patrí desať prvkov, ktoré sú pre vyššie živočíšne druhy z hľadiska 

udržania ich životných funkcií nenahraditeľné. Sú to Fe, I, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Se, Cr 

a Sn.  
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V druhej skupine sú prvky, ktorých esencialita nie je zatiaľ jednoznačne dokázaná. 

Sú to: Ni, F, Br, As, V, Cd, Ba a Sr. 

Do tretej skupiny patrí 20 až 30 prvkov, ktoré sa v tkanivách živých organizmov 

bežne vyskytujú v rôznych koncentráciách, ale doteraz nie je jasné, či je možné ich zaradiť 

do dvoch predchádzajúcich skupín. Sem patrí napríklad: Al, Hg, Sb, Ge, Si, Ag, Au, Pb, 

Bi, Ti, Rb a ďalšie. Ich obsah v organizme je spravidla priamo úmerný kontaminácii 

životného prostredia. 

Štvrtá skupina stopových prvkov zahrňuje prvky toxické. Ich význam v životnom 

prostredí sa obmedzuje iba na ich toxické vlastnosti pri veľmi nízkych koncentráciách. 

Vyššie uvedená kategorizácia má veľmi relatívny charakter, pretože pri dostatočne 

vysokých dávkach, je nutné všetky prvky považovať za toxické. Všeobecne, účinok 

akéhokoľvek prvku má dve resp. tri základné oblasti pôsobenia. Prvá je oblasť 

nedostatočného prísunu prvku (u esenciálnych prvkov), druhou je oblasť optimálnej funcie 

organizmu a treťou je oblasť podráždenia a výpadku určitých funkcií v dôsledku 

vyčerpanej homeostatickej kapacity organizmu.  

 

 Zdroje znečistenia 

Stopové prvky a toxické kovy predstavujú dôležitý faktor životného prostredia, ktorý 

sa môže pozitívne alebo negatívne prejaviť v metabolických dejoch organizmu. 

Najvýznamnejšou príčinou týchto dôsledkov je kontaminácia jednotlivých zložiek 

životného prostredia, najmä však v dôsledku činnosti človeka.  

Je niekoľko hlavných zdrojov tohoto znečistenia. K najvýznamnejším patrí časté 

používanie hnojív alebo iných poľnohospodárskych chemikálií. Tieto látky obsahujú veľké 

spektrum toxických prvkov; ich obsah je závislý na spôsobe ich výroby. Napríklad hnojivá 

prirodzeného pôvodu, najmä superfosfát, obsahujú v jednom kilograme až 30 mg kadmia 

a olova. Niektoré prvky sa do hnojív pridávajú zámerne, napríklad za účelom zlepšenia 

výnosov, avšak vzhľadom na ich ďalší transport do spodných vôd alebo tiel organizmov 

predstavujú vážny ekologický problém. V minulosti sa používali na ošetrnie obilia a tráv-

nikov fungicídy s obsahom ortuti. V dôsledku toho došlo k hromadným intoxikáciám 

u ľudí. Emisie sú zdrojom toxických látok v blízkosti priemyselných centier. Silné 

znečistenie kovmi je možné pozorovať v blízkosti železiarní a závodov na spracovanie rúd, 

ako aj v okolí samotných banských diel, pri ktorých je veľmi často sústredené aj čiastočné 

spracovanie vyťažených surovín. Chemický priemysel patrí tiež k veľkým 

znečisťovateľom toxickými kovmi, napríklad pri výrobe a spracovaní chloridov 
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alkalických kovov, kyseliny fluorovodíkovej, dichromanu sodného, fluoridu hlinitého, 

pigmentov na báze Cr, CuS2, TiO2, HCN a iných. 

Ďalším významným zdrojom znečistenia sú emisie z dopravy. V čase používania 

aditív na báze tetraetylolova, zvyšujúcich oktánové číslo benzínu, dosahovali koncentrácie 

olova v ovocí v blízkosti ciest hodnoty 0,6 mg/kg, kadmia 0,005 mg/kg a zinku 

1,33 mg/kg.   

Samotný potravinársky priemysel bol a stále je znečisťovateľom potravín. Obsah 

mangánu a medi je spôsobovaný uvoľňovaním týchto prvkov z výrobných zariadení, 

napríklad v rafinériách cukru, pivovaroch a liehovaroch.  

Ku kontaminácii potravín dochádza aj pri kontakte s obalovými materiálmi. 

V minulosti napríklad z cínových fólií; v súčasnosti sú možným zdrojom zložky glazúr 

a dekoračných náterov keramiky. (Pozri zloženie silikátových hornín.) Tento problém 

vzniká najmä pri dlhodobom uskladňovaní tekutín, obsahujúcich organické kyseliny.   

 

Kadmium 

Kadmium pochádza najmä z priemyselných a ťažobných odpadov. Chemicky je 

podobný Zn a preto sa často vyskytuje spoločne s ním. Cd sa nachádza hlavne ako prímes 

zinkových rúd, sfaleritu (ZnS) a hemimorfitu (Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O). Získava sa najmä pri 

rafinácii zinku, olova, medi a iných kovov. V rudách a pôde sa pomer Cd a Zn pohybuje 

v rozsahu 1: 1000 až 1 : 100.   

Cd sa vo veľkej miere používa pri pokovovaní (predstavuje to asi 60 % celkovej 

produkcie) a je súčasťou zliatin, najmä s Cu (asi 20 % produkcie). Kadmium je zložkou 

rôznych mobilných zdrojov energie, ako napríklad akumulátorov a batérií. Používa sa ako 

stabilizátor plastov (asi 10 % produkcie) a je súčasťou rôznych pigmentov.  

Kadmium sa dostáva do životného prostredia najmä spaľovaním pohoných látok 

a olejov, z hnojív prírodného pôvodu a čistiarenských kalov. Cd a Zn sú preto bežnými 

polutantami v prístavných vodách a sedimentoch v okolí priemyselných centier. Cd sa 

nachádza tiež v podobe prachových častíc alebo pár v ovzduší veľkých miest 

a priemyselných podnikov. 

U ľudí sa denný príjem Cd pohybuje na úrovni 50 µg. V povrchových a pitných 

vodách sa koncentrácia Cd pohybuje od 1 µg po 10 µg. Konečný obsah Cd vo vodách však 

neprekračuje spravidla hodnotu 0,01 mg/liter v dôsledku sorpcie tohto kovu na 

sedimentoch.  
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Otravy kadmiom sú veľmi vážne. Spôsobujú zvýšenie krvného tlaku, zlyhanie 

obličiek a deštrukciu červených krviniek. Chemická podobnosť so zinkom, ktorý je 

esenciálnym prvkom, spôsobuje možnosť náhrady Zn za Cd v niektorých enzýmoch 

a znižuje ich katalytickú aktivitu.  

 

Olovo  

Olovo je najrozšírenejším ťažkým  kovom. Pochádza najmä z priemyselnej a banskej 

činnosti. Tetrametylolovo a tetraetylolovo je hlavným zdrojom atmosférického 

a suchozemského olova. Ďalším prírodným zdrojom olova sú niektoré vápence a galenit. 

Napriek vysokej ťažbe olova, v poslednom období je možné zaznamenať výrazný pokles 

intoxikácie týmto prvkom, ako dôsledok náhrady olovnatých aditív benzínu za neolovnaté 

a tiež v dôsledku ukončenia používania olova ako inštalačného materiálu pre vodovodné 

rozvody. 

Akútne otravy olovom spôsobujú disfunkcie rôznych orgánov, ako napr. obličiek, 

pečene, mozgu a centrálneho a periférneho nervového systému, ako aj poruchy 

reprodukčného systému. Pb taktiež inhibuje syntézu hemoglobínu. 

S výnimkou ojedinelých prípadov, prítomnosť olova v pitnej vode nie je najväčším 

hygienickým problémom. Potvrdzuje to fakt, že nie sú zaznamenané otravy ani 

v prípadoch dlhoročného používania olovených vodovodných potrubí a to aj napriek tomu, 

že koncetrácie olova tam môžu krátkodobo dosiahnuť značné hodnoty. 

 

Ortuť 

Prítomnosť ortuti v životnom prostredí je veľkým problémom, jednak z dôvodu jej 

vysokej toxicity a jednak z dôvodu jej mobility v  organických zlúčeninách.      

Ortuť je stopovou složkou v mnohých mineráloch a jej priemerná koncentrácia 

v kontinentálnych horninách dosahuje hodnotu 80 ppb. Priemyselne najvýznamnejšou 

rudou je rumelka (HgS). Veľká rozšírenosť ortuti súvisí s priemyselnou a banskou 

činnosťou a najmä spaľovaním fosílnych palív, ako napríklad uhlia, ktoré obsahuje asi 

100 ppb Hg.  

Kovová ortuť sa používa ako elektróda pri elektrolytickej výrobe chlóru, 

v laboratórnych vákuových aparatúrach, teplomeroch a elektrických zariadeniach. Ortuť vo 

forme organických zlúčenín sa používa ako pesticíd a fungicíd. 
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Ortuť sa do životného prostredia dostáva v podobe veľkého množstva predmetov 

a chemikálií, napríklad batérií, teplomerov, agrochemikálií, farmaceutických výrobkov, 

dentálnnych kovov a iných. 

Pary elementárnej ortute sa po inhalácii dostávajú krvným obehom do mozgu, kde 

ochromujú normálne metabolické deje. Katión Hg 2+ poškodzuje obličky. Toxický účinok 

ortute tragicky ilustruje v Japonsku 111 prípadov otráv so 43 úmrtiami, počas rokov 1953 

až 1960. Sekundárne následky zahrňovali 19 prípadov vrodených vád u detí 

intoxikovaných matiek. Zaznamenaná hodnota obsahu Hg v morských rybách vtedy 

dosahovala hodnoty 5 – 20 ppm. 

Toxický účinok Hg spočíva v neurologických poškodeniach a chromozomálnych 

poruchách; miernejšie následky zahrňujú depresie a psychopatologické prejavy.            

Toxické účinky zlúčenín ortute môžu byť na jednej strane mierne, napríklad 

u niektorých farmaceutických preparátov, na druhej strane niektoré organické látky môžu 

byť veľmi toxické. 

Napriek tomu, že existuje veľké spektrum možných zdrojov Hg, vzhľadom na nízku 

rozpustnosť väčšiny anorganických zlúčenín, nepatrí ortuť k bežným polutantom vo 

vodách. Ekologické riziko však predstavujú priemyselné havárie a tvorba rozpustných, 

organických zlúčenín ako CH3Hg a (CH3)2Hg, ktoré sa tvoria v dôsledku činnosti 

anaeróbnych baktérií v sedimentoch: 

                                                 metylkobalamin 
HgCl2                                         CH3HgCl + Cl- 

 

Preto sa predpokladá, že vo vodách, v ktorých prebieha anaeróbny rozklad, vznikajú 

podmienky pre vznik týchto rozpustných organických foriem ortute. CH3Hg, ako prchavá 

látka, sa takto stáva aj atmosferickým polutantom. 

 

Arzén 

Arzén je považovaný za jeden z najzákernejších anorganických polutantov. Tvorí  

niekoľko toxických zlúčenín. Priemerná koncentrácia As v zemskej kôre dosahuje 2 až 

5 ppm. Veľké množstvá arzénu sa do prírodného prostredia uvoľňujú spaľovaním 

fosílnych palív, najmä uhlia. Ďalším zdrojom As sú prírodné fosforečnany. Priemyselné 

pesticídy, ako napríklad Pb3(AsO4)2, Na3AsO3 a Cu3(AsO3)2, boli používané hlavne pred 

druhou svetovou vojnou. Ďaľším zdrojom sú odpady z banskej činnosti. As je vedľajším 
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produktom pri výrobe Cu, Au a Pb. Pretože tento zdroj vysoko prevyšuje požiadavky 

priemyslu, tento prvok sa kumuluje na skládkach a predstavuje vážny ekologický problém.   

As2O3 sa absorbuje v pľúcach a v črevnom trakte. Biochemický účinok arzénu 

spočíva v koagulácii proteínov, tvorbe komplexov s koenzýmami a inhibícii 

adenozíntrifosfátu. Akútna otrava arzénom nastáva pri požití viac ako 100 mg As. 

Chronickú otravu spôsobuje príjem malých dávok počas dlhšej časovej periódy. Sú  

dôkazy o kancerogénnych účinkoch As. Arzén spôsobuje rôzne degeneratívne zmeny 

v rastlinách a mikroskopických hubách. Takéto zmeny morfologických štruktúr sú 

ilustrované na obr. 9.05.  

Podobne ako ortuť, môže byť As transformovaný na mobilnejšie toxické metylové 

deriváty pomocou činnosti anaeróbnych baktérií: 

 

H3AsO4  +  2H+  + 2e-                   H3AsO3 + H2O 

                                                       metylkobalamin 
H3AsO3                               CH3AsO(OH)2 

 
                                                          metylkobalamin 

CH3AsO(OH)2                                (CH3)2AsO(OH) 

 

(CH3)2AsO(OH)  +  4H+  +   4e-                    (CH3)2AsH + 2H2O 

 

 

Obr. 9.05. Ilustrácia vplyvu arzénu na mikromorfologické zmeny pôdnych 

mikroskopických húb. Na snímkach sú mikroskopické huby Aspergillus clavatus, ktoré 

sú bežnou súčasťou pôdnej mikroflóry. Ľavý obrázok ukazuje snímok huby, 

vyskytujúcej sa v pôde bez obsahu arzénu; pravý snímok ukazuje tvarovo deformovanú 

hubu umelo kultivovanú v 0,001 % roztoku As. (Zväčšenie: 18 × 40) 

 

 

9.2.4. Anorganické zlúčeniny 
 
Kyanidy 

Kyanovodík aj kyanidy sú smrtelne jedovaté látky. Vo vode HCN predstavuje slabú 

kyselinu. Kyanid draselný je často používaný v priemysle, najmä pri elektrolytickom 

pokovovaní a čistení. Kyanovodík je jeden z hlavných plynov z koksárenských pecí. 
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Kyanidy boli široko využívané v niektorých procesoch spracovávajúcich minerálne 

suroviny. Najrozšírenejšia bola extrakcia zlata z rúd. Asi do roku 1970 sa denne 

spotrebovalo v USA na tento účel asi 1,25 tony kyanidu draselného, ktorým sa 

spracovávalo asi 5 000 ton rudy. Z tohoto množstva, asi 500 kg kyanidu, ktoré obsahovalo 

aj značný podiel ortute, sa vypúšťalo do potokov s tragickými ekologickými dôsledkami. 

Smrtelná dávka pre ľudí je približne 60 až 90 mg KCN. V krvnom obehu sa kyanid 

viaže na Fe(III) a zabraňuje jeho redukcii na Fe(II), čím paralyzuje prenos kyslíka krvným 

obehom.   

 

Amoniak NH3 

Amoniak je bežnou zložkou spodných vôd. Vysoké hodnoty koncentrácie amoniaku 

vo vodách významne znižujú jej kvalitu. NH3 je prvotný produkt rozkladu organických 

dusíkatých odpadov a jeho prítomnosť často indikuje práve ich prítomnosť. Vo vodách je 

amoniak prítomný ako NH4
+ ión. Použitie chlóru, ktoré sa obyčajne používa na dezinfekciu 

vôd, vedie zároveň aj k odstráneniu amoniaku: 

 

NH4
+  + HOCl →  N2   + 3H+  +  3Cl-  +  H2O 

 

Táto reakcia sa využíva  k denitrifikácii odpadových vôd. 

 

Sirovodík H2S 

Sirovodík patrí k prirodzeným zložkám geotermálnych vôd. Podobne ako amoniak, 

je produktom anaeróbneho rozkladu organickej hmoty obsahujúcej síru. Redukcia síranov 

mikroorganizmami vedie tiež k zvyšovaniu koncentrácie H2S. Sirovodík je zložkou 

odpadových vôd  z chemických a textilných závodov a garbiarní. S2
- ión má veľkú afinitu 

k ťažkým kovom a preto vývoj H2S, napríklad pri rozklade organickej hmoty, je 

doprevádzaný zrážaním sulfidov. 

 

Oxid uhoľnatý CO 

Je to bežný „nehodový“ jed, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní. Po vniknutí 

plynu do pľúc a následne do krvného obehu, reaguje CO s hemoglobínom (Hb) a premieňa 

oxyhemoglobín (O2Hb) na karboxyhemoglobín (COHb): 

 

O2Hb  + CO →  COHb  + O2 
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Týmto spôsobom oxid uhoľnatý paralyzuje prenos kyslíka do tkanív. 

Pri koncentrácii 10 ppm CO dochádza k zhoršeniu videnia a vnímania; 100 ppm CO 

vyvoláva zvracanie, bolenie hlavy, vyčerpanosť a pri 250 ppm dochádza k strate vedomia. 

Vdychovanie vzduchu s obsahom 1 000 ppm vedie k rýchlej smrti. Dlhodobé, chronické 

expozície pri nízkych koncentráciách zapríčiňujú poruchy respiračného systému a srdcové  

ťažkosti.  

 

Oxid uhličitý CO2 

CO2 je častou zložkou minerálnych vôd a často sa vyskytuje vo vodách ako dôsledok 

rozkladu organickej hmoty. Vysoký obsah CO2 vo vode zvyšuje jej korozívne vlastnosti 

a je škodlivé pre vodné organizmy.   

  

 

Oxidy dusíka 
 
Oxid dusičitý NO2 

Najbežnejšie oxidy dusíka sú NO a NO2. Druhý z tejto dvojice je toxickejší;  

vyvoláva podráždenie respiračného systému a pľúcny edém. Smrť nastáva krátko po 

vdýchnutí vzduchu s obsahom 200 až 700 ppm NO2.  

Toxicitu NO2 spôsobuje poškodenie niekoľkých dôležitých enzýmov v organizme. 

 

Oxid dusnatý NO  

Oxid dusnatý má utišujúci účinok na centrálny nervový systém. Používa sa ako 

inhalačné anestetikum pri chirurgických zákrokoch. 

 

Dusitanový ión NO2
-  

NO2
- anión sa vo vodách vyskytuje ako prechodný oxidačný stav dusíka. V pitnej 

vode sa nachádza vzácne. 

V niektorých priemyselných procesoch sa do vody pridávajú dusitany na zníženie 

korozívnych vlastností vody. 

  

Halogenovodíky  

Sú relatívne toxické plyny. Najrozšírenejšie sú HF a HCl. 



 182

Fluorovodík HF a fluoridy 

HF je bezfarebná kvapalina s bodom varu 19,5 oC a mrznúca pri – 81,1 oC. Distribuje 

sa ako 30 až 60 % vodný roztok kyseliny fluorovodíkovej. Vo všetkých formách - ako 

roztok, kvapalina aj plyn - je silne dráždivou a leptavou látkou, ktorá spôsobuje na mieste 

kontaktu ťažko hojivé rany, z ktorých sa môže vyvinúť gangréna. 

 Fluoridový anión F- je toxický. V rozpustných soliach, napr. v NaF, spôsobuje 

fluorózu, ochorenie prejavujúce sa abnormalitami na kostiach a zuboch.  

Priemyselný odpad je často zdrojom toxických koncentrácií fluóru. Typickým 

producentom  fluóru sú podniky s elektrolytickou výrobou hliníka, v ktorých sa používa 

kryolit ako taviace médium, zabraňujúce oxidácii hliníka. Pevný spad prachových častíc 

s obsahom fluoridov spôsobuje  vážne ochorenia poľnohospodárskych a divých zvierat.  

Napriek toxicite fluoridových iónov, ich nízke koncentrácie v pitnej vode  spomaľujú 

vznik zubných kazov. Pre tento účel sa aplikujú koncentrácie fluoridových iónov na úrovni 

asi 1 ppm. 

 

Chlorovodík HCl 

Plynný chlorovodík, ako aj jeho vodné roztoky, sú omnoho menej toxické ako HF. 

Kyselina chlorovodíková je fyziologickou kvapalinou, ktorá je prítomná v žalúdku ľudí 

a zvierat, kde sa podieľa na trávení potravy a zároveň plní dezinfekčnú funkciu. Napriek 

tomu, pary HCl sú toxické a vyvolávajú podráždenie očí a dýchacieho systému, edém pľúc 

a pri vyšších koncentráciách aj smrť. Hygroskopické vlastnosti HCl spôsobujú 

dehydratáciu slizníc. 

 

Fluorid chlórny ClF, bromid chlórny ClBr a fluorid bromitý BrF3 

Všetky tri látky sú veľmi reaktívne a majú silné oxidačné účinky. S vodou reagujú za 

vzniku HF a HCl a atomárneho kyslíka, ktorý spôsobuje deštrukciu biologických látok.  Na 

živočíšne tkanivá majú veľmi korozívne účinky, ktoré sú výsledkom kyslých, oxidačných 

a dehydratačných vlastností týchto látok. Preto spôsobujú rôzne poškodenia pokožky, 

slizníc nosa, očí a úst, ako aj respiračného systému. 

 

Oxidy halogenidov: OF2, Cl2O, ClO2 Cl2O7 a Br2O 

Tieto látky sú nestabilé a vysoko reaktívne. Ich toxické účinky sú podobné ako 

u predchádzajúcej skupiny látok.  
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Najrozšírenejšou látkou je ClO2, ktorý sa používa na bielenie dreva a celulózy 

a dezinfekciu vody. Podobne sa na bielenie a dezinfekciu používajú aj kyselina chlórna 

HOCl a chlórnan sodný  NaOCl. Tieto látky vyvolávajú podráždenie očí, kože a slizníc,  

tiež v dôsledku vzniku atomárneho kyslíka: 

 

HClO   →  H+  +  Cl-  +  {O} 

 

Anorganické zlúčeniny kremíka 
 
SiO2 

Ako bolo ukázané už v predchádzajúcich kapitolách, kremeň resp. iné formy SiO2 sú 

v zemskej kôre veľmi rozšírené. Tento minerál je vo svojej pôvodnej hrubokryštalickej 

podobe, v ktorej sa nachádza v prírode, neškodný. Jeho technologické úpravy, v rámci 

výroby rôznych stavebných materiálov, ako aj získavania surovín pre tieto materiály, sú 

zdrojom jemnozrnného prachu vyvolávajúceho pľúcne ochorenie – silikózu. Silikóza, 

v dôsledku zanášania pľúc spôsobuje zhoršovanie ich normálnej funkcie a môže 

v konečnom dôsledku spôsobovať aj smrť. Typickými rizikovými pracoviskami sú 

kameňolomy, drvičky a úpravne stavebného kameňa, bane, cementárne a iné. 

 

Silány 

Tetrachlórsilán SiCl4 je najbežnejším komerčným výrobkom tejto skupiny. Ďalšie sú 

dôležité silány sú dichlórsilán SiH2Cl2 a trichlórsilán SiHCl3. Tieto zlúčeniny sa používajú 

pri výrobe organokremičitých zlúčenín a vysoko čistých foriem kremíka pre výrobu 

polovodičov a mikroelektroniky.  

O toxicite silánu SiCl4 a disilánu Si2H6, resp. ich organických derivátov, je pomerne 

málo informácií. Silány reagujú s vodou za vzniku HCl. Ich silne dehydratačné vlastnosti 

a uvoľňovanie HCl v dôsledku hydrolýzy, majú silne dráždiace účinky na sliznice očí, nosa 

a pľúc. 

 

Azbest 

Azbest je názov skupiny vláknitých kremičitanov zo skupiny serpentínu. Jeho hlavné 

použitie je vo výrobe stavebných a konštrukčných materiálov, ohňovzdorných materiálov, 

brzdných obložení, potrubí a iných. Výroba týchto produktov sa v súčasnosti značne 

obmedzuje z dôvodov ich hygienickej závadnosti. 
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Vdychovanie prachových častíc azbestu vyvoláva sériu ochorení dýchacieho aparátu 

vrátane rakoviny pľúc, ktorá sa môže vyvinúť 20 až 30 rokov po prvotnej expozícii.  

 Toxicita azbestu vo vode nie je doteraz jasne potvrdená ani v prípadoch, keď bola 

zaznamenaná kontaminácia pitnej vody azbestom pochádzajúcim z hlušiny po ťažbe 

železných rúd. 

 

 

Zlúčeniny fosforu 
 
Fosfán PH3  

Fosfán je bezfarebný plyn, podliehajúci pri 100 oC samovznieteniu. 

Symptómy otravy fosfánom zahrňujú podráždenie dýchacieho systému a poruchy 

centrálneho nervového systému. 

 

Oxid fosforečný P2O5      

  P2O5 je biely kyprý prášok, vznikajúci spaľovaním elementárneho fosforu. Ako 

silne hygroskopická látka reagujúca s vodou za uvoľňovania veľkého tepla, má veľmi 

nepriaznivé účinky na pokožku a sliznice očí a nosa. 

 

Chlorid fosforitý PCl3 a chlorid fosforečný PCl5  

Chlorid fosforitý PCl3 a chlorid fosforečný PCl5 sú používané ako katalyzátory 

v organickej syntéze a ako chloračné činidlá resp. suroviny pre výrobu POCl3. S vodou 

reagujú  podľa schémy: 

 

PCl5  + 4H2O   →   H3PO4  +  5HCl 

 

Silne exotermická reakcia a uvoľnovanie HCl má na pokožku a iné tkanivá silne dráždivý 

účinok. 

 

Trichlorid-oxid fosforečný POCl3 

Z oxidochloridov má najväčšie využitie POCl3. Je to slabožltá dymiaca kvapalina, 

reagujúca s vodou za vzniku pár HCl a H3PO4. Má podobné dráždivé účinky ako 

predchádzajúce látky. 
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Zlúčeniny síry 
 
Sirovodík H2S  

Bezfarebný, silne zapáchajúci plyn. Vdýchnutie sirovodíka v niektorých prípadoch 

zabíja rýchlejšie ako vdýchnutie kyanovodíka. Rýchla smrť udusením nastáva po 

vdýchnutí vzduchu s obsahom viac ako 1 000 ppm H2S v dôsledku paralýzy respiračného 

systému. Nižšie dávky spôsobujú bolenie hlavy, závrate až poškodenie centrálneho 

nervového systému. Chronická otrava H2S končí často všeobecnou debilitou. 

 

Oxid siričitý SO2 

SO2 je ľahko skvapalniteľný, dráždivý plyn, ktorý s vodou vytvára roztok kyseliny 

siričitej. Vo vodných roztokoch existujú paralelne HSO3
- a SO3

2- anióny. SO3
2- anióny sa 

našli v niektorých odpadových vodách.  

SO2 sa vyrába vo veľkých množstvách spaľovaním síry alebo pražením pyritu. 

Na2SO3 sa používal na ochranu potravín; u niektorých ľudí so zvýšenou citlivosťou 

vyvolával potiaže tráviaceho traktu. Táto látka sa tiež pridáva do technologických vôd, 

napríklad do vykurovacích systémov na zníženie jej korozívnosti. Princíp tohto riešenia 

spočíva v odstránení kyslíka jeho reakciou so siričitanovým aniónom: 

 

2SO3
2-  +  O2  →    2SO4

2- 

 

Oxid sírový SO3 

SO3 je priemyselne významný plyn používaný pre výrobu kyseliny sírovej. Vyrába 

sa oxidáciou SO2. Má dráždivé účinky na očné a nosné sliznice. 

 

Kyselina sírová H2SO4  

Kyselina sírová sa priemyselne vyrába v obrovských množstvách reakciou SO3 

s vodou. Ako koncentrovaná látka má silne dehydratačné účinky a poškodzuje pokožku. 

Následky kontaktu s H2SO4 silne pripomínajú popáleniny. Pri kontakte s vlhkou pokožkou 

môže skutočne ísť o popáleniny v dôsledku silne exotermickej reakcie s vodou. Pary tejto 

látky majú silne dráždivý účinok na oči a nosnú sliznicu. Pri dlhodobom kontakte môže 

dochádzať aj k poškodzovaniu zubnej skloviny. 
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Chlorid tionylu SOCl2 

SOCl2 je bezfarebný plyn alebo oranžová dymiaca kvapalina. Jej bod varu je 79 oC a 

bod tuhnutia je -105 oC. Chlorid tionylu je toxická látka so silne dráždivými a korozívnymi 

účinkami.  

 

Chlorid sulfurylu SO2Cl2 

Je to bezfarebná kvapalina s bodom tuhnutia –54 oC a bodom varu 69 oC. Používa sa 

pri organických syntézach. Má podobné účinky ako SOCl2.   

 

Oxid-sulfid uhličitý COS 

COS je vedľajší produkt pri spracovaní zemného plynu a ropy. Je to prchavá 

kvapalina so silne narkotickými účinkami. 

  

Sirouhlík CS2 

CS2 je bezfarebná kvapalina so širokým priemyselným využitím. Má narkotické 

a anestetické účinky. 

 

Difluorid disírny S2F2 

S2F2 je bezfarebný plyn. Ako kvapalná látka má bod tuhnutia –104 oC a bod varu 

99 oC. Má podobné toxické účinky ako HF. 
  
Fluorid siričitý SF4 

SF4 je plyn so silne dráždivými účinkami. SF4 ako kvapalná látka má bod varu   

– 40 oC a bod topenia pri – 124 oC. 

 

Fluorid sírový SF6 

Fluorid sírový je bezfarebný plyn. Ako čistá látka je prekvapujúco netoxický. Často 

je však kontaminovaný nižšími fluoridmi, ktoré sú toxické.   

 

Dichlorid disírny S2Cl2  

Dichlorid disírny je olejovitá oranžová dymiaca kvapalina (bod topenia je 80 oC, bod 

varu – 138 oC). Má silne dráždivé účinky na pľúca, pokožku a sliznice.   


