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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat problematiku výskytu hormonů v životním prostředí 

a podat přehled o dostupných metodách jejich stanovení. Práce obsahuje přehled hlavních 

skupin hormonů rozdělených dle jejich chemické struktury, základní údaje o vlastnostech 

vybraných hormonů, přehled o jejich zdrojích a vlivech na životní prostředí. Další část 

je věnována metodám stanovení hormonů v jednotlivých složkách životního prostředí 

a vypracování standardního operačního postupu pro stanovení estrogenů v povrchových 

vodách. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of hormones in the environment and analytical methods 

for the determination of hormonal substances in water and soil ecosystems. The thesis includes 

an overview of important hormone groups (divided into categories according to their chemical 

structure) and basic information about properties of chosen hormones, their sources 

and impacts on the environment. The next focuses upon methods of determination of hormones 

in soil and water ecosystems. Finally, a standard operational manual for analysis of estrogens 

in surface water has been created and is provided herein.     
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1. ÚVOD 

V současné době je zvýšená pozornost vědecké komunity věnována takzvaným „polutantům 

nového typu“, k nimž se mimo jiné řadí i přírodní a syntetické hormony. Tyto látky se v přírodě 

nacházejí v obtížně měřitelných koncentracích, avšak vyznačují se vysokým biologickým 

účinkem. Sledování jejich osudu v životním prostředí je proto do značné míry ovlivněno citlivostí 

dostupných analytických metod.  

Hormony jsou látky vylučované endokrinními žlázami živočichů. Dnes však mezi 

hormony řadíme i jejich syntetická analoga, vyráběná k různým farmaceutickým účelům. Jsou 

to látky různých chemických struktur a vlastností. Některé jsou pro životní prostředí neškodné, 

jiné mají zásadní vliv na zdraví a rozmnožování organismů. 

Nejvíce pozornosti je věnováno steroidním hormonům, zvláště estrogenům 

a gestagenům. Steroidy jsou přirozeně vylučovány lidmi i zvířaty, odtud vstupují do odpadních 

vod a zemědělsky využívaných půd. Zařízení na čištění odpadních vod nejsou uzpůsobena 

k odstranění látek tohoto typu a hormony jsou odtud vypouštěny do recipientu.  

Většina výzkumů na téma hormony v životním prostředí se zabývá jedním ze tří aspektů 

této problematiky, tj. jsou řešeny toxikologické a ekotoxikologické studie, vývoj a srovnání 

analytických metod používaných ke stanovení hormonů v různých environmentálních matricích, 

vývoj metod na odstranění steroidů z odpadních vod a monitorovací studie, s cílem najít zdroje 

nebo popsat výskyt hormonů v konkrétních lokalitách.  

První zprávu o výskytu hormonů v životním prostředí lze naleznout v článku, který 

publikovali Stumm-Zollinger a G.M. Fair v roce 1965. V této studii lze najít zmínku o tom, že 

v odpadní vodě nebyly během technologie čištění zcela odstraněny látky steroidního 

charakteru. Až do devadesátých let nebyla této problematice věnována pozornost. 

S rozmachem spotřeby hormonálních léčiv, především pak hormonální antikoncepce, začal 

problém hormonů ve vodách celosvětově nabývat na důležitosti, a to v souvislosti se zjištěným 

nárůstem feminizace ryb, sledovaným v povrchových vodách USA, Japonska a mnoha zemích 

Evropy.  

V současnosti jsou již popsány metody pro analýzu hormonů v odpadních i přírodních vodách. 

Jejich stanovení však dosud není součástí běžného rozboru vod a vesměs nejsou vytvořeny 

standardní operační postupy pro analýzu těchto látek v životním prostředí. 

Součástí této práce je proto vypracování vzorového standardního operačního postupu 

pro stanovení vybraných estrogenních látek v povrchových vodách. Vytvořený vzorový 

standardní operační postup bude podkladem pro další práci, která bude obsahovat měření 

koncentrace hormonů v říční vodě. 
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2. HORMONY 

Hormony jsou specifické látky se silným fysiologickým účinkem, vylučované zvláště 

přizpůsobenými orgány do krve živočichů; působící regulačně, podnětně, případně tlumivě 

na činnost jiných orgánů [7]. Jsou to signální molekuly, zajišťující u mnohobuněčných 

organismů komunikaci mezi  buňkami,  tkáněmi  a  orgány. Slouží k  přenosu informací 

při koordinovaném řízení růstu, vývoje tělesného i psychického, rozmnožování, 

homeostasy a vztahů organismu k  jeho okolí [2]. Z pohledu moderní farmacie však jako 

hormony označujeme i uměle syntetizované látky, které mají stejný účinek jako látky vylučované 

endokrinní soustavou živočichů.  

Hormony se dělí do několika skupin, ve vztahu k  jejich chemické povaze, biologickému 

mechanismu působení a endokrinním žlázám, které je vylučují. Po chemické stránce se rozlišují 

hormony odvozené od aminokyselin, hormony peptidové, steroidní hormony a hormony 

odvozené od mastných kyselin [2].  

2.1. Hormony odvozené od aminokyselin 

Tyto hormony jsou syntetizovány z aminokyselin a biogenních aminů. Patří sem zejména 

hormony štítné žlázy, například tyroxin a trijodthyronin, které ovlivňují oxidační procesy uvnitř 

buněk a jejichž nedostatek v prenatálním stádiu vede k těžkým poruchám vývoje, v dospělosti 

pak k útlumu tělesných funkcí. Thyroidní hormony zvyšují zejména katabolismus lipidů a snižují 

cholesterolemii. Při snížené sekreci hormonů štítné žlázy se ordinují hormony thyroxin 19-1a 

a lithyronin 19-1b, které se vyrábějí buď izolací z  přírodního materiálu, nebo synteticky. 

Hyperfunkce štítné žlázy, která se navenek projevuje jako Gravesova-Basewoodova choroba, 

se léčí tyreostatiky, nejčastěji deriváty thiamazolu a karbamazolu. Thyroxin tvoří bílé krystalky 

rozpustné ve zředěných alkáliích [5, 7]. 

Dalšími látkami patřícími do této skupiny jsou adrenalin, noradrenalin a jejich deriváty, 

které jsou stejně jako thyroxin odvozeny od aminokyseliny tyrosinu. Adrenalin je vylučován 

dření nadledvin do krve, a to na základě nervových podnětů, zejména při fyzickém nebo 

psychickém stresu, tj. v krizových situacích, které vyvolávají v  organismu tzv. poplachovou 

reakci. Způsobuje zvýšení koncentrace glukosy, laktátu a volných mastných kyselin v  krvi. 

Noradrenalin (norepinefrin) vyvolává kontrakci cév (s výjimkou cév srdečních) a zvyšuje proto 

krevní tlak; naopak však uvolňuje hladké svaly, ale stimuluje srdeční sval [5]. Adrenalin byl 

prvním synteticky připraveným hormonem. Připravili ho Takamien a Aldrich v roce 1901. 

Po chemické stránce je volný L-adrenalin slabě redukující báze, je málo rozpustný ve vodě 

a alkoholu, nerozpustný v  benzenu, acetonu a chloroformu. Velmi snadno se rozpouští 

v kyselinách za tvorby solí. Ve vodných roztocích se v neutrální a alkalické oblasti snadno 

oxiduje vzdušným kyslíkem [7]. V odpadních vodách na odtoku z ČOV lze stanovit pouze 

tyroxin T4 v nízkých koncentracích, v přírodních vodách zatím nejsou měřitelné, avšak díky své 

vysoké stabilitě a biologické aktivitě může představovat riziko pro vodní organismy [11]. Vliv 

tyroidních hormonů na životní prostředí však dosud není prostudován. 

 

Obrázek 1 - tyrosin 
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2.2. Peptidové hormony 

Hormony se strukturou peptidů se někdy označují jako proteohormony. Většinou sem patří 

spíše peptidy s nižší molekulární hmotností. Skupina peptidových hormonů je velmi rozsáhlá 

a obsahuje širokou škálu látek s různými biologickými funkcemi [7]. Peptidové hormony nejsou 

lidmi ani zvířaty ve významné míře vylučovány, navíc jsou poměrně snadno odbouratelné. 

V životním prostředí peptidové hormony nenacházíme. 

Peptidické hormony hypotalamu řídí činnost hypofýzy. Hormony uvolňující hypofyzární 

hormony jsou označovány koncovkou „-liberin“ a hormony inhibující jejich uvolňování 

koncovkou „-statin“. Příkladem jsou hormony aktivující a inhibující uvolnění růstových hormonů 

somatoliberin a somatostatin, známé též jako GHRH (Growth hormone releasing hormone) 

a SRIF (Somatotropine release inhibiting factor), případně gonadoliberin, spouštějící tvorbu 

gonadotropních hormonů [5]. 

Hypofýza také vylučuje velké množství hormonů se strukturou peptidů, například 

antidiuretický hormon vasopresin, oxytocin vyvolávající stahy hladkého svalstva, růstový 

hormon somatotropin a mnoho dalších [7]. 

Insulin a glukagon jsou peptidové hormony produkované slinivkou břišní a jsou součástí 

regulačních mechanismů udržujících konstantní koncentraci glukosy v krevní plasmě. Poruchy 

tvorby insulinu způsobují závažné zdravotní potíže známé jako diabetes [5]. 

H-Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Lys

S                                S

Obrázek 2 - thyroxin T4 

Obrázek 3 - adrenalin 

Obrázek 4 – 9,12 - oxytocin 
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2.3. Hormony odvozené od mastných kyselin 

Hormony odvozené od mastných kyselin (také nazývané eikosanoidy) mají strukturu odvozenou 

od kyseliny arachidonové. Nejvýznamnější skupiny eikosanoidů jsou prostaglandiny, 

thromboxany a leukotrieny. Zprostředkují alergické reakce, podílejí se na rozvoji zánětu, vzniku 

horečky a bolesti. Tyto hormony ovlivňují vasomotoriku, procesy srážení krve a činnost 

nervového systému [2].  

2.4. Steroidní hormony 

Steroidní hormony jsou látky odvozené od cholesterolu 19-15, v jehož struktuře je obsažen 

tetracyklický skelet nazývaný gonan 19-15. Jsou to látky ve vodě téměř nerozpustné a lipofilní.  

To však neplatí pro formu esterů s kyselinou sírovou, glukuronoidů a glykosidů [5, 7].  

Z anatomickofyziologického hlediska se steroidní hormony dělí na kortikoidy a na pohlavní 

hormony. Kortikoidy jsou steroidy produkované kůrou nadledvin, zatímco pohlavní hormony jsou 

tvořeny v mužských (androgeny) nebo ženských (estrogeny a gestageny) pohlavních orgánech 

a placentě [5].  

Steroidní hormony jsou vylučovány lidmi i zvířaty a proto se nalézají ve splaškových 

odpadních vodách a v zemědělských odpadech. Zařízení pro čištění odpadních vod nejsou 

technologicky přizpůsobená k úplnému odstranění těchto látek z odpadních vod. Steroidy se tak 

na rozdíl od ostatních hormonů, které se odbourávají již v lidském těle, případně se účinně 

odstraňují na biologických stupních ČOV, dostávají do životního prostředí v koncentracích, které 

mohou narušit přirozenou hormonální rovnováhu organismů. To je důvodem zvýšené 

pozornosti, věnované přítomnosti steroidních hormonů ve vodách a půdách [13].  

Obrázek 5 - gonan 
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2.4.1. Kortikoidy 

Jako kortikoidy označujeme hormony vylučované kůrou nadledvin. Charakteristickými 

strukturními znaky kortikoidů je α,β-nenasycený systém konjugovaný s karbonylovou skupinou 

v poloze 3 (3-oxo-∆4-systém) a 17α- hydroxyskupina a 17β postranní řetězec s oxoskupinou 

v poloze 20 [5]. Steroidní hormony produkované kůrou nadledvin lze rozdělit na glukokortikoidy 

ovlivňující metabolismus sacharidů, tuků a proteinů a mineralokortikoidy ovlivňující hospodaření 

s elektrolyty, regulující jejich transport a vylučování a tím i distribuci vody ve  tkáních 

a osmotickou rovnováhu [7]. Glukokortikoidy jsou ve větším množství produkovány 

při emocionálních otřesech, tělesné námaze, úrazech, nemoci a hladovění. Mezi kortikoidy patří 

například kortisol a aldosteron. 

2.4.2. Androgeny 

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony produkované varlaty. Odpovídají za rozvoj 

primárních a sekundárních pohlavních znaků a řídí spermatogenezi. Stimulují růst svalové 

hmoty. Jako léčiva se androgeny předepisují při poruchách tvorby androgenních hormonů, jako 

stimulátory růstu, k regeneraci svalstva po těžkých úrazech spojených s imobilizací pacienta 

a k léčbě osteoporózy. Kromě léčebného užití se často setkáváme i se zneužitím anabolických 

steroidů sportovci, kteří je užívají pro urychlení tvorby svalové hmoty, přestože byla 

jednoznačně prokázána rizika spojená s nadměrným užíváním těchto látek. Nejvýznamnějším 

zástupcem skupiny androgenních hormonů je testosteron a jeho analoga. Androgenně aktivní 

steroidy v preparátech jsou nejčastěji ve formě derivátů, které se snáze připravují. Tyto deriváty 

jsou v těle pomaleji metabolizovány a tak vytvářejí předpoklad pro dosažení vyšší a trvalejší 

hladiny hormonu v  organismu. Samotný testosteron je z oběhu poměrně rychle eliminován 

oxidací na C17 a dalšími změnami struktury enzymaticky katalyzovanými v játrech [5].  

Obrázek 6 - kortisol 

Obrázek 7 - testosteron 
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2.4.3. Estrogeny 

Jako estrogeny se označují ženské pohlavní hormony vylučované folikuly vaječníků, u zvířat 

navozující říji (oestrus). Jsou to netěkavé hydrofobní sloučeniny, ochotně se sorbující na pevné 

částice, a to díky fenolové skupině v jejich struktuře [7]. Jako estrogeny však označujeme 

i synteticky připravené látky jiné struktury s podobným biologickým účinkem. 

Spolu s gestageny řídí estrogeny vývoj primárních i sekundárních ženských pohlavních 

znaků, regulují menstruační cyklus a rozvoj děložní sliznice, u zvířat navozují říji [5,7]. Mezi 

přírodní estrogeny patří 17β-estradiol a jeho metabolity estron a estriol. Ćasto se nacházejí 

společně, ale estron a estriol mají menší relativní potenci než estradiol [7]. Tyto hormony se 

v organismu rychle odbourávají, proto se pro farmakologické účely používají hlavně jejich 

syntetická analoga, jako jsou estradiol valerát, ethylenestradiol a mestranol, které vykazují vyšší 

estrogenní aktivitu, než přírodníi estrogeny. Například 17α-ethynylestradiol má faktor potence 

1.2 vzhledem k 17β-estradiolu [32].  

Látky, které mají podobný účinek jako estrogeny, ale nejsou vylučovány endokrinní 

soustavou, nazýváme exoestrogeny. Mezi exoestrogeny patří látky přírodního (fytoestrogeny 

a mykoestrogeny) i antropogenního původu (xenoestrogeny). Jako xenoestrogeny chápeme 

průmyslově vyráběné estrogenní látky a jejich metabolity, kam patří především ftaláty, 

polychlorované bifenyly, organochlorované pesticidy, polyaromatické uhlovodíky, alkylfenoly 

a deriváty estrogenů [10]. 

 

Obrázek 10 - estron 

Obrázek 8 - estradiol 

Obrázek 9 - estriol 
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2.4.4. Gestageny 

Gestageny jsou hormony ovlivňující druhou polovinu menstruačního cyklu a průběh těhotenství. 

Nejvýznamnějším zástupcem této skupiny je progesteron, produkovaný žlutým tělískem 

a vznikajícím ve vaječníku z prasklého folikulu po ovulaci [5]. Progesteron je nepatrně rozpustný 

ve vodě a je velmi stabilní; vzorek uložený po dobu deseti let podržel plnou hormonovou 

aktivitu [7]. 

Progesteron a jeho deriváty se často podávají spolu s estrogeny. Nejčastější aplikací jsou 

perorální kontraceptiva, která se liší poměrem estrogenů a gestagenů v přípravku. Jejich účinky 

však spočívají vždy v potlačení ovulace a změně vlastností hlenu v děložním krčku. Gestageny 

se také indikují při nebezpečí potratu u žen s podnormální exkrecí pregnandiolů. Mimo jiné byl 

progesteron využit i při léčbě karcinomu prostaty [7]. 

3. VLASTNOSTI VYBRANÝCH HORMONŮ 

Tabulka 1 - chemické a fyzikální vlastnosti vybraných hormonů [6, 13,14] 

Hormon 
Sumární 

vzorec 

Molekulová 

hmotnost 

[g/mol] 

Rozpustnost 

ve vodě 20°C 

[mg/l] 

Log 

KOW 

Tenze par 

[mm Hg] 

Tyroxin T4 C15H11O4I4N 776.7  0,105 (25 °C) 4,12 1,24 ×10-17 

Estron (E1) C18H22O2 270,4  13 3.43 2.3 ×10-10 

17 β –Estradiol (E2) C18H24O2 272,4 13 3,94 2.3 ×10-10 

Estriol(E3) C18H24O3 288,4 13 3,94 6,7 ×10-15 

17α –Ethynylestradiol  C20H24O2 296,4 4,4 4,15 4,5 ×10-11 

Mestranol (MeEE2) C21H26O2 310,4 0,3 4,67 7,5 ×10-10 

Progesteron 

Testosteron 

Kortisol 

Aldosteron 

C21H30O2 

C19H28O2 

C21H30O5 

C21H28O5 

314,47 

288,43 

362,47 

360,45 

8,81 (25°C) 

23,4 (25°C) 

320 (25°C) 

51,2 (37°C) 

3,87 

3,32 

1,61 

1,08 

1,3 ×10-6 

2,23 ×10-8 

1,35 ×10-13 

1,25 ×10-12 

Obrázek 11 - progesteron 
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4. VÝSKYT HORMONŮ VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Výskyt hormonů v životním prostředí závisí na existenci jejich zdroje, rychlosti jejich degradace 

a schopnosti přetrvat v ekosystémech. Zdrojem hormonů ve složkách životního prostředí jsou 

hlavně lidské a zvířecí exkrementy. Chceme-li proto popsat výskyt hormonů v životním 

prostředí, musíme vyloučit ty hormony, které zdravý člověk nebo hospodářské zvíře nevylučuje 

ve významné míře. Z tohoto důvodu jsou popisovány zejména zdroje tyroidních a steroidních 

hormonů a v literatuře nenalézáme zmínky o hormonech bílkovinné povahy. 

Cesty hormonů do složek životního prostředí jsou stručně zobrazeny na obrázku 12 

a doloženy výsledky výzkumů v následujících kapitolách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ČOV Hnojiště, jímka na močůvku 

      Čistírenský kal         Vodná fáze 

      Povrchová voda   Půda 

        Půdní vlhkost           Sediment       Podzemní voda 

Obrázek 12 – cesty hormonů do složek životního prostředí 
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4.1. Hormony v povrchových vodách 

Do povrchových vod se hormony a jim podobné látky dostávají především prostřednictvím 

splaškových odpadních vod, které se po průchodu čistícím zařízením vypouštějí 

do vod přírodních. Hlavním zdrojem hormonů ve splaškové odpadní vodě je lidská moč, která 

obsahuje různá množství hormonů, a to v  závislosti na pohlaví a věku jedince a na množství 

hormonálních přípravků, které užívá.  

Analýzou tyroidních hormonů, obsažených ve vodách před vstupem a po výstupu 

z čistírny odpadních vod (ČOV), se zabývali Jesper Svanfelt, Johann Eriksson a Leif Kronberg 

z Univerzity v Turku [11]. Vzorky odebrali v únoru 2010 z čistírny odpadních vod v Turku, která 

zpracovává odpadní vodu pro asi 300 000 obyvatel. Kromě toho odebírali vzorky povrchových 

vod z  jezera Kaskerta, které leží 15 km od Turku a je oblíbeným místem pro rekreaci. 

Po úpravách vzorku a extrakci na SPE stanovili koncentraci těchto hormonů metodou 

LC-MS/MS. Naměřili pouze tyroxin T4 na vstupu a výstupu z  čistírny odpadních vod, 

a to v koncentracích zobrazených v tabulce 2. V přírodních vodách byly koncentrace tyroidních 

hormonů pod mezí detekce. Z jejich výsledků vyplývá, že tyroidní hormony se na ČOV zcela 

neodstraní, avšak vzhledem k nízkým hladinám je po vypuštění do vodní složky životního 

prostředí nejsme schopni dále sledovat [11].  

Tabulka 2 - tyroxin na vstupu a výstupu z ČOV [11] 

Přítok do ČOV Odtok z ČOV Účinnost čištění 

64 ng/l 22 ng/l 66 % 

 

V Číně probíhalo v létě 2006 měření koncentrace kortikoidů v sedmi pekingských 

čistírnách odpadních vod a v řekách Tonghui a Quing, kam ústí recipienty odtoků ze dvou 

z těchto čistíren [16]. Odběry byly uskutečňovány jednou za týden, sledované analyty byly 

extrahovány pomocí SPE a stanoveny metodou LC−ESI−MS/MS. Z výsledků jejich práce 

vyplývá, že kortikoidy se z odpadních vod odstranily z více než 90%, nejhůře se odstranil 

prednisolon, kterého bylo odstraněno pouze 70 %. Byly také naměřeny nízké koncentrace 

kortikoidů v přírodní vodě; toto autoři zdůvodňují tím, že pocházejí ze znečištění splašky, které 

neprošly zařízením na čištění odpadních vod. Přítomností kortikoidů v přírodních a odpadních 

vodách se zabývalo jen velmi málo publikovaných studií; proto lze konstatovat, že tato 

problematika dosud nebyla řádně prostudována.  

Nejčastěji jsou studie o hormonech v odpadních vodách zaměřeny na steroidní 

hormony, zejména estrogeny. Jsou předmětem zájmu hlavně proto, že je lidé i zvířata vylučují 

v poměrně velkých množstvích a technologie používané v čistírnách odpadních vod je nejsou 

schopny degradovat. Dostávají se hlavně do povrchových vod, kde jsou i několik kilometrů 

od zdroje detekovány v koncentracích, které ohrožují reprodukční zdraví vodních obratlovců (viz 

kapitola účinky hormonů na organismy).  

Převážná část estrogenů se z těla vylučuje v konjugovaných formách jako glukuronidy 

nebo sírany, které jsou biologicky podstatně méně aktivní než formy volné. Avšak během 

transportu dochází k dekonjugaci, která dále pokračuje při kontaktu s aktivovaným kalem 

na čistírnách odpadních vod. Za dekonjugaci jsou zodpovědné zejména bakterie Escherichia 

coli [10].  

Prvními, kdo naměřili estrogeny v odpadní vodě, byli Stumm a Zollinger již v roce 

1965 [2]. V tabulce 3 je podán přehled naměřených koncentrací vybraných estrogenů na odtoku 

z ČOV prokázaný v různých zemích. 
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Tabulka 3 - Estrogeny na odtoku z ČOV 

 Estron [ng/l] Estradiol [ng/l] Ethynyl - estradiol [ng/l] 

Velká Británie 1 - 80 1-50 < mez detkce  – 70 

Francie 4,3 – 7,2 4,5 – 7,2 2,7 -4,5 

Německo < mez detekce  - 70 <mez detekce – 3 < mez detekce  – 5 

Itálie 5 - 30 3 – 8  

Švédsko 5,8 1,1 4,5 

Kanada < mez detekce  - 48 <mez detekce – 64 < mez detekce  – 42 

Nizozemí 4,5 0,9 < mez detekce 

Brazílie 7 <ms 1 

Hormony nejsou přítomny pouze ve vodách, které opouštějí ČOV, ale díky své ochotě 

vázat se na suspendované částice jsou přítomny i v čistírenských kalech. Vzorky vyhnilých kalů, 

náhodně odebraných z německých ČOV, obsahovaly až 49 ng/l 17β-estradiolu [19].  

Distribuci a rozklad steroidních hormonů v životním prostředí ovlivňují jejich chemické a 

fyzikální vlastnosti a místní podmínky. Koncentraci hormonů v  povrchových vodách ovlivňuje 

několik faktorů, a to vzdálenost od zdroje, sorpční vlastnosti sedimentu a rychlost jejich 

degradace [13,22]. V tabulce 4 jsou uvedeny sorpční konstanty jednotlivých steroidních 

hormonů a hodnoty jejich poločasu rozkladu v říční vodě. Čím vyšší je sorpční konstanta 

hormonu, tím ochotněji se sorbuje na částice suspendované ve vodě. Sorpce hormonů na 

pevné částice probíhá poměrně rychle, soutěží však o sorpční místa s dalšími nepolárními 

organickými látkami, přítomnými ve vodě [33].  

Tabulka 4 - vlastnosti hormonů ve vodním prostředí [13] 

 Sorpční konstanta (Koc) Poločas rozpadu v řekách  

Estron 4882 2 – 3 

17β – Estradiol 3300 2 – 3 

Estriol 1944 Neznámý 

17α – Ethynylestradiol 4770 4-6 

Mestranol 1654 Neznámý 

Ve světových řekách byly naměřeny koncentrace estrogenů v řádu desetin až desítek 

ng/l [13].  V České republice byla sledována koncentrace hormonů v řece Vltavě a jejich 

přítocích v Praze. Měření bylo prováděno metodou GC/MS a jeho výsledkem byla mapa 

znečištění pražské povrchové vody estrogeny, která na několika místech vykazuje znečištění 

v desítkách ng/l estrogenů (obrázek 13) [22].  
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Obrázek 13 - mapa znečištění Prahy estrogeny [22] 
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4.2. Hormony v půdách 

Vydatným zdrojem steroidních estrogenů v půdách jsou odpady z chovu hospodářských zvířat 

a čistírenské kaly používané jako hnojivo, a proto lze hormony ve vyšších koncentracích najít 

hlavně v zemědělsky využívaných půdách.  

Fekálie hospodářských zvířat obsahují, a to v závislosti na původci, 17α-estradiol, 17β-

estradiol, estron, estriol a některé další androgeny a gestageny. Z těchto údajů vyplývá, že 

pokud je používána k hnojení močůvka, hnůj nebo guano, dostávají se hormony do půdy 

a odtud do vodních ekosystémů. Nejvíce estrogenů a gestagenu vylučují březí krávy, nejvíce 

androgenů prasata. 

Tabulka 5 uvádí průměrné množství hormonů produkovaných jednotlivými 

hospodářskými zvířaty za jeden rok. Nutno poznamenat, že hodnoty byly sledovány v zemích 

EU, kde platí zákaz používání hormonálních přípravků k urychlení růstu nebo rozmnožování 

hospodářských zvířat. Hodnoty naměřené v USA, kde je používání hormonálních přípravků 

povoleno, se oproti evropským liší [20,23].  

Stabilita hormonů ve zvířecích exkrementech je závislá na struktuře hormonu, složení 

exkrementů, teplotě, světelných podmínkách a přístupu kyslíku. Po dvanácti týdnech skladování 

kravské moči za teploty 20 – 23 °C klesla koncentrace estrogenů na 20 % a koncentrace 

gestagenů na 8 % počáteční hodnoty [23].  

Také u spásaných luk byly naměřeny estrogeny v půdě, jejich distribuce však na rozdíl 

od hnojených polí byla velmi nepravidelná.  

Tabulka 5 - množství hormonů vyloučné dobytkem za rok [23] 

Po vstupu do půd podléhají hormony mechanismům sorpce a degradace, avšak mohou 

proniknout až do podzemních vod. Vysoké sorpční konstanty estrogenů napovídají, 

že se estrogeny budou sorbovat na půdu s vysokou retencí a průnik do podzemních vod bude 

velmi pomalý. Předpokládá se, že může docházet spíše ke splachu do vod povrchových [32, 

34]. 

In-vitro experimenty s přídavky testosteronu a 17β–estradiolu ukázaly, že testosteron 

byl velmi rychle vymyt do vodného roztoku (z 98±1.4%), ale 56±2.0% 17β–estradiolu a 59±2.0% 

estronu zůstávalo navázáno na půdní částice a mohlo být vymyto pouze organickými 

rozpouštědly. Vyšší schopnost estrogenů přetrvávat v půdě je dána přítomností fenolové 

  Estrogeny (mg/rok) Androgeny (mg/rok) Gestageny (mg/rok) 

Skot 

Telata 16 120 (samci)  

Krávy 110  3200 

Březí 990  4400 

Býci 200 390  

Prasata 

Březí 70  3900 

Prasnice 43  1700 

Kanci 830 670  

Ovce 

Březí 19  850 

Samice 8,4  730 

Berani 9,1   

Drůbež 

Samčí kuřata 0,07 0,7  

Samičí kuřata 0,34 0,7  

Nosnice 7,1 3,4  

Kohouti 1,2 8,9  
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skupiny v jejich struktuře, která se silněji váže na huminové kyseliny. U polí hnojeného kuřecím 

guanem byl prokázán významný zůstatek estrogenů v půdách sedm dní po 50 mm/h bouři [13].  

4.3. Účinky hormonů na organismy 

Přítomnost estrogenů ve vodách působí především na ryby a ostatní vodní obratlovce. 

Estrogeny v tělech obratlovců indukují tvorbu bílkovin vitelogeninu a Zrp [23]. Obě bílkoviny 

jsou produkovány játry obratlovců v  závislosti na hladině estrogenů. Tvorba vitelogeninu 

je indukovatelná nejen u samiček, ale i u samečků, jsou-li exponováni látkám s estrogenním 

účinkem. Nadměrná syntéza vitelogeninu představuje pro organismy metabolický stres, riziko 

poškození jater a ledvin, event. úbytek vápníku z kostí [10]. 

Indukce vitelogeninu je spojována s narušením růstu varlat pstruha duhového, 

zmenšením velikosti varlat a ovárií dánia pruhovaného, spolu se snížením produkce jiker, 

poškozením jater a ledvin. Indukce bílkoviny Zrp má za následek tenčení vaječných skořápek, 

které vede až k úplnému zničení jiker mechanickým poškozením [23]. Ve spojitosti 

s estrogenicitou vody byly pozorovány přímé efekty na vývin gonád, reprodukční zdraví 

a sexuální diferenciaci během raného vývoje mnohých živočichů. 

Vliv estrogenů na změny pohlavní diferenciace směrem k samičímu fenotypu byl 

pozorován u larev krmených patnácti a šedesáti mg/kg 17β–estradiolu a u larev vystavených 

účinku vody o koncentracích těchto analytů v rozmezí 25 až 1000 ng/l. Již při koncentracích 

1 ng/l až 100 µg/l byly pozorovány různé poruchy růstu, rozmnožování a vývoje gonád 

(feminizace, demaskulinizace), v závislosti na druhu organismu a experimentálním uspořádání 

[10, 23].  

Obojživelníci jsou, a to díky své, pro vodu propustné pokožce, také potenciálně ohrožení 

estrogenicitou vody. Experimenty s obojživelníky exponovanými estrogeny prokázaly indukci 

prekursoru vitelogeninu a s tím spojené poruchy vývoje a pohlavní diferenciace u embryí 

drápatky vodní [24].  
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5. METODY STANOVENÍ HORMONŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Metody na stanovení hormonů jsou různé, ale všechny jsou vytvořeny podle stejného 

schématu. Nejdříve je zapotřebí vzorek odebrat, přečistit a zakoncentrovat analyty, potom 

se vzorek derivatizuje nebo jinak upravuje pro potřeby separace; následně je separován 

na jednotlivé analyty, které jsou analyzovány detekčním zařízením. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odběr vzorku 

Aktivní 

Nerezový nebo skleněný 

odběrák, lahve z tmavého 

skla, pH 4, 4°C 

Pasivní 

POCIS, Chemcatcher 

Extrakce pevnou fází 

SPE – LiChrolut, Isolute 

ENV, PLRP-S, aktivní uhlí 

Empore® disky 

Desorpce 

Methanol, aceton, ultrazvuk 

Derivatizace 

PFBCL, acetanhydrid, 

Bis-(trimethylsilyl)triflouroacetamid 

+ 10% trimethylchlorsilan, 

MSTFA/TMSI/DTE, anhydrid 

kyseliny heptafluorobutyrové 

HPLC 

HPLC MS/MS 

HPLC-DAD-MS 

 

Plynová chromatografie 

HRCG-NCI-MS 

GC-ESI-MS/MS 

Obrázek 14 – schéma stanovení hormonů ve složkách životního prostředí 
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5.1. Odběr a přeprava vzorku 

Vzorky vody pro stanovení steroidních hormonů mohou být odebírány aktivně i pasivně. Aktivně 

odebírané vzorky odpovídají okamžitému složení vody v místě a čase odběru. Pasivně 

odebrané vzorky jsou vhodné pro monitoring během delšího časového období, nepřináší však 

informace o okamžitém složení vody.  

Aktivně jsou vzorky vody odebírány nejčastěji do tmavých skleněných lahví 

o potřebném objemu pomocí příslušného odběrového zařízení (podle typu toku nebo nádrže); 

mohou být okyseleny koncentrovanou kyselinou sírovou na pH 2 - 4  a skladovány při teplotě 

4°C nejdéle po dobu jednoho týdne, nejlépe však pouze po dobu jednoho dne. Pokud 

je přítomnost pevné fáze ve vzorku nežádoucí, filtrují se kapalné vzorky nejčastěji přes 

kombinaci 0,45µm a 1,2µm skleněných filtrů. Před extrakcí tuhou fází (SPE) je třeba vždy 

vzorek přefiltrovat přes minimálně 1,2µm skleněný filtr, protože částečky pevné fáze mohou 

ucpat adsorpční lože [25, 26, 27].  

K pasivnímu vzorkování pro stanovení steroidních hormonů ve vodě může být použito 

vzorkovače POCIS (polar organic integrative sampler), opatřeného nerezovým krytem 

s pětimilimetrovými otvory a náplní Oasis HLB 100 mg/POCIS nebo směsí Isolute ENV+ 

a Ambersorb 1500 dispergovaných na S-X3 Bio Beads, 100 mg/POCIS. Minimální doba 

expozice je jeden týden. K extrakci je možno použít aceton a směs methanolu, toluenu 

a dichlormethanu v poměru 1:1:8. Po ukončení vzorkování je doporučeno POCIS zabalit 

do aluminiové fólie a skladovat při teplotě -20 °C až do doby, kdy bude provedena izolace 

analytu prostřednictvím extrakce analytu [28, 29, 30,31]. 

Při aktivním vzorkování půd je třeba vybírat odběrové zařízení se zřetelem na typ půdy 

 a hloubku, ze které je vzorek odebírán. Nejdříve je nutno odstranit 10 cm svrchní vrstvy 

s kořeny travních porostů a povrchového detritu, abychom z potřebné hloubky k získání analytu 

získali reprezentativní vzorek. Vzorky se pak suší na vzduchu po dobu 24 hodin a homogenizují 

se přes síto s  dvoumilimetrovými oky. Poté se skladují při pokojové teplotě v uzavřených 

Ziploc® pytlích, případně při 4°C ve tmě [35,36].  

Chceme-li vzorkovat sedimenty, můžeme použít například Van Veenův drapák pro 

hloubky do pěti centimetrů, nebo jiné vzorkovače umožňující odebrat sedimenty z větších 

hloubek. Vzorky se přepravují a skladují hluboce zmražené v hliníkových nádobách a analyzují 

do jednoho týdne [37].  
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5.2. Extrakce 

Pro extrakce steroidních látek z environmentálních vzorků je možné využít několika metod, 

a to v závislosti na typu vzorkované matrice a použité metodě stanovení. U pevných matric, jako 

jsou půdy, kaly a sedimenty, je nutné vzorek nejdříve vysušit a potom sledovaný analyt převést 

do kapalné fáze. Toho lze dosáhnout extrakcí směsí methanolu a acetonu prováděnou pomocí 

sonikace s následným odstředěním [19].  

K extrakci steroidních hormonů z kapalných vzorků se často používají kolonky pro 

extrakci tuhou fází – SPE. Principem této metody je zachycení stanovované látky na tuhém 

sorbentu, přes který protéká vzorek. Při extrakci se využívá specifických chemických vlastností 

molekul analytu, které se v důsledku mezimolekulových interakcí sorbují. Nejčastěji je sorbent 

umístěn v kolonkách, které jsou napojeny na dávkování vzorku a zdroj tlakového gradientu 

(čerpadlo nebo zdroj vakua). K dispozici je velké množství sorbentů, obvykle se však používají 

látky na bázi chemicky modifikovaného silikagelu, na jehož silanolové skupiny jsou navázány 

funkční skupiny různých vlastností. K extrakci nepolárních látek, tzn. i steroidních hormonů, 

se používají kolonky s nepolárními funkčními skupinami, například oktadecylem (C18). 

Je možné taky aplikovat náplně PLRP-S na bázi poly(styren-divinylbenzen)u. Aktivní uhlí 

je další možnou variantou sorbentu použitelného pro extrakci hormonů. 

Vzorek určený pro extrakci tuhou fází musí být nejdříve zbaven pevných částic. K tomu 

se používají skleněné filtry o velikosti pórů 0,45 µm. Aby silikagel zachytil analyt, je zapotřebí 

zjistit jeho smáčení matricí vzorku. To zajistíme promytím vhodným organickým rozpouštědlem. 

Poté promyjeme sorbent rozpouštědlem analytu. Po promytí náplně kolonky může 

být nadávkován vzorek, důležité je přitom nastavení optimálního průtoku. Závěrečným krokem 

je eluce analytů z kolony do připravené jímací nádoby pomocí rozpouštědel, která zajistí 

vyvázání analytu ze sorbentu [40]. Extrakce hormonů pevnou fází dosahuje při správném 

provedení vysokých výtěžků.  

Maria J. López de Alda a Damià Barceló porovnali účinnost tří různých typů 

adsorpčních kolon pocházejících od dvou výrobců; výsledky této studie jsou uvedeny v příloze 

2. Vzorek byl nejprve přefiltrován přes 0,45µm filtry, potom byl pomocí autosampleru a LC 

čerpadla převeden na SPE kolonky. Pro extrakci estrogenů použili kolonky s náplní C18, které 

byly aktivovány tak, že byly promyty 7 ml acetonitrilu, 5 ml methanolu a 5 ml vody (pro HPLC), 

při průtoku 3 ml/min. Po dávkování vzorku kolonky vysušili pomocí vakua. Eluce byla zajištěna 

průchodem 2 × 5 ml acetonitrilu, dávkovanými po pěti minutách. Po eluci byl  acetonitril odpařen 

v  dusíkové atmosféře a zbytek byl methanolem doplněn na objem 0,5 ml; tento objem 

byl použit pro analýzu kapalinovou chromatografií [38].  

Další z metod extrakce tuhou fází, použitelnou pro kapalné vzorky analyzované pomocí 

chromatografických metod, je extrakce pomocí Empore disků s náplní SDB – XC aktivovanou 

acetonem a methanolem ve vhodné extrakční aparatuře. Hormony se z disku poté eluují 3 × 5 

ml methanolu, který je následně odpařen v dusíkové atmosféře při teplotě 60 °C; maximálně 

100µl zbytek je přečištěn přes dva typy kolonek SPE (C18 a NH2), aktivovaných methanolem 

a ethylacetátem a eluován 3×1ml ethylacetátu. Ethylacetát je následně odpařen v dusíkové 

atmosféře a definovaný objem vyextrahovaného analytu je připraven k analýze pomocí HPLC. 

Touto metodou lze dosáhnout až 90% výtěžnosti a meze detekce od 0,1µg/l. Výše uvedený 

postup byl použit při monitorování steroidních hormonů v nizozemských povrchových 

a odpadních vodách. Extrakce byla prováděna na přístroji Varian extraction apparatus [26]. 
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5.3. Separace analytů 

Extrakcí byl získán vzorek s požadovanou skupinou analytů. Nyní je zapotřebí oddělit od sebe 

jednotlivé sloučeniny, aby mohly být identifikovány a kvantifikovány. K tomu se používají 

separační techniky. Pro stanovení hormonů ve složkách životního prostředí lze  použít 

chromatografické metody. 

Chromatografie je separační metoda, při které je vzorek vnesen mezi dvě vzájemně 

nemísitelné fáze, z nichž jedna je pohyblivá (mobilní fáze) a druhá je nepohyblivá (stacionární 

fáze). Vzorek je mobilní fází unášen kolonou, na stacionární fázi je v důsledku rozdílné afinity 

k této fázi zadržován a jednotlivé analyty jsou separovány na základě intenzity jejich interakce 

se stacionární fází. Chromatografie se podle experimentálního uspořádání dělí na papírovou, 

tenkovrstvou a kolonovou, podle skupenství mobilní fáze na plynovou a kapalinovou [40].  

Pro stanovení hormonů v životním prostředí se používají kapalinová i plynová 

chromatografie v kolonovém uspořádání.  

5.3.1. Plynová chromatografie 

U plynové chromatografie je mobilní fází proud inertního nosného plynu. Vzorek je zplyněn 

a dávkován přímo do proudu mobilní fáze, vstupuje do kolony a separuje se na jednotlivé 

analyty na základě jejich schopnosti interagovat se stacionární fází; dále je veden na detektor. 

Pomocí plynové chromatografie lze stanovit látky, které mají dostatečný tlak nasycené 

páry, jsou tepelně stálé a mají molekulovou hmotnost nižší než 1000, aby se daly zplynit. Pokud 

nelze plynovou chromatografii provádět přímo, je možné převést sledované analyty na jejich 

deriváty (derivatizace), které již lze analyzovat plynovou chromatografií. 

Zařízení, na kterém se plynová chromatografie provádí, se nazývá plynový 

chromatograf. Skládá se z termostatu, zdroje nosného plynu, zařízení na čištění nosného plynu, 

regulačního systému, dávkovače vzorku, kolony umístěné v termostatu, detektoru a příslušného 

vyhodnocovacího zařízení. 

Teplota dávkovače (injektoru), termostatu s  kolonou a detektoru je nastavena pomocí 

teplotního programu tak, aby byl vzorek přiveden a udržen v plynném stavu. Zdrojem nosného 

plynu je zpravidla tlaková nádoba obsahující dusík, helium nebo argon. Čistící zařízení 

zachycuje vlhkost a nečistoty v  nosném plynu a zejména kyslík, který by mohl poškodit kolonu. 

Regulační zařízení zajišťuje řízení průtoku plynu, tj. mobilní fáze, v koloně. Dávkovač slouží 

ke zplynění a nástřiku vzorku do kolony. Kolona je část chromatografu, ve které je umístěna 

stacionární fáze; zde probíhá separace vzorku na jednotlivé analyty. Kolon existuje mnoho typů, 

každá z nich je selektivní pro jiná stanovení a má jiné vlastnosti. Kolony mohou být náplňové 

a kapilární. Náplňové kolony jsou kovové nebo skleněné trubice naplněné sorbenty nebo jinými 

nosiči pokrytými kapalnou fází; vesměs mají průměr 2-3 mm a jsou dlouhé jeden až tři metry. 

V porovnání s kapilárními kolonami mají vyšší kapacitu. Náplní mohou být adsorbenty, 

molekulová síta nebo jiné nosiče kapalných fází. V kapilárních kolonách je stacionární fáze 

aplikována na vnitřní stěnu kapiláry. Při separaci na plynovém chromatografu je možno využít 

několika pracovních technik. Eluční technika je založena na vymývání jednorázově 

dávkovaného vzorku nosným plynem. Vzorek je dávkován do proudu nosného plynu pomocí 

injektoru umístěného před vstupem do kolony. Z kolony nejdříve vychází ta složka, která 

se nejméně váže na stacionární fázi. Pro složku je charakteristický čas, za který složka vyjde 

z kolony, a to za daných, přesně specifikovaných experimentálních podmínek. Frontální metoda 

je založena na kontinuálním přivádění vzorku do kolony. První z kolony začne vycházet 

nejméně sorbovaná látka, postupně se k ní přidávají další látky, až po látku nejvíce sorbovanou. 

Nakonec z kolony vychází směs o složení původního vzorku. Vytěsňovací metoda je založena 
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na jednorázovém dávkování vzorku do proudu nosného plynu injektorem umístěným před 

vstupem do kolony. Nosný plyn je vytěsňujícím činidlem, váže se na sorbent silněji, 

než kterýkoli z  analytů; vytěsňuje je z aktivních míst sorbentu, tlačí je před sebou. Z kolony 

tak vystupují zonálně uspořádané analyty od nejméně se sorbujícího, až po ty, které se sorbují 

nejvíce [40].  

5.3.2. Kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie využívá pro stanovení kapalné mobilní fáze. Na rozdíl od plynové 

chromatografie zde o separaci analytů rozhoduje nejen interakce se stacionární fází, ale velmi 

záleží také na vlastnostech mobilní fáze. Během separace se analyt rozděluje mezi mobilní 

a stacionární fázi. Čas, který stráví v  jedné nebo druhé fázi závisí na afinitě analytu ke každé 

z nich. Využívá se zde mechanismů adsorpce, rozdělování na základě různé rozpustnosti, 

iontové výměny, sítového efektu i dalších specifických interakcí afinitní chromatografie. Podle 

uspořádání stacionární fáze se rozlišuje kolonová, tenkovrstvá a papírová chromatografie [40]. 

Pro stanovení hormonů v životním prostředí se používá výhradně kolonového uspořádání; proto 

zde bude popsána pouze metoda vysoce účinné kapalinové chromatografie, která 

je pro stopovou analýzu dostatečně citlivá. 

Kapalinový chromatograf se skládá z čerpadla mobilní fáze, směšovacího zařízení, 

dávkovače vzorku, kolony, detektoru a vyhodnocovací techniky. Úkolem čerpadla 

je zabezpečovat požadovaný průtok mobilní fáze kolonou. Pomocí směšovacího zařízení 

se mísí složky mobilní fáze ve stálém nebo měnícím se poměru (v případě gradientové eluce 

se během průchodu kolonou záměrně mění složení mobilní fáze). Dávkovač aplikuje vzorek 

v požadovaném množství do proudu mobilní fáze. V kapalinové chromatografii se používají 

výhradně náplňové kolony různých délek, průměrů i náplní [41].   

5.4. Identifikace a kvantifikace analytů 

5.4.1. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometr je zařízení, které převádí vzorek na ionizovanou plynnou fázi a vzniklé 

ionty separuje podle hodnoty podílu jejich hmotnosti a náboje m/z. Vzorek se odpaří 

(pokud je v kapalné fázi), ionizuje se, je akcelerován do hmotnostního analyzátoru, 

kde se separuje podle hmotnosti [40]. Hmotnostní spektrometrie umožňuje stanovit hodnotu 

efektivní hmoty m/z, poskytnout údaje o relativním zastoupení iontů jedné hmoty z celkového 

množství iontů a molekul obsažených ve směsi. Hmotnostní spektrometrie může být prováděna 

v režimu kladných i záporných iontů [41]. 

Hmotnostní spektrometr se dá rozdělit na dvě části: iontový zdroj a analyzátor iontů. 

Iontové zdroje mají za úkol vytvořit z jednotlivých analytů ionty detekovatelné analyzátorem. 

Iontový zdroj je základní součástí hmotnostního spektrometru a jeho typ se volí podle typu 

analyzované látky a požadavků analýzy [41]. Pro stanovení hormonů v přírodních vodách byly 

použity iontové zdroje typu ESP a NCI [38, 39]. 

ESP (ElectroSpray, ESI) je technika spojení kapalinové chromatografie s  hmotnostní 

spektrometrií, při níž současně při odstraňování rozpouštědla dochází i k ionizaci měřené látky.  

Při jeho použití jsou kapičky roztoku vystřikovány za atmosférického tlaku proti proudu ohřátého 

dusíku, který napomáhá k odpařování rozpouštědla, přičemž je vloženo napětí 3 - 5 kV mezi 

výstupní kapiláru chromatografu a vnější část elektrospreje. Vlivem vzájemného působení tlaku 

kapaliny, povrchové tenze a vysokého pole vytvořeného na povrchu roztoku, vznikají malé 

nabité kapičky. Z těchto kapiček se kromě rozpouštědla odpařují plynné ionty studované látky 
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i rozpouštědla. K vypařování iontů dochází i vlivem odpudivé síly stejně nabitých částic, která 

stoupá se zmenšováním rozměru kapiček a s tím i kumulací náboje. 

Při chemické ionizaci (CI) se nejprve elektronovou ionizací ionizuje reakční plyn 

a kombinací elektronové ionizace a iontově-molekulárních reakcí vzniká směs iontů reakčního 

plynu, které se potom zúčastní přenosu náboje na molekuly studované látky. Elektronová 

ionizace, používaná pro ionizaci reakčního plynu, je jedním z  nejpoužívanějších způsobů 

ionizace. Ionizace je vyvolána proudem elektronů emitovaných katodou, které při přiblížení 

k plynným molekulám polarizují natolik jejich magnetické pole (vytvářené jejich elektrony), 

že dojde k odstranění nebo zachycení elektronu. 

Z iontového zdroje vystupuje směs obsahující ionty různých hmot m nesoucích jeden 

i více nábojů z; před detekcí je třeba je rozlišit. K rozlišení iontu podle jejich účinných hmot m/z 

slouží hmotové analyzátory. Analyzátorů je celá řada a lze je rozdělit na sektorové, 

kvadrupolové, průletové a iontové pasti (ion trapping) [41]. 

Jako tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS) se označuje spektrometrie s více 

analyzátory.  

5.4.2. UV spektrofotometrie 

UV spektrofotometrie sleduje absorbanci eluátu v rozsahu vlnových délek 200 až 400 nm. 

Absorbance je schopnost látky absorbovat záření o určité vlnové délce a řídí se Lambert-

Beerovým zákonem, který říká, že absorpce je přímo úměrná koncentraci analytu a délce 

absorpčního prostředí: 

 
A = ελ�c�l 

 

kde A je označení pro absorbanci, ελ je molární absorpční koeficient pro danou vlnovou délku λ, 

c je koncentrace analytu a l je délka absorpčního prostředí. Každá látka ochotněji absorbuje 

záření z určité charakteristické oblasti světelného spektra. Závislost absorbance na vlnové 

délce je nazývána absorpční spektrum a je pro každou látku charakteristická. 

UV spektrometr se zpravidla skládá ze zdroje UV záření, monochromátoru, absorpční 

cely a detektoru prošlého záření. UV spektrometry se používají jako detektory pro kapalinovou 

chromatografii, často umístěné v diodovém poli. Absorpční cela je zde zabudována do kolony 

a protéká jí mobilní fáze nesoucí jednotlivé analyty. Kapalina v cele absorbuje UV záření 

emitované zdrojem. Prošlé záření je pak vedeno na disperzní prvek, který je rozloží 

na jednotlivé vlnové délky a odtud na diodové pole, které zachytí intenzitu záření o různých 

vlnových délkách v jednom okamžiku. [40].  
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5.5. Současné postupy používané pro stanovení hormonů v přírodních 
vodách 

5.5.1. HRGC-NCI –MS 

Plynová chromatografie s vysokým rozlišením v kombinaci s hmotnostním spektrometrem byla 

použita pro stanovení estrogenních látek ve vodách řek Dunaje, Nau, Blau a několika dalších 

řek a pramenů v  Německu. Tato metoda umožnila stanovit nejen estradiol, estron  

a estriol, ale také xenoestrogeny nonylfenol, oktylfenol, bisfenol A, binaftyldiol  

a bispentafluorobenzylbenzen. 

Princip metody byl následující: byly odebrány vzorky o objemu 2 – 5 litrů, které byly 

skladovány při teplotě 4°C v tmavých lahvích s teflonovými uzávěry. Pro extrakci tuhou fází byl 

použit sorbent na bázi kopolymeru ethinylbenzen-divinylbenzen (LiChrolut EN) v množství 100 

mg/l vzorku, kterým byla naplněna speciální skleněná kolona o průměru 10 mm; zařízení 

doplňoval 500ml rezervoár připojený ke zdroji vakua. Pevná fáze byla před analýzou aktivována 

3 ml acetonu, poté stejným množstvím methanolu a redestilované vody. Vzorky vody byly 

okyseleny na hodnotu pH 4, a to pomocí kyseliny sírové (cca 300 µl/l vzorku), a přes vyžíhaný 

skleněný filtr kvantitativně převedeny do připravených kolon. Do každé z kolonek byly přidány 

standardy (4-n-nonylfenol (n-NP) a (R)-(+)-1,1‘-binaftyl-2,2‘-diol (BND) ve 100 µl metanolu) 

za účelem zjištění výtěžnosti. Průtok kolonkou byl nastaven na 10 ml/min. Po vysušení proudem 

vzduchu byly vzorky eluovány nejprve 5 ml acetonu a poté 5 ml methanolu. Rozpouštědlo bylo 

potom odpařeno do sucha na rotační vakuové odparce a odparek rozpuštěn 

v 200 µl methanolu. Derivatizace získaného extraktu byla provedena metodou podle Renberga 

et.al. a Wahlberga et.al., která byla později upravena Nakamurou et.al., a to pro stanovení 

alkylfenolů ve vodě [39].  

Eluát byl převeden do 10ml reakční baňky spolu s  30 ng standardu bisfenolu 

ve 100 µl methanolu (pro kontrolu úplnosti derivatizace) a odpařen na vakuové odparce 

dosucha; odparek byl rozpuštěn ve dvou mililitrech redestilované vody. Poté bylo 

přidáno 50 µl KOH o koncentraci 2 mol/l a 10 µl 10% roztoku pentafluorobenzoylchloridu. 

Vzniklé deriváty byly extrahovány protřepáním s dvakrát dvěma mililitry hexanu, po dobu dvou 

minut. Nakonec bylo ke spojeným organickým fázím ještě přidáno 20 ng  

1,4-bispentafluorobenzylbenzenu (BPFBB), rozpuštěného ve 100 µl isooktanu; byl použit jako 

interní standard pro kvantifikaci. Vzorek byl odpařen na objem 100 µl a připraven k nástřiku 

do plynového chromatografu. Vzhledem ke kontrole derivatizace byl přidán 

pentafluorobenzoylchlorid do vodné fáze a následně byl extrahován 2 ml hexanu. V případě 

správného postupu by vodná část neměla poskytovat na GC-MS žádnou odezvu. 

Měření pomocí plynové chromatografie bylo prováděno na plynovém chromatografu 

HP 6890 s hmotnostním detektorem (HP 5973); celý proces, včetně zpracování dat, byl 

prováděn pomocí ChemStation (HP Kayak). Chromatografické podmínky byly následující: 

kolona DB5MS 60 m; nosný plyn He o konstantním průtoku 2 ml/min; objem nástřiku 2 µl (on-

column); teplotní program byl zvolen tento; 80 °C po dobu 3 minut, nárůst 10°C/min., 200 °C po 

dobu 1 minuty, dále nárůst  30°C/min., 245°C po dobu 10 minut, nárůst 0,45°C/min., 260°C 1 

minutu, další nárůst 30°C/min. a 10 minut při teplotě 300°C. 

Souběžně byly analyzovány slepé vzorky, které obsahovaly pouze redestilovanou vodu, 

výše uvedené standardy a dále vzorky s přídavkem standardů jednotlivých steroidů a fenolů. 

Pro účely kvantifikace byly připraveny zásobní roztoky obsahující všechny analyty v přesně 

definovaných koncentracích, které byly rozpuštěné v methanolu. Známá množství těchto 

standardů byla rovněž derivatizována postupem výše uvedeným. Výtěžnost modelovaných 
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vzorků při použití této metody byla cca 70%. Výtěžnosti sledovaných analytů v reálných 

vzorcích se pohybovaly v rozmezí 71 – 79 %, kromě estradiolů (59 – 67%). 

Tuto metodu lze doporučit pro stanovení výše uvedených látek v přírodních vodách 

v koncentracích od 0,1 ng/l [39].  

5.5.2. HPLC – DAD, MS 

Vysoce účinná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí nebo detekcí DAD byla použita 

pro stanovení estrogenů a gestagenů ve splaškových vodách a v přírodních vodách řeky Anoia 

ve Španělsku. 

Princip metody byl v tomto případě následující: vzorky byly odebrány do tmavých lahví 

z borosilikátového skla vyčištěných pomocí ultra čisté vody a na místo odběru přepravovány 

při teplotě 4°C. Úprava vzorků filtrací byla doporučena pouze u vod obsahujících vyšší podíl 

suspendovaných částic, u čistých přírodních vod je možné ji vynechat. Extrakce byla aplikována 

ihned po dodání vzorku do laboratoře. Pokud by nemohla být extrakce provedena do 48 hodin 

po odběru, je doporučeno vzorky okyselit na pH 3 kyselinou sírovou, aby se zamezilo biologické 

degradaci analytů.  

K extrakci bylo použito systému ASPEC XL (automatické vzorkovací zařízení 

s extrakčními kolonami), doplněného o externí čerpadlo. Byly použity SPE kolonky LiChrolut 

EN, LiChrolut RP-18 a Isolut ENV, aktivované 7 ml acetonitrilu, 5 ml methanolu a 5 ml vody 

pro HPLC, při průtoku 3 ml/min.  Po provedeném dávkování vzorku byly kolony vysušeny 

pomocí vakua, po dobu 20 minut; eluce byla provedena 2 × 5 ml acetonitrilu, aplikovanými vždy 

po pěti minutách. Po ukončení eluce byl acetonitril odpařen v dusíkové atmosféře a odparek 

byl doplněn methanolem na objem 0,5 ml.  

Pro HPLC bylo použito zařízení, doplněné automatickým dávkovačem s objemem 

nástřiku 20 µl. Pro analýzu byla použita kolona LiCHhrospher 100 RP-18 (250 × 4 mm, 5 µm) 

a kolona  LiChrospher 60 RP-Select B (250×4 mm, 5 µm), a to za podmínek uvedených 

v tabulce 6. 

 

K detekci bylo použito UV detektoru s diodovým polem zapojeným v sérii 

s hmotnostním spektrometrem HP 1100 MSD API-ES.  Spektra v UV oblasti byly získány při 

vlnových délkách 197, 225 a 242 nm. Hmotnostní spektrometrie byla provedena s dvěma 

způsoby ionizace [electrosprej (ESP) a chemická ionizace při atmosférickém tlaku (APCI)]. 

Pracovní podmínky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 6 - podmínky gradientové eluce; průtok 1ml/min, složky mobilní 

fáze A=acetonitril, B=voda [38] 
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Tabulka 7 - nastavení MS detektoru [38] 

 ESP -  ESP +  APCI -  APCI + 

Nebulizer pressure (p.s.i) 55 55 60 60 

Teplota sušícího plynu (°C) 300 350 350 300 

Průtok sušícího plynu (l/min) 13 13 4 9 

Capilary voltage (V) 3500 6000 5000 3000 

Fragmentor (V) 110 90 130 80 

Vaporizer temperatue (°C)   350 300 

Corona (µA)   25 4 

Autoři, kteří publikovali výsledky tohoto experimentu, doporučili extrahovat vzorky 

o objemu 500 ml, a to hlavně z časových důvodů; ideální objem nástřiku byl 20 µl. Z tabulky 

výtěžností prezentované v příloze 2 vyplývá, že nejlepší kolonou byla LiChrolut RP-18, protože 

vykazovala největší výtěžnosti pro všechny zjišťované hormony. Jako nejvhodnější byla 

doporučena kolona LiChrospher 100 RP-18, a to i přesto, že doba analýzy byla v tomto případě 

42 minut; bylo konstatováno, že kolona LiChrospher umožňuje lepší separaci jednotlivých 

analytů a usnadňuje tak detekci pomocí UV i MS spektrometru. Pro UV detekci byla zjištěna 

charakteristická absorpční maxima pro estrogeny při vlnové délce 197 nm a 242 nm. Pro 

hmotnostní detekci byl v tomto případě doporučen mód ESP pro estrogeny i gestageny, 

pro estrogeny však záporný a pro gestageny kladný. 

Detekční limity u DAD detekce jsou pro estrogeny i pro gestageny 50 ng/l. U MS-ESP 

detekce jsou detekční limity různé [38]. Bližší přehled detekčních limitů je uveden v tabulce 

v příloze 3. Naměřená absorpční a hmotnostní spektra jsou uvedena v příloze 4 a 5.  

5.5.3. Přehled ostatních metod používaných ve světě ke stanovení estrogenů 

Stručný přehled o metodách, které byly použity při studiích výskytu hormonů v přírodních 

vodách, jsou shrnuty do tabulek prezentovaných na následujících stranách. Na základě tohoto 

přehledu je možné se rozhodnout, jaký systém by byl optimální pro stanovení hormonů, pokud 

by na pracovištích byly k dispozici přístroje, které by měly podobné parametry. 
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Tabulka 8 - přehled metod využívajících HPLC 

Metody využívající HPLC 

analyty 

objem 

vzorku 

(l) 

způsob extrakce kolona detekce 

limit 

detekce 

(ng/l) 

výtěžnost 

(%) 
zdroj 

E1, E2, EE2, E3 4 

SPE kolonky plněné 0,5 g 

aktivního uhlí, zkoncentrováno 

2 000x 

Alltima 25x4.6 RP-C18 

ESI(-)-MSMS 

(API PE Sciex 

2000) 

0,008-0,02 
Není 

dostupná 
[21] 

E1, E2, 

E3,MeEE2, 

EE2,DES, 

gestageny 

0,5 
SPE C18, zkoncentrováno 1 

000x 

Lichrospher 100 RP-18/Lichrospher 

60 RP-select B 

UV DAD-ESI(-)-

MS 
50-500 > 83 [38] 

E1, E2, E3, 

EE2 + konjugáty 
2 

SPE kolonky plněné 0,5 g 

aktivního uhlí, zkoncentrováno 

10 000x 

Alltima 25x4.6 RP-C18  

ESI(-)-MSMS 

(API PE Sciex 

2000) 

0,005-0,3 78-100 [43] 

E1, E2,EE2, 

E3, DES, 

gestageny 

0,2 kolonky s náplní PLRP-S 

Lichrospher 100 

RP-18/Lichrospher 

60 RP-select B 

UV DAD 15 103-112 [44] 

E!, E2, EE2, 

E3, E2-17α, 

konjugáty 

0,5 
EDS-1 SPE kolonky + fluorisil 

kolonky, 1 000-10 000x 

Waters Xterra MS C18/Zorbax, 

extend C18 
ESI(-)-MS-MS 0,1-1,5 77-106 [45] 

E1, E2, E2- 

17α EE2, E3, 

gestageny 

1 

SPE kolonky plněné 0,5 g 

aktivního uhlí, zkoncentrováno 

5 000x 

Alltech, C18, 5 µm 

APCI(+)-MSMS 

(Sciex 

API 365) 

0,5-1 82-91 [46] 

E2, EE2, 

Fenolické 

endokrinní 

disruptory 

5 Empore® disk, 5000x 

Preparativní chromatografie 

s normálními fázemi, polární frakce 

separovaná na kolonách 

phenomenex ODS C18 

Fluorescence 

229 nm 

excitace, 310nm 

emise 

3,2 72-78 [47] 
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Tabulka 9 - přehled metod využívajících HPLC 

Metody využívající HPLC 

analyty 

objem 

vzorku 

(l) 

způsob extrakce kolona detekce 

limit 

detekce 

(ng/l) 

výtěžnost 

(%) 
zdroj 

E1, E2, EE2, 

E3 
0.05 SPE C18 kolonky, 1000x Poruspher ® C18 kolona ESI(-)-MS ion trap 4,2 – 10,6 

95,8-

109,5 
[48] 

E1, E2, 

EE2,E3 
1 ENVI-18, 1000x Phenomenex Luna C-18 ESI(-)-MS-MS 5 

Není 

dostupná 
[49] 

E1, E2, EE2, 

E3, DES 0,001 

In-tube SPME Supel-Q PLOT 

kolona (60 cm × 0.32 mm, 

sorpční vrstva 12 µm) 

XDB-C8  ESI(-)-MS-MS 2,7-11,7 
87,1-

106,8 
[1] 

E1, E2, E3, 

EE2, DES + 

konjugáty 

0,25 
SPE C18, PLRP-S, 

polydivynilbenzen 

Purospher STAR-RP-18e, 125 × 2 

mm, poloměr částic 5 µm 
ESI(-)-MS-MS 0,08-0,38 74-90 [8] 

E1, E2, E3, 

EE2 + 

konjugáty 

2 SPE ENVI-CARB 
15 cm × 2 mm ODS-100S, 

5µm C18 
ESI(-)-MS-MS 0,41-1,2 95-109 [9] 

E1, E2, E2- 

17α EE2, E3,  

gestageny 

0,003 
C18 online SPE  kolona 12 µm, 

20 mm × 2.1 mm 

3-µm Hypersil GOLD kolona, 

50 mm × 2.1 mm  
APPI-MS-MS 1-25 

Není 

dostupná 
[12] 

E1, E2, EE2, 

E3 
1 PolarPlus C18 Speedisks 

BetaBasic C18, 150 × 2.1 mm, 

3 µm  
MS-MS 0,78-7,65 

Není 

dostupná 
[15] 

E3, E2, EE2, 

BPA 
0,004 

 SPME poly(AA-VP-bis) 

monolithic column 

Hypersil ODS kolona 

(200 mm × 4.6 mm) 5 µm 
DAD FLD 0,03-0,6 88-109 [17] 

E1, E2, EE2, 

E3, 

analgetika 

2,5 SPE C18, ENV, Strata X 
Zorbax Eclipse XDB-C18 

(15064.6 mm2, 5 µm) 
UV DAD od 41 62-104 [18] 
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Tabulka 10 - metody využívající plynovou chromatografii 

GC metody 

analyty 

objem 

vzorku 

(l) 

extrakce a přečištění derivatizace 
separace a 

detekce 

limit 

detekce 

(ng/l) 

výtěžnost 

(%) 
zdroj 

E2, 17α-E2, 

E1, EE2 
2 SPE (LiChrolut EN) PFBCL HRGC-NCI-MS 0,05-0,1 71-79 [39] 

E2, E1, EE2, 

17α-E2 
0,5 SPE C18 MTBSTFA GC-(EI)MS 50-300 106 [42] 

E2, 17α-E2, 
E1, EE, 
glukuronidy 

1 
SDB/XC disk, C18 NH2 kolona, HPLC 15 

cm×4.6 mm  S5 PAH 
SIL A GC-MS/MS 0,1-2,4 88-98 [26] 

E2, E1, EE2 2,5 SPE (C18disk) MTBSTFA s 1% TBDMCS GC-(EI)MS-MS 1 
Není 

dostupná 
[25] 

E1, E2,EE2, 

E3, DES 
2 SPE OASIS HLB kolonky MSTFA GC-MS-MS 3-10 90-104 [50] 

E1, E2,EE2, 

DES 
0,01 

PC-HFME – polymer coated hollow fiber 
mikrextrakce  
 

MSTFA GC-MS 0,03-08 87-100 [51] 

E1, E2,EE2, 

E3 

 

2,5 SDB-XC disky, SPE C18  ODS kolonky PFBCL GC-NCI-MS 0,05-0,2 84-116 [52] 

E1, E2, EE2 0,05 SBSE (PDMS), tepelná desorpce acetanhydrid GC-MS 1-5 
90,3-

105,7 
[53] 
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6. STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP PO STANOVENÍ HORMONŮ 
V POVRCHOVÝCH VODÁCH METODOU HRGC-NCI-MS 

Poslední kapitola je věnována ukázce standardního operačního postupu, zpracovaného podle 

dostupných literárních pramenů. 

Výchozí zdroj: 

KUCH, Holger M.; BALLSCHMITE, Karlheinz. Determination of Endocrine-Disrupting Phenolic 
Compounds and Estrogens in Surface and Drinking Water by HRGC−(NCI)−MS in the Picogram 
per Liter Range. Environmental Science and Technology. 2001, 35, s. 3201-3206. 

Předmět a vymezení působnosti 

Metoda je určena ke stanovení estrogenních látek v povrchových vodách. 

 

Zjišťované analyty: 

 

Zkratka Triviální název Plný název 

E1 Estron 1,3,5(10)-estratrien-3-ol-17-on 

aE2 17α-estradiol 1,3,5(10)-estratrien-3,17α-diol 

bE2 17β-estradiol 1,3,5(10)-estratrien-3,17β-diol 

EE2 17α-ethinylestradiol 17α-ethinyl-1,3,5(10)-estratrien-3,17β-diol 

NP  4-nonylfenol 4-nonylfenol 

BPA Bisfenol A 2,2´-bis-(4-hydroxyfenyl)propan 

OP 4-terc-oktylfenol 4-(1,1´,3,3´-tetramethylbutyl)fenol 

 

Definice 

HCRG-NCI-MS je metoda spojující vysokorozlišovací plynovou chromatografii a hmotnostní 

spektrometrii s negativní chemickou ionizací. 

Princip metody 

Z aktivně odebraných vzorků přírodní vody se extrahují sledované látky pomocí SPE 

extrakčních kolon; extrakt se derivatizuje bis-pentafluorobenzylbenzenem a separuje pomocí 

plynové chromatografie. Na výstupu z  plynového chromatografu se látky chemicky ionizují 

methanem a vstupují do analyzátoru iontů.  
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Pravidla bezpečnosti práce pro toto stanovení 

Metoda vyžaduje práci s hořlavinami, těkavými a toxickými látkami, a proto je nezbytné 

dodržování zásad popsaných v  laboratorním řádu a v bezpečnostních listech používaných 

chemikálií. 

 

Nebezpečná 

látka 
R-věty S-věty 

Methanol 

R11: vysoce hořlavý 

R23/25: toxický při vdechování a 

při požití 

S7: uchovávejte obal těsně uzavřený 

S16: uchovávejte mimo dosah zdrojů   

zapálení-zákaz kouření 

S24: zamezte styku s kůží 

S45: v případě nehody nebo necítíte-li 

se dobře vyhledejte lékařskou pomoc 

Aceton 

R 36: Dráždí oči  

R 66: Opakovaná expozice může 

způsobit vysušení nebo 

popraskání kůže  

R 67: Vdechování par může 

způsobit ospalost nebo závratě   

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí   

S 9: Uchovávejte obal na dobře 

větraném místě 

S 16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

zapálení – Zákaz kouření  

S 26: Při zasažení očí okamžitě 

důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

Kyselina 

sírová 

R 35: Způsobuje těžké poleptání S 26: Při zasažení očí okamžitě 

důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

S 30: k  tomuto výrobku nikdy 

nepřidávejte vodu 

S 45: v případě nehody nebo necítíte-li 

se dobře vyhledejte lékařskou pomoc 

KOH 

R 22: Zdraví škodlivý při požití 

R 35 Způsobuje těžké poleptání 

S26 Při zasažení očí důkladně 

vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc 

S36/37/39 Používejte vhodný 

ochranný oděv, ochranné rukavice, 

ochranné brýle nebo obličejový štít 

S45 V případě nehody nebo necítíte-li 

se dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc 
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Toluen 

R 11:Vysoce hořlavý.  

R 38: Dráždí kůži.  

R 48/20: Zdraví škodlivý, 

nebezpečí vážného poškození 

zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním.  

R63: Možné nebezpečí poškození 

plodu v těle matky.  

R 65: Zdraví škodlivý: při požití 

může vyvolat poškození plic.  

R67: Vdechování par může 

způsobit ospalost a závratě. 

S (2-)36/37-46-62 Používejte vhodný 

ochranný oděv a ochranné rukavice. 

Při požití okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a ukažte tento obal 

nebo označení. Při požití nevyvolávejte 

zvracení: okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc 

Hexan 

R11: vysoce hořlavý 

R38: Dráždí kůži 

R48/20: zdraví školivý, nebezpečí 

vážného poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici 

vdechováním  

R51/53: toxický pro vodní 

organismy, může vyvolat 

dlouhodobě nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí 

R62: možné nebezpečí poškození 

reprodukční schopnosti 

R65:Zdraví škodlivý: při požití 

může vyvolat poškození plic 

R67: Vdechování par může 

způsobit ospalost a závratě 

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí   

S 9: Uchovávejte obal na dobře 

větraném místě 

S 16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

zapálení – Zákaz kouření  

S 29: Nevylévejte do kanalizace 

S33: Proveďte preventivní opatření 

proti výbojům statické elektřiny.  

S36/37: Používejte vhodný ochranný 

oděv, ochranné rukavice, ochranné 

brýle nebo obličejový štít,  

S61: Zabraňte uvolnění do životního 

prostředí  

S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

Metan 

R12: Extrémně hořlavý S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí    

S 9: Uchovávejte obal na dobře 

větraném místě 

S 16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

zapálení – Zákaz kouření  

S 33: Proveďte preventivní opatření 

proti výbojům statické elektřiny 
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Chemikálie a spotřební materiál 

Základní chemikálie 

LiChrolut EN LiChrolut® EN (40 - 120 µm) 200 mg 3 ml standardní 

skleněné kolony  

 

Metanol 

 

Methanol hypergrade pro kapalinovou chromatografii 

(LC/MS) LiChrosolv® 

Aceton Aceton pro kapalinovou chromatografii LiChrosolv® 

Redestilovaná voda  

Kyselina sírová  Kyselina sírová 95-97 % pro analýzu EMSURE® ISO 

Hydroxid draselný Hydroxid draselný pecičky, pro analýzu (max. 0.002% 

Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

 

Pentafluorbenzoylchlorid (PFBCl)  

Toluen Toluen pro kapalinovou chromatografii LiChrosolv® 

Hexan Enviroscan Capillary GC Grade 

Nosný plyn He  

Methan pro NCI  

Roztoky 

KOH 2mol/l 11,2g KOH rozpustit ve vodě, doplnit do 100ml 

PFBCl 10% v toluenu 10ml PFBCl doplnit toluenem do 100ml  

 

Přístroje a pomocná zařízení 

Zařízení pro extrakci tuhou fází 

Rotační vakuová odparka  

Plynový chromatograf s kolonou DB5MS60 m × 0,32 mm × 0,25 µm + 2 m s hmotnostním 

detektorem 

ChemStation vybavený softwarem pro vyhodnocování výsledků GC-MS 

Pracovní postup 

Odběr vzorku 

Vzorek v množství 2 litry odebereme pomocí nerezového nebo skleněného odběráku předem 

vyčištěného důkladným propláchnutím redestilovanou vodou a methanolem do lahví z tmavého 

skla s teflonovým uzávěrem, rovněž vyčištěným pomocí methanolu. Vzorky ihned okyselíme 

na pH 4 koncentrovanou kyselinou sírovou. Dbáme na to, aby vzorkovnice byly zcela zaplněny. 

Transport a skladování vzorku 

Okyselený vzorek převážíme do laboratoře ve zcela zaplněných vzorkovnicích z tmavého 

borosilikátového skla, v chladícím boxu při teplotě maximálně 4°C. Vzorek zpracujeme 

do 24 hodin po ukončení odběru nebo zamrazíme na teplotu -20°C a zpracujeme do dvou 

týdnů. 
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Extrakce tuhou fází 

Vzorek přefiltrujeme přes vyžíhaný skleněný filtr s velikostí pórů 1,2 µm.   

Před extrakcí je třeba připravit SPE cartridge. Umístíme kolonky naplněné 200 mg 

sorbentu LiChrolut EN do extrakčního zařízení, připojíme zdroj tlakového gradientu, průtok 

nastavíme na 10 ml/min a přivádíme nejdříve 3 ml acetonu, poté 3 ml methanolu a nakonec 3 

ml vody pro HPLC. Do takto připravených kolon dávkujeme vzorek. Poté, až všechna kapalina 

projde kolonou, sušíme cartridge proudem vzduchu, a to po dobu nejméně deseti minut. 

Po vysušení eluujeme extrakt pěti mililitry acetonu a následně stejným množstvím methanolu. 

Extrakt převedeme do baňky s kulatým dnem, odpaříme na rotační vakuové odparce dosucha 

a odparek rozpustíme ve dvou mililitrech destilované vody. 

Derivatizace  

K extraktu přidáme 50 µl KOH o koncentraci 2 mol/l, 10 µl 10% roztoku 

pentafluorobenzoylchloridu a 2 ml hexanu a třepe se po dobu dvou minut. Organickou fázi 

odpaříme na rotační vakuové odparce na objem 100 µl. 

Vlastní stanovení 

Na plynovém chromatografu, vybaveném kolonou DB5MS 60 m × 0,32 mm × 0,25 µm 

nastavíme konstantní průtok helia 2 ml/min, nástřik on-column, objem nástřiku  2 µl  a teplotní 

program následující: (80°C, 3 min), 10°C/min (200°C, 1 min), 30°C/min (245°C, 10 min), 0,45 

°C/min (260 °C, 1 min), 30°C/min (300°C, 10 min). Nastavení hmotnostního spektrometru: NCI 

mode; ionizační plyn methan, průtok 2 ml/min; transfer line temperature 310 °C; teplota 

iontového zdroje 150 °C; teplota kvadrupolu 150 °C; efektivní hmoty pro simple ion mód podle 

tabulky SOP. Nadávkujeme derivatizovaný vzorek do plynového chromatografu o objemu 2 µl. 

Signál detektoru zaznamenáváme pomocí počítače vybaveného příslušným softwarem. 

SOP 1 - Efektivní hmoty (m/z) pro SIM mód NCI MS, QM-

kvantifikační hmoty, IM-identifikační hmoty 
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Kalibrace a kvantifikace 

Vyhodnocení výsledků provádíme metodou kalibrační křivky. Ze standardů vytvoříme kalibrační 

řadu směsných standardů o koncentracích jednotlivých analytů 0 ng/l, 0,05 ng/l, 0,1 ng/l, 0,5 

ng/l, 1 ng/l, 5 ng/l, 10 ng/l, 15 ng/l, 20 ng/l, 30 ng/l, 50 ng/l. Standardy rozpustíme v methanolu. 

Sestrojíme několikabodovou kalibrační křivku. 

Vyjádření výsledků analýzy 

Výsledek analýzy se uvádí v jednotkách ng/l ± standardní nejistota měření.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem předložené bakalářské práce bylo shrnutí informací týkajících se výskytu hormonů 

v jednotlivých složkách životního prostředí a metod pro jejich stanovení v environmentálních 

matricích. 

Přítomnost hormonů v životním prostředí je podmíněna existencí jejich zdrojů 

a rezistencí vůči chemické a biologické degradaci. Z široké skupiny hormonů nebyly popsány 

hormony bílkovinné povahy a hormony odvozené od mastných kyselin, protože z dostupné 

literatury nevyplývalo, odkud by se dostávaly do složek životního prostředí. Za možný zdroj 

tyroidních hormonů byla označena zařízení na čištění odpadních vod, avšak přítomnost tyroxinu 

nebo jeho derivátů v přírodních vodách nebyla potvrzena. Jedinou skupinou hormonů, jejíž 

zdroje lze identifikovat a která se prokazatelně v životním prostředí vyskytuje, jsou steroidní 

hormony, zvláště pak estrogeny. Estrogeny se ve vodách v blízkosti zdrojů vyskytují 

v koncentracích, které mohou narušit reprodukční cyklus zde žijících ryb a ostatních obratlovců. 

To je důvodem, proč je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost přítomnosti hormonů 

v povrchových vodách. Vzhledem k nízkým koncentračním hladinám je zapotřebí vypracovávat 

a následně optimalizovat vysoce citlivé analytické metody. 

Estrogeny se v povrchových vodách zjišťují pomocí různých metod, které pracují 

na principu separačních postupů. Prvním krokem analýzy je správný odběr vzorku, zpravidla 

do tmavých lahví, jeho konzervace pomocí kyseliny a uchovávání v chladu do počátku analýzy. 

Do 24 hodin po odběru musí dojít k extrakci pomocí SPE disků nebo kolonek s náplní C18, 

aktivním uhlím nebo sorbentem na bázi poly(styren-divinylbenzen). K vymytí analytů 

ze sorbentu se používá jejich dobré rozpustnosti v methanolu a acetonu. Následuje sušení 

vakuem nebo pod dusíkem a vzorek je připraven pro analýzu. Samotná separace analytů 

a analýza se provádí pomocí kapalinové nebo plynové chromatografie, převážně v sérii 

s jednoduchou nebo tandemovou hmotnostní spektrometrií. V práci jsou prezentovány dva 

příklady již publikovaných analytických postupů a přehled ostatních, v současnosti již použitých 

metodik. 

Na základě jedné z popsaných metod byl zpracován vzorový standardní operační postup, 

který může být použit pro stanovení estrogenů v povrchových vodách. Metoda však musí projít 

optimalizací a validací a musí být přizpůsobena laboratornímu vybavení příslušné laboratoře. 

Jako vhodný příklad pro zpracování standardního operačního postupu byla zvolena metoda 

HRGC-NCI-MS, která je dostatečně cilivá, poměrně snadno proveditelná a vhodná 

pro požadovaná stanovení. 
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9. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

APCI chemická ionizace za atmosferického tlaku 

BPFBB 1,4-bispentafluorobenzylbenzen 

ČOV čistírna odpadních vod 

DES diethylstilbestrol 

E1 estron 

E2 estradiol 

E3 estriol 

EE2 ethinylestradiol 

ESP,ESI elektrospray ionizace 

GC plynová chromatografie 

HPLC vysoce účinná kapalinová chromatografie 

HRGC plynová chromatografie s vysokým rozlišením 

LC kapalinová chromatografie 

MS hmotnostní spektrometrie 

MS-MS, MS/MS tandemová hmotnostní spektrometrie 

MSTFA N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamid 

MTBSTFA  N-(terc-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamid  

NCI negativní chemická ionizace 

NP nolylfenol 

PC-HFME polymer coated hollow fiber mikroextrakce 

PFBCL pentafluorbenzoylchlorid 

POCIS polar organic integrative sampler 

SIM simple ion mode 

SPE extrakce tuhou fází 

SPME mikroextrakce tuhou fází 

UV ultrafialová oblast spektra 
 DAD                      detektor diodového pole 
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10. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – výtěžnost  extrakce hormonů pomocí SPE [38] 
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Příloha 2 - Detekční limity HPLC-DAD, HPLC-MS [38] 
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Příloha 3 - Chromatogramy analýzy směsi standardů obsahujících 10 µg/l každého analytu, při 

vlnových délkách (a) 225, (b) 197, and (c) 242 nm. Kolona: LiChrospher 100 RP-18. Gradientová eluce: 

od 10% acetonitrilu ve vodě až k 100% acetonitriu do  40 min. Průtok: 1 ml/min. Peaky: Estriol (1); 

estradiol (2); norethindron (3); ethinyl estradiol (4); estron (5); diethylstilbestrol (6); levonorgestrel (7); 

diethylstilbestrol isomer (8); progesteron (9); mestranol (10); ethynodiol diacetát (11) [38] 
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Příloha 4 – hmotnostní spektrum Ethinyl estradiolu [38] 
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Příloha 5 - MS spektrum levonorgestrelu se skupinou typickou pro gestageny [38] 
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