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ABSTRAKT 
Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem 

v odpadních vodách. 
Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární 

medicíně. Jedná se o látky biologicky aktivní, které blokující biologické procesy v čistírnách 
odpadních vod a svou přítomností mohou negativně ovlivnit mikroorganismy v povrchových 
vodách. Bylo také prokázáno, že díky přítomnosti nízkých koncentrací těchto látek v životním 
prostředí si mohou mikroorganismy vůči nim vytvářet rezistenci. Do životního prostředí tyto 
látky pronikají v průběhu jejich průmyslové výroby, následně při používání v domácnostech, 
nemocnicích, veterinárních klinikách a farmách. Velký průnik léčiv do životního prostředí 
pochází také z chovu ryb, která jsou přidávána přímo do vody nebo do krmiva.  

Vybrané tetracykliny a sulfonamidy s trimethoprimem byly sledovány v odpadních vodách 
z čistírny odpadních vod v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a ve vodách 
procházejících velkokapacitní městskou čistírnou odpadních vod Brno – Modřice. 

Pro extrakci sledovaných léčiv z odpadních vod byla optimalizována extrakce tuhou fází 
(SPE). Pro separaci a detekci byl vytvořen nový postup stanovení pomocí vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie (HPLC) s detekcí diodovým polem (DAD), případně s hmotnostní 
detekcí. 

V rámci provedených experimentů byla v odpadních vodách sledována koncentrace 
tetracyklinů a sulfonamidů v průběhu několika let na obou zmiňovaných čistírnách a změny 
koncentrací během jednotlivých let byly porovnány.  
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ABSTRACT 
 
The PhD thesis deals with determination of sulfonamides and tetracyclines in waste waters. 

Sulphonamides and tetracyclines are widely used in human and veterinary medicine. They are 
biologically active compounds and block biological processes in waste water treatment plants. 
These substances can influence microorganisms in the environment. Sulphonamides and 
tetracyclines induce resistance in low concentrations. These substances penetrate into the 
environment from industrial production, use in households, hospitals, veterinary clinics and 
fish farms. Tetracyclines and sulphonamides were determined in waste water from waste 
water treatment plants in Brno. Optimalization of extraction of these compounds was 
performed by solid phase extraction. Sulphonamides and tetracyclines were determined by 
liquid chromatography coupled with diode array detector or coupled with mass spectrometry. 
Optimalized method was used for determination tetracyclines and sulphonamides in waste 
water from waste water treatment plants in Brno in years 2007 – 2010.  
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1. ÚVOD 
Celosvětově narůstá výroba a spotřeba léčiv v humánní i veterinární medicíně. Stinnou 

stránkou jejich produkce a používání je zvýšený průnik těchto látek do složek životního 
prostředí, kde mohou negativním způsobem ovlivňovat přírodní ekosystémy. 

Jedním z často používaných druhů farmak jsou antibiotika. Tyto látky pronikají různými 
cestami do životního prostředí, kde mohou způsobovat závažné změny. Vyskytují se zde 
v původní formě nebo již metabolicky pozměněné. Výrazným problémem se stává zejména 
rezistence patogenních organismů vůči těmto látkám. 

Nejčastější abiotickou matricí, ve které se rezidua léčiv v životním prostředí vyskytují, je 
voda. Na základě dostupných poznatků se výrazně projevuje potřeba kontrolovat množství 
léčiv v odpadních vodách. Obvyklými čistícími biologickými procesy jsou tyto látky velmi 
obtížně odbouratelné, protože jsou to látky biologicky aktivní a negativně ovlivňují 
bakteriální mikroflóru čistíren odpadních vod. Tímto způsobem je snižována efektivita 
čistících procesů a čistírny odpadních vod stávají bodovým zdrojem znečištění životního 
prostředí. Z těchto důvodů je nezbytné sledovat obsah léčiv v odpadních vodách a pokusit se 
vyvinout nové a cenově dostupné analytické metody na stanovení těchto biologicky aktivních 
látek. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Antibiotika 

Antibiotika jsou látky produkované bakteriemi nebo houbami, které již při velmi nízkých 
koncentracích tlumí růst jiných mikroorganismů, případně je usmrcují. Většina zvláště 
starších typů antibiotik má přirozený původ. Novější přípravky jsou stále více vyvíjeny 
semisyntetickou nebo čistě syntetickou cestou. Antibiotika vyrobená synteticky se nazývají 
antimikrobní chemoterapeutika. Nepovažuje se však za chybu, jsou-li označovány také jako 
antibiotika [1 - 3]. 

2.1.1. Cyklus léčiv v životním prostředí 

Výskyt antibiotik v životním prostředí se v posledních letech řadí k významným 
problémům environmentální chemie [4]. Léčiva jsou často označována jako nové 
kontaminanty životního prostředí. 

Antibiotika, včetně tetracyklinů a sulfonamidů, jsou důležitou skupinou léčiv používaných 
v současné humánní a veterinární lékařské praxi [5]. S rostoucí spotřebou roste i míra 
ovlivnění přírodních ekosystémů díky tomu, že tyto látky nejsou kompletně eliminovány 
v lidském ani zvířecím těle [5].  

Cesta, kterou se antibiotika dostávají do životního prostředí, souvisí s tím, zda se jedná 
o humánní nebo veterinární léčivo [6]. Vstup antibiotik do životního prostředí je ovlivněn 
také způsoby jejich užívání. Na základě těchto podmínek lze rozdělit vstupy do životního 
prostředí na plošné nebo lokální. Do životního prostředí vstupují pouze antibiotika mobilní, tj. 
schopná rozpouštět se ve vodě [7]. Putování těchto léčiv ekosystémem je znázorněno 
na obrázcích č.1 a č.2. 
 

 
 

Obrázek č 1: Cyklus veterinárních léčiv v životním prostředí [6] 
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Obrázek č. 2: Cyklus humánních antibiotik v životním prostředí [6]. 
 
Antibiotika jsou nejtoxičtější skupinou léčiv ve vodním prostředí a jsou extrémně toxická 

vůči mikroorganismům (EC  0,1mg/l) a také velmi toxická vůči řasám (EC50  0,1 - 1 mg/l) 
[7]. 

2.1.2. Léčiva v čistírnách odpadních vod 

Čištění odpadních vod představuje v současné době závažný environmentální problém, 
který je třeba neustále řešit. 

Jednou z mnoha skutečností negativně působící na funkci čistírny odpadních vod může být 
přítomnost sloučenin, které nepříznivě ovlivňují či poškozují mikroorganismy zabezpečující 
vlastní proces čištění odpadních vod. Dnes je již známo široké spektrum látek, které takto 
mohou působit [8]. Jedna z mnoha skupin sloučenin, kterými je narušován proces čištění 
odpadních vod, mohou být léčiva [9]. Většina léčiv vypouštěných do odpadních vod není 
v čistírně odpadních vod zcela odstraněna. Dochází tedy k tomu, že se čistírna sama stává 
významným bodovým zdrojem znečištění pro životní prostředí.  

Nevyřešený způsob efektivního odstraňování antibiotik a ostatních léčiv z čistíren 
odpadních vod může zapříčinit následné ovlivnění vodních a terestrických ekosystémů. Díky 
předpokládané sorpci léčiv na částice odpadního kalu dochází k jejich šíření na zemědělské 
plochy v důsledku toho, že je čistírenský kal využíván jako hnojivo. Velkým problémem je 
také výskyt léčiv ve vodním prostředí. Kvůli tomu, že tyto látky v životním prostředí 
přispívají k toxikologickým efektům a k rozvoji rezistence mikroorganismů, zvýšila se 
v posledních letech snaha dosáhnout nulové hladiny vypouštění léčiv do životního prostředí. 

Metody efektivního odstraňování léčiv se teprve postupně rozvíjí. Bylo zjištěno, že 
při odstraňování léčiv z vody by mohla být účinná membránová filtrace nebo oxidační 
procesy [4, 9]. 

2.2. Sulfonamidy 

2.2.1. Vlastnosti 

Sulfonamidy patří mezi širokospektrální protiinfekční chemoterapeutika. Jedná se 
o deriváty p-aminobenzensulfonamidu (sulfanilamidu) [1, 10].  
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Obrázek č. 3: Obecný vzorec sulfonamidu a jeho vybrané substituenty. 11 

 
Všechny sulfonamidy mají stejné jádro, na kterém mohou být připojeny různé radikály 

na amidoskupinu (SO2NHR) nebo jsou provedeny substituce aminoskupiny (NH2). Díky tomu 
mohou vznikat sloučeniny s odlišnými fyzikálními, chemickými, farmakologickými 
a antibakteriálními vlastnostmi [10]. 

Ve směsi těchto látek vykazuje každá svoji vlastní rozpustnost. Na základě toho může dojít 
k efektu, kdy směs sulfonamidů je více rozpustná než jeden samotný sulfonamid. Toto je 
důvod, proč v medicíně začaly být používány trisulfapyrimidiny [10]. 

Sulfonamidy jsou uváděny jako jedny z prvních použitých antibakteriálních léčiv [12, 13] 
a jsou využívány v humánní i veterinární medicíně. Nejběžnější je kombinace 
s trimethoprimem, kdy dochází ke spojení jejich odlišných mechanismů účinku [1], kde 
trimethoprim inhibuje bakteriální DHL - reduktázu (reduktázu kyseliny dihydrolistové). 

 

2.2.2. Mechanismus účinku 

Sulfonamidy využívají podobnosti s chemickou strukturou kyseliny paraaminobenzoové, 
prekurzoru kyseliny dihydrolistové 14. Tato látka je prekurzorem kyseliny listové. 
Důsledkem jejího nedostatku v organismu je útlum bakteriální respirace. Kyselinu listovou 
jsou schopny syntetizovat pouze bakteriální buňky, lidské buňky ji musí přijímat jako vitamín 
[1, 2, 15, 14, 13, 16]. Sulfonamidy jako falešný substrát kompetitivně inhibují zužitkování 
kyseliny paraaminobenzoové, čímž dochází k inhibici syntézy kyseliny dihydrolistové [1, 13, 
16].  

2.2.3. Nežádoucí účinky a rezistence 

Při dlouhodobém užívání léčiv dochází často ke vzniku rezistence patogenních organismů 
vůči těmto látkám. Jedná se například o sekundární rezistenci u streptokoků, pneumokoků, 
gonokoků a jiných. Např. meningokok je rezistentní až v 75 % případů. Podobně je tomu 
u schigel, kmenů proteů a E. coli. [2]. Mezi jednotlivými typy sulfonamidů existuje téměř 
úplná zkřížená rezistence [2], což ovšem nelze říct o vztahu sulfonamidů vůči ostatním 
antibiotikům [1]. Některé z těchto látek mohou být také fototoxiny a fotoalergeny, např. 
sulfanilamid [17]. 

2.3. Tetracykliny 

2.3.1. Vlastnosti 

 Tetracykliny patří svým účinkem do širokospektrálních antibiotik [18,19,20], která mají 
identický rozsah antimikrobního účinku. Řadí se mezi sloučeniny „mycinového typu“ 
produkované různými druhy hub rodu Streptomyces [16]. Tetracykliny jsou sloučeniny, 
jejichž základní společnou strukturou je oktahydronaftacenový skelet. Navzájem se liší pouze 
postranními řetězci.  
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Obrázek č. 4: Obecný vzorec tetracyklinu a jeho vybrané substituenty [21] 

 
Tetracykliny jsou žluté krystalické látky, hořké chuti a citlivé na světlo [22,23]. Barevnost 

jim uděluje chromoforní uspořádání na C1 – C4 a C7 - C12 uhlíku [64]. Vodné roztoky těchto 
látek jsou relativně nestabilní. Tetracyklinová antibiotika vytvářejí cheláty s dvojmocnými 
kovovými ionty (Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ aj.). Tato vlastnost může nepříznivě ovlivnit 
jejich absorpci a účinnost [10, 24, 25].  

Vzhledem k přítomnosti kyselých fenolických a enolických skupin a bazické 
dimethylamino skupiny řadíme tetracykliny mezi amfoterní sloučeniny, které tvoří soli 
s bázemi i kyselinami [26]. V České republice se v humánní medicíně využívá tetracyklin, 
oxytetracyklin, doxycyklin, minocyklin a rolitetracyklin [1]. 

2.3.2. Mechanismus účinku  

Tetracykliny inhibují prokaryotickou proteosyntézu [12], viz obrázek č. 7. Dochází 
k blokaci včleňování aminokyselin do nově vznikajících peptidových řetězců, čímž tyto látky 
vykazují baktericidní působení [1]. Jejich účinek je zaměřen na extracelulárně i intracelulárně 
lokalizované bakterie.  

2.3.3. Nežádoucí účinky a rezistence 

Tetracykliny mohou negativně ovlivnit kostní struktury a zuby (díky snadné vazbě 
na vápník) [2, 12], působit hepatotoxicky, nefrotoxicky a negativně působit ve střevech. Zde 
dochází k pozměnění střevní flóry, potlačení některých koliformních mikrobů a přerůstání 
kmenů pseudomonas sp, proteus sp., stafylokoků, rezistentních koliformních mikrobů, 
klostridií a kmenů candida sp. [10,12]. Dále mohou výrazně ovlivňovat specifické chuťové 
receptory a způsobovat poruchy chutě [17]. V průběhu užívání existuje významné riziko 
rezistence. Některé bakterie jsou například schopny vytvořit molekuly reagující s molekulami 
tetracyklinů a odstranit je tak z buňky [1]. 
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3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 Získání teoretických poznatků z oblasti průniku reziduí léčiv do složek životního 

prostředí 
 Na základě poznatků získaných z  literární rešerše provést výběr analytů 

pro experimentální stanovení 
 Optimalizovat metodu pro stanovení a extrakci vybraných analytů z reálných vzorků 

odpadních vod 
 Pomocí optimalizované metody stanovit vybraná léčiva ve vzorcích odpadních vod 
 Potvrdit optimalizovanou metodu pomocí hmotnostní spektrometrie 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Sledovaná matrice  

Hodnocenou matricí byla odpadní voda, která je nejčastěji znečištěna biologicky aktivními 
látkami, kterými jsou například léčiva. Sledovány byly odpadní vody ze  dvou kapacitně 
odlišných zdrojů, a to z velkokapacitní městské čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích 
a z čistírny odpadních vod situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

4.2. Použité standardy 

Sulfathiazol, Sulfapyridin, Sulfamethazin, Sulfamethoxazol, Sulfamerazin, Sulfadiazin, 
Trimethoprim, Tetracyklin, Oxytetracyklin hydrochlorid, Minocyklin hydrochlorid, 
Chlortetracyklin hydrochlorid, Doxycyklin hyklát 

4.3. Pracovní postupy 

4.3.1. Vzorkování  

Odběry odpadní vody z městské čistírny odpadních vod Brno-Modřice byly provedeny 
na přítoku a na odtoku z čistírny odpadních vod a v některých případech i z kalové laguny, 
a to v letech 2007 a 2010. Byly odebírány tzv. 24 hodinové slévané vzorky. 

Odpadní voda v  areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byla odebírána 
z  čistírny odpadních vod v letech 2007, 2008 a 2009, kde byly odebírány bodové vzorky. 

Vzorky byly přelévány do 1 litrových tmavých skleněných vzorkovnic, které byly 
transportovány v  chladicím boxu a ihned zpracovány (3 x 250 ml; 3 x 300 ml) 
nebo uskladněny v lednici při teplotě 5°C a zpracovány do 48 hodin. 

4.4.2. Úprava vzorků a izolace analytů: 

. Odpadní voda byla nejprve filtrována přes papírový filtr a následně přes filtry ze skelných 
mikrovláken (Whatman) s použitím vodní vývěvy. Sledované analyty byly izolovány 
metodou extrakce tuhou fází (SPE).  
Postup pro extrakci byl následující: 

4.4.2.1.Tetracykliny 

- 250 ml vzorku bylo extrahováno 250 ml McIlvainova pufru 20 minut v ultrazvuku 
- extrakt byl přefiltrován a přečištěn na SPE kolonce (Supelclean ENVI – C18) podle 

postupu: 
 

 Promytí 4 ml methanolu a 3 ml McIlvainova pufru 
 Nanesení 500 ml extraktu vzorku 
 Promytí 3 ml destilované vody 
 Sušení proudem vzduchu 
 Eluce 2 ml eluční směsi 

 
Složení McIlvainova pufru:  

12,9 g.l-1 kyseliny citronové 
         30,2 g.l-l Na2HPO4.12H2O 
         37,2 g.l-1 Chelaton III (ethylendiamintetraacetát disodný) 
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   doplněno destilovanou vodou na objem 1l; pH = 3,8 
Složení eluční směsi: 

20 mmol.l-1 kyseliny šťavelové v methanolu  
(2,52 g kyseliny šťavelové v 1l methanolu) 

4.4.2.2. Sulfonamidy 

- analyty v odpadní vodě byly zakoncentrovány na SPE kolonce (Supelclean 
ENVI - C18) podle postupu: 

 Promytí 2 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu a 2 ml 
5% methanolu 

 Nanesení 300 ml vzorku odpadní vody 
 Promytí sorbentu 2 ml 5% methanolu 
 Sušení proudem vzduchu 
 Eluce analytu 2 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu 

 
Po extrakci byly všechny vzorky přefiltrovány přes membránové teflonové filtry (0,45 m) 

a převedeny do tmavých širokohrdlých vialek. Upravené reálné vzorky byly ihned 
analyzovány nebo skladovány při – 18°C.  

4.4.3. Identifikace a kvantifikace analytů v odpadní vodě 

Reálné vzorky odpadní vody byly analyzovány metodou vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie s  detekcí diodovým polem nebo s  hmotnostní detekcí s  ionizací 
elektrosprejem a analyzátorem iontovou pastí. Analyty byly kvantifikovány metodou externí 
kalibrace, tj. využitím vícebodové kalibrační křivky sestrojené zvlášť pro každý analyt. 
Pro analýzy byla použita kolona Zorbax Eclipse XDB-C18 (4,6 x 150, 5m) a Zorbax Eclipse 
XDB-C18 (2,1 x 150; 3,5 m)  
 

4.4.3.1. Tetracykliny 

HPLC – DAD 
Mobilní fáze: vodný roztok kyseliny sírové (pH = 2,1), acetonitril 
Průtok mobilní fáze: 0,7 ml.min-1  
Teplota kolony: 20°C 
Nástřik: 5 l 
Vlnová délka detekce: 270 nm 
Doba analýzy: 23 minut + 12 minut promytí 
Průběh gradientu mobilní fáze: 
  

čas (min) kyselina sírová (pH = 2,1) acetonitril 
0 90 10 
10 80 20 
15 70 30 
30 60 40 

HPLC – MS 
Mobilní fáze: 1% HCOOH, methanol 
Průtok mobilní fáze: 0,15 ml.min-1, 
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Teplota kolony: 20°C 
Vlnová délka detekce: 270 nm a 360 nm 
Nástřik: 3 l 
Doba analýzy: 17,5 minut + 11 minut promytí kolony 
Průběh gradientu mobilní fáze: 
 

čas (min) 1% HCOOH (%) methanol (%) 
0 70 30 
5 50 50 
10 30 70 
20 0 100 

 
Podmínky hmotnostní detekce 
Tlak zmlžovače: 20 psi 
Průtok sušícího plynu: 10 l.min-1 
Teplota sušícího plynu: 350°C 
Rozsah skenovaných hmot (m/z): 50 – 650  
Ionizační mód: pozitivní 
Napětí na kapiláře: 3500 V 
Sledované hmoty jednotlivých analytů: 
 

Analyt Sledovaná hmota (m/z) 
Minocyklin 458,0 
Tetracyklin 445,0 

Oxytetracyklin 461,0 
Chlortetracyklin 479,0 

Doxycyklin 445,0 
 

4.4.3.2. Sulfonamidy 

HPLC – DAD 
Mobilní fáze: 0,01 M kyselina mravenčí, acetonitril 
Průtok mobilní fáze: 0,6 ml.min-1  
Teplota kolony: 20°C 
Vlnová délka detekce: 270 nm 
Doba analýzy: 15 minut + 10 minut promytí 
Průběh gradientu mobilní fáze: 
 

čas (min) 0,01 M HCOOOH (%) acetonitril (%) 
0 70 30 
3 60 40 
6 80 20 
7 75 25 
15 75 25 
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HPLC – MS 
Mobilní fáze: 1% HCOOH, methanol 
Průtok mobilní fáze: 0,1 ml.min-1, 
Teplota kolony: 20°C 
Vlnová délka detekce: 270 nm a 360 nm 
Nástřik: 3 l 
Doba analýzy: 15 min + 10 minut promytí kolony 
Průběh gradientu mobilní fáze: 
 

čas (min) 1% HCOOH (%) methanol (%) 
0 70 30 
3 45 55 
6 30 70 
9 0 100 
11 70 30 

 
Podmínky hmotnostní detekce 
Tlak zmlžovače: 20 psi 
Průtok sušícího plynu: 10 l.min-1 
Teplota sušícího plynu: 350°C 
Rozsah skenovaných hmot (m/z): 50 – 500  
Ionizační mód: pozitivní 
Napětí na kapiláře: 3500 V 
Sledované hmoty jednotlivých analytů: 

 
Analyt Sledovaná hmota (m/z)

Sulfathiazol 256,0 
Sulfadiazin 251,0 
Sulfapyridin 250,0 
Sulfamerazin 265,0 
Trimethoprim 291,0 
Sulfamethazin 279,0 

Sulfamethoxazol 254,0 
 

Vybrané sledované analyty byly identifikovány srovnáním hmotnostních spekter se spektry 
standardů z kalibrační křivky. 

4.6. Reálné vzorky 

Reálné vzorky byly odebírány v letech 2007 – 2010, a to z čistírny odpadních vod 
situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a z velkokapacitní městské 
čistírny Brno – Modřice. 

4.6.5. Porovnání měření prováděných v jednotlivých letech 

Zjištěné koncentrace měřených sulfonamidů a tetracyklinů z jednotlivých let byly 
porovnány v následujících grafech. Pro porovnání byly vybrány stejná období odběru nebo 
stejné dny odběru. 
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Obrázek č. 5:  Porovnání koncentrací sulfathiazolu (STZ) v letech 2007, 2008 a 2009 

ve vzorcích odebíraných z čistírny odpadních vod v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

 
Jak je patrné z obrázku č. 5, nejvyšší koncentrace sulfathiazolu na přítoku byly naměřeny 

v roce 2009. Koncentrace sulfathiazolu na přítoku stanovené v roce 2007 odpovídaly 
přibližně koncentracím stanoveným v roce 2008, i když některé koncentrace zjištěné v roce  
2008 jsou mírně zvýšené. Koncentrace sulfathiazolu na odtoku z čistírny odpadních vod se 
pohybovaly na velmi nízkých hladinách, případně pod mezí detekce; přesto však průměrné 
hodnoty koncentrací poklesly od 7,51 g.l-1  až po 3,83 g.l-1 od roku 2007 do roku 2009. 

U tetracyklinu byly nejvyšší koncentrace stanoveny na přítoku v roce 2009. Koncentrace 
na přítoku v roce 2007 a 2008 byly detekovány v hodnotách koncentrací jen o něco málo 
nižších. Podobné rozdíly byly pozorovány v  jednotlivých letech i na odtoku z  čistírny 
odpadních vod. Přesto lze konstatovat, že nejvyšší koncentrace na odtoku byly kvantifikovány 
v roce 2008. 
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Obrázek č. 6:  Porovnání koncentrací tetracyklinu (TC) v letech 2007, 2008 a 2009 

ve vzorcích odebíraných z čistírny odpadních vod v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 
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Obrázek č. 7:  Porovnání koncentrací chlortetracyklinu (CTC) v letech 2007, 2008 a 2009 

ve vzorcích odebíraných z čistírny odpadních vod v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 
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U chlortetracyklinu byl pozorován minimální rozdíl mezi koncentracemi na přítoku 
na čistírnu odpadních vod. Pouze v roce 2008 je zřejmý mírný nárůst koncentrací této látky. 
Na odtoku z  čistírny v roce 2007 nebyl chlortetracyklin detekován. Obdobně tomu bylo 
i v roce 2009, kdy byl chlortetracyklin stanoven pouze v minimálním počtu případů. Nejvyšší 
koncentrace na odtoku byly proto také u tohoto analytu zjištěny v roce 2008. 
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Obrázek č. 8:  Porovnání koncentrací sulfathiazolu (STZ), tetracyklinu (TC) 

a chlortetracyklinu (CTC) v letech 2007 a 2010 ve vzorcích 
odebíraných z městské velkokapacitní čistírny odpadních vod 
Brno - Modřice 

 
Koncentrace sulfathiazolu na městské čistírně odpadních vod Brno – Modřice, a to 

na přítoku, byly výrazně vyšší v roce 2007 než v roce 2010. V roce 2010 nebyl sulfathiazol 
téměř vůbec detekován. Na odtoku byl prokázán obdobný výsledek v obou letech, kdy 
ve většině vzorků v roce 2007 nebyl sulfathiazol stanoven a v roce 2010 nebyl identifikován 
v žádném vzorku.  

Tetracyklin naopak dosahoval vyšších hodnot na přítoku na čistírnu odpadních vod v roce 
2010, kdy byly kvantifikovány hodnoty koncentrací v rozmezí 5,30 – 14,61 g.l-1. Naproti 
tomu v roce 2007 byl tento interval pouze v rozsahu 1,99 – 3,32 g.l-1  V případě odtoku 
z čistírny odpadních vod Brno – Modřice byl výsledek obdobný. V roce 2007 se všechny 
hodnoty koncentrací pohybovaly pod mezí detekce, kdežto v roce 2010 v intervalu 
1,65 - 6,31 g.l-1.  
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Naopak v případě tetracyklinu byly zjištěné koncentrace tohoto analytu na přítoku 
na čistírnu odpadních vod velmi podobné v obou letech. V roce 2007 bylo více koncentrací 
pod mezí detekce a ostatní byly zjištěny v rozmezí koncentrací 3,13 – 4,03 g.l-1. V roce 2010 
se rovněž polovina koncentrací vyskytovala pod mezí detekce, ostatní potom v intervalu 
1,56 - 6,65 g.l-1. Na odtoku z ČOV, a to shodně v roce 2007 i v roce 2010, nedosáhly 
koncentrace tetracyklinu  v reálných vzorcích ani meze detekce. 

 

4.6.5. Porovnání měření prováděných metodou LC – DAD a LC – MS  

 
Koncentrace sulfonamidů a tetracyklinů stanovené pomocí kapalinové chromatografie 

s hmotnostní detekcí byly porovnány s koncentracemi vzorků měřenými pomocí kapalinové 
chromatografie s detekcí diodovým polem. Toto porovnání je prezentováno v následujících 
grafech. 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

c (g/l)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dny

Minocyklin, tetracyklin, oxytetracyklin

MTC přítok DAD

MTC přítok MS

MTC odtok DAD

MTC odtok MS

TC přítok DAD

TC přítok MS

TC odtok DAD

TC odtok MS

OTC přítok DAD

OTC přítok MS

OTC odtok DAD

OTC odtok MS

 
 
Obrázek č. 9:  Porovnání koncentrací minocyklinu (MTC), tetracyklinu (TC) 

a oxytetracyklinu (OTC) měřené metodou kapalinové chromatografie 
s detekcí diodovým polem a kapalinové chromatografie s hmotnostní 
detekcí  

 
V případě minocyklinu, který byl detekován ve všech vzorcích oběma použitými 

metodami, hodnoty zjištěné pomocí LC - MS dosahovaly 86,24 – 107,26 % koncentrace 
měřené pomocí detektoru diodového pole. Obdobně se hodnoty koncentrací měnily na odtoku 
(88,46 – 109,26 %). Pouze jedna hodnota poklesla pouze o 24,89 %. Tetracyklin byl, stejně 
jako minocyklin, detekován ve všech vzorcích na přítoku i  na odtoku z čistírny odpadních 
vod. V tomto případě se hodnoty na přítoku odlišovaly od hodnot měřených detektorem 
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diodového pole, a to v rozmezí 97,21 – 112,70 % hodnoty stanovené LC - DAD. Na odtoku 
byl tento interval obdobný (84,32 - 110,57 %). Naproti tomu u oxytetracyklinu byl pozorován 
větší rozptyl koncentrací, pohyboval se v rozmezí 75,05 - 114,58 % původní koncentrace 
(LC – DAD); jedna hodnota dokonce poklesla až na 59,18 %. Koncentrace oxytetracyklinu 
na odtoku byla kvantifikována pouze v jednom případě a lišila se o 19,53 % od hodnoty 
stamovené LC – DAD. . 
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Obrázek č. 10: Porovnání koncentrací chlortetracyklinu (CTC) a doxycyklinu (DTC) měřené 

metodou kapalinové chromatografie s detekcí diodovým polem a kapalinové 
chromatografie s hmotnostní detekcí  

 
Chlortetracyklin byl v případě použití metody kapalinové chromatografie s  detekcí 

diodovým polem detekován pouze v pěti vzorcích odebraných na přítoku na čistírnu 
odpadních vod, na odtoku nebyl zaznamenán vůbec. Při porovnání pozitivních nálezů 
prokázaných na přítoku na ČOV detekovaných pomocí hmotnostního spektrometru bylo 
zjištěno, že rozdíl koncentrací se pohyboval v rozmezí 83,91 – 105,81 % koncentrace 
stanovené LC – DAD.  

Doxycyklin byl stanoven ve všech vzorcích jak na přítoku, tak také na odtoku z čistírny 
odpadních vod. Koncentrace tohoto analytu naměřené pomocí hmotnostního detektoru se 
měnily v rozmezí 78,30 – 114,13 % a 97,56 – 112,28 % původní hodnoty měřené LC – DAD 
na přítoku a na odtoku z čistírny odpadních vod. 

V případě trimethoprimu byla tato látka zjištěna pouze ve dvou vzorcích na přítoku 
na čistírnu odpadních vod. U těchto vzorků se koncentrace stanovená metodou kapalinové 
chromatografie s hmotnostní detekcí lišila od koncentrace stanovené metodou kapalinové 
chromatografie s detekcí diodovým polem o 9,39 %. 
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Suma koncentrací sulfathiazolu a sulfadiazinu byla stanovena metodou LC – DAD pouze 
ve třech vzorcích na přítoku. V porovnání měření hmotnostním spektrometrem s měřením 
pomocí detektoru diodového pole byla nejvyšší odchylka 9,36 %. 
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Obrázek č. 11: Porovnání koncentrací trimethoprimu (TMP) a sulfathiazolu (STZ) 

se sulfadiazinem (SDIA) měřené metodou kapalinové chromatografie 
s detekcí diodovým polem a kapalinové chromatografie s hmotnostní 
detekcí  
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Obrázek č. 12: Porovnání koncentrací sulfapyridinu (SPY) a sulfamerazinu (SMR) měřené 
metodou kapalinové chromatografie s detekcí diodovým polem a kapalinové chromatografie 
s hmotnostní detekcí 

Sulfapyridin byl metodou LC – DAD stanoven ve všech vybraných vzorcích kromě vzorků 
odpadní vody odebrané 21. a 22. 11. na přítoku i na odtoku z  čistírny odpadních vod. 
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V případě přítoku na čistírnu dosahovaly  hodnoty koncentrací, měřené hmotnostním 
spektrometrem, 86,16 – 113,67 % koncentrace stanovené prostřednictvím detekce diodovým 
polem, na odtoku 102,73 – 115,01 %. 

Naproti tomu sulfamerazin nebyl metodou kapalinové chromatografie s detekcí diodovým 
polem vůbec nalezen. 
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Obrázek č. 13: Porovnání koncentrací sulfamethazinu (SMT) a sulfamethoxazolu (SMZ) 

měřené metodou kapalinové chromatografie s detekcí diodovým polem 
a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  

 
Přítomnost sulfamethazinu byla metodou LC – DAD prokázána ve dvou vzorcích 

na přítoku na čistírnu odpadních vod. Hodnoty stanovené metodou kapalinové chromatografie 
s hmotnostní detekcí se lišily pouze o 3,75 – 5,32 %. 

Sulfamethoxazol byl identifikován metodou LC – DAD ve všech vzorcích na přítoku 
na čistírnu odpadních vod. Na odtoku z čistírny byly však koncentrace pod mezí detekce. 
U tohoto analytu byl pozorován větší rozptyl hodnot měřených LC – MS, než u ostatních 
sulfonamidů; pohyboval se v  rozmezí 82,70 – 125,70 % hodnoty měřené metodou 
LC - DAD. Jedna koncentrace se odlišovala dokonce o 35,54 %. 

Na základě prezentovaných výsledků porovnání koncentrací analytů stanovených pomocí 
LC – DAD a pomocí LC – MS lze konstatovat, že tyto hodnoty navzájem korespondují 
ve většině případů. Stanovení metodou LC – MS proto potvrdilo funkčnost metody 
LC - DAD. 
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5. ZÁVĚR 
Cílem předložené disertační práce bylo získání poznatků z  oblasti průniku léčiv 

do životního prostředí odpadní vodou. Toto téma se v posledních letech dostává na popředí 
celosvětového zájmu. V  této práci byla konkrétně sledována vybraná skupina antibiotik, 
tj. tetracykliny a skupina protiinfekčních chemoterapeutik, což jsou sulfonamidy. Spolu 
se sulfonamidy byl stanovován i trimethoprim, který je spolu s těmito látkami používán, 
protože je s nimi přítomen v komerčně dodávaných lékových formách. 

Pro stanovení vybraných léčiv byla jako optimální analytická metoda vybrána 
vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s  detekcí diodovým polem (DAD), 
případně ve spojení s hmotnostní spektrometrií (MS). 

Pro izolaci a zakoncentrování analytů byla použita extrakce tuhou fází (SPE) s využitím 
různých pracovních podmínek. 

V rámci prováděných experimentů byla provedena optimalizace chromatografických 
podmínek pomocí UV – VIS detektoru typu DAD na koloně Zorbax Eclipse XDB-C18 
(150 x 4,6 mm) s velikostí částic 5 m. Kromě toho byly optimalizovány podmínky 
pro hmotnostní spektrometr s  ionizací elektrosprejem a analyzátorem tvořeným iontovou 
pastí. Při práci s hmotnostním spektrometrem je vhodnější používání nižších průtoků mobilní 
fáze, než jaké jsou vesměs využívány u kapalinové chromatografie s detekcí diodovým 
polem. Pro tuto analytickou koncovku byla proto používána kolona Zorbax Eclipse 
XDB - C18 s velikostí částic 3,5 m a rozměry 2,1 x 150 mm, která pracuje s menšími 
průtoky. 

Následujícím krokem byla optimalizace extrakce sledovaných léčiv z odpadní vody. 
Jako nejvhodnější byla zvolena extrakce tuhou fází (SPE); její optimalizace byla ověřována 
na několika typech kolonek. Vybrána byla kolonka Supelclean ENVI C18. 

Pro sledované analyty byly vypočteny meze detekce a stanovitelnosti daných analytických 
metod a byla vypočtena nejistota celého stanovení. 

V rámci této práce byly sledovány dvě čistírny odpadních vod: čistírna v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity (VFU) Brno a velkokapacitní městská čistírna odpadních vod Brno 
– Modřice. Porovnávány byly změny koncentrací na přítoku a odtoku z těchto ČOV a také 
změny koncentrací během dne a změny koncentrací během celého měřícího procesu. 

Odpadní voda z městské čistírny byla odebírána v letech 2007 a 2010 ve formě 
24 hodinového slévaného vzorku na přítoku a na odtoku. U většiny vzorků v obou letech byly 
koncentrace na přítoku vyšší než koncentrace na odtoku z čistírny odpadních vod. V roce 
2007 byl na čistírně detekován sulfathiazol, tetracyklin a chlortetracyklin. Tetracyklin 
a chlortetracyklin byly identifikovány pouze na přítoku. Sulfathiazol, který se vyskytoval 
v nejvyšších koncentracích, byl detekován na přítoku i na odtoku z  čistírny odpadních vod. 
V roce 2010 byl stanoven v nejvyšších koncentracích sulfamethoxazol, tetracyklin 
a minocyklin. Tyto analyty byly identifikovány na přítoku i na odtoku z ČOV. Ostatní 
sledovaná léčiva byla detekována většinou pouze na přítoku. V porovnání s rokem 2007 lze 
pozorovat mírný pokles koncentrace sulfathiazolu a naopak vzrůst koncentrace tetracyklinu. 

Z čistírny odpadních vod v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly vzorky 
získávány v  letech 2007, 2008 a  2009. Odebírán byl v tomto případě bodový vzorek 
na přítoku a na odtoku z  čistírny odpadních vod. V roce 2007 byl kvantifikován v nejvyšší 
koncentraci sulfathiazol a v nejnižší koncentraci chlortetracyklin. Sulfathiazol a tetracyklin 
byly detekovány na přítoku i na odtoku z ČOV, chlortetracyklin byl detekován pouze 
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na přítoku na čistírnu odpadních vod. Obdobný trend byl pozorován i v roce 2008. Nejvyšší 
koncentrace dosáhl opět sulfathiazol a oxytetracyklin, a to na přítoku i na odtoku z čistírny 
odpadních vod. V tomto období byl také měřen denní průřez koncentrací. V tomto porovnání 
nebyly zaznamenány žádné výrazné výkyvy, kromě tetracyklinu, kdy během dopoledne došlo 
ke vzrůstu koncentrací. V roce 2009 bylo pozorováno zvýšení koncentrací v porovnání 
se dvěma předchozími roky. Nejvyšší koncentrace byla zjištěna u sulfapyridinu na přítoku 
a oxytetracyklinu na odtoku. V tomto vzorkovacím období byl rovněž sledován rozdíl 
v ranních a odpoledních odběrech vzorků odpadní vody. U sulfonamidů bylo pozorováno, že 
během dne docházelo k nárůstu koncentrace těchto léčiv, tj. koncentrace v odpoledních 
vzorcích byly vyšší než v dopoledních vzorcích, a to jak na přítoku, tak také na odtoku 
z čistírny odpadních vod.  

Sledování tetracyklinů a sulfonamidů spolu s trimethoprimem v odpadních vodách bylo 
doplněno o charakteristiku zkoumané vody. Ve vzorcích odpadní vody odebrané z čistírny 
odpadních vod situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byl proveden 
mikrobiologický rozbor, který zahrnoval stanovení počtu koliformních, mezofilních, 
psychrofilních mikroorganismů, E. coli a Clostridium perfringens. Kromě toho byl proveden 
mikroskopický rozbor, stanovení hodnot CHSKCr a BSK5. Tyto parametry byly doplněny 
o sledování pH vybraných vzorků odpadní vody z tohoto odběrového místa. 
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