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ABSTRAKT  
 

Tématem předložené dizertační práce bylo provedení testů toxicity s využitím testovacího 
organismu ze zástupců suchozemských stejnonožců Porcellio scaber. Tento testovací 
organismus byl zvolen jako nejvhodnější pro posouzení toxicity vybraných anorganických 
sloučenin kontaminujících terestrický ekosystém. 
 
Jeho výběr byl proveden na základě důkladně zpracované metodiky tohoto testu, dále 
známých biologických a biochemických vlastností výše specifikovaného živého organismu, 
případně na jeho ekologické relevantnosti. Kromě klasických endpointů, jakými jsou 
mortalita, změna hmotnosti testovacích jedinců a také vliv přítomnosti a koncentrace 
kontaminantů na konzumaci stravy, byly rovněž sledovány změny v morfometrické 
charakteristice, a to na úrovni tkání a buněk, cytotoxicita a rovněž byla posuzována možná 
bioakumulace v různých částech těla tohoto organismu. 
  
Vybrané testované látky lze zařadit do oblasti nanočástic a anorganických solí. U vybraných 
nanočástic zlata byla provedena kompletní ekotoxikologická studie na několika úrovních 
organizace živé hmoty (organismus, tkáň, buňka). Pro vybrané soli byla provedena studie, 
která byla zaměřená především na chování organismů a klasické endpointy. 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 

 
P. scaber, pozemní stejnonožci, toxicita, bioakumulace, nanočástice zlata, salinizace 
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ABSTRACT  
 
The main topic of this dissertation thesis was focus on using toxicity tests with testing 
organism - terrestrial isopod Porcellio scaber. This organism was picked up as the most 
suitaible for the studying of toxicity assessment of selected inorganic compunds which could 
contaminate terrestrial ecosystem. 
 
This organism was selected for several reasons - sophisticated test methodology; well known 
biology and biochemistry of these animals and their ecological relevance. Besides classical 
endpoints such as mortality, change in mass of test specimens and the effect of the presence 
and concentration of contaminants onto food consumption; we monitored changes 
in the morphometric characteristics at the level of tissues and cells, the cytotoxicity and 
possibly bioaccumulation in various parts of the body of the organism. 
 
Selected test substance in this thesis were nanoparticles and inorganic salts. Wherein 
for chosen gold nanoparticles was carried out a complete study presents several levels 
of organization of living matter (organism, tissue, cell). For selected salts compound, this 
study was carried out on the behavior of organisms and classical endpoints. 
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1 ÚVOD 

Půda je jednou ze základních složek životního prostředí. Její nepostradatelná úloha spočívá 
v zajištění koloběhu celé řady látek nezbytných pro existenci života. Obvykle je definována 
jako čtyřfázový systém skládající se z pevné, kapalné, plynné a organické fáze [1]. 
Odehrává se v ní podstatná část cyklů látek, prvků a energie. Jedná se především 
o dekompoziční procesy, které vedou k uvolňování jednoduchých živin potřebných 
pro primární produkci. Při těchto procesech podléhá odumřelá organická hmota v půdě 
složitému rozkladu, na kterém se podílejí nejen mikroorganismy, ale také  půdní bezobratlí 
tzv. zooedafon. Z ekologického hlediska je jednou z nejvýznamnějších funkcí půdy 
dekompozice, dále mineralizace živin, při které dochází k uvolňování CO2 a H2O a rovněž 
syntéza složek humusu neboli humifikace. Rovněž jsou zde lokalizovány hlavní části cyklu 
dusíku, fosforu, síry a živin [2]. 
Do ekosystému půdy, která je stěžejní částí terestrických ekosystémů, může vstupovat 
nezanedbatelné množství látek přírodě cizích, tzv. polutantů. Polutanty mohou následně 
negativně ovlivnit společenstva dekompozitorů a jejich funkce. Takto dochází k výrazným 
změnám v cyklech organických látek a je narušována stabilita celého ekosystému. 
Rozsah a povahu efektů polutantů na půdní organismy lze identifikovat pomocí celé řady 
ekotoxikologických testů. V této práci bude pojednáno o testech toxicity na suchozemských 
stejnonožcích (P. scaber), které bezesporu patří mezi jedny z nedůležitějších půdních 
dekompozitorů a svou velikostí od 15 do 25 mm reprezentují skupinu půdní makrofauny [3]. 
Existuje mnoho zdrojů znečištění půd a typů polutantů. Mezi nejčastěji se vyskytující patří 
polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, těžké kovy i ostatní rizikové prvky, detergenty, 
polychlorované bifenyly a fenoly. O těchto kontaminantech již byla sepsána celá řada 
publikací, ve kterých byla řešena jejich toxicita, transformace, transport a biodostupnost 
v terestrickém prostředí [4,5]. 
V poslední době, tj. zejména s  rostoucím vývojem vědního oboru nanotechnologie a také 
vzhledem k exponenciálně se zvyšující produkci nanomateriálů, se právě tyto látky dostávají 
nevyhnutelně do popředí zájmu odborníků z mnoha zemí. Zvyšující se množství jejich 
praktických aplikací vede ke zvýšenému riziku jejich úniku do životního prostředí. Navzdory 
skutečnosti, že roční produkce nanomateriálů je odhadována na tisíce tun a má strmě 
narůstající trend, možnosti zjišťování jejich skutečného vlivu na životní prostředí jsou 
doposud velice omezené. Proto je celá řada současných vědeckých prací zaměřena 
na sledování osudu nanomateriálů v terestrickém prostředí a na jejich toxicitu pro půdní 
organismy všech trofických úrovní. Avšak predikce účinků nanomateriálů je obvykle velice 
složitá, výsledky testů toxicity nejsou jednoznačné, protože toxicita všech druhů nanočástic je 
ovlivněna širokou škálou faktorů vztahujících se jak k vlastnostem studovaných nanočástic, 
jakými jsou např. velikost částic, měrný povrch, složení solvatujících iontů, tak také k matrici, 
ve které test probíhá (pH, iontová síla, mocenství iontů, přítomnost chelatujících látek, 
huminových a fulvinových kyselin). Vysoké množství proměnných předurčuje 
komplikovanost relevantního ekotoxikologického testu [6-8]. 
Z výše uvedeného vyplývá, že u vybraných nanočástic je zapotřební testovat nejen jejich 
toxicitu pro zvolený organismus, ale také přesně definovat jejich chemické a fyzikální 
vlastnosti. 
Další skupinou látek vyskytujících se ve velké míře v životním prostředí a majících negativní 
vliv na půdy jsou soli. Ty se dostávají do půd nadměrným používáním minerálních hnojiv, 
posypem komunikací v zimním období a rovněž nadměrným zavlažováním, což vede 
k salinizaci půd, tj. zasolení, které může mít negativní vliv na zemědělství nebo lesnictví. 
Nadměrné množství solí v půdě rovněž ovlivňuje organismy různých trofických úrovní jako 
jsou především rostliny, mikroorganismy, různé druhy suchozemských živočichů, 
např. žížaly, roupice a chvostoskoky [9-15]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Ekotoxikologie, ekotoxicita, biotesty  

Ekotoxikologie 
Ekotoxikologie byla poprvé definovaná kolem roku 1969 členem Francouzské akademie věd, 
Dr. René Truhautem, a to jako oblast toxikologie věnující se zejména studiu toxických účinků 
vyvolaných přírodními a syntetickými polutanty na složky ekosystémů, tj. zejména 
na živočichy, rostlinstvo a mikroorganismy. 
Ekotoxikologie je multidisciplinární vědou integrující toxikologii, chemii životního prostředí 
a ekologii. Je zaměřena především na analýzu a s ní související porozumění vlivu chemických 
látek na všechny biologické úrovně živé přírody. To by se mělo projevit zejména při ochraně 
živé přírody, dále při analýze a pochopení přímých a nepřímých účinků chemických látek 
na všechny biologické úrovně ekosystému, při studiu a hodnocení (škodlivých) účinků 
chemických látek, prevenci poškození a ohrožení ekosystémů, předpovědi a odhadech 
škodlivosti chemických látek, předpovědi a odhadu jejich rizik a v neposlední řadě rovněž 
při vývoji praktických nástrojů pro odhady škodlivosti a rizik [16,17]. 
 
Ekotoxicita 
Ekotoxicita je schopnost látek působit toxicky na zdravý rozvoj přírody, na rovnováhu 
přírodních ekosystémů, především ekosystémů vod, půd a sedimentů. Nejedná se však pouze 
o toxické účinky mající vliv na jednotlivé živočichy a rostliny, ale zejména na toxické účinky 
mající dopad na ekosystémy jako celek. Významným faktorem ekotoxických látek je jejich 
stabilita v prostředí. Čím je látka stabilnější, tím může v prostředí působit dlouhodoběji 
a může ve větší míře poškozovat přírodu [16,17]. 
 
Biotest 
Biotest (bioassay) je definován jako „zkouška“ využívající biologický systém, který zahrnuje 
expozici organismu testovaným materiálem a stanovuje jeho odpověď.  
Principem biotestu je kontakt testované látky, směsného nebo přírodního vzorku za určitých, 
předem definovaných a kontrolovatelných podmínek, s detekčním systémem (zkušebním 
organismem, tkání, populací, společenstvem apod.). Z výsledků těchto testů lze následně 
posoudit, zda testovaná látka je toxická, zda vzorek vody obsahuje využitelné živiny a zda je 
za těchto podmínek sledovaná substance rozložitelná apod.  
Biotest nepodává informaci o tom, která látka a v jakém množství je v příslušném vzorku 
obsažena, to je vyhrazeno až pro chemickou analýzu, může však velmi jednoduše a rychle 
prokázat, zda je nebo není ve vzorku biologicky aktivní [18-20].  
 
Terestrické testy 
Terestrické neboli kontaktní testy pracují se širokou škálou testovacích organismů všech 
trofických úrovní. Převážně se testuje přímo námi zkoumaný pevný materiál; může se jednat 
jak o  testování přírodní kontaminované matrice (vytěžené půdy, sedimenty, kaly, popílky),  
tak lze testovat také matrici námi záměrně kontaminovanou v laboratorních podmínkách 
(artificiální půdy, LUFA půdy, potrava, aj.), a to v různých koncentračních řadách. V těchto 
případech je poměrně snadné následně vypočítat toxikologické hodnoty, např. LC50. 
Výhodou terestrických testů je jejich ekologická relevantnost a schopnost odhalit ekotoxicitu 
také u látek, které nejsou ve vodě rozpustné. Pokud např. sediment obsahuje nebezpečné 
a toxické látky, jejichž rozpustnost je omezená nebo žádná, jako např. PAHs (polyaromatické 
uhlovodíky), PCBs (polychlorované bifenyly) a mnoho dalších persistentních organických 
polutantů, můžeme pomocí těchto testů určit, zda látky přítomné v dané matrici budou 
organismům biodostupné a v důsledku toho mohou tyto organismy negativně ovlivnit [17,20]. 
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2.2 Testování toxicity na suchozemském stejnonožci (P. scaber) 

Suchozemští stejnonožci, včetně druhu P. scaber, jsou často používanými organismy 
v testech toxicity. Hodnotí se zejména jejich reakce na různé fyziologické nebo 
experimentální podmínky, změny okolního prostředí a stravy. Existuje mnoho studií toxicity, 
ve kterých byl tento organismus pro testování rozličných chemických látek použit. Na základě 
těchto studií bylo zjištěno, že se jedná o vhodný testovací organismus v testech toxicity 
těžkých kovů [21-23], biocidů [24-25], veterinárních léčiv [26-27] a nanočástic [28-31]. 
V těchto testech se posuzovaly obvyklé toxikologické endpointy jako je mortalita, změna 
hmotnosti testovacích jedinců a konzumace stravy. Dále potom biochemické biomarkery 
a histopatologické změny. 
Tyto organismy jsou široce používané pro testování toxicity různých látek a pravděpodobně 
jsou nejlepší volbou pro studium toxicity kontaminovaného terestrického ekosystému 
za kontrolovaných laboratorních podmínek. Splňují většinu z kritérií, které by měl testovací 
organismus mít: jejich biologie a fyziologie je dobře známá, je poměrně snadné (prostorově 
a časově nenáročné) chovat je v laboratořích a manipulovat s jednotlivými organismy. Dále je 
možné získat údaje o toxicitě na různých biologických úrovních (buňka, tkáň, jedinec). 
Kromě toho, suchozemští stejnonožci nepodléhají právním omezením v souvislosti s pokusy 
na zvířatech, jako obratlovci [32-34]. 
Kromě klasických endpointů jako je již zmiňovaná mortalita, změna hmotnosti testovacích 
jedinců a vliv přítomnosti a koncentrace kontaminantů na konzumaci potravy, lze měřit další 
změny v morfometrické charakteristice  hepatopankreatu; a to především vliv na tloušťku 
hepatopankreatických buněk, popřípadě jejich ztenčování, nebo vliv na výskyt lipidových 
kapének, tj. snížení ukládání lipidových rezerv. Vytlačování lipidových kapének je obvykle 
spojeno se ztenčením epitelu. Mezi další zajímavé endpointy patří změna integrity buněčné 
membrány v trávicích žlázách a bioakumulace kovů v různých částech těla (trávicí žlázy, 
střevo, zbytek těla), které jsou analyzovány odděleně. Kromě toho se zkoumá únikové 
chování těchto jedinců (z kontaminované do kontrolní půdy) a jejich preference v možnosti 
výběru potravy různých kvalit (kontaminovaná a nekontaminovaná) [34-35]. 
 

2.3 Nanočástice 

Jedná se o materiál, který má všechny tři rozměry v nanometrickém rozsahu. Běžně 
připravované nanočástice dosahují rozměrů 1-100 nm. V současné době existuje velké 
množství různých typů nanočástic, a to ať již z hlediska struktury nebo chemického složení. 
 
Na základě struktury jsou významné tyto typy nanočástic: 
 
Nanoklastr: soubor atomů nebo molekul vázaný slabými interakcemi. 
Nanokrystal: krystalická nanočástice, atomy jsou vázány kovalentními vazbami. 
Kvantová tečka: polovodičová nanočástice [36]. 
 
Z hlediska využití nanočástic jsou typickými zástupci: 
 
fullereny, uhlíkové nanotrubky, stříbrné nanočástice, zlaté nanočástice, oxid titaničitý, oxid 
zinečnatý, oxid měďnatý, oxid ceričitý, oxid hlinitý, kvantové tečky a magnetické nanočástice 
železa a jeho oxidů. 
 
2.3.1 Zlaté nanočástice 

Historie zlatých nanočástic je dlouhá, protože byly nevědomky připravovány již před 
počátkem letopočtu ve starém Egyptě, dále také starořímskými a později středověkými skláři 
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při výrobě uměleckých artefaktů nebo honosných vitrážových oken. Tyto předměty působí 
svou schopností odrážet vlnové délky v rubínových barvách uhrančivě na mysli mnoha lidí 
dodnes. Důležitou aplikovanou příměsí bylo tzv. tekuté zlato, ze kterého redukcí 
za specifických podmínek vznikaly v roztaveném skle nanočástice. 
 
V dnešní době se nejčastěji používají dvě syntézy zlatých nanočástic, a to redukce z roztoku 
nebo vakuové napařování. V laboratoři je syntéza nejčastěji prováděna ve vodném roztoku 
redukcí kyseliny tetrachlorozlatité (HAuCl[4]) citrátem sodným (Faraday, Turkevich), a to za 
varu pod zpětným chladičem. Takto připravený koloid by správně měl mít hlavní absorpční 
pík při 520 nm a jeho barva by měla být jasně červená. Druhým používaným způsobem je 
vakuové napařování. Zlatý prášek je odpařován ve vakuované aparatuře a zároveň je do 
reaktoru přiváděna vodní pára. Páry kovu i vody následně kondenzují na chlazených stěnách 
reaktoru a tvoří takto ledový povlak obsahující nanočástice. Rozpuštěním ledu vzniká fialově 
zbarvený koloid, jehož odhadovaná koncentrace zlata je 0,002 mol/l; tento koloid vykazuje 
hlavní pík absorpčního spektra UV/VIS spektroskopie při 550 nm. K takovému koloidu není 
třeba přidávat žádné stabilizační činidlo a částice jsou stabilní i po dobu přesahující jeden rok 
[37,38]. 
Koloid nanočástic malých velikostí (9 - 40 nm) se jeví jako jasně červený. Pro jeho optické 
vlastnosti jsou rozhodující jeho velikost a tvar částic. U větších nanočástic a celých agregátů 
dochází naopak k modrému posunu a koloid má modrou barvu. Při absolutním vysrážení 
částic je roztok našedlý až bezbarvý. Bylo prokázáno, že změnu barvy z červené na modrou 
vyvolává přítomnost kationtů ze solí, které se používají na stabilizaci koloidů. Kationty se 
adsorbují na povrch nanočástic, přičemž mění velikost jejich vzájemné elektrostatické 
odpudivé síly dané jejich přirozeným negativním nábojem, což jim umožňuje se dostat k sobě 
blíže. Částice, případně celý agregát je potom schopen rezonance s delšími vlnovými délkami 
a následně emituje kratší vlnové délky [37,38]. 
Možnost použití zlatých nanočástic je poměrně široká, zejména pokud jsou aplikovány 
v oblasti biosenzorů, katalýz, elektroniky a také kosmetiky. Zlaté nanočástice, a to speciálně 
modifikované různými funkčními ligandy, jsou posuzovány především z hlediska využití 
v analyticko-biochemických metodách, případně vzhledem k jejich elektrochemickým a 
optickým vlastnostem, vyplývajícím z velikosti částic nebo agregátů. Také již byly vyvinuty 
kolorimetrické detekční metody pro rakovinné buňky v suspenzi používající modifikované 
nanočástice (oligonukleové kyseliny nebo proteiny, které vážou specifické cílené molekuly); 
v tomto případě dochází ke změně barvy indikující přítomnost rakovinných buněk. 
Publikovány byly rovněž metody využívající zlaté částice k měření enzymatické aktivity 
[39,40]. 
 
2.3.2  Toxicita nanočástic - Nanotoxicita  

Rychlý rozvoj produkce nanomateriálů, především jejich použití v řadě průmyslových 
odvětví, však s sebou nese zvýšenou potřebu hlubšího porozumění mechanismů jejich 
interakce s živými organismy. Tato potřeba je dána především unikátními vlastnostmi 
nanočástic plynoucími z jejich malých rozměrů a tím i jejich schopností pronikat v organismu 
do tkání i buněk [41]. 
Toxicita nanočástic se od konvenčních chemických látek liší, což je dáno především 
odlišností základních fyzikálně-chemických vlastností. Převážně se přitom jedná o velikost 
částic a jejich povrch. S klesající velikostí částic nepřímo úměrně roste plocha jejich povrchu 
a dochází ke zvýšení volné Gibbsovy energie, která odráží reaktivitu daných částic. Gibbsova 
energie výrazně roste s klesající velikostí částic, což se projevuje výrazně vyšší chemickou 
reaktivitou menších částic [42]. 
 



10 

Předpokládá se, že právě významně odlišné a specifické fyzikálně-chemické vlastnosti 
nanomateriálů, a to spolu s jejich chemickým složením, jsou primárně zodpovědné za jejich 
samotný toxický účinek a toxikokinetiku (jejich absorpci, distribuci, biotransformaci 
a eliminaci v organismu); také ovlivňují jejich osud a transformaci v životním prostředí. 
Zatím není zcela jasné, které charakteristiky jsou přesně spojeny s nebezpečným potenciálem 
různých nanomateriálů. Tato skutečnost přináší určitou nejistotu při rozhodování; je zapotřebí 
se rozhodnout, jaké parametry je nezbytné zjišťovat prostřednictvím studií zaměřenými na 
posuzování rizik spojených s expozicí nanomateriálům. Navíc mohou být pro různé typy 
nanomateriálů stěžejní jiné charakteristiky; například nanočástice stejného chemického 
složení mohou vykazovat rozdílnou toxicitu, a to v závislosti na odlišné velikosti částic, 
povrchové modifikaci apod. [43]. 
Rozdíly mezi testováním toxicity nanočástic a konvenčních chemických látek daly vznik 
novému oboru, nanotoxikologii, která je zaměřena zejména na testování toxicity 
nanomateriálů.  
Testy toxicity nanočástic se provádí v akvatickém i v terestrickém prostředí. Publikované 
vědecké práce s vodními organismy však značně převyšují. Mezi nejčastěji používané 
akvatické testy patří testy toxicity na sladkovodních organismech, tj. zástupci nižšího korýše 
Thamnocephalus platyrus, dále na zástupci planktonních korýšů, např. Daphnia magna 
a Caeriodaphnia dubia, případně na nezmaru štíhlém (Hydra attenuata). V prostředí slané 
vody jsou používáni zástupci podtřídy klanonožců, vznášivky (Gymnoplea), buchanky 
(Cyclopoida) nebo plazivky (Harpacticoida), přičemž nejčastěji bývá zvolen organismus 
slávky jedlé (Mytilus edulis) [44]. 
V oblasti terestrických organismů jsou testovacími organismy především žížaly Eisenia fetida 
a Lumbricus terrestris, hlístice Caenorhabditis elegans, chvostoskoci Folsomia candida, 
roupice Enchytraeus crypticus a stejnonožci P. scaber [44]. 
 
2.3.3 Toxicita zlatých nanočástic 

Toxicita zlatých nanočástic byla dosud posuzována především prostřednictvím akvatických 
testů. Využití terestrických testů bylo spíše sporadické. Z akvatických testů provedených 
s nanočásticemi zlata lze v literatuře najít informace o testech na sladkovodních řasách, 
na sladkovodních korýších D. magna, na embryích sladkovodních ryb (Danio rerio) 
a na dospělých sladkovodních rybách (D. rerio) [45-51]. 
Nicméně, výsledky těchto studií nejsou jednotné; zatímco někteří autoři uvádějí, že zlaté 
nanočástice jsou toxické pro testovací organismy [48,50], jiní autoři docházejí k závěru, 
že nejsou toxické pro stejné druhy organismů [49,52]. Další zajímavá studie přinesla nové 
poznatky, které byly získané při provádění testu na bakteriích Salmonella typhimurium; 
výsledky ukazují, že zlaté nanočástice mohou být absorbovány na povrchu bakterie, avšak 
nejsou schopny proniknout do bakterie [54]. 
Publikované články naznačují, že toxicita nanočástic úzce souvisí s vlastnostmi jejich 
povrchu, včetně potahového materiálu, kterým je zajištěna stabilita částic, dále pak na 
velikosti a tvaru nanočástice. Proto se výsledky jednotlivých studií od sebe významně liší. 
Z výše uvedeného vyplývá, že je velice důležité vždy přesně definovat fyzikálně chemické 
vlastnosti testovaných nanočástic [53,54]. 
 
Studií využívajících terestrické organismy vzniklo pouze několik. Z jedné vědecké publikace 
[55] vyplynulo, že nanočástice zlata jsou biologicky dostupné z půdy pro modelový 
organismus E. fetida a mají rovněž potenciál vstupovat do potravního řetězce. Zlaté 
nanočástice byly distribuovány do tkání a ovlivnily tak reprodukci u testovacích organismů. 
Ve zmíněné studii, ve které byly použity nanočástice o dvou rozměrech (∅ 20 nebo 55 nm) 
bylo zjištěno, že velikost částic v tomto případě neměla vliv na koncentrace nahromaděné 



11 

v jednotlivých tkáních. Naproti tomu, a to podle počtu nahromaděných velikostních frakcí 
částic, byly jako více biologicky dostupné vyhodnoceny nanočástice o velikosti 20 nm. 
Rozdíly v biologické dostupnosti mohou mít vztah k agregaci v porézním prostředí [56]. 
Dalším modelovým půdním organismem, který byl použit pro studium toxicity zlatých 
nanočástic (∅ 4 nm, potažené citrátem), byl C. elegans (háďátko obecné). Závěr této studie 
tvořilo posouzení těchto nanočástic jako biologicky dostupných, a to s možným nepříznivým 
účinkem na buněčné úrovni. Toto tvrzení vycházelo z prokázané významné diferenciální 
exprese 797 genů [56]. 
Modelová rostlina Nicotiana tabacum a modelový testovací organismus jako zástupce 
fytofágního hmyzu Manduca sexta se používají ke sledování příjmu kontaminantů rostlinami 
a ke zhodnocení potenciálu pro trofický převod. Testovanými látkami byly v tomto případě 
nanočástice zlata o velikosti ∅ 5, 10 a 15 nm. Výsledky této studie byly prioritní, protože 
poskytly první důkazy o trofickém přenosu, a to z půdního prostředí primárním producentem 
na primárního konzumenta, stejně jako první důkaz o schopnosti bioakumulace těchto 
nanočástic ve tkáních [57]. 
Účinky na testovací organismus Drosophila melanogaster byly u těchto nanočástic rovněž 
studovány. Při expozici došlo k silnému nárůstu mortality a snížení schopnosti reprodukce, 
dále k fragmentaci DNA a k nadměrné expresi stresových proteinů HSP70. Nanočástice byly 
homogenně distribuovány do mnoha tkání i do reprodukčních orgánů [58]. 

 
2.4 Ekotoxicita solí 

JNadměrné množství solí v půdě nejen negativně ovlivňuje rostliny, avšak má rovněž dopad 
na organismy dalších trofických úrovní. Vlivy na půdní mikroorganismy byly sledovány 
v několika studiích [12,13]; citlivé druhy byly inhibovány v koncentracích obsahujících 
60 mg/kg sodíku a 90 mg/kg chloridů. Mikroorganismy jsou důležité při udržování půdní 
struktury; v případě, když jsou inhibovány, je půda náchylnější k erozi [59,60]. 
Testy toxicity byly provedeny v několika Owojoriových studiích na různých terestrických 
organismech, např. žížalách E. fetida, roupicích Enchytraeus albidus a chvostoskocích 
F. candida. V jeho studiích bylo použito metod aplikovaných v několika testech: 28 denní test 
toxicity podle OECD na žížalách, 28 denní test toxicity podle OECD na roupicích, 28 denní 
test toxicity podle ISO normy na chvostoskocích a 48 hodinový test únikového chování žížal 
podle normy ISO. Nejvíce jeho publikovaných poznatků je zaměřeno na testování toxicity 
NaCl na organismu E. fetida. V jeho studii z roku 2008 [61] jsou prezentovány hodnoty 
toxicity NaCl pro Eisenia fetidu LC50d28=5436 mg/kg suché půdy, EC50d28=4985 mg/kg 
suché půdy a EC50d28=2020 mg/kg suché půdy pro produkci kokonů. V jeho následující 
práci [15] jsou prezentovány letální koncentrace pro vybranou škálu solí, tj. pro NaCl, 
NaNO3, NaHCO3, Na2HPO4 a Na2SO4. Z těchto testovaných sloučenin byl nejvíce toxický 
NaNO3 (LC50=4504,7 mg/kg suché půdy) a nejméně toxickými sloučeninami byly NaHCO3 
(LC50≥7305,4 mg/kg suché půdy) a NaCl (LC50=9240,8 mg/kg suché půdy). Bylo zjištěno, 
že v porovnání s hodnotami stanovenými pro mikroorganismy jsou žížaly méně citlivé 
k zasolení půdy [9,14,15,61].  
V testech únikového chování byla sledována rychlá odezva na kontaminovanou půdu u dvou 
druhů žížal. Hodnoty únikovosti se pro jednotlivé druhy žížal lišily a poukázaly tak na obecně 
známé toxikologické pravidlo, tj. že každý organismus je vůči testované látce jinak citlivý, tj. 
že výsledky ekotoxikologických testů jsou nepřenositelné; kromě toho je velice důležité 
důkladně posoudit, z jakých ekotoxikologických testů se bude skládat celá testovací baterie. 
Bylo zjištěno, že u prvního druhu žížaly Aporrectodea caliginosa byla hodnota únikovosti 
667 mg NaCl/kg suché půdy a u druhého druhu žížaly E. fetida byla tato hodnota 1164 mg 
NaCl/kg suché půdy, tj. téměř dvojnásobná. Žádný jiný test únikového chování prováděný 
v souvislosti s testováním solí nebyl v dostupné literatuře nalezen [9]. 
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Při sledování toxicity solí je rovněž důležité vzít v úvahu to, že každá sůl se skládá z kationtu 
a aniontu, a proto je toxicita soli výsledkem silně závislým na konkrétním kation-anion páru. 
Individuální toxicita jednotlivých iontů, ze kterých se skládá testovaná sůl, může být proto 
snížena nebo naopak zvýšena; tento poznatek však je velice individuální a u každé soli je 
jedinečný. Tato problematika byla popsána v několika studiích, např. v následující publikaci 
je uvedeno [62], že různé soli  vykazovaly rozdílné účinky na testovací organismy, přestože 
se testovalo pouze několik druhů kationtů a aniontů; z výsledků bylo patrné, že toxicita je 
způsobena specifickými mechanismy probíhajícími mezi ionty. Výsledky této studie 
představují obecný trend toxicity pro P. subcapitata: KCl=NaC >Na2SO4=CaCl2 > K2SO4;  
obecný trend akutní a chronické toxicity pro L. minor byl v pořadí: Na2SO4>NaCl= 
KCl>CaCl2>K2SO4 [62].  
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3 EXPERIMETÁLNÍ ČÁST 

Cílem dizertační práce bylo zavedení chovu a testů s P. scaber a testování vybraných 
anorganických sloučenin z řad nanočástic a solí. V následující části jsou stručně popsány testy 
toxicity a následuje kapitola popisující vybrané výsledky vztahující se k toxicitě nanočástic 
zlata. 
 
3.1.1 Test toxicity 14 dní 

Jedná se o test toxicity s dobou expozice 14 dní. Následuje stručný popis metodiky testu. 
Před testem se musí každý vybraný organismus zvážit, jeho hmotnost by měla být v rozpětí 
40 až 60 mg. Zkontroluje se jeho fyzický stav, především pak, jestli se nejedná o jedince, kteří 
se začínají svlékat nebo oplodněné samice. Pokud se přesto tito jedinci v testech objeví, 
například se začnou svlékat v průběhu expozice, jsou výsledky pomocí nich získané 
z toxikologické studie vyloučeny. Dále se určí jejich pohlaví a spolu s hmotností se tyto údaje 
zaznamenají. 
Test probíhá v Petriho miskách; do každé řádně označené misky je vložen jeden list 
s testovanou substancí, popř. pouze s destilovanou vodou (kontrolní skupina) a jeden testovací 
organismus. Pro testovanou látku se připraví vhodná koncentrační řada, přičemž každá 
koncentrace by měla mít 15 opakování. 
Všechny horní víčka Petriho misek se musé pro zachování dostatečně vlhkého prostředí před 
testem lehce ovlhčit destilovanou vodu. Následně se pak všechny misky umístí do plastového 
terária.  
V průběhu testu by se každý druhý den mělo ovlhčit horní víčko Petriho misky a zaznamenat 
počet přeživších jedinců. Jednou v průběhu testu, a to sedmý den, se odstraňují fekální peletky 
do předem zvážených zkumavek Eppendorf o objemu 2 ml. Po skončení expoziční doby 
(14 dnů) se testovací organismy zváží. Dále se opět sesbírají fekální peletky a společně s listy 
se nechají 24 hodin uschnout na vzduchu, poté se listy i peletky zváží. Všechny odečtené 
hodnoty se použiijí při výpočtech tzv. Feeding parameters, tj. stravovacích parametrů. Také se 
určuje mortalita a vliv na hmotnost jedince v průběhu testu. 
 
3.1.2 Únikový test v půdě 

Tento rychlý test trvající 48 hodin ukazuje prvotní reakce organismu při stykem s testovanou 
látkou obsaženou v různých koncentracích v půdě.  
Tento test je realizován ve dvou polypropylenových plastových nádobkách o objemu 
cca 100 ml propojených polypropylenovou plastovou trubičkou o délce 4 cm a šířce 1,3 cm, 
která slouží k přemisťování organismu z jedné nádobky do druhé a zpět. V každé nádobce je 
na dně umístěno 20 gramů půdy LUFA 2.2. (Obr. 12). V jedné nádobce je pouze kontrolní 
ovlhčená půda a ve  druhé půda kontaminovaná testovanou substancí, aplikovanou ve vodném 
roztoku.  
Do testu se rovněž používají jedinci, a to alespoň po dvou týdenní aklimatizaci na laboratorní 
podmínky. Vybrání jedinci o hmotnosti v rozmezí 40 – 60 mg, bez stop svlékání vnějšího 
skeletu a bez známek pregnance jsou do testu nejvhodnější. Do každé testovací soustavy 
nádob se umístí jeden jedinec; opakování pro kontrolu a pro každou koncentraci je 15. 
V průběhu testu se pak provede 10 kontrol pozice organismů. Tyto pozice jsou zaznamenány 
a slouží k vyhodnocení únikovost vůči kontaminované půdě. 
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3.1.3 Únikový test vůči potravě 

Tento test je 14 denní test toxicity studující preferenci ve volbě potravy testovacích 
organismů. Každý organismus má po celou dobu testu možnost konzumace kontrolního listu 
lísky obecné, tj. listu pouze po aplikaci destilované vody a také listu kontaminovaného 
testovanou látku v dané koncentraci.  
Do každé Petriho misky jsou umístěny dvou kousky (každý 50 mg) jednoho listu. Na první 
část je aplikována pouze destilovaná voda (50 µl), na druhou část potom testovaná látka v 
testovaných koncentracích. Obě části listu jsou lehce rozeznány na základě jejich tvaru; 
kontrola je vždy čtverec a kontaminovaná část mmá nepravidelný, spíše kulovitý tvar.  
Test probíhá podobně jako test toxicity, trvá 14 dní; na začátku a potom každý druhý den je 
ovlhčováno horní víčko Petriho misky. Po sedmi dnech a na konci testu jsou přesunuty 
peletky do zkumavek Eppendorf. Zaznamenává se v průběhu i na konci testu případná 
mortalita. Na konci testu jsou organismy vyjmuty a zváženy. Peletky a zbytky listů jsou 
nechány 24 hodin schnout při laboratorní teplotě a poté jsou zváženy a odečtené hodnoty 
slouží jako podklad pro vyhodnocení únikovosti vůči potravě. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1.1 Testy toxicity zlatých nanočástic 

4.1.1.1 Test toxicity 14 dní  

Na konci čtrnácti denní expozice testu toxicity a následné eliminační fázi trvající jeden den, 
byl test ukončen a zaznamenané hmotnosti listů, fekálních peletek a organismů byly použity 
pro výpočty vlivu testovaných látek na stravovací parametry. Kromě toho byly použity 
záznamy o mortalitě jedinců v průběhu testu; tento parametr nebyl ovlivněn ani v kontrolní 
skupině. Výsledky dvou kontrolních skupin byly sloučeny. Na konci tohoto testu nebyl 
pozorován žádný statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolou v end-pointech 
mortalita, změna hmotnosti testovacích organismů v testu (Obr. 1) a konzumace stravy 
(Obr. 2), (Mann-Whitney U-test, p>0.05).  
 
 

 
 
Obr. 1: Zobrazení průměrné hmotnosti testovacích jedinců P. scaber v testu toxicity. Hodnoty 
kontroly z prvního i druhého experimentu byly sloučeny; symboly (┴) představují maximální a 
minimální hodnoty, symbol (■) střední hodnoty a n je počet jedinců v každé testované skupině. 
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Obr. 2: Zobrazení konzumace stravy testovacích jedinců P. scaber v testu toxicity. Hodnoty 
kontroly z prvního i druhého experimentu byly sloučeny; symboly (┴) představují maximální a 
minimální hodnoty, symbol (■) střední hodnoty, symbol (-) odlehlé hodnoty a n je počet 
jedinců v každé testované skupině. 
 
 
Integrita buněčné membrány v trávicích žlázách 
Integrita buněčné membrány byla hodnocena na základě posouzení mikroskopických snímků 
vizuálně. Jednotlivé snímky byly klasifikovány od 1 do 10 stupně poškození, a to podle 
předem dané stupnice. V kontrolní skupině bylo méně než 10 % buněčných jader obarvených 
ethidium bromidem klasifikováno stupněm 1 až 2.  Organismy po expozici zlatých nanočástic 
nebo chloridu zlatitého vykazovaly také méně než 10 % buněčných jader obarvených 
ethidium bromidem; také byly klasifikovány stupněm 1 až 2 stejně jako kontrolní skupina. 
Čím vyšší je hodnota stupně poškození, tím více je membrána destabilizována a buněčné 
membrány jsou považovány za zcela zničené, pokud jsou hodnoceny stupněm 10. V rámci 
této studie se u organismů z chovu, z kontrolních skupin a dokonce ani z testovaných skupin 
neprokázalo poškození, stupeň nebyl nikdy vyšší než dva. Na následujícím obrázku (Obr. 3) 
je prezentován příklad obarvené trávicí žlázy z organismu z kontrolní skupiny a za ním na  
následujícím obrázku (Obr. 4) je příklad obarvené trávicí žlázy z organismu ze skupiny 
vystavené působení zlatých nanočástic. 
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Obr. 3: Trávicí žlázy z organismu z kontrolní skupiny po testu AO/EB. 
 

 
Obr. 4:  Trávicí žlázy z organismu ze skupiny testované zlatými nanočásticemi po testu 
AO/EB. 
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Bioakumulace zlata  
Obsah zlata u jednotlivých organismů byl měřen po jejich mikrovlnném rozkladu plamenovou 
AAS. Zlato nebylo detekováno v žádném organismu, bez ohledu na jeho formu (chlorid nebo 
nanočástice). Velmi důležité je však zmínit limit detekce zlata, který je pro tento přístroj 
5 µg/L. Pokud obsahovaly jednotlivé organismy méně jak 7 µg Au/g, jeho obsah nemohl být 
detekován. 
 
Vliv na fyziologický stav  
U koncentrace 10 µg Au/g suchého listu zlatých nanočástic i chloridu zlatitého nebyl 
pozorován statisticky významný rozdíl mezi kontrolní a testovací skupinou organismů 
u parametrů ztenčování tloušťky epitelu u trávicích žláz nebo četnosti výskytu lipidových 
kapének v B buňkách, tj. ani na fyziologický stav jedinců (Obr. 5 až 7) (Mann-Whitney U-
test, p>0.05). Nicméně, u koncentrace 60 µg Au/g suchého listu zlatých nanočástic i chloridu 
zlatitého byl zaznamenán vliv na ztenčování tloušťky epitelu u trávicích žláz v porovnání 
s kontrolní skupinou (Obr. 5,6) (Mann-Whitney U-test, p<0,05 a p<0,001, respektive); četnost 
výskytu lipidových kapének v B buňkách se u těchto dvou expozičních skupin statisticky 
významně nelišila od kontroly (Obr. 5,6) (Mann-Whitney U-test, p>0,05). Potom byly tyto 
dva parametry zkombinovány do výsledného vlivu na fyziologický stav jedinců a pouze 
testovací skupina byla vystavená působení zlatých nanočástic o koncentraci 60 µg Au/g 
suchého listu - jevila známky stresu (Obr. 5,8) (Mann-Whitney U-test, p<0,001). 
 

 
Obr. 5: Histopatologické řezy trávicí žlázy organismu P. scaber. Žláza z kontrolní skupiny 
organismu vs. žláza ze skupiny organismů vystavené koncentraci 60 µg Au/g suchého listu 
zlatých nanočástic. 
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Obr. 6: Zobrazení tloušťky epitelu trávicích žláz P. scaber v testu toxicity. Podle 
histologického vzhledu (tvar a velikost) B buněk trávicích žláz se organismy rozdělí do pěti 
stupňů poškození. Stupeň 1 značí největší poškození, přičemž stupeň 5 žádné. Hodnoty 
kontroly z prvního i druhého experimentu byly sloučeny; n je počet jedinců v každé testovací 
skupině, nominální koncentrace zlata jsou uvedeny na ose x, statisticky významný rozdíl je 
označen hvězdami: p<0,05 (*), p<0,001 (***). 
 

 
Obr. 7: Zobrazení četnosti výskytu lipidových kapének v B buňkách, trávicích žláz P. scaber 
v testu toxicity. Tato četnost je klasifikována podle čtyř tříd: a) řídká, b) nízká, c) střední, d) 
vysoká. Hodnoty kontroly z prvního i druhého experimentu byly sloučeny; n je počet jedinců 
v každé testovací skupině, nominální koncentrace zlata jsou uvedeny na ose x. 
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Obr. 8: Zobrazení fyziologického stavu P. scaber v testu toxicity v procentech. Hodnoty 
kontroly z prvního i druhého experimentu byly sloučeny; n je počet jedinců v každé testovací 
skupině, nominální koncentrace zlata jsou uvedeny na ose x, statisticky významný rozdíl je 
označen hvězdami: p<0,001 (***). 
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4.1.1.2 Test únikového chování vůči potravě 

Výsledky tohoto testu jsou zobrazeny v následujícím grafu (Obr. 9), kde je u každé z šesti 
expozičních kombinací znázorněno procentuální zastoupení kontaminované a kontrolní 
stravy, a to  z celkového zkonzumovaného množství v procentech. Hmotnost 
zkonzumovaných listů se statisticky významně nelišila (Mann-Whitney U-test, p>0,05) u pěti 
expozičních kombinací: "0 (kontrola) vs. 0 (kontrola)", "Au NPs 10 vs. 0", "Au NPs 60 vs. 0", 
"AuCl3 10 vs. 0" a u "AuCl3 60 vs. 0". Statisticky významný rozdíl byl pozorován pouze 
u pozitivní kontroly – chloridu kobaltnatého (Obr. 9) (Mann-Whitney U-test, p<0,001). 
 

 
 
Obr. 9: Zobrazení konzumace kontrolní vs. kontaminované stravy v procentech u P. scaber 
v testu únikového chování vůči potravě. Nominální koncentrace zlata jsou uvedeny na ose x, 
n je počet jedinců v každé testovací skupině, statisticky významný rozdíl je označen hvězdami: 
p<0,001 (***). 
 
4.1.2 Shrnutí výsledků testů toxicity zlatých nanočástic 

V předcházející části jsou popsány výsledky působení zlatých nanočástic a chloridu zlatitého 
získané pomocí  dvou testů toxicity, tj. 14 denního testu toxicity a 14 denního únikového testu 
toxicity. U testu toxicity jsou nepříznivé biologické účinky testovaných látek detekovatelné 
jak běžnými toxikologickými parametry (změna tělesné hmotnosti, konzumace stravy 
a mortalita), tak také pomocí morfometrických charakteristik hepatopankreatického epitelu. 
Kromě toho byl použit test integrity buněčné membrány, v rámci kterého byl zjišťován 
případný potenciál sloučenin zlata pro destabilizaci buněčných membrán, což by patrně 
mohlo vést k přímému vstupu zlatých nanočástic do hepatopankreatických buněk. Spojením 
tohoto testu s měření na AAS došlo k ověření možné internalizace zlata nebo asimilace 
zlatých iontů do tkání. V následujícím testu bylo potom pozorováno chování suchozemských 
stejnonožců, a to v případě možnosti výběru kontrolní nebo kontaminované stravy. 
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5 ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo získání několika dílčích poznatků a cílů z oblasti terestrické 
ekotoxikologie. 
 
Prvotním cílem bylo zavést chov a provést tři testy toxicity s organismem P. scaber. Toto 
testování bylo prováděno na ústavu CHTOŽP. Chov byl úspěšně zaveden a testování na tomto 
organismu může nyní doplnit baterii ekotoxikologických testů zde prováděných. Jedná se 
především o vhodný test pro doplnění testování na větších terestrických organismech, jako 
jsou např. žížaly (E. fetida nebo E. andrei) nebo šneci (Helix aspersa), jejichž testování je 
více časově i prostorově náročné. Rovněž bylo prokázáno, že díky schopnosti velké 
bioakumulace kovů u P. scaber se výsledky mohou značeně lišit a můžeme tak dosáhnout 
objektivnějšího zhodnocení kontaminantů vstupujících do životního prostředí a poukázat 
na důležitost rozmanitosti zvolených testovacích organismů. 
 
Dalším mezikrokem bylo potom testování vybraných zlatých nanočástic. Tento druh 
nanočástic byl zvolen z několika důvodů;  jedním z nich je jejich zvýšená produkce a použití 
v průběhu posledních několika let a s tím související také zvýšené riziko vstupu do životního 
prostředí, a to jak do akvatického,  tak také do terestrického ekosystému. Z dostupné literatury 
bylo zřejmé, že testy v terestrickém prostředí, a to na všech třech úrovních živé hmoty 
(organismus, tkáň, buňka), jsou ve velice omezeném množství používány, na rozdíl od testů 
s vodními organismy. Na základě toho byly zvoleny jako nejvýše vhodné do této dizertační 
práce. Dalším důvodem bylo celkově omezené množství studií toxicity zlatých nanočástic 
v porovnání s více používanými nanočásticemi, jakými  jsou například oxidy rozličných kovů 
nebo stříbrné nanočástice. Důležitým krokem v této práci bylo data, která byla získaná 
v testech toxicity, správně statisticky vyhodnotit, protože naměřená data vesměs spadající 
do oblasti neparametrického rozdělení, Proto byla rovněž důležitá správná interpretace 
získaných výsledků a jejich následná publikace. Výsledky vlivu nanočástic v testech 
ekotoxicity na zvoleném organismu a následně pak jejich porovnání s již publikovanými 
a dostupnými daty jsou prezentovány v diskuzi dizertační práce. 
 
Další část této práce se zabývá možnou toxicitou vybraných anorganických solí pro P. scaber. 
Vychází z myšlenky salinizace terestrického ekosystému nadměrným používáním solí jak při 
úpravě komunikací v zimě, tak také nadměrným používáním hnojiv nebo nesprávným 
zavlažováním. Tyto soli, především chlorid sodný, ale nejen ten, se pak nacházejí 
v nadměrných koncentracích a mohou tak ohrožovat především organismy žijící v takto 
zasolené půdě a konzumující stravu s nadměrným obsahem solí. Do testu byly vybrány, jak 
již bylo zmíněno čtyři soli, avšak v současné literatuře byly dostupné informace především 
týkající se toxicity chloridu sodného. Bylo tak nanejvýš vhodné, že jsme mohli spíše kusé 
informace o toxicitě zbývajících sloučenin doplnit našimi výsledky, které byly ve velice 
krátké době úspěšně opublikovány. 
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