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ABSTRAKT  

Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kov� v životním 
prost�edí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní �innosti do akvatického a 
terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat se jejich možným negativním dopadem 
na organismy. Tato diplomová práce je zam��ena na ekotoxikologické zhodnocení vybraných 
komplexních slou�enin platinových kov�, a to platiny a palladia. K hodnocení ekotoxicity 
byly využity testy na vodních organismech, kterými byly Daphnia manga, Thamnocephalus 
platyurus a Lemna minor. Na základ� získaných výsledk� byly vypo�teny hodnoty LC50 a 
EC50. 

ABSTRAKT 

Over the last 20 years increasing concentration of platinum metals in the environment was 
recorded. These hazardous metals come through anthropogenic activities in the aquatic and 
terrestrial ecosystem. It is therefore necessary to deal with their possible negative impact on 
organisms. This thesis is focused on the ecotoxicological evaluation of selected complex 
compounds of platinum metals, namely platinum and palladium. For ecotoxicity evaluation 
tests on following aquatic organisms were used: Daphnia manga, Thamnocephalus platyurus
and Lemna minor. On the base of obtained results ecotoxicological values of LC50 and EC50 
were calculated. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Ekotoxicita, testy ekotoxicity, platinové kovy 

KEYWORDS 

Ecotoxicity, tests of ecotoxicity, platinum metals 
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1. ÚVOD 

Xenobiotika se do životního prost�edí dostávají r�znými zp�soby a mohou negativn�
ovliv�ovat p�írodní ekosystémy. Jednou ze zkoumaných rizikových skupin je skupina 
platinových kov�, které se v poslední dob� v�nuje v�tší pozornost než v p�edchozích letech.  

Díky rozší�ení automobilové dopravy a nutnosti používat autokatalyzátory, ve kterých 
jsou platinové kovy obsaženy, jejich koncentrace v životním prost�edí pomalu vzr�stá. 
Platinové kovy mohou negativn� ovliv�ovat životní funkce organism� a tím p�edstavují 
možné riziko pro lidské zdraví, akvatický a terestrický ekosystém. 

Platinové kovy byly detekovány v p�dách a silni�ním prachu, dále byla zjišt�na jejich 
bioakumulace v organismech. Díky ekotoxikologickým test�m lze hodnotit negativní dopad 
platinových kov� na testované organismy. Provád�ní t�chto test� pro posouzení škodlivosti 
platinových kov� je d�ležité z hlediska posouzení rizik pro akvatický nebo terestrický 
ekosystém.  
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2. TEORETICKÁ �ÁST 

2.1. Platinové kovy 

2.1.1. Charakteristika platinových kov�

Do skupiny platinových kov� m�žeme za�adit šestici prvk�, kterými jsou ruthenium, 
rhodium, palladium, osmium, iridium a platina. Tyto prvky jsou si po chemické i fyzikální 
stránce velmi podobné, a proto je �adíme do skupiny tzv. platinových kov�. Platinové kovy 
lze rozd�lit na 2 skupiny podle jejich rozdílné hustoty, a to na skupinu lehkých platinových 
kov� (Ru, Rh, Pd) a skupinu t�žkých platinových kov� (Os, Ir, Pt). V periodické soustav�
prvk� je m�žeme nalézt v 5. a 6. period� 8., 9., a 10. skupiny. Jedná se o ušlechtilé chemicky 
málo reaktivní materiály [1]. 

2.1.2. Fyzikáln� chemické vlastnosti 

Prvky platinové skupiny (PGE – platinum group elements) mají st�íbrolesklou barvu, 
vyzna�ují se dobrou tažností a kujností, a proto se dají lehce zpracovávat. PGE mají tém��
zapln�ny d orbitaly. Pokud se jedná o teploty tání a hustotu, je patrný pokles se stoupajícím 
protonovým �íslem. Palladium má ze všech PGE nejnižší hustotu a teplotu tání. Mezi 
d�ležitou vlastnost platiny pat�í její koeficient roztažnosti, který ji p�edur�il k jejímu 
laboratornímu využívání. Fyzikáln� chemické vlastnosti jsou uvedeny v Tab. �.1. 

Všechny t�i prvky nejsou samy o sob� velmi reaktivní, a proto za normální teploty 
odolávají atmosférickým vliv�m. Palladium se p�i zah�ívání na vzduchu pokrývá vrstvou 
oxidu [1]. 

Tab. 1: Fyzikáln�-chemické vlastnosti PGE 
vlastnost Pt Pd Rh 
atomové �íslo 78 46 45 
po�et p�írodních 
izotop�

6 6 1 

atomová hmotnost 195,08 106,42 192,22 
elektronová 
konfigurace 

[Xe]4f145d96s1 [Kr]4d10 [Xe]f145d76s2

elektronegativita 2,2 2,2 2,2 
teplota tání (°C) 1769 1552 2443 
teplota varu (°C) 4170 2940 4550 
hustota (20°C) [g�cm3] 21,41 11,99 22,61 
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2.1.3. Výskyt v p�írod�

Palladium, rhodium i platina, p�estože se odhady jejich obsahu v zemské k��e zna�n�
r�zní, jsou velmi vzácnými kovy. Vyskytují se vždy spole�n� s ostatními platinovými kovy a 
nacházejí se ryzí, rozptýleny v aluviálních rýžovištích, nebo vázány v podob� sulfid� a 
arsenid� v rudách obsahujících krom� Ni také Cu a Fe. Až do 20. let 19. století pocházely 
veškeré platinové kovy výhradn� z Jižní Ameriky. Tato situace se zm�nila rokem 1819, kdy 
došlo na Urale k objevu �ady bohatých naleziš�, která pak u�inila z Ruska nejv�tšího vývozce 
platinových kov�. Od roku 1920 se však jedním z hlavních zdroj� stala ložiska rud v Kanad�
a Jižní Africe, kde se PGE nacházejí jak ve volné form�, tak i v podob� arsenid� a sulfid�. 

Celosv�tová t�žba platiny dosáhla v roce 2011 hodnoty192 t. Nejvíce Pt se ro�n� t�ží 
v Jihoafrické republice – 139 t, Rusko t�ží 26 t a Kanada 10 t. Sv�tové zásoby Pt se odhadují 
na 66 kt, z toho 63 kt p�ipadá na Jihoafrickou republiku [1]. 

2.1.4. Trh s PGE v roce 2012 

V roce 2012 došlo k vážnému narušení t�žby PGE v Jižní Africe v d�sledku špatných 
pracovních podmínek. P�edpokládá se, že toto narušení m�l za následek 10% pokles 
sv�tových dodávek PGE. Dodávky platiny za rok 2012 z Jižní Afriky poklesly o 12 % oproti 
roku 2011, s výjimkou Zimbabwe, kde produkce byla o 6 % vyšší. Využití PGE z  recyklace 
také pokleslo o 11% [2]. 

Poptávka po Pt v automobilovém pr�myslu na evropském trhu klesla o 14 % d�sledkem 
klesající výroby automobil� a snížení podíl� motorových vozidel s dieselovým motorem. 
Toto snížení na evropském trhu je ovšem kompenzováno vyšší poptávkou jinde, nap�. v 
Japonsku a Indii. Poptávka po Pd zaznamenala r�st o 7% hlavn� díky r�stu celosv�tové 
výroby automobil�, zvyšování výkonu [2]. 

2.1.5. P�íprava a použití PGE 

Zp�soby, kterými se PGE vyrábí, jsou velmi složité a závislé na zpracování rudy (obr. 1.). 
Jestliže si uv�domíme, že koncentrace Pt kov� v rud� �iní gram na tunu, musí se ro�n�
vyt�žit, rozemlít a roztavit miliony tun rudy. Pt a Pd se získávají složitou cestou, jejíž hlavní 
�ást spo�ívá v d�lení Au, Ag a dalších Pt kov�. 

Platina nachází uplatn�ní p�edevším jako sou�ást autokatalyzátor�. Dále se Pt využívá 
v celé �ad� chemických proces� – oxidace amoniaku sloužící k výrob� kyseliny dusi�né, 
reformování ropy a oxidace škodlivých organických par. Dále se z platiny zhotovují 
elektrody, kontakty a odporové dráty. Dále se Pt využívá p�i výrob� šperk�. Další využití 
PGE je zobrazeno na obr. 2.[1]. 
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Obr. 1.: Využití PGE [5] 
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Obr. 2.: Výroba kovové Pt a Pd [1] 

2.1.6. Slou�eniny PGE 

OXIDY 
• Palladium 

	erný PdO se získává zah�íváním kovového Pd v proudu kyslíku. Je nerozpustný 
v kyselinách a p�i teplot� 900°C disociuje. Z vodných roztok� Pd(NO3)2se za pomoci 
alkalických hydroxid� sráží žlutý hydratovaný oxid gelovitého charakteru. Tento oxid je 
rozpustný v kyselinách a nedá se sušením p�evést na bezvodý. Jestliže se místo Pd(NO3)2

použije vodný roztok obsahující PdIV vznikne sraženina �erné barvy, která se pomalu rozkládá 
za uvol�ování kyslíku a p�i 200°C p�echází na PdO. Tato sraženina má silné oxida�ní ú�inky 
[1].

• Platina 

Reakcí alkalických hydroxid� s vodným roztokem obsahujícím PtII se vylu�uje �erná 
sraženina, která velmi rychle podléhá oxidaci vzdušným kyslíkem a p�echází na slou�eninu 
vzorce PtOx�H2O. 

Jediný stálý oxid je znám pouze u PtIV. M�že se p�ipravit p�sobením alkalických kov�
na vodný roztok PtCl4 za vzniku žluté sraženiny amfoterního hydratovaného dioxidu, který 
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se za horka rozpouští v nadbyte�ném hydroxidu za vzniku [Pt(OH)6]
2-. Dehydratací této 

slou�eniny vzniká �erný PtO2, který se nedá zcela hydratovat. P�i zah�átí na 650°Cse rozkládá 
na Pt a kyslík [1]. 

• Rhodium 

Jako jediný stálý oxid u Rh vzniká Rh2O3, který je tmavošedé barvy. Vzniká zah�íváním 
kovového Rh nebo chloridu rhoditého p�i 600°C v proudu kyslíku. Dá se také p�ipravit 
dehydratací RhO2�H2O, který se sráží v podob� žluté sraženiny p�sobením alkalických 
hydroxid� na roztoky vzniklé elektrolytickou oxidací rhoditých solí. Pouhým ú�inkem 
alkalických hydroxid� se z roztoku obsahující RhIII vylu�uje žlutá sraženina Rh2O3�5H2O. 

Dalším oxidem je �erný bezvodý RhO2, který se dá nejsnadn�ji p�ipravit zah�íváním 
Rh2O3 v atmosfé�e kyslíku za zvýšeného tlaku [1]. 

CHALKOGENY 

Palladium a platina tvo�í dva typy sulfid� a to hn�dý PdS a �erný PtS2, které se vylu�ují 
v podob� sraženin prohán�ním H2S vodnými roztoky obsahujícími PdII a PtIV. Dalšími sulfidy 
jsou šedý PdS2 a zelený PtS, které se nejsnadn�ji p�ipravují na suché cest�. PdS2 se p�ipravuje 
zah�íváním par v nadbytku S a PtS se p�ipravuje zah�íváním PtCl2, NaCO3 a S [1].

HALOGENIDY 

Všechny známé halogenidy jsou uvedeny v tabulce 2. Mezi halogenidy Pt lze za�adit PtF6

a (PtF5)4 �erného zabarvení. Tyto fluoridy se p�ipravují zah�íváním sm�si F2 a Pt. PtF6           
je t�kavá pevná látka s malou stabilitou. Jedná se o jedno z nejsiln�jších oxida�ních �inidel. 

Komplexní tetrahalogenidy jsou známy pouze u Pt. Tyto slou�eniny se liší barvou, která 
m�že být od sv�tle hn�dé pro PtF4 až po tmavohn�dou pro PtI4. PtCl4 je rozpustný ve vod�. 
RhF4 je �ervenofialová krystalická látka, která se získává p�sobením BrF3, silného 
fluora�ního �inidla na RhBr3. 

Trihalogenidy Pd nejsou známy. Pro Pt lze získat PtCl3 a PtBr3. Nejstálejšími halogenidy 
pro Rh jsou RhF2 a RhCl2 [1]. 

Tab.2.: Halogenidy Pt, Pd a Rh 

Rh
oxida�ní 

stav fluoridy chloridy bromidy jodidy 

VI 
RhF6 �erný    

V 

[RhF5] 4tmav�
�ervený 

   

IV 

RhF4 purpurov�
�ervený 

   



13 

Pt 
oxida�ní 
stav fluoridy chloridy bromidy jodidy 

VI 
PtF6 tmav� �ervený    

IV 
PtF4 žlutohn�dý PtCl4 �erveno hn�dý PtBr4 hn�do �erný PtI4 hn�do �erný

III 
 PtCl3 �erno zelený PtBr3 �erno zelený PtI3 �erný 

II 
 PtCl2 zelený PtBr2 hn�dý PtI2 �erný 

Pd 
oxida�ní 
stav fluoridy chloridy bromidy jodidy 

VI         

IV 
PdF4 cihlov� �ervený    

III 
    

II 

PdCl2 tmav�
�ervený 

PdBr2 �erveno 
�erný 

PdI2 �erný 

KOMPLEXNÍ SLOU�ENINY 

Komplexy rhodia jsou pom�rn� vzácné a to hlavn� u oxida�ních stav� vyšších než IV. 
Pat�í sem nap�íklad snadno hydrolyzovatelná s�l [RhX6]

2-. Oxida�ní stav III je co do po�tu              
a rozmanitosti stavem nejbohatším. Tyto komplexy jsou oktaedrické a diamagnetické. 
Rhodité komplexy se p�ipravují z RhCl3�3H2O a mají žlutou až �ervenou barvu.Pt netvo�í 
komplexy s centrálním atomem vyšším než VI s výjimkou fluoro-a flourooxokomplex� PtV            

a PvVI. Komplexy Pt v oxida�ním stavu IV jsou termodynamicky stabilní a kineticky inertní. 
Tyto komplexy mají diamagnetické vlastnosti a oktaedrickou strukturu. P�evažují mezi nimi 
p�evážn� ty, které se odvozují od N-dorových ligand� a ligand�, které tvo�í plynulou �adu 
od [PtX6]

2- p�es [PtX4L2] až po [PtL6]
4+ (X = halogen, CN, SCN; L = HN3, aminy). 

Nejrozší�en�jšími slou�eninami platiny jsou K2[PtCl6] a �ervenohn�dá kyselina 
chloroplati�itá H2[PtCl6]. Ob� slouží k p�íprav� dalších slou�enin platiny v oxida�ním stupni 
IV. Kyselina chloroplati�itá se p�ipravuje rozpušt�ním jemn� rozptýlené platiny v lu�avce 
královské a odpa�ením vzniklého roztoku s HCl [1]. 
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Komplexy obsahující Pt byly a jsou využívány v terapii rakovinových onemocn�ní více 
než 40 let. Jedním z nejd�ležit�jších komplex� obsahující platinu je tzv. cisplatina 
(cisdichloro-diamin-Pt). Cisplatina je podávaná onkologickým pacient�m již od roku 1971           
a postupn� se stávala dostupnou pro všeobecnou onkologickou praxi v Kanad�, následn�
v Americe a krátce po té po celém sv�t� [3]. 

2.2. Platinové komplexy v léka�ství 

Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu zdravotnictví v protinádorové lé�b�,pokra�uje v této 
oblasti rozsáhlý výzkum. P�i posledním s�ítání bylo zaregistrováno 28 Pt komplex�
využívaných p�i testování jako protinádorových lé�iv. V sou�asné dob� jsou schváleny �ty�i 
platinové komplexy využívané pro lé�bu – cisplatina a karboplatina pro celý sv�t, oxaliplatina 
je využívaná pouze v n�kterých zemích a nedaplatina používaná v Japonsku [3, 4, 5]. 

2.2.1. Cisplatina a její analogy 

Cisplatina (obr. 3) byla objevena v roce 1960 a již v roce 1965 u ní byla pozorována 
schopnost tlumit r�st nádorových bun�k. V roce 1978 byla schválena pro lé�bu rakoviny 
varlat a vaje�ník�. Cisplatina byla jednou ze �ty� slou�enin testovaných na myších. 
Protinádorová aktivita cisplatiny byla zjišt�na nezávisle ve více laborato�ích a na r�zných 
pokusných zví�atech v USA a Velké Británii. Po dokon�ení toxikologických test�
na hlodavcích, psech a opicích se za�ala cisplatina podávat pacient�m trpícím rakovinou. 

U cisplatiny byly také pozorovány n�které negativní vlastnosti na lidský organismus. P�es 
velký úsp�ch cisplatiny v lé�b� rakoviny, kv�li nežádoucím ú�ink�m a postupné rezistenci 
v��i léku se od jejího využívání upouští. Cisplatina má omezenou rozpustnost ve vodném 
prost�edí. Tato vlastnost je problémem pro intravenózní aplikaci. Byla zjišt�na vysoká 
incidience orgánové toxicity a to zejména u ledvin. P�i podávání v�tšího množství je 
cisplatina také nefrotoxická, a proto se podává v koncentraci 1-3 mg·kg-1. Tyto nedostatky 
daly impuls pro rozvoj nových generací platinových komplex� jako protirakovinových lék�. 

Cisplatina se používá v kombinaci dalších látek, kdy je schopna tlumit r�st zárode�ných 
bun�k nádorového bujení. N�kolik studií prokázalo zpomalení r�stu ovariálního karcinomu 
a karcinomu plic. Dále se cisplatina stala základem pro lé�bu nádoru mo�ového m�chý�e, 
d�ložního �ípku, jícnu a dalších[3, 4, 5].

Nedaplatina 

Nedaplatina (obr. 3) je slou�enina, která byla vyvinuta v Japonsku. Na rozdíl od cisplatiny 
má lepší protinádorový efekt. Na obr. 3 jsou znázorn�ny strukturní vzorce cisplatiny 
a nedaplatiny 
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Obr. 3.: Cisplatina a její analogy[3]

2.2.2. Karboplatina a její anology 

Karboplatina (obr. 4) je druhou generací protinádorových lék� následujících po cisplatin�. 
Jedná se o cisplatinový derivát využívaný po celém sv�t� k lé�b� nádorových onemocn�ní. 
Výb�r karboplatiny pro klinické využití byl podporován n�kterými jejími vlastnostmi. 
Cyklobutan vyskytující se ve struktu�e karboplatiny je stabiln�jším ligandem než chloridová 
skupina v molekule cisplatiny. Karboplatina má tedy sníženou výslednou reaktivitu a tím 
sníženou nefrotoxicitu molekuly.  

U karboplatiny bylo provád�no mnoho klinických studií, kde byla porovnávána 
s cisplatinou. V t�chto studiích bylo zjišt�no, že karboplatina má nižší toxicitu než cisplatina 
[3]. 

Karboplatina byla velmi využívaná p�i lé�b� karcinomu vaje�ník�. Dnes se využívá 
v r�zných kombinacích s chemoterapií a mnoha terapeutickými programy, kdy jsou dodávány 
krvetvorné bu�ky p�i lé�b� leukemie. Klinický úsp�ch karboplatiny vzbudil zájem o platinové 
komplexy.[3,5] 

Ve srovnání s cisplatinou má její používání v terapii za následek mnohem mén� výskytu 
myelosuprese, kdy se jedná o potla�ení funkce krvetvorné kostní d�en�, p�edevším o snížení 
po�tu bílých krvinek. 

Za uplynulé desetiletí se vývoj platinových komplex� využívaných v protinádorové lé�b�
velmi rozvinul a zkoumají se další slou�eniny platiny p�edstavované picoplatinou, 
vícejadernými komplexy, trans-Pt komplexy a Pt(IV) komplexy. Bohužel výsledky studií 
nesplnily o�ekávání a nedošlo ke schválení t�chto komplex� pro klinické využívání [3,5]. 

Obr. 4.: Karboplatina[3] 



16 

2.2.3. 3-Hydroxykarboplatina 

3-hydroxykarboplatina (obr. 5) je jednoduchý derivát karboplatiny. Tento derivát 
vykazuje srovnatelnou protinádorovou aktivitu jako má karboplatina, ale na rozdíl od ní má 
nižší toxicitu, hlavn� nižší výskyt myelosuprese. 3-hydroxykarboplatina má velký potenciál 
jako nový lék v protinádorové lé�b� a mohla by nahradit karboplatinu. 

3-hydroxykarboplatina byla prvn� objevena v roce 2004 G. Bernhardem a je p�ímým 
a jednoduchým derivátem karboplatiny, kdy je cyklobutanový kruh nahrazen OH skupinou 
na pozici 3. Strukturní vzorec je uveden na obr.5.Po rozsáhlých biologických hodnoceních 
se protinádorové vlastnosti 3-hydroxycarboplatiny prokázaly podobné karboplatin�, 
ale dosáhly lepších toxikologických profil�. 

Akutní toxicita karboplatiny a 3-hydroxykarboplatiny byla zkoumána na myších po dobu 
2 týdn�, kdy byla podána injekce jedné dávky intravenózn�. Toxicita byla vyjád�ena 
prost�ednictvím hodnot LD50, kdy pro 3-hydroxykarboplatinu byla tato hodnota 275 mg·kg-1a 
pro karboplatinu 148 mg·kg-1. Tyto hodnoty nazna�ují, že 3-hydroxykarboplatina má nižší 
toxický ú�inek. Histologické vyšet�ení prokázalo, že úhyn myší byl zp�soben p�edevším 
myelosupresí. 3-hydroxykarboplatina má tedy velmi vysoký potenciál pro klinické využívání 
a mohla by nahradit karboplatinu [4]. 

Obr.5.: 3-Hydroxykarboplatina [4] 

Slou�eniny platiny jsou velmi úsp�šn� využívány v chemoterapii. Nicmén� jsou 
považovány za jeden z d�ležitých antropogenních zdroj� platiny v životním prost�edí. A�koli 
tyto látky p�edstavují malou �ást ve srovnání s emisemi z autokatalyzátor�, mají podstatn�
vyšší toxikologické a karcinogenní ú�inky. Nejpoužívan�jší je cisplatina, která                            
je klasifikovaná jako pravd�podobný karcinogen. 

P�í podávání b�hem lé�by je zna�ná �ást eliminována v mo�i pacient� a dostává 
se do odpadních vod. Metabolismus protinádorových slou�enin platiny ve vodním cyklu má 
zásadní význam pro chování a odstran�ní protinádorových lék� na �isti�kách odpadních vod 
(	OV). Z  nedávné studie lze �íci, že až 75 % z podaného množství cisplatiny vstupuje 
do 	OV jako vysoce aktivní cis[PtCl(H2O)�(NH3) 2] [6]. 

Ve studii z roku 2007 byly sledovány 4 komplexní slou�eniny Pt, a to cisplatina, 
karboplatina, [PtCl4]

2- a [PtCl6]
2- v procesu biologického �išt�ní odpadních vod. Nejvíce 

zachytávaná na aktivovaný kal byla cisplatina, následn� [PtCl6] 
2- a [PtCl4]

 2- a nejmén�
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2.3.2. Emise PGE z autokatalyzátor� a jejich koncentrace v životním prost�edí 

Povrch katalyzátoru je fyzikáln� a chemicky namáhán rychlým st�ídáním oxida�n�-
reduk�ních podmínek, mechanickou abrazí a velmi vysokou teplotou. Tyto faktory zp�sobují 
emisi PGE primárn� do ovzduší s následnou kontaminací složek životního prost�edí, 
a to zejména p�dy podél silni�ních komunikací ve velkých m�stech s rušnou autodopravou.  

Množství PGE lze sledovat dv�ma zp�soby. Prvním zp�sobem je stanovení 
ve výfukových plynech. Experimenty se provád�jí za laboratorních podmínek na po�íta�ov�
�ízených dynamometrech. Druhý zp�sob spo�ívá ve stanovení koncentraci PGE ve složkách 
ŽP. 

2.3.2.1. Stanovení PGE ve výfukových plynech 

Rychlost a množství uvol�ování PGE závisí na �ad� faktor�, jako jsou typ motoru, typ 
a stá�í katalyzátoru. Množství emisí roste s rostoucí teplotou výfukových plyn� a rychlostí 
automobilu. V závislosti na typu motoru, byly vyšší emise sledovány u motor� s vyšším 
výkonem. Dále u katalyzátor� benzínových motor� je emise platiny o dva �ády nižší než u 
motor� dieselových. S rostoucím stá�ím katalyzátoru, respektive s najetými kilometry, klesá 
množství emisí t�chto kov�.  

PGE jsou uvol�ovány �ádov� v ng�km-1. S výfukovými plyny jsou z katalyzátoru 
emitovány ve form� jemn� rozptýlených kovových �ástic adsorbovaných na �ástice oxidu 
hlinitého. 

Zvýšení emisí katalyzátoru m�že ovliv�ovat mnoho dalších faktor�. Pat�í sem nap�. 
selhání motoru, t�žké jízdní podmínky �i nevhodná obsluha vozidla. Tyto závažné faktory 
mohou vést k destrukci katalyzátoru. Stanovení t�chto kov� v r�zných složkách životního 
prost�edí je pro umožn�ní odhadu expozice a související rizika pro lidské zdraví a další 
organismy velmi žádané [9]. 

2.4. Platinové kovy a jejich vstup do životního prost�edí 

Prvky platinové skupiny se p�irozen� vyskytují v malých koncentracích v zemské k��e. 
S rostoucím použitím PGE ve výfukových katalyzátorech a dalších aplikací t�chto kov�
koncentrace velmi vzrostla (obr. 7). Odhaduje se, že celosv�tové ro�ní emise platiny 
vyplývající pouze z automobilové dopravy jsou 0,5 – 1,4 tun·rok-1. Dalším zdrojem 
platinových kov� pro životní prost�edí jsou elektrosou�ástky, které nebyly �ádn� recyklovány 
a ve kterých se vyskytuje 155 t Pt, 62t Pd a 16 t Rh. PGE se vyskytují v silni�ním prachu, 
p�d�, kalech, ve vod� a následn� se projeví pomocí bioakumulace v živých organismech. 
Prvky platinové skupiny byly již zjišt�ny v lidském t�le, kdy jim byl �lov�k vystaven 
v pracovním prost�edí [12]. 
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Obr. 7.: Vstup PGE do složek životního prost�edí [13] 

2.4.1.1. Stanovení PGE ve složkách ŽP 

Již velké množství studií zabývajících se tímto problémem poukazuje na hromad�ní PGE 
v r�zných složkách ŽP. Nejvíce studií se zam��ovalo hlavn� na platinu, až v posledních letech 
se za�ala pozornost obracet i na palladium a rhodium. 

Stanovení PGE ve vzorcích z životního prost�edí vyžaduje velmi citlivé analytické 
metody, protože jejich koncentrace jsou velmi nízké [9]. 

Pro stanovení platinových kov� se nejlépe osv�d�ily metody ET-AAS, ICP-MS a ICP-
AES. V n�kterých p�ípadech je užite�ná HPLC  pro separaci specií a jejich stanovení [10]. 

Atomová absorp�ní spektrometrie s elektrotermickou atomizací 

Principem AAS-ET je elektrotermická atomizace využívající odporov� vyh�ívanou 
grafitovou kyvetu. Oh�ev kyvety probíhá v atmosfé�e argonu. Analytický proces má n�kolik 
fází. Každý teplotní krok je charakterizován rychlostí nár�stu teploty, kone�nou teplotou, 
dobou po kterou byla teplota udržována a dalšími parametry. Spojením t�chto fází vzniká tzv. 
teplotní program: 

• fáze sušení (50-200 °C) – oh�ev nad teplotou varu rozpoušt�dla, 

• fáze žíhání (200-800 °C)  - teplota pyrolýzy co nejv�tší �ásti matrice vzorku, 
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• fáze atomizace (až 300 °C) – vytvo�ení oblaku plynných atom� sledovaného analytu a 
dochází k absorpci primárního zá�ení t�mito atomy, 

• fáze �išt�ní – krátkodobé zah�átí kyvety nad teplotu atomizace, 

• fáze chlazení. 

Stanovení platiny touto metodou vyžaduje úplné rozpušt�ní prvku. Limity stanovení se 
pohybují v µg�g-1 . Tato metoda je optimální pro stanovení PGE v katalyzátorech a objektech 
životního prost�edí. Stanovení Pt se provádí p�i 265,9 nm [10]. 

Atomová emisní spektrometrie s induk�n� vázaným plazmatem 

Metoda je v sou�asnosti nejvíce používanou variantou emisní spektrální analýzy 
atomových optických spekter, tj. zá�ení vysílaného excitovanými atomy, p�íp. ionty prvk�. 

Vzorek je peristaltickou pumpou nasáván do zamlžova�e, kde se tvo�í aerosol. V plazmatu 
dochází k desolvataci aerosolu, tepelnému rozložení vzorku, který vede k jeho atomizaci, 
ionizaci a excitaci valen�ních elektron�. P�i p�echodu excitovaných elektron� na základní stav 
s nižší energií dochází k vyzá�ení emise zá�ení, které je charakteristické pro každý prvek. 
Emitované zá�ení je následn� vedeno na monochromátor, který rozd�lí sv�telné zá�ení podle 
jeho vlnových délek a fotony tohoto zá�ení dopadají na detektor, který p�evede intenzitu 
dopadajícího zá�ení na elektrický signál. 

Tato analýza vyžaduje p�evést p�ed analýzou kov do roztoku. P�ímá analýza platiny a 
palladia na ICP-AES je zna�n� omezena vzhledem k interferenci matrice prvk�, které jsou ve 
vzorku 4-8 krát vyšší než PGE [10]. 

Hmotnostní spektrometrie s induk�n� vázaným plazmatem 

Jedná se o analytickou spektrální metodu kombinující induk�n� vázané plazma jako zdroj 
kladn� nabitých iont� a hmotnostní spektrometrii, která slouží pro detekci t�chto �ástic. 

Plazmový zdroj je tvo�en radiofrekven�ním generátorem, plazmovým ho�ákem, induk�ní 
cívkou, mlžnou komorou a zamlžova�em. Roztok analytického vzorku je zmlžen a vzniklá 
mlha je proudem argonu vedena do ho�áku, ve kterém je za pomoci st�ídavého 
vysokofrekven�ního magnetického pole udržováno argonové plazma. Plazma dosahuje teplot 
7000-8000 K a proto je schopno ionizovat v�tšinu prvk�. 

Hmotnostní spektrometr je tvo�en iontovou optikou, analyzátorem a detektorem. Ionty 
prošlé analyzátorem dopadají na detektor a jejich signál je zesilován v elektronovém násobi�i.  

ICP-MS byla uznána jako široce používaná technika pro stanovení PGE. Tato technika má 
ale nevýhodu spektrálního p�ekryvu izotop� r�zných prvk� a vzniku molekulárních iont�
uvnit� plazmatu. 

K separaci bývají využívány aniontom�ni�e a extrakce tuhou fází. U této metody je velmi 
d�ležitý výb�r vhodných izotop� pro identifikaci. Rušiv� p�sobí p�ítomnost alkalických kov�, 
není vhodná p�ítomnost HCl a �ada jiných molekulárních iont� s kyslíkem. Platina 
se stanovuje v biologickém materiálu v koncentracích µg�l-1 [10]. 
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Dalšími metodami, které jsou využívány p�i stanovení platinových kov�, jsou HPLC 
a RP-HPLC, které se nej�ast�ji uplat�ují pro stanovení PGE z autokatalyzátor�, v horninách, 
rudách a slatinách. Jedná se o kapalinovou chromatografii provád�nou za vysokého tlaku. 
HPLC dosahuje vynikajícího rozlišení jednotlivých složek sm�si. RP-HPLC je typ 
rozd�lovací chromatografie, kdy je stacionární fáze mén� polární než fáze mobilní. Využití 
HPLC p�ineslo výsledky i p�i studiu interakce platiny na bun��né úrovni. 

2.4.1.2. Vzorkování, skladování, uchování a ochrana vzorku 

Hlavními složkami silni�ního prachu jsou saze, p�dy, organické látky pocházející 
z vegetace, �ástice ze vzduchu a zne�iš�ující látky ze silni�ní dopravy jako nap�. s�l, št�rk, 
komponenty vozovek, odpady. Silni�ní prach je významným faktorem p�i hodnocení 
životního prost�edí. Vzorky tohoto prachu jsou sbírány ru�n� pomocí nylonového kartá�e             
a plastové sb�rné misky. Vzorky by m�ly být skladovány a p�eváženy v plastových nádobách. 

Stanovení v atmosférických aerosolech je d�ležité ve vztahu ke zdraví �lov�ka. PGE jsou 
obecn� považovány za inertní, pokud se jedná o biologické reakce. Naopak n�které soli 
platiny pat�í mezi silné alergeny. PGE byly rovn�ž spojeny s astmatem, nevolností, 
vypadáváním vlas�, potraty a jinými zdravotními problémy u lidí. 

 Ve v�tšin� p�ípad� se ke sb�ru prašných �áste�ek ze vzduchu využívá vzorkova�e 
vybaveného rota�ním �erpadlem a 0,8 µm celulózového filtru[10]. 

P�da a sedimenty mají složení, které m�že být srovnatelné se silni�ním prachem. P�dní 
vzorky pro PGE jsou shromaž
ovány z r�zných hloubek k získání informace o jejich 
pohyblivosti. K vzorkování jsou používány klasické vzorkova�e (drapáky) a také 
specializované vzorkova�e. Vzorky se ukládají do PE nebo teflonové nádoby. 

P�i odb�ru vzork� z vody by m�ly být využité dob�e t�snící nádoby, aby nedošlo 
k vytvo�ení vzduchové bubliny. Nádoby by m�ly být d�kladn� vy�išt�ny. Vzorky vody by 
m�ly být zanalyzovány nejpozd�ji pár dní po odb�ru a to proto, že by se kovy mohly 
nasorbovat na st�ny sklen�né nebo plastové nádoby[10]. 

2.4.2. Toxicita a zdravotní rizika PGE 

Ruthenium 

Rutheniu nebyla z toxikologického hlediska v�nována velká pozornost. Soudí se,                 
že má podobné ú�inky jako platina. Známá je akutní toxicita u chloridu ruthenitého (RuCl3) 
pro potkana intraperitoneální aplikací (podání látky do b�išní dutiny) –                                   
LD50 = 0,360 g�kg-1[11].  

Rhodium 

Toxikologie rhodia není rovn�ž p�íliš prozkoumána. P�edpokládá se, že kovové rhodium 
m�že být zdrojem kožních alergií. Akutní toxicita chloridu rhoditého (RhCl3) u potkana, 
kterému byla látka podávaná inhala�n� �iní LD50 = 0,198 g�kg-1[11]. 
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Palladium 

Zásadní nežádoucí ú�inky u palladia nebyly prokázány a není známo, že by došlo 
k onemocn�ním u pracovník� pracujících s touto látkou. Objevily se však zprávy o možné 
nefrotoxicit� a hepatotoxicit�. Dále by palladium mohlo mít negativní vliv na nervovou 
soustavu u žen. 

Akutní toxický ú�inek u chloridu palladnatého (PdCl2�2H2O) pro myš             
LD50 = 0,104 g�kg-1[11]. 

Osmium 

Kovové osmium je neškodné, ovšem ve form� prachu pom�rn� dráždivé. Letální dávka 
prachového osmia pro psa �iní 0,017 gkg-1. Nejzkouman�jší slou�eninou je oxid osmi�elý 
(OsO4). Za normální teploty je oxid osmi�elý kapalina s bodem varu 130 °C. Ve form� par             
je siln� dráždivý a m�že zp�sobit plicní edém. P�i styku s k�ží vytvá�í puchý�e a až hluboké, 
t�žko se hojící v�edy. Akutní toxicita pro potkana (orální podání) LD50 = 0,014 g�kg-1. 
Dlouhodobé vystavení vede k bolestem hlavy, nespavosti a zažívacím potížím [11]. 

Iridium 

Z toxikologického hlediska se jedná o málo prozkoumaný kov. Jedním z dostupných 
údaj� je informace o akutní toxicit�, testované intraperitoneálním podáním kyseliny 
chloroiridi�ité na laboratorních myších. Akutní toxicita LD50�inila 0,056 g�kg-1[11]. 

Platina 

Kovová Pt je považována za biologicky inertní a antialergickou. Avšak Pt v silni�ním 
prachu m�že být p�ítomna ve form� rozpustných solí a vstupovat do složek životního 
prost�edí. N�které Pt slou�eniny jsou známé jako cytotoxiny a mají mutagenní a karcinogenní 
ú�inek. Ur�ité Pt komplexy se mohou vázat na N a S v bílkovinách a snižovat tak enzymovou 
aktivitu. Nežádoucí ú�inky z povolání na zdraví �lov�ka byly sledovány již v roce 1911              
ve fotografickém studiu. Další studie se zabývala posouzením zdravotního stavu 91 osob ze 4 
britských rafinérií, kdy 52 osob vykazovalo p�íznaky kýchání a sípání tzv. platinosy [6].  

Platinové slou�eniny, zejména jejich rozpustné soli, jsou toxické a chronická pr�myslová 
expozice je zodpov�dná za rozvoj platinosy, která se vyzna�uje nejen výše zmín�nými 
projevy jako je ztížené dýchání, ale také kožní p�ecitliv�lostí. 

U zam�stnanc� vystavených v pr�b�hu výroby expozici Pt, bylo analyzováno 100x vyšší 
množství Pt v mo�i než u jedinc� neexponovaných. Zdravotní rizika se týkají hlavn� jedinc�
pracujících s halogenovými solemi platiny, které zp�sobují alergické reakce, astma                       
a dermatitidu [6]. 
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2.4.3. Ttransformace 

Koncentrace PGE v životním prost�edí se v posledních letech výrazn� zvýšila a bylo 
prokázáno, že ší�ení v prost�edí je spíše globální proces. Je velmi d�ležité studovat chování 
t�chto látek v interakci s r�znými environmentálními matricemi, podle m�nících 
se klimatických podmínek. Zereiniat al. (1997a) prokázal nejvyšší rozpustnost Pt a Rh 
v roztocích o hodnot� pH 1, pro p�írodní podmínky je ale relevantní pH v rozmezí 5-8.

Platina projevuje zna�nou mobilitu v kyselé na chloridy bohaté p�d�, pravd�podobn�
v d�sledku tvorby platinových komplex� [12]. 

P�i analýze výfukových plyn� bylo zjišt�no, že z nového katalyzátoru bylo mén�
než 10 % PGE rozpustných, a že tato frakce byla vyšší u starších katalyzátor�, zejména 
pro palladium a rhodium [12]. 

2.4.4. Bioakumulace a biodostupnost 

Je velmi málo informací o p�estupu PGE z p�dy do rostlin. Ve skleníkových pokusech 
s r�znými druhy rostlin (špenát, �e�icha, kop�iva), byly tyto rostliny p�stovány v p�d�
obsahující PGE, kdy Pd bylo nejvíce biologicky dostupné. Velká �ást Pt nebyla 
metabolizována, ale uložena do xylému rostlin. 

Byla také prokázána biologická dostupnost Pt, Pd a Rh u živo�išných organism� jako jsou 
nap�. žížaly, krysy, slávky a úho�i, pop�., jejich parazit�. U sledovaných úho�� a slávek bylo 
zjišt�no, že Pd je velmi biologicky dostupné, následované Pt a Rh. Parazit Paratenuis 
entisambiguus, žijící v t�le úho�� v sob� nahromadil 1600x vyšší množství Rh a 50x vyšší 
množství Pt, než byla koncentrace ve vod� [12]. 

Analýza pe�í 3 druh� dravc� ve Švédsku ukázala jasný nár�st koncentrace PGEv pr�b�hu 
let 1917 – 1999 (Jensen et al., 2002). Postavení v potravním �et�zci hraje významnou roli 
v kumulaci t�chto látek v organismu. Dravci, kte�í lovili vrabce (Passer domesticus) 
vyskytující se v m�stských oblastech, m�li výrazn� vyšší úrove� Pt a Pd. Vyšší koncentrace 
Pd ve srovnání s Pt a Rh m�že být známkou v�tší mobility Pd v ŽP [12]. 

Koncentrace platiny v ŽP za posledních pár let výrazn� vzrostla. Zemská k�ra obsahuje 
p�ibližn� 5 mg�kg-1Pt. P�i testech v okolí silnic byly zjišt�ny její vysoké koncentrace; 
až 130 mg�kg-1 Pt bylo zjišt�no v prachu odebraného v N�mecku (Alt et al., 1993), tunel 
v Rakousku (Schramel and Lustig, 1997) obsahoval 60 mg�kg-1 Pt. V blízkosti n�meckých 
dálnic koncentrace platiny v p�d� �inila 1-72 mg�kg[14]. 

2.4.4.1. Testy na suchozemských organismech 

Kumulace platiny byla sledována na potkanech ve dvou krátkodobých testech (8 dní), kdy 
byla Pt podávaná oráln� a intratracheáln�. Platina byla detekována u všech potkan� a ve všech 
jejich tkáních. 

Do pokusu byli vybráni 10 týdn� sta�í potkani a rozd�leni do 3 skupin po 8 jedincích. P�i 
orálním podávání �inili jednotlivé koncentrace platiny 0; 2 a 10 mg. Po 8 dnech byli potkani 



24 

usmrceni a na p�ítomnost Pt byly analyzovány plíce, játra, slezina, ledviny, nadledviny, 
žaludek a krev. Pt byla stanovena ve všech t�chto orgánech. Rovn�ž po intratracheálním 
podávání byla zkoumána krev potkan� a další orgány. Platina byla rozd�lena do dvou skupin, 
a to na platinu vázanou na bílkovinách a na rozpustné nízkomolekulární komplexy platiny. 
Pro analýzu byla využita gelová a iontová chromatografie. Nejvyšší koncentrace byla 
stanovena v plicích [14]. 

2.4.4.2. Testy na vodních organismech 

Antropogenní emise PGE jakožto i jiné rizikové kovy se mohou hromadit v sedimentech 
sladkovodních �ek a negativn� ovliv�ovat p�ítomné organismy. Toto vše závisí                      
na biodostupnosti t�chto prvk�. Bezobratlí pat�í k potrav� ryb a jsou považováni za nedílnou 
sou�ást potravního �et�zce. Asellus aquaticus neboli beruška vodní je sladkovodní bezobratlý 
organismus, hojn� se vyskytující ve v�tšin� evropských sladkovodních ekosystémech. 
Beruška je tolerantní k nedostatku kyslíku, nízkému pH a organickému zne�išt�ní. 
Koncentrace Pt v �í�ní vod� a sedimentech je na úrovni ng�l-1. Zjistilo se, že v sedimentech 
s vysokým obsahem organické hmoty se platina ochotn� kumuluje. Podobné chování lze 
o�ekávat od Pd a Rh. Lze p�edpokládat, že sedimenty jsou sekundárním zdrojem PGE. 
Vzhledem ke zp�sobu života a p�íjmu je beruška užite�ným organismem pro studium 
biodostupnosti PGE [15]. 

Dalším sledovaným organismem byla Dreissena polymorpha (slávi�ka mnohotvárná), 
která byla vystavena tekoucí nebo huminové vod�, obsahující PGE. Koncentrace jednotlivých 
PGE ve tkáních se pohybovaly v závislosti na typu vody a expozi�ní dob�, která �inila 6, 9              
a 18 týdn�, a to v rozmezí Pt 780-4300 ng�g-1,Pd 720 – 6300 mg�g-1 a Rh 270 – 1900 ng�g-1. 
Výrazn� vyšší koncentrace byly zjišt�ny u mlž� v kontaminované huminové vod� [16]. 

Koncentrace v m�kkých tkáních exponovaných slávek se zvyšovala s délkou expozice. 
Lineární regresní analýza ukázala, že denní p�íjem pro PGE byl mezi 5-91 ng�g-1�den-1.  
Nejvyšší p�íjem byl zjišt�n u Pd, následn� u Pt a Rh. Podstatn� vyšší hodnoty byly zjišt�ny 
u slávek, které se nacházely v huminové vod�. I p�estože automobilové katalyzátory 
obsahující PGE byly zavedeny již p�ed 20 lety, studií zabývajících se kontaminací PGE 
v biosfé�e je velmi málo[16]. 

Jedním z mnoha dalších test� byl test z roku 2010 provád�ný na vodním mo�ském 
organismu Littorina littorea(obr. 8). Littorina littorea je býložravý mo�ský plž, hojný 
obyvatel skalních b�eh� v celé severozápadní Evrop� a na pob�eží atlantického oceánu. 
Kumulace byla ur�ována na základ� množství PGE ve výkalech a v orgánech živo�icha. 
Littorina littorea byla vyživována rostlinou Ulva lactuca, která byla nasazena do testovacích 
nádob sou�asn� s m�kkýši.(Obr. 8). Pozorování nazna�ila, že hromad�ní a uvol�ování Pt a Rh 
u U. lactuca nejsou dosta�ující, aby zp�sobily m��itelnou zm�nu. Výsledky týkající se dalšího 
ze zástupc� PGE – platiny byly více variabilní a pr�m�rné hodnoty byly v rozmezí 
5 do 10 �g�l-1. Koncentrace PGE ve stolici L. littorea byla vyšší než v biomase U. lactuca [17, 
18]. 
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Obr. 8.: Littorinalittorea a Ulvalactuca [19,20] 

2.4.4.3. Testy na rostlinách 

Dalšími testy, které se zabývaly bioakumulací PGE jsou testy na rostlinách. Nej�ast�ji se 
jedná o druhy rostlin rostoucí v blízkosti silnic. Jednou z takových studií je studie z roku 2006 
zabývající se emisemi PGE ze silni�ní dopravy prost�ednictvím analýz mechu. K dispozici 
je široká škála chemických látek, které se uvol�ují ze silni�ních vozidel, v�etn� t�kavých 
slou�enin jako jsou NOx, CO, CO2, polyaromatické uhlovodíky, t�kavé organické slou�eniny, 
t�žké kovy. Tyto látky jsou také z jiných zdroj�, než ze silni�ního provozu, a proto jejich 
zvýšená množství nemohou být p�i�ítána pouze emisi motorových vozidel. A�koli bylo 
provedeno mnoho studií zabývajících se výskytem PGE v životní prost�edí, není dostatek 
poznatk� o prostorovém rozložení PGE podél silnic [21]. 

Mechy, používané jako bioindikátory pro odhad PGE depozice, mají hned n�kolik výhod 
ve srovnání s jinými organismy. Obecné výhody bioindikátor� byly popsány ve velkém po�tu 
publikací. Ve srovnání s dalšími rostlinami nap�. mechy vykazují vyšší koncentrace                      
ve srovnatelných vzdálenostech. U trav analyzovaných na PGE, byly �ástice obsahující tyto 
kovy, které jsou sorbovány k povrchu rostlin, snadno smývány dešt�m. Mechy efektivn�
vychytávají kovové kationty na svém povrchu, a proto vážou PGE efektivn�
se zanedbatelným vymýváním. V d�sledku toho je zapot�ebí mnohem menší množství 
biomasy, aby poskytla uspokojivé analytické výsledky [21]. 

V  roce 2007 byl provád�n test na mo�ské rostlin� Ulva  lactuca. Platinové kovy byly 
p�idávány do filtrované mo�ské vody. S rostoucím pH mo�ské vody v rozsahu 7,9 až 8,4 
sorpce Rh výrazn� vzrostla, zatím co u Pt a Pd uvedená zm�na pH neprokázala žádné 
výrazn�jší zvýšení sorpce [22]. 

V jednom z dalších test� byla sledována bioakumulace prost�ednictvím rostliny 
L. multiforum. Tráva byla p�stována hydroponicky v živném roztoku obsahujícím ionty 
PGEve st�edních a zvýšených koncentracích. Nejvyšší kumulace byla prokázána v ko�enech 
pro Pd a Rh. Platina se více vyskytovala v listech L. multiforum. Výsledky ukázaly, že v�tšina 
zkoumaných kov� byla kumulována p�edevším v ko�enech a jen malá �ást byla 
metabolizována a p�evedena do list� [18]. 

V hydroponickém testu využívajícího dvou kultur trav k prov��ení ú�ink� platinových 
kov� na tyto rostlinné organismy byl o�ekáván žlutý až hn�dý vzhled list�, zakrslé ko�eny 
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a další zm�ny, které ale nebyly zaznamenány. Pravd�podobnou p�í�inou byla krátká doba 
expozice (8 dní) zkoumaným kov�m v živném roztoku. V první kultu�e byl po 8 dnech 
zaznamenán nejvyšší úbytek Pd v roztoku, a to pokles z koncentrace ze 4,41 mg·l-1 

na 3,03 mg·l-1), nižší pro Pt (3,64 mg·l-1 na 3,2 mg·l-1) a nejnižší zm�ny byly zaznamenány 
pro Rh (z 0,51 mg·l-1 na 0,18 mg·l-1). Pro kulturu II byla op�t nejvyšší zm�na pro Pd (z 21,6 
na 15,1 mg·l-1), následn� Pt (38,7 na 34,1 mg·l-1) a nejnižší zm�na byla pozorována u Rh 
(7,03 na 1,94 mg·l-1). Tyto zm�ny byly vyvolány nejen vychytáváním PGE studovanou 
travinou, ale také absorpcí nebo srážením na st�nách nádoby. P�íjem PGE se snižoval v po�adí 
Pd>Pt>Rh u ko�en� a Pt>Pd>Rh pro listy. Jak bylo �e�eno, v�tšina kov� se ukládá p�edevším 
do ko�en�, což je v souladu s jinými studiemi (Farago et al., 1979; Farago and Parsons, 1986; 
Ballach, 1995; Verstraete et al., 1998). Nicmén� i p�es vysoké koncentrace PGE v živném 
roztoku a 8 dennímu vystavení rostliny bylo pouze 1,13 % Pt, 0,05% Pd a 0,027% Rh 
p�evedeno z ko�en� do list�. Tento jev m�že znamenat, že v�tšina Pd a Rh byla pouze 
sorbována na povrchu ko�en� a jen velmi malá �ást byla metabolizována do list� [18]. 

Bohužel neustále neexistují dostate�né údaje o mobilit� a biologické dostupnosti pro PGE 
v životním prost�edí. Tyto údaje jsou d�ležité pro posouzení fytotoxicity t�chto kov�. 

Obecn� lze konstatovat, že všechny t�i zkoumané prvky mohou být detekovány v listech 
již po n�kolika hodinách expozice. Každý z t�chto kov� ukázal úpln� jinou metabolickou 
cestu. Výsledky ukázaly vysokou bioakumulaci PGE v ko�enech trav p�stované 
v hydroponickém prost�edí. Avšak pouze malé množství PGE bylo skute�n� metabolizováno 
a transportováno do list� L. multiforum. Biologická dostupnost studovaných kov� se lišila pro 
každý kov v závislosti na jejich mobilit� a dob� expozice. Stanovené hodnoty PGE v listech 
byly velmi nízké, což nazna�uje velmi nízký obsah PGE v nadzemních �ástech rostlin 
v p�írodních podmínkách. Pravd�podobnost, že tyto kovy vstupují do potravního �et�zce 
a p�sobí tak p�ímo na lidské zdraví, je tedy velmi malá. Nicmén� silné zvýšení koncentrace 
PGE v blízkosti dopravních cest m�že zp�sobit zvýšenou mobilitu a vyvolat tak další rizika 
[18, 22]. 

2.4.4.4. Ekotoxikologické testy 

Riziko mnoha zem�d�lských a pr�myslových chemikálií a jiných antropogenních 
polutant� vstupujících do vodního prost�edí nem�že být �ádn� posouzeno, pokud nebude 
dostatek ekotoxikologických údaj�. Pro skupinu platinových kov� je v sou�asné dob�
nedostatek ekotoxikologických údaj�, a proto jsou zde srovnávány s dalšími kovy, které mají 
podobné fyzikáln�-chemické vlastnosti. 

Lasturnatka Cypris subglobosa (obr. 9) byla využita pro hodnocení akutní toxicity 
36 kov�. Biotest byl hodnocen na základ� 48 hodinové expozice, kdy byla vypo�tena hodnota 
EC50 na základ� po�tu imobilizovaných jedinc� v jednotlivých koncentracích. Všechny 
testované kovové soli byly analytické �istoty 98 – 99,9 %. Cypris subglobosa byl vystaven 
logaritmické �ad� koncentrací v rozsahu 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 a 10000 mg�l-1. 
Pro každou koncentraci bylo nasazeno 10 jedinc� do Petriho misky a bylo p�idáno 20 ml 
�edící vody. Každá koncentrace byla testována ve t�ech opakováních [23]. 



27 

Výsledky test� ukázaly, že Os, Ag, Pt a Hg byly velmi toxické. Vypo�tené hodnoty 48h 
EC50 pro Os, Ag, Pt, Hg a Cu �inily 0,007; 0,013; 0,095; 0,097 a 0,55 mg�l-1 (viz. obr.11) 
Nejtoxi�t�ji se, jak je patrno z výsledk�, projevilo osmium (Os). [23].  

Z výsledk� uvedené studie vyplývá, že testovací organismus Cypris subglobosa má 
citlivost velmi podobnou organism�m b�žn� využívaných v ekotoxikologických testech. 
Výsledky test� toxicity jsou užite�né pro rozvoj kritérií jakosti vod a pro zlepšení lidského 
zdraví [23]. 

Obr. 9.: Cypris subglobosa [24] 

PGE vstupují do životního prost�edí díky autokatalyzátor�m a prost�ednictvím odtoku 
deš�ové vody vstupují do vodního ekosystému. Jedna z dalších studií zkoumala biologickou 
dostupnost platiny prost�ednictvím ryb Danio rerio (obr. 10) a hlemýžd� Marisa cotnuarietis. 
U M.cotnuarietis byly zkoumány ú�inky Pt na embryonální vývoj jedince a u D. rerio byly 
zkoumány ú�inky v raném stadiu života. Bylo zjišt�no, že se platina kumuluje v obou 
organismech. Expozice u Marisa cotnuarietis byla 3,5x delší než u Danio rerio. Hlemýždi 
nakumulovali 50krát více platiny než Danio rerio, nejspíše pro delší expozi�ní dobu, jak již 
bylo zmín�no. V pr�b�hu embryonálního vývoje bylo prokázáno, že platina m�ní tepovou 
frekvenci srdce obou organism� již na nejnižší testované koncentraci. P�i vyšších 
koncentracích platina zpomalila líhnutí embryí, samotný vývoj jedince a zp�sobila ztrátu 
hmotnosti. Pokles srde�ní frekvence mohl být d�sledkem v�tších energetických nárok� na 
organismus, jako nap�íklad eliminace kovu z organismu. Platina vedla k rozvoji 
retardovaných jedinc�, tento retardovaný vývoj byl pozorován na zrakových orgánech. [25]. 
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Obr. 10.: Daniorerio[26] 

Pro oba organismy jsou možné t�i vstupy platiny do organismu: povrch t�la, žábry a 
trávicí trakt. Vzhledem k tomu, že ryby v raném stádiu vývoje nebyly krmeny a nem�ly 
vyvinuta žábra, jediným možným vstupem do organismu byl p�estup p�es povrch t�la. Na 
rozdíl od D. rerio byli M. cotnuarietis krmeni z d�vodu delší expozi�ní doby a žábra zde byla 
vyvinuta [25]. 

Obr. 11.: Akutní toxicita vybraných kov� pro Cypris subglobosa [23] 
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Kumulace platiny byla prokázána u mnoha vodních organism�, jako jsou sladkovodní 
Asellus aquaticus (Moldovanat al., 2001), Gammaruspulex a Dikerogammarus villosus
(Hausat al., 2007), úho� Anguilla anguilla (Zimmermanat al., 2004), parma Barbusbarbus
(Suresat al., 2005) nebo málošt�tinatec Lumbriculus variegatus (Veltzat al., 1996) [25]. 

2.5. Recyklace PGE 

Platinové kovy hrají klí�ovou roli v moderní spole�nosti, protože jsou zvlášt� d�ležité pro 
�isté technologie a další high-tech za�ízení. D�ležité aplikace, mimo známých oblastí 
chemického procesu katalýzy a automobilových emisí, zahrnují informa�ní technologie(IT), 
spot�ební elektroniku, výrobu energie jako fotovoltaika (PV) a palivové a další (tabulka I). 
Hnací silou pro prosperující použití PGE jsou jejich mimo�ádné a exkluzivní vlastnosti, které 
je d�lají použitelné v širokém rozsahu aplikací, jež mohou hrát významnou roli v udržiteln�jší 
spole�nosti. Konkurence mezi aplikacemi vede ke zvýšenému tlaku na dodávku. Jeden 
zp�sob, jak zajistit dostate�né dodávky, je zvýšit pr�zkum a t�žbu geologických ložisek PGE. 
Existují snahy o komplexní recyklaci, která je d�ležitou sou�ástí efektivního �ízení životního 
cyklu, a která umožní intenzivn�jší využívání druhotných (recyklovaných) kov� v  udoucnosti 
[27]. 

Tab. 3.: využití PGE v pr�myslu [27] 

Aplikace 
Skupina platinových kov�

Platina Palladium Rhodium 

Katalyzátory × × × 

Elektronika × ×  

Palivové �lánky × × × 

Sklo, keramika a pigmenty ×  × 

Medicína × ×  

Farmaceutický pr�mysl × ×  

Fotovoltaika ×   

2.5.1. Recyklace PGE 

Sériov� vyráb�né spot�ební materiály, jako jsou po�íta�ové desky, obsahují kolem 200-
250 g�t-1 zlata a 80 g�t-1 Pd, mobilní telefony obsahují až 350 g�t-1 zlata a 130 g�t-1 Pd, 
autokatalyzátory mohou obsahovat až 2 000 g�t-1 PGE. Tato množství jsou podstatn� vyšší 
než obsah v primárních rudách, který �inní v pr�m�ru < 10 g�t-1, proto je velmi atraktivní 
recyklace t�chto PGE. Recyklace také p�ispívá ke snížení zatížení životního prost�edí [27]. 

2.5.2. Technologie a problémy na trhu 

Efektivní recyklace vyžaduje dob�e vylad�ný recykla�ní �et�zec sestávající z n�kolika 
r�zných specializovaných subjekt�, po�ínaje sb�rem starých výrobk�, následného t�íd�ní               
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a demontáži a p�edzpracováním p�íslušných frakcí až ke zp�tnému získání kovu. Recykla�ní 
technologie u�inila významný pokrok. Dále je pot�eba zvýšit výnosy z recyklace, stejn� jako 
rozší�ení rozsahu recyklovatelnosti n�kterých kov�. 

I p�es veškerou snahu dokonalé recyklace t�chto kov� dochází k neefektivní manipulaci 
v recykla�ním �et�zci. Životní cyklus spot�ebního zboží se zásadn� liší od pr�myslových 
výrobk� PGE, kdy se využívají jako katalyzátory. Manipulace po celou dobu cyklu se provádí 
profesionálním zp�sobem. Tento proces se nazývá systém recyklace v uzav�ené smy�ce. 
V opa�ném p�ípad� zboží, jako jsou mobily a auta, je p�esunuto do celého sv�ta a výrobci 
ztratí stopu t�chto za�ízení a výrobky je nemožné vystopovat. Toto se nazývá tzv. otev�ená 
smy�ka, ve které není možno recyklaci zaru�it [27]. 

2.5.3. Podmínky pro efektivní recyklaci 

Pro efektivní recyklaci existuje sedm podmínek, které je pot�eba dodržovat. 
1) Technická recyklovatelnost materiálu nebo kovové kombinace. Všechny drahé 

kovy a mnoho dalších kov� lze získat nap�íklad z plošných spoj�, pokud 
se v souladu se stavem proces� používají. 

2) Dostupnost p�íslušných složek. Automobilový katalyzátor nebo základní deska 
z osobního po�íta�e jsou snadno p�ístupné pro demontáž.  

3) Hospodá�ská životaschopnost. N�které výrobky jsou snadno recyklovatelné, ale 
najde se �ada výrobk�, u kterých se recyklace z ekonomických d�vod�
nevyplatí.  

4) Sb�r pro zajišt�ní produktu k dispozici pro recyklaci. Pokud mechanismy sb�ru 
nejsou na míst�, položky, jako jsou staré PC nebo mobilních telefony mohou 
skon�it uloženy v domácnostech nebo být zlikvidovány do koše na odpadky 
a následn� skládkovány nebo spalovány. 

5) Vstup do recykla�ního �et�zce. P�edm�ty, jako jsou PC základní desky, mobilní 
telefony nebo automobily, které obsahují katalyzátory, jsou �asto odesílány 
(a� už legáln� �i nelegáln�) do zemí bez �ádné infrastruktury pro recyklaci 
na konci jejich životnosti.  

6) Optimální technické a organiza�ní nastavení recykla�ního �et�zce.  

7) Dostate�ná kapacita v celém �et�zci, aby mohla prob�hnout komplexní 
recyklace. Pokud jsou podmínky1-6 spln�ny, jediným požadavkem je, aby byl 
zajišt�n dostatek materiálu a technologií pro recyklaci [27]. 
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2.6. Ekotoxikologie 

Jedná se o interdisciplinární v�dní obor kombinující poznatky v�dy studující ekosystémy 
(ekologie) a v�dy studující interakce chemických látek s živými organismy (toxikologie). 
Ekotoxikologie se zabývá studiem p�sobení škodlivých látek na ekosystém, toxické vlivy 
v p�írod� a zejména vlivy v populacích a spole�enstvech, dále monitoruje a p�edpovídá vlivy 
xenobiotik v životním prost�edí. 

Ekotoxikologické testy sledují reakce organism� s dob�e známými životními projevy, 
stavbou t�la a fyziologií v um�le p�ipraveném prost�edí. Organismy jsou vystaveny známým 
koncentracím testované látky a z reakce organismu se posuzují rizika plynoucí z expozice. 

2.6.1. Provedení ekotoxikologických test�

Limitní test – Organismus je vystaven vzorku neznámé toxicity. Test zjiš�uje, zda látka 
vykazuje toxické ú�inky. 

Ov��ovací test – výsledek limitního testu se ov��uje obvykle v šesti nasazeních. Pokud 
nedojde k úhynu, imobilizaci nebo inhibici p�evyšující 10% úhyn, imobilizaci nebo inhibici 
v kontrole je výsledek toxické látky hodnocen jako negativní a další testování se neprovádí. 
V p�ípad� úmrtnosti, imobilizace nebo inhibice vyšší než 50 % se p�istupuje k p�edb�žnému 
testu. 

P�edb�žný test – Ur�uje se zde koncentra�ní �ada, ve které lze o�ekávat hodnotu LC50, 
LD50 a IC50. koncentrace jsou voleny v širokém rozmezí. Cílem je zjistit nejvyšší koncentraci, 
p�i které nedochází k mortalit�, imobilizaci nebo inhibici (OC0) a nejnižší koncentraci, kdy je 
zaznamenána 100% mortalita, inhibice pop�. imobilizace (OC100). 

Základní test – Slouží k ur�ení hodnot LD50, LC50 a IC50. Test se stanovuje v užší 
koncentra�ní �ad�, které byla stanovena v p�edb�žném testu. Pro každou koncentraci se 
 rovád�jí dv� až t�i opakování [28]. 

2.7. Popis testovacích organism� a metodik využitých v diplomové práci 

Biologické testy toxicity jsou používány pro hodnocení ekotoxických vlastností 
chemických látek. 

2.7.1. Daphtoxkit FTM

Ú�el testu 

	SN EN ISO 6341 je metodika využívaná p�i testech na korýších (Cladocera, Crustocea), 
kterou se zjiš�uje inhibice pohyblivosti perloo�ek. Cílem je zjišt�ní vlivu testovaných látek 
na mortalitu nebo imobilizaci korýše Daphnia manga (obr.12) [30, 31]. 
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Testovací organismus 

Perloo�ky (Cladocera) se �adí do pod�ádu korýš� a t�ídy lupenonožc� (Branchiopoda). 
T�lo je uzav�eno a chrán�no dvojchlop�ovou schránkou. Mají dva páry tykadel, kdy první 
je malý fungující jako smyslový orgán a druhý v�tší pár tykadel je rozv�tvený a používá 
se k pohybu. Mají 4 – 6 pár� hrudních kon�etin, které využívají pro filtrování potravy. 
V�tšina perloo�ek má zade�ek bez kon�etin a ukon�ený drápkovitou vidli�kou. Složené o�i 
splývají v jedno velké oko. Perloo�ky jsou p�evážn� sladkovodní organismy a jsou sou�ástí 
planktonu [32]. 

  

Princip testu 

Vají�ka D. manga jsou chrán�na chitinovým obalem a mohou tak být uchovávána po 
dlouhou dobu bez ztráty jejich životaschopnosti. Vají�ka se líhnou za vhodných p�esn�
specifikovaných podmínek (20 °C, osv�tlení104 lux). Líhnutí trvá 80 hodin. Do každé 
koncentrace o objemu 10 ml testované látky je nasazeno 5 kus� vylíhlých D.manga. Test trvá 
48 hodin p�i teplot� 20 °C, bez aerace, bez osv�tlení a bez krmení. B�hem testu se hodnoty 
ode�ítají po 24 a 48 hodinách a ode�ítají se uhynulí a imobilizovaní jedinci [29, 30, 31]. 

Obr. 12.: Daphnia manga[33] 

Platnost a vyhodnocení 

Test je platný, pokud koncentrace rozpušt�ného kyslíku v testovaných roztocích na konci 
testu je v�tší nebo rovna 2 mg�l-1 a koncentrace testované látky neklesla pod 80 % nominální 
koncentrace. 10 % mortalita nebo imobilizace jedinc� v kontrolním roztoku ukazuje na 
správnost p�ípravy roztoku a životaschopnost jedinc�. Zjišt�ná hodnota EC50 pro dichroman 
draselný musí být ve schod� s výsledky odpovídajícími pro standard od 0,6 mg�l-1 do  
1,7 mg�l-1[30, 31].  
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2.7.2. Thamnotoxkit FTM

Ú�el testu 

Test je vhodný pro hodnocení odpad� a kal�, odpadních vod a �í�ních sediment�. Cílem 
je zjišt�ní ú�ink� látek, výluh� odpad�, odpadních vod apod. na mortalitu organismu 
Thamnocephalus platyurus(obr. 13) [29]. 

Testovací organismus 

T. platyurus pat�í do �ádu žábronožek (Anostraca) do t�ídy lupenonožc� (Branchiopoda). 
T�lo není chrán�no žádnou ochranou schránkou, je protáhlé a m�kké, složené z mnoha �lánk�
[34].  

Princip testu 

Principem je sledování mortality organismu T. platyurus. Líhnutí cyst se zahajuje 20 až 22 
hodin p�e nasazením testu. Provádí se v destilované vod� �ed�né standardní vodou v pom�ru 
1:8 (2,5 ml standardní vody a 17,5 ml destilované vody). Teplota je 25 °C a osv�tlení 
4 000 lux. Po 20 – 22 hodinách inkubace se pomocí mikropipety T.platyurus p�enáší 
do mikrodesti�ky, která je napln�na r�znými koncentracemi testovaného vzorku. Každá 
jamka mikrodesti�ky je napln�na 1 ml vzorku a nasazuje se do ní 10 jedinc� T. platyurus. 
Po nasazení je deska p�ekryta parafilmem a nechá se po tm� inkubovat p�i 25 °C. Doba 
inkubace je stanovena na 24 hodin [35].  

Obr. 13.: Thamnocephalusplatyurus a cysty [36,37] 
Platnost a vyhodnocení  

Test je platný, jestliže mortalita v kontrolním vzorku nep�evyšuje 10% mortalitu. Larvy 
se považují za mrtvé, pokud b�hem 10 vte�in pozorování nevykonají žádný pohyb. 
Spo�ítáním mrtvých jedinc� se stanoví procento uhynulých T. platyurus v r�zných 
koncentracích. Výsledkem testu je hodnota LC50 [35]. 



34 

2.7.3. Test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor 

Ú�el testu 

Test se používá pro testování toxicity suspenzí a roztok� látek, odpadních vod aj.. 
Stanovuje se zde ú�inek látky na vegetativní r�st Lemna minor (obr. 14). Testuje se inhibice 
r�stu podle r�stové k�ivky. 

Testovací organismus 

Lemna minor pat�í do odd�lení krytosemenných rostlin (Magnoliophyta), t�ídy 
jednod�ložných (Liliopsida) a �eledi Lemnaceae. Ok�ehek roste na hladin� stojatých vod.             
Za dobrých podmínek vytvá�ejí husté porosty, p�es které neproniká slune�ní zá�ení a vede            
tak ke zhoršení kvality vody. Lemna minor je drobná rostlina s plochým lístkem, ze kterého 
vyr�stá jeden ko�en. Zdravé rostlinky jsou tvo�eny 2-5 lístky [38]. 

Princip testu 

Lemna minor se nechá r�st v r�zných koncentracích zkoumané látky, která je rozpušt�na 
ve standardním živném roztoku p�i laboratorní teplot� a osv�tlení 6 500 – 10 000 lux.                 
Do kádinky s testovanou látkou je nasazeno 9 – 12 lístk�. Tento po�et musí být v každé 
kádince stejný. Ok�ehek je vystaven ú�ink�m testované látky po dobu 7 dní a každých 24 
hodin se zaznamenává stav a po�et lístk�. Ú�inek testované látky se ur�uje podle rychlosti 
r�stu a hmotnosti biomasy. 

Obr. 14.: Lemna minor [39] 

Platnost a vyhodnocení testu 

Porovnání r�stu  L. minor v testovaných roztocích se provádí  pomocí hodnot IC50. Pokud 
testovaná látka vykazuje stimulaci r�stu, hodnota IC50 se nestanovuje. Ú�inek se posuzuje 
podle rychlosti r�stu, kone�né biomasy a plochy pod r�stovou k�ivkou. 
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Test je platný, pokud po�et lístk� v kontrole vzrostl na osminásobek, pH v kontrolním 
vzorku nevzrostlo o 1,5 jednotky a hodnota IC50 u dichromanu draselného byla v rozsahu 10 
až 60 mg�l-1[38]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 

Cílem zadané diplomové práce bylo ekotoxikologické hodnocení vybraných platinových 
kov�. Jako testované látky byly vybrány slou�eniny platiny a palladia. Pro ekotoxikologické 
hodnocení byly využity 3 biotesty na akvatických organismech a to Thamnotoxkit FTM 

na organismu Thamnocephalus platyurus, Daphtoxkit FTM na testovacím organismu Daphnia 
manga. Dále byl vybrán test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor. 

Slou�eniny platiny a palladia byly rozpušt�ny v 5% kyselin� chlorovodíkové (HCl)            
a vyskytovaly se ve form� chlorokomplex� PtIV(oznac�ní platina I.) a PdII (ozna�ení 
palladium). Další testovanou látkou byla K2PtCl6 (ozna�ení platina II.) rozpušt�na 
v deionizované vod�. Testované látky byly na�ed�ny na koncentraci 100 mg�l-1, a takto 
p�edstavovaly základní roztoky používané k p�íprav� koncentra�ních �ad jednotlivých 
testovaných slou�enin. U t�ch látek, které byly rozpušt�ny v 5% HCl, bylo následn� upraveno 
pH na hodnoty odpovídající podmínkám jednotlivých test�, aby byly zajišt�ny optimální 
podmínky odpovídající danému testovacímu organismu. Používané koncentrace byly 
p�ipraveny �ed�ním zásobních roztok� podle rovnice: 

c1V1 = c2V2, kde 

c1    koncentrace zásobního roztoku testované látky 

V1   objem zásobního roztoku testované látky 

c2    požadované koncentrace testované látky 

V2   objem testovaného roztoku  

3.1. Thamnotoxkit FTM

3.1.1. P�íprava standardní vody 

Test obsahuje 5 ampulí obsahující koncentrované roztoky solí (NaHCO3, CaSO4, MgSO4

a KCl), které organismy pot�ebují pro svou optimální životaschopnost. Obsahy jednotlivých 
Ampulíbyly kvantitativn� p�evedeny do 1000 ml odm�rné ba�ky a ta byla dopln�na 
destilovanou vodou. 

Standardní voda slouží jako médium pro inkubaci cyst a jako �edící medium p�i �ed�ní 
základních roztok� testovaných látek na pot�ebné koncentrace v testech p�edb�žných                       
a základních. P�ed použitím je pot�eba vždy standardní vodu minimáln� 15 minut 
provzdušnit. 

3.1.2. Inkubace cyst 

Inkubace se provád�la 24 hodin p�ed za�átkem testování. Standardní voda pro inkubaci 
cyst byla p�ipravována smícháním 17,5 ml destilované vody s 2,5 ml standardní sladké vody. 
Vialky s cystami byly napln�ny 1 ml této vody a byly 30 minut prot�epávány. Cysty                      



37 

se následn� kvantitativn� p�evád�ly do Petriho misky, kam bylo p�idáno 10 ml standardní 
sladké vody. Inkubace se provád�la 20 až 22 hodin p�i teplot� 25 °C a 3 000 – 4 000 lux. 

3.1.3. P�enos vylíhlých jedinc� na mikrodesku 

P�enos �erstv� vylíhlých jedinc� T. platyurus se provád�l pomocí mikropipety, kdy bylo 
p�ibližn� 40 jedinc� p�evedeno do rozplavovací kom�rky v mikrodesce. Následn� bylo do t�í 
testovacích kom�rek p�eneseno po 10 jedincích. Pro usnadn�ní p�enosu a správnému 
napo�ítání organism� byla použita sv�telná deska. 

Sloupce testovací mikrodesky jsou ozna�eny �ísly 1 až 6 a �ádky jsou ozna�eny písmeny 
A, B, C. Každá kom�rka byla napln�na 1 ml p�íslušné koncentrace. Použit� koncentrace 
pro testované platinové kovy jsou uvedeny v tabulce �. 4. P�i napln�ní testovací desky, byla 
p�ikryta parafilmem a uzav�ena ví�kem. Deska byla vložena do inkubátoru bez osv�tlení 
a teplot� 25 °C na dobu 24 hodin. 

Tab. �. 4.: Koncentra�ní �ady pro T. platyurus
Testovaný prvek P�edb�žný test [mg�l-1] Základní test [mg�l-1] 

Pt I. 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,04; 0,08; 0,12; 0,16; 0,2; 0,4 
Pt II. 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,04; 0,08; 0,12; 0,16; 0,2; 0,4 
Pd 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1 

3.1.4. Vyhodnocení testu 

Po ukon�ení testu byl zjišt�n po�et mrtvých jedinc� pro každou koncentraci. Z celkového 
po�tu mrtvých jedinc� pro každou koncentraci bylo vypo�teno procento úmrtnosti. Následn�
byla sestrojena grafická závislost procentuální úmrtnosti na logaritmu testovaných 
koncentrací. Z rovnice lineární regrese byla vypo�tena hodnota 24hLC50.  

3.2. Daphtoxkit FTM

3.2.1. P�íprava standardní vody 

Sou�ástí tohoto testu jsou rovn�ž koncentrované roztoky solí dodávané v jednotlivých 
ampulích a to (NaHCO3, CaCl, MgSO4 a KCl), které organismy pot�ebují pro svou 
životaschopnost. Obsahy jednotlivých ampulí byly kvantitativn� p�evedeny do 2000 ml 
odm�rné ba�ky a ta byla dopln�na destilovanou vodou. 

Standardní voda op�t slouží jako médium pro inkubaci cyst a jako �edící medium. P�ed 
použitím je pot�eba vždy standardní vodu minimáln� 15 minut provzdušnit 

3.2.2. Inkubace cyst 

Inkubace za�ala vždy 80 hodin p�ed nasazením testu. Cysty z ampulky byly kvantitativn�
p�evedeny na mikrosítko a pro odstran�ní veškeré tekutiny, ve které byly cysty uchovávány, 
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byly promyty kohoutkovou vodou. Cysty se následn� p�evedly na Petrino misku, která 
obsahovala 15 ml standardní provzdušn�né vody. Cysty D. manga se nechaly inkubovat po 80 
hodin p�i teplot� 20 – 22 °C za osv�tlení 6 000 lux. P�ed nasazením testu musely být 
D. manga nakrmeny �asou Spirulina macroalagae, aby v pr�b�hu 48 hodinového testu 
nedocházelo ke zhoršení kondice testovacích organism�. 

3.2.3. P�enos vylíhlých jedinc� na desku 

P�enos �erstv� vylíhlých jedinc� D. manga se provád�l pomocí mikropipety, kdy bylo 
p�ibližn� 20 jedinc� p�evedeno do rozplavovací kom�rky v desce. Následn� bylo do �ty�
testovacích kom�rek p�eneseno po p�ti jedincích. Pro usnadn�ní p�enosu a správnému 
napo�ítání organism� byla použita sv�telná deska. 

Sloupce testovací mikrodesky jsou ozna�eny �ísly 1 až 6 a �ádky jsou ozna�eny písmeny 
A, B, C a D. Každá kom�rka byla napln�na 10 ml p�íslušné koncentrace. Použité koncentrace 
v p�edb�žných a základních testech pro testované platinové kovy jsou uvedeny v tabulce �. 5. 
Po napln�ní testovací desky, byla tato p�ikryta parafilmem a uzav�ena ví�kem. Deska byla 
vložena do inkubátoru bez osv�tlení a teplot� 20 °C na dobu 48 hodin. 

Tab. �. 5:Koncentra�ní �ady pro D.manga
Testovaný prvek P�edb�žný test [mg�l-1] Základní test [mg�l-1] 

Pt I. 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,08; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18;0,2 
Pt II. 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,08; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18;0,2 
Pd 0,05; 0,01; 0,5; 1;10 0,05; 0,01; 0,5; 1; 5 

3.2.4. Vyhodnocení testu 

Po 24 a 48 hodinách byl zjišt�n po�et imobilizovaných a mrtvých jedinc�. Z celkového 
po�tu mrtvých a imobilizovaných jedinc� pro každou koncentraci bylo vypo�teno procento 
úmrtnosti, které bylo následn� p�evedeno na probitové hodnoty. Následn� byla sestrojena 
grafická závislost probitových hodnot na logaritmu testovaných koncentrací. Z rovnice 
lineární regrese byla vypo�tena hodnota 24hEC50a 48hEC50.  

3.3. Test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor

3.3.1. P�íprava standardní vody 

Do osmi 200 ml odm�rných ban�k byly p�ipraveny zásobní roztoky pro makro a 
mikroložky. Koncentrace a složení jednotlivých zásobních roztok� makroa mikrosložekje 
uvedeno v tabulce. Tyto roztoky dále sloužily pro p�ípravu kone�ného živného media. Do 
1 000 ml odm�rné ba�ky se nalilo vždy po 20 ml ze zásobních roztoku obsahujících 
makrosložky (1, 2 a 3) a 1 ml ze zásobních roztok� obsahující mikrosložky (4, 5, 6, 7 a 8). 
Nakonec se odm�rná ba�ka doplnila destilovanou vodou. 



39 

Tab. �. 6: Živné medium pro Lemna minor
Roztok Makrosložky [mg�l-1] Roztok Mikrosložky [mg�l-1] 

I. KNO3 350,0 IV. H3BO3 0,120 
I. KH2PO4 90,0 V. ZnSO4�7H2O 0,180 
I. K2HPO4 12,6 VI. Na2MoO4�2H2O 0,044 
II. MgSO4�7H2O 100,0 VII. MnCl2�4H2O 0,180 
III. Ca(NO3)�4H2O 295,5 VIII. FeCl3�6H2O 0,760 

      VIII. EDTA 1,500 

3.3.2. Provedení testu 

Do 100 ml odm�rných ban�k byly p�ipraveny p�íslušné koncentrace testovaných látek 
(tab.7). Následn� byl tento objem p�eveden do 150 ml kádinky. Do každé kádinky bylo 
p�evedeno dev�t lístk� Lemna minor. Po�et lístk� musel být vždy shodný. Kádinky 
byly následn� p�ekryty potraviná�skou folií a vystaveny osv�tlení v rozmezí 6 500 až 10 000 
lux. 

Tab. �.7: Koncentra�ní �ady pro Lemna minor
Testovaný prvek Koncentra�ní �ada [mg�l-1] 

Pt I. 0,0185; 0,0375; 0,075; 0,15; 0,3; 0,625; 1,25; 2,5; 5; 10 
Pt II. 0,0185; 0,0375; 0,075; 0,15; 0,3; 0,625; 1,25; 2,5; 5; 10 
Pd 0,0185; 0,0375; 0,075; 0,15; 0,3; 0,625; 1,25; 2,5; 5; 10 

3.3.3. Vyhodnocení testu 

Test se vyhodnocoval podle rychlosti r�stu a množství kone�né biomasy. P�i stanovení 
inhibice r�stu byl pro každou koncentraci a kontrolu spo�ítán po�et lístk� na konci testu. 
Jednotlivé r�stové rychlosti byly vypo�ítány podle vzorce: 

�i r�stová rychlost v testované koncentraci 

N0 po�et lístku na za�átku test 

Nn po�et lístk� na konci testu 

tn doba trvání testu (dny) 

Ze získaných hodnot � pro každou koncentraci byla vypo�tena inhibice r�stu I� v % podle 
rovnice: 

�i r�stová rychlost v testované koncentraci 

�c r�stová rychlost v kontrole 
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Pro stanovení inhibice r�stu s porovnáním hmotnosti kone�né biomasy byla pro každou 
testovanou koncentraci zjišt�na hmotnost kone�né biomasy. Inhibice r�stu se potom 
vypo�etla podle rovnice: 

IB Procento redukce biomasy 

Bi kone�ná biomasa v testované koncentraci 

Bc kone�ná biomasa v kontrole 

Výsledné hodnoty IC50 byly vypo�teny pomocí rovnice lineární regrese, která byla 
získána z grafu závislosti inhibicí I� a IB na dekadickém logaritmu testovaných koncentrací. 
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4. VÝSLEDKY 

K hodnocení ekotoxicity vybraných platinových kov� byly vybrány testy popsané 
v experimentální �ásti. U všech t�í test� byly provedeny p�edb�žné a základní testy. Pomocí 
standardu dichromanu draselného byly provedeny referen�ní testy k ov��ení správnosti 
provád�ní test�, kvality a citlivosti organism�. Výsledky jednotlivých test� jsou názorn�
zpracovány v tabulkách. 

4.1. Referen�ní testy 

Referen�ní testy byly provád�ny stejnou metodikou a za stejných podmínek jako testy 
s testovanou látkou. Jako standard byl použit dichroman draselný. Vypo�tené hodnoty LC50, 
EC50 a IC 50 pro jednotlivé testovací jsou uvedeny v tabulkách 8, 9 a10. 

Tab. �. 8: Výsledky referen�ního testu na organismu T.platyurus
c [mg�l-1] mortalita [%] log c  

0 0   
0,032 3,3 -1,495 
0,056 46,6 -1,252 
0,100 80 -1,000 
0,180 90 -0,745 
0,320 100 -0,495 

Hodnota 24hLC50 u Thamnocephalus platyurus pro dichroman draselný byla vypo�tena 
z grafické závislosti procenta úmrtnosti na logaritmech hodnot p�íslušných koncentrací. 
Pomocí rovnice regrese byla hodnota 24hLC50 stanovena na 0,071 mg�l-1. Deklarovaná 
hodnota pro tento test je 0,1 mg�l-1, proto výsledky našich test� mohou být považovány 
za validní 

Tab. �. 9: Výsledky referen�ního testu na organismu D. manga

c [mg�l-1] Mortalita [%] probity log c 
  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   
0 0 0 2,000 2,000  

0,32 5 15 3,355 3,964 -0,4949 
0,56 25 50 4,326 5,000 -0,2518 
1,00 65 85 5,385 6,036 0 
1,80 85 100 6,036 8,000 0,25527 
3,20 100 100 8,000 8,000 0,50515 

Hodnoty pro referen�ní test na D. manga byly vypo�teny z grafické závislosti probitových 
hodnot na logaritmu p�íslušných koncentrací. Hodnota 24hEC50 �inila 0,81 mg�l-1a hodnota 
48hEC50 = 0,54 mg�l-1. Hodnoty EC50 pro referen�ní test s dichromanem draselným 
na  D. manga jsou pro 24 hodinový test 1,3 mg�l-1 a pro 48 hodinový test 0,75 mg�l-1. 
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Tab. �. 10:Výsledky referen�ního testu na organismu Lemnaminor
  porovnání rychlosti r�stu porovnání hmotnosti kone�né biomasy   

c [g�l-1] r�stová rychlost � I� [%] m [g] IB [%] log c 
0 0,008252   0,0081     
5 0,007425 10,01 0,0071 12,3 0,699 

10 0,006612 19,87 0,0050 38,3 1,000 
20 0,005920 28,25 0,0058 28,4 1,301 
30 0,004015 51,35 0,0033 59,3 1,477 
40 0,002630 68,13 0,0031 61,7 1,602 
50 0,000627 92,39 0,0008 90,1 1,699 

Hodnoty 168hIC50 pro dichroman draselný u L. minorhodnoceny pomocí metody 
porovnání rychlosti r�stu a metody porovnání hmotnosti kone�né biomasy. Hodnota 
168hIC50 metodou porovnání rychlosti r�stu byla vypo�tena na 34,66 mg�l-1 a metodou 
kone�né biomasy na 30,95 mg�l-1. Deklarovaná hodnota pro tento test je v rozmezí 10 – 
60 mg�l-1. 

4.2. Platina I. 

4.2.1. Thamnotoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole 3.1.3. v tabulce �. 4. 
V tabulce �. 11 jsou uvedeny vypo�tené mortality v % odpovídající jednotlivým testovaným 
koncentracím.  

Tab. �. 11: Výsledky p�edb�žného testu na organismu T.platyurus
c [mg�l-1] mortalita [%] log c 

0 3,3  
0,05 6,7 -1,301 
0,01 73,3 -2,000 
0,50 100,0 -0,301 
1,00 100,0 0,000 

10,00 100,0 1,000 

Na základ� získaných hodnot z p�edb�žného testu, byla stanovena užší koncentra�ní �ada 
pro základní test (tab. �. 4). Výsledky ze základního testu jsou uvedeny v tabulce 12. 
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Tab. �. 12: Výsledky základního testu na organismu T.platyurus
c [mg�l-1] mortalita [%] log c 

0 0,0  
0,04 0,0 -1,398 
0,08 3,3 -1,097 
0,12 10,0 -0,921 
0,16 26,7 -0,796 
0,20 100,0 -0,699 
0,40 100,0 -0,398 

Hodnota 24hLC50 byla vypo�tena ze závislosti mortality na log použitých koncentrací 
pomocí regresní p�ímky a byla stanovena na 0,159 mg�l-1. 

4.2.2. Daphtoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole �. 3.2.3 v tabulce �. 5. 
V tabulce �. 13 jsou uvedeny ode�tené hodnoty pro p�edb�žný test. Spole�n� s testovanou 
látkou byla provád�na kontrola, kde mortalita kontrolních organism� byla nulová, což sv�d�í 
o dobrých podmínkách pro testovací organismy, nebo� tolerovaná mortalita v kontrole 
pro validitu výsledk� je 10%. 

Tab. �. 13.:Výsledky p�edb�žného testu na organismu D. manga
c [mg�l-1] mortalita [%] probity log c 

  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   
0 0 0 2 2 0 

0,05 20 40 4,158 4,747 -1,301 
0,1 50 45 5 4,874 -1 
0,5 90 100 6,282 8 -0,301 
1 100 100 8 8 0 

10 100 100 8 8 1 

Na základ� získaných hodnot z p�edb�žného testu, byla stanovena užší koncentra�ní �ada 
pro základní test (tab. �. 5). Výsledky ze základního testu jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tab. �. 14.:Výsledky základního testu na organismu D. manga

c [mg�l-1] mortalita [%] probity log c 
  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   
0 0 0 2,000 2,000 0 

0,08 40 40 4,747 4,747 -1,301 
0,12 40 45 4,747 4,874 -0,9208 
0,14 60 50 5,253 5,000 -0,8539 
0,16 55 75 5,126 5,674 -0,7959 
0,18 65 90 5,385 6,282 -0,7447 
0,2 70 100 5,240 8,000 -0,6990 
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Hodnota 24hEC50 byla vypo�tena ze závislosti probitových hodnot na log použitých 
koncentrací pomocí rovnice regresní p�ímky a byla stanovena na 0,121 mg�l-1. Hodnota 
48hEC50 byla vypo�tena na 0,109 mg�l-1. 

4.2.3. Test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor 

Test byl proveden s roztoky o koncentraci uvedené v kapitole 3.3.2  tab. �. 7. V tab. 15 
jsou uvedeny vypo�tené hodnoty pro r�stovou rychlost a kone�nou biomasu ok�ehku. 
V žádné z testovaných koncentrací nedošlo k inhibici, ale k opa�nému efektu tzv. efekt 
hormeze, kdy toxická látka v menším množství p�sobí jako stimulant r�stu. Z tohoto d�vodu, 
nemohla být pro ok�ehek vypo�tena hodnota 168hIC50. 

Tab. �. 15: P�edb�žný test na L. minor
  porovnání rychlosti r�stu porovnání hmotnosti kone�né biomasy   

c [g�l-1] r�stová rychlost � I� [%] m [g] IB [%] log c 

0 0,0102   0,0096     

0,018 0,0223 -117,94 0,0755 -707,92 -1,7447 

0,03 0,0215 -110,28 0,0745 -676,04 -1,5228 

0,075 0,0220 -114,77 0,0665 -592,71 -1,1249 

0,15 0,0222 -117,07 0,068 -608,33 -0,8239 

0,3 0,0229 -123,01 0,0671 -598,96 -0,5229 

0,62 0,0229 -121,37 0,0622 -54739 -0,2076 

1,25 0,0218 -113,04 0,064 -566,66 0,0969 

2,5 0,0160 -110,97 0,0692 -620,83 0,3979 

5 0,0198 -93,26 0,0433 -351,04 0,6989 

10 0,0191 -86,38 0,0396 -312,5 1 

Pro v�tší p�ehlednost výsledk� získaných v testech ekotoxicity na jednotlivých 
organismech pro komplexní slou�eninu platiny ozna�enou jako Platina I. Jsou uvedeny v 
následující tabulce 16. 

Tab. �.16 : Výsledné hodnoty pro platinu I. 

testovací organismus stanovovaná hodnota platina I. [mg�l-1] 
Thamnocefalusplatyurus 24hLC50 0,159 
Daphnia manga 24hEC50 0,121 
Daphnia manga 48hEC50 0,109 
Lemna minor* 168hIC50  - 
Lemna minor** 168hIC50  - 

*    metoda porovnání rychlosti r�stu 

** metoda porovnání hmotnosti kone�né biomasy 



45 

4.3. Platina II. 

4.3.1. Thamnotoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole 3.1.3. v tabulce �. 4. 
Jelikož nebylo dostate�né množství standardu testované látky, vycházelo se p�i p�íprav�
koncentra�ní �ady pro p�edb�žný test z poznatk� získaných testováním Platiny I. (tab. 11). 
Pro základní test byla vybrána užší koncentra�ní �ada (tab. 4). Výsledky mortality vyjád�ené 
v procentech odpovídající jednotlivým testovaným koncentracím jsou zaznamenány 
v tab. �. 17. 

Tab.�. 17 :Výsledky základního testu na organismuT. platyurus
c [mg�l-1] mortalita [%] log c 

0 0   

0,04 0 -1,39794 

0,08 10 -1,09691 

0,12 26,7 -0,92082 

0,16 56,7 -0,79588 

0,2 100 -0,69897 

0,4 100 -0,39794 

Hodnota 24hLC50 byla vypo�tena ze závislosti mortality na log použitých koncentrací 
pomocí regresní p�ímky a byla stanovena na 0,143 mg�l-1. 

4.3.2. Daphtoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole �. 3.2.3 v tabulce �. 5. 
Vycházelo se z koncentrací nam��ených pro Platinu I. V tabulce �. 13 jsou uvedeny nam��ené 
hodnoty pro p�edb�žný test. Spole�n� s testovanou látkou byla provád�na kontrola, u které 
mortalita kontrolních jedinc� byla 5%, což je v mezích, které jsou dány pro validitu výsledk�
test�.  

Tab. �. 18.: Výsledky základního testu na organismu D. manga

c [mg�l-1] mortalita [%] probity log c 

  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   

0 5 5 3,355 3,355 0 

0,08 30 55 4,476 5,126 -1,0969 

0,12 20 60 4,158 5,253 -0,9208 

0,14 35 80 4,615 5,842 -0,8539 

0,16 40 85 4,747 6,036 -0,7959 

0,18 25 95 4,326 6,645 -0,7447 

0,2 80 100 5,842 8 -0,699 
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Na základ� získaných hodnot z p�edb�žného testu, byla stanovena užší koncentra�ní �ada 
pro základní test (tab. �. 5). Výsledky ze základního testu jsou uvedeny v tabulce 18. 

Hodnota 24hEC50 byla vypo�tena ze závislosti probitových hodnot na log použitých 
koncentrací pomocí regresní p�ímky a byla stanovena na 0,192 mg�l-1. Hodnota 48hEC50 byla 
vypo�tena na 0,092 mg�l-1. 

4.3.3. Test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor 

Test byl proveden s roztoky o koncentraci uvedené v kapitole 3.3.2 v tab. �. 7.  V tab. 19 
jsou uvedeny vypo�tené hodnoty pro inhibici r�stu a kone�nou biomasu ok�ehku. Jen ve dvou 
testovaných koncentrací u kone�né biomasy došlo k inhibici a z tohoto d�vodu, nemohla být 
pro ok�ehek vypo�tena hodnota 168hIC50.  

Tab. �. 19: Výsledky p�edb�žného testu na organismu L. minor
  porovnání rychlosti r�stu porovnání hmotnosti kone�né biomasy   

c [g�l-1] r�stová rychlost � I� [%] m [g] IB [%] log c 

0 0,0102   0,0096     

0,018 0,0109 -6,2 0,0098 -2,08 -1,7447 

0,03 0,011 -7,56 30163 -69,79 -1,5228 

0,075 0,012 -17,48 0,0122 -27,08 -1,1249 

0,15 0,0139 -35,87 0,0184 -91,67 -0,8239 

0,3 0,0118 -15,15 0,0137 -45,71 -0,5229 

0,62 0,0149 -45,77 0,016 -66,66 -0,2076 

1,25 0,0149 -45,06 0,0067 30,21 0,0969 

2,5 0,0162 -61,06 0,0219 -127,08 0,3979 

5 0,019 -35,66 0,0057 40,62 0,6989 

Výsledné hodnoty LC50, EC50 a IC50 vypo�tené na základ� výsledk� jednotlivých test�
ekotoxicity pro komplexní slou�eninu platiny ozna�enou jako Platina II. jsou uvedeny v 
následující tabulce 20. 

Tab. �.20:Výsledné hodnoty LC50, EC50 a IC50 

testovací organismus stanovovaná hodnota platina II. [mg�l-1] 
Thamnocefalusplatyurus 24hLC50 0,143 
Daphnia manga 24hEC50 0,192 
Daphnia manga 48hEC50 0,092 
Lemna minor* 168hIC50 -  
Lemna minor** 168hIC50 -  

*    metoda porovnání rychlosti r�stu 

** metoda porovnání hmotnosti kone�né biomasy 



47 

4.4. Palladium 

4.4.1. Thamnotoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole 3.1.3. v tabulce �. 4. 
V tabulce �. 21 jsou uvedena vypo�tená procenta mortality odpovídající jednotlivým 
koncentracím testované látky v tomto p�edb�žném testu.  

Tab. �. 21: Výsledky p�edb�žného testu na organismu na T.platyurus

c [mg�l-1] mortalita [%] log c 

0 0 ��

0,05 0 -1,301 

0,1 3,3 -1 

0,5 86,6 -0,301 

1 100 0 

10 100 1 

 Na základ� získaných hodnot z p�edb�žného testu, byla stanovena užší koncentra�ní �ada 
pro základní test (tab. �. 4).  Výsledky ze základního testu jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tab. �.22: Výsledky základního testu na organismu T. platyurus

c [mg�l-1] mortalita [%] log c 

0 0 ��

0,0625 13,3 -1,2041 

0,125 23,3 -0,9031 

0,25 40 -0,6021 

0,5 50 -0,301 

0,75 63,3 -0,1249 

1 96,7 0 

Hodnota 24hLC50 byla vypo�tena ze závislosti mortality na log použitých koncentrací 
pomocí regresní p�ímky a byla stanovena na 0,327mg�l-1. 

4.4.2. Daphtoxkit FTM

Použité koncentrace pro p�edb�žný test jsou uvedeny v kapitole �. 3.2.3 v tabulce �. 5. 
V tabulce �. 23 jsou uvedeny nam��ené hodnoty pro p�edb�žný test. Spole�n� s testovanou 
látkou byla provád�na kontrola. 
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Tab. �.23.: Výsledky p�edb�žného testu na organismu D. manga

c [mg�l-1] mortalita [%] probity log c 

  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   

0 0 0 2 2 0 

0,05 0 10 2 3,718 -1,301 

0,1 5 25 3,355 4,326 -1 

0,5 15 30 3,964 4,476 -0,301 

1 25 35 4,326 4,615 0 

10 100 100 8 8 1 

Na základ� získaných hodnot z p�edb�žného testu, byla stanovena koncentra�ní �ada pro 
základní test (tab. �. 5).  Výsledky ze základního testu jsou uvedeny v tabulce 24. 

Tab. �. 24.: Výsledky základního testu na organismu D. manga

c [mg�l-1] mortalita [%] probity log c 

  24 hod 48 hod 24 hod 48 hod   

0 0 0 2 2   
0,05 0 10 2 3,718 -1,301 
0,1 10 30 3,718 4,476 -1 
0,5 30 40 4,476 4,747 -0,301 
1 35 60 4,615 5,253 0 
5 100 100 8 8 5,698 

Hodnota 24hEC50 byla vypo�tena ze závislosti probitových hodnot na log použitých 
koncentrací pomocí regresní p�ímky a byla stanovena na 0,508mg�l-1. Hodnota 48hEC50 byla 
vypo�tena na 0,311mg�l-1. 

4.4.3. Test inhibice r�stu ok�ehku menšího Lemna minor 

Test byl proveden s roztoky o koncentra�ní �ad� uvedené v kapitole 3.3.2 v tab. �. 7.  
V tab. 19 jsou uvedeny vypo�tené hodnoty pro inhibici r�stu a kone�nou biomasu ok�ehku. 
Jen u t�í testovaných koncentrací p�i hodnocení testu prost�ednictvím kone�né biomasy došlo 
k inhibici a z tohoto d�vodu, nemohla být pro ok�ehek vypo�tena hodnota 168hIC50. 
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Tab. �. 25: P�edb�žný test na L. minor
  porovnání rychlosti r�stu porovnání hmotnosti kone�né biomasy   

c [g�l-1] r�stová rychlost � I� [%] m [g] IB [%] log c 

0 0,0102   0,0096     

0,018 0,0109 -6,54 0,0047 51,04 -1,7447 

0,03 0,0118 -15,45 0,0066 31,25 -1,5228 

0,075 0,0121 -17,76 0,02 -108,33 -1,1249 

0,15 0,0119 -15,774 0,0136 -46,67 -0,8239 

0,3 0,015 -46,81 0,0188 -95,83 -0,5229 

0,62 0,0144 -40,46 0,0088 8,33 -0,2076 

1,25 0,0152 -48,33 0,0239 -148,96 0,0969 

2,5 0,0151 -46,98 0,019 -97,92 0,3979 

5 0,0152 -48,67 0,0198 -106,25 0,6989 

Výsledné hodnoty LC50, EC50 a IC50 vypo�tené pro palladium jsou pro lepší porovnání 
výsledk� test� na jednotlivých organismech uvedeny následující tabulce. 

Tab. �.26: Výsledné hodnoty LC50, EC50 a IC50 

testovací organismus stanovovaná hodnota palladium. [mg�l-1] 
Thamnocefalusplatyurus 24hLC50 0,327 
Daphnia manga 24hEC50 0,508 
Daphnia manga 48hEC50 0,311 
Lemna minor* 168hIC50  - 
Lemna minor** 168hIC50  - 

*    metoda porovnání rychlosti r�stu 

** metoda porovnání hmotnosti kone�né biomasy 
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5. DISKUZE VÝSLEDK�

Cílem této diplomové práce bylo stanovit a posoudit ekotoxicitu vybraných platinových 
kov�. Testovanými kovy byly platina a palladium, které byly testovány prost�ednictvím t�í 
ekotoxikologických test�. Využity byly testy na vodních bezobratlých korýších 
Daphtoxkit FTM na organismu D. manga a Thamnotoxkit FTM na testovacím organismu 
T. platyurus. Dalším testem, byl test fytotoxicity na ok�ehku menším Lemna minor. 

Všechny testy byly provedeny v souladu s platnou metodikou. Pro ov��ení správnosti byly 
provedeny referen�ní testy za použití standardní látky dichromanu draselného. Hodnoty 
získané pomocí referen�ních test� byly v rozmezí hodnot deklarovaných výrobci toxkit�, 
pop�. uvedenými v norm� pro testovací organismus Lemna minor, odpovídajícím standard�m. 
Z t�chto d�vod�, mohou být výsledky provedených test� považovány za validní. 

Pro dobré porovnání a zhodnocení výsledných hodnot jsou získaná data shrnuta 
v následující tabulce 27. 

Tab. �. 27: vypo�tené hodnoty akutní toxicity  

 Organismus, vypo�tená hodnota platina I. [mg·l-1] platina II. [mg·l-1] palladium [mg·l-1] 
Thamnocephalusplatyurus, LC50 0,159 0,143 0,327 
Daphnia manga, 24EC50 0,121 0,192 0,508 
Daphnia manga, 48EC50 0,109 0,092 0,311 
Lemna minor*  -  - -  
Lemna minor**  -  - -  

*    metoda porovnání rychlosti r�stu 

** metoda porovnání hmotnosti kone�né biomasy 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že nejvyšší ekotoxicitu m�la platina, zatím 
co nejnižší ekotoxocitu vykazovalo palladium. Pro lepší srovnání byly sestrojeny grafy, 
ze kterých jsou patrné rozdíly v ekotoxicit� zkoumaných kov�. Z graf� je z�ejmé, že hodnoty 
pro palladium jsou oproti platin� vyšší. Nejvyšší rozdíl je patrný v p�ípad� 48 hodinového 
testu na D. manga. Jak je uvedeno v tabulce 27, jsou hodnoty námi zjišt�né akutní toxicity 
testovaných kov� velmi nízké. P�i porovnání s údaji uvedenými v tabulce 28 lze proto 
na podklad� vypo�tených ekotoxikologických hodnot platinové kovy hodnotit jako velmi 
toxické látky. 

Tab. �. 28: Stupe� toxicity polutantu, klasifikovaný podle schématu skupiny odborník�
IMCO/FAO/UNESCO/WHO [40] 
Stupe� toxicity Práh akutní toxicity [mg.l-1] 
Prakticky netoxický 
Lehce toxický 
St�edn� toxický 
Toxický 
Velmi toxický 

> 10 000 
1000 - 10 000 
100 - 1000 
1 - 100 
< 1 
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A�koli jsou si akutní toxicity platiny I. a platiny II. velmi podobné, a to jak u testu na 
organismu T. platyurus tak i na D. manga (graf 2), lze souhrnn� konstatovat, že platina II je 
nejvíce toxická ze všech t�í zkoumaných látek. 

Graf 2: Porovnání LC 50 a EC50 pro platinu I. a platinu II. 

Graf 3: Porovnání LC50 pro platinu I., platinu II a palladium 
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Graf 4.: Porovnání EC50 48hod pro platinu I., platinu II a palladium
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Porovnání EC50 48hod pro platinu I., platinu II a palladium

na zástupcích bezobratlých byl 
byl sestrojen graf 5 
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6. ZÁV�R 

Tato diplomová práce se zabývala hodnocením ekotoxicity komplexních slou�enin 
vybraných platinových kov�, a to platiny a palladia. 

• Teoretická �ást práce se zabývá zpracováním literární rešerše, zam��ující 
se na zdroje a výskyt platinových kov� v životním prost�edí a na jejich toxicitu. 

• K hodnocení ekotoxicity PGE byly vybrány dva testy na vodních bezobratlých 
organismech a jeden test fytotoxicity. Testovanými organismy byly D. manga, 
T. platyurus a ok�ehek menší Lemna minor. 

• Testy byly provád�ny podle dané metodiky. Pomocí referen�ních test� byla 
ov��ena správnost provád�ných test� a citlivost testovacích organism�. 
Jako standard byl použit dichroman draselný. Výsledné hodnoty LC50, EC50 
a IC50 byly v rozmezí stanoveném pro danou referen�ní látku. 

• Z testovaných látek vykazovala vyšší toxicitu platina, jak pro slou�eninu platiny 
ozna�enou jako platina I, tak pro slou�eninu ozna�enou platina II. Z t�chto dvou 
sledovaných slou�enin platiny byla nejvyšší toxicita prokázána u platiny II. 
(K2PtCl6). Palladium z t�chto t�í testovaných komplex� vykazovalo ekotoxicitu 
nejnižší. 

• V rámci testu fytotoxicity na L. minor nemohly být hodnoty IC50 vypo�teny, 
nebo� ok�ehek nevykazoval (vyjma n�kolika málo p�ípad�) žádnou inhibici 
r�stu, spíše naopak, testované látky p�sobily v námi testovaných koncentracích 
stimula�n�.  

Na záv�r lze konstatovat, že ekotoxikologické testy jsou cenným nástrojem, díky 
kterému lze odhadnout efekt látek na životní prost�edí. Z výsledných hodnot je patrno, 
že platinové kovy mohou negativn� p�sobit na organismy a je tedy pot�eba se problematikou 
platinových kov� dále zabývat a podrobit je dalšímu zkoumání. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

PGE    Skupina platinových kov�
LC     Letální koncentrace 
EC     Efektivní koncentrace 
IC    Inhibi�ní koncentrace 
OC0    Orienta�ní koncentrace 0 
OC100    Orienta�ní koncentrace 100 
	SN    	eská technická norma 
EN    Evropská norma 
EDTA    Kyselina ethylendiaminotetraoctová 
K2Cr2O7   Dichronam draselný 


