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Úvod

Biologický monitoring, který je souèástí „Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské 
republiky ve vztahu k životnímu prostøedí“, znamená 
systematické sledování xenobiotik, jejich metabolitù èi 
dalších biomarkerù, prokazatelnì souvisejících s expo-
zicí, v tìlních tekutinách a tkáních èlovìka. Vychází 
z usnesení vlády Èeské republiky è. 369/1991 a ve Státním 
zdravotním ústavu probíhá od roku 1994. První etapa 
biologického monitoringu byla realizována v období 
1994–2003 v Benešovì, Plzni, Ústí n. Labem a Žïáru n. S. 
Od roku 2005 byly zvoleny nové oblasti – Praha, Liberec, 

Ostrava a Zlín (resp. Kromìøíž a Uherské Hradištì). Mezi 
sledované biomarkery expozice patøí vybrané toxické 
(Cd, Hg, Pb) a esenciální prvky (Cu, Se, Zn), z organic-
kých látek pak indikátorové kongenery PCB, vybrané 
chlorované pesticidy a ochratoxin A. Jako biomarker 
èasného úèinku je zaøazena cytogenetická analýza peri-
ferních lymfocytù. V roce 2005 byla sledována dospìlá 
populace (krev, moè a sérum dárcù krve) a kojící ženy 
(mateøské mléko). Výsledky zde prezentované zahrnují 
koncentrace vybraných toxických a benefitních prvkù 
v krvi a moèi dospìlých v roce 2005. Data byla zpracová-
na deskriptivní statistikou a jsou nadále podrobována 
detailnìjší analýze.

SOUHRN

SOUHRN
V rámci biologického monitoringu byly v roce 2005 sledovány hladiny kadmia, olova, rtuti, mìdi, selenu a zinku v krvi a moèi 

dospìlé populace. Koncentrace kadmia v krvi kuøákù (medián) byla vyšší než u nekuøákù (1,30 vs. 0,50 μg/l). U žen byly naleze-
ny vyšší koncentrace kadmia v moèi ve srovnání s muži, u obou pohlaví byl pozorován vzestup hladin kadmia v moèi s vìkem. 
Koncentrace olova v krvi byly vyšší u mužù (35,4 μg/l) než u žen (26,6 μg/l) a stoupaly s vìkem. Koncentrace rtuti v krvi u mužù 
a žen byly 0,91 a 1,16 μg/l. Hladina selenu v krvi dospìlých byla 111 μg/l, hodnoty mìdi a zinku v krvi byly v normì a stabilizo-
vané. Muži mìli významnì nižší koncentrace mìdi v krvi ve srovnání se ženami neužívajícími a užívajícími orální antikoncepci 
(870 vs. 950 vs. 1305 μg/l).

Klíèová slova: biologický monitoring, kadmium, olovo, rtuś, esenciální prvky 

SUMMARY

In 2005 the concentrations of trace elements (cadmium, lead, mercury, copper, selenium, zinc) in blood and urine of adults 
were measured in the framework of the Biological Monitoring Project in the Czech Republic. Blood cadmium levels in adults were 
significantly influenced by smoking (medians 1.30 and 0.50 μg/l in smokers and non-smokers, respectively). The levels of cadmium 
in urine were higher in women than in men. Higher blood lead levels were observed in men (35,4 μg/l) in comparison to women 
(26,6 μg/l), plumbemia correlated with age. Blood mercury levels were 0.91 and 1.16 μg/l in men and women, respectively. Blood 
selenium levels were 111 μg/l. Blood copper and zinc levels are stabilized. Significantly lower blood copper levels were found in 
men in comparison with female non-users and users of oral contraception (870, 950 and 1305 μg/l, respectively).
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Metodika

Odbìr vzorkù krve a moèi dospìlých osob (dárcù 
krve) probíhaly v období bøezen – èerven roku 2005. 
Odbìr byl uskuteènìn u celkem 409 osob, soubor se 
vyznaèoval mírnou pøevahou mužù nad ženami (58 % 
mužù a 42 % žen), 29 % osob bylo kuøákù. Prùmìrný 
vìk sledované populace byl 34 let. Odbìru biologického 
materiálu pøedcházel informovaný souhlas – písemné 
vyjádøení souhlasu s odbìrem a s použitím odebraných 
vzorkù krve a moèi pro úèely biologického monitoringu. 
S úèastníky byl vyplnìn struèný dotazník se zamìøením 
na životní styl.

Krev (5 ml) se odebírala do sterilních Monovet s obsa-
hem heparinu, specifikovaných pro vzorky urèené pro 
analýzu kovù. Moè byla odebírána do polyetylenových 
lahvièek v objemu cca 50 ml. Prvky byly stanoveny meto-
dou atomové absorpèní spektrometrie.

Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí pro-
gramù Unistat 5.1 a Statistica 7 (ANOVA a neparamet-
rické testy).

Výsledky a diskuse

Koncentrace kadmia v krvi dospìlých, stejnì jako 
v první etapì biologického monitoringu, potvrdily zásad-
ní význam kouøení (obr. 1). Námi nalezené výsledky 

ukazují vyšší koncentrace kadmia v moèi žen ve srovnání 
s muži, což je v souladu s literárními údaji (1, 3), a také 
vzestup hladin kadmia v moèi s vìkem. Hladina olova 
v krvi byla ovlivnìna pohlavím (muži 35,4 μg/l vs. ženy 
26,6 μg/l) (obr. 2) a stoupala s vìkem. Mediánové kon-
centrace rtuti v krvi u mužù a žen byly 0,91 a 1,16 μg/l. 
Hladiny selenu v krvi dospìlých v roce 2005 navazovaly 
na zvyšující se tendenci pozorovanou v pøedchozích letech 
monitorování (medián 111 μg/l), optimálních hodnot 
(125–175 μg Se/l krve) zatím nedosáhly. Hodnoty mìdi 
a zinku v krvi byly stabilizované, v pøípadì mìdi byly 
potvrzeny významné rozdíly mezi muži a ženami neuží-
vajícími a užívajícími orální antikoncepci (medián 870 
vs. 950 vs. 1305 μg/l).

Závěr

Hladiny toxických kovù a benefitních prvkù, nale-
zených v krvi a moèi dospìlé populace v roce 2005, 
korespondují s literárními údaji pro neprofesionálnì 
exponované populaèní skupiny. Nalezené hodnoty 
jsou srovnávány s èeskými i zahranièními referenèními 
hodnotami a dále také se zdravotnì významnými hod-
notami, které stanovila nìmecká komise pro biologický 
monitoring (2).

Podìkování
Autoøi èlánku dìkují pracovníkùm ze Zdravotních ústavù 

v Praze, Ostravì, Liberci a Zlínì za spolupráci pøi odbìrech 
vzorkù.
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Obr. 1: Koncentrace kadmia v krvi kuøákù a nekuøákù – rok 2005.
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Obr. 2: Koncentrace olova v krvi dospìlých – rok 2005.




