
 

  

V. Subsystém: Zdravotní d ůsledky expozice lidského 
organismu toxickým látkám ze zevního prost ředí  

(biologický monitoring) 
 
 

Čím se subsystém zabývá 
Subsystém probíhá ve II. etapě od roku 2005 v Praze, Liberci, Ostravě, Kroměříži  
a Uherském Hradišti. V roce 2012 neprobíhaly v rámci subsystému 5 z důvodů redukce 
finančních prostředků žádné nové odběry ani analýzy. Tato kapitola obsahuje základní 
informace a výsledky mezinárodního projektu COPHES (Consortium to perform human 
biomonitoring on European scale), do kterého bylo zapojeno celkem 27 Evropských států, a 
který byl řešen v letech 2009-2012. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a vypracovat 
harmonizovaný a jednotný postup humánního biomonitoringu v rámci Evropy ve všech jeho 
krocích. 
 
            
Zdroje dat  
Sledovanou populační skupinou byly děti ve věku 6-11 let a jejich matky. Celkem se studie 
zúčastnilo v každém státě, tedy i v ČR, 120 párů matka - dítě.  
V rámci ČR byla polovina respondentů získána v městské oblasti (Praha), polovina v oblasti 
s výrazně nižší hustotou obyvatel na Liberecku. 
 
 
 

Výsledky za rok 2012 
 

 
• Hladina kadmia, kromě jednoho chlapce z pražské oblasti, nepřesahovala zdravotně  
      významné mezní hodnoty stanovené pro ženy v reprodukčním věku na 1 µg/l moče a pro   
      děti 0,5 µg/l moče.  
 

• Hladiny metabolit ů ftalát ů byly vyšší u dětí než u jejich matek. Hraničně vyšší hodnota  
      byla pozorována u jednoho chlapce z venkovské oblasti. 
 

• Hladiny kotininu v moči matek a dětí spolu významně korelují. U jedinců, kteří nekouří,  
      jsou hodnoty kotininu v moči nižší než 50 µg/l , což je mezní hodnota rozdělující aktivní   
      kuřáky a nekuřáky. Děti matek, které kouřily, měly vyšší hladiny kotininu než děti matek,   
      které nekouřily. 
 

• U obsahu rtuti  ve vlasech matky a ve vlasech dítěte byl nalezen statisticky významný  
      vztah, který ukazuje, že s rostoucí hodnotou rtuti u matky roste hodnota i u jejího dítěte.  
      Statistickou analýzou bylo potvrzeno, že děti, které mají amalgámové výplně, mají vyšší  
      hladiny rtuti ve vlasech než děti bez těchto výplní. Jak u matek, tak u jejich dětí měla na  
      hladinu rtuti vliv také konzumace ryb. 
 
 
 


