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V Liberci dne 11. února 2013 

VÝSLEDKY PROJEKTU DEMOCOPHES 

KHS LK se zúčastnila pilotního projektu humánního biomonitoringu COPHES/DEMOCOPHES, do 
kterého se zapojilo 24 zemí EU a dále Švýcarsko, Norsko a Chorvatsko. Hlavním cílem projektu bylo 
získat relevantní data o expozici jednotným a srovnatelným způsobem ve všech zúčastněných státech. 

Byly stanoveny koncentrace kadmia, kotininu a metabolitů ftalátů v moči a rtuti ve vlasech. V každém 
státě bylo získáno 120 vzorků biologického materiálu dětí ve věku 6 až 11 let a jejich matek 
z městského a venkovského prostředí. V ČR se projektu zúčastnilo 60 dvojic matka-dítě z Prahy a 60 
dvojic matka-dítě z Liberecka. Osloveny byly děti a jejich matky ze základních škol: ve Vratislavicích, 
v Harcově, v Českém Dubu a v Hrádku nad Nisou. Sběr biologického materiálu (moči a vlasů) 
probíhal v druhé polovině roku 2011. Analytické výsledky provedené laboratořemi Státního 
zdravotního ústavu v Praze byly provedeny v první polovině roku 2012. Součástí studie bylo                        
i dotazníkové šetření umožňující sledovat vztah faktorů životního stylu k výsledkům analýz. 

Výsledky ukázaly, že v rámci zúčastněných evropských států se hodnoty kadmia (Cd) u dětí v ČR 
pohybují nad průměrem EU, hodnoty u matek jsou hodnoceny jako průměrné. Individuální výsledky 
byly pod zdravotně významným limitem s výjimkou jednoho chlapce městské populace s lehce vyšší  
hodnotou. Dále bylo zjištěno, že s rostoucím vzděláním se hladina Cd snižuje. Prokázalo se hraničně 
významné zvýšení Cd u kuřaček, ale ne u pasivního kouření.  

Koncentrace rtuti (Hg) ve vlasech české populace patří mezi nižší než je průměr Evropy. Naměřené 
hodnoty se pohybovaly výrazně pod limitními hodnotami. Výsledky u dětí jsou ve shodě s údaji 
biomonitoringu v ČR z roku 2008. U matek byl prokázán vzestup koncentrace Hg s věkem. Dále se 
prokázalo, že u matek i dětí byly významně vyšší hodnoty u městské populace (Praha). Vzestup 
obsahu rtuti ve vlasech souvisí i s konzumací ryb (u dětí i s počtem amalgamových plomb). Vyšší 
hodnoty byly pozorovány u osob s vyšším vzděláním. 

Koncentrace kotininu (metabolit nikotinu) se potvrdila vyšší u matek kuřaček. U nekuřaček a dětí 
vzestup kotininu v těle souvisel s pobytem v zakouřeném prostředí. Byla zjištěna korelace dat u matek 
a dětí. Vyšší hodnoty kotininu byly zjištěny u osob z venkovské oblasti (Liberecko). Hladina kotininu 
klesala se vzestupem vzdělání. 

V rámci projektu byly získány vůbec první údaje o zátěži populace ČR ftaláty . Ftaláty mají široký 
rozsah použití (výroba nátěrových hmot, lepidel, vinyl. podlah, do interiérů osobních vozidel, 
v kosmetice, při výrobě plastů, hraček atd.).  Zdravotně významný limit stanovený pouze pro součet 
dvou metabolitů DEHP (di-2-ethylftalát) nebyl u české skupiny překročen s výjimkou hraničního 
zvýšení u chlapce venkovské oblasti (Liberecko). Význam mělo pohlaví u dětí (vyšší hodnoty 
metabolitů DEHP byly zjištěny u chlapců) a věk, kdy vyšší hodnoty byly stanoveny u mladších dětí. 
Vyšší hodnoty metabolitů ftalátů souvisely s rekonstrukcí bytů v posledních 2 letech.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo se o pilotní studii, je nutno posuzovat data na národní úrovni opatrně 
s ohledem na malý počet vzorků a malou representativnost. Přesto, že konzumace ryb zvyšuje 
koncentraci rtuti v organismu, omezení konzumace ryb a rybích pokrmů by byl závěr zcela mylný – 
zejména v našich podmínkách s podprůměrnou spotřebou ryb. Za optimální jsou považovány 2 porce 
týdně. Expozice dětí tabákovému kouři je v České republice velmi vysoká. Patříme ke státům s 
vysokou tolerancí kuřáctví a je nezbytně nutné použít všechny možnosti  k snížení této expozice. 
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