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patria medzi základné skupiny 
kontaminujúcich látok

pojem ťažké kovy sa zvyčajne spája 
s prvkami, ktoré spôsobujú nežiaduce 
toxické účinky a kontaminujú životné 
prostredie

za najškodlivejšie pre zvieratá a ľudí sú 
považované Hg, Cd, Cr a Pb

Účinok ťažkých kovov na organizmus



http://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats/soil-contamination-from-local-sources

Prehľad kontaminantov pôd a podzemných vôd v Európe
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Presentation Notes
Throughout Europe soil contamination affects almost 250 000 sites, and is expected to continue growing. Potentially polluting activities are estimated at nearly 3 million sites across the EU, many of which need further investigation to establish the damage and whether soil remediation (clean up) is required. Although considerable efforts have been made in some countries, it will take decades to clean up the legacy of soil contamination. Over the last 30 years approximately 80 000 sites have been cleaned up in the countries where data on remediation is available. Reports from countries across Europe indicate that heavy metals and mineral oil are the most frequent soil contaminants at investigated sites, while mineral oil and chlorinated hydrocarbons are the most frequent contaminants found in groundwater. These estimates are based on the frequency a contaminant is reported at the investigated site. Other contaminants include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), aromatic hydrocarbons (BTEX), phenols and chlorinated hydrocarbons (CHC). 



Účinok ťažkých kovov na organizmus

Toxický účinok kovov na organizmus závisí od niekoľkých 
faktorov:

Spôsobu jeho kontaktu s organizmom
Použitej dávky
Času pôsobenia
Spôsobu adsorbcie
Bioakumulácie
Charakteru samotného exponovaného organizmu
Vlastností samotného prvku a jeho bioprístupnosti



Účinok ťažkých kovov na organizmus

esenciálne kovy (napr. Zn a Cu): vďaka svojim špecifickým 
vlastnostiam dodávajú proteínom jedinečné katalytické 
a redoxné vlastnosti, katalyzujú fyziologické oxidačno-
redukčné reakcie

redoxnými reakciami môže dôjsť k tvorbe vysoko toxického 
hydroxylového radikálu a iných reaktívnych metabolitov
kyslíka (RMK) → oxidačný stres

Oxidačný stres nastáva pri trvalom narušení rovnováhy 
dvojice systému oxidant-antioxidant v prospech prooxidanta
(RMK)
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Presentation Notes
HO – hydroxlový radikálHO2 – perhydroxylový radikálH2O2 - peroxid vodíka1O2 - singletový kyslík



Kov

Poškodenie antioxidačného
obranného systému

Tvorba RMK

HO· HO2· H2O2
1O2

Oxidačný stres

Poškodenie biologických 
membrán lipoperoxidáciou

Poškodenie proteínov

Poškodenie DNA



Vstup ťažkých kovov do organizmu

Spôsob vstupu kovov do organizmu:

Inhaláciou (vdýchnutím) A
Transdermálne (kožou) B
Perorálne (ústami) C
Intravenózne (injekčne alebo poranením)

A B C



Toxický účinok vybraných 
ťažkých kovov na organizmus

Arzén (As)
Meď (Cu)
Kadmium (Cd)
Olovo (Pb)
Ortuť (Hg)
Selén (Se)

Presenter
Presentation Notes
As a Se nie sú kovy, ale keďže sa na tieto prvky vzťahuje charakteristika ťažkých kovov (toxicita, pomerne vysoký obsah v jednotlivých zložkách životného prostredia) zaradili sme ich do prehľadu Toxický účinoku vybraných ťažkých kovov na organizmus.



Arzén
ZK - 1,8 - 5 mg/kg; morská voda – 0,003 

mg/l

sulfidy – pyrit, uhlie, čierna bridlica, 
holocénne aluviálne sedimenty

As(-III), As0, As(III) a As(V) 

zdroj – antropogénny - spaľovanie uhlia 
a ropy, tavenie a zušľachťovanie kovov, 
baníctvo, výroba polovodičov, garbiarsky 
priemysel, produkcia pigmentov, pesticídy

- prírodné – zvetrávanie, sopečná 
činnosť

WHO, Vyhláška MZSR 151/2004 – 10 µg/l 

India, Bangladéš – 1-2500; 10-3200 µg/l

http://wscsd.org/2004/11/25/arsenic-contamination-of-drinking-water-in-bangladesh/

As-podzemná voda India a Bangladéš,
pravdepodobnosť As>50 µg/l



Arzén
• Toxicita: As (III) > As (V)

• As2O3 – liečba leukémie

• chronický toxický účinok - lézie na koži - rakovina kože; 
hyperpigmentácia, hyperkeratóza

• akútna otrava arzénom sa taktiež môže prejaviť kožnými 
léziami, gastrointestinálnymi, cez hematologické, 
hepatálne, kardiovaskulárne a pľúcne problémy

Prejavy intoxikácie arzénom



(Mukhopadhyay a kol., 2002)

Cyklus arzénu

vzduch

dážď

antropo-
arzenobetaín

metylácia 
riasami

oxidácia

redukcia

redukcia

oxidácia

oxidácia

redukcia



Meď

Esenciálny prvok (meď je obsiahnutá
v jednomocnej aj dvojmocnej forme
v aktívnom centre niektorých
metaloenzýmov - superoxiddismutáza,
cytochrómoxidáza, ceruloplazmín)

Ióny medi na jednej strane katalyzujú tvorbu reaktívnych 
metabolitov kyslíka a na strane druhej ich odstraňovanie

Deficit: Menkeov syndróm

Nadbytok: toxicita, Wilsonova choroba

Ceruloplazmín

Presenter
Presentation Notes
Mutations in the ATP7B gene are present in the majority of patients with Wilson's disease. 



Meď

Menkeov syndróm –
narušený intracelulárny transport medi



Meď

Fungicídy



Kadmium

Zdroj expozície pre človeka: potrava a fajčenie tabaku

Zvýšený príjem rastlinami (obilninami a zeleninou) v dôsledku 
atmosférickej depozície, banskej činnosti a aplikácie Cd 
obsahujúcich hnojív na poľnohospodársku pôdu

Zvýšený obsah Cd obsahujú: mäkkýše, kôrovce, kraby a 
hlavonožce, vnútornosti (hlavne starších zvierat), niektoré 
semená, kakaové bôby a niektoré divo rastúce huby

Potraviny rastlinného pôvodu (hlavne obilniny, zelená listová 
zelenina, zemiaky a koreňová zelenina) majú vo všeobecnosti 
vyššie obsahy Cd ako potraviny živočíšneho pôvodu



Kadmium

Toxický kov

Kumuluje sa v pečeni, obličkách, mozgu, pľúcach, srdci 
semenníkoch a nervovom tkanive

Ióny blokujú –SH skupiny enzýmov a biologických 
makromolekúl

Japonsko – choroba Itai-Itai (bolí-bolí) –
konzumácia ryže kontaminovaná zlúčeninami kadmia

Karcinogén Skrivenie kostí
pri Itai-Itai



Olovo

Patrí medzi najdlhšie používané kovy

Výrazný nárast obsahu Pb v jednotlivých zložkách životného 
prostredia s pridávaním zlúčenín Pb do benzínu (teatraetylolovo)

Toxické

V stredoveku – otravy zlúčeninami olova (potrubia, glazúry, 
pigmenty, kozmetika)

Kumulatívny jed, hromadí sa v kostiach

Neurotoxický účinok (encefalopatia, psychické problémy)



Ortuť

najstaršie známe jedy

Mechanizmus toxického účinku: reakcia s –SH 
skupinami→oxidačný stres

Neurotoxický a nefrotoxický účinok

V prírode môžu byť anorganické zlúčeniny ortuti biotransformované 
na metylortuť a dimetylortuť → veľmi toxické

1951-1961 Japonsko –Minamata, okolo roku 
1970 – Irak - otrava obyvateľstva metylortuťou

Zrno pšenice ošetrené 
metylortuťou

Obeť choroby Minamata



1. Poruchy chôdze, strata rovnováhy (ataxia), poruchy reči (dyzartria – chybná 
výslovnosť správne utvorených slov);

2. Porucha periférneho videnia v zornom poli (zníženie zorného poľa);
3. Poruchy citlivosti;
4. Svalová slabosť, svalové kŕče;
5. Poruchy sluchu;
6. Poruchy vnímania bolesti, dotykov alebo teploty;

Poškodenie nervového 
systému metylortuťou –
preferenčné miesta NS, 
v ktorých sa objavujú 
patologické zmeny

http://www.nimd.go.jp/archives/english/tenji/a_corner/image/a03e.gif



Minamta



HYDROLOGICKÝ CYKLUS ORTUTI
DEPOZÍCIA
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http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/

Hg(II)

Hg(0)

CH3Hg

Hg(II) CH3Hg
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Obr. Rôzne formy ortuti môžu byť konvertované z jednej formy na druhú, najdôležitejšia je konverzia na metylortuť, najtoxickejšiu fromu. Napokon ortuť končí  v sedimentoch a organizmoch, alebo volatilizáciou uniká do atmosféry.http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/

http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/


Biogeochemický cyklus ortuti

http://www.genetics.uga.edu/rbmlab/images/mercycle.gif



Ortuť

Biomagnifikácia ortuti
v potravovom reťazci

http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/
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Presentation Notes
Obr. Ortuť je biomagnifikovaná v rámci potravného reťazca. Dokonca ja pri nízkych koncentráciách Hg vo vodnom prostredí, môže jej koncentrácia v rámci potravného reťazca narastať.http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/

http://theopenend.com/2009/09/07/mercury-contamination-of-aquatic-ecosystems-perhaps-your-body/


Selén

Esenciálny prvok pre mnohé organizmy

Je súčasťou selénoproteínov - Se-závislá glutatiónperoxidáza 
(GSH-Px), významný antioxidačný enzým a Se-nezávislá 
glutatiónperoxidáza (glutatión-S-transferáza) 

Dôležitý z hľadiska: imunity, vývinu niektorých vírusových 
infekcií (HIV), reprodukcie, funkcie štítnej žľazy, prevencie 
kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a má vplyv aj na zmeny 
nálady

nutričný deficit Se u ľudí spolupôsobí pri rozšírení srdcového 
svalu, degeneratívnom postihnutí kostí a kĺbov a poruchách 
funkcií štítnej žľazy



Selén

Najznámejšou chorobou z nedostatku selénu je tzv. choroba
Keshan v oblastiach Číny s extrémne nízkou koncentráciou selénu v 
pôde. Skoro 20% populácie regiónu trpelo endemickou 
kardiomyopatiou s akútnym alebo chronickým zlyhávaním srdca.

Nadbytok v organizme – toxický účinok

Ľudské telo intenzívnejšie metabolizuje organicky viazaný selén

Slovensko - veľmi nízke koncentrácie selénu v pôde 

Rozdiely v hladinách selénu v potravinách vyplývajú z rôzneho obsahu 
selénu v pôde, ktoré určuje množstvo selénu v celom potravovom 
reťazci 



38 µg/deň – denný príjem Se obyvateľov Slovenska

50 - 200 µg/deň – odporúčaná dávka WHO                    Čo s tým?

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2_3/selen24.html

Obsah Se v pšenici vypestovanej v rôznych oblastiach Slovenska



Selén

Tri spôsoby suplementácie selénu: 

Zakomponovanie selénu do hnojivových prípravkov. Tento spôsob 
obohatenia potravového reťazca selénom využili napr. vo Fínsku 
(prechádza do celého potravového reťazca). 

Pridávanie selénových solí do kŕmnych zmesí pre chov hydiny, nosníc, 
ošípaných, oviec a pod. sa u nás využíva iba v poslednom období 
(predstavuje zásah do určitej časti potravového reťazca). 

Dovoz potravín z oblastí s vysokým obsahom selénu. Napríklad kanadské 
obilie, strukoviny (šošovica) obsahujú 10 - 20 krát viac selénu ako 
dopestované u nás. Prostredníctvom takto vyrobených potravín je však 
zvýšenie príjmu selénu náhodné a nesystematické

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2_3/selen24.html
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