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Hypotéza:  
Drobní zemní savci žijící v oblastech se zvýšenými obsahy rizikových prvků v půdě (v 

důsledku těžby a zpracování rud, těžby uhlí apod.) jsou vybaveni specielními adaptačními 
mechanismy, které jim umožňují přežít v těchto extrémních podmínkách. Tyto mechanizmy se 
navenek projeví změnou specifických biochemických charakteristik ve srovnání se zvířaty 
z nekontaminovaných oblastí. 

 
Anotace:  

Jsou-li potenciálně toxické prvky (As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn apod.) obsaženy v půdě 
ve zvýšených koncentracích, pak mohou být tyto prvky přijímány ve zvýšených koncentracích 
vegetací a mohou tak vstupovat do potravních řetězců. Drobní zemní savci jsou s kontaminovanou 
půdou v přímém kontaktu; lze tedy předpokládat, že jejich organismus může být zvýšenými obsahy 
prvků snadno ovlinvěn. V Severočeském kraji byly zvýšené obsahy rizikových prvků zaznamenány 
v bývalých okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, přičemž 
nejčastěji jsou zmiňovány hladiny As a Be, a to v důsledku geogenních (podloží) a antropogenních 
(atmosférický spad) zdrojů těchto prvků.  

Dříve již byla prokázána silná pozitivní korelace mezi hladinou kontaminantů v půdě a 
koncentracemi těchto prvků v orgánech drobných zemních savců. V souvislosti s arsenem ale stále 
chybí informace o přeměnách sloučenin arsenu v orgánech zvířat jako reakci na zvýšený příjem 
tohoto prvku. To pak vede k nejasnostem v názorech na chování a transformaci arsenu v organismu 
zvířat. Proto je třeba popsat a pochopit přeměny sloučenin arsenu v organismu zvířat žijících 
v kontaminovaných a nekontaminovaných oblastech, a také mezi sruhy půdních savců stojícími na 
různých trofických úrovních. 

Hlavní cíle experimentální práce budou následující:  
1) Stanovit celkové, mobilizovatelné a mobilní obsahy rizikových prvků (zejména As a Be) 

v půdě, vegetaci, tkáních drobných zemních savců a suspendovaných částicích PM10 v zájmové 
lokalitě, kdy bude popsán a vyhodnocen transport těchto prvků potravcím řetězcem.  

2) S využitím laboratorního potkana jako modelového zvířete zhodnotit reakci organismu na 
příjem rizikových prvků prostřednictvím orálního příjmu kontaminované půdy. V této souvislosti  
budou popsány detoxikační mechanismy, jako například transformace metylovaných sloučenin 
arsenu a antioxidační odezvy biochemických mechanismů v organismu. Budou rovněž hodnoceny 
vzájemné vztahy jednotlivých prvků v organismu s důrazem na možnou nerovnováhu v příjmu 
esenciálních prvků v důsledku zvýšeného příjmu prvků rizikových.   
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