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Hypotéza/Hypothesis: 1) akumulace rtuti v těle se liší mezi pohlavím (Mercury accumulation in the body differs between 
the male and female organism);  
2) akumulace rtuti v těle je ovlivněna přítomností střevních helmintů (Mercury accumulation in the body differs between 
the organism with and without parasite burden) 
 
Anotace/Annotation:  
Zatížení životního prostředí rtutí (Hg) zůstává stále velkým problémem, stejně jako zatížení životního prostředí obecně. Rtuť 
se do organismu dostává v menší míře dýcháním, ve větší míře potravou (především konzumací ryb a mořských plodů, ale 
také vnitřnostmi zvířat jako jsou játra a ledviny). Hlavním problémem je rtuť ve vodě a sedimentech, protože je ve vysoce 
toxické formě zvané methylrtuť, kterou mohou vodní organismy snadno konzumovat, čímž se dostane do potravinového 
řetězce člověka. Ohroženy jsou však také zemědělské plodiny pěstované na půdě kontaminované sloučeninami rtuti, které 
mohou pocházet z průmyslových zdrojů nebo nesprávně použitých přípravků na hubení nechtěných organismů (tzv. 
pesticidů). Účinky na zdraví závisí na délce expozice rtuti, protože rtuť je kumulativní jed a vylučuje se velmi pomalu a 
obtížně. Většina rtuti je koncentrována hlavně ve vnitřnostech (ledviny, játra, slezina). Rtuť může zůstat v ledvinách po celá 
desetiletí, takže jsou nejvíce zatěžována chronickou otravou rtutí. Kromě analýzy tkání drobných savců se chceme zaměřit 
také na neinvazivní analýzu rtuti v srsti vybraných živočichů, Tyto analýzy poskytnou informace o prostředí, ve kterém 
živočich žije a kvalitě potravin, které konzumuje. 
V následné publikaci výsledků bychom také chtěli prokázat, zda je akumulace rtuti v těle ovlivněna pohlavím vybraného 
savce, jak bylo zjištěno u ryb, kde samčí rybí pohlavní žlázy nahromadily podstatně více rtuti než samičí pohlavní žlázy 
(Jankovská et al., 2014). Kromě vlivu pohlaví budeme také hodnotit účinek parazitární infekce, zejména napadení střevními 
helminty, protože někteří střevní helminti mohou také snížit zátěž těžkých kovů hostitele akumulací těchto prvků do svého 
těla (Jankovská et al., 2010, 2016, 2018). Tyto informace lze také využít při biomonitoringu znečištění životního prostředí. 
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