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ABSTRAKT 
Mikroplasty sa stále častejšie objavujú a kvantifikujú v morskom a sladkovodnom prostredí a rastú 
obavy z možných účinkov na biotu. Cieľom tohto článku je zhrnúť súčasný stav poznania mikroplastov 
vo vodnom prostredí a toxikologické účinky na vodné organizmy. 
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ABSTRACT 

 Microplastics have been increasingly detected and quantified in marine and freshwater environments, 
and there are growing concerns about potential effects in biota. Focus of this article is to summarize 
the current state of knowledge of microplastics in aquatic environments and toxicological effects in 
aquatic organisms.  
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Úvod 
 

Výroba plastov a ich využívanie každým rokom výrazne rastie, čo je spôsobené 
najmäkaždodennými požiadavkami spotrebiteľov. Globálne dosiahla ich výroba v roku 2014 viac ako 
300 miliónov ton [1], čo je tiež dôvod, prečo sa ročne dostane do životného prostredia veľké 
množstvoplastového odpadu. Predpokladá sa, že pokiaľ nepríde k výrazným zmenám v odpadovom 
hospodárstveich množstvo bude neustále narastať. Plasty, ktoré sú nesprávne zneškodnené a 
následnevstupujú do oceánu, degradujú fotochemickými a mechanickými procesmi a stávajú sa z nich 
mikroplasty (MP), ktoré sú v súčasnosti definované ako častice plastov medzi 1 µm a 5 mm a 
nanoplasty (NP) čiže častice medzi 1 - 1000 nm.  
 
Mikroplasty v životnom prostredí 
 

Výskyt mikroplastov je zaznamenaný v životnom prostredí celosvetovo od povrchových vôd 
až po hlbokomorské sedimenty aj vrátane oblastí, ktoré sú vzdialené od ľudských sídiel akonapríklad 
v polárnych vodách. Výskumy ukazujú, že všetky environmentálne matrice sú znečistené - povrchové 
vody, sedimenty aj morské organizmy. 

Mikroplasty môžu predstavovať riziko pre morské prostredie z dôvodu ich zdokumentovanej 
všadeprítomnosti v morských ekosystémoch, dlhých dobách zotrvania a sklonu k požitiu biotou [2]. 
Zatiaľ čo prítomnosť, zdroje, osud a ich účinky neboli v sladkovodných systémoch dobre 
charakterizované, dôkazy z morského prostredia naznačujú, že mikroplasty by sa mohli považovať za 
kontaminujúce látky vzbudzujúce obavy [3]. 

Mikroplasty sa vo všeobecnosti rozdeľujú do dvoch kategórií: buď sa vyrábajú zámerne a 
nazývajú sa „primárne mikroplasty“ alebo sa degradujú z väčších plastov na menšie kúsky a nazývajú 
sa „sekundárne mikroplasty“[4]. Na celom svete boli primárne mikroplasty (často PE mikrokuličky) 
pridané do rôznych produktov osobnej starostlivosti, vrátane zubných pást, šampónov, čistiacich 
prostriedkov na tvár a zvlhčovačov, kozmetiky a výrobkov na holenie na stabilizáciu emulzie, 
reguláciu viskozity a úpravu pleti [5]. Štúdia šiestich značiek pleťových peelingov uvádza, že medzi 
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jednotlivými produktmi sa môže do prúdu odpadovej vody uvoľniť medzi 4594 a 94 500 
mikroguľôčkami (priemer 164 - 327 µm)[6]. Mikroplasty sa tiež pridávajú do priemyselných čistiacich 
prostriedkov (napr. práčky na odstraňovanie hrdze alebo farby) [7] a pelety sa používajú pri výrobe 
plastových spotrebných tovarov [8]. Každá z týchto foriem plastov má nakoniec potenciál skončiť v 
komunálnych odpadových a sladkovodných vodách[9]. 
 

Odhaduje sa, že sladkovodné systémy môžu byť kontaminované mikroplastami tromi spôsobmi:  
• vypúšťaním odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd,  
• pretečenie odpadových vôd počas silných dažďových udalostí  
• odtok z kalov aplikovaných na poľnohospodársku pôdu[10]. 

 
Odhaduje sa, že približne 80% mikroplastov v oceánoch pochádza z pozemných zdrojov a ďalších 

18% z akvakultúry alebo rybárstva [11]. Väčšina súčasných čistiarní odpadových vôd (ČOV) nie je 
navrhnutá na úplné odstránenie mikroplastov [12].  

V reakcii na rastúce obavy vedeckej komunity týkajúce sa mikroplastov vydali Holandsko, 
Rakúsko, Luxembursko, Belgicko a Švédsko spoločné vyhlásenie ministrom životného prostredia 
Európskej únie, v ktorom požadovali zákaz mikroplastov vo výrobkoch osobnej starostlivosti [13]. 
Podobne boli zakázané mikroplastiky v kozmetických výrobkoch v Illinois [14], v Kalifornii [15]  a v 
New Yorku [16]. V polovici roku 2015 vláda Kanady navrhla zahrnúť mikroguličky, ktoré sú 
súčasťou niektorých farmaceutických výrobkov, do zoznamu toxických látok podľa kanadského 
zákona o ochrane životného prostredia z roku 1999 [17]. 

Približne polovica vyrobených plastov má hustotu vyššiu ako morská voda [18] a hustejšie 
odrody, ako napríklad polyester, majú tendenciu ponoriť sa ,alebo dokonca dosiahnuť sediment [19]. 
Turbulencia a búrková aktivita môžu spôsobiť (opätovné) suspendovanie mikroplastov s vysokou 
hustotou a redistribúciu v celom vodnom stĺpci [20]. Môže dôjsť k biologickému znečisteniu, ako aj k 
adsorpcii ílových minerálov, k zvýšeniu hustoty a hmotnosti mikroplastických častíc a následnému 
potápaniu do pelagických alebo bentických zón [21]. V dôsledku toho hustota samotného materského 
materiálu neurčuje umiestnenie častice vo vodnom prostredí. 
 

 
 
Obr. 1: Hustoty, štruktúry a očakávané distribúcie rôznych plastových polymérov vo vodnom stĺpci. 
Faktory ovplyvňujúce vztlak a smer zmeny sú vyznačené šípkami vľavo.[44] 
 



 

 261 

Doteraz sa uskutočnilo niekoľko pokusov charakterizovať toxicitu mikroplastov pre vodné 
organizmy, ale účinky a mechanizmy, ktorých sa to týka, zatiaľ nie sú dobre známe [22]. Potenciálna 
toxicita mikroplastov je pravdepodobne spôsobená tromi spôsobmi:  

• stres pri požití - napr. fyzické zablokovanie, energetické výdavky, 
• únik prísad z plastov - napr. zmäkčovadiel, 
• vystavenie kontaminantom spojeným s mikroplastikami (napr. perzistentné organické 

znečisťujúce látky „POPs“) [23].  
 

Očakáva sa, že účinky vystavenia mikroplastom sa budú meniť v závislosti od akumulácie a 
translokácie v tkanivách, schopnosti organizmu egestovať častice a potenciálu prenosu trofov [24].  
 

Mikroplasty môžu byť požívané vodnými organizmami, vrátane koralov, barnalov, morských 
uhoriek, červov polychete, zooplanktónu, rotiférov, ciliatov, kôrovcov, amfipód, mäkkýšov a rýb [25]. 
Chronické vystavenie mikroplastom môže mať za následok reprodukčné a vývojové účinky na 
kôrovcov [26]. Aj keď pri akútnych testoch nedošlo k žiadnym účinkom na prežitie, chronická 
expozícia mala za následok zníženie prežitia a plodnosti a vývojové oneskorenie potomstva v 
porovnaní s kontrolnými organizmami [26]. 
 

Plasty môžu obsahovať širokú škálu prísad. Ftaláty patria medzi najbežnejšie plastické prísady a 
často sa spájajú s PVC [27]. Výmena prísad alebo kontaminantov medzi mikroplastickými časticami a 
okolitou vodou závisí od koncentračného gradientu, matrice, v ktorej sú mikroplasty prítomné, od 
fyzikálnych a chemických vlastností plastového polyméru a chemikálií a od degradačných procesov 
pôsobiacich na mikroplastické častice [28]. Chemikálie sa vo všeobecnosti adsorbujú na nekryštalické 
oblasti plastových polymérov a menšie prísady majú tendenciu sa najrýchlejšie sťahovať z plastov 
[29].  
 

Okrem zlúčenín používaných pri výrobe plastov existuje aj možnosť pre vystavenie vodnej bioty 
iným kontaminantom, ktoré sa adsorbujú na mikroplastické častice. Mikroplasty sú zvyčajne 
hydrofóbne a majú veľké povrchové plochy, čo im umožňuje akumulovať organické znečisťujúce 
látky, ako sú polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), polybromované difenylétery (PBDE), 
polychlórované bifenyly (PCB) a dichlórdifenyltrichlóretán (DDT) [30]. Organické znečisťujúce látky 
sa budú prednostne viazať na mikroplasty, na rozdiel od väčších fragmentov plastov, v dôsledku 
zvýšeného pomeru povrchovej plochy k objemu [31].  
 

Podobne sa plastové častice môžu spájať s kovmi, ktoré sa môžu potenciálne akumulovať pri 
koncentráciách, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako koncentrácie v okolitých sedimentoch , alebo vo 
vode [32] demonštrovali sorpciu Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn na mikroplasty za rôznych podmienok 
slanosti a pH. Adsorpcia na staré pelety bola všeobecne vyššia ako na čerstvé pelety a pre všetky kovy 
s výnimkou Cu a Cr bola adsorpcia vyššia v sladkej vode ako v morskej vode [33]. V neskoršej štúdii 
bola adsorpcia Ag, Al, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb a Zn na plastové pelety vyššia pre staršie pelety 
ako novšie pelety a zvýšenie pH zvýšilo adsorpciu Ag, Cd. , Co, Ni, Pb a Zn [34].  

Štúdie preukazujú schopnosť mikroplastov akumulovať kovy na vyššiu koncentráciu ako v 
okolitej vode, čo potenciálne zvyšuje expozičné koncentrácie pre vodné organizmy, ktoré tieto častice 
prijímajú. 
 

Miera sorpcie sa líši podľa typu plastu a špecifického znečistenia [35].Aj keď sa zdá, že slanosť 
neovplyvňuje sorpčnú kapacitu plastov pre väčšinu POPs, môže ovplyvniť rýchlosť a množstvo 
sorpcie niektorých z týchto kontaminantov [36]. Napríklad jedna štúdia uvádza, že sa zvyšuje sorpcia 
PCB na nano-PS a mikro-PE pri zvyšovaní slanosti so súčasným poklesom sorpcie na organickú 
hmotu v sedimentoch [37]. Okrem toho sa navrhuje, že koncentrácie kontaminantov môžu byť vyššie 
v ústí riek ako riekové alebo morské vody, a ústí riek predstavuje dôležité potenciálne zdroje a 
prepady kontaminovaných mikroplastov [38]. 
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Samotné plasty sa považujú za biologicky inertné, pretože väčšina vodných organizmov nemá 
enzýmy na štiepenie syntetických polymérov. Znečisťujúce látky alebo prísady spojené s plastmi sa 
však môžu lúhovať v závislosti od teploty, pH, veľkosti častíc a ďalších vlastností plastu a okolitého 
média [39]. Potenciál týchto chemických kontaminantov vylúhovať sa do vodných organizmov po 
požití mikroplastov je hlavným problémom. 

Aj keď to nie je extenzívne charakterizované, v mnohých rôznych globálnych vodných útvaroch 
boli zistené kontaminanty spojené s mikroplastmi, čo naznačuje, že k adsorpcii dochádza za 
podmienok prostredia. Pre väčšinu vodných druhov je prevládajúcou cestou prenosu kontaminantov z 
plastov požitie [40]. Zatiaľ čo samotné kontaminanty sú všeobecne dobre študované, ich prenos a 
účinky v dôsledku interakcie s mikroplastikami si stále vyžadujú úplné pochopenie ďalšieho výskumu. 
Rovnako ako deliace koeficienty definujú delenie kontaminantov z vody na plast, desorpcia 
kontaminantov z mikroplastických častíc a absorpcia biotou, ktorá tieto častice prehltla, je tiež opísaná 
deliacimi koeficientmi. Tieto konštanty však nie sú jasne definované a môžu byť ovplyvnené 
prítomnosťou povrchovo aktívnych látok, organických látok a   žalúdočných štiav [40]. 

Prísady spojené s mikroplastikami, ako napríklad bisfenol A (BPA) a ftaláty, môžu potenciálne 
ovplyvniť endokrinné systémy vodných organizmov, ktoré ovplyvňujú mobilitu, rozmnožovanie a 
vývoj. Ftaláty a BPA sú známe endokrinné disruptory u rýb, kôrovcov a bezstavovcov a ukázalo sa, že 
spôsobujú celotelové a molekulárne účinky pri koncentráciách v rozsahu ng / L až µg / L[41]. 
 
Záver 
 

Celkové výsledky štúdií o rybách a bezstavovcoch naznačujú, že kontaminanty spojené s 
mikroplastickými látkami majú potenciál akumulovať sa v tkanivách a spôsobovať účinky, ktoré sú 
špecifické pre kontaminujúcu látku a plastický polymér, vrátane narušenia endokrinného systému, 
zmien správania a zmien metabolických procesov. 

Okrem potenciálu fyzikálnych alebo toxikologických účinkov mikroplasty zavádzajú do 
vodných ekosystémov tvrdý substrát, ktorý môže následne zmeniť pelagické a bakteriálne 
spoločenstvá [42].  

Podobne aj v subtropickom Gyre v severnom Tichom oceáne sa za posledných 40 rokov 
početnosť mikroplastov zvýšila o dva rády, čím sa uvoľnili Halobates sericeus (vodný prísada) z 
obmedzení substrátov pri ovipozícii. Celkovo sa zvýšila hustota vajíčok tohto hmyzu a početnosť 
mikroplastov bola pozitívne korelovaná s populáciami H. sericeus v tejto oblasti [43].  

Súčasná znalosť mikroplastov v životnom prostredí je založená predovšetkým na štúdiách 
uskutočnených v poslednom desaťročí, pričom mnohé publikácie sa objavili až po roku 2010. Vo 
vodnom prostredí existujú medzery v chápaní zdrojov, osudu, správania a toxicity mikroplastov a ich 
pridružených kontaminantov.   

Globálne sa dosiahol značný pokrok, najmä v posledných rokoch, v charakterizácii 
prítomnosti a potenciálnych účinkov mikroplastov vo vodnom prostredí,no stále je neúplný a 
predstavuje príležitosti pre ďalší výskum.  
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