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1. Úvod 

 
Pesticidy jsou chemické sloučeniny pou�ívané pro 

preventivní zničení, odpuzování nebo zmírňování účinků 
�kodlivých �ivočichů, plevelů a parazitujících hub, které 
ohro�ují zemědělské, zahradní a lesní rostliny, zásoby 
potravin a zemědělských produktů, průmyslové materiály, 
hospodářská zvířata i samotného člověka. Tuto velkou 
skupinu látek lze rozdělit do různých tříd, např. podle cílo-
vého organismu nebo podle způsobu účinku. Základní 
třídění dělí chemické pesticidy do těchto hlavních skupin: 
insekticidy (k hubení hmyzu), herbicidy (k hubení pleve-
lů), fungicidy (proti parazitujícím houbám a plísním), aka-
ricidy (proti pavoukům), moluskocidy (proti měkký�ům), 
rodenticidy (proti hlodavcům) a regulátory růstu rostlin.  

Podle chemické struktury lze pesticidy dále členit do 
skupin na organofosfátové, karbamátové, pyrethroidní 
a organochlorové pesticidy. V tomto přehledu se zaměříme 
na stanovení těch zástupců, kteří nejvýznamněji ovlivňují 
�ivotní prostředí kolem nás, tj. představitele organochloro-
vých insekticidů a zástupce karbamátových pesticidů. 

Organochlorové pesticidy jsou velkou a různorodou 
skupinou, která způsobuje velké problémy v �ivotním pro-
středí. V době zavedení těchto pesticidů se jako největ�í 
výhoda uváděla jejich stabilita, perzistence insekticidního 
účinku, levnost výroby, malá toxicita pro savce a �iroké 
spektrum insekticidní účinnosti1. Jejich rozsáhlé pou�ívání 
v�ak vyvolalo díky těmto vlastnostem vá�né ekologické 
problémy, a proto bylo stejně jako pou�ívání jiných chlo-
rovaných uhlovodíků v mnoha zemích silně omezeno, 
popř. přímo zakázáno. Rozdělují se do tří hlavních skupin: 
DDT a jeho analogy, hexachlorcyklohexan (HCH) a cyk-
lodieny (např. endosulfan, aldrin, dieldrin). Asi nejznáměj-
�ími a nejdéle pou�ívanými insekticidy jsou DDT a endo-
sulfan.  

Vzhledem k vá�ným ekologickým problémům, které 
způsobily předev�ím organochlorové pesticidy, začal che-
mický průmysl vyvíjet nové typy insekticidů. Díky své 
nízké toxicitě pro savce, snadné degradovatelnosti a za-
chovanému �irokému spektru účinku získaly na významu 
karbamátové insekticidy (např. karbaryl, karbofuran nebo 
methiokarb). Pou�ívají se předev�ím k omezování hmy-
zích �kůdců v zemědělství a zahradnictví. Přesto ani jejich 
pou�ívání není zcela bezpečné. Vstupem karbamátových 
pesticidů do organismu dojde k inhibici acetylcholinestera-
sy, která zaji�ťuje konečnou fázi při přenosu signálu mezi 
synaptickými buňkami � uvolnění mediátoru acetylcholinu 
z receptoru2.  

Toxicita a perzistence zmiňovaných pesticidů si vy�a-
duje kontrolu jejich výskytu v �ivotním prostředí 
a v potravinách. Volba vhodné analytické metody pro sta-
novení pesticidu ve vzorku závisí na řadě faktorů: účel 
analýzy (např. kontrola hygienické nezávadnosti, orientač-
ní screening), povaha cílového analytu (původní sloučeni-
na, její metabolit nebo degradační produkt) nebo znalost 
�historie� vzorku3. Díky výrobě nových pesticidů, sni�o-
vání hodnot hygienických limitů a zdokonalování instru-
mentace je třeba dále optimalizovat pou�ívané metody 
(předev�ím multireziduální metody) a zavádět nové analy-
tické postupy (např. imunochemické metody).  

Významným nástrojem při kontrole dopadu pou�ívání 
pesticidů na �ivotní prostředí jsou multireziduální metody, 
které jsou schopné během jedné analýzy současně stanovit 
velké mno�ství těchto látek. Identifikace a kvantifikace 
analytu se velmi často provádí pomocí plynové nebo kapa-
linové chromatografie spojené s vhodným detektorem. 

 Hlavní roli v oblasti analýzy organických kontami-
nantů hraje plynová chromatografie. Proto�e v analyzova-
ných vzorcích jsou pouze stopová mno�ství analytů, je 
nutné pracovat s příslu�nými selektivními detektory. Pro 
látky s vysokým zastoupením elektronegativních skupin 
nebo s výrazným podílem dvojných vazeb či aromatických 
kruhů (jako jsou organochlorové pesticidy) slou�í detektor 
elektronového záchytu (ECD, cit.4−7). Zvý�ení selektivity 
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detekce nabízí hmotnostní detektor8,9. Hmotnostní detektor 
s iontovou pastí (ITD) deteguje tyto pesticidy na hladinách 
ppt-ppb (cit.10−12). 

Pro karbamátové pesticidy, které nelze pro jejich fyzi-
kálně-chemické vlastnosti (polarita, termolabilita) stanovit 
metodou GC, byly vyvinuty metody kapalinové chromato-
grafie (LC) a její varianty vysoce účinné kapalinové chro-
matografie (HPLC). Bě�ně pou�ívané ultrafialové detekto-
ry (UV) vět�inou nejsou schopné dostatečně splnit po�a-
davky, které jsou kladeny na detekční limity metody, 
a proto se častěji pou�ívají detektory MS s různými techni-
kami ionizace: chemická ionizace za normálního tlaku 
(APCI, cit.13), elektrosprayová ionizace (ESI, cit.14,15), 
termosprayová ionizace (TSI, cit.16) nebo ionizace pomocí 
částicového zářiče (PBI). Detekční limity pro LC/MS nebo 
HPLC/MS se pohybují pro potravinové vzorky v rozmezí 
5−50 ppb (ng.ml−1), cit.17. 

Zmíněné konvenční chromatografické techniky ve 
spojení s citlivým detekčním systémem jsou �iroce pou�í-
vány kontrolními laboratořemi. Tyto metody vy�adují 
velice nákladné přístrojové zařízení a časově náročné mno-
hastupňové či�tění extraktů vzorků před vlastní analýzou. 
V posledních dvaceti letech lze pozorovat zvý�ené úsilí při 
snahách o vypracování imunochemických metod ke stano-
vení pesticidů jako určité alternativy ke stávajícím meto-
dám18−20. Imunochemické techniky představují jednodu-
ché, rychlé a levné metody, které se stávají populárním 
nástrojem pro rychlý screening organických sloučenin v 
�ivotním prostředí21. 

V tomto článku  podáváme přehled dosud vyvinutých 
imunochemických metod a aplikací ke stanovení orga-
nochlorových a karbamátových pesticidů. 

 
 

2. Princip imunochemických metod 
 
Imunochemické metody vyu�ívají k důkazu, stanove-

ní nebo separaci analytu biospecifické interakce s protilát-
kami. In vitro se při nich vyu�ívá produkt imunitního sys-
tému obratlovců zaměřený původně na specifické rozli�ení 
a zne�kodnění cizorodého agens (antigenu) in vivo. Tento 
produkt (specifické protilátky) umo�ňuje poměrně citlivé 
a specifické rozpoznání analytu v komplexních směsích 
biologických vzorků. Podstatou v�ech imunochemických 
metod je tedy nekovalentní interakce protilátky s antige-
nem. Stě�ejním analytickým nástrojem je specifická proti-
látka. Nejjednodu��í způsob její přípravy představuje in-
jekční aplikaci antigenu (analytu) do organismu zvoleného 
zvířete a po určité době izolaci krevního séra. 

Pesticidy ale mají vlastnosti tzv. haptenů � jejich mo-
lekuly jsou poměrně malé (< 2000 Da), a proto samy 
o sobě v organismu neprovokují imunitní systém k pro-
dukci protilátek. Pro tyto účely se musí hapten nejprve 
navázat na vysokomolekulární nosič (nejčastěji protein). 
Přitom by nemělo jít pouze o vytvoření kovalentní vazby 
mezi dvěma atomy, ale hapten by měl pomocí krátkého 
spojovacího raménka (3�6 atomů) mírně vyčnívat z mole-
kuly bílkoviny, aby epitopově charakteristické atomy jeho 

molekuly nebyly stíněny prostorovou členitostí bílkovinné 
struktury.  

Pesticid lze obvykle navázat na bílkovinu alternativně 
přes více ne� jeden reaktivní atom v jeho molekule. Přitom 
výběr místa na molekule pesticidu pro kovalentní vazbu 
s proteinem velice ovlivní specifitu produkovaných proti-
látek. Nabízí se mo�nost připravit řadu různých konjugátů 
(budou se li�it umístěním kovalentní vazby na molekule 
haptenu, event. typem a délkou spojovacího raménka) a ze 
získaných protilátek pak vybrat ty, které nejvíce vyhovují 
na�im potřebám. A nebo se mů�eme při volbě přípravy 
men�ího počtu konjugátů řídít následujícími doporučení-
mi, která vyplývají z mnoha dosud provedených experi-
mentů: 
a)  Místo v molekule haptenu, na kterém se vytváří vazba 

s proteinem, by mělo být co nejvíce vzdáleno od té 
části haptenové molekuly, proti které chceme vytvořit 
specifické protilátky (od charakteristického seskupení 
atomů v molekule haptenu). Tím se docílí toho, �e 
epitopově významné skupiny atomů nejsou pozměně-
ny ani prostorově stíněny nosičem ani spojovacím 
raménkem. 

b)  Pokud je to mo�né, konjugovat hapten přes atom uhlí-
ku v jeho molekule, a ne přes heteroatom, co� by 
mohlo vést ke změně polarity, a tím i ke změně cha-
rakteru epitopu a odezvy imunitního systému. 

c)  Spojovací raménko vzniklé konjugací haptenu s pro-
teinem by nemělo být výrazněj�ím epitopem ne� mo-
lekula haptenu. Na druhou stranu del�í raménko mů�e 
zvýraznit imunitní odpověď na hapten. Je ale vhodněj-
�í, je-li raménko alifatické a bez heteroatomů. 
Výběr epitopově významné skupiny atomů v moleku-

le pesticidu, která má být v molekule konjugátu zvýrazně-
na (viz vý�e ad a) mů�e výrazně ovlivnit dal�í pou�itelnost 
protilátky. Zohledněním vý�e uvedených zásad lze toti� 
cíleně připravit buď úzce specifické protilátky, které bu-
dou interagovat pouze s jediným vybraným zástupcem ze 
skupiny strukturně podobných pesticidů, anebo �iroce 
specifické protilátky, reagující se v�emi členy pesticidové 
skupiny22−24. 

 
 

3. Metody pro imunochemické stanovení  
pesticidů 

 
Pesticidy jako hapteny spontánně neprecipitují 

s protilátkami. Proto se jejich stanovení provádí předev�ím 
neprecipitačními imunochemickými metodami, které vyu-
�ívají vhodnou značku k zesílení a zviditelnění primární 
reakce hapten-protilátka. Označením jednoho z partnerů 
této interakce se značně zvý�í citlivost imunochemického 
stanovení. Přesto�e jako značky přicházejí v úvahu radio-
nuklidy, fluorescenční a chemiluminiscenční látky, ferri-
tin, liposomy aj., v praxi se nejvíce roz�ířilo značení enzy-
mem. 
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3 . 1 .  M e t o d a  E L I S A   
 
Při stanovení pesticidů enzymovou imunoanalýzou se 

téměř výhradně pou�ívá kompetitivní uspořádání hetero-
genní analýzy, kdy je buď protilátka nebo pesticid zakot-
ven na pevnou fázi (ELISA − Enzyme Linked Immuno-
Sorbent Assay). 

Tzv. přímá ELISA spočívá v soutě�i značeného pesti-
cidu a pesticidu-analytu o vazebná místa omezeného 
mno�ství molekul protilátek, které jsou navázány na ne-
rozpustný nosič. Po ustavení rovnováhy je odstraněn re-
akční roztok a kvantifikován enzym (enzymová aktivita), 
který je zprostředkovaně navázán na pevnou fázi25. 

V nepřímém uspořádání ELISA je na pevnou fázi 
navázán pesticid. Ten soutě�í s rozpustným pesticidem-
analytem o vazebná místa omezeného mno�ství molekul 
protilátek, které jsou také volně v roztoku. Po ustavení 
rovnováhy je odstraněn reakční roztok s rozpustnými reak-
tanty a protilátka navázaná na imobilizovaný pesticid je 
kvantifikována přídavkem protilátky proti protilátce (tzv. 
druhá protilátka), která byla předem označena enzymem. 
Po dal�ím ustavení rovnováhy a odstranění reakčního roz-
toku je měřena enzymová aktivita zachycená na pevné 
fázi25. 

Obě popsané varianty ELISA umo�ňují stanovení 
pesticidů a� do koncentrace 1 ng � 1 µg.ml−1 v závislosti 
na kvalitě protilátky. Standardní křivka (hodnoty enzymo-
vé aktivity resp. absorbance reakčního roztoku proti loga-
ritmu koncentrace standardu analytu) má v obou případech 
sigmoidní tvar se strmou lineární oblastí kolem inflexního 
bodu (bod 50% inhibice, I50). 

Technické uspořádání ELISA se li�í podle účelu 
a rozsahu prováděných stanovení. 
a)  Ve velké sérii malých reakčních prostorů mikrotitrač-

ní destičky se taková stanovení provádějí při screenin-
gu vět�ího počtu vzorků v kontrolních a výzkumných 
laboratořích. Formát destičky je vhodný pro aplikaci 
automatizačních prvků, a to jak při pipetování reagen-
cií shodných pro v�echny reakční prostory, tak pro 
promývání těchto prostorů po jednotlivých inkuba-
cích, i při finální kvantifikaci absorbance.  

b)  V jednotlivých zkumavkách se realizují při analýzách 
několika málo vzorků. Jako nerozpustný nosič pro 
imobilizaci jednoho z imunoreaktantů mohou v obou 
případech slou�it stěny plastových zkumavek nebo 
jamek mikrotitračních destiček, popř. částice 
s ferromagnetickým jádrem, které lze separovat od 
roztoku vněj�ím magnetem. Kvantitativní analýza 
vy�aduje u obou variant fotometr. Semikvantitativní 
hodnocení analýz vystačí se subjektivním porovnáním 
zbarvení reakčních roztoků při enzymové přeměně 
přidaného substrátu. 

c)  Nejpohodlněj�í je semikvantitativní provedení ELISA 
v podobě tyčinek (dipstiků) nebo kartiček s aktivními 
zónami. Po aplikaci imunoreaktantů a testovaného 
vzorku je porovnáván odstín zbarvení aktivní zóny se 
standardní stupnicí. 
 

3 . 2 .  I m u n o a f i n i t n í   
c h r o m a t o g r a f i e  

 
Principy imunochemické reakce jsou pou�ity také 

v jiných technikách, např. imunoafinitní chromatografie 
nebo imunosenzor. Imunoafinitní chromatografie mů�e být 
provedena dvěma způsoby podle toho, zda je na nerozpust-
ný nosič kovalentně imobilizován antigen nebo protilátka. 
Kolona s navázaným antigenem se pou�ívá při či�tění po-
lyklonálního antiséra pro získání jeho vy��í specifity. Ko-
lonu s imobilizovanou protilátkou lze pou�ít ke specifické-
mu zachycení analytu ze vzorku. V poslední době se při 
stanovení pesticidů roz�iřuje zařazení této imunoafinitní 
techniky před konvenční HPLC nebo GC (cit.26−30). Úče-
lem je buď nakoncentrování analytu nebo či�tění extraktu 
od interferujících látek z matrice vzorku, tzv. imunoextrak-
ce. 

Mezi imunochromatografie řadíme i metodu LFIA 
(lateral flow immunoassay). Tato metoda je vyvíjena pro 
stanovení nejrůzněj�ích analytů a jako atraktivní se jeví 
i v analýze pesticidů31−34. LFIA je v podstatě navr�ena 
jako semikvantitativní, robustní, snadno proveditelná imu-
nochemická metoda, která je vhodná pro specifickou se-
mikvantitativní detekci analytů. Vy�aduje pouze levné 
přístrojové vybavení a umo�ňuje ve srovnání s metodou 
ELISA na mikrotitračních destičkách podstatné sní�ení 
doby analýzy. Specifické protilátky imobilizované na ko-
loidní částice jsou smíchány s analytem (extrakt vzorku) 
v aplikační komůrce. V�echny slo�ky takového roztoku 
potom kapilárními silami migrují vrchní porézní vrstvou 
destičky (viz obr. 1). V tzv. zóně záchytu je na destičku 
předem imobilizován ekvivalent analytu, na něj� jsou při 
migraci destičkou poutány volné protilátky, které se nena-
vázaly na analyt ze vzorku. Čím více je analytu 
v aplikovaném vzorku, tím méně protilátek je zachyceno 
na zmíněné zóně. Semikvantitativní vizuální hodnocení 
záchytu umo�ňují koloidní částice. Pokud vzorek neobsa-
huje stanovovaný analyt, v zoně záchytu se v důsledku 
přítomnosti volných koloidních protilátek objeví výrazný 
barevný prou�ek. Pokud vzorek obsahuje sledovaný ana-
lyt, v zóně záchytu se objeví slab�í nebo �ádný barevný 
prou�ek35,36. 

 
3 . 3 .  I m u n o s e n z o r  

 
Imunochemické biosenzory patří mezi afinitní biosen-

zory, které vyu�ívají specifickou interakci mezi komple-

Obr. 1. Schéma metody LFIA36 
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mentárními oblastmi biomolekul (antigen-protilátka) ve-
doucí ke vzniku komplexních struktur. Cílem integrace 
imunochemických stanovení s technologií biosenzorů je 
snaha zrychlit, zjednodu�it jejich pou�ití a vyvinout malé 
přenosné systémy pou�itelné přímo v místě odběru vzor-
ku37. 

Imunosenzory se skládají ze tří částí: (i) biologický 
prvek (protilátka, která je imobilizovaná na převodník 
a interaguje se stanovovaným analytem), (ii) převodník, 
který přeměňuje biochemický nebo biofyzikální děj (vazba 
analytu) na elektrický signál a (iii) elektronická část. Tyto 
senzory jsou klasifikovány na základě fyzikálně-
převodních mechanismů: elektrochemické, optické, teplot-
ní nebo piezoelektrické (obr. 2, cit.38). Pro stanovení pesti-
cidů se převá�ně pou�ívají imunosenzory na bázi optic-
kých, elektrochemických a piezoelektrických senzorů. 

Optické imunosenzory jsou zalo�eny na spektrofoto-
metrické, spektrofluorimetrické, chemiluminometrické či 
reflektometrické detekci optického signálu. Mohou dete-
govat přímo vznik imunokomplexu (bez značení), znače-
nou látku a nebo produkt enzymové reakce (fluorofor či 
luminofor). Pro detekci haptenů bez značení se pou�ívá 
jejich imobilizace na převodník. Změny způsobené in-
terakcí mezi imobilizovaným haptenem a protilátkou jsou 
nepřímo úměrné koncentraci volného haptenu v reakčním 
mediu39. 

Elektrochemické převodníky jsou zalo�eny na znače-
ní protilátky či stanovovaného analytu enzymem, který 
katalyzuje produkci elektroaktivního produktu40. Oproti 
optickým imunosenzorům jsou citlivěj�í a nevy�adují spe-
ciální optické vlastnosti reakční směsi. 

Piezoelektrický imunosenzor měří změny hmotnosti 
způsobené vznikem komplexu antigen-protilátka pomocí 
piezoelektrického krystalu41. K sledování těchto změn se 
vyu�ívá přirozená rezonanční frekvence tohoto senzoru. 
Její hodnota je nepřímo úměrná hmotnosti piezoelektrické-

ho senzoru. Navázání haptenu na imobilizovanou protilát-
ku v�ak nezpůsobuje dostatečně velkou změnu hmotnosti. 
Proto při pou�ití tohoto imunosenzoru je vyu�íván konju-
gát haptenu s proteinem a kompetitivní schéma stanovení. 

 
 

4. Imunochemické stanovení vybraných orga-
nochlorových pesticidů 
 
Klíčovým krokem ve vývoji imunoanalýzy pro hapte-

ny je navr�ení a příprava imunogenu. Např. pro DDT, 
který se vyskytuje ve dvou izomerních formách p,p�-DDT 
a o,p�-DDT,  a příbuzné  sloučeniny bylo provedeno mno-
ho pokusů s různými typy imunogenů pro získání specific-
kých protilátek. První práce pou�ívající jako imunogen 
konjugát protein-DDA (DDA - 2,2-bis(4-chlorfenyl)octová 
kyselina) poskytovaly nízkoafinitní antiséra, která hlavně 
rozpoznávala DDA, hlavní metabolit DDT vyskytující se 
v moči42,43. Dal�í práce (Burgisser a spol.44) pou�ila jako 
imunogen pro přípravu monoklonálních protilátek 
v kompetitivní radioimunoanalýze dicofol (2,2,2-trichlor-   
-1,1-bis(4-chlorfenyl)ethanol), který je strukturně podobný 
DDT. Tato metoda nena�la uplatnění v praxi, proto�e je 
málo citlivá (I50=100 nM) a pou�ívá radioaktivní značku. 
Stejně tak jako radioimunoanalýzy pro endosulfan a jiné 
cyklodieny (aldrin, endrin, dieldrin aj.) byla tato metoda 
pro vět�í bezpečnost a snaz�í manipulaci nahrazena enzy-
movými imunoanalýzami.  

Vliv struktury haptenů pro přípravu imunogenu na 
specifitu monoklonálních protilátek při metodě ELISA 
ke stanovení DDT a jeho derivátů byl zhodnocen 
v publikované práci Abada a spol.45. Hapteny byly při-
praveny zabudováním alifatického řetězce jako spojova-
cího raménka s koncovou karboxylovou skupinou − buď 
na centrální uhlíkový atom (hapten 1, obr. 3) nebo na 

Obr. 2. Základní princip imunosenzoru38 



Chem. Listy 98, 970 − 980 (2004)                                                                                                                                            Referáty 

974 

benzenový kruh struktury DDT (hapten 2, obr. 3). Připra-
vené monoklonální protilátky byly charakterizovány 
z hlediska afinity  a specifity k p,p�-DDT metodou ELISA. 
V�ech sedm protilátek, které byly odvozeny od haptenu 2 
(I50 v rozmezí 2,1−6,5 nM), vykazovalo vy��í afinitu 
k p,p�-DDT ne� protilátka odvozená od haptenu 1 (I50  = 
11,1 nM). Specifita protilátek, schopnost interagovat 
i s analogy DDT, byla prověřena pomocí hodnot kří�ových 
interakcí. Protilátky byly na jejich základě rozděleny do tří 
skupin. První skupina zahrnuje čtyři protilátky odvozené 
od haptenu 2, které vykazovaly silné kří�ové interakce se 
sloučeninami ze třídy DDT. Tyto protilátky jsou tedy sku-
pinově specifické. Druhá skupina protilátek, kam byly 
zařazeny ostatní protilátky odvozené od haptenu 2, jsou 
specifické pro DDT, proto�e rozeznává pouze p,p�-DDT 
nebo o,p�-DDT. Protilátka odvozená od haptenu 1 vykazo-
vala rozdílné kří�ové interakce s analogy DDT, a proto 
byla zařazena do třetí skupiny. Vzhledem k těmto výsled-

kům byly pro imunochemická stanovení DDT doporučeny 
protilátky odvozené od haptenu 2.    

Do dne�ní doby byly publikovány enzymové imunoa-
nalýzy pro stanovení chlorovaných bifenylů46,47, DDT, 
endosulfanu, hexachlorcyklohexanu48, dieldrinu49, pen-
tachlorfenolu, pikloramu nebo kaptanu50. Dostupné publi-
kované metody ELISA s fotometrickou nebo chemilumi-
niscenční  detekcí pro DDT, endosulfan a jejich degradač-
ní produkty jsou shrnuty s vybranými charakteristikami 
v tabulce I a II. 

Pro detekci a kvantifikaci cyklodienů (dieldrin, aldrin, 
heptachlor, chlorden, endrin a endosulfan) byl vyvinut 
optický imunosenzor vyu�ívající spektrofluorometrickou 
detekci optického signálu. Na převodník byly imobilizová-
ny polyklonální protilátky proti chlorované kapronové 
kyselině. Imunosenzor detegoval cyklodieny na hladině 
ppb a vykazoval nízkou kří�ovou interakci 
s hexachlorcyklohexanem51. 

 
5. Imunochemické stanovení vybraných  

karbamátových pesticidů 
 
Mezi nejznáměj�í karbamátové pesticidy patří karba-

ryl, karbofuran, aldikarb, methonyl, oxamyl nebo methio-
karb. Vět�ina těchto látek se přeměňuje ve velmi krátké 
době na své metabolity, které jsou často stejně nebo dokon-
ce více aktivní ne� původní sloučenina. Např. aldikarbsulfát 
je silněj�ím inhibitorem cholinesterasy ne� aldikarb70. Imu-
nochemické metody jsou vyvíjeny tak, aby protilátka rozpo-
znávala nejen původní molekulu pesticidu, ale také jeho 
degradační produkty.  

Při vývoji imunoanalýzy pro karbamáty je stejně jako 
pro organochlorové pesticidy důle�itým krokem navr�ení 
a příprava imunogenu.  Hodnocení vlivu haptenové struk-
tury na afinitu protilátek byla publikována Abadem a spol. 
pro N-methylkarbamátový pesticid karbaryl71. Navr�ené 
hapteny (obr. 4) měly stejné rozlo�ení aromatických kruhů 
jako karbaryl a obsahovaly karboxylovou skupinu pro 

Obr. 3. Chemická struktura DDT a haptenů pou�itých v práci 
Abad a spol.45 

Název sloučeniny R1  R2  R3 

DDT   CCl3 H  Cl 
DDA  COOH H  Cl 
Hapten 1  OH (CH2)3COOH Cl 
Hapten 2  CCl3 H    (CH2)3COOH 
 

R1

R2
Cl R3

Tabulka I 
Přehled publikovaných metod ELISA pro stanovení DDT 
a jeho degradačních produktů 

Uspořádání 
metodya 

PL   Detekční limit 
[ng.ml−1] 

I50 

[ng.ml−1] 
Matrice vzorku Lit. 

ELISA II mPL  N 0,3−2,8 pufr 52 

ELISA II  pPL 0,12 2,5  odpadní voda   53,54 

ELISA I  pPL N 13  rajčatový protlak, zemina, 
voda, rozinky, mléko    

55−59 

ELISA II  pPL N 120 pufr 60,61 

ELISA II mPL 0,006 / 0,04 0,6 / 0,2  voda, zemina, hlávkový 
salát, jahody 

45,62,63 

ELISA VII mPL 0,4 / 0,4 21 / 8  voda, zemina, hlávkový 
salát, jahody 

45,62,63 

aN − neuvedeno; pPL − polyklonální protilátka; mPL − monoklonální protilátka; ELISA I − přímá kompetitivní ELISA, na 
mikrotitrační destičky vázána protilátka; ELISA II − nepřímá kompetitivní ELISA, na mikrotitrační destičky vázán antigen; 
ELISA VII − průtoková ELISA 
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připojení na bílkovinu. Teoreticky jsou za nejlep�í hapteny 
pova�ovány hapteny A a B. V jejich molekulách je spojo-
vací raménko připojeno přes methylovou skupinu analytu, 
a tak je zachována charakteristická skupina pro tyto pesti-
cidy. V haptenech C a D je raménko připojeno stejným 
způsobem, ale chybí karbamátová skupina. Hapten E se od 
haptenu D li�í pouze polohou funkční skupiny  na aroma-
tickém kruhu. Při výběru nejvhodněj�ích haptenů pro pří-
pravu monoklonálních protilátek byly připravené imuno-
geny pou�ity nejprve pro imunizaci králíků. Získané poly-
klonální protilátky byly charakterizovány metodou ELISA. 
Podle očekávání se jako nejlep�í potvrdily hapteny A a B, 
které poskytly výrazně ni��í I50 ne� ostatní hapteny. Proto 
byly pou�ity pro přípravu monoklonálních protilátek.  

Pro analýzu N-methylkarbamátů je k dispozici něko-
lik komerčních souprav ELISA pou�ívajících mikrotit-

rační destičky nebo magnetické částice s fotometrickou 
detekcí. Takováto souprava byla pou�ita např. ke stano-
vení karbofuranu a aldikarbsulfátu v mase, játrech, krvi 
nebo moči72. ELISA zalo�ená na vyu�ití magnetických 
částic byla vyvinuta pro rychlé stanovení karbarylu ve 
vodných vzorcích73 nebo pro karbofuran ve vodě 
a v půdě74. Publikována byla jednostupňová kompetitivní 
ELISA pou�ívající monoklonální protilátky proti pestici-
du propoxur (I50 v rozmezí 6,5�17,9 nM) bez kří�ových 
interakcí s významnými N-methylkarbamátovými pestici-
dy75. Dostupné publikované metody ELISA pro karbaryl, 
karbofuran a methiokarb jsou shrnuty s vybranými charak-
teristikami v tabulce III. 

Protilátky, které byly připraveny Abadem a spol.71, 
byly pou�ity při vývoji imunosenzoru pro detekci karbary-
lu76,77. Senzor je zalo�en na principu heterogenní kompeti-
tivní enzymové imunoanalýzy, která pou�ívá protilátky 
v roztoku (nepřímé provedení) nebo imobilizované proti-
látky (přímé provedení). V obou případech byla pou�ita 
enzymová značka (křenová peroxidasa) a fluorimetrická 
detekce. Jedna imunoanalýza pro přímé provedení trvá asi 
11 min s detekčním limitem 26 ng.ml−1, pro nepřímý asi 
17 min s detekčním limitem 284 ng.ml−1. Metoda byla 
aplikována na analýzu vzorků pitné vody a d�usu a získané 
výsledky byly porovnány s ELISA jako referenční meto-
dou. Vyvinutý imunosenzor byl pou�it také pro analýzu 
vzorků zeleniny a získané výsledky byly porovnány 
s HPLC jako referenční metodou78. Pro vzorky vody byl 
sestaven imunosenzor pro současné stanovení více pestici-
dů (karbaryl, atrazin a irgarol 1051). Detekční limit byl pro 
v�echny pesticidy ni��í ne� 0,1 µg.ml−1, cit.79. Stejný typ 
imunosenzoru jako pro karbaryl byl pou�it i pro jeho hlav-
ní degradační metabolit 1-naftol s detekčním limitem ve 
vodném prostředí 16,2 µg.l−1, cit.80. 
 
 
 

Tabulka II 
Přehled publikovaných metod ELISA pro stanovení endosulfanu a jeho degradačních produktů 

Uspořádání 
metodya 

PL Detekční limit 
[ng.ml−1] 

I50 

[ng.ml−1] 
Matrice vzorku Lit. 

ELISA I / ELISA V pPL 0,2/0,2 25−50/N  voda, zemina, zrnka vína, zelí, 
květák, �penát, rajčata, rý�e 

56,  
64−66 

ELISA I / ELISA II pPL 3/5 N pufr 67 

ELISA I pPL 3 N pufr 68 

ELISA 
(komerční souprava) 

pPL 10−30 6−100 jablko, rajčata, hlávkový salát 69 

aN − neuvedeno; pPL − polyklonální protilátka; mPL− monoklonální protilátka; ELISA I − přímá kompetitivní ELISA, na 
mikrotitrační destičky vázána protilátka; ELISA II − nepřímá kompetitivní ELISA, na mikrotitrační destičky vázán antigen; 
ELISA V − přímá kompetitivní ELISA, na stěnách zkumavky vázána protilátka 

Sloučenina        R1                          R2 

 

   
Karbaryl OCONHCH3    H 
Hapten A OCONH(CH2)5COOH  H 
Hapten B OCONH(CH2)2COOH  H 
Hapten C NHCONH(CH2)5COOH  H 
Hapten D CONH(CH2)5COOH   H 
Hapten E  H              CONH(CH2)5COOH 

Obr. 4. Chemická struktura karbarylu a haptenů pou�itých 
v práci Abad a spol.71 

R1

R2
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Tabulka III 
Přehled publikovaných metod ELISA pro N-methylkarbamátové pesticidy karbaryl, karbofuran a methiokarb 

Uspořádání 
metodya 

PL Detekční limit 
[ng.ml−1] 

I50 

[ng.ml−1] 
Matrice vzorku Lit. 

Karbaryl      

ELISA IV pPL 0,25 N voda 73 

ELISA III pPL 200 92,8 zelenina 81 

ELISA I pPL 1000 N obilí 82 

ELISA II pPL N 1,48 pomeranče, broskve, banány, mrkev, 
fazole, brambory 

83 

ELISA I / ELISA II pPL 
 

50 / 200 400 / 2000−5000 voda 84,85 

ELISA I / ELISA II mPL 
 
 

N / 0,01 0,13 / 0,058 jablka, rajčata, jablkový a grepový d�us, 
voda, okurky, jahody, brambory, pome-
ranče, papriky, dětská vý�iva 

15,71, 
86-90 

Methiokarb      

ELISA I mPL N 0,044 dětská vý�iva, okurky, jahody 15, 
89, 91 

ELISA II /  
ELISA VI 

mPL N / N 0,12 / 0,16 dětská vý�iva, okurky, jahody 15, 
89, 91 

Karbofuran      

ELISA I / ELISA II mPL N / 0,2 0,7 / 1,8 jablka, rajčata, jablkový a grepový d�us, 
voda, okurky, jahody, brambory, pome-
ranče, papriky, dětská vý�iva 

89,92, 
93 

ELISA IV  
komerční souprava 

pPL 0,056 / 5,6 N voda / zemina 74 

ELISA IV 
komerční souprava 

pPL N N hovězí játra 94 

ELISA V 
komerční souprava 

pPL N N mleté maso a játra 72 

aN − neuvedeno; pPL − polyklonální protilátka; mPL − monoklonální protilátka; ELISA I − přímá kompetitivní ELISA, na 
mikrotitrační destičky vázána protilátka; ELISA II − nepřímá kompetitivní ELISA, na mikrotitračnídestičky vázán antigen; 
ELISA III − dipstik; ELISA IV − přímá kompetitivní ELISA, na magnetických částicích navázána protilátka; ELISA V − 
přímá kompetitivní ELISA, na stěnách zkumavky vázána protilátka; ELISA VI − přímá kompetitivní ELISA, na mikrotit-
rační destičky vázán antigen 
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6. Validace imunoanalýz 
 
Na desítkách pesticidů bylo ukázáno, �e imunoanalý-

zy jsou dobrou alternativou ke konvenčním metodám pro 
svou vysokou specifitu a citlivost a pro ni��í náklady na 
stanovení. Validace imunoanalýzy by měla být integrální 
součástí vývoje metody. Při analýzách určitých typů vzor-
ků bylo dosa�eno vysoké korelace mezi výsledky imunoa-
nalýzy a konvenční metody95−97. Řada státních i profesních 
organizací (předev�ím v USA a v Evropě) z oblasti kontro-
ly potravin a �ivotního prostředí  a z oblasti analytické 
chemie (EPA, AOAC, FSIS, UK ESCA, GISG) dává zá-
vazná písemná doporučení pro evaluaci imunoanalýz 
a kontroluje validační protokoly u komerčních souprav. Na 
seznamu validovaných oficiálních metod podle EPA 
a AOAC pro stanovení určitých pesticidů v určitém typu 
vzorku je ji� imunoanalýza uvedena ve více ne� dvaceti 
případech (včetně DDT, pentachlorfenolu, chlordanu).  

Imunoanalýzu analytu je nutno ověřit pro ka�dý typ 
vzorku zvlá�ť, aby se přede�lo ne�ádoucím nespecifickým 
interakcím slo�ek matrice vzorku s protilátkami, které by 

mohly ovlivňovat získané výsledky stanovení (např. způ-
sobovat fale�ně pozitivní či fale�ně negativní hodnocení 
kontaminace sledované komodity)56,98. Předpokládat bez 
ověření, �e selektivita protilátek je natolik vysoká, �e ne-
dovolí zmíněný projev matrice, je nekorektní. Ostatně 
takový vliv matrice je nutné eliminovat i u konvenčních 
metod99. 

 
 

7. Budoucnost imunoanalýzy pesticidů 
 
Popularita imunochemických metod při stanovení 

pesticidů se zvy�uje, jak se tyto metody stále více přemě-
ňují z výzkumného nástroje v rutinní techniku, a jak jsou 
komerčními výrobci nabízeny v �ir�í �kále kompletní ana-
lytické soupravy. (Přehled souprav ke stanovení orga-
nochlorových a karbamátových pesticidů je uveden 
v tabulce IV). 

Zatímco mezi současnými aplikacemi imunoanalýz 
při stanovení pesticidů naprosto převa�uje ELISA, lze 
v budoucnu očekávat četněj�í aplikace imunoafinitní chro-

Tabulka IV 
Přehled hlavních charakteristik komerčních souprav ELISA pro analýzu  organochlorových a karbamátových pesticidů 
uvedených v různých dokumentech firem Strategic Diagnostics, Inc., Abraxis a EnviroLogix 

Pesticid        Formáta Rozmezí kvantifikace 
[µg.ml−1] 

Matrice vzorku 

Aldikarb I 1−100 vzorky vody, půdy, potravin 

Kaptan I 0,08−3 vzorky vody 

Karbaryl I 0,4−5 vzorky vody, půdy, potravin 

Karbofuran I 0,1−5 vzorky vody, půdy, potravin 

Cyklodieny I 0,6�26,6 vzorky vody 

Aldikarb II 5−100 vzorky vody 

Chlordan II 20−600 vzorky půdy 

Cyklodieny II 10−100 vzorky vody 

DDT II 0,2�10 vzorky půdy 

Lindan II 0,4−40 vzorky půdy 

Aldikarb III 1�20 vzorky vody 

Cyklodieny III 1�100  vzorky vody 

 III 5�100 vzorky vody 

DDT III 1,25−75 vzorky vody, půdy, sediment, rybí plazma 

 III 0,025−0,875 vzorky půdy 

Endosulfan III 0,25−25 vzorky vody, půdy, sediment, rybí plazma 

 III 0,075−1 vzorky vody  
aFormát: I − protilátky navázané na magnetické částice, II − protilátky navázané na stěny zkumavek, III − protilátky navá-
zané na mikrotitračních destičkách s 96 jamkami 
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matografie, ať ji� v podobě LFIA nebo kolonek pro imu-
noextrakci při kombinovaném pou�ití konvenčních analy-
tických postupů a imunosorbentu. 

Vzhledem k značnému úsilí vynalo�eném na vývoj 
imunosenzorů roste i  počet publikací o multianalytových 
imunosenzorech79, ať ji� v provedení tyčinek82, protilátko-
vý mikroarray100,101, svazku kapilár102 nebo dokonce ko-
merčního přístroje103,104. Zavedení takových zařízení do 
analytické praxe by bylo z hlediska efektivity výkonu la-
boratoře velice prospě�né. 

Vedle ji� naprosto bě�ně pou�ívaných monoklonál-
ních protilátek určitě při imunoanalýze pesticidů naleznou 
�ir�í uplatnění rekombinantní protilátky105,106. Při jejich 
přípravě lze genovými manipulacemi snáze ovlivňovat 
specifitu protilátek ne� změnou struktury imunogenů při 
přípravě polyklonálních protilátek či selekcí hybridomů 
u  monoklonálních protilátek. 
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Seznam zkratek 
 
DDA  2,2-bis(4-chlorfenyl)octová kyselina 
DDT  1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan 
ELISA  enzyme linked immunosorbent assay 
LFIA  lateral flow immunoassay 
I50  bod 50% inhibice 

B. Mičková, P. Rauch, and L. Fukal (Department 
od Biochemistry and Microbiology, Institute of Chemical 
Technology, Prague): Possibilities of Immunochemical 
Determination of Organochlorine and Carbamate Pest-
icides  

 
Immunoassay is recognized as a promising method 

for screening environmental contaminants. The article 
deals with principles and practical applications of immu-
nochemical methods in pesticide analysis. An overview is 
given of organochlorine and carbamate pesticides for 
which immunoassays, in particular the ELISA test, were 
developed, including commercially available kits. In addi-
tion, a survey is given on further developments of existing 
or new immunoassays and on the application of immuno-
chemistry in other fields (immunoafinity chromatography, 
immunosensors). 
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