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ÚVOD 

Pentachlorfenol (PCP) je chlorovaná aromatická organická sloučenina 

používaná jako insekticid, fungicid, herbicid, dezinfekční prostředek a přísada do 

antivegetativních (antifouling) barev. PCP se hlavně používal jako ochranný 

prostředek na dřevo, k ochraně trámů před dřevokaznými houbami (hnilobou) a 

dřevokazným hmyzem. PCP byl také používán jako defoliant před sklizní bavlny 

a jako biocid v průmyslových vodních systémech. PCP byl uvolňován do 

životního prostředí v při jeho výrobě, skladování, přepravě nebo použití. Jeho 

sodná sůl (pentachlorfenolát sodný) se používá pro podobné účely a snadno se 

rozkládá na PCP. PCP byl v USA před rokem 1984 (kdy se stal pesticidem s 

omezeným použitím) jedním z nejrozšířenějších biocidů (EPA, 2010). Výroba 

PCP a pentachlorfenolátu sodného (NaPCP) v EU skončila v roce 1992. Přestože 

PCP se již ve Spojených státech nevyrábí,  chemikálie je stále ve velkém objemu 

do USA dovážená, a to v množství více než 1 milionu liber (=453,6 tun)  za rok. 

V roce 2012 PCP vyrábělo nejméně šest společností po celém světě a výroba a 

dovoz do USA činil > 1 milion (= 453,6 tun)  až 10 milionů liber (= 4535,9 tun) 

(EPA, 2013). Podle programu Toxics Release Inventory (TRI) 54% z celkového 

úniku do životního prostředí pocházelo z výrobních a zpracovatelských zařízení 

v USA. PCP může rovněž vznikat během spalování odpadních materiálů 

obsahujících chlor. Při spalování odpadu s obsahem chloru PCP tvořil 8% z 

polychlorovaných fenolů vzniklých v kouřovodech a 10% v továrních komínech. 

PCP může být také obsažen v emisích z továrních komínů, kdy vzniká v důsledku 

pyrolýzy PVC. (UNEP.POPS.POPRC, 2013). Z komunální spalovny odpadu v 

Maďarsku  bylo v letech 1980-1996 vypouštěno přibližně 37 tun PCP ročně 

(Kovács, G., 2002). Pentachlorfenol je pro člověka extrémně toxický po akutním 

(krátkodobém) požití a po inhalační expozici. (RoC Monograf, 2014).  
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STRUKTURA A VLASTNOSTI PCP A NAPCP 

Zvýšené teploty a tlaky během výroby PCP  vedou k tvorbě několika dalších 

chlorovaných molekul. Koncentrace těchto vedlejších produktů může být 

poněkud změněna v podmínkách výrobního procesu, avšak všechny komerční 

formy PCP obsahují tyto vedlejší produkty v detekovatelných množstvích (WHO, 

2010). Přípravky technické čistoty PCP (86% čistota) obsahují jako vedlejší 

výrobní produkty rovněž polychlorované fenoly (tri- a      tetra-), hexachlorbenzen-

dioxiny (tetra-, hexa- a oktachlordibenzo-p-dioxiny) a hexa-, hepta- a 

oktachlordibenzofurany (Collins, 2013). PCP je také hlavním produktem 

metabolismu hexachlorbenzenu u savců. 

 

Vzorec pentachlorofenolu (C6HCl5O).  

Registrační číslo CAS: 87-86-5. 

Vzorec pentachlorfenolátu sodného (C6 Cl5ONa).   

Registrační číslo CAS: 131-52-2  

 

Na obrázku 1. je prezentována chemická struktura pentachlorfenolu a  

pentachlorfenolátu sodného 
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Obrázek 1. Chemická struktura pentachlorfenolu a pentachlorfenolátu sodného  

 

V tabulce 1. Jsou prezentovány některé fyzikálně chemické vlastnosti PCP 
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Tabulka 1.  Fyzikální vlastnosti PCP 

Vlastnost PCP 

Molekulová hmotnost 266,35 

Bod tání 188°C 

Bod varu 310°C 

Tenze páry (mm Hg)  0,0003 při 25°C 
 

Hustota páry (vzduch = 1) 1. 1,98 
 

Hustota  
 

1,978 g/cm3 při 22°C 

Rozpustnost ve vodě 14 mg/l při 20°C 

Rozdělovací koeficient oktanol/voda  (pKow)  5,12 

Henryho konstanta při 25 °C 
 

2,45 10 -8 atm/m3/mol při 
22°C 
 

                        Zdroj: ChemIDplus 2013 

 

Čistý PCP existuje při pokojové teplotě ve formě světlehnědých až bílých 

jehlicovitých krystalů. PCP, známý rovněž pod názvy  jako chlorofen, penchlorol 

a penta, je sloučenina relativně těkavá, prakticky nerozpustná ve vodě při pH 

vyvolávající disociací (pKa = 4,7) a rozpustná ve většině organických 

rozpouštědel (WHO, 2010). Soli PCP, jako je pentachlorfenolát sodný, jsou 

snadno rozpustné ve vodě. Technický PCP tvoří hnědé vločky; technický 

pentachlorfenolát sodný se skládá z krémově zbarvených perliček. Fyzikální a 

chemické vlastnosti PCP naznačují omezené odpařování do atmosféry, mísení s 

vodou a spojení s částicemi půdy. Pohyb PCP v půdě závisí na její kyselosti. 

 

PERSIZISTENCE VE VODĚ, PŮDĚ A SEDIMENTU 

PCP se v minulosti dobře rozptýlil v životním prostředí a stal se tak 

všudypřítomným, což je patrné z naměřených hladin v  povrchové, podzemní i 

pitné vodě, okolním  a vnitřním ovzduší, prachu, půdě, sedimentech a  v 

potravinách z několika zemí a časových období (EPA, 2013). PCP je rychle 

degradován v životním prostředí s poločasem rozpadu ve vodě méně než 4 

týdny; v sedimentech méně než 20 týdnů a v půdě méně než 10 týdnů. PCP je 
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hydrolyticky stabilní ve vodě při pH 4 až pH 9. Chemický rozklad PCP ve vodě 

probíhá především fotodegradací. PCP se v povrchové vodě rychle rozkládá, 

pokud je  vystaven přímému slunečnímu světlu. Fotolýza PCP ve vodě je závislá 

na pH (EPA, Office of Water 2010). Rychlá degradace nastává se zvýšením pH, 

když je sloučenina disociována. Ionizovaná forma je citlivější vůči fotodegradaci 

než neionizovaná forma. Byla publikována 90% degradace po 10 hodinách v 

povrchové vodě při pH 7,3, respektive 40% degradace při pH = 3 po 90 hodinách 

(Zheng, 2011). Fotolýza ve vodě určuje tvorbu toxických organických sloučenin, 

jako je kyselina 2,3-dichlormaleinová, 2,3,5,6- a 2,3,4,6-tetrachlorfenol, 

tetrachlorresorcinol, tetrachlorkatechol, benzochinony a dioxiny (UNEP. POPRC, 

2013). V půdě může dřevo ošetřené PCP ( přípravky ve formě roztoků na bázi 

ropy nebo  vodních roztoků sodné soli) uvolňovat toxické sloučeniny 

prostřednictvím vypařování nebo vyluhování. PCP může být fotodegradován i na 

povrchu dřeva, což způsobuje, že produkty rozkladu jsou snadno k dispozici pro 

vyluhování. V mokré půdě může fotolýza během 14 dnů vést k 55% fotodegradaci 

PCP. Byla publikována maximální degradace 0,3-0,5 mg / kg / den v půdách 

obsahujících 30 mg / kg PCP a po 7 měsících míra degradace 82%. PCP 

uvolňovaný do atmosféry z ošetřeného dřeva může být transportován zpět do 

povrchových vod a půdy cestou mokré a suché depozice. Atmosferický PCP se 

v nepřítomnosti vody přeměňuje fotolýzou, oxidací volných radikálů s poločasem 

rozpadu 2 měsíce. Rovněž byla pozorována fotolýza PCP v přítomnosti kyslíku. 

Reakční produkty byly podobné těm, které se objevily při fotolýze ve vodě. 

Adsorpce PCP na prachové částice v atmosféře zpomalí rychlost tohoto procesu. 

PCP uvolněný do ovzduší může být transportován na významné vzdálenosti (1 

500 až 3 000 km, s poločasem rozpadu přibližně 1,5 měsíce (Borysiewicz, 2008). 

 

BIOAKUMULACE PCP 

Bioakumulace PCP ve vodních organismech je vysoká. Byly publikovány 

biokoncentrační faktory 100-1000, které závisí na pH a zvyšují 
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 se s poklesem pH. Toxicita závisí rovněž na pH testovaného substrátu. 

Zkoumání akutní toxicity PCP při pH = 4, 6 a 9 na živých organizmech ukázalo, 

že toxicita byla maximální při pH = 4 a minimální při pH = 9. Rozdíl v toxicitě byl 

připisován rozdílům v průniku PCP do testovaného organismu, poněvadž při pH 

= 4 je PCP v neionizované formě, a proto je lipofilní. Při pH 9 je PCP plně 

ionizován, což snižuje jednak možnosti průniku do organismů a dále toxicitu 

(UNEP.POPS.POPRC, 2013). Pokud jde o bioakumulaci PCP v rostlinách, 

nebyly nalezeny žádné spolehlivé údaje. Fyzikální a chemické vlastnosti PCP 

naznačují omezené odpařování do atmosféry, přesun PCP do vody a spojení s 

organickými částicemi půdy. Mobilita a vypařování PCP z ošetřeného dřeva v 

prostředí závisí na kyselosti média a zvyšuje se s teplotou. Ve vzduchu, půdě a 

povrchových vodách PCP je vystaven  degradaci fotolýzou, s poločasy rozpadu 

v atmosféře v rozmezí hodin až týdnů. PCP se biokoncentruje ve vodních 

organismech a hodnota bioakumulačního faktoru (BCF) se zvyšuje s klesajícím 

pH. 

 

ZDROJE EXPOZICE 

Současná nebo minulá expozice PCP může souviset s jeho uvolňováním během 

výroby a zejména během zpracování a používání, což má za následek jak 

profesionální expozici zaměstnanců, tak i široké veřejnosti. Zdroje expozice 

zaměstnanců v minulosti zahrnovaly (1) výrobní závody, (2) zařízení na úpravu 

dřeva a (3) používání nebo likvidaci ošetřeného dřeva, kdy docházelo k 

dermálnímu kontaktu s látkou nebo s ošetřeným dřevem či výrobky a k 

vdechování kontaminovaného vzduchu v pracovním prostředí. Profesionální 

expozice PCP na pracovišti se stále vyskytuje u pracovníků, kteří ošetřují řezivo 

nebo při kontaktu s ošetřeným řezivem a při používání nebo likvidaci ošetřeného 

dřeva nebo odpadu (UNEP, 2016). Vedlejší produkty syntézy PCP mají 

eliminační poločasy až 10 let (Collins, 2013). Expozice PCP je u lidí rozšířena 

díky přítomnosti a perzistenci PCP v životním prostředí. Tato expozice byla 

zjištěna měřením hladin PCP v krvi, játrech, mozku, ledvinách, slezině a 
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tělesném tuku a odráží dlouhodobější expozici (RoC Monograf, 2014). Snížení 

expozice oproti období před 30 až 40 lety či déle do současnosti je v souladu s 

opatřeními EPA v roce 1987 omezit používání PCP jako prostředku na ochranu 

dřeva, zrušením a omezením použití jiných aplikací než na dřevo. Hlavní cesty 

expozice široké veřejnosti jsou prostřednictvím vdechování vzduchu, požití 

potravin a dalších potenciálních zdrojů. Uvolňování PCP může nastat z 

ošetřeného dřeva v životním prostředí a rovněž k únikům dochází při výrobě, 

zpracování a z použití ošetřených dřevěných výrobků. V potravinách byl nalezen 

PCP v množstvích od 0,01 do 0,02 ppm v šunce (dušené nebo pečené), v 

grilovaném kuřecím prsíčku ( bez kůže), v masu, rybách, mléčných výrobcích, 

zrní a zelenině. Byla zjištěna jednak vysoká úroveň expozice u osob žijících ve 

srubech nebo jiných domech ošetřených PCP a dále expozice veřejnosti 

prostřednictvím prachu a nebezpečného odpadu (FDA, 2006). PCP byl nalezen 

v zásobárnách pitné vody, rovněž v podzemních i povrchových vodách (Zheng, 

2011). Ve vzduchu, půdě a povrchových vodách PCP přetrvává hodiny až dny. 

Chlorace fenolických sloučenin během čištění vody produkovala detekovatelné 

hladiny PCP a dále běžné pesticidy, jako je lindan, HCHs, PCB látky atd., se 

metabolizují v rostlinách, zvířatech a mikroorganizmech na PCP. PCP je 

důležitým kontaminantem životního prostředí i v zemích, kde se od jeho  použití 

sice upustilo, ale je importován prostřednictvím ošetřených materiálů. Populace 

může být také exponována PCP z ošetřených textilií, kůže a výrobků z papíru a 

především prostřednictvím vdechování kontaminovaného vnitřního ovzduší. PCP 

je metabolizován na jiné molekuly, a proto jeho absence v tkáních zvířat není 

rozhodující; na druhé straně je to hlavní produkt metabolismu HCHs a dalších 

běžných pesticidů u savců. Studie u lidí a pokusných zvířat ukazují, že PCP se 

absorbuje po orální, inhalační nebo dermální expozici. Ačkoli PCP je dobře 

distribuován, zdá se, že jeho kumulace v tkáních je u potkanů a lidí limitována 

rozsáhlou vazebností na plazmatické bílkoviny (RoC Monograf, 2014). Studie 

tkáňové distribuce u experimentálních zvířat ukazují, že nejvyšší koncentrace se 

vyskytují v orgánech spojených s metabolizmem a vylučováním, játrch, žlučníku, 

ledvinách a gastrointestinálním traku. PCP se převážně vylučuje močí, buď 
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nezměněný nebo ve formě metabolitů. V USA jsou nyní nalézány hladiny obvykle 

nižší než před třemi či čtyřmi desetiletími (před tím, než bylo použití PCP v 80. 

letech omezeno). Ve studiích publikovaných během šedesátých a osmdesátých 

let  byly u lidí žijících v USA zjištěny koncentrace PCP v krvi  rozmezí 10 až 100 

mikrogramů na litr a v moči většinou okolo 10 mg / l (Zheng, 2011). 

 

ZDRAVOTNÍ RIZIKO  

Toxikokinetika. PCP se rychle a kompletně vstřebává ze trávicího traktu. Po 

vstupu do krve, kde  se částečně váže na plazmatické bílkoviny, jsou nejvyšší 

koncentrace PCP v játrech, ledvinách a mozku, avšak tendence k jeho  

bioakumulaci zůstává velmi nízká. Výsledky humánních studií a studií na 

zvířatech ukazují, že PCP není významně metabolizován. U různých živočišných 

druhů (včetně člověka) a při různých způsobech expozice je hlavní  eliminační 

cestou PCP moč. U lidí má pentachlorfenolát sodný (NaPCP)  biologický poločas 

30 hodin (RoC Monograph, 2014). 

Pokud jde o účinky na lidské zdraví, experimentální údaje týkající se PCP jsou 

dobře zdokumentovány pro orální nízkodávkové chronické expozice a ukazují 

vliv na játra ( s biochemickými, funkčními a histopatologickými změnami); vliv na 

imunitní systém; významně mění hladiny hormonů štítné žlázy po expozici 1 nebo 

2 mg / kg tělesné hmotnosti denně (RoC Monograf, 2014). Údaje z profesionální 

expozice pracovníků potvrzují účinky na imunitní systém a játra. V důsledku 

expozice na pracovišti, má PCP po nízkém chronickém příjmu orální cestou celou 

řadu účinků na lidské zdraví. PCP v životním prostředí podléhá dálkovému 

transportu (LRTAP) a může se dostat do potravin a do pitné vody (UNEP, 2016.) 

PCP je pro člověka extrémně toxický při akutním (krátkodobém) požití a inhalační 

expozici. Akutní inhalační expozice u lidí vedla k neurologickým účinkům, k 

ovlivnění krve a jater a k podráždění očí. Chronická (dlouhodobá) expozice PCP 

při vdechování vedla u lidí k účinkům na respirační trakt, krev, ledviny, játra, 

imunitní systém, oči, nos a kůži. 
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Pokud jde o reprodukční účinky jsou humánní studie nepřesvědčivé, avšak na 

druhé straně naznačují souvislost mezi expozicí PCP a rakovinou. EPA zařadila 

PCP a NaPCP do skupiny B2, pravděpodobných lidských karcinogenů (EPA, 

2010). Celkově data z monitorování PCP v abiotických matricích (vzduch, půda 

a voda) vykazují klesající tendenci, a to pravděpodobně kvůli zavedeným 

celosvětovým regulačním opatřením (zákazům, omezením a regulaci) (UNEP, 

2016.). 
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