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Mikroplasty se dostaly i do lidských střev 

a stolice, tvrdí vídeňští vědci 

Pilotní studie Lékařské univerzity ve Vídni a rakouského Spolkového úřadu 

pro životní prostředí prokázala výskyt mikroplastů v lidské stolici. Podle vědců 

se jedná o světově první vědecký důkaz přítomnosti miniaturních plastových 

částic v lidském organismu. 

 

Výsledky studie představili rakouští vědci během mezinárodního 

gastroenterologického kongresu ve Vídni. Výzkumníci sledovali pět žen a mužů ve 

věku 33 až 65 let z Finska, Nizozemí, Velké Británie, Itálie, Polska, Ruska, Japonska 

a Rakouska. Účastníci po dobu jednoho týdne vedli stravovací deník a konzumovali 

potraviny zabalené v plastu či nápoje z PET lahví, většina z nich pojídala i ryby a 

mořské plody. 

 

Experti následně v laboratoři analyzovali vzorky stolice na výskyt deseti 

nejrozšířenějších plastů. U všech osmi účastníků byly nalezeny mikroplasty, v 

průměru 20 částic na deset gramů stolice. „V naší laboratoři jsme prokázali výskyt 

devíti druhů plastu o velikosti od 50 do 500 mikrometrů,“ doplnila Bettina Liebmann 

z úřadu pro životní prostředí. Nejčastěji se jednalo o PP (polypropylen) a PET 

(Polyethylentereftalát). 

 

Jiné studie již prokázaly výskyt mikroplastů v tělech živočichů, zejména v krvi, 

lymfatickém systému i játrech. Vědci ozřejmili, že se objevují náznaky na negativní 

dopady mikroplastů na trávicí soustavu, „každopádně je však nutné provést další 

studie, které potenciální nebezpečí mikroplastů pro lidi ozřejmí,“ doplnil Philipp 

Schwabl z Lékařské univerzity Vídeň. Stávající menší studie proto může posloužit 

jako výkop pro další rozsáhlejší výzkum, uzavírá Schwabl. 

 

Co jsou mikroplasty? 

Jako mikroplasty jsou označovány drobné plastové částice o velikosti menší než pět 

milimetrů. Takové částice se používají jako doplňky pro kosmetické produkty, jejich 

většina však vzniká dělením plastů či jejich rozkladem v přírodě. 
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Celosvětová produkce plastů výrazně narůstá od 50. let 20. století a nyní se 

pohybuje kolem 400 milionů tun za rok. Dle odhadů končí dvě až pět procent všech 

vyrobených plastů ve světových mořích, odkud se společně s mořskými živočichy 

může dostat až do lidského potravního řetězce. Podle vídeňské univerzity je navíc 

velmi pravděpodobné, že potraviny se do kontaktu s mikroplasty dostávají i během 

zpracování či kvůli balení do plastových obalů. 

 

Zdroj: Assessment of microplastic concentrations in human stool – Preliminary 

results of a prospective study – Philipp Schwabl, Bettina Liebmann, Sebastian 

Köppel, Philipp Königshofer, Theresa Bucsics, Michael Trauner, Thomas Reiberger 

– prezentováno v rámci UEG ve Vídni dne 24. října 2018 
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