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MIKROPLASTY AKO ENVIRONMENTÁLNE RIZIKO

ANNA GRENČÍKOVÁa, PAULA BRANDEBUROVÁa,
JOZEF RYBAb, STANISLAVA VLČKOVÁa
a TOMÁŠ MACKUĽAKa

roku 2050 presiahnuť hodnotu 12 miliárd ton (cit.5,6). Rovnaká vedecká skupina uverejnila štúdiu popisujúcu prienik
plastového odpadu z pobreží pevnín do oceánov. Podľa
štúdie končí v oceánoch každoročne približne 8 miliónov
ton plastového odpadu, a to predovšetkým vo forme obalových produktov rôznych veľkostí. Plávajúci plast pritom
tvorí len približne 10 % z celkového množstva, zvyšných
90 % je možné nájsť v morskom sedimente alebo rozptýlené v objeme morskej vody7. V súčasnosti je možné pozorovať značný vedecký záujem o monitoring či správanie sa
nie len makroplastových objektov, ale aj ich mikro- či
nanoekvivalentov8,9. Mikroplasty, typicky definované ako
syntetické polyméry s veľkosťou <5 mm, sú v podobe
malých granúl cielene aplikované do mnohých kozmetických prípravkov alebo vznikajú pri opotrebovávaní či degradácii makro výrobkov10. Prítomnosť malých plastových
fragmentov v otvorenom oceáne bola popisovaná už
v 70. rokoch minulého storočia Carpenterom a Smithom11.
Úsilie vedcov za poslednú dekádu však odhalilo, že sa
jedná o široko rozšírenú skupinu kontaminantov vykazujúcu potencionálne toxický účinok na prítomnú biotu, vrátane ľudskej populácie12.
Predkladaný článok má za cieľ sumarizovať súčasné
poznanie v oblasti environmentálnej problematiky mikroplastov a ucelene čitateľa oboznámiť s možnou prognózou
dopadu týchto mikropolutantov na jednotlivé zložky životného prostredia.
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2. Zdroje mikroplastov v životnom prostredí
Vplyv mikroplastov na životné prostredie je
v súčasnosti relatívne novou rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou environmentálnej problematiky, o čom svedčí množstvo odborných prác12,13. Prítomnosť mikroplastov či nanoplastov v rôznych zložkách životného prostredia
v globálnom rozsahu vzbudzuje signifikantné obavy, spájané s identifikáciou nových a potenciálnych zdrojov mikro- až nanopolutantov14.
Ako primárny zdroj mikro a nanoplastov pre rôzne
zložky životného prostredia je možné považovať najmä
automobilový, kozmetický priemysel a nové aplikácie
v oblasti modernej medicíny15,16. Pre kozmetické účely sú
obvykle používané polyetylénové či polypropylénové granuláty (<5 mm) a polystyrénové sférické častice (<2 mm)
(cit.17). Je možné pozorovať aj nárast štúdií popisujúcich
diagnostiku menších častíc rôznych i nepravidelných tvarov s typickými rozmermi v rozsahu 0,1 mm až 0,5 mm
približujúcich sa tým, využívaným na poli farmakologického výskumu15,18. Medzi primárne mikroplasty sú radené
i tie, využívané pri úprave povrchov tlakovými abrazívnymi čistiacimi technológiami19. Príkladom je technológia

1. Úvod
Éru plastov v roku 1907 odštartoval vývoj prvého
moderného plastu, Bakelitu, stojaci za optimalizáciou nenákladných výrobných techník plejády ľahkých, trvácnych, inertných a korózii odolných materiálov1. Uvádzané
atribúty viedli k extenzívnej aplikácii plastov v nespočetnom rade odvetví priemyslu, medicíny i iných sférach
ľudskej činnosti, kde zaujali zdanlivo nenahraditeľnú
pozíciu2,3. V súčasnosti sa viacero štúdií snaží odhadnúť
množstvo vyrobených syntetických a polysyntetických
polymérov za posledných osemdesiat rokov, charakteristických ich masovou výrobou. Príkladom je štúdia, v ktorej Geyer a kolektív odhadujú množstvo vyrobených plastov do roku 2015 na 8,3 miliardy ton, z čoho bola zrecyklovaná menej ako desatina4. Za posledných 15 rokov sa
výroba plastov celosvetovo minimálne zdvojnásobila.
Existuje reálny odhad, že ak bude súčasný trend pokračovať, množstvo skládkovaného plastového odpadu môže do
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pieskovania, pri ktorej môžu byť využívané mikročastice.
Ako pieskovací prostriedok sú využívané najmä mikroplasty na báze polyakrylu, melamínu alebo polyesteru,
ktoré sa v priebehu ich aplikácie dostávajú do styku
i s toxickými kovmi a môžu byť nimi kontaminované17.
Rovnaké je zaradenie i priemyselných odpadov v podobe
plastových peliet o rozmeroch 2 až 5 mm či odpadov vznikajúcich pri technológii 3D tlače20,21.
Skupina sekundárnych mikro a nanoplastov zahŕňa
všetky plastové fragmenty odvodené z ich makrokonštrukcií, ktorých štruktúrna integrita je časom narúšaná účinkom rôznych degradačných postupov22,23. Degradácia polymérnej matrice vedie k narušeniu pôvodných interakcií,
čím môže dochádzať k postupnému uvoľňovaniu aditív,
dizajnovaných za účelom zlepšenia kvality či životnosti
výrobku24. Fotooxidácii podliehajú najmä plasty lokalizované na pobrežiach pláží, kde je dostatočné množstvo kyslíka i možnosť priamej expozície slnečnému žiareniu25,26.
Tieto skutočnosti vedú k vzniku prasklín a fragmentácii
materiálu. K ďalšiemu rozkladu prispievajú aj prirodzene
sa vyskytujúce faktory spojené s prílivom a odlivom, tvorbou morských vĺn a turbulenciou zapríčinenou morskými
prúdmi27,18. Uvedené faktory prispievajú k štiepeniu polymérneho reťazca, pričom výsledkom tejto činnosti sú mikroelementy detekované vo veľkosti už 1,6 μm, pričom je
predpoklad, že dochádza k ďalšiemu fragmentovaniu29.
K sekundárnym mikroplastom sú zaraďované i tie, vznikajúce opotrebovaním textilných materiálov, a to už priamo
v práčovniach či pracích zariadeniach bežných domácností
a sušiarňach.

O čiastočné nahradenie klasických plastov sa vedci
pokúšajú vývojom a aplikáciou biodegradovateľných
variant30. Tie pozostávajú zväčša zo syntetického polyméru a škrobu, rastlinných olejov alebo špeciálnych chemikálií spúšťajúcich a akcelerujúcich rozklad konečného
výrobku21. V procese dekompozície takýchto materiálov je
však rozkladaná iba škrobová časť, zatiaľ čo syntetický
polymér zotrváva zväčša neporušený a môže tak predstavovať potencionálny sekundárny polutant pre životné
prostredie30,31 (obr. 1).

3. Správanie sa mikroplastov v životnom
prostredí
Štúdium prestupu mikroplastov životným prostredím
je úzko späté s kolobehom ich makroskopických
ekvivalentov32. Andrary a kolektív publikovali prácu
v ktorej tvrdia, že plasty detekované v moriach sú tvorené
až z 80 % časticami terestriálneho pôvodu, a teda takými
ktorých primárna aplikácia nesúvisí s vodným hospodárstvom či akvakultúrou, ale skôr s ľudskou činnosťou na
pevnine25. Ich zdrojom sú kozmetické prípravky, pieskovacie činidlá či výluhy z plastového odpadu, ktoré vstupujú
do vodného cyklu prostredníctvom drenážnych systémov
či kanalizáciou33,34.
Niekoľko štúdií odkazuje na čistiarne odpadových
vôd ako na možné kontinuálne bodové zdroje znečistenia
povrchových vôd mikroplastami. Čistiarne odpadových
vôd (ČOV) sú v súčasnosti schopné technologicky zachy-

Obr. 1. Rozdelenie hlavných zdrojov mikroplastov pre odpadové, povrchové vody a pôdu
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távať najmä makročastice plastov >10–1 mm (primárne
a sekundárne čistenie), zatiaľ čo ich menšie fragmenty
<1 mm môžu prechádzať cez proces čistenia odpadových
vôd až do recipienta a vstupujú tak do vodného
prostredia35,36. Je nutné zdôrazniť, že časť mikroplastov
môže byť na ČOV úspešne odstraňovaná z odpadovej vody napríklad procesom sorpcie na primárny alebo aktivovaný kal37. Plasty vstupujúce do riečnych systémov priamo, nezodpovednosťou obyvateľstva alebo nepriazňou počasia, ale i nepriamo prostredníctvom odtokov
z čistiarní odpadových vôd alebo priesakmi sú ďalej transportované do svetových morí a oceánov, ako to popisujú
odborné štúdie36. Moore a spol.38 sledovali prítomnosť
plastových fragmentov o veľkosti <5 mm v dvoch riekach
v Los Angeles. Extrapolácia získaných dát viedla
k tvrdeniu, že len tieto dve rieky sú schopné transportovať
do mora 2 bilióny plastových častíc v priebehu 3 dní, pričom situácia môže byť značne ovplyvnená účinkom povodní alebo hurikánov charakteristických pre územie Kalifornie. K množstvu plastov v moriach a oceánoch môže
prispievať i rozvinutý pobrežný turizmus39. V dynamickom prostredí pláží môžu byť plastové elementy lokalizované v hĺbkovom profile i niekoľko metrov pod povrchom,
kde môže dochádzať k ich postupnému vyplavovaniu.
Plastové mikročastice sú v pobrežných sedimentoch hojne
zastúpené, pričom ich menšie ekvivalenty sú tvorené prevažne mikrovláknami textílií40. Napríklad Dekiff a spol.41
uvádzajú ~5–25 mikroplastových častíc, prevažne vláken,
v kilograme sedimentu z pobrežia ostrova Norderney
(Severné more). Rovnako nedávna štúdia zameraná na
sediment baltického pobrežia Ruska potvrdila prítomnosť
mikroplastov vo všetkých vzorkách v priemernej koncentrácii 34 ± 10 častíc na kilogram sedimentu42. Iné skupiny
vedcov popisujú výskyt a distribúciu mikroplastov
v sedimentoch mangrovníkov, obojživelných stromov,
rastúcich v Singapure či v Malajzii43,44. Faktom je, že
v súčasnosti sa mikroplasty nachádzajú v morských sedimentoch vo veľmi vysokých koncentráciách, a to až 3,3 %
hmotnosti sedimentov na veľmi znečistených pobrežiach45.
Hlbokomorské oblasti, podmorské kaňony a desiatky tisíc
kilometrov pobreží môžu byť v súčasnosti považované za
akési potenciálne úložiská mikroplastov46.
Zatiaľ čo väčšina štúdií sa sústreďuje na mikroplasty
vo vodnom prostredí, časť vedcov upozorňuje na úlohu
atmosféry ako transportného média mikroplastov47,48. Dris
a spol.47 vo svojej štúdii extrapoláciou zozbieraných dát
hrubo odhadujú množstvo každoročne akumulovaných
vlákien nad parížskou aglomeráciou (2500 km2) na 3 až 10
ton, pričom minimálne 30 % z nich má syntetický pôvod.
Koncentrácia vlákien vzrastá v urbanizovaných oblastiach,
čo podporuje hypotézu, že významným zdrojom sú prevažne produkty textilného priemyslu. Podobná štúdia bola
vykonaná i v čínskom meste Dongguan, ktorá stanovila
depozíciu mikroplastov atmosférickým spádom na hodnotu v rozmedzí 31±8 – 43±4 častíc/m2/deň (cit.48).
V životnom prostredí je možné pozorovať isté interakcie a dynamiku medzi jeho zložkami. Z tohto dôvodu je
možné sa domnievať, že dochádza k prestupu mikroplasto-

vých častíc z ovzdušia do povrchových vôd a pôd prostredníctvom aj zrážok49. Potencionálnym transportným
médiom mikroplastov môžu byť i plávajúce arktické ľadovce schopné inkorporovať tento druh znečistenia vznášajúci sa na hladinách oceánov a ďalej ho prenášať
k centrálnemu arktickému ľadovcu50.

4. Mikroplasty v potravovom reťazci a riziká
spojené s ich výskytom
Mikroplasty deponované na poľnohospodárske a iné
pôdy, samospádom z atmosféry alebo aplikáciou čistiarenských kalov, majú schopnosť akumulovať sa v tejto pôde
a následne prestupovať koreňovou sústavou do nižších
i vyšších rastlín, pričom zasahujú i symbiotické spoločenstvá mikroorganizmov51,52. Mnohé z prítomných živočíchov, a to najmä pôdne červy, sú schopné mikroplasty
inkorporovať do svojich tiel a prostredníctvom svojich
výlučkov prispievať k ich vertikálnemu i horizontálnemu
rozptylu53,54 (obr. 2).
Iné odborné štúdie poukazujú aj na schopnosť mikroplastov kumulovať sa v telách vodných živočíchov a touto
cestou prenikať do potravového reťazca. Ich prítomnosť
bola zistená vo viacerých zástupcoch zooplanktónu, a tiež
skupine bentických organizmov, živiacich sa výhradne
odumretými časťami koralov a živočíchov55,56. Thyonella
gemmata a Holothuria floridana sú príkladom morských
červov, v ktorých boli úspešne identifikované nadmerné
množstvá PVC mikroplastov. Mikroplasty v ich tele zotrvávali aj viac ako 10 dní (cit.57). Požitie mikroplastov samotných alebo inkorporovaných v telách koristi je problémom širokého spektra organizmov od bezstavovcov, ako
sú už spomínané pieskové červy či lastúrniky, po ryby,
korytnačky, vtáky i cicavce obývajúce tak sladké ako
i slané vody58,59. U menších živočíchov môže vyvolať až
pocit nasýtenia, avšak konzument nedostáva potrebné živiny, čo môže viesť k fyzickým ťažkostiam60. Medzi ďalšie
pozorované nepriaznivé účinky je možné zaradiť interferenciu mikroplastov s imunitným systémom postihnutého
organizmu a zmeny správania, vedúce k zníženej schopnosti lovu61. Tvrdenie, že niektoré typy organizmov uprednostňujú mikroplasty pred prirodzenou potravou je doposiaľ sporné62,63.
Všeobecne prevláda názor, že samotné plasty nevykazujú výraznú toxicitu, no napriek tomu pre živý organizmus môžu byť chemickou hrozbou. Rizikový faktor predstavujú predovšetkým rôzne aditívne látky, ktoré sú do
plastov pridávané za účelom zlepšenia mechanických
vlastností či predĺženia životnosti64. Retardéry horenia
alebo i často skloňované zmäkčovadlá na báze esterov
kyseliny ftalovej môžu byť z polymérnej matrice uvoľňované počas chemického, fotochemického alebo biologického rozpadu65,66. Jednou z potencionálne uvoľňovaných
látok je i oxid antimonitý, katalyzátor pridávaný do plastových obalov na báze polyetyléntereftalátu (PET) , ktoré
tvoria podstatnú časť plastového odpadu v moriach28.
V prípade mikroplastov je možné sledovať i opačný fenomén, a to vychytávanie toxických látok prítomných vo
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Obr. 2. Možný prienik mikroplastov do potravového reťazca: Plasty prítomné vo vodnom prostredí podliehajú rôznym degradačným
procesom, napríklad fotodegradácii, biochemickej či chemickej degradácii, v dôsledku čoho vznikajú mikročastice schopné prenikať do
tiel živých organizmov, a touto cestou vstupovať do potravového reťazca. Mikroplasty môžu zároveň za určitých podmienok sorbovať
v prostredí prítomné znečistenie, vrátane toxických kovov alebo perzistentných organických látok, a následne ich rozširovať mimo primárne postihnuté územie, vrátane vnútorného prostredia organizmu. Taktiež nie je vylúčená ani možnosť prenosu mikroorganického
znečistenia prípadne plazmidov zodpovedajúcich za možné šírenie rezistencie baktérií voči antibiotikám80

vodnom prostredí i atmosfére. Vďaka vysokej hodnote
špecifického povrchu sú zjavne inertné mikročastice
schopné na svojom povrchu zakoncentrovávať toxické
kovy či organické zlúčeniny67. Kontaminované mikroplasty môžu navyše migrovať životným prostredím
a rozširovať toto znečistenie i mimo primárne postihnuté
miesto68. Štúdie zamerané na prítomnosť ťažkých kovov
potvrdili známky hliníka, medi, striebra, zinku, olova,
železa a mangánu vo vzorkách mikropeliet získaných
z morských vôd69. Hydrofóbny charakter podporuje schopnosť mikroplastov kumulovať na svojom povrchu nebezpečné perzistentné organické polutanty (POPs), vrátane
zástupcov pesticídov (DDT), polycyklických aromatických
uhľovodíkov (PAH) a polychlórovaných bifenylov (PCB)21.
Látky radu POPs adsorbované na povrchu mikroplastov
môžu byť asimilované rôznonôžkami Allorchestes compresa i tkanivami rýb70. Chemické látky obsiahnuté
v mikroplastoch môžu spôsobovať zápal, oxidačný stres,
pokles celkovej hmotnosti a rastu organizmov, zapríčiniť
rakovinu, vrodené chyby i problémy s imunitným
systémom71. Riziká spojené s výskytom mikroplastov vo
vodnom prostredí reflektuje séria laboratórnych testov
vykonaných na morských krevetách druhu Artemia sp.
Nauplii, ktoré boli vystavené pôsobeniu vysokej koncentrácii mikroplastov (1,2·106 častic/20 000 Nauplii). Pozorovania vedú k záverom, že tieto organizmy sú schopné
požiť dané znečistenie, pričom časť materiálu vo veľkostnom rozmedzí 1–20 μm je následne kumulovaná v ich
telách vo vysokých koncentráciách. V priebehu ďalších

pokusov boli tieto krevety začlenené do modelového potravového reťazca, ako potrava pre Danio Rerio. Tie boli
schopné časť nahromadených častíc mikroplastov vylúčiť
z organizmu, niektoré častice však prenikli do organizmu
a zadržali sa v bunkách epitelu a črevných klkoch. Experiment viedol i k zisteniu, že častice mikroplastov slúžia ako
nosič pridruženého perzistentného organického polutantu ‒
benzo[a]pyrénu (BaP) z Nauplii do zebričiek, v ktorých
tráviacom trakte sa táto látka zachovala72.

5. Súčasné poznatky v oblasti degradácie
polymérov v životnom prostredí
K degradácii plastového odpadu v životnom prostredí
prispieva viacero faktorov. Kvantitatívna miera rozkladného efektu jednotlivých degradačných postupov ako aj ich
časový priebeh sú podmienené fyzikálnochemickými
vlastnosťami samotného materiálu73. Niektoré plastové
materiály sú vo svojej podstate odolnejšie a vo vodnom
prostredí veľmi perzistentné. V dôsledku toho degradácia
týchto materiálov môže trvať i niekoľko tisíc rokov. Na
druhú stranu mäkké a krehké plasty podliehajú degradácii
ochotnejšie73. Degradáciu plastov je vo všeobecnosti možné definovať ako akýkoľvek proces vedúci k narušeniu
makromolekulového reťazca, pričom je možné rozlíšiť dva
hlavné spôsoby degradácie, a to biotickú a abiotickú.
Biotická degradácia plastov sa zakladá na schopnosti
vybraných organizmov, predovšetkým mikroorganizmov,
19
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využívať uhlík prítomný v štruktúre týchto makromolekúl
ako zdroj energie. Biotickej degradácii zväčša predchádza
fragmentovanie polyméru, a teda skrátenie polymérneho
reťazca na takú veľkosť, aby bol schopný transportu cez
bunkovú stenu bunky do vnútorného prostredia mikroorganizmu. K rozkladu uhlíkových väzieb dlhého polymérneho
reťazca prispievajú faktory, ako je množstvo kyslíka
v prostredí, vlhkosť, teplo, UV žiarenie ako i prítomnosť
a aktivita extracelulárnych mikrobiálnych enzýmov. Skrátený reťazec je následne vo vnútornom prostredí mikroorganizmu využívaný ako zdroj energie a anaeróbne alebo
aeróbne premieňaný na biomasu, vodu, oxid uhličitý alebo
metán v závislosti od podmienok rozkladu73. Medzi najpopulárnejšie biodegradovateľné plasty patrí polyhydroxybutyrát (PHB), polykaprolaktón (PCL) a kyselina polymliečna (PLA).
V súčasnosti viaceré vedecké skupiny odkazujú na
schopnosť hmyzu, a to špeciálne, lariev múčnych červov
a niektorých druhov molí, konzumovať plastový odpad
z PVC či PE (cit.73‒75). Na rozdiel od iných organizmov
plast neprechádza ich telom bez zmeny, ale je degradovaný konkrétnymi bakteriálnymi kmeňmi (Enterobacter asburiae YT1 a Bacillus sp. YP1) prítomnými v ich tráviacom ústrojenstve. Izolované baktérie YT1 a YP1
(100 miliónov bakteriálnych buniek na mililiter) kultivované spolu s časticami PE (100 mg) sú schopné v priebehu
60 dní degradovať 6,1 % resp. 10,7 % tohto materiálu za
vzniku biomasy a CO2 (cit.75). Mechanizmus sledovanej
konverzie je stále predmetom aktuálnych štúdií. Taktiež
bola pozorovaná degradácia polystyrénu larvami Tenebrio
molitor, chovanej na zmiešanom substráte PS-otruby,
u ktorej bola sledovaná nasledovná konverzia74:
PS + otruby → CO2 + H2O + biomasa +
+ tuhé odpadné produkty
(1)
Detailný popis mechanizmu rozkladu PS ani rozbor
mikrobiálnej kultúry larvy doposiaľ nie je známy.
Niektoré z plastov sú proti mikrobiálnemu ataku chránené antimikrobiálnymi prísadami. Sírne baktérie sú však
schopné tvoriť na ich povrchu biofilm a vylučovať kyselinu sírovú, ktorá je schopná niektoré náchylnejšie materiály, napr. nylon, narúšať. Principiálne rovnako môžu byť na
degradáciu plastových materiálov využívané niektoré druhy húb vyznačujúce sa sekréciou kyselín73. Účinným degradačným reagentom, produkovaným endofytickou hubou Pestalotiopsis microspore, je i enzým serínhydroláza
(SH), vďaka ktorému je huba schopná využívať ako zdroj
živín polyester polyuretán (PUR), a to tak v aeróbnych ako
i anaeróbnych podmienkach. Týmto spôsobom môže byť
PUR rozkladaný v širokom rozmedzí hĺbkového profilu
pôdy76. Enzymatickej degradácii podlieha i polyetyléntereftalát (PET). V roku 2016 bola na povrchu odpadu
PET identifikovaná nová baktéria Ideonella sakaiensis
schopná hydrolyzovať PET pomocou dvoch inherentných
enzýmov na monoméry etylénglykol a kyselinu
tereftálovú73.
Prerastanie fungálnych filamentov hlbšie do štruktúry
plastového odpadu, na ktorom rastú, prispieva k jeho frag-

mentovaniu za súčasného zväčšovania dostupného povrchu, ktorý sa tak stáva náchylným na hlbšiu biotickú
alebo abiotickú degradáciu.
Abiotická degradácia zahŕňa narúšanie plastových
materiálov účinkom mechanických síl, teploty, svetla,
plynov a vody. Napriek aditívnym chemickým látkam
obsiahnutým v plastoch za účelom zlepšenia ich prirodzených vlastností, vykazujú i tieto plastové materiály prirodzené nedostatky, ktoré súvisia priamo s ich štruktúrou73.
PET je náchylný podliehať hydrolýze vo vlhkom prostredí
pri vyšších teplotách. Krehké plasty ako nízko hustotný
a vysoko hustotný polyetylén (LDPE, HDPE) sú citlivé na
mechanickú záťaž a fotooxidáciu. PP má tendenciu lámať
sa pri nízkych teplotách a taktiež je náchylný na termálnu
oxidáciu. Oxidačným procesom podlieha i PVC (cit.73).
Fentonova reakcia, participujúca i na biochemických procesoch, je schopná postupne degradovať tento materiál za
vzniku nízkomolekulových chlórovaných fragmentov, ako
sú trans-1,2-dichlóretylén, cis-1,2-dichlóretylén, trichlóretylén a tetrachlóretylén. Uvádzané rozkladné produkty sa
považujú za perzistentné polutanty životného prostredia.
Mechanizmus degradácie polymérov (P–H) Fentonovou
reakciou, za účasti hydroxylových (HO•), peroxylových
(POO•), alkoxylových (PO•) a alkylových (P•) radikálov,
naznačuje jej možnú širokospektrálnu aplikáciu78.
(2)
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO‒ + HO•
(3)
P–H + HO• → P• + H2O
(4)
P• + O2 → POO• → PO•
POO• (PO•) +P–H → POOH (POH) + P•
(5)
Vo všeobecnosti sú polyméry ako PE, PP, PS a PVC
náchylnejšie na abiotickú degradáciu. Fotooxidácia PE, PP
a PS vedie k zníženiu ich molekulovej hmotnosti a vzniku
karboxylových skupín na konci reťazca. UV žiarenie je
schopné iniciovať dechloráciu PVC. Polyméry PET a PU
obsahujúce v hlavnom reťazci heteroatómy náchylne podliehajú hydrolýze. Polymérne fragmenty s nižšou molekulovou hmotnosťou môžu následne podstúpiť biodegradáciu.
V životnom
prostredí
môže
dochádzať
k simultánnemu účinku niekoľkých degradačných ciest, za
súčasnej fluktuácie reakčných podmienok, čo vedie
k vzniku rôznych degradačných produktov, vrátane
mikroplastov79.

6. Záver
Koncentrovanie plastov vo svetových moriach
a oceánoch popisujú štúdie už zo začiatku tohto tisícročia.
Centrum pozornosti súčasného environmentálneho výskumu čoraz viac zastávajú ich mikro- až nanofragmenty.
Odborné štúdie podčiarkujú problematiku makro
i mikroplastov a ich možný negatívny vplyv, čím podnecujú výrobcov plastov a kozmetiky k nachádzaniu ekologických alternatív mikroplastov vo svojich výrobkoch. Distribúcia i správanie sa doposiaľ emitovaných mikročastíc
v životnom prostredí však stále vyvoláva mnoho otázok,
podobne ako je to i pri iných mikropolutantoch. Výskum
tejto oblasti teda naďalej zostáva veľkou výzvou.
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