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Stanovení množství 
křemíku v moči 
u zdravých jedinců 
po konzumaci 
pramenité minerální 
vody Krondorf
J. Illner, K. Dunovská, J. Čepová

Úvod
V lidském organizmu má křemík velmi důležitou 
roli.  Nejvíce  křemíku  se  nachází  v kostech,  dále 
v kůži, nehtech, vlasech, v zubní sklovině, ale i v aor-
tě, očních čočkách, svalové hmotě, slinivce, štítné 
žláze.  Křemík  je  také  nezbytnou  součástí  mnoha 
enzymů a podílí se na tvorbě pojivové tkáně, kde má 
vliv na zlepšení její pevnosti a pružnosti. Pozitivně 
působí na snížení hladiny cholesterolu. Je důležitý 
při léčbě neurotoxicity hliníku, která je hypotetic-
kým rizikovým faktorem pro rozvoj Alzheimerovy 
choroby. Mohl by být využíván při léčbě pacientů 
s osteoporózou, kde napomáhá lepšímu zabudování 
vápenatých iontů do kostní tkáně. Toxicita perorál-
ně podaného křemíku jako doplňku stravy nebyla 
pozorována.  Nadměrný  příjem  z potravin  může 
participovat  na  tvorbě  močových  kamenů.  Mini-
mální denní dávka není v dostupné literatuře přesně 
stanovena.  Doporučený  denní  příjem  křemíku  se 
v jednotlivých literárních zdrojích liší, nejčastěji je 
uváděno 5-20 mg (u sportovců až 35 mg). V přírodě 
se křemík vyskytuje zejména v přesličce rolní, odkud 
se taktéž získává pro další využití, např. ve farma-
ceutickém průmyslu. V běžné potravě se vyskytuje 
v některých minerálních vodách, pivu, kuřecí kůži, 
vepřových játrech a celozrnných potravinách. Kon-
centrace  křemíku  v moči  se  dle  publikace  WHO 
z roku 1996 pohybuje mezi 3-12 mg/l, zatímco v séru 
je hodnota koncentrace pouhých 0,3 mg/l (1-6).

Cíl studie
Cílem studie bylo stanovit množství křemíku v moči 
u zdravých jedinců po konzumaci pramenité mine-
rální vody Krondorf obohacené křemíkem v dávce 
32 mg/l. 
Studie  se  zúčastnilo  celkem  30  subjektů  (18  žen 
a 12  mužů)  věkového  rozmezí  mezi  20  a 60  lety. 
Průměrný věk dobrovolníků byl 39 let. Všichni dob-
rovolníci byli zdrávi, bez hypertenze, bez drogové 
zátěže,  pili  maximálně  tři  kávy  denně  a neužívali 
žádné  doplňky  stravy.  Kontrolní  skupinu  tvořilo 
celkem  10  dobrovolníků  (5  žen  a 5  mužů),  kteří 

vodu obohacenou křemíkem nekonzumovali a byli 
stejného věkového rozmezí jako dobrovolníci, tj. 20-
60 let. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin 
podle délky konzumace, aby se projevilo případné 
zvýšení množství křemíku v těle při delším užívání 
vody obohacené o křemík v dávce 32 mg/l. V každé 
skupině  bylo  po  patnácti  dobrovolnících.  Konzu-
mace minerální vody Krondorf a odběry moči byly 
provedeny podle následujícího schématu:
1. skupina
odběr před začátkem pitné kúry → 1 týden pitná kúra 
→ odběr po 1. týdnu → 1 týden pitná kúra → odběr po 
2. týdnu → 2  týdny bez konzumace vody Krondorf 
→ poslední odběr na konci 4. týdne  
2. skupina
odběr  před  začátkem  pitné  kúry  →  1  týden  pitná 
kúra → odběr po 1. týdnu → 1 týden pitná kúra → 
odběr po 2. týdnu → 2 týdny pitná kúra → odběr po 
4. týdnu → 4 týdny bez konzumace vody Krondorf 
→ poslední odběr na konci 8. týdne 

Metoda
Moč byla odebírána do plastových sterilních jedno-
rázových močových zkumavek (Sarstedt, Německo) 
a byla centrifugována v chlazených centrifugách (4 °C) 
při 4000 otáčkách po dobu 10 minut. Poté byla moč 
alikvotována a skladována při -18 °C. 
Pro  stanovení  křemíku  v moči  byla  použita  foto-
metrická  metoda  založená  na  reakci  křemičitanů 
s molybdenanem amonným v kyselém prostředí, kde 
molybdenan reaguje  s křemičitany za vzniku žluté 
molybdatokřemičité kyseliny. Byl testován rozsah vlno-
vých délek 200-500 nm a jako optimální vlnová délka 
pro fotometrické stanovení byla zvolena vlnová délka 
350 nm. Všechny vzorky byly měřeny na spektrofoto-
metru Heλios (Thermo Fisher Scientific) (1, 6). 
Kalibrační  křivka  (Obr.  1)  byla  sestavena  ze  čtyř 
kalibračních bodů (1; 2; 5 a 10 mg/l).  Limit detekce 
1 mg/l byl stanoven jako součet průměrné hodnoty 
slepých vzorků a tří směrodatných odchylek slepých 
vzorků.
Při  validaci  metody  byly  stanovovány  validační 
parametry  na  dvou  koncentračních  hladinách 
–  2  a 8  mg/l.  Variační  koeficient  opakovatelnosti 
a reprodukovatelnosti obou hladin nepřesáhl 7,3 %. 
Bias u opakovatelnosti na obou hladinách nepřesáhl 
12,0 %. Bias u reprodukovatelnosti na obou hladi-
nách nepřesáhl 15,4 %. 

Výsledky
Výsledky  měření  koncentrací  křemíku  v moči 
u všech účastníků jsou shrnuty v Tab. 1. Byla měřena 
pouze  absolutní  koncentrace  křemíku  v moči  bez 
korekce na kreatinin. Statisticky významný rozdíl 
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(p < 0,01) byl pozorován mezi hladinami křemíku 
před započetím experimentu a po 2 týdnech užívání 
minerální  vody  (ukončení  experimentu)  u první 
skupiny a dále po 2 i po 4 týdnech užívání u druhé 
skupiny. Statisticky nevýznamné bylo porovnání hla-
din před započetím experimentu a po konci absti-
nence užívání. Statisticky nevýznamná odlišnost dat 
byla také pozorována u hladin křemíku z odběrů po 
4 týdnech užívání (2. skupina) vs. 2 týdnech užívání 
(1. skupina) minerální vody (p > 0,01). 

Diskuze 
Pro zjištění pozitivních i negativních účinků konzu-
mace minerální vody Krondorf na lidský organismus 
jsme dobrovolníky minerální vody požádali o vypl-
nění krátkého anonymního dotazníku.

l  71  %  dobrovolníků  nemělo  během  či  krátce 
po skončení konzumace žádné zažívací obtíže 
(zácpa,  průjem),  29  %  mělo  mírné  zažívací 
potíže (zvýšená peristaltika a plynatost)

l  24 % dobrovolníků pozorovalo subjektivní pozi-
tivní vliv na kůži, vlasy a nehty (zejména u žen 
popisované jako redukce vypadávání vlasů) 

l  jemná  perlivost  při  konzumaci  vody  nevadila 
95 % dobrovolníků

l  průměrná známka (1-nejlepší, 5-nejhorší) udě-
lená účastníky hodnotící chuť vody byla 2,19

Závěr
Byla vyvinuta spektrofotometrická metoda na stano-
vení koncentrací křemíku v moči s limitem detekce 
1 mg/l. Tato metoda byla validována a bylo prove-

Obr. 1: Kalibrační křivka pro výpočet koncentrace křemíku v moči

Tab. 1: Průměrné hodnoty koncentrace křemíku v moči v závislosti na délce trvání experimentu a počtu 
účastníků. (N – neměřeno, NS – statisticky nevýznamné, S – statisticky významné)

U-Si (mg/l) Kontrolní skupina 
(n=10)

1. skupina  
(n=15)

2. skupina  
(n=15)

Rozdílnost hodnot 
(p-value)Doba trvání

0 týdnů 1,21 ± 0,46 2,19 ± 1,76 2,00 + 1,80 p > 0,01 (NS)
1 týden N 4,72 ± 2,79 4,17 ± 2,83 p > 0,01 (NS)
2 týdny (konec užívání 
vody u 1. skupiny) N 6,40 ± 2,58 5,41 ± 3,12 p > 0,01 (NS)

4 týdny (konec užívání 
vody u 2. skupiny) N 3,20 ± 2,13 6,99 ± 3,29 p < 0,01 (S)

8 týdnů N N 2,49 ± 2,13 N
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deno stanovení koncentrace křemíku v moči u 40 
dobrovolníků. Zároveň byla potvrzeno, že existují 
statisticky významné rozdíly koncentrací křemíku 
v moči před užíváním a po skončení užívání vody 
Krondorf.    Tato  metoda  by  neměla  být  použita 
v rutinním  ani  výzkumném  režimu  laboratoře 
z důvodu nízké citlivosti. Nižší limity detekce posky-
tuje metoda hmotnostní  spektroskopie s indukčně 
vázaným plazmatem. 

Poděkování
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