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Anotace 
 

edm tem této bakalá ské práce je studium endokrinn  disrutpivních látek, 

chemické povahy, a to p edevším um le vytvo ených.  

Tato práce, rešeršního charakteru, se zabývá hlavn  jejich škodlivým ú inkem na 

živé organismy v etn lov ka, u nichž závažn  narušuje funkci endokrinní soustavy. Dále 

je pak uveden seznam p íkladu endokrinn  disruptivních látek, p edevším pesticidní 

povahy, na které je celá tato práce zam ena p edevším. 

Dalším bodem této práce je uvést p íklady odstra ování t chto látek 

z kontaminovaného prost edí, ve kterém je kladen d raz p edevším na látky fenolického 

charakteru a jejich zp soby odstran ní, a to p edevším biologickými procesy a za pomoci 

degradace ligninolytických hub a jimi vylu ovaných enzym . 

Poslední bod je v nován legislativ  a analytickým metodám k jejich stanovení. 

 

Klí ová slova: endokrinní disruptor, pesticid, bisfenol A, estrogen, DDT 

 

Summary 
 

The subject of this thesis is to study endocrine disrutpive substances, the chemical 

nature, especially man-made. 

This work, searching nature, deals mainly their harmful effects on living organisms, 

including humans, which seriously disrupts the function of the endocrine system. It is then 

given a list of example of endocrine disruptive substances, especially the nature of the 

pesticide, which is all this work focuses. 

Another point of this paper is to illustrate eliminate these substances from a 

contaminated environment in which an emphasis is placed on the phenolic nature of the 

substance and procedure for disposal, in particular biological processes and help 

ligninolytic sponges and degradation by enzymes secreted. 

The last section is devoted to analytical methods for their determination. 

 

Keywords: endocrine disruptor, pesticide, bisphenol A, estrogen, DDT 
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Seznam zkratek 
aj.     a jiné 

APE     alkylfenol-polyethoxylat 

ATCC American type culture collection – Sbírka tká kových a 

bun ných kultur  

AV    Akademie v d 

BPA     Bisfenol A 

BSTFA   N,O-bis ( trimetylsilyl ) trifluoroacetamid 

°C     Celsius 

CA    Kalifornia - Kalifornie 

CAS    Chemical Abstracts Service 

CLRTAP Convention Long-Range Transboundary Air Pollution – 

Úmluva o dálkovém zne iš ování ovzduší p esahujícím 

hranice stát  

OV                           istírna odpadních vod 

R                               eská republika 

DDE                            dichlorodifenyldichloroethylen 

DDT                            Dichlordifenyltrichlorethan 

E – PRTR                   The Europian Pollutant Release and Transfer Register – 

Evropský registr únik  a p enos  zne is ujících látek  

ED, EDs                      Endocrine disruptory (s) – Endokrinní disruptory (y) 

EDC, EDCs                 Endocrine disruptor compound (s)– Endokrinní disruptory (y) 

EC50                            Celkový obsah estrogenních látek 

EEqs                             Faktor estrogenní ekvivalence 

EHS                             Evropské hospodá ské spole enství 

EPA                             Environmental Protection Agency – Ú ad pro ochranu 

prost edí 

EPER                          European Pollutant Emission Register – Evropský registr 

emisí zne is ujících látek 

ES                                Evropská sm rnice 

EU     European Union – Evropská unie 

g                                   gram 
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GC – MS                    Gas chromatography-mass spektrometry – Plynová 

chromatografie - hmotnostní spektrometrie 

HBA                            kyselina hydroxybenzoová 

HCB                            hexachlorbenzen 

HCH    hexachlorcyclohexyn 

IPPC     Integreated Prevention and Pollution Control – integrovaná     

                                     prevence a omezování zne iš ování                                                        

IRZ                              integrovaný registr zne išt ní 

JV     jihovýchod 

kPa     kilopascal 

l                                    litr 

LaC     Lakasa 

LiP     Ligning peroxidasa 

Mg     miligram 

min     minuta 

ml     mililitr 

MnP     Mangan peroxidasa  

MŽP     Ministerstvo životního prost edí 

nap .                            nap íklad 

ng     nanogram 

odst.                             odstavec 

PAN                             The Pesticide Action Network – databáze pesticid  

PCB     Polychlorované bifenily 

PCDD                          Polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PPCP Pharmaceuticals and Personal Care Products – Farmaceutika 

a v ci osobní pot eby 

ppm    parts per million 

PVC                             polyvinylchlorid 

Sb.                               sbírka  

TBT    tributylcín 

TCDD                         tetrachlorodibenzodioxin 

TCDF                          tetrachlorodibenzofuran 
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TD                               Desorb ní trubice 

TPT                             trifenylcín 

Tzv.                             tak zvaný                                 

UNFCCC                    United Nations Framework Convention on Climate Change –  

                                     Rámcová úmluva OSN o zm  klimatu 

USA    United States of America – Spojené státy Americké 

UV    Ultraviolet – ultrafialové zá ení 

l    mikrolitr 

m     mikrometr 
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1 ÚVOD 
 
 V rámci své bakalá ské práce s názvem „Výskyt endokrinních disruptor  

v povrchových a odpadních vodách“, se budu zabývat p edevším popisem a dopadem 

chto chemických látek na živé organismy v etn lov ka, u kterých svou inností 

narušují správnou funkci endokrinního systému, což má za následek adu vážných poruch 

a onemocn ní od poruchy plodnosti až po nejr zn jší typy zhoubného onemocn ní. 

 U lidské populace, ale nejen u ní, vyvolávají endokrinní disruptory poruchy 

zejména u reproduk ního traktu, a  už se jedná o ídnutí spermatu, rakovinu prostaty u 

muž , nebo endometriózy a rakoviny vaje ník  u žen, nebo také demaskulunizaci a 

defeminizaci u vodních živo ich . 

 Mezi endokrinní disruptory pat í zejména velká ást pesticid , které se používaly, 

nebo ješt  stále používají, farmaceutika a tzv. látky pro osobní pot ebu, n které t žké kovy, 

pr myslové látky, a také fytoestrogeny, což jsou látky p írodního charakteru obsažené 

v ur itých druzích rostlin s ú inky podobnými lidským hormon m.  

Endokrinní disruptory, jak již bylo eno, mohou být i p írodního p vodu, v této 

práci se však budu zabývat p edevším látkami, tohoto charakteru, um le vytvo enými, a to 

zejména pesticidy. Jejich výskytem, ú inky na živé organismy, vstupem do životního 

prost edí, a zárove  odstran ním, legislativou, vztahující se k tomuto problému, a také 

analytickými metodami pro jejich stanovení. 
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2 Cíl práce 
 

Bakalá ská práce je rešeršního charakteru a m la by být vstupním zdrojem pro mou 

diplomovou práci v navazujícím studiu. 

Cílem práce je: 

1. Vysv tlení pojmu endokrinní systém a endokrinní disruptor. 

2. Látky, které jsou azeny mezi endokrinní disruptory, jejich ú inek. 

3. Vstup a osud endokrinních disruptor  v životním prost edí. 

4. Odstran ní endokrinních disruptor  z životního prost edí. 

5. Metody analytického stanovení endokrinních disruptor . 

6. Legislativní prost edky a doporu ení pro ešení problému endokrinn  disruptivních 

látek. 
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3 Endokrinní systém a endokrinní disruptory 

3.1 Endokrinní systém 
 

 Endokrinní systém je vedle nervové soustavy druhou d ležitou složkou 

integrálního ízení organismu, jedná se o soustavu žláz s vnit ní sekrecí. „Její p sobení na 

cílové orgány je zprost edkováno biologicky aktivními látkami – tzv. hormony.“ „Žlázy 

s vnit ní sekrecí netvo í zcela jednotnou soustavu, …, což je z ejmé již z rozložení 

endokrinních žláz v t le“ (obr. 1). P sobení endokrinní soustavy je difuzní a není tak 

rychlé, jako nap íklad p sobení soustavy nervové, protože hormony p sobí v širší oblasti. 

Pro endokrinní soustavu, respektive „pro bu ky endokrinní soustavy je typické vylu ování 

látek do krevního ob hu na rozdíl od žláz exokrinních“ (žláz s vn jší sekrecí), které 

nevylu ují látky do krevního ob hu, nýbrž vývodnými trubicemi do svého okolí (nap . 

potní nebo slinné žlázy). K endokrinní soustav  m žeme p adit i n které tkán , které 

vylu ují hormony, takové hormony nazýváme tká ové hormony. Mezi takové hormony 

pat í nap . gastrointestinální hormony, které jsou vylu ované do krve v trávicím traktu a  

somatomedin vylu ovaný do krevního ob hu játry (Novotný, Hruška, 2002). 

Endokrinní soustava zajiš uje r st a rozmnožování, ale také udržuje homeostázu,    

„tj. podmínky pro stabilitu životních funkcí“. „Homeostáza je zajiš ována mechanismy 

založenými na principu zp tné vazby. Jejím prost ednictvím se minimalizují výchylky 

zných veli in sm rem nahoru nebo dol  od ur ité dané st ední hodnoty. Tento princip se 

uplat uje i p i ízení úrovn  n kterých fyziologických hodnot prost ednictvím hormon “ 

(Novotný, Hruška, 2002). 
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Obrázek 1: Poloha žláz s vnit ní sekrecí v t le (Novotný, Hruška, 2002) 

 

3.1.1 Hormony 
Hormony jsou nositeli chemických informací. V cílových bu kách a tkaních se 

vážou na specifické receptory, „… což jsou molekulární struktury v plazmatických 

membránách nebo i uvnit  bun k. Receptory vážou vždy jeden ur itý hormon.“ Vazba 

hormon  na receptor „… vede k p edávání signál  do bu ky prost ednictvím další látky, 

která se ozna uje jako druhý posel.“ Takový p enos informace se nazývá bun ná 

signalizace. N které mechanismy této signalizace jsou zna  složité z hlediska biochemie. 
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Pro bun nou a tká ovou innost jsou velmi d ležité. Bun ná signalizace je ovlivn na 

celou adou látek, které mají lé ebný význam, mohou však mezi nimi být i látky toxické 

(nap . bakteriální choleratoxin, který zp sobuje choleru). 

„Pro hormony je charakteristické, že p sobí již ve velmi malé koncentraci. Hladiny 

hormon  bývají v krvi extrémn  nízké…“, proto se pro stanovení hormon  pro klinické 

ely vyžadují velmi citlivé metody. 

Hormony v t le ovliv ují ty i životní funkce, a sice: celkový metabolismus, 

hospoda ení s vodou a ionty, r st a rozmnožování (Novotný, Hruška, 2002). 

3.1.2 Žlázy endokrinní soustavy  
 
Do žláz s vnit ní sekrecí za azujeme hypofýzu neboli podv sek mozkový (glandula 

pituitaria), což je d ležitý sekretorický orgán uložený na bázi lebky. „Je spojena stopkou 

s hypotalamem. Skládá se ze dvou ástí, které se od sebe liší p vodem a funkcí.“ P ední 

lalok hypofýzy neboli adenohypofýza vzniká v zárode ném vývoji ze zadní st ny jícnu. 

Adenohypofýza, respektive její innost je ízena hypotalamem prost ednictvím regula ních 

hormon , které jsou p enášeny cévami. Všechny hormony adenohypofýzy (somatotropin, 

prolaktin, kortikotropin, tyrotropin, folitropin, lutropin) mají vždy jeden „… regula ní 

hormon, který zvyšuje jeho vylu ování a jeden, který jeho vylu ování naopak snižuje.“ 

Regulace innosti adenohypofýzy je p íkladem složit jší vícestup ové regulace negativní 

zp tnou vazbou (Novotný, Hruška, 2002).  

Zadní ást (zadní lalok hypofýzy) neboli neurohypofýza „… vzniká v zárode ném 

vývoji jako vychlípenina spodiny t etí mozkové komory.“ Hormony neurohypofýzy 

(antidiuretický hormon, oxytocin) se tvo í v neurosekretorických bu kách hypotalamu, 

„…odkud se do neurohypofýzy dostávají cytoplazmou nervových vláken.“ (Novotný, 

Hruška, 2002). 

Mezi další nemén  d ležité žlázy s vnit ní sekrecí pat í štítná žláza (glandula 

tyreoidea), která se skládá „… ze dvou lalok  uložených po obou stranách štítné 

chrupavky hrtanu.“ „Laloky jsou uprost ed spojeny…“ „Z fylogenetického hlediska je 

štítná žláza nejstarší žlázou s vnit ní sekrecí u obratlovc .“ Hormony štítné žlázy (tyroxin, 

trijodtyronin) „…obsahují vázaný jod.“ „U dosp lého lov ka ovliv ují hormony štítné 

žlázy metabolismus a zvyšují ú innost jiných hormon , nap . adrenalinu. Jejich ú inek se 

stane nápadným p i zvýšení i sníženi aktivity štítné žlázy.“ (Novotný, Hruška, 2002). 
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„Obecn  známým projevem poruchy štítné žlázy je tzv. struma (vole).“ Objevuje se 

jak p i nízké (z d vodu nedostatku jodu v potrav ), tak p i vysoké aktivit  štítné žlázy. „P i 

nedostate né innosti žlázy dochází ke snížení látkové p em ny, t lesné teploty, frekvence 

tepu a dechu. Hlas je hrubý a  pomalá, myšlení zpomalené a pam  špatná. T žko se 

snáší chlad. Onemocn ní se nazývá hypotyreóza“ (Novotný, Hruška, 2002). 

„Nadbytek hormon  štítné žlázy se projevuje naopak zvýšenou látkovou p em nou, 

hubnutím, nápadn  zvýšenou chutí k jídlu, pocením, zrychlením srde ního tepu. Nadm rná 

aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) má výrazný vliv na centrální nervovou soustavu,…, 

protože zp sobuje zvýšenou dráždivost nervové soustavy, neklid, úzkost a emocionální 

labilitu. Objevuje se i t es. Zvláštním projevem je tzv. exoftalmus, nápadné vystoupení o í 

z d lku.“ Špatn  se snáší teplo, a sice díky vysokému bazálnímu metabolismu a velké 

produkci tepla (Novotný, Hruška, 2002). 

Další endokrinní žlázou jsou p íštítná t líska (glandulae  parathyreoidae), což 

„…jsou ty i malé útvary na zadní stran  obou lalok  štítné žlázy.“ Vylu ováním jejich 

hormonu (parathormon) „… regulují hladinu vápníku v krvi tak, aby se udržovala na stálé 

hodnot .“ Tato regulace je založena na principu jednoduché negativní zp tné vazby. P i 

nedostatku hormonu p íštítných t lísek „… v t le nastává rychlý pokles hladiny vápníku 

v krvi, což vede ke zvýšení nervosvalové dráždivosti, pop . až ke k ovitým záškub m 

svalstva“ (Novotný, Hruška, 2002). 

Jako další žlázu p azujeme k endokrinní soustav  nadledviny (glandulae 

suprarenales), což „… jsou párové endokrinní žlázy uložené p i horním pólu ledvin. 

Rozlišují se na dv ásti – k ru a d , které se liší jak p vodem a stavbou, tak funkcí.“ 

V k e nadledvin se vylu ují dva hormony (glukokortikoidy, mineralokortikoidy), 

které p ispívají jednak k udržování hladiny glukózy v krvi a jsou zárove  významné p i 

lé  zán , p i transplantacích a alergiích, a za druhé ídí hospoda ení s minerály a 

vodou. „Sekrece k ry nadledvin je ízena adrenokortikotropinem vylu ovaným 

adenohypofýzou“ (Novotný, Hruška, 2002). 

„Bu ky d en  nadledvin jsou p vodem bu ky nervové pat ící k vegetativní nervové 

soustav .“ Její hormony (adrenalin, noradrenalin) p sobí na celou adu orgán  (hladké 

svalstvo útrobních orgán , kardiovaskulární systém, centrální nervový systém). 

„Vylu ování hormon  d en  nadledvin je ovládáno prost ednictvím nervových vláken 

sympatiku, tedy cestou nervovou, na rozdíl od k ry nadledvin, ízené hormonáln . Sekrece 
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hormon  d en  se zvyšuje p sobením z nervových center, zvlášt  z mezimozku (z 

hypotalamu), p i t lesné námaze, vystavení chladu, poklesu krevního tlaku, hypoglykémii 

(snížení koncentrace glukózy v krvi), ale i p i psychickém stresu, jako je strach, úzkost, 

nap tí“ (Novotný, Hruška, 2002). 

Mezi další endokrinní žlázy pat í slinivka b išní (pankreas), která p sobí jednak 

jako žláza exokrinní (s vn jší sekrecí), „… vylu ující pankreatickou š ávu do 

dvanáctníku…“ (první, krátký úsek tenkého st eva) a „… jednak jako žláza s vnit ní 

sekrecí.“ „Endokrinní složkou slinivky b išní jsou Langerhansovy ostr vky, což jsou 

skupiny bun k rozptýlené po celém pankreatu.“ V Langerhansových ostr vcích se vytvá í 

hormon (inzulin) regulující hladinu glukózy v krvi (Novotný, Hruška, 2002). 

Rozmnožovací orgány mají také funkci endokrinních žláz. Z ženských pohlavních 

orgán  zde pat í vaje níky (ovaria), v nichž od puberty probíhají dv  základní funkce, a 

sice produkce zralých vají ek a syntetizace a produkce pohlavních hormon . Pohlavní 

hormony ženy pat í z chemického hlediska mezi steroidy. „Nejvýznamn jší jsou 

progesteron a estrogeny. Krom  uvedených hormon  se ve vaje nících tvo í další hormony 

steroidní povahy, v etn  malých množství mužských pohlavních hormon . Vzhledem ke 

skute nosti, že mužské hormony jsou mezi produkty p i syntéze ženských pohlavních 

hormon , je možné v t le ženy i muže prokázat shodné steroidy. Rozdílnost mezi 

pohlavími po hormonální stránce je pouze v koncentraci hormon .“ Pohlavní hormony žen 

ovliv ují r st a vývoj pohlavních orgán , mlé ných žláz, ale i celého t la (Novotný, 

Hruška, 2002). 

Z mužských pohlavních orgán  pat í mezi endokrinní žlázy ást, která se nazývá 

varlata (testes). Mužské pohlavní hormony jsou rovn ž steroidní povahy, které ovliv ují 

st a vývoj pohlavních orgán  a celého t la, z nichž nejvýznamn jší je hormon testosteron 

(Novotný, Hruška, 2002). 

„Mezi žlázy s vnit ní sekrecí se za azují také placenta (plodový kolá ), šišinka 

(epifýza) a brzlík (thymus)“ (Novotný, Hruška, 2002). 

3.2 Endokrinní chemické disruptory 
   

"Endokrinní chemické disruptory" jsou nejlépe definovány jako exogenní látka, 

írodní nebo um le vytvo ená, která zp sobuje nep íznivé ú inky na zdraví v 

nepoškozeném organismu, nebo u jeho potomstva, sekundárn  zp sobuje zm ny 
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endokrinních funkcí. Endokrinní disruptory vypovídají o toxickém mechanismu, který 

brzdí schopnost bun k, tkání a orgán  hormonáln  komunikovat, což má za následek 

širokou škálu nep íznivých výsledk  v oblasti zdraví, jako snížení porodnosti a plodnosti, 

samovolný potrat, sam í a sami í abnormality reproduk ního ústrojí, p ed asnou pubertu, 

polycystický syndrom vaje níku, neurologické poruchy, poruchy chování, poruchy funkce 

imunity a širokou škálu druh  rakoviny (McKinley et al., 2008). 

4 Látky, které jsou azeny mezi endokrinní disruptory, 
jejich ú inek 

 
„Skute nost, že ada syntetických chemických látek m že narušovat funkci hormon  

v t le r zných živo ich , v etn lov ka, pat í mezi nejvíce frekventované 

environmentální problémy posledních let“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

„Znepokojující je rapidn  rostoucí seznam látek, u kterých byla tato vlastnost 

objevena. Pat í mezi n ada pesticid , látek užívaných p i výrob  b žného pr myslového 

zboží, ale také polychlorovaných bifenyl i dioxin . Zejména potom v kombinaci se 

skute ností, že n které tyto tzv. endokrinní disruptory jsou funk ní i p i extrémn  nízkých 

dávkách- podstatn  nižších, než u jakých byly dosud známy toxické ú inky“ (Sucharda, 

Kotecký, 2003). 

„Množství endokrinních disruptor  v prost edí a potažmo v lidském t le není tak 

vysoké, aby ú inn  narušilo b žnou funkci hormon  p i ovliv ování základních pochod  

v t le dosp lého lov ka. Nelze tedy t eba o ekávat, že by se pod vlivem environmentální 

estrogen  za aly u muž  vyvíjet ženské znaky. Skute né riziko ale p edstavuje ovlivn ní 

vývoje plodu a p ípadn  velmi malých d tí“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

4.1 P edpokládané ú inky 
 

Strukturální požadavky a mechanismus ú inku endokrinních disruptor  komplikuje 

skute nost, že existuje n kolik zp sob , kterými jsou škodlivé pro endokrinní systém. 

Nap íklad endokrinní disruptor m že: 

1. Napodobovat nebo blokovat vazbu endogenních hormon  na jejich 

receptory  

2. ímo ovliv ovat bun né signální dráhy, tj. blokovat receptory 

3. Zm nit produkci i metabolismus endogenních hormon . 
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Zdá se, že závisí na chemické struktu e a dávkování jednotlivých slou enin, trvání 

expozice, a druhu, vývojové fázi (v k) a pohlaví organismu. 

Expozice hormonáln  aktivních látek, nemusí nutn  vést k nep íznivým ú ink m, 

jak dokládají údajné anti-karcinogenní ú inky n kterých rostlinných estrogen  u asijských 

obyvatel. 

Pro vy ešení negativních a pozitivních ú ink  endokrinních disruptor  a jejich 

základních mechanism  bude zapot ebí náro né v decké a také d ležité praktické práce, 

protože vystavení vlivu t chto slou enin prost ednictvím jídla, vzduchu, vody a mnoha 

dalších domácích výrobk  je všudyp ítomné a nevyhnutelné (Metzler, 2001). 

4.1.1 Imitování hormon  
 

„Klasickým nejlépe prozkoumaným p ípadem endokrinní disrupce je imitování 

hormon  n kterými syntetickými látkami. Vážou se na specifické hormonální receptory, 

které aktivují a spoušt jí tak p íslušný chemický mechanismus v bu ce.“ 

 Typickým p íkladem tohoto jevu jsou environmentální estrogeny, xenoestrogeny. 

irozené estrogeny (nejú inn jší z nich je estradiol) vznikají ve vaje níku, p ípadn  také 

v placent , a nesou odpov dnost za vývoj sami ích pohlavních znak  u obratlovc . 

Environmentální estrogeny se vážou na p íslušné receptory, a vyvolávají tak reakci 

odpovídající zvýšené koncentrace estradiolu i jiných hormon  (Sucharda, Kotecký, 2003). 

 „Mezi environmentální estrogeny pat í už zakázané DDT a jeho metabolity, aldrin, 

ale i b žn  užívané látky: pesticidy endosulfan, atrazin aj. estrogenní ú inky mají rovn ž 

které látky obsažené v rostlinách, fytoestrogeny, které se do lidského t la dostávají 

potravou“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

4.1.2 Blokování funkce hormon  
 

„Další látky naopak ú inek endokrinní signalizace blokují: vazbou na receptor brání 

jeho interakci s p irozeným hormonem.“ 

 „N které pesticidy tímto mechanismem inhibují funkci sam ích pohlavních 

hormon , androgen  (p edevším testosteron a dihydrotestosteron). Mezi antiandrogeny 

pat í DDE, hlavní a nejvíce perzistentní metabolit DDT. Podobné ú inky má rovn ž 

fungicid vinclozolin, herbicid linuron aj.“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 
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4.2 Ú inky na lidské zdraví a ostatní organismy 

4.2.1 Vliv EDCs na lidské zdraví 
 

„Jak už bylo eno, EDCs vážn  ovliv ují hormonální systém u lov ka.“ Jedním 

z nejzávažn jších problém  je dopad t chto látek na ženskou, ale i mužskou reprodukci, a 

to v ádu generací (Sucharda, Kotecký, 2003). 

„U muž  jde zejména o podez ení na klesající kvalitu spermatu, a to zejména u muž  

v pr myslových státech. Klesající kvantita spermií však není jediným závažným 

problémem. Za poslední ty i dekády se v ad  evropských zemí zvyšuje frekvence 

onemocn ní rakovinou varlat, která je nej ast jším druhem rakoviny u mladých muž  

v pr myslovém sv . Díky léka ské pé i se i p es nár st etnosti v evropských zemích, 

etn eské republiky, snížila úmrtnost na toto onemocn ní“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

„Dalším mužským onemocn ní je kryptorchismus, což je vývojová porucha sestupu 

varlat, která u postižených z stávají v dutin  b išní, kde b hem embryonálního vývoje 

vznikají“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

Zvýšení etnosti se pozoruje u onemocn ní zvané hypospadie, další z malformací, 

která se projevuje abnormálním umíst ním mo ové trubice, nebo také u rakoviny prostaty. 

U všech t chto onemocn ní m žeme pozorovat zna né geografické rozdíly v hustot  i 

trendech (Sucharda, Kotecký, 2003). 

U žen jsou pozorovány poruchy jejich reproduk ního traktu. „Jednou z nej ast jších 

druh  rakoviny u žen je rakovina prsu. V zemích EU po et p ípad  tohoto onemocn ní 

dlouhodob  roste, podobné trendy jsou i v Asii, ale podstatn  slabší než v Evrop  nebo 

Severní Americe. P edpokládá se, že to není zp sobeno jen lepší diagnostikou, ale zejména 

proto, že n které EDCs jako DDT nebo PCB jsou siln  lipofilní (váží se na molekuly tuku, 

na kterou je prsní tká  bohatá) a bioakumulativní, což p ispívá ke karcinogenním 

ink m“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

Dalšími onemocn ními u žen jsou nap íklad rakovina vaje ník , endometrióza, 

snižující se za átek puberty. 

Obecným trendem se pak prokazuje zm na pom ru pohlaví, kdy se oproti minulosti 

rodí více žen než muž  (Sucharda, Kotecký, 2003). 
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4.3 Vliv na vodní živo ichy a voln  žijící zví ata 
 

Tato podkapitola bude zpracovávána ze „Special Report on Environmental 

Endocrine Disruption: An Effect Assessment and Analysis“, která byla sepsána pro Fórum 

hodnocení rizik pod záštitou EPA. 

Existuje stále více d kaz , že množství chemikálií v životním prost edí mohou 

narušit endokrinní systém vodních živo ich  a voln  žijících zví at. To zahrnuje i um lé 

chemikálie (cizorodé látky) a chemické látky, které se p irozen  vyskytují v rostlinách, 

jako jsou fytoestrogeny. Mnohé syntetické chemické látky byly ozna eny jako podez elé z 

ink  endokrinních disruptor  a jsou ešeny níže stru  (EPA, 1997). 

Mezi n  pat í alkylfenoly, bisfenol-A, 2,3,7,8 –tetrachlordibenzodioxinu (TCDD), 

2,3,7,8-tetrachlordibenzo-furanu (TCDF), polychlorované bifenyly, a n které pesticidy. Ve 

Spojených státech bylo již d íve zakázáno používání mnohých cizorodých látek z d vodu 

jejich nep íznivých ú ink  na lidské zdraví a životní prost edí. N které z t chto 

chemických látek p etrvávají v životním prost edí. Jsou p epravovány a uloženy pomocí 

atmosférického p enosu z jiných ástí sv ta, nebo je to v d sledku p edchozí kontaminace 

životního prost edí. Environmentální rezidua n kterých cizorodých látek se snížila poté, co 

tyto chemikálie byly zakázány nebo zrušeny, ale mnoho dalších p etrvalo, protože jejich 

fyzikální vlastnosti jim umož ují akumulovat v sedimentech, se znovu uvolnily do vodního 

prost edí a hromadily se v tkáních organism . Alkylfenol-polyethoxylat (APE), 

pocházející z biodegradace tenzid  a detergent  p i išt ní odpadních vod, a 

ethynylestradiol, pocházející z farmaceutických ú el , jsou dva nejpravd podobn jší 

zdroje estrogenní látky p ítomné v odpadních vodách (EPA, 1997). 

Alkylfenoly, jako je nonylfenol, jsou b žn  používané jako antioxidanty a také jsou 

degradovány z biologického rozkladu neiontových povrchov  aktivních látek (nap . APE) 

v pr hu išt ní odpadních vod (EPA, 1997).  

Je známo, že n které chemické látky mohou ovlivnit normální endokrinní funkci, a 

že n které endokrinní narušení chemickou látkou m že výrazn  snížit n které populace 

zví at.  Rovn ž  je  známo,  že  mohou  být  extrémní  rozdíly  v  citlivosti  mezi  druhy  na  tyto  

chemikálie. Tyto rozdíly jsou využívány zejména chemiky pro vývoj pesticid  k narušení 

endokrinního systému hmyzu p es adu slou enin, které jsou spole   

jen regulátory r stu hmyzu. To znamená, že endokrinní systém hmyzu byl 

zám rn  cílen pro insekticidní aktivitu. Tyto chemické látky zahrnují napodobeninu 
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juvenilního hormonu (nap . methoprene), obdobu antijuvenilního hormonu (nap . 

precocene), inhibitory syntézy chitinu (nap . diflubenzuron), obdobu ekdyzonu (nap . 

tebufenozid), a narušitele línání (nap . fenoxycarb) (EPA, 1997).   

Tyto regulátory r stu hmyzu byly vyvinuty s cílem být nejen ú inné pesticidy, ale 

také velmi specifické v i hmyzu, aniž by ohrozily ostatní (necílové) skupiny zví at, 

zvlášt  obratlovce. A koli tyto slou eniny mohou být aktivní proti n kterým druh m 

hmyzu a ne v i jiným, studie však prokázaly citlivost n kterých lenovc , zejména 

korýš , na tyto slou eniny(EPA, 1997).  

Krom  regulátor  r stu hmyzu, je známý p ípad DDT a jeho vliv na ídnutí pta í 

sko ápky, který byl spojen s endokrinní cestou. 

Hromadící se d kazy, prokazují, že mnoho chemických látek, uvol ovaných do 

životního prost edí, m že narušit normální endokrinní funkci u r zných ryb a voln  

žijících zví at (EPA, 1997).  

které škodlivé ú inky pozorované u vodních živo ich  a voln  žijících zví at, 

které mohou být zp sobeny mechanismem endokrinních disruptor , zahrnují následující:  

 abnormální funkce štítné žlázy u pták  a ryb 

 snížená plodnost u pták , ryb, korýš  a savc   

 snížená úsp šnost inkubace u ryb, pták  a plaz  

 demaskulinizace a feminizace ryb, pták , plaz  a savc   

 defeminizace a maskulinizace ryb a plž   

 zm na imunitní funkce u pták  a savc  (EPA, 1997) 

4.4 Reprezentativní p íklady  
 
Všechny podkapitoly reprezentativních p íklad  jsou rovn ž zpracovány ze „Special 

Report on Environmental Endocrine Disruption: An Effect Assessment and Analysis“, 

která byla sepsána pro Fórum hodnocení rizik pod záštitou EPA.  

4.4.1 Bezobratlí 
 

Ve studiích o bezobratlých živo iších se uvádí, že samice mo ských šnek  se 

sam ími pohlavními orgány, v etn  penisu a chámovodu, jsou dnes b žné. P inou tohoto 

jevu je expozice tributylcínu (TBT), slou eniny, která je používána jako protihnilobné 

nát ry lodí na mo i. TBT je extrémn  toxická chemická látka, na subletální úrovni, také se 
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zdá, že mají zna né hormonální ú inky, které vedou k nezvratné p em  mužského 

pohlaví na ženské (imposex). Bylo zjišt no, že populace Nachovce obecného (Nucella 

lapillus) vymizely, nebo klesající na mnoha místech podél pob eží Spojeného království, 

vzhledem k vliv m TBT.  

Uvádí se, že existují ve ejné i v decké obavy z ú ink  syntetických estrogen  (z 

antikoncep ních pilulek), vstupujících do ek ve Spojeném království. Už v roce 1985 byl 

tento zájem zvýšený, když britští rybá i hlásili lov ryb s vlastnostmi jak mužskými tak 

ženskými, tyto hermafroditické ryby byly uloveny v lagunách odpadních vod pod OV. 

Konkrétní druh ryb je znám jako Plotice obecná (Rutilus rutilus). Je p edpokládáno, že 

rozší ené používání antikoncep ních pilulek s následným uvoln ním ethynylestradiolu 

(p es istírny odpadních vod) m že zvýšit výskyt t chto hermafroditických ryb (EPA, 

1997). 

4.4.2 Obojživelníci 
 

U obojživelník  mnoho populací žab, ropuch a mlok  je na ústupu v Severní 

Americe a na celém sv . R zné d vody p isp ly k poklesu, a to ztráta p irozeného 

prost edí, nemoci, ultrafialové zá ení (UV), a zne išt ní. Vliv endokrinních disruptor  na 

tyto poklesy, pokud existuje, není znám. Hypotéza, že narušení endokrinního  

procesu by mohlo oslabit imunitní systém, a tím zp sobit individuální obojživelníky více  

náchylné k bakteriálním patogen m, nebo mén  odolné v i vystavení UV nebyla zcela 

prozkoumána.  

Vzhledem k tomu, že žáby a ropuchy, mají vodní i suchozemskou životní  

historii a jsou p edm tem pestrých a vícenásobných expozic (orální, dermální a inhala ní) 

v r zných fázích jejich životního cyklu, by mohly tyto t ídy obratlovc  p edstavovat 

unikátní ov ovací zví ecí model pro laboratorní a oborové expozi ní studie (EPA, 1997).  

4.4.3 Plazi 
 

U plaz  byl pozorován snad nejlepší známý p íklad údajného narušení životního 

prost edí, a to z tvrtého nejv tšího jezera na Florid , Lake Apopka. V roce 1980, se z 

nedaleké Tower Chemical Companyse rozlily chemikálie, které zne istily jezero. V dci 

popsali tento únik jako sm s dicofolu, DDT a DDE. Únik byl charakterizován hlavn  jako 

dikofol. P esn ji eno, Tower Chemical Company byla výrobcem generického 
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chlorbenzylátu, který byl produkován z DDT jako suroviny. Dikofol úzce souvisí s 

chlorbenzylátem a je vedlejším produktem jeho výrobního procesu. Dikofol a 

chlorbenzylát degradují hlavn  na dichlorobenzofenon. Vzájemný pom r DDT, DDE, 

DDT a jeho metabolit , dicofolu, chlorbenzilátu, a dichlorobenzofenonu v úniku není 

esný, ale ur it  všechny tyto látky byly zastoupeny. 

zné související endokrinní abnormality byly vyhlášeny jako d sledek tohoto  

úniku. V tšina aligátor  (samc ) z tohoto jezera se zdá být demaskulizována, s jejich 

polovi ními až tvrtinovými penisy vzhledem k normální velikosti. Sam í aligáto i jezera  

Apopka byli dále charakterizováni tím, že mají extrémn  nízké sérové hladiny testosteronu 

a estrogenu, ale pom rn  více estrogenu. Tento zm ný pom r zmenšené hormonální 

hladiny byl evidentní u vajec, mlá at a nedosp lých zví at (EPA, 1997). 

4.4.4 Ptáci 
 

Líhnutí pták  také bylo podez elé z ohrožování environmentálními hormony. DDT a 

DDE jsou nadále problémem v oblasti Velkých jezer v d sledku jejich vytrvalosti a 

schopnosti bioakumulace. Reproduk ní úsp ch ptáka zvaného Rybák Forster v (Sterna 

forsteri) byl dramaticky narušen v Green Bay, Lake Michigan, které bylo kontaminováno 

oranochloriny. Ve srovnání s kontrolním vejcem z Lake Poygan, Wisconsin, vejce z Green 

Bay m l v po adí zbytk  velikosti vyšší TCDD, PCDD a PCB (201 pg / g vs 2175 pg / g). 

Úsp ch násadových vajec z Green Bay byl o 75% nižší než u t ch z Lake Poygan (EPA, 

1997). 

4.5 P íklady látek azených k endokrinním disruptor m na 
základ  mezinárodní legislativy 

 

Celkem 91 pesticid  bylo uvedeno jako potvrzené nebo možné ED chemikálie 

agenturou pro životní prost edí Anglie a Walesu, n mecká agenturou pro životní prost edí, 

Evropskou Unií, a sice Spole enstvím strategie pro EDs, komisemi Osla a Pa íže a World 

Wildlife Fund. Spojitost mezi expozicí pesticid  a endokrinními disruptory byla navržena 

již v roce 1949, kdy byl nízký po et spermií pozorován u muž  zapojených v letecké 

aplikaci dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) (McKinley, 2008).  
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Látky azené k endokrinním disruptor m (viz tabulka 1) jsou rovn ž uvedeny 

v IRZ, a to na základ  legislativy R, EU v etn  mezinárodních dokument . T mito 

dokumenty je nap íklad:  

 „na ízení o E-PRTR, které se týká z ízení Evropského registru vypoušt ní a 

enos  zne iš ujících látek“ (www.irz.cz, 2005-2008) 

 rozhodnutí o EPER, Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvo ení 

Evropského registru emisí zne iš ujících látek podle lánku 15 sm rnice 

Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování zne išt ní (IPPC) 

(www.irz.cz, 2005-2008) 

 Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech 

(www.irz.cz, 2005-2008)  

 UNFCCC Kyóto- Rámcová úmluva organizace spojených národ  o zm  

klimatu a související „Kyótský Protokol“ (www.irz.cz, 2005-2008) 

 Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o zm  n kterých zákon  (vodní zákon) 

 vyhláška . 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpe ných 

chemických látek a nebezpe ných chemických p ípravk , jejichž uvád ní na 

trh je zakázáno nebo jejichž uvád ní na trh, do ob hu nebo používání je 

omezeno:  

o íloha . 1: Seznam nebezpe ných látek a p ípravk , jejichž 

uvád ní na trh je zakázáno.  

o íloha . 2: ÁST I – Seznam nebezpe ných látek a p ípravk , 

jejichž uvád ní na trh, do ob hu nebo používání je omezeno.  

o dodatek k p íloze . 2: ÁST II – Seznam skupin nebezpe ných 

látek a p ípravk , jejichž uvád ní na trh, do ob hu nebo používání je 

omezeno. (www.irz.cz, 2005-2008) 

 vyhláška . 61/2003 Sb. (p íloha . 1), o ukazatelích a hodnotách 

ípustného zne išt ní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech:  

o íloha . 1: Emisní standardy ukazatel  p ípustného zne išt ní 

odpadních vod. (www.irz.cz, 2005-2008) 
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 vyhláška . 232/2004 Sb. (p íloha . 1), kterou se provád jí n která 

ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a  

o zm  n kterých zákon , týkající se klasifikace, balení a ozna ování 

nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk :  

o íloha . 1: Seznam závazn  klasifikovaných nebezpe ných 

chemických látek (dále jen „Seznam“) a zp sob jeho používání 

(www.irz.cz, 2005-2008) 

Tabulka 1: Pesticidy azené k endokrinním disruptor m (McKinley et al., 2008) 

Pesticid Popis ED efekt 

Acetochlor Herbicid 

sobí na d ložní receptory estrogenu, 

ní hormony štítné žlázy závisející na 

genové expresi. 

Alachlor 

C14H20ClNO2 
Herbicid 

Konkuren  se váže na receptory 

estrogenu a progesteronu. Interaguje s 

pregnane X bun nými receptory, narušuje 

výrobu enzym  zodpov dných za 

metabolismus steroidních hormon . 

Aldrin 

C12H8Cl6 
Insekticid 

Antagonista p sobení androgen  

kompetitivní vazbou na jejich receptory a 

inhibuje vyvolání jejich genetické 

transkripce. 

Atrazin 

C8H14ClN5 
Herbicid 

Androgen inhibitor se slabým estrogenním 

inkem. Narušuje hypotalamovu kontrolu 

hormonu luteninu a hladiny prolaktinu. 

Indukuje innosti aromatázy, zvyšuje 

produkci estrogenu. Náhrada škody 

nadledvinek a narušuje metabolismus 

steroidních hormon . 

Bioallethrin Insekticid 
Narušuje innost ženských pohlavních 

hormon , což zp sobuje vaje níku snížení 
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hmotnosti a nedostatek íje. Snižuje úrove  

hormon  štítné žlázy p ítomných v krvi. 

 

Karbaryl Insekticid Slab  napodobuje estrogen. 

Karbofuran Insekticid 

Akutní dávky - zvýšení hladiny 

progesteronu, kortizolu a estradiolu a 

itom snižuje hladinu testosteronu. 

DDT a jeho 

metabolity 

C14H9Cl5 

Insekticid 

Napodobuje p sobení estrogenu, 

antagonista akce androgenu 

prost ednictvím kompetitivní vazby na 

jejich receptory a potla ení genetické 

transkripce, kterou provokují. Podporuje 

proliferace androgen-citlivé bu ky. 

Napodobuje p sobení estrogen  nep ímo 

tím, že stimuluje produkci receptor . 

Dieldrin 

C12H8Cl6O 
Insekticid 

Antagonista p sobení androgen  pomocí 

kompetitivní vazby na jejich receptory a 

inhibuje genetický p epis, který vyvolávají. 

Napodobuje akce estrogen  nep ímo tím, 

že stimuluje produkci receptor . 

Diuron 

C9H10Cl2N2O 
Herbicid 

Inhibuje p sobení androgen . 

Endrin 

C12H8Cl6O 

Listový 

insekticid 

Antagonizuje p sobení androgen  pomocí 

kompetitivní vazby na jejich receptory a 

inhibuje genetický p epis, který provokují. 

Endosulfan 

C9H6Cl6O3S 

Insekticid, 

Akaricid 

Antagonizuje p sobení androgen  

prost ednictvím vazby na jejich receptory a 

inhibuje genetický p epis. Napodobuje 

sobení estrogen  nep ímo tím, že 

stimuluje produkci jejich receptor . 

Slabým inhibitorem aromatázy. 

HCB Fungicid žce narušuje produkci hormon  štítné 
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C6Cl6 žlázy. Zlepšuje p sobení androgen  p i 

nízkých dávkách, ale brání tomu ve 

vysokých dávkách. 

HCH (lindan) 

C6H6Cl6 
Insekticid 

Zkracuje íjné cykly a snižuje koncentraci 

luteálního progesteronu. Zvyšuje 

koncentrace krevního séra inzulinu a 

estradiolu, snižuje koncentraci tyroxinu. 

Heptachlor 

C10H5Cl7 

Nesystémový 

insekticid 

Váže se na bun né receptory estrogenu a 

androgenu. 

Chlordecon 

C10Cl10O 
Insekticid 

Váže se na oba receptory estrogenu a 

androgenu. 

Chlorfenvinfos 

C12H14Cl3O4P 
Insekticid 

Slab  napodobuje estrogen. 

Chlorpyrifos 

C9H11Cl3NO3PS 
Insekticid 

Antagonista androgenní aktivitu. 

Nonylfenoly 

C15H24O 

(nonylfenol) 

Moluskocid 

Slab  napodobují estrogen, snižuje 

bun né exprese androgenních receptor . 

Inhibuje p sobení hormon  štítné žlázy. 

 

Pentachlorfenol 

C6Cl5HO 

Insekticid, 

fungicid, 

herbicid 

Slab  napodobuje estrogen a anti-

androgen. 

Toxafen 

C10H8Cl8 

(p ibližn ) 

Insekticid, 

akaricid 

Zvyšuje ší ení estrogen- citlivé bu ky. 

Inhibuje syntézu kortikosteronu v k e 

nadledvin. 

Tributilcín 

C12H27Sn+ 

(tributylcíni itý 

kation)  

Protihnilobný 

ípravek 

Konkuren  inhibuje p em nu androgen  

na estrogeny. Inhibuje produkci n kterých 

androgen . 

Trifenylcín 

C18H16OSn 

(TPT hydroxid) 

Fungicid 

Aktivuje transkripci androgen-receptor  a 

inhibuje enzymy podílející se na 

metabolismu steroidních hormon . 
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4.6 Látky azené k endokrinním disruptor  dle legislativy R 
 

Dle Zákona o vodách 254/2001 Sb. § 39 odst. 3. „Seznam nebezpe ných závadných 

látek (dále jen "nebezpe né látky") je uveden v p íloze . 1 k tomuto zákonu; tento seznam 

obsahuje i zvláš  nebezpe né závadné látky (dále jen "zvláš  nebezpe né látky")“ (zákon 

254/2001 Sb., 2001). 

4.6.1 P íloha . 1 k zákonu . 254/2001 Sb. 
 

„Zvláš  nebezpe né látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s 

výjimkou t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle m ní na látky biologicky 

neškodné: 

1. Organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové slou eniny ve 

vodním prost edí. 

2. Organofosforové slou eniny. 

3. Organocínové slou eniny. 

4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prost edí nebo jeho vlivem. 

5. Rtu  a její slou enin. 

6. Kadmium a jeho slou eniny. 

7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného p vodu. 

8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat v suspenzi nebo 

klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.“ (zákon 

254/2001 Sb., 2001) 

4.6.2 Nebezpe né závadné látky relevantní pro hydrosféru R 
 

„Nebezpe ná závadná látka byla ozna ena jako relevantní pro vodní prost edí v 

eské republice, pokud byl potvrzen výskyt této látky v hydrosfé e na základ  výsledku 

realizovaného situa ního monitoringu v roce 2007 a provozních monitorovacích program 

za období 2006–2008. P edm tem posuzování relevance byly matrice: povrchová voda, 

plavenina, sediment a biota. Základním kriteriem pro ur ení, zda je daná nebezpe ná 

závadná látka v každé ze sledovaných matric relevantní, se stala míra jejího zastoupení v 

hydrosfé e: pokud z celkového po tu nam ených hodnot byla alespo  2 % hodnot 
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nalezena nad odpovídající mezí stanovitelnosti, byla látka v dané matrici považována za 

relevantní“ (MŽP, 2009). 

„Mezí stanovitelnosti se rozumí nejnižší množství analytu ve vzorku, které m že 

být stanoveno s p ijatelnou p esností a správností za uvedených podmínek zkoušky. M že 

být odhadnuta jako stanovený násobek meze detekce pro daný analyt nebo ur ena jako 

nejnižší bod kalibra ní k ivky (pro daný ú el). Výsledná relevance pro hydrosféru je 

potvrzena, pokud je nebezpe ná závadná látka relevantní alespo  pro jednu z 

posuzovaných matric“ (MŽP, 2009). 

ehled látek, které vykazují ú inky endokrinní disruptor , a nacházejí se 

v Národním seznamu relevantních nebezpe ných závadných látek pro hydrosféru R, je 

uveden v tabulce 2.  

Tabulka 2: Endokrinní disruptory v Národním seznamu relevantních nebezpe ných 

závadných látek pro hydrosféru R (MŽP, 2009) 

CAS Ukazatel 
34256-82-1 Acetochlor 
15972-60-8 Alachlor 
309-00-2 Aldrin 
1912-24-9 Atrazin 
60-57-1 Dieldrin 

330-54-1 Diuron 
115-29-7 Endosulfan 
72-20-8 Endrin 
76-44-8 Heptachlor 

608-73-1 Hexachlorcyklohexan- sm s 
2921-88-2 Chlorpyrifos 
72-43-5 Methoxychlor 

25154-52-3 Nonylfenoly 
789-02-6 o,p‘- DDT 
50-29-3 p,p‘ – DDT 
87-86-5 Pentachlorfenol 

122-34-9 Simazin 
1582-09-8 Trifluralin 

 

4.6.3  Nebezpe né závadné látky pro hydrosféru R nerelevantní 
 

„Pokud na základ  výsledku výše uvedených monitorovacích program  nebyl 

výskyt dané nebezpe né závadné látky potvrzen, nebo z celkového po tu nam ených 

hodnot bylo mén  než 2 % hodnot nalezeno v tších než odpovídající mez stanovitelnosti, 
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je látka v dané matrici považována za nerelevantní. Pokud látka není relevantní pro žádnou 

z posuzovaných matric, je tato látka pro hydrosféru R považována za nerelevantní“ 

(MŽP, 2009). 

 ehled t chto látek, které vykazují ú inky endokrinních disruptor  je uveden 

v tabulce 3.  

Tabulka 3: Endokrinní disruptory v Národním seznamu nerelevantních nebezpe ných 

závadných látek pro hydrosféru R (MŽP, 2009) 

CAS Ukazatel 

1563-66-2 Carbofuran 

333-41-5 Diazinon 

60-51-5 Dimethoat 

60168-88-9 Fenarimol 

120068-37-3 Fipronil 

470-90-6 Chlorfenvinfos 

36734-19-7 Iprodione 

330-55-2 Linuron 

139-40-2 Propazin 

60207-90-1 Propiconazole 

107534-96-3 Tebuconazole 

 

5  Vstup a osud endokrinních disruptor  v životním 
prost edí 

 

5.1  Zdroje endokrinních disruptor  
 
 Endokrinní diruptory (EDCs), stejn  jako ostatní polutanty, mají mnoho r zných 

zdroj . Tyto zdroje mohou mít vliv na expozici lov ka, ú inky u voln  žijících živo ich  

a ú inky nebo akumulace v životním prost edí. Navíc byly shledány, jako všudyp ítomné 

v životním prost edí. Obecn , zdroje zne ist ní spadají do dvou hlavních kategorií:  

1. bodové zdroje 

2. plošné zdroje (nebo rozptýlené zdroje) 

Shrnutí bodových a plošných zdroj  (viz tabulka 2) (Birkett, Lester, 2003). 
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5.1.1 Bodové zdroje 
 

Bodový zdroj je kone né místo zne iš ujících látek do životního prost edí (obecn  

vodního toku). Mohl by to být výtok potrubí odpadní vody, p epadem bou kové vody, 

nebo známé místo, kde je opakovan  vyhazován odpad. Bodové zdroje inklinují k tomu 

být snáze kontrolovatelné, než plošné zdroje, tak, pokud je to možné, jsou plošné zdroje 

evedeny na zdroje bodové. Bodové zdroje se liší v závislosti na konkrétním povodí podle 

studie. V ním systému, funguje išt ní odpadních vod, které mají tendenci tvo it hlavní 

zdroje zne išt ní. Tato skute nost dokládá úsp ch ú ad  a regula ních orgán  (institucí) v 

minimalizaci jiných zdroj  (Birkett, Lester, 2003). 

5.1.2 Plošné zdroje 
 
 Plošné zdroje (n kdy také zvané rozptýlené zdroje) nemají kone né místo vstupu. 

Dobrým p íkladem plošných zdroj  jsou atmosférické depozice a splachy. Skute né místo 

vstupu zne iš ujících látek, záleží na typu zdroje, jeho umíst ní a na fyzické podob  

zne iš ujících látek. Pokud jsou zne iš ující látky plyny nebo jemné ástice ve vzduchu, 

mohou spadnout na zem p ímo s dešt m. Déš  m že také smýt ástice, které byly uloženy 

na povrchu, v blízkosti vodních tok . Pokud jsou zne iš ující látky rozpustné, mohou být 

vodou p epravovány na dlouhé vzdálenosti. B hem bou e, velké ástice, v etn  p dy, lze 

vymýt z p dy do vodního systému. Ty mohou obsahovat zne iš ující látky jako pesticidy 

(Birkett, Lester, 2003).  

Tabulka 4: Bodové a plošné zdroje EDCs (Lester, Birkett, 1999) 

Bodové zdroje Plošné zdroje 

Vypoušt ní isti ky odpadních vod 

fungující na ekách 

Odtok a spodní odvodn ní vody ze 

zem lských p d do ek 

Vypoušt ní pr myslových odpadních 

vod do ek 

Obecná kontaminace dopln ná srážkami na 

výb žku zvodn  

Vypoušt ní zem lských odpadních 

vod do ek 

Naftonosný septik v propustné vrstv  

Vypoušt ní z malých domácích istíren 

odpadních vod do ek 

Vymývání (humusu, hnoje, odpadk ), prachu a 

suchý spad z m stských komunikací do ek 

Vypoušt ní pomocí studní nebo vrt  do Obecn , sporadické vstupy a rozsáhlé ztráty 
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spodních vrstev kontaminant  do ek 

Vypoušt ní nashromážd ných 

pr sakových vod ze skládek do ek 

Pr saková voda ze skládek do spodní vrstvy a 

ek 

 

5.2 Zdroje endokrinních disruptor  pro lov ka 
 

Tato podkapitola je zpracována ze zprávy Hnutí DUHA s názvem „Rizika pesticid  

s endokrinními ú inky: srovnání p ístup  a ešení v eské republice a N mecku.“ 

„Chemickým látkám, které narušují funkci hormon , jsou lidé b žn  vystaveni 

v potravinách, vod  a spot ebním zboží, v okolním prost edí i na r zných pracovištích ady 

profesí. „ 

„Rozhodující roli p itom hrají potraviny, které jsou hlavním zdrojem expozice 

endokrinním disruptor m. Obsahují p edevším rezidua pesticid , ve velkých objemech 

používaných k ošet ování zem lských plodin. Každoro  se na polích nebo v sadech 

použijí stovky tun t chto látek v etn  endosulfanum nebo atrazinu.“ 

„Samotné zem lské suroviny ovšem nep edstavují jediný zdroj reziduí 

v potravinách. Obaly mohou obsahovat bisfenol – A, užívaný rovn ž p i výrob  

polykarbonátových d tských lahví, ftaláty nebo styreny. Potrava je také hlavní cesta, 

kterou se do t la dostávají látky, které nekontrolovateln  kontaminují prost edí – mimo 

jiné dioxiny emitované z hutí, spaloven odpadu i topeniš , zbytky PCB i dnes už 

zakázaných pesticid , jako je DDT nebo aldrin. Odhaduje se, že v p ípad  perzistentních 

organochlorových slou enin, mezi které pat í ada endokrinn  aktivních látek, se na 

celkové expozici lidského organizmu potraviny podílejí zhruba 80 procenty.“ 

„Lidské t lo navíc kontaminují i jiné zdroje než potrava. Mezi EDs pat í ada 

materiál  používaných p i výrob  spot ebního zboží. Ftaláty se používají jako 

zm ovadlo v PVC, obsaženém v d tských hra kách i stavebních materiálech, i jako 

rozpoušt dlo v kosmetice. Rozpoušt dlem stejn  jako aditivem n kterých plast  jsou 

alkylfenoly. Bromované retardéry ho ení se nacházejí v plastových sou ástech po íta i 

televizor .“ 

„K ší ení kontaminace p ispívají také další vlastnosti t chto látek. ada z nich je velmi 

stabilní. To jim umož uje migrovat na velké vzdálenosti od místa, kde byly vypušt ny do 
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prost edí. Podobn  se dostávají daleko po jednotlivých láncích potravního et zce.“ 

(Sucharda, Kotecký, 2003) 

5.3 Relativní význam fytoestrogen  
 

Tato podkapitola je rovn ž zpracována ze zprávy Hnutí DUHA s názvem „Rizika 

pesticid  s endokrinními ú inky: srovnání p ístup  a ešení v eské republice a N mecku.“ 

„Otázka, nakolik kontaminace endokrinními disruptory ovliv uje lidské zdraví, se 

komplikuje také p ítomností p irozených fytoestorgen  v potravinách.“ 

lov k s potravou rostlinného p vodu p ijímá zna né množství – až n kolik 

miligram  na osobu na den – fytoestrogen . N kte í auto i proto soudí, že riziko 

syntetických endokrinních disruptor  je ve srovnání s masivní expozicí obdobn  p sobícím 

látkám zanedbatelné“ (Sucharda, Kotecký, 2003).   

„Nem žeme použít jen prosté kvantitativné srovnání, nebo  to nepo ítá s rozdíly 

v adaptaci. Zatímco do styku se syntetickými EDs se lov k dostal až v posledních 

desetiletích, fytoestrogen m je b žn  vystavován již n kolik tisíc až milion  let. Lidský 

organizmus se tedy na p íjem rostlinných fytoestrogen  postupn  adaptoval a vyvinul 

mechanismy, kterými se ú inn  brání. T lo tyto slou eniny rozkládá a vylu uje tak, že 

mají minimální nebo žádný biologický efekt.  Fytoestrogeny rovn ž nejsou 

bioakumulativní“ (Sucharda, Kotecký, 2003).  

„Mezi krátkov kými organizmy se již nyní objevuje rezistence v i syntetickým 

látkám – hmyzu k pesticid m, bakterií k antibiotik m. Lze o ekávat, že by se podobná 

rezistence mohla vyvinout také u lov ka, bude to ovšem trvat desítky nebo stovky 

generací“ (Sucharda, Kotecký, 2003).  

„Paradoxn  se navíc soudí, že p íjem fytoestrogen  m že snižovat hrozbu rakoviny. 

Nejvyšší množství t chto látek v potrav  mají obyvatelé práv  t ch zemí, které mají 

pom rn  nízký výskyt nádorových onemocn ní“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

5.4 Stav EDs v eské republice 

5.4.1 Pesticidy v eském zem lství 
 

„Spot eba pesticid , které pat í mezi prokázané nebo podez elé endokrinní disruptory , 

v eském zem lství iní stovky tun ro . Tato kapitola mapuje spot ebu t chto látek 
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v domácím agrárním prostoru. Zam uje se v prvé ad  na skute né aplikace, nikoli 

regulace“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

5.4.2 Kritéria a sledované parametry 
 

„Aktuální spot eba v eském zem lství. Zde jsou za azeny pouze pesticidy 

používané v roce 2000 a / nebo 2001.“ 

„Studie má dokumentovat reálný rozsah využívání t chto rizikových látek, nikoli 

teoretickou využitelnost danou jejich registrací“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

      „Za azení mezi endokrinní disruptory. Publikované seznamy látek považovaných za 

endokrinní disruptory se liší, a to z d vodu, že každý autor používá odlišná kritéria pro 

jejich za azení“ (Sucharda, Kotecký, 2003). 

„Sledované parametry. Pro každý pesticid se sleduje“ (Sucharda, Kotecký, 2003): 

 „Na kterých seznamech endokrinních disruptor  je za azen“ 

 „Spot ebu v eském zem lství a hlavní plodiny, kterých je používán v roce 2001 

resp. 2000 (ú inné látky, které v roce 2001 nebyly používány)“ 

 „Ú el“ 

 „Hlavní údaje o p ípravcích registrovaných v R, které p íslušnou aktivní látku 

obsahují, podle databáze Státní rostlinoléka ské správy“ 

 „P ehled zemí EU, kde není autorizován“ 

 „Údaje o dalších významných klasifikacích rizikových látek, na kterých je za azen, 

podle p ehledu PAN“ 

5.4.3 P ehled pesticid  v domácím zem lství 
 
Tabulka 5: íklady pesticid  používaných v eském zem lství (Sucharda, Kotecký, 

2003) 

Pesticid el Spot eba v zem lství kg/l 
(rok) 

Hlavní plodina v 
% 

Acetochlor Herbicid 233 tis. (2001) Kuku ice 88% 
Alachlor Herbicid 278 tis. (2001) epka 98% 
Atrazin Herbicid 131 tis (2001) Kuku ice 99,9% 

Carbofuran Insekticid, 
nematocid 

1 300 (2001) Cukrovka 34%, 
kuku ice 23% 

Dicofol Insekticid 132 (2001) Chmel 100% 
Endosulfan Insekticid, 

akaricid 
8 (2001) „ostatní plodiny“ 

100% 
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Chlorpyrifos Insekticid 101 tis. (2001) epka 88% 
Linuron Herbicid 25 tis. (2001) Brambory 23% 

Penconazol Fungicid 538 (2001) Sady 90% 
Prochloraz Fungicid 23 tis. (2001) Obiloviny 51% 

Simazin Herbicid 788 (2001) Sady 34% 
Trifluralin Herbicid 89 tis. (2001) Obiloviny 62% 

Vinclozolin Fungicid 2 400 (2001) Vinná réva 37% 
Zineb Fungicid 201 (2001) Brambory 79% 

 
Za prokázané EDs m žeme považovat:  acetochlor, alachlor, atrazin, linuron, 

vincoclozin, zineb, z nichž všechny jsou toxické pro vodní organismy, do jejichž prost edí 

se dostávají v tšinou splachem ze zem lských p d. Používání t chto látek je povoleno 

pouze do vy erpání zásob (Sucharda, Kotecký, 2003). 

Za potenciální, respektive mén  škodlivé EDs považujeme carbofuran, dikofol, 

endosulfan, chlorpyrifos, penconazol, které by m ly být z vyhlášky vy azeny do té doby, 

dokud výrobce nedoloží, že se nejedná o závadné látky (Sucharda, Kotecký, 2003). 

6 Odstran ní endokrinních disruptor  z životního 
prost edí 

 
Tato kapitola je zam ená p edevším na odstra ování fenolických endokrinních 

disruptor  ze zne išt ného prost edí a je zpracována p edevším z práce Mikrobiologického 

ústavu v Praze AV R s názvem „ Mikrobiální degradace endokrinn  disruptivních látek.“ 

6.1 Fyzikální a chemické odstra ování endokrinních disruptor  
 

„Pozornost je v nována možnosti využití aktivního uhlí p i odstran ní ED. Chang a 

spol. popsal odstran ní estronu pomocí adsorpce na práškové aktivní uhlí. Odstra ovací 

kapacita aktivního uhlí je však limitována kontaktním asem, konkurencí s p írodním 

organickým materiálem, rozpustností kontaminantu, a také použitým typem aktivního uhlí. 

etné studie z poslední doby zkoušejí odstran ní mikropolutant , jako jsou ED, za pomoci 

zných typ  membrán a filtra ních systém “ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

  Sou asná úprava metody vody je neú inná v odstra ování t chto látek z našich vod. 

Fotokatalýza oxidem titani itým je slibnou alternativou technologie pro odstran ní 

organických látek ve vod , a to zejména p i nízkých koncentracích. U fotokatalýzy oxidem 

titani itým pro išt ní vody od zne iš ujících látek jsou obvykle organické slou eniny  

 a celý proces lze tedy shrnout do následující reakce (Coleman, Chiang, Amal, 2005) : 
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Organické slou eniny + O2  h  400 nm 
TiO

2   CO2 + H2O 

6.2 Degradace v istírnách odpadních vod 
 

„Procesy používané b žn  ve vodárenské úprav , jako je koagulace, flokulace a 

precipitace se ukázaly neú innými pro odstran ní rozpušt ných organických kontaminant  

etn  ED látek. Ú innost používaných oxidativních proces , jako chlorace a ozonizace, 

závisí na struktu e kontaminantu a dávce oxidantu. Naopak biologické procesy používané 

v OV, jako je aktivace, biofiltrace a p dní filtrace (soilaquifer), prokázaly schopnost 

zna né redukce koncentrace ED“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009).  

„Studie uvádí odstran ní více než 90 % bisfenolu A v OV, p i srovnání jeho 

koncentrace v p ítoku a odtoku. Rovn ž je popsána schopnost aktivovaného kalu odstranit 

nonylfenol. Pokles jeho koncentrace p i pr chodu OV je vztahován, vzhledem k jeho 

hydrofobicit , p edevším k mechanismu sorpce na aktivovaný kal. Dochází tedy pouze k 

emíst ní do další environmentální matrice. K další eliminaci nonylfenolu z vodního 

prost edí m že docházet sorpcí na áste ky, sedimenty a akumulací v tkáních vodních 

organism “ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

ada autor  popsala mechanismus degradace neiontových detergent  alkylfenol-

polyethoxylát  p i zpracování odpadní vody. Iniciální zkrácení ethoxylátového et zce 

chto molekul vede k tvorb  intermediát  jako je mono- a di-ethoxylát, alkylfenol a 

mono- a dikarboxylované alkylfenoly. Vzhledem k limitované rozpustnosti ve vod  a tím 

snížené biodostupnosti nastává kone ná biodegradace t chto metabolit  mnohem 

pomaleji“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

„Zna ný zájem vyvolávají ve vodních tocích zjišt né estrogenní hormony 17 -

estradiol a 17 -ethynylestradiol, které byly detekovány všudyp ítomn  ve výpustích z 

OV a je jim p isuzována odpov dnost za v tšinu estrogenních efekt . P estože n které 

publikace tvrdí, že odstran ní 17 -estradiolu aktivovaným kalem je p edevším díky sorpci, 

nebo dalším faktor m nesouvisejícím s mikrobiální degradací, byla publikována oxidace 

17 -estradiolu z ed ným aktivovaným kalem z OV na estron s další eliminací za 

aerobních podmínek. Dále byla popsána degradace 17 -estradiolu gramnegativní aerobní 
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bakterií Novosphingobium sp. izolovanou z OV. O biodegradaci um lého hormonu 17 -

ethynylestradiolu je zatím známo velmi málo“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

6.3 Bakteriální zpracování endokrinních disruptor  
 

„N kolik bakteriálních druh , Sphingomonas xenophaga, Sphingomonas cloacae a 

Sphingobium amiense bylo izolováno a popsáno, jako mikroorganismy odpov dné za 

degradaci nonylfenolu. Tyto bakterie metabolizovaly aromatickou ást nonylfenolu na 

odpovídající C9 alkoholy“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

ada bakterií schopných biodegradace bisfenolu A byla nalezena v p , ní vod  

nebo aktivovaném kalu OV. Pat í sem Sphingomonas sp. AO1, Pseudomanas 

paucimobilis FJ-4, druhy rodu Pseudomonas sp. a Streptomyces sp. a n kolik 

neidentifikovaných gramnegativních bakterií zahrnujících izoláty z aktivovaného kalu a 

ních sediment . Obecn  je popsána metabolická cesta degradace bisfenolu A n kterými 

druhy bakterií za aerobních podmínek na 4-hydroxybenzoovou kyselinu a 4-

hydroxyacetofenon. Gramnegativní aerobní bakterie, kmen MV1 (NRRL-B-18737), byly 

schopny oxidace alifatické methylové skupiny bisfenolu A (BPA) za vzniku a 1,2-bis(4 

hydroxyfenyl)propan-2-olu a 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-1-olu. Oba meziprodukty 

jsou dále degradovány pomocí oxidace, dehydratace a št pení a. na výsledné produkty 4-

hydroxybenzoovou kyselinu (HBA), 2-hydroxy-1-(4.-hydroxyfenyl)ethanon a 2,2-

bis(hydroxyfenyl)propanovou kyselinu. Bakterie izolované z aktivovaného kalu a ního 

ekosystému (Arthrobacter, Pseudomonas a zástupci Entherobacteriaceae) byly schopny 

metabolizovat bisfenol A cestou podobnou jako výše zmín ný izolát MV1. byla proveden 

studie degradace bisfenolu A bakterií Achromobacter xylosoxidans izolovanou z 

stského odpadu zpracovávaného kompostováním. Degrada ní produkty byly 

identifikovány jako p-hydroxybenzaldehyd, p-hydroxybenzoová kyselina a p-

hydrochinon“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

„V anaerobních podmínkách probíhá degradace bisfenolu A velmi obtížn . Je 

prokázáno, že bisfenol A v anaerobních podmínkách kalu nebyl degradován, ani po t ech 

sících inkubace“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 
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6.4 Plankton a degradace endokrinních disruptor  
 

„Schopnost odbourávat polutanty je známa i u n kterých as. Byla popsána degradaci 

bisfenolu A a odstran ní jeho estrogenní aktivity zelenou asou Clorella fusca var. 

vacuolata“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009).  

„Ishihara a Nakajima publikovali áste né odstran ní bisfenolu A pomocí 

fytoplanktoních mo ských jednobun ných as“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

„Sethunathan a spol. popsal vliv vysoké inokula ní hustoty a biosorbce na degradaci  

alfaendosulfanu (cyclodien insekticid) a jeho oxida ního produktu endosulfanu sulfátu u 

as Chlococcum sp. a Scenedesmus sp“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

6.5 Degradace pomocí hub 
 

ada druh  hub je schopna degradace ED, avšak jen n které mají dostate  vysoký 

degrada ní potenciál. Mezi zvlášt  degrada  aktivní pat í zástupci tzv. hub bílé hniloby, 

produkující nespecifické extracelulární ligninolytické enzymy: mangan peroxidasy (MnP), 

lignin peroxidasy (LiP) a lakasy (Lac). Díky t mto enzym m degradují lignin stejn  dob e 

jako mnoho perzistentních environmentálních polutant  v etn  ED látek jako nap . 

nonylfenol“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

Mnoho studií zabývajících se biodegradací endokrinn  disruptivních látek pomocí 

chto hub se zam uje p edevším na aplikaci purifikovaných enzym . 

Byla studována degradace nonylfenolu pomocí ty  zástupc  ligninolytických hub 

(Bjerkandera sp., Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus a Trametes 

versicolor). Kultury Bjerkandera sp. a Trametes versicolor, „…za p ítomnosti glukosy 

jako kosubstrátu a statické kultivace…“, odstranily okolo 96% nonylfenolu za 15 dní 

z jeho po áte ní koncentrace, která inila 100 ppm. U zbývajícíh dvou kultur byl úbytek 

nonylfenolu tém  o polovinu menší (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

K degradaci styrenu slouží mimo výše jmenovaných (P. chrysosporium a T. 

versicolor) další z ligninolytických hub, a to Daldinia concentrica. „Hlavními metabolity 

po degradaci P. crysosporium byly 2-fenyethanol, kyselina benzoová, cyclohedaxien-1,4-
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dion butanol a kyselina jantarová. Tyto metabolity již nevykazovaly estrogenní efekt“ 

(K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

Další houby se schopností degradace endokrinních disruptor  za azujeme mezi 

zygomycety. Byly izolovány ty i druhy hub, které vysoce efektivn  degradují bisfenol A, 

a  to  „Fusalium moniliforme 2-2, Fusarium sporotrichioides NFRI-1012, Aspergillus 

terreus MT-13 a Emericella nidulans MT-98“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

6.6 Zpracování fenolických endokrinn  disruptivních látek 
enzymy dregradujícími lignin 

 
Mezi nejlépe známé a nej ast ji produkované druhy t chto enzym  pat í dva typy 

peroxidas, a to LiP a MnP. „Tyto glykosylované hemové enzymy katalyzují 

jednoelektronovou oxidaci nefenolických aromatických látek za využití peroxidu vodíku 

jako oxidantu“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009). 

„Dalším typem oxidativním hub je lakasa, která pat í do rodiny polyfenol oxidas.“ Její 

výhodou je schopnost oxidovat bez pot eby peroxidu vodíku i vysoké koncentrace oxid  

manganu.“ (K esinová, Svobodová, Cajthaml, 2009) 

7 Metody analytického stanovení endokrinních 
disruptor  

 
K ur ování ED se užívá jak chemické tak biologické analýzy. Chemická analýza 

zastoupena plynovou chromatografií – hmotnostní spektrometrií (GC – MS) a biologický E 

– Green Test byly použity k ur ení koncentrace 15 endokrinních slou enin (EDCs) a 

ekvivalentu estrogenu za použití pasivních vzork  z p ti obcí OV v JV Queensland, 

Austrálie (Tan et al., 2007). 

Všech p t OV používalo aktivovaný kal jako vedlejší krok biologického p sobení, 

jinak se velmi liší ve zdrojích svých p ítok , kapacitou pro p sobení a jejich procesy (Tan 

et al., 2007). 

7.1 Plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC – 
MS) 

 

7.1.1 GC – MS derivatiza ní proces 
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Relativn  vysoká polarita n kterých zájmových slou enin vyvolala 

nízké chromatografické vrcholy a derivatizace byla provedena za ú elem snížení jejich 

polarity (Tan et al., 2007). 

Všechny sušené vzorky byly podrobeny stejné GC-MS p íprav  vzorku. Každý vzorek 

byl rozpušt n 110 l n-hexan: aceton (50:50, v/v). Po tomto, 20 l vnit ního standardu 

(5 mg/l na 4-n-nonylfenol a 17 -estradiol-2,4,16,16-d4) byla p idána do výsledku (Tan et 

al., 2007). 

Dále 20 l standardní derivatiza ní látky, N,O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide 

(BSTFA) byl p idán do roztoku, který byl pak p eveden do 2 ml GC-MS lahvi ky (Agilent 

Technologies, CA, USA) a bezpe  zaví kován. Lahvi ky byly poté umíst ny do vodní 

lázn  zah áté na 70 °C po dobu 30 min. Derivatizovaný vzorek byl pak ochlazen na 

pokojovou teplotu a analyzován pomocí GC-MS. (Tan et al., 2007) 

7.1.2 GC – MS analýza 
 

GC-MS analýza byla provedena pomocí Agilent 6890 plynového chromatografu 

ipojeného na Agilent 5973 hmotnostn -selektivní detektor (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA) (Tan et al., 2007).  

Separace byla provedena v DB-5ms kolonách z k emenného skla sloupce (30 m × 0.25 

mm id; 0,5 m, tlouš ka vrstvy, Agilent Technologies). Teplotní program trouby byl 

nastaven na 4 min p i 50 °C, 8 °C/min do 150 °C, 7 °C/min do 200 °C, 7 °C/min do 250 °C 

a 8 °C/min do 300 °C, nakonec p i 300 °C po dobu 4 min. Tlakový sloupec byl nastaven na 

70 kPa. Helium se používá jako plyn s konstantním pr tokem 1,2 ml/min. P epravní linka 

byla zah átá na 300 °C a zdroj na 250 °C (Tan et al., 2008). 

Pro kvantifikaci, standardních roztok  látek byly p ipraveny rozpušt né látky do 

išt né vody k pokrytí kalibra ní ady (1 - 500 ng/l). Kvantitativní analýza byla provedena 

ve vybraných režimech iontového sledování (SIM) s cílem maximalizovat citlivost. 

Koncentrace byly vypo teny ve vztahu k vnit nímu standardu, který se p idá ke vzorku 

ed analýzou (Tan et al., 2007). 

Meze detekce pro slou eniny odpadních vod vzorky byly v roce 

rozmezí 1-5 ng/l. (Tan et al., 2007) 

7.1.3 Odst ed ní pevných látek a analýza kal  
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Po odst ed ní pevných látek a kal  se používá metoda stolového boxu se suchým 

odlu ováním (SBSE). Stru eno je p ibližn  1 g vlhké odst ed né pevné látky nebo 

kalu umíst n do 20 ml headspace lahvi ky, a je p idáno 20 l roztoku vnit ního standardu 

(5 mg/l 4-nonylfenolu a 17 -estradiol-2,4,16,16-d4), do odst edivého t lesa je p idáno po 

10 ml Milli-Q vody, 0,5 g uhli itanu sodného jako složka upravující pH a 0,5 ml anhydridu 

kyseliny octové jako složka derivatizace (Tan et al., 2007). 

SBSE je provedena p i pokojové teplot  po dobu 5 hodin za stálého míchání p i 5000 

otá kách/min (Tan et al., 2007). 

Po  extrakci  je  míchací  box  umíst n  do  sklen né  termální  desorb ní  trubice  (TD),  

odkud jsou cílové slou eniny desorbovány do GC – MC. Kal, který z stal ve sklen né 

lahvi ce, je filtrován p es filtra ní papír, poté se to v troub  suší p i teplot  40 °C po dobu 

ibližn  5 dní, kdy se zbývající sušina následn  zváží. (Tan et al., 2007) 

7.1.4 Test proliferace bun k 
 

E-Screen metoda je založena na zvýšení hospodá ského r stu bun k MCF-7 v 

ítomnosti estrogenních látek. Pokud je testován rozsah koncentrací, metoda m že 

rozlišovat mezi agonisty, parciálními agonisty a neaktivními slou eninami. U E-Screen, je 

to pro každý vyt žený vzorek z každého drapáku, nebo pasivní vzorek, který je 

rozpušt ného ve 100 l etanolu (Tan et al., 2007). 

MCF-7 bu ky karcinomu prsu byly získány z American Type Culture Collection 

(ATCC, Virginia, USA) a b žn  p stovaných v Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(GIBCO, USA), obsahující 10% plodového séra skotu (Sigma-Aldrich, USA), 10 mm 

HEPES pufru (JRH, USA), 0,1 mm neesenciální aminokyseliny (Gibco, USA), 0.4mm 

Glutamax (Gibco, USA), 1% 5000 U penicillin/5000 g streptomycinu (BioWhittaker, 

USA) a 0,01 mm sodný pyruvát (JRH, USA), v ba ce T75 (Iwaki, Japonsko) p i teplot  

37°C s 5% CO2 v atmosfé e zvlh ovat (95% relativní vlhkosti). Bu ky byly pasážovány 

na 70-80% soutoku, asi dvakrát týdn  trypsinací. MCF-7 byl pro rozbor použit od 6. úseku 

zmrazených zásob až do 20. úseku (Tan et al., 2007). 

E – Green testem bylo prokázáno, že vzorky obohacené varia ním koeficientem 

B15% na 17 -estradiol mají dobrou reprodukovatelnost. Varia ní koeficienty se ze dne na 

den, v d sledku zm ny koncentrace EDC, zvyšují (Tan et al., 2007). 
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Prolifera ní odpov  odpadních vzork  je závislá na dávce, snižuje se následným 

ed ním nesteroidním inidlem bun né kultury (Tan et al., 2007).  

Celkový obsah estrogenních látek ve vzorcích ze životního prost edí, lze ur it 

kvantitativn  výpo tem EEqs nebo m že být ur en pomocí faktoru estrogenní ekvivalence, 

která se rovná EC50 [ 17 -estradiol]/ EC50 [cílová složka] (Tan et al., 2007). 

8 Diskuze 
 

Problematika endokrinních disruptor  a mechanism  jejich p sobení je pom rn  

novým problémem, který ješt  není d kladn  prozkoumán. Ve státech severní, západní 

Evropy a Severní Ameriky se touto otázkou zabývají od poloviny devadesátých let, a to jak 

na poli v deckém, tak v legislativ . V naší zemi se v decká pracovišt  tímto problémem 

zabývají pouze krátce, po stránce legislativní je toto téma teprve v „zárodku“. 

Státy  Evropské  unie  usilují  o  princip  tzv.  p ed asného  opat ení,  což  znamená,  že  

íprava zákon  a legislativních opat ení by m la být ve spolupráci s výzkumem. Nebo  

vždy je lepší prevence, než náprava škod.  

V eské republice je požadavek na zjiš ování endokrinn  disruptivních ú ink , u látek 

pro registraci do P ílohy 1 evropské sm rnice 91/414/EHS, jen formou tzv. dopl kových 

studií, které studují hormonální aktivitu, interpretace jejich výsledk  je pak ponechána na 

žadateli o registr, nebo na ú adu, kterým je u nás Státní rostlinoléka ská správa, která tento 

registr p ipravuje a jejich ú el je spíš informativní. 

které endokrinní pesticidy jsou u nás zakázány (každý z jiného d vodu), a to: 

pesticidy zakázané v EU (lindan, zineb), n které chlorované perzistentní pesticidy (DDT, 

aldrin, dieldrin), n které další pesticidy (dicofol s vysokým obsahem DDT), další 

pesticidy, které EU potencionáln  zakáže (tzn., že nebudou za azeny do P ílohy 1). 

To že legislativa v této otázce je u nás opravdu v za átcích, sv í i fakt, že v R se 

stále používá cca 12 pesticid , které jsou nap . v N mecku již zakázány. Tento fakt je 

možná dán i ur itou mírou stavem státních financí, nebo eská republika nemá dostatek 

finan ních prost edk  k financování, kvalitního výzkumu. 

Mezi základní doporu ení k vy ešení tohoto problému, nebo alespo  k za átk m 

jednání jeho ešení by m lo být, p ehodnocení registru látek k ošet ení rostlin, a sice 

vy adit z n j prokázané EDs, za ít u tohoto problému hledat legislativní ešení, a to jak u 

MŽP, Ministerstva zdravotnictví, tak u Ministerstva zem lství, možné zavedení 
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pesticidové dan , jak je to b žné již v n kolika státech EU, a v neposlední ad  medializace 

(zviditeln ní) seznamu již prokázaných EDs, a také podpora pro ekologické zem lství, 

nap . dotacemi biopotravin, úpravami v legislativ .  

9 Záv r 
 

Cílem této práce bylo obeznámit s látkami endokrinn  disruptivního charakteru. Jak 

již bylo eno úvodem, tato práce je zam ena p edevším na tyto látky pesticidní povahy, 

a to jak jejich vstupem do životního prost edí, tak ú inky na živé organismy v etn  

lov ka a v neposlední ad  také jejich metodami odstran ní a analytického stanovení. 

Vzhledem k jejich perzistentním vlastnostem a jejich neustálému vypoušt ní do 

životního prost edí, je velmi t žké se kontaminaci, t mito látkami, vyvarovat. 

Tyto látky nemusí být jen d sledkem pr myslu a používání pesticid  (poz statky 

v potravinách), ale používají se také k výrob  b žného spot ebního zboží, farmaceutik a 

kosmetiky. Proto jsou endokrinní disruptory a jejich škodlivé ú inky všudyp ítomné. 

Tématem této práce se budu hloub ji zabývat ve své diplomové práci v navazujícím 

studiu. 
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