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Anotace  

V bakalářské práci je rešeršně zpracována problematika estrogenů v ţivotním prostředí. Je 

zde popsán výskyt a také některé významné zdroje estrogenů vyskytujících se v ţivotním 

prostředí. Jedná se především o nejdůleţitější zástupce estrogenů, kterými jsou 

fytoestrogeny, mykoestrogeny, xenoestrogeny, mezi něţ patří také některé pesticidy, 

bisfenol A, polychlorované bifenyly s malým počtem chloru v molekule. Dále je v práci 

popsán vliv estrogenů na lidský organismus, na faunu a jejich biologická aktivita. Řešena 

je rovněţ problematika výskytu estrogenů v povrchových a odpadních vodách v České 

republice. Pozornost je věnována také moţnostem jejich odstranění z vodního prostředí 

a metodám stanovení látek s estrogenní aktivitou. 

Klíčová slova:  

Endokrinní disruptory, estrogeny, xenoestrogeny, mykoestrogeny, fytoestrogeny, 

biodegradabilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annotation 

The question of estrogens in the enviroment is being search processed in the Bachelor´s 

paper. The estrogen presence as well as some significant estrogen sources occuring in the 

enviroment are described here. This primarily involves the most important estrogen 

representatives such as phytoestrogens, mycoestrogens, xenoestrogens among which also 

pesticides, bisphenol A and polychlorinated biphenyls with small number of chlorine 

atoms in a molecule belong. Furthermore, the paper describes the impact of estrogens on 

humans and fauna and their biological activity. The paper also deals with the question of 

estrogen presence in surface waters and wastewaters in the Czech Republic. The attention 

is also turned to the possibilities of their elimination from the aquatic enviroment as well as 

to the methods of establishing substances with estrogen activitiies. 
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Endocrine disruptors, estrogens, xenoestrogens, mycoestrogens, phytoestrogens, 
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Seznam pouţitých zkratek 

ČOV čistírna odpadních vod 

DDT dichlordifenyltrichlormethylmethan 

DDE 1,1-dichlor-2,2bis (4-chlorfenyl)ethylen  

ECD endogenní disruptory 

ED estrogenní disruptory 

EPA Environmental Protection Agency − Úřad pro ochranu ţivotního prostředí 

CHSK chemická sloučenina kyslíku  

PCB polychlorované bifenyly 

POPs persistentní organické znečišťující látky 

RECETOX výzkumné centrum pro chemii ţivotního prostředí a ekotoxikologii 

p,p’-DDT 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Sloučeniny vykazující estrogenní aktivitu, které jsou hlavním tématem mé 

bakalářské práce, se běţně vyskytují v odpadních ale i povrchových vodách a dokonce také 

v půdách. V podstatě se jedná o poměrně rozsáhlou skupinu látek jak antropogenního tak 

i přírodního původu, které mají určité strukturní rysy podobné jako hormon estrogen 

a v důsledku toho mají schopnost je napodobovat. Tyto sloučeniny lze zařadit do skupiny 

tzv. endokrinních disruptorů, které EPA (Environmental Protection Agency - Úřad pro 

ochranu ţivotního prostředí) definuje jako exogenní látky, které interferují se syntézou, 

sekrecí, transportem, vazbou, účinkem, nebo rozkladem přirozených hormonů, jeţ jsou 

v těle odpovědné za homeostasi, reprodukci, vývoj nebo chování
1
. Bylo prokázáno, ţe 

dokonce jiţ stopové koncentrace těchto endokrinních disruptorů v ţivotním prostředí 

mohou mít významný dopad na ţivé organismy. Vztah mezi expozicí člověka 

endokrinními disruptory a rostoucím výskytem některých nemocí, poruch reprodukčního 

systému nebo vývojových vad plodu je v současné době předmětem mnoha výzkumu. 

Ve své bakalářské práci jsem se proto zaměřila na výskyt a také některé významné 

zdroje estrogenů vyskytujících se v ţivotním prostředí. Jedná se především o nejdůleţitější 

zástupce estrogenů, kterými jsou fytoestrogeny, mykoestrogeny, xenoestrogeny, mezi něţ 

patří také některé pesticidy (DDT, abrazin), bisfenol A, polychlorované bifenyly (PCB) 

s malým počtem chloru v molekule. Dále se zabývám rovněţ vlivem estrogenů na lidský 

organismus, na faunu a jejich biologickou aktivitou. Poukazuji na výskyt estrogenů 

v povrchových a odpadních vodách a na rizika s tím spojená. Pozornost také věnuji 

moţnostem jejich odstranění z vodního prostředí a také okrajově metodám stanovení látek 

s estrogenní aktivitou.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Obecně jsou endokrinní estrogeny skupinou steroidů, jejichţ název je odvozen 

z estrálního cyklu, kde hrají významnou roli. Jsou to v podstatě hormony samic, ale v malé 

míře se vyskytují i jako hormony samčí.
2
 Samčí pohlaví je kromě hlavního hormonu 

androgenu také dokáţe syntetizovat, avšak jeho funkce a cílové orgány jeho působení 

nejsou zcela objasněny. Pravděpodobně ovlivňuje počet spermií.
3
 Jejich účinek se můţe 

rozvinout pouze na základě interakce s příslušnými receptory a následující genové exprese 

(proces, kterým je v genu uloţená informace převedena v reálně existující buněčnou 

strukturu nebo funkci). Označují se jako přirozené steroidní hormony, ty se tvoří 

především ve vaječnících, a také jako synteticky připravené látky jiné struktury s tímto 

účinkem.
2
  

Estrogeny jsou jednou z hlavních příčin nárůstu tuku v těle. Stimulují také růst 

dělohy a v mírných dávkách vyvolávají proliferaci (hojné mnoţení) děloţní sliznice a řadu 

funkčních změn v samičím organismu. Tyto změny pak vedou k projevům říje u zvířat. 

Pokud je aktuální obsah estrogenů ve vaječnících nepatrný, denní produkce je stále dost 

značná a kolísá cyklicky podle řady okolností, stáří organismu atd. Estrogeny způsobí 

přímé ovlivnění mléčných ţláz, které jsou zřejmé především po lokální aplikaci, kdy 

dochází k proliferaci ve ţláze.
4
  

Estrogeny jsou dnes pouţívány hlavně v gynekologii k úpravě funkčních 

menstruačních poruch a při některých klimakterických potíţích. Pouţívají se také k léčení 

neplodnosti a k prevenci opakujících se potratů. Podávají se i v případech pokročilého 

stádia rakoviny prsu, ovšem pokud se jedná o pacientky po menopauze (prodluţují jen 

dobu přeţití).
2, 4

 

Jedním z často pouţívaných estrogenů je 17-estradiol (obecně zvaný jen estradiol), 

který má právě zásluhu na jiţ zmiňovaném nárůstu tuku v těle. Vzniká většinou periferní 

aromatizací testosteronu. Zvířatům můţe být podáván ve formě podkoţních implantátů 

nebo v kombinaci s dalšími účinnými látkami jako je progesteron. Takto získaný  

17-estradiol z implantátu je pak nerozeznatelný od endogenního estradiolu v oběhovém 

systému. V rámci Evropské unie je ale tento estrogen a jeho uţívání zakázáno pro jeho 

moţné účinky na lidský organismus.
2, 5

  



Volná Eliška: Estrogeny v ţivotním prostředí 

2011  3 

Tři hlavní druhy estrogenů jsou 17β-estradiol, estriol a estron (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Chemická struktura tří hlavních estrogenů
8 

V ţivotním prostředí se vyskytuje celá řada přirozených, ale také uměle 

vyrobených látek, které vykazují estrogenní aktivitu. Z této velké skupiny se pak 

vyčleňují tzv. environmentální estrogeny. Jejich vliv na fyziologii ale i na 

patofyziologii ţivočišného organismu, a to včetně lidského, je velice blízký právě vlivu 

endogenních estrogenů. K environmentálním estrogenům patří například fytoestrogeny, 

které mají pozitivní vliv na lidský organismus, ale téţ odpadní produkty z výrobních 

procesů, jako například výroby plastů (polychlorované bifenyly), pesticidy (o,p´-DDT), 

insekticidy a detergenty, jejichţ vliv na organismus je jiţ ale toxický.  

Toxicita těchto environmentálních estrogenů můţe zahrnovat celou škálu faktorů a můţe 

se projevit několika příbuznými, ale také zcela rozdílnými mechanismy. Indikují celkem dva 

typy genetických změn - numerické chromozomové změny (aneuploidie) a strukturální 

chromozomové aberace. První, nejběţnější, typ toxicity je dán jiţ zmíněnou vazbou 

environmentálních estrogenů na estrogenový receptor (ER). Vzniklý estrogen-receptorový 

komplex pak dále reaguje s nukleotidovou sekvencí tzv. Estrogen Response Elements (EREs) 

a začne tak transkripci (přepis) DNA (deoxyribonukleová kyselina). Všechny estrogeny 

(environmentální i vnitřní) v podstatě působí přes receptor tak, ţe ho z neaktivní formy 

převedou na aktivní
6
. Toxicita se v tomto případě projeví hyperestrogenismem, tedy 

17β-estradiol Estron Estriol 
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nadměrnými fyziologickými efekty estrogenních hormonů.
 
 Při druhém typu toxicity se jiţ více 

uplatňují chemické vlastnosti environmentálních estrogenů neţ ty hormonální (např. tvorba 

DNA aduktů). Třetí typ toxicity environmentálních estrogenů je dán nerovnováţnou estrogenní 

odpovědí v cílové tkáni, která můţe nastat dvěma způsoby. Buď se environmentální estrogen 

naváţe na receptor, ale výsledná konformace je pak zcela odlišná od konformace vzniklé 

s vnitřním estrogenem (tj. transkripce i výsledný efekt jsou odlišné), nebo estrogenní odpovědi 

mohou vykazovat rozdílné závislosti ve vztahu dávka-odpověď.
3,6,7

  

V zásadě většina těchto látek má společné strukturální rysy, a to přítomnost fenolu nebo 

jeho funkčního ekvivalentu, lipofilitu, odolnost vůči metabolismu, schopnost bioakumulace. 

Nefenolické aromatické sloučeniny se přetváří na fenoly biotransformací. Některé 

nearomatické látky, ale vykazují pouze velmi slabou estrogenní aktivitu. Nejzákladnější 

společný strukturální prvek je, jak jsem jiţ uvedla, fenol, velmi často právě s neobsazenou 

ortho polohou, obsahující poměrně objemné hydrofobní struktury v polohách meta a para. 

Toto však ale ještě není nutnou podmínkou estrogenního působení.
3
  

Prokázalo se, ţe ani tento fenolický kruh není tím nejnutnějším poţadavkem pro afinitu 

k estrogennímu receptoru (ER). Na základě toho se proto neustále provádějí různé vazebné 

studie. Například se studuje vliv a úloha hydroxy- skupiny ve sloučenině, důleţitost 

rozpustnosti a molekulární hydrofobní vlastnosti. Je obecně známo, ţe tyto estrogeny jsou ve 

velké míře hydrofobní, tedy nejeví afinitu k vodě. Pravděpodobně to je také jeden z důvodů, 

proč mají sloučeniny, jako například pesticidy, bifenyly (o,p´-DDT, DDE, PCBs), 

methoxychlor, a jiné, estrogenní aktivitu. Právě vzhledem k jejich lipofilitě jsou tyto látky 

akumulovány v lipidických tkáních a membránách, z kterých se pak pozvolna uvolňují 

a nacházejí se tak v určité konstantní koncentraci v krvi.
7, 9

 Na následujícím obrázku 2 jsou 

znázorněny struktury různých estrogenů s estrogenní aktivitou. 

Environmentální estrogenní látky mohou procházet placentou nebo mohou přecházet 

z mateřského mléka do novorozence a být tak potenciálním rizikem vzniku různých 

odchylek v estrogenu cílových tkání u potomků obou pohlaví. Tyto abnormality zahrnují 

například rakovinu prsu; endometriosu, kdy se částečky děloţní sliznice (endometria) 

objevují mimo děloţní dutinu; adenokarcinom dělohy u samičího pohlaví; dále změny 

v pohlavní diferenciaci; a u samčího pohlaví sníţení počtu spermií; benigní hyperplasii 

(zvětšení) prostaty; rakovinu prostaty a varlat a s tím spojené problémy reprodukce.
2, 4
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Obrázek 2: Struktury různých estrogenů s estrogenní aktivitou
10 

Právě díky pravděpodobným efektům na vznik rakoviny je environmentálním 

estrogenům věnována velká pozornost. Domněnka, ţe environmentální estrogeny iniciují 

vznik rakoviny prsu, byla dána především zjištěním, ţe koncentrace PCB a DDE v maligní 

tkáni ţen byla o 50-60 % vyšší neţ u zdravých ţen. Avšak pokud se ve studii zohlednilo 

také kouření, pak se korelace  potvrdily pouze v případě PCB. Potvrzení 

Přírodní estrogen Syntetický estrogen 

17β-estradiol diethylstilbestrol 

Přírodní produkty Kontaminanty potravin 

kumestrol equol 

Pesticidy Komerční chemikálie a nečistoty 

o,p’-DDT bisfenol A 
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environmentálních estrogenů jako iniciátorů rakoviny prsu proto nelze brát zcela jako 

definitivní a vyţaduje proto ještě další podrobnější studium.
6 

Dále byly rovněţ popsány negativní efekty estrogenních látek na reprodukci 

muţského organismu (při expozici muţského plodu, případně novorozence 

prostřednictvím mateřského mléka), dané inhibicí spermatogeneze a sníţením počtu 

spermií. Avšak ani tyto efekty nebyly plně prokázány. Holoubek a Čadová ve své práci
3
 

uvádí, ţe proti tvrzení, ţe PCBs a/nebo DDE jsou iniciátory rakoviny, hovoří následující 

zjištění: 

 Mnoho studií s PCBs prokazuje, ţe směsi PCBs nejsou estrogenní. Slabá 

estrogenita, která byla pozorována u níţe chlorovaných PCBs můţe být dána právě 

jejich hydroxylovanými deriváty. 

 p,p’-DDE, jakoţto hlavní persistentní metabolit p,p’-DDT, není estrogenní a hladina 

o,p’-DDT, estrogenního členu DDT skupiny, je velmi nízká nebo dokonce mnohdy 

pod mezí detekce u většiny environmentálních vzorků. 

 Epidemiologické studie jedinců příleţitostně vystavených relativně vysokým 

koncentracím DDT nebo PCBs neukázaly vyšší výskyt rakoviny prsu. 

 Studie rovněţ prokázaly, ţe při rakovině prsu není zvýšeno pouze mnoţství 

organochlorových sloučenin a pro vznik nádoru mohou být kritické i jiné faktory. 

Přesné určení hormonálních aktivit environmentálních estrogenů vyţaduje především 

znalosti o jejich biopřístupnosti, lipofilitě, metabolismu a také farmako-kinetice, které však 

nejsou zcela dobře popsány a zpravidla se značně liší od steroidních estrogenů.
3 

V současné době je Česká republika účastníkem mnohých smluv, které se zabývají 

právě problematikou látek s estrogenními účinky a má zpracované plány, jejichţ cílem je 

stanovení priorit, strategie a aktivit, včetně časového plánu implementace úmluv. Jako 

odborná základna v České republice funguje Národní centrum pro persistentní organické 

polutanty, které je součástí Centra RECETOX (Výzkumné centrum pro chemii ţivotního 

prostředí a ekotoxikologii) Masarykovy univerzity v Brně. Jako společný projekt zemí 

Střední a Východní Evropy pro implementaci Stockholmské úmluvy bylo zaloţeno POPs 

Centrum pro Střední a Východní Evropu, vědecká a technická základna podporující 

společné regionální iniciativy.  
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3 ENVIRONMENTÁLNÍ ESTROGENNÍ LÁTKY 

Látky, které vykazují estrogenní aktivitu a které zároveň nejsou přirozenou součástí 

endokrinního systému, se označují, jak jiţ bylo uvedeno, jako environmentální nebo také 

exogenní estrogeny. Obecně jsou povaţovány za endogenní (endokrinní) disruptory.
3
 Je 

dokázáno, ţe negativně působí nejen na vnitřní prostředí zvířat, ale také člověka. Tento 

negativní účinek se projevuje hlavně změnou různých endokrinních systémů. Zdaleka 

nejvíce poznatků existuje o vodním prostředí (nejlépe pozorováno u ryb - feminizace 

samců, výskyt vitellogeninu), zejména o povrchových a odpadních vodách a také 

o sedimentech. Co se týče půdy, vzduchu či bioty, existuje zatím poměrně malé mnoţství 

článků, které se zabývají problematikou látek způsobujících endokrinní disrupci 

v uvedených matricích.  

V souvislosti s těmito látkami se objevuje celá řada nesrovnalostí. Jedny studie 

například tvrdí, ţe existují tzv. protektivní estrogeny, kam se zařazují fytoestrogeny 

(rostlinné estrogeny). Jejich význam spočívá v kompetici s endogenními estrogeny, 

v obsazení estrogenového receptoru pro tyto endogenní estrogeny a sníţení tak jejich 

negativního účinku. Jsou ale popsány i studie, kdy ţeny s endometriosou braly léky 

obsahující fytoestrogeny. Účinek těchto preparátu byl zpočátku velmi příznivý, došlo 

také k poklesu bolesti, nicméně později se bolest vrátila a to dokonce ve zvýšené míře. 

Navíc se objevily i studie, které prokázaly také negativní vliv fytoestrogenů, které jsou 

obsaţeny např. v sóji, v biosyntéze thyroidálních hormonů inhibicí peroxidas, které se 

účastní se jejich biosyntézy. Jiný rozpor se týká zase estriolu, který by měl ve zvýšené 

koncentraci působit jako protektor rakoviny prsu u ţen. Tohoto zjištění bylo dosaţeno 

průzkumem u ţen z orientu, u kterých byl prokázán sníţený procentuální výskyt 

rakoviny prsu (ve srovnání se západoevropskými ţenami). Původně se vědci domnívali, 

ţe je to způsobeno právě zvýšenou konzumací sóji (obsahující fytoestrogeny), další 

protektivní sloţky proti rakovině prsu u ţen. Později ale byla tato teorie vyvrácena 

zvýšením výskytu rakovinu prsu i u těchto ţen a byl stanoven závěr, ţe hlavní příčinou 

nízkého výskytu rakoviny prsu byla pravděpodobně minimální konzumace léků na bázi 

analgetik. S jejich zvýšenou konzumací vzrostl i výskyt rakoviny prsu.
4,9 
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Estrogenní látky lze rozdělit z různých hledisek do různých skupin. Podle výskytu 

se mohou dělit na estrogeny pocházející přímo z prostředí (přírodní, environmentální 

estrogeny) a estrogeny uměle vyrobené (syntetické, antropogenní estrogeny). 

Syntetické estrogeny jsou pouţívány především v dnešních přípravcích hormonální 

substituční léčby (HRT, Hormone Replacement Therapy).
11

 Přírodní estrogeny tvoří 

flavonoidy (bioflavonoidy, či vitamín P), coţ jsou látky patřící mezi rostlinné 

sekundární metabolity, a různé mykotoxiny (toxické organické látky, které jsou 

produkovány řadou mikroskopických hub). Mezi rostlinné flavonoidy patří spousta 

látek rozdílné chemické struktury, jako jsou například flavony, flavonony, flavonoly, 

isoflavony a také kondenzované produkty (např. kumestrol). Většina potravin 

rostlinného původu obsahuje ještě jiné zástupce přírodních estrogenů, jako jsou 

například 17β-estradiol a estron. Přírodní estrogeny dále zahrnují ještě vaječné 

steroidní hormony. Ţivočišné organismy bývají často kontaminovány potravou a jejich 

účinek můţe být ještě ovlivněn působením střevních bakterií.
3,7

  

Podle původu lze environmentální estrogenní látky rozdělit na fytoestrogeny (tj. ty, 

které mají rostlinný původ), mykoestrogeny (produkty některých plísní) a xenoestrogeny 

(antropogenní zdroje).
 

3.1 Fytoestrogeny  

Fytoestrogeny (FE) mají zásadní úlohu a to jak v ţivotě člověka tak i hospodářských 

zvířat. Bývají také označovány jako SERMs (selektivní modulátory estrogenních 

receptorů) rostlinného původu
7,12

. Jsou to látky, které se dostávají do organismu přímo 

s rostlinnou stravou nebo také jako metabolity látek rostlinného původu. Mají mírnou 

estrogenní aktivitu, jsou obecně rozpustnější neţ estrogeny a nekumulují se v tkáních. I při 

relativně nízké aktivitě (cca 1 000 menší neţ aktivita 17β-estradiolu) mohou 

fytoestrogeny účinně působit v organismu. Při dostatečném perorálním podání 

fytoestrogenů můţe být jejich hladina v séru dokonce aţ 10 000 vyšší neţ hladina  

17β-estradiolu. Je známo více neţ dvacet typů těchto fytoestrogenů. Mezi nejběţnější patří 

především sloučeniny jako isoflavonoidy (např. genistein, equol, daidzein, biochanin A), 

lignany (jako např. enterodiol, matairesinol), kumestany (např. kumestrol), laktony, steroly 

nebo naringeniny.
3,12,13

 Na Obrázku 3 jsou uvedeny strukturní vzorce nejznámějších 

fytoestrogenů.  
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Obrázek 3: Strukturní vzorce nejznámějších fytoestrogenů
14-16 

Účinek těchto látek můţe byt u hospodářských zvířat někdy opravdu závaţný. 

Mohou vyvolat jak estrogenní, tak také antiestrogenní účinek, abnormality reprodukčního 

ústrojí, změny říje a mohou mít rovněţ ochranný účinek, a sice proti vývoji novotvarů 

závislých na hormonech (tzv. hormon-dependentní novotvary), coţ se však v případě 

výţivy zvířat v podstatě neuplatní. Jejich denní příjem je důleţitý a pravě v období 

neonatální (novorozenecké) expozice se můţe objevit většina neţádoucích efektů.
17

 

Výrazným problémem můţe byt také zkrmování píce, která má vyšší obsah vojtěšky 

(obsahuje kumestrol), ale rovněţ jetele lučního (obsahuje formononetin, který je v bachoru 

přeměněn na equol nebo 4,7-dihydroxyisoflavon). Equol můţe být svým účinkem právě 

velmi blízký účinkům endogenního estradiolu a ovlivňovat tak negativně primární buňky 

vejcovodu.
18

 Hlavní kritéria estrogenicity jsou především schopnost vazby s estrogenním 

receptorem (ER), schopnost stimulace růstu tkání genitálního traktu samic, indukce 

produktů specifických estrogen-responzivních genů a stimulace růstu ER-pozitivních 

buněk karcinomu prsu v tkáňové kultuře.
4 

Fytoestrogeny (FE) lze identifikovat v mnoha druzích rostlin, celkem asi tři sta, jako 

například v různých obilninách, luštěninách, listové zelenině, travinách, některém ovoci aj.
3,7

 

Nejznámějším a zároveň také nejčastějším zdrojem fytoestrogenů je sója z čeledi 

genistein 
daidzein 

equol 



Volná Eliška: Estrogeny v ţivotním prostředí 

2011  10 

vikvovitých, jejíţ konzumace je rozšířena především v zemích Asie, hlavně v Číně 

a Japonsku.  

 

Obrázek 4: Sója z čeledi vikvovitých
19 

V České republice se fytoestrogeny v přírodě vyskytují nejvíce v červeném jeteli 

a vojtěšce a to v době květu a v jejích naklíčených semenech. Důleţitým a tradičním 

zdrojem fytoestrogenů jsou různé druhy ploštičníku, červená vinná réva, obilniny, rýţe, 

jahody, rybíz, česnek, lékořice, datle, káva, mateří kašička a pyl. V potravinářských 

výrobcích se fytoestrogeny nachází hlavně v sójových výrobcích, rostlinných olejích 

(především ve lněném oleji), celozrnném pečivu, ale také v pivu (více FE pochází ze sladu 

neţ z chmelu), červeném víně a bourbonu.
20,21

  

Na základě výzkumu bylo zjištěno, ţe krmivo pro hospodářská zvířata obsahuje 

907-1 195 mg isoflavonů/kg krmiva. Při spásání jetele tak skot konzumuje 0,05-0,48 % 

isoflavonů (vztaţeno na sušinu pastvy). V lidské výţivě jsou nejčastějšími 

fytoestrogeny isoflavony (sójové boby) a lignany (lněně semínko). Expozice těmito 

látkami roste zejména v poslední době, kdy je sójová bílkovina součástí i komerčních 

dětských výţiv.
12,17 

Zvláštní pozornost si rovněţ zaslouţí například rostlina ploštičník (Cimicifuga) 

z čeledi pryskyřníkovitých, která obsahuje fytoestrogen formononetin, který je na bázi 

triterpenových glykosidů
20

. Například extrakt vyrobený z oddenků ploštičníku hroznatého 

(Cimicifuga racemosa, viz Obrázek 5) je účinnou sloţkou léčiv Menofem a GS Merilin, 

uţívaných převáţně k potlačení příznaků klimakteria
7,11,12

.  



Volná Eliška: Estrogeny v ţivotním prostředí 

2011  11 

 

Obrázek 5: Ploštičník hroznatý (Cimicifuga racemosa)
22 

Obsah fytoestrogenů ve vybraných druzích potravinářských surovin a výrobků je 

různá a v některých případech mnohdy aţ alarmující
23

. V následující Tabulce 1 je uvedena 

koncentrace některých významných fytoestrogenů v potravinách.  

Tabulka 1: Koncentrace fytoestrogenů v potravinách
23 

Druh potraviny 
Daidzein 

μg/g 

Genistein 

μg/g 

Coumestrol 

μg/g 

Formononetin 

μg/g 
Biochanin A 

Tofu 76 166 * * * 

Sojová omáčka 8 5 * * * 

Sojové mléko 18 26 * * * 

Sojové výhonky 138 230 7 * * 

Zelené sojové výhonky 546 729 * * * 

Sojová pasta 159 171 * * * 

Sojový hot dog 49 139 * * * 

Vysvětlivky k tabulce: * nebyl detekován 

Biologické účinky fytoestrogenů nejsou zcela identické s účinky čistých estrogenů, 

respektive 17β-estradiolů. Interakce s oběma receptory, z čehoţ vyplývá jejich biologická 
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aktivita, která se navenek projevuje určitými účinky a biochemickými nálezy, je proto ve 

svém odhadu mnohem sloţitější, neţ by se dalo předpokládat. Vzhledem k tomu, ţe 

fytoestrogeny jsou běţnou součástí nejen píce, ale také potravy široké věkové a zdravotní 

skupiny lidí, je tuto aktivitu nutno intenzivně studovat a poznat.
24

 Míra a druh jejich účinků 

jsou závislé na řadě faktorů, jako je jejich koncentrace v těle, síla vazby na receptory, typ 

buněk nebo tkání na které působí, a rovněţ je mnohdy jejich účinek velmi rozdílný 

v muţském a ţenském těle.
3,23,24

 

Pouţiti fytoestrogenů v humánní praxi bývá stále zdrojem velkých a bouřlivých 

diskusí. Bylo prokázáno, ţe tyto sloučeniny vykazují ve sféře ţivočišné výroby reálnou 

estrogenní aktivitu patrně z důvodu jejich velmi vysokého obsahu v píci. U zvířat, 

u kterých bylo provedeno odnětí vaječníků, se po jejich podání skutečně ukázal ochranný 

účinek na strukturu kostí a lipidový profil (tj. celkový cholesterolu, HDL-cholesterol, 

LDL-cholesterol, triacylglycerolů). Ovlivnění plodnosti ale nebylo prokazatelně zjištěno. 

Pouze u plemene ovcí Merino (Obrázek 6) byla pozorována neplodnost po pastvě jetele. 

Zde se během tří generací vyselektovala fytoestrogen resistentní linie. U krav ani klisen ale 

plodnost narušena nebyla.
23,24

  

 

Obrázek 6: Ovce Merino
25 

Práce, které se týkají menopauzálních ţen, jsou však do jisté míry problémové, 

protoţe fytoestrogeny v potravě jsou účinné jen při vegetativních poruchách 

v menopauze.
4,7,24

 Fytoestrogeny mohou zmírňovat návaly, zlepšují proliferaci vaginálního 

epitelu, mají kardioprotektivní účinky, podílí se na prevenci osteoporosy a také na prevenci 

karcinomu prsu, ţaludku, tlustého střeva a u muţů prostaty.
4,11

  Jak u zvířat, tak také u lidí 
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bylo prokázáno, ţe expozice, ale i dávka, mohou mít za následek buď estrogenní nebo 

dokonce i antiestrogenní účinky. Tato expozice se u zvířat projevuje zhoršením sexuální 

aktivity a odlišnými parametry jatečního těla. Velmi významné je zjištění, ţe pokud je 

člověk vystaven účinkům fytoestrogenů v kritických obdobích (premenopauza, 

preandropauza) dochází ke sníţení rizika chorobného rozvoje jmenovaných procesů 

v pozdějším ţivotě.
26,27 

Nejlépe byl popsán metabolismus isoflavonů. Jejich neúčinné glykosidy, jsou 

přeměněny střevními bakteriemi v gastrointestinálním traktu na látky se slabou estrogenní 

a antioxidační aktivitou (glykogeny). Po absorpci tak ve střevě nastává konjugace se 

sulfátem nebo kyselinou glukuronovou a tyto konjugáty jsou pak vylučovány do moči 

a ţluči. Pro jejich metabolismus je charakteristická především jeho variabilita.
23

  

V poslední době bylo prokázáno, ţe estrogenní aktivitu mohou vyvolávat i běţné 

flavonoidy, jako např. kvercetin, který je jedním z hlavních flavonoidů, které se vyskytují 

v rostlinných surovinách pouţívaných nejen pro krmiva, ale i pro výrobu potravin. Zasahuje 

tak do angiogenese (proces novotvorby krevních kapilár) inhibicí vaskulárního 

endoteliálního růstového faktoru (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) a tlumí tak 

proces steroidogenese 17β-estradiolu (E2) v granulomatosní tkáni prasete.
28

  

3.2 Mykoestrogeny  

Mykoestrogeny jsou produkty některých plísní s estrogenní aktivitou a jejich 

nadměrný výskyt způsobuje obrovské ztráty především v zemědělství. Z těch 

nejznámějších lze uvést například zearalenon a jeho deriváty a - zearalanol 

(Obrázek 7), které napadají některé druhy obilovin.
13

 Zearalenon se někdy pouţívá jako 

růstový hormon pro hospodářská zvířata
8
.  

Tyto toxiny produkované houbami rodu Fusarium (Hyphomycetes) jsou sice méně 

toxické neţ některé jiné mykotoxiny, jejich efekt je ale významně estrogenní (Obrázek 8).  
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Obrázek 7: Strukturní vzorce nejznámějších fytoestrogenů
29-31 

 

Obrázek 8: Fusarium hyphomycetes
32 

Navozují syndromy hypoestrogenismu (ztráta srsti v okolí zevních genitálií a řitního 

otvoru, která přechází na boky a břicho) u skotu a drůbeţe. Nejcitlivější jsou ale prasata. 

Hovězí dobytek můţe byt poškozen krmivem s obsahem mykotoxinů 0,5-1 mg/kg. Projevy 

hyperestrogenismus (dlouhá říje) se vyvíjejí zpravidla od čtvrtého aţ sedmého dne po 

příjmu kontaminovaného krmiva a mizí v průběhu 3-4 týdnů po ukončení podávání tohoto 

krmiva. Vysoce citlivé jsou především nedospěle prasnice (Obrázek 9).  

zearalenon 

α-zearalanol β-zearalanol 
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Obrázek 9: Negativní účinek zearalenonu obsaţeném ve šrotu ze sóji
33 

Klinickým obrazem je hyperemie a edém rodidel, kalný vaginální výtok, zvětšené 

prsní ţlázy, hypertrofie prsních bradavek, v těţších případech aţ vaginální a rektální 

prolapsy (poklesy), u kanců pak atrofie tkáně varlat. Následuje infertilita (neplodnost), často 

i potrat. Přestoţe zearalenova intoxikace není tragická, velmi často však dochází k úhynu 

zvířat a to především z důvodu bakteriální infekce vyhřezlých orgánů. Zearalenon není 

patrně kancerogenní, ale podporuje rozvinutý karcinom. Je výrazně stabilní, takţe ho nezničí 

ani mechanické opracování obilí a zůstává nezměněn i po tepelném zpracování mouky či po 

fermentaci. Přechází do mléka krav, coţ představuje potenciální riziko vývoje děti.
34 

Je nutné také připomenout, ţe klimatické podmínky, resp. podmínky ţivotního 

prostředí a produkce potravinářských výrobků (krmiv), které ovlivňuji aktivitu mikromycet 

a produkci jejich toxinů, lze ovlivnit pouze zcela omezeně. V některých vlhkých letech 

bývá koncentrace těchto toxinů do jisté míry alarmující a jejich výskyt lze zaznamenat 

v širším spektru komodit.
8 

3.3 Xenoestrogeny  

Mezi xenoestrogeny patří průmyslově vyráběné produkty, nebo také jejich 

metabolity, vznikající činností člověka. Některé průmyslové a environmentální chemické 

kontaminanty vykazují estrogenní aktivitu jako například organochlorované pesticidy 

(o,p’-DDT), methoxychlor a další. Do syntetických estrogenů dále patří kromě 

napodobenin neestrogenních hormonů i různé fenolické sloučeniny vznikající při 

průmyslových procesech (výroba fenolických plastů, neionogenních detergentů atd.), dále 

značné mnoţství průmyslových látek jako ftaláty, alkylfenoly (oktylfenol, nonylfenol), 
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bisfenol A, deriváty stilbenu, zemědělských pesticidů a jejich metabolitů, případně 

chlorovaných derivátů vykazujících estrogenní aktivitu.
3,35 

Všem velmi dobře známé ftaláty jsou jednou z nejvíce se vyskytujících skupin 

antropogenních chemikálií v ţivotním prostředí. Jsou průmyslově produkovány ve velkém 

mnoţství, zvláště jako součásti různých plastů, ze kterých se mohou následně uvolňovat do 

vody, půdy a případně i do potravy (nevhodné obaly potravin). Díky lipofilním 

vlastnostem mají ftaláty tendenci se akumulovat v tukových tkáních a mohou se efektivně 

absorbovat přes kůţi. V organismu jsou pak metabolizovány a následně vylučovány, ale 

o jejich metabolismu se toho doposud příliš mnoho neví. Orální toxicita ftalátů je pro 

člověka obecně malá, ačkoli ve vysokých koncentracích působí jako testikulární (souvisí 

s varlaty) toxiny u samců a u samic způsobují spontánní potraty. Jejich estrogenní aktivita 

tedy pravděpodobně ovlivňuje hladinu progesteronu v plasmě, sniţuje ji.
6,26,35 

Pravděpodobně jednou z nejdůleţitějších skupin látek s estrogenní aktivitou jsou 

polychlorované bifenyly. Výše chlorované isomery jsou biologicky persistentní především 

díky své lipofilitě a také pravděpodobné odolnosti vůči jakýmkoliv metabolickým 

transformacím. Níţe chlorované isomery PCBs podléhají v organismu částečnému 

metabolismu, kdy jsou převedeny na hydroxy-metabolity (většinou ve volné para-poloze). 

Tyto hydroxy-metabolity, převáţně s chlorem v ortho-poloze, jsou pak právě schopny 

vázat se na estrogenní receptor. Bioakumulace těchto metabolitů není problémem, jelikoţ 

enzymů zodpovědných za jejich konjugaci a exkreci z organismu je dostatek. Určité riziko 

však můţe nastat při dlouhodobé expozici PCBs.  

Existuje dvacet tisíc různých domácích pesticidů, které obsahují více jak tři sta 

aktivních látek a přibliţně tisíc sedm set inertních látek. Na jedné straně je pouţívání 

pesticidů opodstatněné, ale na straně druhé můţe mít jejich pouţití pesticidů negativní 

účinky na zdraví, zvláště ohroţenou skupinou jsou pak děti do šesti let. 

Karbamátové insekticidy (karbaryl a propoxur) patří k nejpouţívanějším pesticidům 

v domácnostech. Mají poměrně nízkou akutní toxicitu pro savce. Lidé však s nimi velmi často 

zacházejí jako se zcela bezpečnými látkami, coţ by ale neměli. Patří totiţ do skupiny 

tzv. anticholinesterasových pesticidů, které působí tak, ţe inhibují acetycholinesterasu 

(katalyzuje hydrolýzu acetylcholinu) a tím dochází k narušení přenosu nervového vzruchu. 
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Dále narušují i jiné mechanismy, do kterých je acetylcholinesterasa zapojena (imunitní 

systém). 

Nejčastěji pouţívanými organofosfátovými insekticidy je chlorpyrifos a dichlorvos, 

které náleţí také do skupiny anticholinesterasových pesticidů. Jejich detoxikace u člověka, 

ale i u jiných ţivočišných druhů, je značně sloţitý proces. Novorozenci, jejichţ hladina 

detoxikačních enzymů v krvi je obecně velmi nízká, tak představují významnou rizikovou 

skupinu. Organofosfátové pesticidy nahradily starší, mnohem persistentnější 

organochloridové insekticidy (jako DDT), právě z důvodu jejich relativně rychlého 

odbourávání. Ani jejich rezidua nepřetrvávají v přírodě příliš dlouho.  

Alifatické ropné uhlovodíky jsou šestou nejběţnější aktivní součástí domácích 

pesticidů. Ropné uhlovodíky zpravidla představují směsi aromatických a alifatických 

uhlovodíků s různými neţádoucími škodlivými účinky na organismus, jako je narušení 

nervového systému. 

K pesticidům se často přidávají různá aditiva ke zlepšení jejich vlastností, zvýšení 

účinku, apod. K těmto látkám patří například různá inertní činidla (pyrethriny apod.), která 

ale mohou být také nositeli různých neţádoucích účinků těchto pesticidních přípravků. 

Celkové účinky a působení pesticidních přípravků se proto musí posuzovat z hlediska 

směsi různých chemických látek, a ne pouze na základě znalostí efektů pouze jedné sloţky.
 

Alkylfenoly jsou zase biodegradačním produktem neionogenních tenzidů 

alkylfenolethoxylátového typu, které bývají obsaţeny v mnohých detergentech, nátěrových 

hmotách, pesticidech, kosmetických přípravcích. Dalším významným zdrojem 

xenoestrogenů jsou také různé farmaceutické preparáty na bázi estrogenů. Hormonální 

antikoncepce, jejíţ účinnou látkou je nejčastěji 17α-ethynylestradiol, vzácně mestranol (tj. 

methylethynylestradiol) nebo estradiolvaleran, a specifické léky obsahující 

např. diethylstilbestrol jsou vylučovány moči a obsahuji estrogenní látky, které po 

metabolisaci v odpadních vodách vytvářejí metabolity prozatím s neznámým 

účinkem.
3,21,36-39

 

3.4 Antiestrogeny  

V ţivotním prostředí se obdobně vyskytují i tzv. antiestrogeny a látky, které reagují 

pouze s α-, nebo β-receptory, nebo je na různě dlouhou dobu pouze obsadí, a tak je 
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inaktivují. Výzkum v této oblasti však ještě zdaleka není pro mnoţství vzájemně 

interagujících látek a také ne zcela jasnou strukturu estrogenních receptorů (ER) zcela 

jednoznačně uzavřen, a můţe tak přinést ještě mnohá překvapující zjištění.
39 

Estrogenní látky jsou charakterizovány schopností vázat se na estrogenní receptory 

(ER), a aktivovat ho. Existují dvě přirozené isoformy estrogenových receptorů 

označovaných jako ERα a ERβ (Obrázek 10 a 11).  

 

Obrázek 10: Estrogenní receptor – oblast vázající ligand v komplexu s estradiolem (EST) a genisteinem 

(GEN)
40 

  

Obrázek 11: Estrogenní receptor – oblast vázající ligand v komplexu s Raloxifenem (RAL)
40 

Přestoţe oba tyto receptory mají schopnost vázat estrogeny, stejně tak i jiné agonisty 

a antagonisty, jejich lokalizace v lidském těle je ale zcela odlišná a to také co se týká jejich 

početního zastoupení. Na receptoru se nachází dvě nejvýznamnější místa. Jsou to doména 

vázající ligand (LBD), jinak známá také jako AF-2 a doména vázající růstový faktor, jinak 

známá také jako AF-1.
35

 Aktivace ERα receptorů vede k indukci více neţ pěti set estrogen-

responzivních genů, naopak aktivace ERβ působí na indukci asi poloviny těchto genů 

inhibičně. Tyto isoformy jsou zpravidla v organismu (cílové tkáně) zastoupeny poměrně 

ERα-EST ERβ-GEN 

ERα-RAL ERβ-RAL 
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rovnoměrně. Ve tkáních krátkých kostí (těla obratlů) převaţují především ERβ, kdeţto 

v dlouhých kostech (femur), převaţuje isoforma ERα. Přirozené estrogeny jsou agonisty 

(stejně působící činitelé) obou isoforem receptorů. Naopak některé jiné látky (léčiva 

skupiny SERM, nebo některé fytoestrogeny), působí agonisticky a to především na formu 

β. Tomu odpovídá skutečnost, ţe přirozené estrogeny ovlivňuji příznivě v postmenopauze 

vývoj osteoporosy u všech kostí, zatímco látky působící na β-receptory jen osteoporotické 

změny páteře.
12,39

 

Receptory ER mají v podstatě několik funkčních oblastí. Přirození agonisté (steroidní 

hormony) se váţou na ligandové místo v karboxyterminalní časti molekuly receptoru. To 

následně vyvolá změnu struktury, která umoţní receptoru navázat se na DNA. Interakce 

receptor-DNA umoţňuje různým trans-aktivačním oblastem kaţdého receptoru působit na 

příslušnou aktivitu genů přilehlých k hormon-responsivnímu elementu. Zvýšena, nebo 

naopak sníţená aktivita těchto specifických genů pak vede ke změnám syntézy 

specifických proteinů, coţ pak vyústí ve změny metabolických reakcí. Estrogeny zvyšují 

koncentraci jak estrogenových, tak také progesteronových receptorů. Takzvané slabé 

estrogeny (estriol), působí jako silné estrogeny, pokud se podávají příliš často.
39

 

Estrogenové receptory rozvíjejí svůj účinek v dimeru (molekula sloţená ze dvou 

menších podjednotek, tzv. monomerů). Pokud má dojít ke vzniku aktivační nebo inhibiční 

konformace dimeru estrogenových receptorů, v tomto případě pak je nezbytná jeho vazba 

s některým z proteinů cílové tkáně. Tyto proteiny tedy působí jako koaktivátory nebo 

korepresory receptorového komplexu. Je jich známo vice neţ dvacet a kaţdá cílová 

estrogenová tkáň (prsní ţláza, děloţní sliznice, kosti) obsahuje nejméně jeden, pro ni 

specifický, koaktivátor a korepresor. Čistí agonisté (estradiol) vytvářejí ve všech cílových 

tkáních konformaci estrogenových receptorů s koaktivátorem. Naopak čistí antagonisté 

vytvářejí vţdy receptorový komplex s korepresorem. Modulátory estrogenových receptorů 

se naproti tomu chovají dvojstranně a to podle podmínek jednotlivých cílových tkáni.
12,39 

V souvislosti s dalšími fyziologickými (metabolickými) podmínkami v organismu 

jsou konečné účinky poměrně široké. Na Obrázku 12 je znázorněno schéma takového 

mechanismu estrogenního děje na molekulární úrovni).
39,41
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Obrázek 12: Mechanismu estrogenního děje na molekulární úrovni
39 

Inaktivní ER existuje v komplexech s asociovanými stresovými proteiny (Heat 

Shock Proteins, HSP) a nachází se převáţně právě v buněčném jádře. Při procesu vazby 

estrogenní látky na ER tyto stresové proteiny disociují a uvolní tak vazebné místo pro další 

ligand. Receptor s ligandem pak následně dimerizuje. Homodimerní komplex se váţe na 

specifické úseky DNA, které jsou označovány jako EREs (Estrogen Response Elements). 

Tyto úseky jsou lokalizovány v regulační oblasti (v promotoru) genů pro indukci 

estrogenní odpovědi buňky. K promotoru cílových genů jsou pak připojovány další 

transkripční faktory, coţ pak vede aţ k transkripci genů a k následné syntéze proteinů 

potřebných pro projev estrogenního děje.
41

  

Bylo popsáno, ţe celá řada environmentálních chemikálií a látek přítomných 

v potravinách vykazuje tzv. antiestrogenní aktivitu, coţ znamená, ţe jsou vlastně potenciálními 

inhibitory estrogenem indukovaných efektů. Zástupci těchto látek jsou například TCDD 

Luciferasa 
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a příbuzné halogenované aromatické sloučeniny (PCDD, PCDF, PCB), které se váţou na tzv. 

Ah-receptor (arylhydrocarbonový receptor). Kromě látek, které se váţou na tento Ah-receptor, 

mají antiestrogenní aktivitu i jiné látky jako například vitamin A a příbuzné retinoidy, 

forbolestery, terpeny, mastné kyseliny a polysacharidy. Mnoho slabých estrogenů, jako 

například bioflavonoidy, mohou v některých koncentracích působit i jako antiestrogeny. 

Podle definice jsou antiestrogeny látky, které zeslabují normální působení 

endoestrogenů. Inhibují, tedy sniţují působení estrogenů a to tím, ţe soutěţí především 

se 17β-estradiolem o estrogenní receptor. Mnoho halogenovaných aromatických sloučenin 

a dioxinů (např. TCDD), vykazují antiestrogenní vlastnosti. Jejich působení probíhá více 

prostřednictvím Ah-receptoru neţ prostřednictvím estrogenového receptoru. Podobně 

i antiestrogenní působení estrogenů vyskytujících se v potravinách, (některé 

fytoestrogeny), je pravděpodobně kontrolováno neestrogen-receptorovým mechanismem. 

Antiestrogenní aktivita můţe být škodlivá, pokud blokuje působení estrogenů během 

sexuální diferenciace nebo v pubertě. Antiestrogenní aktivitu lze také vyuţít i v léčbě rakoviny, 

která je způsobena estrogeny. Jedním z takovýchto nejpouţívanějších antiestrogenů je 

Tamoxifen (Obrázek 13), který je efektivní ve všech stadiích rakoviny prsu a v současné době 

se testuje, zdali ho nelze vyuţít i k prevenci vzniku nádoru. Tamoxifen patří do velké skupiny 

syntetických nesteroidních antiestrogenů, které působí jako částečný agonista estrogenní 

aktivity. Naproti tomu tzv. čisté antiestrogeny kompletně blokují estrogenní aktivitu, proto 

mohou být efektivnější při léčbě rakoviny prsu. Zatím je to však vše ve stadiu vývoje.
 12,20 

 

Obrázek 13: Tamoxifen
42 
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Sloučeniny dioxinového typu jsou v popředí zájmu především všech toxikologů, a to 

především z důvodu jejich efektů na vývoj reprodukčního, endokrinního, nervového a také 

imunitního systému u perinatálně exponovaných novorozenců. Za sloučeniny dioxinového 

typu jsou povaţovány především ty sloučeniny, které se váţou také na Ah-receptor. Jsou to 

v podstatě koplanární halogen-substituované aromatické sloučeniny s několika kruhy, jako 

polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs), polychlorované dibenzofurany (PCDFs) 

a některé koplanární kongenery polychlorovaných bifenylových směsí. Hlavní rizikovou 

skupinou jsou především děti (menší bariery při vstupu kontaminantu do organismu).  

Biologické aktivity sloučenin dioxinového typu vycházejí především z jejich vazby 

na Ah-receptor a z iniciace řady dalších biologických efektů. Jejich mechanismus působení 

je pravděpodobně dán jejich vlastností „environmentálních hormonů“, které působí na 

endokrinní systém. Po vstupu do organismu spustí řadu inter nebo intra-buněčných signálů, 

které pak mají konečný dopad na celkový buněčný růst, diferenciaci a funkci cílových 

buněk a také příslušných orgánů. Z pohledu vlivu na reprodukci mají směsi PCB poněkud 

odlišné efekty neţ ostatní sloučeniny dioxinového typu. Například expozice PCB kojením 

obecně způsobuje pozdější neplodnost u kojených jedinců samčího pohlaví, aniţ by bylo 

ovlivněno mnoţství spermií. Rovněţ bylo prokázáno, ţe způsobuje také zpomalení aţ 

zakrnění růstu. TCDD naproti tomu sniţuje mnoţství spermií, ale neovlivňuje plodnost 

u samců, u samic zase plodnost sniţuje.  

Sloučeniny dioxinového typu a PCBs mají také vliv na diferenciaci buněk imunitního 

systému, a tím mohou zapříčinit změny v jejich odpovědi. Přestoţe se dioxiny neváţou na 

estrogenový receptor, mohou způsobit jak estrogenní, tak také antiestrogenní efekty. 

Antiestrogenní efekty jsou dány hlavně jejich schopností blokovat příslušnou estrogenní 

odpověď v rakovinných buňkách prsu a proliferaci v děloze. Dioxiny tedy nejsou 

klasickými antiestrogeny a to v klasickém slova smyslu blokování vazby estrogenu 

k receptoru. Mohou ale ovlivňovat metabolismus estrogenů, který můţe mít za následek 

sníţení aktivity hormonu v cílové tkáni a také sníţení počtu estrogenních receptorů 

Estrogenní a také antiestrogenní efekty dioxinů závisí především na typu tkáně a stupni 

vývoje dané tkáně.
3,4,12 

Určit účinky na člověka je v podstatě nesmírně obtíţné a to hned z mnoha důvodů. 

V první řadě se jedná o to, ţe většina populace je exponována poměrně velmi nízkým 
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hodnotám. Různé studie, které v poslední době vznikají, bývají tvořeny různými 

metodikami, a co je podstatné sledují zcela různá období expozice (hlavně v době 

vývojových period). V mnohých případech nemusí být velikost expozice vţdy objektivně 

měřena. Nutné vzít i v úvahu, ţe koncentrace fytoestrogenů je obecně vyšší neţ 

u exogenních ECD (endokrinní disruptory). Na základech epidemiologických souvislostí  

lze předpokládat, ţe vztahy mezi expozicí EDC a jejich účinky existují.
3
  

Od roku 1930 z doposud známých poznatků je pozorováno sniţování kvality 

lidského spermatu. Narůstá poměr změny mezi pohlavími (méně muţských potomků), ze 

studie pozorování v Kanadě, USA, Nizozemsku, zemích Skandinávie, Německu, v zemích 

Latinské Ameriky. Naopak v Itálii a Řecku je opačný trend, zvyšuje se frekvence 

vývojových anomálií muţského reprodukčního ústrojí, především kryptorchismu 

(nesestouplá varlata) a hypospádie (neúplné vytvoření většinou distální močové trubice). 

Projevuje se také vyšší výskyt předčasné puberty. Narůstající trend je také pozorován 

u spontánních potratů.
43
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4 MOŢNOSTI BIODEGRADACE ESTROGENŮ 

Kontakt jak hospodářských zvířat, tak také lidí s estrogeny, respektive hormonálními 

látkami, je poměrně velmi široký, protoţe tyto látky se hlavně v posledních letech v 

přírodě intenzivně vyskytuji. Vzhledem k jejich schopnosti se kumulovat ve vodním 

prostředí jako takovém, tzn. povrchové vody, odpadní vody a odtud i řeky, potoky atd., 

mohou dále přecházet do organismu ryb, coţ je vlastně významný článek potravního 

řetězce člověka. Účinek estrogenních látek na ryby se projevuje nejčastěji jejich 

feminizací, prokazatelnou jak pitvou, tak stanovením mnoţství vitellogeninu v jejich těle. 

Jedná se o fosfolipoglykoprotein, který slouţí jako hlavní prekursor proteinů vaječného 

ţloutku. Ten je tvořen v játrech právě pod kontrolou estrogenů zpravidla u dospělých 

samic. Pod vlivem většího mnoţství estrogenů a po feminizaci samců je pak nalézán 

rovněţ v krevním séru i u samců.
44

  

Vliv estrogenních látek na vodní organismy a potenciální hrozba kontaminace zásob 

pitné vody nejsou dány jen dobou ţivota a biologickou aktivitou steroidních hormonů, ale 

také jejich persistencí a biologickou aktivitou produktů jejich degradace. Je však nutné si 

uvědomit, ţe pouhé vymizení původní látky však nelze brát za synonymum kompletní 

degradace. Rovněţ pouhé sledování metabolitů nebo konečných produktů degradace můţe 

poskytnout významné informace o stupni biotransformace. Za účelem zjištění skutečné 

biologické rozloţitelnosti jsou však zcela nezbytné podrobné degradační studie. 

Distribuce estrogenních steroidů v ţivotním prostředí (viz Obrázek 14) jsou 

určovány také jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a specifickými podmínkami 

ţivotního prostředí. Neiontové sloučeniny s nízkým log Kow upřednostňují vstup do vodné 

fáze, kde mohou být rozptýleny, ředí se, aktivují a někdy rovněţ fotooxidují. Lipofilní 

kontaminanty s vyšším log Kow budou zase přitahovány částicemi obohacenými lipidy, 

dále přepravovány ve vodním prostředí a uloţeny v sedimentech. Kontaminanty případně 

i jejich metabolity se mohou v důsledku nedokonalého odstranění na čistírnách odpadních 

vod dostat aţ do podzemních vod a to především v důsledku jejich vyluhování nebo do 

povrchových vod v okolí, coţ zase můţe vést aţ ke kontaminaci zásob pitné vody. Zjištěné 

koncentrace steroidních estrogenů v odpadních vodách a přilehlých řekách se značně liší. 

V povrchových vodách se zpravidla vyskytují v poměrně nízkých koncentracích v řádech 
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ng/l. Steroidní estrogeny ovšem mohou mít také přes nízkou koncentraci nepříznivé vlivy 

na endokrinní systém všech vodních ţivočichů.
36, 43-44

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Distribuce estrogenů v ţivotním prostředí  

Procesy, které se účastní degradace steroidních estrogenů v sedimentech, 

podzemních vodách, odpadních nebo splaškových vodách a čistírnách odpadních vod 

mohou zahrnovat působení bakterií a mikrobů, a v některých případech i houby a řasy. 

K faktorům, které jsou důleţité pro biologickou rozloţitelnost, patří především struktura 

rozkládaných látek. Biodegradabilita rovněţ velmi závisí na teplotě, coţ bylo prokazováno 

mnoha laboratorních experimenty. Pozitivní vliv teploty byl pozorován také při rozkladu 

některých kontaminantů v sedimentech. Biodegradace je rovněţ podmíněna dostatečným 

mnoţstvím přijímaného kyslíku. Rozpad v půdách nebo sedimentech zpravidla trvá 

mnohem déle neţ ve vodních sloupcích.
45 

 

Přírodní a syntetické estrogeny vyloučené 
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4.1 Biodegradace v ČOV 

Denní zatíţení ČOV estrogenními steroidy do značné míry závisí na zdroji odpadní 

vody. Odpadní vody z obytných, průmyslových a lékařských zdrojů mohou mít naprosto 

odlišné skladby. Mnoţství vyloučených steroidů závisí na pohlaví, rase, hormonálním 

stavu, fázi menstruace, uţívání antikoncepce a těhotenství. Čím dál více je zřejmé, ţe 

současné čistírny odpadních vod (ČOV) nejsou v podstatě schopny v dostatečné míře 

eliminovat estradiol a ethynylestradiol a to ani v mnoţství, jehoţ biologický účinek by byl 

v podstatě neškodný. Ve splaškových odpadních vodách se koncentrace steroidních 

estrogenů obvykle pohybuje v rozmezí od 1 ng/l do 80 ng/l.
46 

V následující Tabulce 2 

uvádím přehled obsahu vybraných estrogenů v různých čistírnách odpadních vod. 

Tabulka 2: Přehled obsahu vybraných estrogenů v odtocích z různých čistíren odpadních vod
47

  

Koncentrace v odtocích ze sledovaných ČOV  

ng/l 

Látka V. Británie Francie Německo Itálie Švédsko Kanada 

Estron 1-80 4,3-7,2 <ms aţ 70 5-30 5,8 <ms aţ 48 

Estradiol 1-50 4,5-7,2 <ms aţ 3 3-8 1,1 <ms aţ 64 

Ethynilestradiol <ms aţ 7 2,7-4,5 <ms aţ 15 * 4,5 <ms aţ 42 

Bisfenol * * 16 13 aţ 36 490 * 

Nonylfenol <ms aţ 5 400 x 199 1 120-2 235 840 800-15 000 

ms − mez stanovení; * − hodnoty nejsou k dispozici 

Například účinnost odstranění na jedné z ČOV v Římě se uvádí pro estron 61 %, 

estradiol 87 %, estriol 95 %, ethynylestradiol 85 %
47

. Relativně malý úbytek estronu lze 

vysvětlit tím, ţe současně vzniká také oxidací estradiolu
37

. Podstatně niţší účinnost 

odstranění estrogenní aktivity byla zaznamenána na skupině vybraných ČOV ve Francii
36

: 

estron 44-59 %, estradiol 43-60 %, estriol 40-67 %, ethynylestradiol 34-45 %. Na stejném 

souboru ČOV byla na základě testování estrogenní aktivity in vitro shledána účinnost 

odstranění estrogenity v rozmezí 62-97 %, coţ je však o 20-40 % vyšší účinnost, neţ jaká 

byla vypočtena na základě bilance estrogenních látek v přítoku a v odtoku.
47

 Tento rozdíl 

byl připisován přítomnosti neidentifikovaných rozloţitelných xenoestrogenů v přítoku 

nebo naopak stabilních kontaminantů s antiestrogenním účinkem v odtoku. Rozdíly mezi 

estrogenní aktivitou odhadovanou a zjištěnou při testech in vitro lze také vysvětlit tím, ţe 

nelze předpokládat aditivitu estrogenního účinku. Na celkové estrogenitě odtoků z ČOV 

má největší podíl zpravidla estradiol, estron a ethynylestradiol. Podle některých pramenů 
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bývá koncentrace estronu v odtocích z ČOV minimálně desetkrát vyšší neţ estradiolu, 

proto je v nich estron hodnocen jako nejzávaţnější estrogenní disruptor pocházející 

z ČOV. Jiné práce zase uvádějí, ţe koncentrace estronu a estradiolu v odtocích je obvykle 

srovnatelná. Ethynylestradiol zodpovídá např. za 14-19 % estrogenní aktivity odtoků 

z ČOV (týká se Paříţe). Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi má Španělsko 

(resp. některé jeho oblasti) v odtocích z ČOV a následně i v řekách extrémně vysoké 

koncentrace nonylfenolu, coţ je dáno jednak hojným pouţíváním alkylfenolethoxylátů, 

jednak nepříznivým poměrem objemu vypouštěných odpadních vod a průtoku vody 

v řekách (zvláště v letních měsících). V důsledku neúplného odstraňování na ČOV látky 

s estrogenní aktivitou přecházejí do povrchových vod, případně se adsorbují na sedimenty 

a mohou tak kontaminovat i podzemní vodu. Odtoky z ČOV jsou hlavním zdrojem 

estrogenních látek v povrchových vodách.
47 

V současné době byla realizována celá řada studií, zabývajících se odstraněním 

endokrinních disruptorů z pitné vodě. Například studie v Německu ale oproti tomu dokázaly 

naprostý opak, kdy po průchodu odpadní vody kalovou čistírnou došlo k eliminaci estrogenů 

(estron, 17β-estradiol) aţ z 98 % a hladina 17α-ethynylestradiolu byla sníţena o 90 %. Toto 

mnoţství, které projde ČOV se pak dostává do vodovodního řádu a tím vlastně také do 

kontaktu s člověkem.
  

Přírodní estrogeny a syntetický estrogen (17α-ethynylestradiol) jsou vylučovány do 

odpadních vod člověkem a savci, zejména prostřednictvím jejich moči. Odpadní vody tak 

obsahují širokou škálu syntetických chemikálií s estrogenní aktivitou, které pocházejí 

z různých detergentů, potravin, kosmetických přípravků, prostředků pro osobní hygienu, 

pesticidů aj. Běţně lze v odpadní vodě analyzovat například nonylfenol, oktylfenol, 

bisfenol A a další látky. Silným zdrojem steroidních estrogenů jsou také odpady z chovu 

hospodářských zvířat, jejich fekálie obsahují v závislosti na původci 17α-estradiol,  

17β-estradiol, estron a estriol. Na farmách nebo v blízkosti pastvin bývají zdrojem 

kontaminací také nádrţe s uţitkovou vodou. Někteří autoři uvádějí, ţe koncentrace estronu 

v odtocích z ČOV je aţ desetkrát vyšší neţ koncentrace 17β-estradiolu.
37

  

Existuje mnoho typů čistíren odpadních vod, které mohou zahrnovat mechanické, 

biologické a chemické (terciální) čištění. Nejčastěji se vyskytujícím typem v České 

republice je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. V procesech běţně 
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pouţívaných ve vodárenské úpravě, (koagulace, flokulace a precipitace) se pro odstranění 

rozpuštěných organických kontaminantů a to včetně estrogenních látek ukázaly jako zcela 

neúčinné. Naopak účinné jsou procesy, jako chlorace a ozonizace, které závisí na struktuře 

kontaminantu a dávce oxidantu. Procesy biologické, pouţívané v ČOV, jako jsou aktivace, 

biofiltrace a půdní filtrace, dokázaly značně redukovat koncentraci endokrinních 

disruptorů. K eliminaci z vodního prostředí můţe dojít také sorpcí na částečky, nebo na 

sedimenty a akumulací ve vodních tkáních organismů.
47

  

Účinnost odstraňování steroidních estrogenů na ČOV je ovlivněna mnoha faktory 

a provozními podmínkami ČOV. Degradace steroidních hormonů je komplexní proces 

řízený koncentrací substrátu, dostupností ţivin, existencí stabilních mikrobiálních komunit 

a faktory jako je přítomnost kyslíku, organického uhlíku, teplota atd., které mohou ovlivnit 

růst i sloţení bakteriálního společenství. Je důleţité studovat vztah mezi těmito faktory 

a účinností odstranění endogenních disruptorů.
48

  

Na základě výzkumu bylo prokázáno, ţe biodegradace 17β-estradiolu jsou schopny 

rozličné druhy mikroorganismů
49

. Z aktivovaného kalu se podařilo izolovat například 

gramnegativní bakterie Novosphingobium sp.
48

 Mechanismus biodegradace 17β-estradiolu 

spočívá v jeho oxidaci na estron, coţ v podstatě platí také během aktivačního procesu
37,48

. 

Pak následuje hydroxylace aromatického kruhu a buď jeho štěpení a/nebo dochází 

k hydroxylaci cyklu na opačném konci molekuly
49

. Biodegradace ethynylestradiolu je ale 

podmíněna nitrifikační kapacitou aktivovaného kalu a to především vzhledem k tomu, ţe 

nitrifikační bakterie ethynylestradiol spolu ještě s dalšími organickými látkami 

kometabolizují. Vzhledem ke značnému rozšíření nitrifikačních bakterií v půdě i ve vodách 

lze předpokládat, ţe biodegradace ethynylestradiolu pokračuje i po opuštění ČOV.
50

 Data 

publikovaná v práci
36

 ovšem naopak svědčí o biologické stabilitě ethynylestradiolu 

v povrchových vodách. 

Realizován byl také výzkum, který se zabýval závislostí biodegradace 17ß-estradiolu 

a 17α-ethinylestradiolu na přítomnost kyslíku. Za aerobních podmínek byly pozorovány 

rychlejší degradace všech estrogenů, včetně 17α-ethinylestradiolu.
51

 Jiní autoři také 

uvádějí, ţe za aerobních podmínek výrazně klesla koncentrace 17ß-estradiolu a také  

17α-ethinylestradiolu
52

. Za anoxických podmínek byl degradován pouze 17ß-estradiol 

(ztráta 17ß-estradiolu byla doprovázena hromaděním estronu). Mikroorganismy degradují 
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cílové sloučeniny rychleji v nepřítomnosti snadno biologicky rozloţitelných substrátů jako 

je glukosa nebo pepton. Moţným vysvětlením je jejich vyuţití jako moţného zdroje 

energie.  

Je všeobecně známo, ţe celkový rozklad sloučenin je ovlivněn také řadou 

abiotických faktorů a ţe existuje vztah mezi odstraněním estrogenních endogenních 

disruptorů a hydraulickým retenčním časem (HRT) a také retenčním časem kalu (SRT). 

Vysoký SRT umoţňuje obohacení o pomalu rostoucí bakterie a vytvoření pestřejší 

mikrobiální populace ve srovnání s nízkými hodnotami SRT. Zvýšení HRT zvyšuje dobu 

kontaktu mezi rozpuštěnými estrogeny a pevnými látkami a zvyšuje tím čas určený pro 

adsorpci a biodegradaci.
47 

Častým vysvětlením variability ve stejném systému je provozní teplota na ČOV. 

Jejím sníţením můţe dojít také ke sníţení účinnosti čištění, protoţe rychlost metabolismu 

mikroorganismů se začne zpomalovat. Bylo prokázáno, ţe mnohem vyšší koncentrace 

endogenních disruptorů je v zimě neţ v létě. Ve studii prováděné autory je uvedeno, ţe 

změny teploty během procesu významně ovlivnily mineralizaci 17ß-estradiolu, ale neměly 

jiţ ţádný vliv na rychlost metabolismu 17α-ethinylestradiolu.
52 

Osud steroidních hormonů v procesu čištění odpadních vod je rozhodující faktor 

kontroly jejich koncentrace ve vodním prostředí. Odstranění steroidních estrogenů 

z odpadních vod lze řešit konvenčními postupy (např. chemické oxidace a adsorpce na 

aktivní uhlí), ale tyto procesy mohou mít řadu nevýhod, jako jsou vysoké náklady, časově 

náročné postupy a vznik toxických derivátů. Komunální ČOV jsou konstruovány pro 

efektivní odstranění organických ţivin v koncentracích řádově mg/l. V důsledku toho 

nejsou konvenční biologické metody určeny k odstranění mikropolutantů tj. látek 

vyskytujících se v koncentracích v řádech ng-μg/1, jako jsou léky a steroidní estrogeny, 

proto jsou dosavadní ČOV na nepostačující úrovni. Vědci z celého světa hledají 

nejefektivnější způsoby odstranění kontaminujících látek s ohledem na finanční zátěţ 

jednotlivých metod. Cílem je nalézt mechanismus, který by efektivním způsobem odstranil 

toxické mateřské látky i jejich případné neţádoucí metabolity a zároveň by byl 

ekonomicky dostupný. 
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5 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Estrogeny v ţivotním prostředí představují vznik nových otázek a řešení problémů 

z hlediska legislativních opatření, které dodnes řeší i ostatní světové země. Tato skutečnost 

vypovídá o tom, ţe se do roku 2002 nestala předmětem debaty o ekologii. V zemích 

Severní Ameriky a některých západoevropských státech se o tomto problému diskutuje 

a vhodná řešení se hledají asi od poloviny 90. let minulého století. Naše instituce ţivotního 

prostředí i s akčním plánem zdraví tento problém endokrinních disruptorů v kontextu se 

zemědělstvím nebo regulací chemických látek a pesticidů vůbec nezmiňovala. Česká 

republika o těchto problémech mlčela. Do roku 2002 nebyl vytvořen ţádný strategický 

nebo jen diskusní dokument zaměřený na tento problém (nebo konkrétně pesticidy), který 

ovlivňuje funkci hormonů.
53

  

Na základě zvýšeného výskytu estrogenních disruptorů vznikla takzvaná Stockholmská 

úmluva, ve které je Česká republika také zúčastněna, o persistentních organických polutantech. 

Jedná se o globální environmentální smlouvu, jejímţ cílem je ochrana lidského zdraví 

a ţivotního prostředí. Úmluva poţaduje u vyráběných látek zákaz nebo postupné vyřazování 

z produkce, pouţití, exportu či importu (kromě DDT, které lze nadále pouţívat v boji proti 

malárii, dokud nebude objeven bezpečnější účinný prostředek). Česká republika úmluvu 

ratifikovala v roce 2002, úmluva vstoupila v platnost v roce 2004.
54 

Aby tento projekt splnil 

stanovený cíl, bylo nejprve nutno shromáţdit a vyhodnotit všechny informace o výrobě, 

pouţití, skladových zásobách, dovozu a vývozu dvanácti chemických látek, na které se 

úmluva v současné době vztahuje. Jedná se o  pesticidy, technické chemikálie a jejich 

směsi, vedlejší produkty chemické výroby a spalovacích procesů (polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany), a hexachlorbenzen, spadající do všech uvedených 

kategorií.  

V roce 2009 bylo na 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy 

o persistentních organických polutantech zařazeno do úmluvy devět nových chemických 

látek (alfa a beta hexachlorcyklohexany, lindan, chlordekon, bromované retardéry hoření 

oktabromdifenyl ether, pentabromdifenyl ether a hexabrombifenyl,  pentachlorbenzen, 

perfluorooktansulfonát (PFOS). Česká republika jako jedna ze smluvních stran úmluvy 

zpracovala Národní implementační plán, jehoţ cílem bylo provedení inventury POPs 
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v České republice, stanovení priorit, strategie a aktivit, včetně časového plánu 

implementace úmluvy. Jako odborná základna v České republice funguje Národní centrum 

pro persistentní organické polutanty, které je součástí Centra RECETOX (Výzkumné 

centrum pro chemii ţivotního prostředí a ekotoxikologii) Masarykovy univerzity v Brně. 

Jako společný projekt zemí Střední a Východní Evropy pro implementaci Stockholmské 

úmluvy bylo zaloţeno POPs Centrum pro Střední a Východní Evropu, vědecká a technická 

základna podporující společné regionální iniciativy.
55 

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 91/2002 Sb. o prostředcích na ochranu 

rostlin z roku 2002 stanovuje kritéria pro registraci pesticidů a jmenuje podmínky, při 

jejichţ splnění se registrace zamítá. Také určuje testy, které jsou ale pouze informativní. 

Schopnosti účinných látek, které mohou ovlivnit funkci hormonů mezi něţ ale nepatří.
54

  

Některé druhy endokrinních disruptorů patří do skupiny pesticidů a jsou podle výše 

uvedené vyhlášky zakázány dováţet. Mezi zakázané druhy patří:  

1. chlorované organické pesticidy (aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, 

heptachlor, mirex, toxafen),  

2. další pesticidy jako jsou dicofol s vysokým obsahem DDT, 

3. pesticidy zakázané v Evropské unii (lindan, zineb), 

4. potencionálně další pesticidy, které Evropská unie v blízké době zakáţe, 

5. technické chemikálie a jejich směsi (polychlorované bifenyly), 

6. vedlejší produkty chemické výroby a spalovacích procesů (polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany). 

Všechny tyto zákazy zpravidla potvrzují skutečnost a dlouho trvající stav. Například 

v bývalém Československu byl zákaz dovozu DDT vydán v roce 1974, ale jeho uţívání 

bylo ukončeno aţ v roce 1983. Zákazy dovozu aldrinu a dieldrinu začaly platit od roku 

1980, zinek se nepouţívá od roku 2001.
55 

Česká republika je smluvní stranou nejen Stockholmské úmluvy, ale i řady dalších 

mnohostranných environmentálních smluv váţících se k této problematice: Basilejské 

úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité 
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nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, a Protokolu o POPs 

k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států.  

Závěrem mohu konstatovat, ţe sníţit přísun estrogenních látek do recipientů lze 

pomocí legislativních opatření, která omezí nebo dokonce zakáţou aplikaci těchto látek 

v průmyslových produktech. Například oxyethylenáty alkylfenolů jiţ jsou zařazeny do 

seznamu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ 

uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno (Vyhláška MŢP č. 78/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek 

a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ 

uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.). 

Sdruţení větších výrobců pracích prostředků se v rámci dobrovolné dohody s MŢP zřeklo 

aplikace tenzidů na bázi alkylfenolethoxylátů v detergentech pro domácnost.
56

 V nařízení 

vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod v platném znění jsou uvedeny imisní limity pro nonylfenoly 

(0,33 μg/l) a pro oktylfenol (0,01 μg/l).
57 
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6 METODY STANOVENÍ LÁTEK S ESTROGENNÍ AKTIVITOU 

Analytické metodiky pro stanovení estrogenity ve vodách jsou zaloţeny na separaci 

látek ze vzorku (většinou se pouţívá extrakce tuhou fází) a následném stanovení vhodnou 

chromatografickou technikou. Estrogenní látky je moţné stanovovat v různých 

biologických materiálech, včetně ţivočišných produktů a to nejčastěji metodami: ELISA 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), GC (Gas Chromatography), GC-MS (plynová chromatografie 

s hmotnostní detekcí). Tyto metody sice umoţňují identifikaci a kvantifikaci látek 

estrogenního charakteru, avšak pro posouzení estrogenity jsou vhodnější metody 

vyuţívající biologické materiály, které stanoví estrogenní aktivitu vzorku. Estrogenitu lze 

detegovat různými technikami, zaloţenými na aktivaci určitých genů či enzymů, na 

kontrole proliferace jistých buněk, nebo vyuţívajícími specifické bioindikátory. V praxi se 

pouţívají jak testy in vitro, tak testy in vivo. Jednotlivé metody pracují za různých 

podmínek, vykazují rozdílnou citlivost a výsledky pak bývají v důsledku vzájemně velmi 

obtíţně srovnatelné.
58

 

Pro stanovení estrogenní aktivity byly s úspěchem pouţity testy in vitro 

v povrchových vodách, sedimentech, suspendovaných částicích, odpadních vodách a také 

biologických vzorcích. Pro stanovování dioxinové a estrogenní aktivity vyuţívají různé 

druhy biotestů. Patří k nim tzv. reportérové biotesty (testy na rekominantních buněčných 

liniích s reportérovými geny), testy kompetitivní vazby ligandů a pro estrogení aktivitu lze 

pouţít test proliferační. V reporterových testech se vyuţívá jako biologického materiálu 

kvasinek a rekombinantních buněk.Ve stanovování estrogenní aktivity lze pouţít také 

proliferační test (E-screen).
59

 

Při analýze tuhých vzorků (sedimenty, půda, biota) mohou být vyuţity shodné 

metodiky extrakce. K nejčastěji pouţívaným patří extrakce s pouţitím Soxhletova 

extraktoru, tlaková extrakce rozpouštědlem (ASE, Accelerated Solvent. Extraction), 

mikrovlnná extrakce, a extrakce třepáním s rozpouštědlem s podporou ultrazvuku. Tlaková 

extrakce rozpouštědlem je technika vhodná především pro extrakci analytů z tuhých nebo 

polotuhých vzorků organickým rozpouštědlem. Probíhá při zvýšené teplotě a tlaku, a tím 

se mnohonásobně sniţuje nejen extrakční čas ale i náklady. Značně se zvyšuje i extrakční 
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účinnost.
60

 Pro estrogenní látky jsou vhodná rozpouštědla methanol a směs acetonitrilu, 

dichlormethanu a methanolu. Pro látky s dioxinovou aktivitou je vhodné rozpouštědlo 

směs dichlormethanu a hexanu.  

Pokud je prováděna extrakce z tkáně, je nutné nejprve extrakt upravit na gelové 

chromatografii, aby byly odstraněny lipidy. Při vzorku půdy je zase nutné z extraktu 

odstranit síru, která by byla toxická pro buňky v biotestech. Některé extrakty mohou 

obsahovat ještě zbytky vody, proto je vhodné ji preventivně odstranit bezvodým síranem 

sodným.
61

 

K extrakci kapalných vzorků se po jejich zfiltrování pouţívá extrakce na pevné fázi 

(SPE). Tuto fázi je moţno provádět na kolonách nebo discích obsahujících vhodný sorbent 

např. silikagel C18 nebo divinylbenzen-styren. Na Obrázku 15 je znázorněna kolona (a) 

a uchycení disku (b).  

 

 

Obrázek 15: Extrakce SPE kolonou a SPE diskem
62 

Při extrakci a) se přes kolonu nebo disk b) prolévá odebraný vzorek. V těchto 

procesech se látky s estrogenní či dioxinovou aktivitou zachycují na sorbentu, ze kterého 

se extrakce zpětně uvolňují pomocí vhodného rozpouštědla. Volba rozpouštědel vţdy 

závisí na charakteru látky, kterou je nutné ze sorbentu uvolnit. Pro hormonální látky je 

vhodné polární rozpouštědlo jako například methanol a pro dioxinové látky je vhodný 

například dichlormethan (DMC) nebo dichlormethan ve směsi s hexanem. Jiné metody, 

SPE kolona SPE disk 
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které lze pouţít, je např. extrakce na grafitové koloně. Tato metoda spolehlivě extrahuje 

polární látky zahrnující estrogeny.
63

 Takto připravené vzorky pak lze analyzovat nejčastěji 

pouţívanými metodami jako např. HPLC, GC případně GC-MS, podle koncentrace vzorků 

a vybavení laboratoře.  
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7 KONTAMINACE POVRCHOVÝCH VOD 

Povrchové vody jsou ohroţovány mnoha chemikáliemi, které člověk vyrábí. Během 

několika posledních let vzrostl zájem o znečištění látkami s farmaceutického průmyslu. 

Takovéto nebezpečí spočívá v tom, ţe se ve vodách vyskytují v nesmírně malém mnoţství, 

řádově v jednotkách aţ desítkách nanogramů v litru vody. Při dlouhodobém výskytu 

mohou mít tato malá mnoţství negativní vliv na ţivotní prostředí, na organismy a v 

konečném důsledku na člověka. Působení na člověka však nebylo doposud prokázáno.  

Ţenské hormony - estrogeny, ať uţ přirozené, nebo umělé se dostávají z lidského těla 

do kanalizačních sítí a z nich se netěsnostmi dostávají do podzemních a později i do 

povrchových vod. Tyto hormony odtékají do čistíren odpadních vod, kde se jich velká část 

zachytává v čistírenských kalech. Po úpravě na ČOV přesto jejich část opět uniká do 

vodních toků. Čistírenské kaly se vyuţívají např. v zemědělství. Jak se chovají estrogeny 

pak, to není přesně známo. Předpokládá se, ţe se estrogeny váţí na jílovité částice. Zdali je 

moţné, aby se z těchto částic za určitých podmínek uvolnily estrogeny do vody, která pak 

zásobuje nádrţe podzemní vody, není rovněţ přesně známo.
63  

Koncentrace estrogenních látek v podélném profilu vodních toků klesá po proudu 

s rostoucí vzdáleností od vyústění odtoků z ČOV.
 
Tato skutečnost je dána nejen naředěním 

a promícháním vyčištěné odpadní vody s povrchovou vodou, ale také pokračujícím 

rozkladem alespoň některých estrogenních látek, případně jejich sorpcí na tuhé částice. 

Koncentrace se rovněţ mění s časem, coţ pravděpodobně souvisí s proměnlivými 

sráţkami, s kolísáním kvality i průtoku vypouštěné vody z ČOV, s teplotními změnami 

apod. Nejniţší estrogenitu povrchové vody vykazují obvykle v letních měsících. Zajímavé 

je, ţe v mokřadním ekosystému byl shledán větší úbytek estrogenního potenciálu neţ na 

stejně dlouhém úseku v řece.
 46

 

Je odhadováno, ţe produkce estrogenů ţenskou populací jmenovitě v Praze je 

2,1 g/den. Při průměrné rychlosti přítoku odpadních vod do centrální praţské ČOV na 

Císařském ostrově 4,5 m
3
/s by toto produkované mnoţství estrogenů zvýšilo jejich 

koncentraci v odpadních vodách aţ na 50 ng/l. Na základě této hypotézy byla realizována 

studie výskytu estrogenů ve Vltavě a jejich přítocích v Praze
64,65

. V rámci tohoto výzkumu 

byla také analyzována voda, která je do praţské vodovodní sítě dotována z podolské 



Volná Eliška: Estrogeny v ţivotním prostředí 

2011  37 

vodárny, z Káraného a ze Ţelivky. Analyzovány byly tyto estrogeny: 17β-estradiol, estriol, 

estron, 17α-ethynylestradiol, mestranol a norethisterone. V Tabulce 3 jsou uvedeny součty 

všech těchto estrogenů ve vodě Vltavy a v jejich přítocích uspořádané od jihu k severu, 

tedy po proudu Vltavy tekoucí do Prahy a z Prahy vytékající po vyčištění odpadních vod. 

Tabulka 3: Vltava a její přítoky po proudu z jihu na sever 

Odběrové místo 

Celk. konc. 

estrogenů 

ng/l 

Vltava Jarov 
Vltava nad vtokem Berounky, 

3 km před Prahou 
d.l. 

Vltava 
Zbraslav nad soutokem s 

Berounkou 
 d.l. 

Berounka u Lahovic 
Vtok Berounky do Vltavy před 

Prahou 
4,6 

Libušský p. vtok do Vltavy  8,8 

Lhotský p. vtok do Vltavy  d.l. 

Silvenecký p. vtok do Vltavy  4,6 

Zátišský p. vtok do Vltavy  d.l. 

Kunrastický p. 
pod Thomayerovou 

nemocnicí 
 d.l. 

Kumatický p. vtok do Vltavy  d.l. 

Dalejský p. Hlubočepy  1,6 

Vltava Veslařský ostrov  3,8 

Vltava 
Upravená voda v Podolské 

vodárně 
 2,6 

Botič Soutok s Vltavou  6,5 

Brusnice 
pramen u kláštera sv, 

Markéty 
 2,6 

Rokytka 
pravobřeţní přítok Vltavy 

po proudu z ČOV 
do vtoku do Vltavy d.l. 

Uhříněves místní ČOV 
filtrovaný výtok do Dubeckého p. 

a potom do Rokytky 
344,9 

Rokytka Kylevský rybník v Praze  3 

Rokytka vtok do Vltavy  1,8 

Centrální 

ČOV 
Císařský ostrov v Troji vtok z kanalizace do čističky 466 

Centrální 

ČOV 
Císařský ostrov v Troji první výpust' do Vltavy 100 

Centrální 

ČOV 
Císařský ostrov v Troji druhá výpust' do Vltavy 79 
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Pokračování tabulky 3 

Odběrové místo 

Celk. konc. 

estrogenů 

ng/l 

Centrální 

ČOV 
Císařský ostrov v Troji třetí výpust' do Vltavy 72,4 

Šárecký p. Podbaba vtok do Vltavy d.l. 

Dolní Chabry místní ČOV 
filtrovaný výtok do Drahanskéhop. 

a potom do Vltavy 
77,9 

Dolní Chabry místní ČOV 

nefiltrovaný výtok do 

Drahanského p. a potom do 

Vltavy 

51,1 

Sedlec místní ČOV filtrovaný výtok do Vltavy 291 

Sedlec místní ČOV nefiltrovaný výtok do Vltavy 283 

Unětický p.  vtok do Vltavy d.l. 

Vltava Roztoky za centrální ČOV 1,3 

Vltava Kralupy 15 km za Prahou 3,4 

Ţelivka ČOV - voda po úpravě  2,3 

Ţelivka vtok surové vody do ČOV  2,4 

Káraný směsná voda po úpravě  d.l. 

Vysvětlivky k tabulce: p. – potok, d.l. – detekční limit 

V některých tocích byly celkové koncentrace estrogenů na úrovni detekčních limitů, 

nebo pod nimi, přičemţ detekční limity jednotlivých estrogenů jsou 1 ng/l. V řadě případů 

však byla celková koncentrace zvýšená. Do Prahy přitéká Vltava prakticky těmito látkami 

neznečištěná. To ovšem neznamená, ţe je její voda neznečistěná po celém horním toku na 

jih od Prahy. Reálným předpokladem ale je, ţe jejich koncentrace budou velmi nízké, 

protoţe se zachycují na pevných částečkách říčního sedimentu a také se rozkládají. Pokud 

tedy byla jejich hladina ve větších městech zvýšena, je pravděpodobné, ţe po proudu vody 

tato koncentrace klesala. 

Z Berounky uţ do Vltavy přitéká voda s mírně zvýšeným obsahem estrogenu. Také 

některými potoky, které protékají sídlišti a vesnicemi, estrogeny do Vltavy přitékají. 

Zajímavé je, ţe v Kunratickém potoce pod Tomayerovou nemocnicí nebyly v potoce 

detekovány ţádné estrogeny. Směsná voda ve Vltavě byla analyzována u Veslařského 

ostrova, kde byla koncentrace estrogenu 3,8 ng/l. Dále se do Vltavy vlévá Botič, Brusnice 

a Rokytka. Všechny tyto potoky přispívají malým mnoţství estrogenů do Vltavy.  
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Příkladem odbourávání estrogenů během toku vody jsou estrogeny zjištěné v kalech 

ČOV v Uhříněvsi, která vypouští vodu do Dubečského potoka. Tento potok vtéká do 

Rokytky a ta do Vltavy. Čistírna odpadních vod vypouští kal s obsahem  345 ng/l, ale jak 

je dobře patrné, jiţ v Kyjském rybníku na Rokytce byl obsah pouze 3 ng/l a Rokytka při 

ústí do Vltavy obsahovala pouze 1,8 ng/l. 

Z Prahy vtéká kanalizací do centrální ČOV na Císařském ostrově v Troji odpadová 

voda s koncentraci estrogenů 466 ng/l. Po vyčištění ale stále ve vodě zůstává poměrně 

vysoká koncentrace. (u tří výpustí byla 72-100 ng/l. I další malé místní ČOV v Dolních 

Chabrech a v Sedlci přispívají vysokému obsahu estrogenů a to od 78 do 291 ng/l. Tyto 

vody se však ve Vltavě velmi zředí a estrogeny se pravděpodobně adsorbují na říční 

sediment a také se rozkládají. Proto ve Vltavě v Roztokách byla koncentrace velmi malá 

1,3 a v Kralupech 3, 4 ng/l.
64,65 
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8 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala  problematice estrogenů jak 

v odpadních, povrchových, podzemních vodách, tak v půdách, tak způsoby odstranění či 

sníţení mnoţství estrogenů v ţivotním prostředí a jejich a vlivem na člověka. Veškeré 

členské země EU a smluvní země, které se tímto problémem zabývají, mají propracovanou 

legislativu pro odstraňování negativních vlivů estrogenů. Česká republika je aktivně 

zapojena do všech těchto činností, jak účastí na „Stockholmské úmluvě“ tak dalších 

projektech. Metody určování a odstraňování estrogenů jsou jiţ dnes velmi přesné a účinné 

a stále se rozvíjí. Ale i kladné působení estrogenů přináší pro ţivotní prostředí a člověka 

neoddělitelnou součást naší existence.  
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