Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Ústav pro životní prostředí
Studijní program: Environmentální vědy

Název
Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí
Title
Endocrine disrupting compounds in the environment

Disertační práce

Praha 2017

RNDr. Martin Ezechiáš

Tato disertační práce byla vytvořena za podpory Centra kompetence TE01020218
Technologické agentury ČR.

Disertační práce byla vypracována ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem
Akademie věd České Republiky, v.v.i.

Školitel:

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval samostatněa že jsem uvedl všechny
použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla
předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, leden 2017

Podpis

Disertační práce je založená na následujících publikacích, které jsou součástí přílohy:
1. publikace
Ezechias M., Svobodova K., Cajthaml T., Hormonal activities of new brominated flame
retardants, Chemosphere 87: 820-824 (2012)
2. publikace
Kresinova Z., Moeder M., Ezechias M., Svobodova K., Cajthaml T., Mechanistic Study of 17
alpha-Ethinylestradiol Biodegradation by Pleurotus ostreatus: Tracking of Extracelullar and
Intracelullar Degradation Mechanisms. Environ. Sci. Technol. 46: 13377-13385 (2012)
3. publikace
Ezechias M., Covino S., Cajthaml T., Ecotoxicity and biodegradability of new brominated
flame retardants: A review. Ecotox. Environ. Safe. 110: 153-167 (2014)
4. publikace
Solcova O., Spacilova L., Maleterova Y., Morozova M., Ezechias M., Kresinova Z.,
Photocatalytic water treatment on TiO2 thin layers. Desalin. Water Treat. 57: 11631-11638
(2016)
5. publikace
Spacilova L., Morozova M., Masin P., Maleterova Y., Kastanek F., Dytrych P., Ezechias M.,
Kresinova Z., Solcova O., Endocrine disruptor degradation by photocatalytic pilot plant unit.
JMEST 3: 4613-4620 (2016)
6. publikace
Ezechias M., Janochova J., Filipova A., Kresinova Z., Cajthaml T., Widely used
pharmaceuticals present in the environment revealed as in vitro antagonist for human estrogen
and androgen receptors. Chemosphere 152: 284-291 (2016)
7. publikace
Ezechias M., Cajthaml T., Novel Full logistic model for estimation of the estrogenic activity
of chemical mixtures. Toxicology 359-360: 58-70 (2016)
8. publikace
Ezechias M., Cajthaml T., Receptor partial agonists and method to express receptor partial
activation with a respect of novel models of mixture toxicology. Sci. Rep. (odesláno ve formě
manuscriptu).
9. publikace
Křesinová Z., Linhartová L., Filipová A., Ezechiáš M., Mašín P., Cajthaml T., Biodegradation
of endocrine disruptors in urban wastewater using Pleurotus ostreatus bioreactor. New
Biotechnol. (odesláno ve forměmanuscriptu).

Deklarace spolupráce na odborných publikacích:
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 1 (jeho podíl 60%). Jeho účast byla následující: podíl na
experimentální práci, vyhodnocení dat a přípravě manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 2 (jeho podíl 10%). Jeho účast byla následující: podíl na
experimentální práci a přípravě manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 3 (jeho podíl 50%). Jeho účast byla následující: příprava
podkladů a manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 4 (jeho podíl 10%). Jeho účast byla následující: podíl na
experimentální práci.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 5 (jeho podíl 10%). Jeho účast byla následující: podíl na
experimentální práci.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 6 (jeho podíl 60%). Jeho účast byla následující: příprava
podkladů, podíl na experimentální práci, vyhodnocení dat a příprava manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 7 (jeho podíl 50%). Jeho účast byla následující: příprava
podkladů, podíl na experimentální práci, vyhodnocení dat a příprava manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 8 (jeho podíl 90%). Jeho účast byla následující: příprava
podkladů, vyhodnocení a příprava manuscriptu.
Jménem dalších spoluautorůprohlašuji, že se RNDr. Martin Ezechiáš významně
podílel na vzniku publikace 9 (jeho podíl 10%). Jeho účast byla následující: podíl na
experimentální práci.

V Praze, leden 2017

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Abstrakt
Do životního prostředí se dostává velké množství nejrůznějších chemických látek
antropogenního původu. Některé z nich mohou být persistentní nebo nebezpečné pro lidské
zdraví. V současné době se věnuje zvýšená pozornost chemickým látkám schopných
narušovat biosyntézu nebo metabolismus hormonů v lidském těle. Tyto látky se nazývají
endokrinní disruptory. Předložená práce se zaměřuje na možné hormonální účinky látek ze
skupiny nových bromovaných zpomalovačů hoření a také vybraných farmaceutických léčiv
jakožto potenciálních endokrinních disruptorů. Testy pro měření estrogenní aktivity byly
rovněž využity pro hodnocení účinnosti biodegradačních experimentů a také pro validaci
navrženého matematického modelu pro predikci směsných účinků dvou a více látek.
Z naměřených výsledků vyplývá, že některé z testovaných látek vykazují schopnost
inhibovat účinek estradiolu a testosteronu a působit tak jako anti-estrogeny a anti-androgeny.
U biodegradačních experimentů byl úbytek měřené estrogenní aktivity vždy v dobré shodě s
analytickým úbytkem přidaných látek. Navržený model pro směsné působení chemických
látek vykázal velmi dobrou schopnost predikce estrogenní aktivity pro připravené směsi
estrogenů. Tento model dosahoval lepší shody s experimentálními daty než dříve publikované
modely. Dokázal také pracovat s parciálními agonisty ve směsi a zahrnout jejich inhibiční
účinky do celkové predikce. Pomocí matematického modelu bylo také dosaženo lepšího
pochopení účinků parciálních agonistů při jejich interakci s receptorem.

Abstract
A great variety of chemical compounds are released into the environment on a daily
basis. Some of these compounds might be dangerous for human health or wildlife and might
persist in the environment. In recent years, there has been a growing interest regarding
chemical substances which could interfere with hormone biosynthesis and metabolism, cause
a deviation from normal homeostatic control or negatively influence reproductive system.
These chemicals are called endocrine disruptors. This dissertation thesis studied novel
brominated flame retardants and selected pharmaceutical drugs as potential endocrine
disruptors, based on their effect on hormonal receptors. Assays for estrogenic activities were
also used for the evaluation of biodegradation experiments and for the validation of a novel
mathematical model that could predict the effects of a mixture of toxic compounds.
The results indicated that some of the tested chemicals were able to inhibit hormonal
response of estradiol and testosterone and act as an anti-estrogens or anti-androgens. In the
case of biodegradation experiments, the measured estrogenic activities were in agreement
with the analytical concentrations of applied estrogens. Suggested mathematical model for
mixture toxicity yielded a good fit with the experimental data from receptor-binding assays
and resulted in better predictions than the previously published approaches. This model also
provided satisfactory results regarding final partial agonistic dose-response curves with
maximum influenced by the inhibitory effect of a partial agonist. This model also leads to a
better understanding how the partial agonists interact with the receptor and cause the effect.

Obsah
Seznam zkratek .............................................................................................................. 10
1 Úvod ............................................................................................................................ 13
2 Endokrinní systém a možnosti jeho narušení ..............................................................14
2.1 Estrogenní receptor ...................................................................................... 15
2.2 Androgenní receptor .................................................................................... 18
2.3 Tyroidní receptor .......................................................................................... 20
2.4 Ah receptor ................................................................................................... 21
3 Látky schopné narušovat hormonální regulaci............................................................ 23
3.1 Bisfenol A .................................................................................................... 23
3.1.1 Bisfenol A a estrogenní receptor ................................................... 23
3.1.2 Bisfenol A a androgenní receptor ..................................................25
3.1.3 Bisfenol A a tyroidní receptor ....................................................... 25
3.2 Polychlorované bifenyly .............................................................................. 25
3.2.1 Polychlorované bifenyly a estrogenní receptor ............................. 26
3.2.2 Polychlorované bifenyly a tyroidní receptor ................................. 26
3.2.3 Polychlorované bifenyly a Ah receptor ......................................... 27
3.3 Polychlorované dibenzodioxiny ................................................................... 28
3.3.1 Polychlorované dibenzodioxiny a estrogenní receptor ................. 28
3.3.2 Polychlorované dibenzodioxiny a Ah receptor ............................. 29
3.4 Polychlorované dibenzofurany................................................................... 30
3.5 Bromované zpomalovače hoření................................................................. 30
3.5.1 Bromované zpomalovače hoření a tyroidní receptor................... 30
3.6 Ftaláty ........................................................................................................... 31
3.6.1 Ftaláty a estrogenní receptor ......................................................... 31
3.6.1 Ftaláty a tyroidní receptor............................................................ 32
3.7 Pesticidy ....................................................................................................... 32
3.7.1 Pesticidy a estrogenní receptor..................................................... 32
3.7.2 Pesticidy a androgenní receptor................................................... 34
3.7.3 Pesticidy a tyroidní receptor......................................................... 34
3.7.4 Pesticidy a Ah receptor................................................................ 34
3.8 DDT ............................................................................................................. 35
3.8.1 DDT a estrogenní receptor........................................................... 35

8

3.8.2 DDT a androgenní receptor.......................................................... 36
3.9 Polycyklické aromatické uhlovodíky ........................................................... 36
3.9.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky a Ah receptor.................... 36
3.10 UV-filtry ..................................................................................................... 37
3.11 Polyfenoly .................................................................................................. 37
3.11.1 Polyfenoly, flavonoidy a Ah receptor........................................ 37
3.12 Fytoestrogeny ............................................................................................. 38
3.12.1 Fytoestrogeny a estrogenní receptor.......................................... 38
4 Interakce látky s receptorem ....................................................................................... 40
5 Matematické modely pro směsné působení látek ....................................................... 44
6 Cíle disertační práce .................................................................................................... 49
7 Závěry ......................................................................................................................... 50
Literatura ........................................................................................................................ 52
Poděkování ..................................................................................................................... 70
Přílohy ............................................................................................................................ 71

9

Seznam zkratek
AF-1

vedlejší aktivační funkce na nukleárním receptoru

AF-2

hlavní aktivační funkce na nukleárním receptoru

AhR

aryl hydrokarbonový receptor

AhR-ARNT

komplex aryl hydrokarbonového receptoru s ARNT

AR

androgenní receptor

ARE

z angl. „androgen responsive element“ (Část genomu na DNA, na který se
váže aktivní androgenní receptor)

ARNT

z angl. „Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator“ (Protein, který se
váže na AhR a společně pak spouští transkripci genomu)

BFR

z angl. „Brominated Flame Retardants“ (Bromované zpomalovače hoření)

BPA

bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan)

BSDC

z angl. „Baltic Seal Disease Complex“ (Souhrné projevy toxicity některých
POPs na populaci tuleňů)

DDT

1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan

DEHP

di(2-ethylhexyl) ftalát

DHT

5-α-dihydrotestosteron

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DRE

z angl. „Dioxin Responsive Element“ (Část genomu na DNA, na který se
váže aktivní AhR-ARNT komplex) Viz. také XRE

E1

estron (3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-on)

E2

estradiol

E3

estriol ((16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-trien-3,16,17-triol)

EC50

z angl. „half maximal Effective Concentration“ (Koncentrace, při které je
dosaženo 50% maximálního efektu dané látky.)

ED

endokrinní disruptor

ER

estrogenní receptor

ERE

z angl. „estrogen responsive element“ (Část genomu na DNA, na který se
váže aktivní estrogenní receptor)

ERα

typ estrogenního receptoru α

ERβ

typ estrogenního receptoru β

GCA

z angl. „Generalized Concentration Addition“ (Matematický model na
počítání směsného působení látek)
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HBCDD

hexabromcyklododekan

HCB

hexabrombifenyl

HeLa

označení buněčné linie odvozené od rakoviny děložního čípku

HRE

z angl. „hormonal responsive element“ (Část genomu na DNA, na který se
váže aktivní nukleární receptor)

Hsp90

heat shock protein 90

IC50

z angl. „half maximal Inhibitory Concentration“ (Koncentrace, při které je
dosaženo 50% inhibice daného efektu.)

KD

rovnovážna disociační konstanta chemické reakce

LBD

z angl. „Ligand Binding Domain“ (Část nukleárního receptoru, na kterou se
váže příslušný ligand)

MCF-7

označení buněčné linie odvozené od rakoviny prsu

P450

označení cytochromu podílejícího se na metabolizmu xenobiotik

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

PBB

polybromované bifenyly

PBDE

polybromované difenylethery

PCDD

polychlorované dibenzodioxiny

PCDF

polychlorované dibenzofurany

PCB

polychlorované bifenyly

PCOS

z angl. „PolyCystic Ovary Syndrome“ (syndrom polycystických ovárií)

POPs

z angl. „Persistent Organic Pollutants“ (perzistentní organické
polutanty)

PVC

polyvinylchlorid

T3

trijodtyronin

T4

tyroxin

TBBPA

tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidendifenol)

TCDD

2,3,7,8-tetrachlor dibenzo-p-dioxin

TEF

z angl. „Toxic Equivalency Factors“ (Matematický model na počítání
směsného působení látek)

Tes

testosteron

TR

tyroidní receptor

TRH

z angl. „Tyreotropin Releasing Hormone“ (Neurosekreční hormon
tyreoliberin)

TSH

z angl. „Thyroid-Stimulating Hormone“ (tyrotropin)
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TTR

transportní protein transtyretin

XRE

z angl. „Xenobiotic Responsive Element“ (Část genomu na DNA, na který
se váže aktivní AhR-ARNT komplex) Viz. také DRE
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1 Úvod
Tato práce se zabývá aktuálním tématem environmentálních kontaminantů schopných
narušovat procesy hormonální regulace v těle. Tyto látky jsou velice různorodé a patří mezi
ně jak látky přírodní tak uměle vytvořené. Mezi hlavní zástupce spadající do skupiny
endokrinních disruptorů patří: farmaceutické přípravky, persistentní organické polutanty
(POPs), bromované zpomalovače hoření (BFR), polychlorované bifenyly (PCB), dioxiny,
pesticidy, změkčovače plastů a bisfenol A (BPA). Endokrinní disruptory mohou být obsaženy
v řadě produktů běžné denní potřeby jako například: plastikové lahve, konzervy, detergenty,
kosmetické přípravky, nábytek a vybavení domácnosti, jídlo, hračky, nebo zubní pasty. Tyto
látky, pokud se dostanou do lidského těla, mohou způsobovat vážné narušení hormonální
regulace, vývoje jedince, imunitního systému, nebo reprodukční poruchy. Zdravotní důsledky
expozice těmto látkám so mohou projevit už při velmi nízkých koncentracích a také se
značným časovým odstupem. Udává se, že expozice populace endokrinními disruptory má
negativní efekt i na další generaci, která však těmto látkám nebyla vystavena.
Z důvodu značné komplexnosti lidského endokrinního systému si tato práce neklade
za cíl popis všech možných míst (makromolekul) u signálních drah a možností jejich
narušení. Pozornost je věnována jen na vybrané receptory lidského těla, které jsou nejvíce
studovány ohledně možného narušení vnějšími látkami. Mezi takové receptory patří:
estrogenní a androgenní receptor, tyroidní receptor a aryl hydrokarbonový receptor (AhR).
V první části této práce jsou popsány jednotlivé receptory, jejich signální dráhy spolu
se známými disruptory schopných narušení těchto drah. Také jsou popsány možné zdravotní
důsledky plynoucí z expozice endokrinními disruptory.
Ve druhé části se tato práce zabývá interakcí látky s receptorem. Nastíněn je historický
vývoj nahlížení na danou problematiku a vývoj teorie receptorového působení. Pozornost je
věnována matematickým modelům popisující toxikologický účinek dané látky. Z důvodu
toho, že endokrinní disruptory bývají přítomny v životním prostředí ve formě komplexních
směsí, je v této práci kladen velký důraz na environmentální směsi a matematické modely
popisující jejich působení. Tato práce se rovněž zabývá hodnocením toxicity komplexních
environmentálních vzorků.
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2 Endokrinní systém a možnosti jeho narušení
Endokrinní systém v lidském těle je signální a informační nástroj, který zahrnuje žlázy
produkující specifické hormony do oběhového systému. Tyto látky pak v místě svého účinku
vyvolávají patřičnou odezvu na buněčné úrovni, která následně může vyústit v diferenciaci
tkáně, nebo změnu v metabolismu dané buňky. Odezva tkáně na hormon je vždy činěna
prostřednictvím interakce ligandu (hormonu) s patřičným receptorem (makromolekulou).
Mezi nejvíce zkoumaná místa účinku endokrinních disruptorů patří nukleární receptory. Tyto
receptory mají schopnost vázat se na DNA buněk a jsou odpovědné za regulaci genové
exprese. Také se o nich hovoří jako o transkripčních faktorech. Navázání hormonu na
příslušné vazebné místo na receptoru má za následek konformační změnu receptoru. Takto
změněný (aktivovaný) receptor následně spouští nebo naopak vypíná transkripci příslušných
genů. Tato jedinečná vlastnost přímé interakce a řízení exprese DNA činí z nukleárních
receptorů velmi důležité složky při diferenciaci tkání a vývoji lidského jedince jakožto i
udržování homeostáze v těle.
Nukleární receptory jsou vždy strukturovány do několika částí.
·

A/B část, která se nachází na N-konci peptidového řetězce. Tato část je velmi
různorodá mezi nukleárními receptory co do počtu aminokyselin. Vždy se však
na ní nachází oblast AF-1 (activation function – 1), která se spolu s AF-2 (vis.
níže) podílí na transkripční účinnosti receptoru. Bylo zjištěno, že samotná
aktivace AF-1 nezpůsobuje celkovou konformační změnu receptoru, avšak pro
dosažení maximální aktivity receptoru je nutná stimulace jak AF-1 tak AF-2
(Wärnmark et al., 2003).

·

C část, která se také označuje jako DNA vazebná část. Tento úsek je
odpovědný za navázání receptoru na specifické místo DNA řetězce označované
anglickým termínem hormonal response element (HRE).

·

D část. Tato část spojující oddíly C a E ovlivňuje distribuci receptoru uvnitř
buňky.

·

E část, která se také označuje anglickým termínem Ligand binding domain
(LBD). Na této části se nachází AF-2 (activation function – 2) jehož aktivace je
přímo závislá na navázání ligandu. Po navázání dojde ke konformační změně
a následné aktivaci celého receptoru (Wärnmark et al., 2003).

·

F část, která se nachází na C-konci peptidového řetězce. Tato část stejně jako
A/B část mívá různý počet aminokyselin a je spoluzodpovědná za interakce
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s proteiny, které jsou nezbytné ke spuštění transkripce genu. Tyto proteiny se
nazývají koaktivátory nebo také koregulátory (Pawlak et al., 2012).
V následujících podkapitolách jsou popsáni vybraní zástupci nukleárních receptorů
spolu se signálními drahami a možnými negativními účinky jejich narušení.

2.1 Estrogenní receptor
Estrogenní nebo také estrogenový či oestrogenový receptor (ER; anglicky: estrogen or
oestrogen receptor) je klíčový nukleární receptor zprostředkovávající signály pohlavního
hormonu estradiolu (E2; 17β-estradiol). Byla zjištěna existence dvou typů tohoto receptoru
ERα a ERβ. Savci mají vždy oba typy ER. Na druhou stranu ryby mají vždy ERβ a jeden další
typ ER, u kterého však není dosud jisté, zda se jedná o homolog ERα nebo o samostatný typ
estrogenního receptoru (Nilsson et al., 2001). Tyto odlišnosti vedou k teoriím ohledně
evolučního vývoje ER, kde lze předpokládat existenci až čtyř typů receptoru. Není tedy
vyloučeno objevení dalších homologů estrogenního receptoru (Nilsson et al., 2001).
ER je přítomen v cytosolu buněk. Po navázání přirozeného ligandu dojde ke
konformační změně a k následnému přemístění receptoru do jádra. V jádru buněk dochází
k dimerizaci (zdvojení) receptoru a k vazbě vzniklého diméru na příslušné vazebné místo na
DNA označovaného estrogen response element (ERE).
Estrogenní hormon a přirozený ligand pro ER je estradiol (E2). Byly také popsány
další estrogenní hormony – estron (E1) a estriol (E3). Všechny estrogenní hormony stejně
jako ostatní steroidní hormony jsou syntetizovány z cholesterolu, jehož původní 27 uhlíkové
jádro se postupně v procesu steroidogeneze redukuje na konečných 18 uhlíků. Molekula
cholesterolu je nejprve převedena na estron, který je následně metabolizován na estradiol. Na
celém procesu se podílí celá řada enzymů jako například 17α-hydroxylasa, aromatasy, lyasy
nebo 17β-hydroxysteroid dehydrogenasy (Blair, 2010; Ledvina et al., 2005; Mžik, 2011).
U žen v premenopauzálním období jsou estrogeny syntetizovány převážně ve
vaječnících. Tato tvorba je hormonálně řízena gonadotropiny produkovanými hypofýzou
(Clemons a Goss, 2001). U postmenopauzálních žen je syntéza estrogenů lokalizována do
periferních tkání jako například tuková tkáň, kůže a svaly (Yaghjyan et al., 2011). Takto
lokálně syntetizovaný estradiol se většinou nedostává do krevního řečiště, a tak účinkuje
přímo v dané tkáni (Mžik, 2011). V malé míře je estradiol syntetizován také u mužů ve
varlatech.
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Estradiol je přítomen v krvi vázaný na transportní proteiny globuliny nebo také
v menší míře jako volný nevázaný. Krví je hormon rozváděn do celého těla. Hodnoty
koncentrací estradiolu se u žen velmi liší v závislosti na menstruačním cyklu. Nejvyšších
koncentrací je dosahováno během ovulace, nejnižších po skončení luteální fáze. Pokud však
došlo k otěhotnění, koncentrace estradiolu v krvi neklesá, ale naopak roste. Tomu napomáhá
také placenta, která je rovněž zdrojem estrogenních hormonů.
Estrogenní receptor a jeho signální dráha se podílí na celé řadě klíčových procesů
v lidském těle jako například embryogenezi, vývoji organismu a reprodukci. ER je důležitý
pro buněčnou proliferaci a diferenciaci. Mimo pohlavní ústrojí se estrogenní receptor také
podílí na řízení tkání a orgánů jako například: kardiovaskulární systém, kostní tkáň,
krvotvorba, centrální nervová soustava, tuková tkáň a další. Výsledný biologický účinek
závisí na receptorové isoformě, přes kterou proběhla aktivace, protože efekt ERα je v mnoha
případech odlišný než ERβ (Foryst-Ludwig a Kintscher, 2010). Bylo zjištěno, že aktivace
ERα u rakoviných buněk vede k proliferaci, kdežto aktivace ERβ u těchto buněk způsobuje
spíše omezení růstu a proliferace (Chang et al., 2006).
Narušení této signální dráhy může vést k nesprávnému vývoji jedince ať už
v prenatálním nebo postnatálním období. Toto narušení se nemusí týkat pouze žen, protože i
v mužském těle jsou tkáně obsahující estrogenní receptor a reagující tak na přítomnost
estrogenů. Pro muže mohou být následky vystavení vnějším estrogenům větší než u žen
z toho důvodu, že koncentrace estradiolu v krvi mužů je v průměru menší než u žen, a tak i
jen nepatrné zvýšení může vyvolat nežádoucí efekt. Je známo, že oba typy ERα i ERβ jsou
přítomny ve varlatech a také, že některé buňky u varlat obsahují aromatasu a dochází tak u
nich ke konverzi testosteronu na estradiol. Jednou skupinou těchto buněk jsou Leydigovy
buňky. Bylo zjištěno, že během vývoje jedince vystaveného E2 dochází k inhibici tvorby
Leydigových buněk. U dospělých jedinců vystavených E2 docházelo k omezení regenerace
těchto buněk (Abney, 1999). Není znám přesný mechanismus, jak se estrogenní receptory
podílejí na spermatogenezi, ale bylo zjištěno, že geny regulované ERβ jsou exprimovány u
mužů s diagnostikovanou azoospermií, tedy onemocněním kde v mužském ejakulátu je méně
než 15 milionů spermií na mililitr (Makinen et al., 2001). Při pokusech na zvířatech bylo také
zjištěno, že narušení aromatasy nebo ERα vede u těchto jedinců k nesprávné funkci varlat a
pozdější neplodnosti (Nilsson et al., 2001). Samci vystavení zvýšeným koncentracím
estradiolu během svého vývoje vykazovali řadu trvalých poruch ve struktuře a funkci varlat
(Aceitero et al., 1998; Atanassova et al., 1999; Fisher et al., 1998; Sharpe et al., 1998). Dalším
orgánem obsahujícím buňky s ER je předstojná žláza (prostata). Mnoho experimentálních
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studií na zvířatech a buněčných tkáních potvrdilo, že estradiol může přímo interagovat
s těmito buňkami a ovlivňovat jejich funkci (Barrack a Berry, 1987; Feyel-Cabanes et al.,
1978; Martikainen et al., 1987; Neubauer et al., 1981; Santti et al., 1994). Na druhou stranu
bylo shledáno, že u jedinců vystavených příliš nízkým dávkám estradiolu docházelo
v dospělosti ke zvětšení prostaty (vom Saal et al., 1997).
Koncentrace estradiolu v krvi řídí a určuje menstruační cyklus žen. Vystavení vnějším
estrogenům tak může vést ke zkracování či prodloužení cyklu a následně ke snížení
schopnosti otěhotnět (Axmon et al., 2004; Farr et al., 2004; Costa et al., 2014; Ouyang et al.,
2005). To bylo také prokázáno při experimentech se zvířaty, kde docházelo k prodlužování
menstruačního cyklu po expozici estrogeny (Nikaido et al., 2004; Jefferson et al., 2005).
Během dozrávání vajíčka ve vaječníku jsou důležité procesy meiotického dělení. Bylo
zjištěno, že tyto procesy lze narušit vnějšími estrogeny. Vajíčka u samic exponovaných
estrogeny vykázaly příznaky aneuploidie (zdvojení chromozomů ve vajíčku), což může
následně vést k potratům, vrozeným vadám a mentální retardaci potomků (Hunt et al., 2003;
Hunt, 2006). Další poruchou správného vývoje vajíčka je syndrom polycystických ovarií
(Polycystic Ovary Syndrome; PCOS). Udává se, že toto onemocnění postihuje 4 - 8% žen a
projevuje se neuvolněním vajíčka z vaječníků, což má za následek neustálou produkci dalších
vajíček a vznik cyst na vaječnících. Není znám přesný mechanismus vzniku tohoto
onemocnění, ale udává se, že může být způsobeno endokrinní nerovnováhou. U žen s PCOS
byla zaznamenána zvýšená koncentrace vnějších estrogenních látek v krvi (Takeuchi et al.,
2004). Přesné hladiny hormonů v těle jsou také klíčové pro správný vývoj plodu během
těhotenství. Samice, které byly během svého prenatálního vývoje vystavené vnějším
estrogenům, měly v dospělosti zdvojené oocyty v ovariálním folikulu (Crain et al., 2008).
Toto je závažné také z toho důvodu, že oocyty patří k nejdéle žijícím buňkám v těle, a tak toto
postižení je celoživotní a nevratné. Běhen prenatálního vývoje rovněž dochází k vývoji
pohlavních orgánů jako dělohy a vejcovodů z prekurzoru označovaného Müllerův vývod.
Tento proces je velmi závislý na přesné hormonální regulaci a může být narušen přídavkem
vnějších estrogenů (Crain et al., 2008).
Na kolísání hladiny estrogenů také reaguje prsní tkáň. Během pubertálního vývoje kdy
dochází k proliferaci buněk a vývoji mléčných žláz je tento proces řízen estrogeny. Bylo
zjištěno, že u jedinců s absencí ERα nedochází k vývoji mléčné žlázy (Couse et al., 1995;
Couse a Korach, 1999). V současné době jsou zaznamenávány případy předčasného růstu
prsní tkáně u mladých žen. Jako hlavní příčinou tohoto jevu je uváděna dětská obezita,
nicméně některé studie naznačují, že zvýšené koncentrace estrogenů mohou přispívat
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k tomuto jevu (Crain et al., 2008). Rozsáhlé studie pro populaci žen na ostrově Portoriko
dávají předčasný vývoj prsu do souvislosti s estrogenními látkami ze životního prostředí
(Freni-Titulaer et al., 1986; Hannon et al., 1987; Colon et al., 2000).
Samostatnou kapitolou účinků estrogenů na zdraví jedince může být vznik a rozvoj
hormonálně řízených nádorů. Mezi nejčastější nádory ženského pohlavního ústrojí patří
myomy dělohy. Mezi faktory přispívající ke vzniku těchto nádorů patří mimo věku a obezity
také vystavení se vnějším estrogenům. Bylo prokázáno, že samice krys po podání umělého
estrogenu měly větší incidenci těchto nádorů (Cook et al., 2005; Newbold et al., 2002).
Dalším hormonálně dependentním nádorem je karcinom prsu. I zde platí, že zvýšené
koncentrace estrogenů mohou přispívat k rozvoji tohoto onemocnění. Studie porovnávající
ženy po menopauze mezi lety 1999 až 2004 připisuje snížený výskyt rakoviny prsu menšímu
používání hormonálních léčiv (Hausauer et al., 2007). Také další látky jako selektivní
inhibitor estrogenního receptoru raloxifen, aspirin, nesteroidní protizánětlivá léčiva a vitamin
D jsou spojovány se snížením prevalence rakoviny prsu (Crain et al., 2008). Na druhou stranu
více jak 200 chemických látek je dáváno do souvislosti se zvýšením incidence pro tento typ
rakoviny (Rudel et al., 2007). Obecně je známo, že většina nádorů pohlavního ústrojí je
tvořena buňkami exprimujícími estrogenní receptor a proliferace těchto buněk je přímo řízená
přídavkem estrogenů. To platí i pro mužské nádory varlat nebo prostaty, které mohou být také
tvořeny buňkami s ER.
Estrogeny nejsou důležité jen pro vývoj pohlavních orgánů či embrya, ale hrají také
důležitou roli v metabolismu a homeostázi kostí. Estrogeny iniciují a řídí pubertální růst kostí
a také jsou odpovědné za jejich pevnost. Bylo zjištěno, že ženy bez vaječníků nebo během
menopauzy jsou náchylnější ke ztrátě kostní tkáně a k osteoporóze (Turner, 1999). Byly
popsány případy, kdy u mužů s nefunkčním ERα nebo s neschopností syntetizovat estradiol
docházelo k růstu kostí i během dospělosti. U těchto jedinců také docházelo k řídnutí kostí a
rozvoji osteoporózy. Při podávání estradiolu se tento růst zastavil a docházelo k obnovení
hustoty kostní tkáně (Nilsson et al., 2001).

2.2 Androgenní receptor
Androgenní receptor (AR) je dalším ze skupiny nukleárních receptorů, který je
přítomen v cytosolu a po navázání ligandu se dostává do jádra, váže se na sekvenci genomu
zvanou androgen responsive element (ARE) a spouští transkripci příslušných genů.
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Přirozenými hormony pro tento receptor (přirozenými androgeny) jsou testosteron (Tes) a
také 5α-dihydrotestosteron (DHT) (Gelmann, 2002).
Testosteron vzniká převážně v Leydigových buňkách ve varlatech, ale malá část je
také vylučována kůrou nadledvin (Akingbemi et al., 2004). Sekrece z obou žláz je řízena
hypofýzou, nicméně jednotlivé žlázy reagují na jiné hormony. Sekrece Leydigových buněk je
řízena luteinizačním hormonem hypofýzy, který následně stimuluje Leydigovy buňky k
sekreci testosteronu. Tato produkce luteinizačního hormonu může být zpětnovazebně
inhibována testosteronem. Sekrece kůry nadledvin je pod kontrolou jiného hypofyzárního
hormonu – adrenokortikotropinu. Tento hormon stimuluje nadledviny k sekreci androgenů a
glukokortikoidů. Na rozdíl od Leydigových buněk, tato signální dráha není zpětně inhibována
testosteronem, ale glukokortikoidy (Akingbemi et al., 2004).
Testosteron je v krvi vázán na transportní proteiny globuliny a rozváděn do celého
těla. AR je kromě sleziny přítomen ve všech tkáních v těle. V některých cílových orgánech
(prostata, penis, kosti) je testosteron metabolizován na 5α-dihydrotestosteron. Tento metabolit
má vyšší afinitu k androgennímu receptoru než testosteron, čímž dochází k zesílení signálu.
Testosteron má nepostradatelnou funkci v embryonálním období, kdy určuje vývoj
mužského fenotypu. Produkce testosteronu v embryu vede ke tvorbě Anti-Müllerova
hormonu. Tento hormon následně inhibuje utváření pochvy a dělohy z raného Müllerova
vývodu (Zimmermann et al., 1999). Bez zamezení tohoto procesu by došlo k vývoji ženských
pohlavních orgánů. Právě přítomnost látek schopných inhibovat androgenní receptor je brána
jako jeden z hlavních faktorů nesprávného vývoje mužských pohlavních orgánů během
prenatálního vývoje.
Testosteron také v posledních dvou měsících embryonální periody iniciuje sestup
varlat do šourku. Narušení tohoto procesu vede ke kryptorchismu, tedy stavu kdy jedno nebo
obě varlata se nenachází v šourku, ale stále ještě v tělní dutině (Zimmermann et al., 1999).
Tato porucha je nejčastější vrozenou vadou mužského pohlavního ústrojí vyskytující se u
30 % novorozenců. U nesestouplého varlete nedochází ke spermatogenezi. Pokud varlata
zůstanou v dutině břišní, jedinec má vysokou pravděpodobnost, že se stane sterilním. Muži s
jednostrannou retencí (jedno varle v břišní dutině) jsou neplodní ve 40 %, s oboustrannou pak
až v 70 %. Zadržené varle v břišní dutině je ohroženo nádorem až 50x více než sestouplé
(Belas, 1989; Cukier a Hacker, 1984; Plante et al., 1982)
Testosteron je nezbytný pro růst pohlavních orgánů a výskyt sekundárních pohlavních
znaků (ochlupení, mutace), které se nejsilněji projevují během puberty, kdy jeho hladina
postupně vzrůstá. U chlapců starších 14 let s nízkou hladinou testosteronu může docházet
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k opožděné pubertě, tedy k absenci známek pohlavního dospívání (Keenan et al., 1993).
Testosteron také ovlivňuje mužské pohlavní chování (Archer, 2006) a svými anabolickými
účinky podporuje proteosyntézu. Zároveň zesiluje tvorbu kostí (zvyšuje objem kostní hmoty a
ukládání kalcia) a stimuluje růst svalů (Vanderschueren et al., 2004). Při snižování hladin
testosteronu (například během mužského klimakteria) může docházet ke snížení libida a
erektility nebo také k rozvoji osteoporózy. V neposlední řadě je testosteron také odpovědný za
stimulaci spermatogeneze (Manning et al., 1998; Robertson et al., 1999).

2.3 Tyroidní receptor
Tyroidní receptor (TR) je dalším zástupcem ze skupiny nukleárních receptorů.
Tyroidní signální dráha začíná u hypotalamu, ze kterého se uvolňuje neurosekreční hormon
tyreoliberin (tyreotropin releasing hormon, TRH). Tento hormon následně u adenohypofýzy
vyvolává produkci thyreotropního hormonu, označovaného též jako tyrotropin (TSH).
Tyrotropin stimuluje syntézu a uvolňování hormonu tyroxinu (T4) ze štítné žlázy. Tyroxin je
v krvi navázán na transportní protein transtyretin (TTR) a albuminy a následně rozváděn do
celého těla. V cílových orgánech je T4 metabolizován na trijodtyronin (T3). Až trijodtyronin je
aktivním hormonem se čtyřikrát vyšší afinitou k tyroidnímu receptoru (TR) než T4. Tyroxin
(T4) je tedy pouze pro-hormonem (Di Cerbo a Corda, 1999). Buňky s tyroidním receptorem
jsou přítomny téměř ve všech tkáních lidského těla s vyjímkou sleziny a varlat.
Trijodtyronin (T3) urychluje basální metabolismus a spotřebu energie v těle. Zvyšuje
celkový obrat hospodaření s makromolekulami uvnitř buněk tím, že urychluje jejich syntézu a
odbourávání. T3 rovněž zvyšuje rychlost rozkladu glykogenu a syntézu glukózy při
glukoneogenezi (Stouffer et al., 1976; Suzuki a Fuwa, 1971). U srdce zvyšuje tepovou
frekvenci a sílu kontrakce. To se následně odráží ve zvýšení systolického krevního tlaku a
naopak snížení diastolického krevního tlaku (Vincent et al., 1978). T3 je také odpovědný za
hustotu proteinu myosinu, který pomáhá při zesílení srdečních kontrakcí. Klíčové funkce má
trijodtyronin u prenatálního vývoje lidského jedince a během dospívání. T3 ovlivňuje
zvětšování plic a celkový růst jedince, stimuluje produkci myelinu a prodlužování axonů u
nervových buněk. Je také velmi důležitý pro správný růst kostí (Stracke et al., 1985; Stracke
et al., 1986).
Látky s podobným účinkem jako trijodtyronin (např. 3,5-Dijodo-L-tyronin a 3,3'dijodo-L-tyronin) se používají jako ingredience v přípravcích pro hubnutí. Studie prokázaly,
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že tyto látky urychlily metabolismus mastných kyselin a odbourávání podkožního tuku u
laboratorních krys (Lanni et al., 2005).
Narušení tyroidní signální dráhy může vést k projevům hypertyreózy, nemoci při které
dochází k nadměrné produkci tyroxinu a trijodtyroninu. Toto onemocnění postihuje zhruba
2% dospělé populace a projevuje se změnami a poruchami nálad. Pacient trpí poruchami
spánku a je unavený. Má většinou zrychlenou střevní činnost a ubývá na váze. Také se tato
porucha projevuje zrychleným a zvýšeným růstem ochlupení a vypadáváním vlasů. Na
okrajových částech těla se objevují výrazné otoky (edémy). Častým projevem je svalová
adynamie neboli svalová slabost, která může způsobovat značné problémy při chůzi po
schodech nebo vstávání ze dřepu (Biondi et al., 2008; Carter et al., 1980). Objevuje se hlavně
na svalech v oblasti hýždí a stehen. Na rukou je viditelný a dobře hmatný jemný třes. Také se
tato nemoc projevuje zrychleným tepem a silným bušením srdce. Časté jsou i poruchy
srdečního rytmu. Krevní tlak bývá vysoký a rozmezí mezi jeho horní a dolní hodnotou je
veliké (Abrams a Grundy, 1981; Biondi et al., 2008; Mackowiak et al., 1999). U žen se
mohou vyskytovat poruchy menstruačního cyklu, jako je méně častá menstruace
(oligomenorea) nebo vymizení menstruace (amenorea). V těhotenství je vyšší sklon
k potratům (Sugrue a Drury, 1980).
Při narušení signální dráhy může také dojít k opačným účinkům, tedy k hypotyreóze.
Tato choroba způsobuje sníženou spotřebu kyslíku, což má za následek i celkové zpomalení
organismu. Způsobuje únavu, spavost, pomalejší pohyby těla a rychlé vyčerpání (Biondi et
al., 2008; Klein a Ojamaa, 2001). Jedinci s touto poruchou si také často stěžují, že je jim
chladno. Zpomaluje se metabolismus a peristaltika střev. Pacienti mohou přibírat na váze a to
hlavně díky tomu, že jejich organismus zadržuje tekutiny. Hypotyreóza se projevuje i velmi
suchou, olupující se pokožkou, která může mít i nažloutlý odstín (Biondi et al., 2008).

2.4 Ah receptor
Ah receptor (AhR) patří do skupiny nukleárních receptorů. Tento receptor není
součástí signální dráhy, která by byla řízená hormonální žlázou podobně jako tyroidní
receptor. AhR je přítomen téměř ve všech tkáních lidského těla, převážně však v játrech,
tukové tkáni a respiračním epitelu (Tsay et al., 2013). Receptor se běžně nachází v cytosolu
buněk navázaný na několik regulačních proteinů. Studie prováděné na savčích buněčných
liniích určily hlavní mechanismy aktivace AhR. Aktivace a následná transkripce genů lze
rozdělit do dvou fází: (1) navázání ligandu na AhR v cytosolu, po kterém dochází k odpoutání
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části regulačních proteinů a translokaci receptoru do jádra. (2) Po translokaci receptoru do
jádra, dochází k odpoutání proteinu Hsp90 od receptorového komplexu, což umožní spojení
s proteinem ARNT (z anglického termínu aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator).
Takto zdvojený protein (AhR-ARNT) se následně váže na vazebné místo (HRE) na DNA,
kterému se také říká dioxin response element (DRE) nebo xenobiotic response element
(XRE), a spouští transkripci příslušných genů (Murre et al., 1989; Swanson et al., 1995; Bacsi
a Hankinson, 1996; Gu et al., 2000).
AhR nemá pouze jeden přirozený ligand, ale může být aktivován širokou škálou
chemických látek jako například flavonoidy, polyfenoly, polycyklickými aromatickými
uhlovodíky (PAU) a dioxiny. Z evolučního hlediska bylo shledáno, že geny pro AhR jsou
mezidruhově velmi konzervativní a to jak pro obratlovce tak pro bezobratlé (Hahn, 2002;
Hahn et al., 2006). Není však dosud jasné, jaká byla původní funkce AhR u bezobratlých a jak
se tato funkce vytvářela v průběhu evoluce (McMillan a Bradfield, 2007). Všechny geny,
které jsou transkripčně řízeny AhR, kódují enzymy odpovědné za metabolizmus cizorodých
chemických látek. Mezi takové enzymy patří například cytochrom P450. Většina
z kódovaných enzymů má například určitou funkci v metabolizmu PAU. Z toho lze usuzovat,
že tento receptor se vyvinul alespoň z části proto, aby napomáhal minimalizovat škodlivé
účinky látek s aromatickou strukturou (Schmidt a Bradfield, 1996).
AhR jakožto součást detoxifikačního systému však může vést k řadě meziproduktů,
které mají škodlivé účinky na nejrůznější buněčné procesy. Bylo zjištěno, že některá
xenobiotika metabolizovaná pomocí AhR řízených enzymů mohou figurovat jakožto
elektrofilní přenašeče. Takto metabolizované látky mají schopnost alkylovat širokou škálu
buněčných makromolekul včetně DNA. Tento mechanismus pak vede ke změně buněčné
funkce nebo i ke genotoxickému účinku původní látky (Schmidt a Bradfield, 1996). Některé
látky (například dioxiny) jsou schopny jak aktivace AhR tak mají i genotoxické účinky.
Předpokládá se však, že jejich genotoxické působení není dáno přímou interakcí látky s DNA,
ale teprve až metabolity dioxinů interagují s makromolekulami jako je DNA a mohou působit
genotoxicky. Jelikož je Ah receptor odpovědný za řadu toxických efektů způsobených
organickými polutanty, patří v současné době k nejvíce zkoumaným nukleárním receptorům.
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3 Látky schopné narušovat hormonální regulaci
V současné době je známa celá řada chemických látek se schopností interagovat a
ovlivňovat hormonální rovnováhu v těle. Tyto látky se souhrnně označují jako endokrinní
disruptory (anglický termín endocrine distuptors; ED). ED mohou vyvolávat, inhibovat či
modifikovat hormonální signály a tím ovlivňovat přirozené funkce tkání a orgánů. Velká část
těchto látek je dávána do souvislosti s vývojovými, reprodukčními nebo imunitními
poruchami pozorovanými na laboratorních i volně žijících zvířatech. Některé studie také
naznačují, že tyto látky mohou být spoluzodpovědné za lidské choroby jako například snížená
plodnost, vývojové poruchy, obezita, diabetes a některé typy rakoviny.
Následující seznam zahrnuje ty nejznámější látky ze skupiny environmentálních
endokrinních disruptorů. Je nutné uvést, že v životním prostředí je přítomno velké množství
nejrůznějších látek antropogenního původu a jen část z nich byla testována na hormonální
aktivity. Lze tedy předpokládat, že existují i další látky s hormonální aktivitou, o kterých
dosud nevíme. Tento výčet tedy není konečný.

3.1 Bisfenol A
Bisfenol A (BPA) je chemikálie produkovaná ve velkých objemech určená primárně
k produkci plastů a epoxydové pryskyřice. Je známo, že široké spektrum plastových výrobků
včetně lahví, nádobí a krabic na jídlo, sportovního vybavení nebo kompaktních disků
obsahuje BPA. Některé molekuly BPA zůstávají ve vyrobených plastech nevázané. Takto
nevázané molekuly se mohou uvolňovat a kontaminovat jídlo a nápoje v kontaktu.

3.1.1 Bisfenol A a estrogenní receptor
Bisfenol A (BPA) je znám pro své estrogenní účinky. Byla zjištěna schopnost této
látky dostávat se skrz placentu a vázat se na α-fetoprotein s afinitou srovnatelnou s
estradiolem. Tento protein, na který se běžně váží estrogeny z krve matky, slouží k ochraně
plodu před nepříznivými účinky matčiných estrogenů (Richter et al., 2007; Zalko et al., 2003).
Laboratorní potkani vystavení nízkým dávkám BPA během svého nitroděložního
vývoje vykazovali rozvoj prekurzorů k rakovině prsní tkáně. Zvýšení dávek mělo za následek
plný rozvoj karcinomu během postnatálního období (Murray et al., 2007). V jiné studii bylo
zjištěno, že samice vystavené během svého vývoje BPA vykazovaly v dospělosti rozvoj prsní
tkáně a mléčných žláz i když nebyly březí (Markey et al., 2001). Změny ve vývoji a
morfologii mléčných žláz v důsledku podání BPA byly rovněž potvrzeny i v dalších studiích
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na hlodavcích (Muñoz-de-Toro et al., 2005; Vandenberg et al., 2007). Tyto změny v prsní
tkáni jsou také dávány do souvislosti s možným zvýšením rizika pro karcinom prsu (Muñozde-Toro et al., 2005). Prsní tkáň není jediným místem účinků bisfenolu A. Bylo zjištěno, že
BPA ovlivňuje také vývoj reprodukčních orgánů exponovaných samic, u kterých se objevily
morfologické změny jako zmenšení vagíny a úbytek děložní sliznice, nebo zmnožení
estrogenních receptorů v děložní sliznici (Markey et al., 2005). I v této studii se vývojové
změny u dotčených orgánů projevily až v dospělosti po ukončení expozice BPA. V jiné práci
byl pozorován zrychlený vývoj a urychlení otevírání dělohy u samic vystavených během
svého nitroděložního vývoje PBA (Honma et al., 2002). Jelikož je známo, že prsní tkáň i
reprodukční ústrojí patří mezi orgány s ER, lze předpokládat, že pozorované změny mohou
být alespoň z části způsobeny interakcí BPA s ER a následnou změnou genové exprese. Toto
ovlivnění exprese klíčových genů může vést až ke změně vývoje dotčených orgánů (Markey
et al., 2005).
Po expozici potkaní kolonie BPA byly pozorovány poruchy meiotického dělení a
rozvoj aneuploidie (Hunt et al., 2003). Tato porucha je pak dávána do souvislosti jako hlavní
příčina potratů. Četnost pozorovaných abnormalit rostla se zvyšováním koncentrací BPA
(Hunt et al., 2003). Sugiura-Ogasawara et al. (2005) ve své práci dává zvýšený výskyt potratů
u člověka do souvislosti s účinkem BPA. Matky, které potratily, měly v krvi vyšší
koncentrace BPA než tomu tak bylo u matek, které donosily svoje dítě (Sugiura-Ogasawara et
al., 2005).
Morfologické změny po vystavení PBA však nejsou jen záležitostí ženských orgánů.
Samci exponovaní BPA běhen nitroděložního vývoje vykazovali zvětšení prostaty a
současnou redukci nadvarlete (Gupta, 2000). Tyto změny pak přetrvávaly i v dospělosti.
Dospělí samci také vykazovali sníženou produkci spermií (vom Saal et al., 1998). Při in vitro
experimentech se zjistilo, že pozorované zvětšení prostaty způsobované BPA lze blokovat
přídavkem antiestrogenů (Gupta, 2000). Z toho lze usuzovat, že tento toxický účinek je
způsobován aktivací estrogenního receptoru.
Při experimentech na laboratorních potkanech bylo zjištěno, že BPA způsobuje
urychlení pohlavní dospělosti samic. Samice exponované BPA začaly mít menstruační cyklus
výrazně dříve než u kontrolní skupiny (Howdeshell et al., 1999). Také byly pozorovány
změny v cykličnosti estrogenních hormonů a menstruačního cyklu u samic vystavených BPA
(Markey et al., 2003; Rubin et al., 2011). I tyto účinky mohou být způsobovány interakcí BPA
s ER v cílových tkáních.

24

Přímá schopnost bisfenolu A aktivovat ERα i ERβ byla prokázána již celou řadou
vědeckých studií (Blair et al., 2000; Coldham et al., 1997; Kitamura et al., 2005b; Krishnan et
al., 1993; Kuiper et al., 1998; Kurosawa et al., 2002; Matthews et al., 2001; Routledge et al.,
2000; Rubin, 2011; Soto et al., 1997). Mnohdy je BPA také přímo používán jako referenční
látka pro estrogenní aktivitu a ověření schopnosti testu měřit xenoestrogeny (Routledge a
Sumpter, 1996; Sohoni a Sumpter, 1998). Je důležité zmínit, že afinita BPA k estrogennímu
receptoru je přibližně o tři až čtyři řády nižší než je tomu u estradiolu. I tak se však BPA řadí
mezi nejvíce potentní xenoestrogeny.

3.1.2 Bisfenol A a androgenní receptor
Bisfenol A je také zkoumán ohledně svých účinků na androgenní receptor. Při in vitro
experimentech s využitím kvasinkového testu bylo zjištěno, že BPA má schopnost tento
receptor účinně inhibovat (Lee et al., 2003; Sohoni a Sumpter, 1998). V jiném testu
s využitím lidské buněčné linie se také potvrdilo, že BPA působí anti-androgenně, nicméně
v tomto experimentu bylo dosaženo jen částečné inhibice (Lee et al., 2003). I další vědecké
práce reportují schopnost vazby BPA na AR (Bonefeld-Jørgensen et al., 2007; Fang et al.,
2003; Kitamura et al., 2005b; Paris et al., 2002). Ve všech zmíněných studiích je BPA
diskutován jakožto silný anti-androgen.

3.1.3 Bisfenol A a tyroidní receptor
Bylo pozorováno, že BPA má schopnost vázat se na transtyretin (TTR) (Kudo a
Yamauchi, 2005). Další studie rovněž popisují slabou schopnost této látky vázat se na tyroidní
receptor a působit tak jakožto antagonista pro T3 (Freitas et al., 2011; Moriyama et al., 2002;
Sun et al., 2009). Jiné vědecké práce dokládají, že BPA může způsobovat změnu exprese
genů vázaných na tyroidní signální dráhu. Přesný mechanismus tohoto procesu však není
znám (Seiwa et al., 2004; Zoeller et al., 2005).

3.2 Polychlorované bifenyly
Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické, organické sloučeniny vyráběné a
masivně používané mezi 30. a 70. lety minulého století. Celkem do skupiny PCB patří 209
kongenerů, které byly součástí různých komerčně dostupných směsí. Do prostředí se PCB
dostávaly během výroby a používání, dnes je rizikové především nevhodné zacházení s
nebezpečným odpadem a staré ekologické zátěže. PCB jsou odolné látky s výraznou
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schopností bioakumulace v potravních řetězcích. Jsou také zařazeny na seznam persistentních
organických polutantů (POPs) podle Stockholmské konvence. Člověk může být PCB
vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem.

3.2.1 Polychlorované bifenyly a estrogenní receptor
Americká studie zabývající se délkou menstruačního cyklu a příjmem PCB v potravě
udává, že ženy, které více konzumovaly ryby kontaminované PCB, měly zkrácené
menstruační cykly (Mendola et al., 1997). Studie z evropského prostředí (Švédsko) potvrdila
tento trend a také udává kratší menstruační cyklus u žen s vyšším příjmem PCB z potravy
(Axmon et al., 2004). Je však nutné dodat, že měřené zkrácení cyklu bylo v obou případech
jen velmi malé nepřesahující jeden den. Další studie také dokládá zvýšený výskyt
nepravidelnosti menstruačního cyklu společně s vyššími koncentracemi PCB v krvi žen
(Cooper et al., 2005). Poruchy v cykličnosti menstruace mohou vést k anovulaci tedy stavu
kdy se vajíčko neuvolní z folikula. Opakování tohoto jevu může vést až k neplodnosti ženy.
Studie u kanadských žen dokládá signifikantní závislost mezi vyššími koncentracemi méně
chlorovaných PCB a výskytem anovulace v dané populaci (Gallo et al., 2016). Všechny tyto
výsledky naznačují, že PCB mají schopnost interagovat s estrogenním receptorem a
ovlivňovat tak hormonální regulaci.
Při in vitro experimentech na buněčných liniích byly zjištěny anti-estrogenní účinky
méně chlorovaných kongenerů PCB (Krishnan a Safe, 1993). U plně chlorovaného kongeneru
(PCB-209) se žádné estrogenní účinky neprojevily. Je známo, že PCB jsou v těle
metabolizovány na hydroxylované metabolity. Bylo prokázáno in vitro, že tyto metabolity
mají vysokou afinitu k ER a dokáží se účinně vázat do vazebného místa receptoru (Korach et
al., 1988; Schultz, 2002; Shiraishi et al., 2003). Také u chlorbenzoových kyselin, které jsou
rovněž považovány za metabolity PCB, byla měřena estrogenní aktivita pomocí kvasinkového
rekombinantního testu (Svobodová et al., 2009).

3.2.2 Polychlorované bifenyly a tyroidní receptor
Polychlorované bifenyly (PCB), zejména pak jejich hydroxylované metabolity, mají
vysokou míru podobnosti s tyroxinem T4, a proto je u těchto látek předpoklad, že mohou
interagovat s tyroidní signální dráhou. Bylo zjištěno, že PCB redukují hladinu tyroxinu v krvi
(Abdelouahab et al., 2008; Hagmar et al., 2001b; Persky et al., 2001; Schell et al., 2008;
Turyk et al., 2007) nebo zvyšují hladinu TSH (Osius et al., 1999; Schell et al., 2008). Tyto
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trendy snižování tyroidního hormonu v krvi a současné zvyšování hladiny TSH jsou
potvrzovány i v dalších studiích (Chevrier et al., 2007; Chevrier et al., 2008; Herbstman et al.,
2008; Takser et al., 2005). Některé studie však tento vztah nepotvrzují (Dallaire et al., 2008;
Dallaire et al., 2009; Longnecker et al., 2000; Lopez-Espinosa et al., 2010; Steuerwald et al.,
2000; Wang et al., 2005; Wilhelm et al., 2008). Tyto rozpory ve studiích mohou být dány
nejednotnou metodikou odběru vzorků, kde záleží na váze, věku jednotlivce a času odběru.
Nejednoznačnost ve výsledcích by mohly objasnit experimenty se zvířaty, které potvrdily, že
podání PCB má za následek snížení tyroxinu v krvi (Gauger et al., 2004; Hallgren et al., 2001;
Hallgren a Darnerud, 2002; Martin a Klaassen, 2010; Nishimura et al., 2002; van der Plas et
al., 2001; Viluksela et al., 2004). Bylo rovněž prokázáno, že tyto toxické účinky se projevují
také u mláďat, jejichž matky byly vystaveny dávkám PCB a jejich metabolitů (Crofton et al.,
2000; Donahue et al., 2004; Meerts et al., 2002; Meerts et al., 2004; Zoeller et al., 2000).
In vitro studie prokázaly, že PCB a jejich hydroxylované metabolity mají schopnost
interakce s tyroidním receptorem. Tato interakce spočívá v blokování receptoru a zabránění
tak navázání přirozeného hormonu T3 (Iwasaki et al., 2002). Schopnost metabolitů PCB
napodobovat tyroidní hormon je spojována s mírou chlorace daného kongeneru, ale ne
s počtem hydroxylovaných skupin (Arulmozhiraja et al., 2005). Také byla pozorována
schopnost PCB narušovat vazbu mezi tyroidním receptorem a DNA (Miyazaki et al., 2004).
Hydroxylované PCB nemusejí pouze interagovat s receptorem. Bylo také zjištěno, že tyto
látky negativně ovlivňují samotný metabolismus a tvorbu tyroidního hormonu (Schuur et al.,
1998a; Schuur et al., 1998b).

3.2.3 Polychlorované bifenyly a Ah receptor
Polychlorované bifenyly (PCB) jsou také považovány za jedny z kandidátů na ligandy
pro AhR. Behnisch et al. (2003) ve své práci naměřil celou řadu různých kongenerů PCB
pomocí modifikované buněčné linie s cílem zjistit možnou aktivaci AhR. Výsledky z jeho
studie naznačují, že většina ze zkoumaných PCB má schopnost vazby a aktivace AhR.
Jednotlivé kongenery měly různé afinity k receptoru a jako nejsilnější se ukázaly PCB-126 a
PCB-169 (Behnisch et al., 2003). Na druhou stranu novější studie, která rovněž využívá
buněčné linie k měření aktivity AhR, udává, že většina ze zkoumaných kongenerů PCB
vykazuje antagonistické účinky pro AhR a nikoliv agonistické (Brenerová et al., 2016).
Výjimkou v této studii byl kongener PCB-126, který i při tomto testu vykázal silný
agonistický účinek. Tento rozpor ve výsledcích je řešen i v jiných současných studiích. Wall
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et al. (2015) ve své práci uvádí, že většina z testovaných PCB vykázaly účinky parciálních
agonistů a také, že u těchto látek byl naměřen jak agonistický tak antagonistický účinek pro
AhR (Wall et al., 2015). Ve výsledku se dá shrnout, že PCB kombinují oba protichůdné
efekty. Tyto látky mají prokázanou schopnost vazby na AhR a záleží vždy na jednotlivém
kongeneru a jeho efektivnosti jestli u něho převáží aktivační či inhibiční účinky.

3.3 Polychlorované dibenzodioxiny
Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), často také zjednodušeně označované jako
dioxiny, jsou látky čistě antropogenního původu bez přirozeného zdroje v životním prostředí.
Tyto látky se v přírodě velmi pomalu rozkládají a jsou podobně jako PCB zařazeny na seznam
persistentních organických polutantů podle Stockholmské konvence (Annex C). Hlavními
zdroji dioxinů jsou spalovací procesy a chemický průmysl. K významným zdrojům dioxinů
patří spalování odpadů obsahujících chlorované látky. Díky svým hydrofobním vlastnostem
se dioxiny akumulují v tukových tkáních lidí i zvířat. Mezi nejvíce testované látky mezi
dioxiny patří 2,3,7,8-tetrachlor dibenzo-p-dioxin (TCDD).

3.3.1 Polychlorované dibenzodioxiny a estrogenní receptor
Série studií zabývající se možnými účinky TCDD na vývoj plodu u opic zjistily vážné
narušení prenatálního vývoje. Ze skupiny sedmi samic exponovaných TCDD pouze tři byly
schopné otěhotnět a jen jedna samice dokázala úspěšně porodit. Při snížení podávané dávky
bylo šest samic schopných otěhotnět a dvě úspěšně donosit své mladé (Allen et al., 1979;
Barsotti et al., 1979; Schantz et al., 1979). V jiné studii byla rovněž potvrzena zvýšená míra
potratů při vystavení samic vyššími koncentracemi TCDD. Při celkové dávce 1 μg/kg, která
jinak nevykazovala žádné jiné toxické účinky pro samice, docházelo k potratům u tří ze čtyř
těhotenství (McNulty, 1984). Tato snížená plodnost a zvýšená potratovost může být
způsobena disfunkcí vaječníků nebo také potlačením menstruačního cyklu a účinku estrogenů.
Studie zabývající se vlivem TCDD na hladiny ženských hormonů dokládá snížení koncentrací
estradiolu a progesteronu u 62 % jedinců. Toto snížení vede až k anovulaci (Barsotti et al.,
1979). U nižších dávek TCDD se však tento jev nepozoroval (Allen et al., 1979). Na druhou
stranu Shiverick a Muther (1983) ve své práci žádnou změnu u hladin hormonů laboratorních
potkanů nepozorovali. Dá se tady předpokládat, že tyto účinky jsou koncentračně a druhově
závislé.
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Studie estrogenních účinků TCDD na buněčné linií MCF-7 dokládají schopnost této
látky účinně inhibovat odpověď estradiolu. Sekrece proteinů řízených estrogenním
receptorem a také samotná proliferace buněk byla snížena po přídavku dioxinu (Biegel a Safe,
1990; Gierthy et al., 1987; Gierthy a Lincoln, 1988). Na druhou stranu Balaguer et al. (1999)
ve své práci užívající pozměněnou buněčnou linii MCF-7 naměřili slabý agonistický účinek
TCDD. Oproti ostatním látkám v testu se dioxin ukázal jako slabý parciální agonista. Při testu
na jiné buněčné linii (HeLa) v rámci stejné publikace však byl naměřen antagonistický účinek
TCDD (Balaguer et al., 1999). Autoři tuto dvojznačnost ve výsledcích vysvětlují tím, že tato
látka nepůsobí přímo na estrogenní receptor, ale její estrogenní účinek je zprostředkován Ah
receptorem, který následně ovlivňuje estrogenní receptor pozitivně nebo negativně v jedné
nebo druhé buněčné linii. Jiné vysvětlení pro anti-estrogenní účinek TCDD může být zvýšená
hydroxylace estrogenů. Dioxin reaguje v buňkách s AhR a následně exprimované enzymy
metabolizují (hydroxylují) estradiol (Gierthy et al., 1988). V jiné studii byl také zaznamenán
úbytek samotných estrogenních receptorů u buněčné linie MCF-7 vystavené účinkům TCDD
(Harris et al., 1990). I tento jev může vysvětlovat pozorované anti-estrogenní aktivity TCDD.
Celkově lze shrnout, že TCDD může způsobovat vážné vývojové poruchy související
s hormonální signalizací. Na buněčné úrovni byly měřeny anti-estrogenní účinky, ale není
doposud znám přesný mechanismus tohoto působení. Předpokládá se zapojení několika
faktorů v tomto procesu.

3.3.2 Polychlorované dibenzodioxiny a Ah receptor
Bylo prokázáno mnoha studiemi, že 2,3,7,8-tetrachlor dibenzo-p-dioxin (TCDD) má
schopnost přímé vazby a aktivace Ah receptoru (Bradfield et al., 1991; Goodman a Sauer,
1992; Fernandez-Salguero et al., 1996; Pohjanvirta et al., 1999; Tuomisto et al., 1999;
Mimura a Fujii-Kuriyama, 2003). Tato látka je obecně považována za nejvíce toxický
kongener a jelikož není znám žádný přirozený (tělu vlastní) ligand na AhR, používá se
jakožto referenční substance při studiích AhR ligandů. Díky tomu lze také najít v literatuře
označení dioxin response element (DRE) pro vazebné místo na DNA, na které se váže
aktivovaný AhR-ARNT komplex.
Díky podobnosti ve své struktuře lze předpokládat, že i další halogenované
dibenzodioxiny budou mít schopnost aktivovat AhR. To se také prokázalo v navazujících
experimentech využívajících buněčné linie (Behnisch et al., 2003; Olsman et al., 2007; Wall
et al., 2015). Tyto studie se nezaměřily pouze na chlorované dibenzodioxiny, ale zabývaly se i
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látkami, kde byl jeden nebo i více atomů chloru nahrazeny atomem bromu. Všechny
zkoumané látky v těchto článcích však měly afinitu k receptoru vždy nižší než referenční
látka 2,3,7,8-tetrachlor dibenzo-p-dioxin s jedinou vyjímkou u látky 2-brom,3,7,8-trichlor
dibenzodioxin, která vykázala vyšší afinitu ve studii od autorů Wall et al. (2015). Ostatní
dibenzodioxiny měly afinitu k AhR v průměru dva až desetkrát nižší než referenční látka.

3.4 Polychlorované dibenzofurany
Polychlorované dibenzofurany (PCDF) jsou strukturně velmi podobné látky jako
dibenzodioxiny, a tak lze u nich rovněž předpokládat podobné vlastnosti.
Studie prováděné na buněčných liniích potvrdily tyto předpoklady a vykázaly relativně
silné agonistické účinky halogenovaných dibenzofuranů na AhR (Behnisch et al., 2003;
Olsman et al., 2007; Wall et al., 2015). Afinita vybraných látek však byla vždy nižší než u
referenční látky TCDD. Wall et al. (2015) ve své práci také diskutuje možnost, že nahrazení
atomu chloru atomem bromu na struktuře dibenzofuranu vede k lepší dispozici dané molekuly
zapadnout do vazebného místa na receptoru a tedy k větší potenci. Tím by se dibenzofurany
lišily od dibenzodioxinů, u kterých se očekává spíše opačný trend (Wall et al., 2015).

3.5 Bromované zpomalovače hoření
Bromované zpomalovače hoření (BFR) je skupina látek mezi které patří
tetrabrombisfenol A (TBBPA), polybromované difenylethery (PBDE), polybromované
bifenyly (PBB) a hexabromcyklododekan (HBCDD). Tyto látky patří mezi relativně nové
polutanty v životním prostředí a užívají se v řadě produktů v domácnostech jako např.:
elektronické zařízení, barvy, bytové textilie, nábytek atd. V současné době jsou komerční
směsi PBDE a HBCDD zařazeny na seznam persistentních organických polutantů (POPs)
podle Stockholmské konvence.

3.5.1 Bromované zpomalovače hoření a tyroidní receptor
TBBPA a PBDE vykazují ještě větší strukturní podobnost s tyroxinem než je tomu u
PCB, a proto lze u nich předpokládat i podobné vlastnosti. Vědecké studie u lidí zjistily
souvislost mezi expozicí PBDE a koncentracemi TSH v krvi (Chevrier et al., 2010; Hagmar et
al., 2001a). Při experimentech na laboratorních potkanech se zjistilo, že jednotlivé kongenery
a komerčně dostupné směsi PBDE snižují hladinu tyroidních hormonů v krvi (Fowles et al.,
1994; Hallgren et al., 2001; Lee et al., 2010; Stoker et al., 2004; Zhou et al., 2001). Rovněž
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bylo pozorováno, že expozice PBDE u březích samic má za následek snížení hladiny tyroxinu
u plodu (Kim et al., 2009; Kodavanti et al., 2010; Zhou et al., 2002). Tento vztah mezi PBDE
a koncentracemi T4 v krvi byl rovněž pozorován u multigenerační studie, která používala jen
malé dávky PBDE (Kuriyama et al., 2007).
In vitro studie zkoumající účinky TBBPA prokázaly přímou schopnost této látky
vazby na tyroidní receptor (Hofmann et al., 2009; Kitamura et al., 2005a; Kitamura et al.,
2005b). Důležité poznatky přinesly také studie zabývající se možnými metabolity TBBPA a
PBDE. U těchto metabolitů se zjistila vyšší hormonální aktivita než u jejich výchozích
molekul (Li et al., 2010).
Samostatnou kapitolou by mohly být také „nové“ bromované zpomalovače hoření,
které se začaly používat jakožto náhražky v posledních letech kvůli zákazu komerčních směsí
PBDE. Studie látky 2,4,6-tribromfenol, která se řadí mezi nové BFR, demonstrovala vážné
narušení thyroidní rovnováhy u laboratorních potkanů (Lee et al., 2016).

3.6 Ftaláty
Ftaláty (estery kyseliny ftalové) jsou organické sloučeniny používané jako
změkčovadla plastických hmot bezmála sto let. Uplatňují se především při výrobě PVC a
výslednému materiálu dávají měkkost, pevnost, průhlednost, průsvitnost i odolnost. Ftaláty
jsou obsaženy v kosmetice, adhezivech, barvách i pesticidech. Jedná se o skupinu asi 40 látek
s různými vlastnostmi. I přes zákaz používání některých ftalátů pro dětské hračky, řada jiných
ftalátů je běžně používána.

3.6.1 Ftaláty a estrogenní receptor
Studie zabývající se zvýšeným výskytem prepubertálního rozvoje prsu u dětí na
ostrově Portoriko dává tento jev do souvislosti se zvýšenými koncentracemi ftalátů v krvi
(Colon et al., 2000). Mezi nejčastěji měřený ftalát patřil di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), který
zároveň dosahoval nejvyšších koncentrací i více jak 1 mg/L v krvi. Celkově byly měřeny
nejrůznější ftaláty až u 68 % testovaných jedinců (Colon et al., 2000). Série studií u
laboratorních potkanů dokládá pozorovanou embryo-toxicitu ftalátů (Agarwal et al., 1985;
Ema et al., 1992; Ema et al., 1993; Ema et al., 1994). Je však nutné uvést, že v těchto studiích
byly užívané velmi vysoké dávky ftalátů neporovnatelné s environmentálními koncentracemi.
Při testech in vitro byla zjištěna schopnost vybraných ftalátů inhibovat estrogenní
receptor a znemožňovat tak navázání přirozeného hormonu estradiolu (Jobling et al., 1995).
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Měřené inhibice však byly jen malé a nepodařilo se proměřit celou křivku toxického
působení. Na druhou stranu při jiném testu na lidských buněčných liniích byl naměřen
agonistický účinek pro ER. Ani u tohoto testu však nebyla proměřena celá křivka (Jobling et
al., 1995). Dvojznačnost v těchto výsledcích naznačuje možné dvojí působení ftalátů. V jiné
studii užívající kvasinkový estrogenní test byly měřeny agonistické účinky vybraných ftalátů
na ER (Harris et al., 1997). I když byly měřené aktivity jen nízké, podařilo se u několika látek
naměřit celou toxikologickou křivku ukazující na parciální agonismus těchto látek.

3.6.2 Ftaláty a tyroidní receptor
Studie porovnávající množství ftalátů v moči s koncentrací tyroxinu v krvi našla u
těhotných žen negativní korelaci těchto hodnot (Huang et al., 2007). Tento vztah byl rovněž
pozorován v obdobných studiích u mužů a dětí (Boas et al., 2010; Meeker et al., 2007).
Laboratorní testy na zvířatech také prokázaly, že podávání ftalátu způsobuje snížení hormonů
T3 a T4 v organismu (O’Connor et al., 2002).
V in vitro experimentech se zjistilo, že vybrané ftaláty mohou inhibovat příjem T3 do
buněk (Shimada a Yamauchi, 2004) a také, že tyto látky se mohou vázat na transtyretin
(Ishihara et al., 2003). Rovněž byla v in vitro experimentech pozorována inhibice exprese
genů regulovaných tyroidním receptorem (Sugiyama et al., 2005). Tyto výsledky by mohly
naznačovat přímou inhibici tohoto receptoru.

3.7 Pesticidy
Pesticidy jsou širokou skupinou látek s biocidními účinky produkovaných za účelem
hubení rostlinných škůdců. Samotný výraz pesticidy v sobě zahrnuje další podskupiny jako
herbicidy, insekticidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, fungicidy, molluskocidy, rodentocidy
a další. I přes používání těchto látek v domácnostech nebo nejrůznějších průmyslových
odvětvích, hlavní využití nacházejí v zemědělství.

3.7.1 Pesticidy a estrogenní receptor
Bylo zjištěno na lidských tkáňových buňkách, že insekticidní látky endosulfan,
dieldrin a toxafen mají estrogenní účinky (Soto et al., 1994). Všechny tyto látky jsou
v současné době zakázány v ČR a také jsou vedeny jako persistentní organické polutanty
(POPs) podle Stockholmské konvence.
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V současné době se hojně používají jako insekticidní přípravky pyretroidy. Tyto látky
nyní tvoří majoritu na trhu syntetických insekticidů a jsou běžnou součástí komerčních
výrobků, například domácích insekticidů a repelentů. V koncentracích používaných v těchto
produktech mívají kromě insekticidních vlastností i vlastnosti repelentní. Tyto látky jsou
v současné době dávány do souvislosti se zhoršeným zdravím u mužů jako například snížená
kvalita semene nebo poškození DNA u spermií (Jurewicz et al., 2015; Koureas et al., 2012;
Radwan et al., 2015; Saillenfait et al., 2015). Při testech na tkáňových liniích byl měřen
estrogenní efekt indukovaný několika pyretroidy (bifenthrin, cypermethrin, deltamethrin,
fenvalerát, permethrin a sumithrin). Tento účinek bylo možné blokovat přídavkem inhibitorů
pro estrogenní receptor, a tak lze předpokládat schopnost těchto látek vázat se na aktivní
místo na ER (Chen et al., 2002; Garey a Wolff, 1998; Go et al., 1999; Wang et al., 2007; Zhao
et al., 2008). Na druhou stranu v několika studiích používající tkáňové buňky se nepodařilo
prokázat žádné agonistické účinky na ER (Andersen et al., 2002; Brander et al., 2012; Kojima
et al., 2005). Vybrané pyretroidy byly také měřeny pomocí estrogenního kvasinkového testu.
Při těchto experimentech byl však měřen jen slabý agonistický účinek některých látek (Taylor
et al., 2010; Tyler et al., 2000). V několika studiích byly také měřeny anti-estrogenní účinky
pyretroidů (Kim et al., 2004; Kojima et al., 2004) nebo i dvojí efekt jak slabě agonistický tak
antagonistický (Du et al., 2010). Všechny tyto výsledky dávají celkový obraz pyretroidů, kde
tyto látky mají schopnost se vázat do vazebného místa na ER, ale jejich schopnost daný
receptor aktivovat je jen omezená, a tak působí jak agonisticky, tak současně blokují vazebné
místo pro navázání přirozeného ligandu.
Další z pesticidů, u kterého se prokázaly estrogenní účinky je methoxychlor. Při
testech s laboratorními zvířaty bylo zjištěno, že methoxychlor ovlivňuje plodnost samic a také
způsobuje zkracování těhotenství (Cummings, 1997). Tato látka také ovlivňuje vývoj plodu a
mláďat. Samci narozené matkám vystavených dávkám methoxychloru vykazovali menší
objem semených váčků, nižší počet spermií, celkově menší růst, pozdější fázi puberty a
pozměněné sociální chování (Cummings, 1997). Novější studie od Du et al. (2014) potvrzují
pozorované změny a přidávají přesnější analýzu exprese jednotlivých genů odpovědných za
metabolizmus steroidů a vývoj spermií, které jsou u těchto jedinců ovlivněny (Du et al.,
2014). Některé studie uvádějí, že účinky methoxychloru jsou způsobeny až metabolitem této
látky. Gaido et al. (1999) naměřili u metabolitu methoxychloru silné agonistické účinky pro
ER pomocí lidské buněčné linie. Na druhou stranu jiné in vitro studie používají přímo
nemetabolizovaný methoxychlor rovněž vykazují relativně silné agonistické účinky pro ER
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(Bistan et al., 2012; Kojima et al., 2004; Legler et al., 1999). Je tedy zřejmé, že obě látky jak
samotný methoxychlor tak jeho metabolit jsou agonisty pro estrogenní receptor.

3.7.2 Pesticidy a androgenní receptor
Některé pesticidy jsou také studovány pro své androgenní účinky. Mezi nejvíce
diskutované patří vinclozolin a methoxychlor. Bylo zjištěno, že expozice vinclozolinu během
vývoje jedince způsobuje v dospělosti snížený počet spermií v ejakulátu a zvýšený výskyt
neplodnosti. Také negativně ovlivňuje vývoj prostaty. Na druhou stranu expozice už
dospělých jedinců žádné tyto efekty nevykazovaly (Kelce a Wilson, 1997; Kelce et al., 1997).
Při in vitro experimentech byl měřen anti-androgenní účinek vinclozolinu. Tento inhibiční
účinek byl ještě vyšší u metabolitů této látky, které dokázaly zcela inhibovat účinek
testosteronu. U nemetabolizovaného vinclozolinu se nepodařilo proměřit celou inhibiční
křivku (Wong et al., 1995). Schopnost účinně inhibovat AR byla potvrzena také u dalších
studií užívajících buněčné linie nebo kvasinkové testy (Kojima et al., 2004; Sohoni a
Sumpter, 1998).
Také methoxychlor byl zkoumán pro své anti-androgenní účinky. Několik studií uvádí
u této látky inhibiční působení na AR (Fischer, 2004; Gray et al., 2001). Uvedené studie
nicméně neuvádějí žádné citace ani měřená data pro tyto závěry. Jediné dvě studie dokládající
schopnost methoxychloru vázat se a inhibovat androgenní receptor jsou Kojima et al. (2004) a
Sonneveld et al. (2005). V obou studiích by měřen relativně slabý anti-androgenní účinek.

3.7.3 Pesticidy a tyroidní receptor
Vědecké studie naznačují, že některé pesticidy mohou mít tyroidní účinky. U
laboratorních zvířat byl zaznamenán úbytek tyroidních hormonů po podání 1,1,1-trichlor-2,2bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), hexachlorbenzenu (HCB) a směsí pesticidů (Alvarez et al.,
2005; Foster et al., 1993; Rozman et al., 1986; Rawlings et al., 1998; Scollon et al., 2004).

3.7.4 Pesticidy a Ah receptor
Pesticidy rovněž patří mezi potenciální ligandy pro AhR. Schopnost aktivace tohoto
receptoru vybranými pesticidy byla experimentálně měřena pomocí dvou buněčných linií.
Autoři studie uvádějí, že tři ze dvaceti dvou zkoumaných látek vykázaly agonistický účinek
pro AhR (Long et al., 2003). Je však nutné dodat, že měřené hodnoty byly jen velmi malé
téměř na hranici detekovatelnosti i při použití nejvyšších koncentrací. Jiná studie zabývající se
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celou škálou pesticidů uvádí, že jedenáct ze dvou set látek vykázalo agonistický účinek pro
AhR (Takeuchi et al., 2008). I u této studie byly měřené hodnoty pro pesticidy jen velmi malé
v porovnání s referenčními látkami. U žádného pesticidu se nepodařilo proměřit celou křivku
toxického působení.

3.8 DDT
DDT (celým názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) patří k nejznámějším
celosvětově rozšířeným polutantům. DDT je bezbarvá krystalická látka užívaná v minulosti
jako insekticid pro zemědělské využití a také se masivně používal v domácnostech a životním
prostředí například pro hubení komárů. Poprvé bylo DDT syntetizováno v roce 1874. Jeho
insekticidní účinky však byly objeveny až v roce 1939. DDT bylo používáno hlavně v 50 a 60
letech minulého století. V Československu byl zakázán v roce 1974, ale ještě několik let se
používal například pro likvidaci vši vlasové.

3.8.1 DDT a estrogenní receptor
První vědecké práce popisující možné estrogenní účinky DDT byly vydány
v sedmdesátých letech. Studie zabývající se rapidním úbytkem tuleňů v Baltském moři dávají
tento jev označovaný jako Baltic Seal Disease Complex (BSDC) do souvislosti s vysokým
výskytem organických sloučenin jako PCB a DDT. U volně žijících živočichů byly nalézány
abnormality a mnohá poškození samičích pohlavních orgánů, střev a nadledvin. Poruchy
správné funkce dělohy byly pozorovány u 30 až 70 % tuleních samic. Také byly nacházeny u
tuleňů ve zvýšené míře nádory dělohy (Bergman a Olsson, 1985; Bergman et al., 1994; Helle
et al., 1976a; Helle et al., 1976b; Helle, 1980; Jensen a Jansson, 1976; Haraguchi et al., 1992).
Tyto toxické účinky by mohly být alespoň z části způsobeny narušením hormonální regulace
v cílových orgánech. Také bylo zjištěno, že ženy s vyššími koncentracemi DDT v krvi měly
v průměru kratší menstruační cykly (Windham et al., 2005). Toto měření bylo prováděno na
skupině padesáti asijských žen a uváděné zkrácení cyklu bylo až 4 dny.
Schopnost DDT přímé vazby a aktivace estrogenního receptoru byla měřena již
několika in vitro experimenty (Andersen et al., 1999; Chen et al., 1997a; Coldham et al.,
1997; Shelby et al., 1996; Soto et al., 1994). Estrogenní účinky DDT byly také potvrzeny in
vivo na laboratorních potkanech (Shelby et al., 1996). Měřená afinita DDT k receptoru je vždy
podstatně nižší než u estradiolu nicméně stále srovnatelná s dalšími xenoestrogeny. Hodnoty
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EC50 se pohybovaly od 5 x 10-7 až do 2 x 10-6 M v závislosti na měření (Andersen et al.,
1999).

3.8.2 DDT a androgenní receptor
Androgenní účinky pro DDT nejsou předmětem takového zájmu jako jeho estrogenní
působení, přesto několik vědeckých prací popisuje jeho možné působení na AR. Kelce et al.
(1995) dávají ve své práci zvýšený výskyt pohlavních abnormalit u lidí a volně žijících
živočichů do souvislosti s vysokými koncentracemi DDT. Autoři této studie uvádějí, že DDT
má sice estrogenní účinky ale rovněž i anti-androgenní (Kelce et al., 1995). Také novější
studie uvádějí schopnost DDT vázat se na AR a tím blokovat navázání přirozeného hormonu
(Danzo, 1997; Fang et al., 2003; Gray et al., 2001; Sonneveld et al., 2005). Uvedené studie se
shodují v tom, že afinita DDT k AR je dokonce vyšší než k ER, nicméně vždy jedná jen o
antagonistické působení. Danzo ve své studii také prováděl experiment zda DDT dokáže
ovlivňovat vazbu testosteronu na transportní protein globulin. U tohoto pokusu se však žádný
inhibiční účinek neprojevil (Danzo, 1997).

3.9 Polycyklické aromatické uhlovodíky
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou neutrální nepolární látky, které jsou
tvořeny dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry. Fyzikálně-chemické
vlastnosti závisejí na tvaru a molekulové hmotnosti. S rostoucí velikostí molekuly roste bod
tání, bod varu, klesá rozpustnost ve vodě a tenze par. K významným přírodním zdrojům PAU
patří lesní a stepní požáry a vulkanická činnost. Tyto látky vznikají také metabolismem
některých bakterií, hub i vyšších rostlin. Dominantní jsou však zdroje antropogenní. Jde
především o spalování fosilních paliv při nedostatku kyslíku.

3.9.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky a Ah receptor
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou v souvislosti s AhR studovány
převážně co do tvorby metabolitů, které pak mohou mít toxický efekt na nejrůznější
makromolekuly v buňce. Je známo, že enzymy jejichž tvorba je řízena AhR mají za následek
tvorbu metabolitů PAU schopných přímé interakce a poškozování DNA.
V této práci je však hlavní pozornost věnována ligandům pro AhR, mezi kterými hrají
PAU také svoji roli. Bylo zjištěno, že látky jako benzo[a]pyren a 3-methylcholanthren jsou
ligandy pro AhR (Nebert et al., 2004). V jiných studiích využívající buněčné linie byla rovněž
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prokázána vazba a aktivace AhR vybranými PAU. Mezi nejvíce potentní látky patřily
benzo[k]fluoranthen, dibenzanthracen, indeno(1,2,3)pyren a chrysen (Clemons et al., 1998;
Behnisch et al., 2003). V další studii zkoumající přímou vazbu a aktivaci AhR třiceti
vybranými polycyklickými aromatickými uhlovodíky bylo zjištěno, že hned 28 zástupců je
schopno tento receptor aktivovat (Machala et al., 2001). Měřené látky měly vždy rozdílnou
afinitu k receptoru. Mezi látky s nejvyšší afinitou patřily benzo[b]fluoranthen,
dibenzo[a,h]anthracen a dibenzo[a,k]fluoranthen (Machala et al., 2001). V této studii bylo
rovněž zjištěno, že prodloužení doby expozice vede ke snížení odpovědi a menší měřené
afinitě PAU k receptoru. Tento jev by se dal vysvětlit tvorbou metabolitů PAU, které mají
nižší schopnost daný receptor aktivovat. Další studie by však byly třeba na prokázání tohoto
efektu.

3.10 UV-filtry
Mezi další chemické látky schopné narušovat hormonální regulaci patří UV-filtry,
které se používají v opalovacích krémech a dalších produktech. U studie na potkanech bylo
zjištěno, že tyto látky způsobují snížení hladiny T4 v krvi (Jarry et al., 2004; Klammer et al.,
2007; Schmutzler et al., 2007; Seidlova-Wuttke et al., 2006) a také, že mohou snižovat
metabolickou transformaci tyroxinu na trijodtyronin (Klammer et al., 2007; Schmutzler et al.,
2004).

3.11 Polyfenoly
Polyfenoly je souhrnné označení pro širokou skupinu látek převážně přírodního
původu. Charakteristická je pro ně přítomnost několika fenolových skupin ve své struktuře.
Přestože se jedná o látky s obdobnou chemickou strukturou, dají se mezi nimi vymezit
jednotlivé podskupiny. Mezi takové skupiny patří například fenolové kyseliny, taniny nebo
flavonoidy. Posledně jmenované flavonoidy jsou známé pro své antioxidační působení a
celkové kladné působení na lidské zdraví. Hlavními zdroji těchto látek jsou ovoce, zelenina
nebo také víno.

3.11.1 Polyfenoly, flavonoidy a Ah receptor
Studie zabývající se těmito látkami ukázaly, že některé flavonoidy mají schopnost
aktivovat Ah receptor (Amakura et al., 2003; Amakura et al., 2008). U všech měřených látek
však byla jejich afinita k receptoru jen velmi nízká v porovnání s referenčním dioxinem.
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Na druhou stranu většina z testovaných přírodních polyfenolů a flavonoidů se ukázala
být účinnými antagonisty pro AhR. Celkem u dvaceti sedmi látek se prokázaly inhibiční
účinky pro Ah receptor (Amakura et al., 2008). Měřené hodnoty antagonistického působení
IC50 byly v průměru nižší než u agonistického, a tak lze předpokládat celkový inhibiční
účinek těchto látek na AhR. To se také potvrdilo při experimentu se směsným extraktem ze
zeleniny a ovoce bohatým na flavonoidy, kde malé dávky tohoto extraktu vykázaly
antagonistický efekt a vysoké dávky agonistický (Amakura et al., 2008).
Fenolické látky jako katechin a jemu podobné jsou rovněž obsaženy v zeleném čaji.
Ve studii zabývající se možným účinkem extraktu ze zeleného čaje na AhR bylo zjištěno, že
tento extrakt bohatý na katechin má silné antagonistické účinky pro receptor. Při analýze
přesného složení extraktu byly identifikovány látky odvozené od katechinu odpovědné za toto
působení (Palermo et al., 2003).

3.12 Fytoestrogeny
Fytoestrogeny jsou širokou skupinou chemických látek přírodního původu, jejichž
struktura a velikost molekuly je podobná estrogenům, a tak mohou různými mechanismy
ovlivňovat hormonální rovnováhu v organismu. Nejrozšířenější fytoestrogeny jsou
isoflavony, lignany, kumestany a stilbeny. Téměř všechny druhy ovoce a zeleniny v naší
běžné stravě obsahují malá množství řady těchto látek. Hlavním zdrojem isoflavonů jsou
sojové boby obsahující genistein a daidzen. V současné době je na trhu k dispozici řada
potravinových doplňků obsahujících směsi nejrůznějších fytoestrogenů, vitamínů a minerálů.
Tyto doplňky jsou určeny ženám v klimakteriu nebo post menopauze, u kterých mají
napomáhat s obtížnostmi v důsledku kolísání hladin estrogenů.

3.12.1 Fytoestrogeny a estrogenní receptor
Klinické a experimentální studie zabývající se vztahem fytoestrogenů na lidské zdraví
vydávají nejasné a někdy i protichůdné výsledky. Při in vitro testech bylo zjištěno, že téměř
všechny isoflavony mají schopnost aktivovat ERα i ERβ. Vyšších afinit bylo dosahováno pro
ERβ než ERα (Casanova et al., 1999; Kuiper et al., 1998; Patisaul a Jefferson, 2010; Pfitscher
et al., 2008). Uvádí se, že isoflavon genistein má 30 krát vyšší potenci aktivovat ERβ než
ERα. Tato rozdílnost v selektivitě isoflavonů vede k rozdílným fyziologickým efektům,
protože oba typy estrogenního receptoru nejsou přítomny rovnoměrně v lidském těle a mohou
regulovat odlišné geny (Patisaul a Jefferson, 2010). Například aktivace ERβ u prsních nádorů
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mění buněčný cyklus a způsobuje potlačení proliferace, kdežto aktivace ERα má přesně
opačný účinek (Chang et al., 2006). Kvůli tomu se také udává příznivý účinek fytoestrogenů
v prevenci rakoviny prsu.
Fytoestrogeny mohou také ovlivňovat syntézu a transport steroidních hormonů v těle.
Některé fytoestrogeny se dokáží vázat na transportní protein globulin (Dechaud et al., 1999).
Touto interakcí znemožňují navázání steroidních hormonů a mění tak poměr volných a
vázaných estrogenů v krvi. Fytoestrogeny také dokáží interagovat s enzymy odpovědné za
biosyntézu estrogenů. Coumestrol i genistein mají schopnost inhibovat enzym 17bhydroxysteroid oxidoreduktasu a utlumovat tak konverzi estronu na estradiol (Patisaul a
Jefferson, 2010). Rovněž i další enzymy odpovědné za metabolizmus hormonů jako například
aromatasa nebo 5α-reduktasa mohou být ovlivněny fytoestrogeny (Chen et al., 1997b; Evans
et al., 1995; Pelissero et al., 1996; Wang et al., 1994).
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4 Interakce látky s receptorem
V rané farmakologii a toxikologii se nahlíželo na toxické látky jen podle jejich
terapeutického účinku bez znalosti přesného mechanismu působení. První zmínky, že
chemická látka reaguje ve tkáni s jakousi substancí (receptorem) se začaly objevovat až na
počátku 20. století. Nicméně stále ještě bez přesné znalosti struktury onoho receptoru. V této
době se začíná formulovat teorie receptoru (z angl. výrazu receptor theory), která s drobnými
obměnami platí dodnes. První vědci, kteří stáli u zrodu této teorie, byli John Newport Langley
a Paul Ehrlich. Langley přišel s touto teorií při studiu účinku nikotinu na nervová zakončení,
Ehrlich při zjišťování selektivity imunitní odpovědi. Takřka v téže době se také začaly
objevovat první pokusy popisu činnosti těchto receptorů pomocí matematických vztahů. To
vyžadovalo určité znalosti z fyziky a matematiky, které však byly méně časté mezi
farmakology. Na počátku těchto prvních matematických úvah stál Archibald Vivian Hill,
který začal studovat matematiku na slavné Trinity College, ale v průběhu studia přešel
k přírodním vědám, fyziologii a chemii pod vedením prof. Langley. Hill se ve své práci
zabýval vztahem dávky nikotinu na měřené rovnovážné odpovědi. Zjistil, že tento vztah není
lineární ale exponenciální. Vysvětlení pro toto chování viděl v difuzních silách a v pozvolném
kombinování látky s další substancí ve svalu (Hill, 1909). Tato substance se v té době
označovala Langleyho termínem „receptive substance“ - později receptor. Ve svých prvních
vědeckých článcích z roku 1909 a 1910 Hill jako první popisuje matematický vztah dávky a
účinku. Tento vztah je od té doby znám jako „Hill equation“. Sám Hill si byl vědom toho, že
onen vztah nemá jasnou oporu ve fyzice a dodává, že je to spíše nejlepší popis toho co sám
naměřil. Nicméně fyzikální popis chemické reakce (v té době už známý Law of mass action)
je v dobré shodě s Hillovou rovnicí. Tento první matematický popis započal rozvoj početní
nebo také matematické či teoretické farmakologie. Sám Hill získal v roce 1922 nobelovu
cenu, ale ze své jiné úspěchy ve svalové fyziologii a energetice. Další z významných vědců ve
farmakologii byl Alfred Joseph Clark, který přichází se stejnými úvahami a matematickým
popisem jako Hill. Clark se ve své práci nechává inspirovat matematickým popisem adsorpce
plynu na pevné fázi, který v té době byl znám jako Langmuirův zákon (Langmuir, 1918).
Jelikož oba matematické vztahy jsou velice podobné, uvádí se také tento vzorec jako HillLangmuir equation. Tento vztah ligandu a receptoru se tedy nejvíce blíží adsorpci látky na
povrch, kde hlavní faktor hraje difuze jednotlivých molekul a afinita k vazebnému místu.
Výsledkem tohoto vztahu je pak procentuální obsazenost všech dostupných vazebných míst.
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Rovnice 1: Zápis Hill equation, kde y je frakce receptorů okupovaných ligandem, KD je
disociační konstanta reakce (Místo KD se často uvádí v zápisu EC50 měřené křivky. Obě
hodnoty jsou prakticky totožné), [L] je molární koncentrace ligandu a n je Hill koeficient
značící strmost křivky.

Ve třicátých letech minulého století se také začínají objevovat první práce popisující
matematický vztah antagonisty a agonisty. Jako první popsal tento vztah John Henry Gaddum
ve svém krátkém článku z roku 1937 (Gaddum, 1937). V dnešní době se tento vztah běžně
označuje jako Gaddumova rovnice a popisuje vztah dvou ligandů soupeřících o vazebné místo
na receptoru. Rovnice 2 udává zápis Gaddumovy rovnice. Kdybychom dosadili jako
koncentraci antagonisty [B] nulu, dostaneme Hillovu rovnici, kde parametr n je roven jedné.
Je nutné uvést, že Gaddumova rovnice, stejně jako Hillova rovnice, vypočítává pouze
procentuální obsazenost dostupných receptorů, ale nikoliv měřenou toxikologickou odpověď.
V té době ještě nebyl znám jasný vztah mezi aktivovaným receptorem a účinkem.
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Rovnice 2: Zápis Gaddumovy rovnice, kde y je frakce receptorů okupovaných agonistou, KA
a KB jsou disociační konstanty pro agonistu a antagonistu, [A] a [B] jsou molární koncentrace
agonisty a antagonisty.

Nejasného vztahu mezi množstvím navázaného ligandu na receptor a měřenou
odpovědí si byli vědomi všichni tehdejší vědci (Hill, Clark, Gaddum), ale nikdo tento problém
nedokázal vyřešit. Tento problém se stal ještě palčivějším po objevu parciálních agonistů,
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tedy látek, které nemohou dosáhnout na maximální měřený efekt v daném testu. V roce 1956
přichází Robert Stephenson s myšlenkou, že je třeba rozlišovat afinitu dané látky k receptoru
a schopnost daný receptor skutečně aktivovat. Tuto další vnitřní schopnost látky nazval
efektivnost (anglicky efficacy; Stephenson, 1956). Stephensonovy myšlenky byly spíše
teoretické a založené na experimentálním pozorování než odvozené z matematickofyzikálních zákonů. Přesto byly jeho teorie přijímány a hojně diskutovány mezi tehdejšími
farmakology. Často byly také nesprávně pochopeny. Stephenson dále zavádí veličinu stimul,
která je určena jako součin procentuálního zastoupení receptorů s navázaným ligandem a
efektivnosti dané látky. Ovšem stále neudává jasný vztah mezi touto veličinou stimul a
měřeným toxikologickým účinkem. I když byla Stephensonova práce převážně teoretická, na
jeho myšlenkách stavěli další výzkumníci zabývající se účinkem agonistů na receptor.
Z dnešního pohledu se zdá logické, že za onou vlastností efektivnost látky (efficacy)
se skrývá schopnost účinně způsobovat konformační změnu receptoru do aktivního stavu.
Jedním z vědců, který v této oblasti učinil významné pokroky, byl Jeffries Wyman. Už v roce
1951 měl Wyman myšlenku, že by se dalo vysvětlit chování vazby kyslíku na hemoglobin při
připuštění dvou rozdílných konformací hemoglobinu (Wyman a Allen, 1951). Teorie o dvou
stavech receptoru (two-state model) byla rozvíjena a přijímána mezi vědci v 60. letech
minulého století. V této době Bernard Katz už přichází se zápisem reakce ligandu
s receptorem rozděleným na dvě části, kde první část popisuje navázání ligandu na receptor a
druhá část konverzi receptoru na aktivní formu. Tyto práce na konformačních stavech
receptorů byly zásadní. Bez nich by se nikdy nepodařilo plně vysvětlit, proč jsou některé látky
parciálními agonisty.
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Rovnice 3: Zápis chemické reakce ligandu s receptorem rozděleným na dvě samostatné
reakce. L a R jsou značky pro ligand a receptor, LR je receptor s navázaným ligandem
(receptor-ligand komplex) a LR* je aktivní receptor-ligand komplex. K1 a K2 jsou příslušné
rovnovážné konstanty jednotlivých reakcí.

Uvedené poznatky o teorii receptoru (receptor theory) platí s drobnými úpravami
dodnes. Od 70. let se tato teorie a matematické vztahy pochopitelně dále vylepšovaly, ovšem
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jen pro složitější systémy typu iontových kanálů kde figuruje několik podjednotek dané
makromolekuly a kde lze navázat více ligandů najednou. Pro jednodušší systémy typu
nukleárních receptorů jsou tyto matematické vztahy v platnosti beze změny.
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5 Matematické modely pro směsné působení látek
Už od dob prvních matematických zápisů účinků toxických látek – Hill equation – na
počátku minulého století se začínají objevovat snahy o to popsat a pochopit společné působení
dvou a více látek dohromady. Jedním z prvních a největších vědců v tomto odvětví byl S.
Loewe, který v roce 1926 publikuje článek pokládající teoretické základy směsného působení
agonistů (Loewe a Muischnek, 1926). Leowe se zabýval jen těmi látkami, které mají společný
mechanismus působení, tedy interagují se stejným receptorem a navzájem soupeří o vazebné
místo. Ve svých pozdějších článcích používal pro vyjádření společného působení dvou
agonistů isobologram a pomocí něho také definoval synergismus a antagonismus mezi dvěma
látkami. Jednoduchý příklad isobologramu je uveden na obrázku 1. Jeho teoretické koncepty a
hlavně jednoduchá rovnice (Rovnice 4), na jejímž základě se dvě látky spojí do společného
účinku, jsou dodnes uznávány a používány. I přes jeho rozsáhlou publikační činnost a
průkopnické myšlenky v toxikologii, nedostalo se mu za jeho života širšího uznání a
publicity. Mohlo to být způsobeno i tím, že některé jeho rané články jsou psané v němčině.
V roce 1939 publikuje Bliss svůj vlastní matematický model směsného působení.
Tento model je však zaměřený pouze na látky, které mají odlišný mechanismus působení,
přesto však stejný měřený účinek (Bliss, 1939). Tento model nazval Independent Joint Action
a je dodnes používán pro vybrané případy směsných látek. Tato disertační práce se však
zabývá pouze látkami, které mají stejný mechanismus toxického působení (vazbu na
konkrétní receptor).
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Obrázek 1: Ukázka isobologramu. Na obou osách jsou vynášeny koncentrace jedné a druhé
látky (A a B). Linie mezi dvěma koncentračními body vykazující stejný efekt je linie adice.
Oblast pod touto linií značí synergistické působení a oblast nad linií antagonistické působení.
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Rovnice 4: Loeweho předpis, podle kterého se dvě látky spojí do společného účinku. A a B
jsou koncentrace látek, které vykáží určený efekt, když budou působit samostatně; a a b jsou
koncentrace těch samých látek ve směsi, která vykáže určený efekt.
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Loeweho předpis (Rovnice 4) představoval a dodnes představuje základ směsné
toxikologie a je široce uznávaný jako platný. Nicméně není vhodný pro praktický výpočet
směsného efektu, protože tento efekt figuruje v rovnici jako vstupní veličina. V současné době
se proto tato rovnice používá pouze pro určení, zda měřené směsi vykazují synergistické nebo
antagonistické působení.
Praktický matematický předpis, který by vypočítal efekt zadané směsi, byl navržen až
o mnoho let později. Stephen Safe na začátku devadesátých let představuje koncept toxického
ekvivalentního faktoru (toxic equivalency factor; TEF; Safe, 1990; Safe 1992). Tento koncept
navazuje na myšlenky Loeweho, kde úbytek jedné látky ve směsi se dá nahradit
ekvipotentním množstvím druhé látky. Z toho následně vyplývá, že lze vyjádřit celkovou
pomyslnou koncentraci směsi, když koncentrace jednotlivých látek přepočítáme podle jejich
afinit k receptoru. Ve svém důsledku při vycházení z Hillovy rovnice kde parametr n je jedna
lze formulovat vztah uvedený jako rovnice 5. Tato rovnice představuje nejjednodušší
matematický model pro směsné působení dvou a více látek. I přes svoje nedostatky je tento
model stále hojně používán v současné literatuře.
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Rovnice 5: Nejjednodušší zápis směsného působení dvou a více látek podle toxického
ekvivalentního faktoru (toxic equivalency factor; TEF). E je celkový toxický efekt směsi,
EC501 až EC50n jsou inflexní body křivek pro jednotlivé látky a c1 až cn jsou koncentrace
jednotlivých látek ve směsi.

Nedostatky této rovnice spočívají v tom, že je uvažována pouze Hillova funkce, kde
parametr n je roven jedné. To znamená, že všechny látky ve směsi musí také splňovat tuto
podmínku a nemohou mít jiný sklon svých křivek. Další z nedostatků tohoto modelu je
uvažování, že všechny látky ve směsi jsou plnými agonisty s maximy na 100%. Tato rovnice
je tak platná jen pro plné agonisty s paralelními křivkami dávka-účinek. Objevují se
v literatuře také případy, že závorka ve jmenovateli z rovnice 5 se mocní průměrným Hill
koeficientem (n) pro všechny látky. Toto by dokázalo alespoň částečně napomoci při řešení
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prvního zmíněného problému, nicméně i zde vystávají otázky, zda onen průměr je dostatečně
reprezentativní pro celou směs. Druhý uvedený problém, tedy neschopnost počítat
s parciálními agonisty, je značně složitější a není doposud vyřešen. Tento problém je patrný
už u Loeweho formulace společného působení, kde toxický efekt figuruje jako vstupní
veličina. Pokud jedna látka ve směsi tohoto efektu nemůže sama o sobě dosáhnout, nelze
vyjádřit, jak bude vypadat jejich společné působení (podle rovnice 4). To přináší také otázku,
jestli maximální toxický efekt takovéto směsi bude mít hodnotu maxima parciálního agonisty
nebo maxima 100%.
V roce 2009 a 2010 publikovali Gregory Howard a Thomas Webster matematický
model schopný počítat společný efekt podle koncentrační adice i pro parciální agonisty.
Nazvali svůj model Generalized Concentration Addition (GCA; Howard a Webster, 2009;
Howard et al., 2010). Použili inverzní funkci toxického působení (upravenou inverzní Hillovu
rovnici) a dosadili ji do Loeweho rovnice (Rovnice 4). Jako výsledek odvodili rovnici
společného působení dvou látek, která dokáže počítat s parciálními agonisty a predikovat
celkový efekt směsi, který je vyšší než maximální efekt jedné látky. To je něco, co klasická
Loeweho rovnice nedokáže.
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$Rovnice 6: Zápis společného působení dvou látek podle modelu Generalized Concentration
Addition (GCA). E je společný toxický efekt, KA a KB jsou disociační konstanty pro jednu a
druhou látku, [A] a [B] jsou molární koncentrace jedné a druhé látky ve směsi, αA a αB jsou
maximální měřené efekty (maxima) pro první a druhou látku, když tyto látky působí
samostatně.

Při použití inverzní funkce však bylo nezbytné provést zjednodušení Hillovy rovnice a
počítat pouze s předpisy, kde Hill koeficient (n) je roven jedné. Pro jiné reálné n by nebylo
možné danou úpravu provést a odvodit tak rovnici 6. Rovnice pro GCA je velmi podobná
Gaddumově rovnici (Rovnice 2), kterou i lze z rovnice GCA odvodit. To přináší teoretický
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argument ohledně správnosti GCA, nicméně i Gaddumova rovnice používá zjednodušenou
Hillovu rovnici kde Hill koeficient (n) je roven jedné. Toto nutné zjednodušení pro GCA je ve
svém důsledku hlavním problémem tohoto modelu, protože je známo, že celá řada toxických
látek má svoje křivky s různými sklony. To je běžné například pro estrogenní látky, které
mívají křivky s Hill koeficientem (n) od 0,5 až 3; vždy také záleží na typu použitého testu.
Z tohoto důvodu může GCA model vést k nesprávné predikci směsného účinku u některých
látek. Autoři testovali schopnost predikce GCA na směsích agonistů pro AhR. U tohoto testu
však všechny použité látky měly Hill koeficient přibližně roven jedné, a tak vykazované
predikce byly v dobré shodě s experimentem.
Hlavní přínos GCA modelu spočívá ve schopnosti počítat s dvojím účinkem jedné
látky ve směsi. Parciální agonista po dosažení svého maximálního účinku změní své působení
a začne se ve směsi chovat jako antagonista. Parciální agonista v těchto vyšších efektech bude
inhibovat působení ostatních látek. V grafickém vyjádření podle isobologramu se tento jev
projeví překlopením linie adice, kde z negativního sklonu přímky se stane sklon pozitivní.
Toto je důležité z teoretického hlediska a značně to rozšiřuje Loeweho teorii a zápis.
Matematický model pro směsné působení látek, který by dokázal počítat s parciálními
agonisty a rovněž i s látkami, které mají Hill koeficient (n) jiný než jedna, je hlavní téma
publikace 7, která je součástí přílohy.
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6 Cíle disertační práce
Tato disertační práce se zabývá látkami s endokrinně disruptivním účinkem v životním
prostředí s hlavním zaměřením na estrogeny a androgeny. Snaží se identifikovat nové a
neznámé látky s těmito účinky v životním prostředí. Studuje změny v hormonální aktivitě
vybraných vzorků a hodnotí jejich celkovou endokrinní aktivitu. Rovněž se zabývá
matematickým modelováním směsného účinku dvou a více látek, které mají stejný
mechanismus působení a soupeří o vazebné místo na receptoru. Také teorie ohledně interakce
ligandu a receptoru je zohledněna a dávána do souvislosti s matematickými modely. Jako
nové látky z životního prostředí s potenciálem působit hormonálně byly vybrány některé nové
bromované zpomalovače hoření a nejvíce rozšířené farmaceutické přípravky v odpadních
vodách.
Dílčí cíle byly následující:
1. Stanovení hormonální aktivity u nových bromovaných zpomalovačů hoření jakožto
nových environmentálních polutantů (publikace 1).
2. Měření a sledování vývoje estrogenní aktivity při biodegradaci 17α-ethinylestradiolu
(publikace 2).
3. Souhrnná rešerše pro ekotoxikologické vlastnosti nových bromovaných zpomalovačů
hoření (publikace 3).
4. Měření a sledování vývoje estrogenní aktivity pro vzorky vod kontaminovaných
endokrinními disruptory (publikace 4 a 5).
5. Stanovení hormonální aktivity u vybraných farmaceutických přípravků nacházených
v odpadních komunálních vodách (publikace 6).
6. Vytvoření nového matematického modelu pro predikci celkového působení směsných
vzorků s endokrinními disruptory (publikace 7).
7. Teoretické objasnění účinků parciálních agonistů na receptor společně s navrhnutím
matematického vztahu na porovnávání toxicity dvou takových látek (publikace 8).
8. Měření a sledování vývoje estrogenní aktivity pro vzorky vod kontaminované směsí
estrogenů u biodegradačního experimentálního bioreaktoru (publikace 9).
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7 Závěry
Disertační práce přistupuje komplexně k problematice endokrinních disruptorů
s hlavní pozorností na environmentální vzorky a směsné působení látek.
Vybrané látky ze skupiny antropogenních polutantů byly testovány pro své možné
estrogenní nebo androgenní působení. Látky 2,4,6-tribomfenol, ibuprofen, naproxen,
ketoprofen, diklofenak a amiodaron se při těchto experimentech ukázaly být silnými antiestrogeny a rovněž anti-androgeny. Měřené hormonální účinky těchto látek doposud nebyly
v literatuře popsány. Tyto výsledky nejsou důležité jen z hlediska životního prostředí, ale také
z hlediska bezpečnosti pro člověka, protože tyto látky jsou běžně konzumovány jakožto léčiva
(s vyjímkou 2,4,6-tribromfenolu). To může vyvolávat obavy ohledně zdravotních důsledků
těchto farmaceutických přípravků. Výsledky z měření nových bromovaných zpomalovačů
hoření jsou uvedeny v publikaci 1. Výsledky z měření vybraných farmaceutických látek
z odpadních vod jsou uvedeny v publikaci 6.
Byla vypracována podrobná rešerše toxikologických, ekotoxikologických a
persistentních vlastností nových typů bromovaných zpomalovačů hoření. Těmto látkám se
zatím věnuje v literatuře jen malá pozornost. Tyto látky však mají potenciál stát se závažnými
antropogenními polutanty nebo také kandidáty na zařazení mezi POPs. Podrobná rešerše je
uvedena v publikaci 3.
Testy pro měření estrogenní aktivity byly použity pro sledování účinnosti odbourávání
estrogenů pomocí biotechnologických postupů. Toto měření může také odhalit, zda v průběhu
degradace nevznikají meziprodukty, které by vykazovaly vyšší hormonální aktivitu než
výchozí látky. U provedených postupů však byly estrogenní aktivity vždy v dobré shodě
s analytickým měřením úbytku estrogenů. Výsledky ze sledování změny estrogenních aktivit
pro vzorky degradované ligninolytickou houbou Pleurotus ostreatus byly využity v publikaci
2 a také v publikaci 9.
Sledování estrogenních aktivit bylo také použito u degradačních vzorků využívajících
fotokatalytické technologie. I zde tato metoda sloužila k posouzení celkové účinnosti postupu
a ke zjištění, zda v průběhu degradace nevznikají estrogenní meziprodukty. Výsledky z těchto
experimentů jsou uvedeny v publikaci 4 a 5.
Byl vytvořen nový matematický model pro výpočet směsného působení látek. Tento
model je pro látky účinkující na stejný receptor v těle a navzájem soupeřící o vazebné místo
na receptoru. Tento model dokáže pracovat i s látkami, které jsou parciálními agonisty nebo
mají různé sklony svých křivek. Tímto se značně liší od dříve publikovaných modelů, které
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jsou limitovány na plné agonisty nebo na látky s danou strmostí křivky. Tento matematický
model je velmi vhodný například pro estrogenní látky. Správnost vypočtených hodnot byla
ověřována pomocí série uměle vytvořených směsí esrogenů. Pro validaci bylo použito dvou
rozdílných testů na estrogenní aktivitu. První test využíval kvasinkovou kulturu a druhý test
lidské buněčné linie rakoviny prsu. Matematické vzorce a souhrné výsledky z měření jsou
uvedeny v publikaci 7.
V rámci této disertační práce byly také získány teoretické poznatky o účincích
parciálních agonistů na receptor. Tyto poznatky posloužily k objasnění efektivnosti (efficacy)
látky a její projevy v interakci ligand-receptor. Z matematických zápisů byl následně odvozen
vztah, který porovnává dvě toxikologické křivky podle potence látek. Tyto teoretické výstupy
jsou uvedeny v publikaci 8.
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