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Úvod 

V životním prostředí se stále více setkáváme s chemickými látkami, které více či méně 

ovlivňují živé organismy. Jednou skupinou těchto látek jsou i endokrinní disruptory, 

neboli hormonálně aktivní látky, tedy látky mající vliv na hormonální soustavu 

organismů. Hormonální soustava řídí přímo nebo nepřímo veškeré fyziologické procesy 

organismu, jako jsou růst, dospívání, rozmnožování, metabolismus, stresové reakce a 

činnost všech orgánů. Ke spuštění těchto procesů postačí i velmi malé množství 

hormonálně aktivní látky, proto je nelze spolehlivě detekovat dostupnou technikou. 

Zejména ovlivňování pohlavních hormonů cizorodými hormonálně aktivní látkami (tzv. 

xenohormony) by mohlo představovat velký problém nejen pro člověka, ale pro celý 

ekosystém. (Jánišová, 2013) 

1 Endokrinní disruptory  

Mezi endokrinní disruptory, patří některé pesticidy, látky obsažené v kosmetice, v lécích, 

v hormonální antikoncepci, v čisticích prostředcích nebo v plastech. A stále jsou 

objevovány další látky tohoto typu.  

Endokrinně disruptivní účinky byly potvrzeny např. u těchto chemických látek: 

alkylfenoly, bisfenol A a estery kyseliny ftalové. (Křesinová, 2009) 

 

Pohlavní xenohormony mohou měnit pohlaví u nedospělých živočichů, vznikají neplodní 

jedinci - nepravé samice nebo nepraví samci, nepraví hermafroditi. Mohou způsobit 

neplodnost dospělých živočichů a rakovinu, poškozovat vajíčka a plod nebo měnit 

některé prvky chování a vzhledu související s pohlavním životem. Byly zaznamenány 

deformace těla vyvíjejících se organismů, změny počtu končetin, měknutí skořápek 

vajíček, poruchy růstu a další. Je důležité upozornit, že dospělce už žádný xenohormon 

na opačné pohlaví nepředělá. To je možné jen při působení před narozením, po něm a v 

mládí, před dospěním. Dospělý jedinec je ovšem ohrožen ztrátou plodnosti – a to samci i 

samice. Pokud působí na samici samičí xenohormony, naruší její hormonální rovnováhu 

a samice se stává neplodnou, má nekvalitní vajíčka, rodí jen samice a podobně. Účinky 

se na živočichovi nemusí projevit hned, ale až v průběhu života, zejména v dospívání, 

nebo dokonce až v další generaci. (Jánišová, 2013) 
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2 Endokrinní disruptory ve vodě 

V poslední době je věnována velká pozornost přírodním a syntetickým antikoncepčním 

steroidům vyskytujícím se v povrchových vodách po průchodu běžným procesem čistění 

odpadních vod.  Byl sledován jejich potencionální negativní vliv na vývoj a reprodukci 

ryb, dalších zvířat a dokonce i lidí. (Křesinová, 2009) 

V Evropě i v severní Americe byly pozorovány změny pohlaví ryb (výskyt buď jen samci, 

nebo jen samice), někde došlo až k vymizení celé populace ryb (pstruzi, jezero Ontario). 

Dále byl na Karvinsku zjištěn pokles populace raků bahenních, jelikož došlo k nárůstu 

poštu neplodných jedinců. (Jánišová, 2013) 

Také u lidí je v posledních desetiletích zaznamenám úbytek spermií, zvýšená neplodnost, 

výskyt rakoviny související s hormonálními poruchami. (Jánišová, 2013) Přispívají však 

i ke změnám chování a ukazují se jako jeden z faktorů zvyšujících sklon k obezitě. 

(Žalmanová, 2017) 

Nelze ovšem spolehlivě prokázat, že u lidí s velmi rozličnými životními návyky pochází 

jejich problémy ze stejného zdroje, jelikož tyto problémy mohou být způsobeny mnoha 

dalšími faktory – stres, nezdravý životná styl, kouření atd. Je totiž nemožné zopakovat 

testy v laboratorních podmínkách. Výskyt estrogenů však byl, byť v nízké koncentraci, 

naměřen i v pitné vodě v Evropě, a to jak v kohoutkové, tak v balené. (Jánišová, 2013) 

2.1 Endokrinní disruptory v balené vodě 

V poslední době byla zjištěna kontaminace komerčně dostupné balené vody. Dle studie 

M. Wagnera a J. Oehlmanna, kteří porovnávali vzorky zakoupené minerální vody, jejíž 

prameny jsou umístěny v různých geografických oblastech Francie, Německa a Itálie. 

Byly porovnávány vzorky vody ze stejného pramene balené do skleněných nebo 

plastových PET lahví. Studií bylo zjištěno, že estrogenní aktivita je třikrát vyšší ve vodě 

z plastových lahví. Tato data podporují hypotézu, že PET obaly jsou zdrojem estrogenu 

podobné sloučeniny. (Wagner, 2011) 

2.2 Bisfenol S 

Výrobci plastů používali pro zpevnění mnoha polymerů bisfenol A (BPA), který se tak 

stal jednou z nejmasověji vyráběných chemikálií světa. Z toxikologického hlediska k 

němu nebyly výhrady. Jeho schopnost působit na živočichy podobně jako pohlavní 
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hormony estrogeny z něj však udělala jeden z nejznámějších endokrinních disruptorů. 

Byl zakázán například pro výrobu plastových kojeneckých lahví a dočkal se náhrady v 

mnoha dalších výrobcích nesoucích označení „BPA-free“ čili „bez bisfenolu A“. V těch 

byl BPA často nahrazen chemicky podobným bisfenolem S (BPS). Dosud však chyběly 

informace o jeho působení na hormonální systém. Až studie z poslední doby dokazují, že 

zdaleka není tak neškodný, jak se předpokládalo. (Žalmanová, 2017) 

Tým českých vědců vedený Terezou Žalmanovou a Kristýnou Hoškovou prokázal svou 

studií z konce roku 2016,  že BPS vyvolává těžká poškození zrajících vajíček prasete, a 

to i při dávkách menších, než jakým mohou být vystaveni ve svém prostředí lidé.  Dle 

výsledků této studie je jasné, že BPS   má negativní účinky podobné, ne-li horší než BPA.  

(Žalmanová, 2017) 

 

3 Závěr 

Lidstvo produkuje stále více a více chemických látek, které ovlivňují živé organismy 

různými způsoby. Naštěstí je snaha o minimalizaci používání látek působících jako jasné 

jedy. Mnoho látek však nejsou jedovaté v používaných koncentracích, avšak mohou nás 

ovlivňovat nenápadně až plíživě, jak bylo ukázáno ve výše zmíněných studiích. Dochází 

také k různým kombinacím chemických látek za vzniku jakéhosi chemického koktejlu. 

Proto je možné sledovat působení na hormonální soustavu i látkami, které sami o sobě 

nejsou endokrinními disruptory, avšak v kombinaci s jinými tyto vlastnosti mají. Z tohoto 

hlediska je nejdůležitější mít potřebné množství spolehlivých a srozumitelných 

informací. 
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