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S rostoucím znepokojením sledují odborníci znečištění životního prostředí en-
dokrinními disruptory – látkami schopnými narušit složité funkce hormonů 
v organismu lidí i živočichů. Co jsou endokrinní disruptory? 

Ochrana přírody i našeho zdraví není zadarmo

Čištění odpadních vod 
od endokrinních disruptorů

Endokrinní disruptory jsou definová-
ny jako exogenní látky, které naru-
šují produkci, uvolňování, transport, 

metabolismus, vazbu, akci případně vylučo-
vání hormonů, jež jsou tělu vlastní a jsou 
důležité pro udržení homeostázy, pro regu-
laci vývoje a funkcí organismu.

Do této definice se „vejde“ široké spekt-
rum látek od iontů těžkých kovů až po 
syntetické analogy steroidních hormonů.

ství jsou vyloučena močí, s kterou se do-
stávají do odpadních vod. Současné čistič-
ky odpadních vod nejsou většinou kon-
struovány tak, aby účinně zachytávaly či 
inaktivovaly většinu endokrinních disrup-
torů včetně 17 alfa-ethinyl estradiolu. Tak 
se dostává tato látka do povrchových vod. 
Její koncentrace běžně dosahují 5 nano-
gramů na litr. V některých řekách USA 
však byly naměřeny koncentrace mnoho-
násobně vyšší. Výjimkou nejsou desetiná-
sobné a někdy i stonásobné koncentrace. 

Pro endokrinní disruptory je typické, 
že působí na organismy i ve velmi níz-
kých koncentracích. Názorně to ukázal 
experiment kanadských vědců, kteří ve 
vodách jednoho bezodtokého jezera roz-
ptýlili 17 alfa- ethinyl estradiol tak, aby 
jeho koncentrace dosáhla hodnot 5 ng/l, 
běžných pro říční toky protékajících hus-
tě osídlenou krajinou v ekonomicky vy-
spělých zemích. Jako biologický marker 
efektu endokrinního disruptoru byla vy-
brána ryba jeleček velkohlavý (Pimephales 
promelas). Populace jelečka v jezeře cíleně 
znečištěném hormonální antikoncepcí bě-
hem pěti let zcela zkolabovala. Samci i sa-
mice měli těžce narušenou plodnost a ne-
dokázali se rozmnožovat. 

Zvrat pohlaví
První alarmující projevy účinku endo-

krinních disruptorů u živočichů žijících ve 
volné přírodě zaznamenali vědci před více 

než 30 lety. V řekách Velké Británie odha-
lili závažné narušení vývoje základních 
pohlavních znaků u některých ryb, např. 
plotice lesklé (Rutilus pigus). Samcům se 
ve varlatech kromě spermií začínaly tvořit 
také jikry. Tito jedinci označovaní jako in-
tersex mají významně sníženou plodnost. 

Dnes je zřejmé, že povrchové vody jsou 
na celém světě zasaženy znečištěním hor-
monálními disruptory. Počet chemikálií, 
vyráběných člověkem a vypouštěných do 
životního prostředí, jež vykazují vlastnos-
ti endokrinních disruptorů, se odhaduje 
asi na tisíc. 

Významným zdrojem látek s hormonál-
ními účinky je i chov hospodářských zvířat. 
Březí kráva vyloučí denně s močí asi 
100 miligramů estrogenů. Celkový objem 
steroidních hormonů uvolněných za jeden 
rok do životního prostředí z chovů zvířat se 
např. ve Velké Británii odhaduje na 1 tunu.

Kromě razantních účinků ve velmi níz-
kých koncentracích patří k vlastnostem 
endokrinních disruptorů i fakt, že se efek-
ty různých endokrinních disruptorů často 
nečekaně kombinují. V životním prostředí 
se nachází směsi mnoha různých endo-
krinních disruptorů, jejichž jednotlivé 
účinky sice známe, ale jejich výsledný 
efekt na zasažené organismy nedokážeme 
předem vůbec odhadnout. Někdy se dopa-
dy různých endokrinních disruptorů ruší, 
ale jindy jsou jejich společné efekty mno-
honásobně horší než účinky každého 
z endokrinních disruptorů zvlášť. 

 ▲ Mnoho lidí pije přečištěnou vodu z řek a jezer. 
V úpravnách pitné vody by se při chlorování měly endo-
krinní disruptory spolehlivě zničit. 
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Plotice lesklá (Rutilus pigus). Vědci ve Velké Británii od-
halili u této ryby závažné narušení vývoje základních po-
hlavních znaků. Samcům se ve varlatech kromě spermií 
začínaly tvořit rovněž i jikry. Foto: chytej.cz

Jeden z vydatných zdrojů endokrinních 
disruptorů představují aktivní látky z pro-
středků hormonální antikoncepce, kterou 
na světě užívá více než 100 milionů žen. 
Nejužívanějším syntetickým steroidem je 
pro tyto účely 17 alfa-ethinyl estradiol. 
Hormon je v lidském organismu sice čás-
tečně metabolizován, ale vyznaná množ-
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