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Abstrakt 

Humánní hormonální léčiva se používají k úpravě funkce endokrinního systému, 

terapii hormon-dependentních nádorů, nebo jako součást antikoncepčních a 

protizánětlivých přípravků. Obsahují účinné látky strukturně či chemicky podobné 

endogenním hormonům. Výše uvedená léčiva a jejich rezidua se dostávají do odpadních 

vod po metabolizaci v lidském organismu nebo nezákonné likvidaci a jsou odstraňována 

v čističkách odpadních vod (ČOV). Nejúčinnější technologie pro odstraňování 

hormonálních léčiv, zejména estrogenů, z odpadních vod jsou ozonolýza a sonolýza. 

Koncentrace ve vodách se určují pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Obsah 

estrogenů ve vodách České republiky (Vltava) se pohybuje v koncentraci 1,3 – 3,8 ng/l a 

jejich množství v pitné vodě neznamená pro konzumenty zvýšené zdravotní riziko. Vliv 

reziduí estrogenů je prokazatelný na vodních organismech, jako například změny 

v endokrinní regulaci, poruchy reprodukce a poruchy embryogeneze.  

Klíčová slova: humánní hormonální léčiva, HPLC–MS, necílové organizmy 

 

Abstract 

Human hormonal drugs are used to adjust the function of the endocrine system, 

therapeutics of hormone-dependent tumours, or as part of contraceptive and anti-

inflammatory preparations. Those pharmaceuticals contain active substances structurally 

and chemically similar to endogenous hormones. Above mentioned drugs and their 

residuals can get into the wastewater after they are metabolised in the human body, or by 

the illegal disposal of them, and they are removed in the wastewater treatment plant 

(WWTP). The most efficient technologies for removing hormonal drugs, particular 

oestrogens, from wastewater are ozonolysis and sonolysis. Concentrations in wastewater 

are determined by gas and liquid chromatography. The concentration of oestrogens in the 

waters of the Czech Republic (Vltava River) is ranging from 1.3 to 3.8 ng / l, and their 

levels in drinking water does not mean an increased health risk for consumers. The effects 

of oestrogen residuals are demonstrable on aquatic organisms, such as changes in the 

regulation of endocrine system, reproductive disorders and disorders in embryogenesis.  

Key words: human hormonal pharmaceuticals, HPLC-MS, non-target organisms 
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Seznam zkratek:  

 

ACT anatomicko-terapeuticko-chemický 
klasifikační systém 

IP3 inositoltrifosfát 

ACTH kortikotropin LC kapalinová chromatografie 

AGH hormony z androgenní žlázy korýšů LDH granulovaný hydroxid s vrstvou Al 
a Mg 

ALP alkalicky-labilní fosfolipoproteinový 
fosfor 

LH luteinizační hormon 

AOP pokročilé oxidační procesy LLE extrakce na kapalnou fázi 

API aktivní farmaceutická substance LOEC nejnižší koncentrace, při které byl 
efekt pozorován 

AT advanced treatment MAPK mitogenem aktivované 
proteinkinázy 

cAMP cyklický adenosin-monofosfát MF mikrofiltrace 

CNT uhlíkové nanoválce MIP molecularly imprinted polymers 

CRH kortikoliberin MOE rozdíly expozic 

ČOV čistička odpadních vod mRNA messengerová ribonukleová 
kyselina 

DAG diacylglycerol MS hmotnostní spektrometrie 

DHT dihydrotestosteron MTD minimální terapeutická dávka 

E1 estron NF nanofiltrace 

E2 estradiol PAC práškové aktivní uhlí 

E3 estriol PCR polymerázová řetězová reakce 

EAS endokrinně-aktivní substance STAT přenašeči signálu a aktivátory 
transkripce 

EDC endokrinní disruptor RIA radioimunoanalýza 

EE2 ethynilestradiol RNA ribonukleová kyselina 

EGDMA ethylen-glykolmethakrylát RO reverzní osmóza 

ELISA Enzyme-linked imunno sorbent assay SPE extrakce na tuhou fázi 

ER estrogenní receptor SÚKL státní ústav pro kontrolu léčiv 

FSH folikuly-stimulující hormon SVP správná výrobní praxe 

GAC granulované aktivní uhlí T3 trijodtyronin 

GC plynová chromatografie T4 tyroxin 

GH somatotropin TOF anayzátor doby letu 

GHRH somatoliberin TRH tyroliberin 

GIT gastrointestinální systém TRIM trimethylpropanon-trimethakrylát 

GnRH gonadoliberin TSH tyreotropin 

GNRIH somatostatin UF utrafiltrace 

HCG lidský choriogonadotropin UPLC ultra-účinná kapalinová 
chromatografie 

CHH glykemické hormony korýšů VTG vitellogenin 

IGF Insulinu podobný růstový faktor   
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1. Úvod 

Hormony jsou látky, které se přirozeně vyskytují v lidském těle. Mají různé 

fyzikální, chemické i biologické vlastnosti, ale jejich hlavní funkce je přenos signálů 

k ostatním tkáním a tím regulují tělesné funkce a stálé prostředí našeho organismu. 

Syntéza hormonu se odvíjí od jeho koncentrace v krvi a je přísně regulována. Poruchy 

tvorby hormonů nebo jejich funkce vedou k závažným poruchám a je potřeba těmto 

stavům předcházet nebo je léčit hormonálními léčivy. [1] 

Hormonální léčiva se využívají k substituční terapii při nedostatku endogenního 

hormonu, při jeho nadbytku pro potlačení syntézy, nebo díky funkcím daného hormonu, 

která je pro pacienta žádoucí (hormonální antikoncepce, protizánětlivá léčiva, potlačení 

hormon-dependentních tumorů). Účinné látky v těchto léčivech se získávají izolací 

z tkání jiných živočišných druhů, z bakterií pomocí genového inženýrství, nebo 

chemickou syntézou. [2] [3] 

Tato léčiva poté, stejně jako všechna ostatní léčiva, podléhají metabolismu a jsou 

vylučována z těla ven. Zbytky léčiv a jejich metabolity se následně dostávají do 

odpadních vod, které procházejí různými druhy čištění v čističkách odpadních vod 

(ČOV). Běžné techniky používané v ČOV ale nejsou v jejich eliminaci příliš účinné, a 

proto léčiva a jejich rezidua pronikají až do vodních ekosystémů. [4] 

Ve vodních ekosystémech stále aktivní zbytky léčiv reagují s necílovými vodními 

organismy, které jsou zasaženy nejvíce, protože přichází do kontaktu s polutanty celým 

povrchem těla. Vlivem na vodní organismy, zejména ryby, korýše a měkkýše, se zabývají 

četné studie, rozebrané dále v této práci. [5] [6] 
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1.1. Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma humánní hormonální 

léčiva a jejich rezidua ve vodních ekosystémech. Představit a rozdělit základní hormony 

a hormonální léčiva, a dále poté poukázat na různé cesty zejména steroidních 

hormonálních léčiv, kterými se mohou dostávat do odpadních vod. Důležité je také 

rozebrání jejich následného odstranění a představení metod zaměřených na odstraňování 

hormonálních léčiv s estrogenním charakterem, aby jejich koncentrace, které se dostanou 

do vodních ekosystémů, byly co nejnižší. Další částí mé bakalářské práce je shrnutí 

provedených výzkumů a experimentů s vodními organismy, které byly vystaveny vlivu 

estrogenů.  

  



10 
 

2. Hormony 

Slovo hormon je odvozeno od řeckého hormao, které v překladu znamená: já 

vzrušuji či budím. Vzbuzující či vzrušující vlastnost hormonům zaručuje jejich unikátní 

chemická struktura a prostorové uspořádání, které jsou rozpoznávány určitými 

senzitivními místy (receptory) buněk v celém organismu. Tato struktura a koncentrace 

hormonu umožňuje ovlivňovat buňky lokálně i v celém organismu. [1] [7] 

Funkce hormonů můžeme rozdělit do několika kategorií: růst a vývoj, uchování 

homeostázy organismu, regulace metabolismu, sexuální reprodukce a diferenciace. Jeden 

hormon může ovlivňovat i více než jednu funkci a zároveň jedna funkce může být 

regulována více než jedním hormonem (například hladinu glukózy v krvi regulují insulin, 

glukagon, kortizol, růstový hormon, adrenalin). Hormony působí ve vzájemné spolupráci 

a jejich účinky se často propojují.[7] 

V případě lokálního působení v místě vzniku hormonu, tzv. parakrinní účinnosti 

tkáňových hormonů a mediátorů, se hormony distribuují spolu s extracelulární tekutinou. 

Naopak v případě působení na vzdálenějších místech jsou hormony sekretovány 

endokrinními žlázami (tyroxin, kortizol) nebo nervovými buňkami (hypotalamické 

liberiny) a krví roznášeny do celého těla. Hormony dále mohou mít i autokrinní účinek, 

který působí na buňku, ve které signál vznikl a intakrinní účinek, kde je signál generován 

na základě chemického děje v rámci jedné buňky. [3] [7] 

2.1. Klasifikace hormonů 

Hormonů je v lidském organismu obrovské množství, proto je potřeba z důvodu 

větší přehlednosti rozdělit je do určitých skupin podle jejich specifických vlastností. 

Nejčastější jsou chemická klasifikace a klasifikace dle místa vzniku, další možnosti dělení 

jsou ale i dle místa působení (např.: gastrointestinální systém, centrální nervový systém) 

nebo mechanismu působení (interakce s receptory na povrchu, nebo uvnitř buňky). 
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2.1.1. Chemická klasifikace 

Početně nejzastoupenější je skupina peptidových či proteinových hormonů o 

různé délce řetězce, obvykle od 3 do 200 aminokyselin. Některé peptidové hormony, jako 

například inzulin, jsou jednoduché sloučeniny tvořeny pouze dvěma jednotkami 

spojenými sulfidickými můstky mezi dvěma molekulami aminokyseliny cysteinu, zatím 

co glykoproteinové hormony předního laloku hypofýzy mají složité struktury 

s připojenými komplexními zbytky cukrů. [1] [7] 

Skupina steroidních hormonů zahrnuje hormony pocházející ze steroidního 

prekurzoru vitaminu D a hormony sekretované kůrou nadledvin a gonádami, které jsou 

deriváty cholesterolu. Všechny adrenální a gonádové steroidy mají stejnou základní 

strukturu, specifické jsou ve svých postranních řetězcích a prostorové orientaci. [7] 

Třetí skupinou hormonů podle chemické klasifikace jsou deriváty tyrosinu nebo 

tryptofanu. Díky spojení dvou tyrosinových molekul vznikají hormony štítné žlázy, 

z tyrosinu se také syntetizují ve dřeni nadledvin katecholaminy (adrenalin, noradrenalin), 

které mají funkci hormonů i neurotransmiterů. Tryptofan je prekurzor syntézy serotoninu 

a melatoninu. [1] [3] [7] 

Hormony pocházející z lipidů a fosfolipidů zahrnují skupiny eikosanoidů, včetně 

prostaglandinů, prostacyklinů, tromboxanů a leukotrienů. [7] 

2.1.2. Podle místa vzniku 

Hormony jsou v lidském těle tvořené různými orgány na různých místech a 

v různých orgánových soustavách, ale ty s podobnou strukturou či s podobným účinkem 

se většinou sekretují ze stejné oblasti. Proto lze tedy rozdělit klasické hormony 

distribuované krví na ty, které pocházejí z hypothalamu a hypofýzy, ze štítné žlázy, 

z příštítné žlázy, na hormony pankreatu a na hormony z kůry nadledvin a pohlavních žláz. 

Ostatní hormony se tvoří například v epifýze, sliznici žaludku, sliznici střev nebo 

ledvinách. [1] [3] 

Podrobnější funkce těchto hormonů v lidském těle jsou rozebrány v kapitole 3.2. 

Hormony a hormonální léčiva. 
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2.2. Mechanismy účinku 

Typické vlastnosti hormonů jako poslů určitých zpráv a rozkazů pro tělní buňky, 

jsou již od začátku ovlivněny způsobem jejich syntézy a sekrece z endokrinních buněk, 

transportem v lidském těle a délce jejich účinku. Když se hormon nakonec dostane až do 

místa svého určení, tak je nutné, aby nějakým způsobem předal signál buňce. K tomuto 

účelu slouží buněčné receptory. 

2.2.1. Syntéza hormonů 

Většina peptidových hormonů vyžaduje transkripci jednoho genu, ale některé 

podjednotky mohou být kódovány různými geny.  Geny jsou transkribovány do prvotní 

RNA a ta následně podléhá posttranskripčním úpravám, až vzniká mRNA obsahující 

pouze exony, které svojí strukturou kódují pořadí aminokyselin ve vznikajícím 

peptidovém řetězci. Celý děj probíhá na ribozomech hrubého endoplasmatického 

retikula, odkud se peptidový řetězec prohormonu přemísťuje do váčků Golgiho aparátu, 

kde je díky peptidázám štěpen na biologicky aktivní hormon a fragmenty původní 

molekuly a následně uzavírán do sekretních granul. [7] 

Naopak, syntéza steroidních hormonů probíhá v mitochondriích a hrubém 

endoplasmatickém retikulu a nevyžaduje okamžitou expresi genů. Vyžaduje přítomnost 

specifických enzymů, které přeměňují cholesterol na odpovídající steroid. Produkce 

těchto enzymů je regulována tropiny a dalšími faktory a některé specifické enzymy 

vyžadují přítomnost stopových prvků, jako například jódu a selenu pro syntézu hormonů 

štítné žlázy. [7] 

Hormony odvozené z aminokyselin, jsou tvořeny modifikací vedlejších řetězců 

molekuly tyrosinu nebo tryptofanu (katecholaminy, serotonin, melatonin), zatím co 

hormony ze skupiny eikosanoidů vznikají úpravami lipidů. [1] [7] 

2.2.2. Sekrece 

Sekrece hormonů je kontrolována negativní zpětnou vazbou. Princip negativní 

zpětné vazby se odvíjí od nastavených koncentrací hormonů v organismu, které jsou 

intenzivně kontrolovány a analyzovány řídícími centry organismu. Zjednodušeně lze říci, 
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že pokud je dostatek hormonu, tělo nemá potřebu tvořit nebo sekretovat jeho prekurzory. 

V případě nižší koncentrace hormonu je zvýšena syntéza všech článků, které se podílejí 

na jeho sekreci, v případě vyšších koncentrací hormonu než jsou požadované, je syntéza 

naopak utlumena. Proto mají některé hormony inhibiční vliv na syntézu nebo sekreci 

prekurzorů, ze kterých vznikají, a využívají se ke klinické léčbě. [1] [3] [7] 

2.2.3. Transport a poločasy 

Steroidní hormony a hormony štítné žlázy jsou méně rozpustné ve vodném 

prostředí než peptidové hormony a více než 90% z nich cirkuluje v krvi jako komplexy 

navázané na plasmatické globuliny či albuminy. Existují ale i proteiny vázající peptidové 

hormony (CRH, GH) a růstové faktory (např.: IGF). Většina vázajících proteinů je 

syntetizována v játrech a změny jejich koncentrací v séru ovlivňují celkové sérové 

koncentrace hormonu. Za biologicky aktivní jsou zpravidla považovány hormony volně 

se vyskytující nebo vyvázané z komplexu, protože navázání do komplexu oddaluje 

metabolismus hormonů a tím i poskytuje cirkulující rezervu hormonů. Poměr vázaných a 

volných hormonů je v rovnováze. [1] [7] 

Rychlost metabolismu hormonů v oběhu je variabilní, ale celkově lze říci, že 

poločas rozpadu katecholaminů z dřeně nadledvin je v řádech sekund, peptidových 

hormonů v řádech minut a poločas rozpadu steroidních hormonů a hormonů štítné žlázy 

se pohybuje v hodinách. [1] [7] 

2.2.4. Reakce s receptory  

Proteiny a peptidy jsou ve vodě rozpustné a tudíž nemohou volně difundovat přes 

hydrofobní lipidové membrány buněk. Proto jejich receptory leží částečně mimo buňku 

a jsou propojené s intracelulárními částmi, které zprostředkují přenos signálu za 

membránou dále do buňky, kde se vytváří adekvátní reakce. Většina klasických receptorů 

pro peptidové hormony jsou G-protein vázané receptory. Extracelulární interakce 

receptoru s vázajícím se hormonem vyvolají rozvolnění intracelulárních částí G-proteinu. 

To může mít za následek buď otevření iontových kanálů v membráně, nebo aktivování 

enzymu vázaného v membráně, který stimuluje, nebo naopak inhibuje produkci 

sekundárních poslů (cAMP, DAG a IP3). Sekundární poslové poté aktivují serinové a 
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threoninové kinázy, nebo fosfatázy, které dále šíří signál. Jejich aktivace může vést ke 

změnám ve specifické aktivitě enzymu, nebo mohou regulovat transkripci. [1] [7] 

Druhý nejčastější typ povrchového receptoru je využívaný při přenosu signálu 

insulinu, růstového hormonu, prolaktinu, většiny růstových faktorů a cytokinů. Jedná se 

o transmembránový receptor s přirozenou tyrosin-kinázovou aktivitou proteinu na 

intracelulární doméně, nebo připojené intracelulární molekuly s tyrosin-kinázovou 

aktivitou. Navázání hormonu nebo růstového faktoru na extracelulární doménu vyvolává 

v receptoru dimerizaci s přilehlým receptorem a tím zahájí buď autofosforylaci, nebo 

fosforylaci přidruženého enzymu. Následují podobné cesty přenosu signálu, jako jsou ty 

výše popsané. [7] 

2.2.5. Účinky steroidních hormonů 

V cytoplasmě buněk cílového orgánu, které jsou sensitivní ke steroidním 

hormonům, se vyskytují bílkovinné receptory, které řídí v jádře transkripci. Tyto 

receptory jsou specifickým místem účinku steroidních hormonů, které nereagují 

s povrchovými receptory. Steroidní hormony se na receptory naváží a vytvoří komplex 

se změněnou prostorovou konformací. Vytvořený komplex putuje do jádra, kde je 

syntetizována mRNA a následně překládána do proteinů. Steroidní hormony tímto 

mechanismem ovlivňují proteosyntézu a jejich účinky proto nejsou tak rychlé jako u 

ostatních hormonů. [3] 

Steroidní hormony jsou ale schopné vyvolat i rychlejší účinek. Mohou se vázat na 

buněčném povrchu na steroidní receptory a přes klasické cesty (IP3 a cAMP) předat 

signál, nebo specifickou vazbou ovlivňovat citlivost jiných receptorů a ve velmi vysokých 

koncentracích mohou mít i nespecifický účinek a snižovat fluiditu buněčné membrány a 

tím ovlivňovat receptory uložené v membráně. [3] 
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3. Hormonální léčiva 

3.1.  Léčiva 

Podle platného zákona o léčivech č. 378/2007 patří do léčiv léčivé látky a léčivé 

přípravky. Léčivé látky jsou zodpovědné za farmakologický, imunologický nebo 

metabolismus-ovlivňující účinek léčivého přípravku, který může obsahovat i pomocné 

látky zlepšující jeho vlastnosti. Léčivý přípravek je podáván lidem či zvířatům, aby se 

dosáhlo díky účinkům léčivé látky obnovení nebo ovlivnění fyziologických funkcí. [8] 

Rozhodnutí o registraci, vedení evidence a kvalitu, účinnost a bezpečnost léčivých 

přípravků či surovin použitých pro jejich přípravu má na starosti kontrolovat Státní ústav 

pro kontrolu léčiv (SÚKL). [9] 

Léčiva mohou být originální nebo generická. Originální léčiva jsou chráněna 

patentem a duševním vlastnictvím a jsou podrobena klinickému hodnocení v rámci 

dlouholetého výzkumu. Po uplynutí lhůty duševního vlastnictví může být stejná léčivá 

látka ve stejném množství, po provedení  bioekvivalenční studie, použita ke stejnému 

účelu jako tzv. generické léčivo, tedy kopie toho originálního. [10] 

Léčiva mohou být aplikována enterálně (vstřebávána skrz trávicí trakt), nebo 

parenterálně. Při enterálním podání může absorpce léčiv probíhat v dutině ústní, 

v žaludku, tlustém nebo tenkém střevě a rektu. Míra absorpce léčiva je významně 

ovlivněna pH prostředí a disociační konstantou daného léčiva. Absorbované látky 

z trávícího systému (GIT) se krevním řečištěm dostávají do jater a může docházet 

k presystémové eliminaci léčiv před vlastním účinkem léčiva.  Při parenterálním aplikaci 

dochází k transdermálnímu, inhalačnímu nebo injekčnímu (intramuskulární, intravenózní 

a subkutánní) podání léčivé látky. [11] 

V anatomicko-terapeuticko-chemickém klasifikačním systému (ATC systém) 

jsou aktivní látky rozděleny do skupin podle orgánu či systému na který působí jejich 

terapeutické, farmakologické a chemické vlastnosti. Léčiva jsou klasifikována do skupin 

v 5ti různých úrovních. Příklad rozdělení: [12] 
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H: Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů 

H01: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy 

H01A: Hormony předního laloku hypofýzy a analogy 

H01AA: ACTH 

H01AA01: Kortikotropin 

H01AA02: Tetrakosaktid 

H01AB: Thyrotropin 

H01AC: Somatropin a agonisté somatropinu 

H01AX: Jiné hormony předního laloku hypofýzy a analogy 

H01B: Hormony zadního laloku hypofýzy 

H01C: Hypotalamické hormony  

H02: Kortikosteriody pro systémovou aplikaci 

H03: Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy 

H04: Pankreatické hormony 

H05: Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku 

3.2. Hormony a hormonální léčiva 

Lidské hormony a od nich odvozená léčiva lze mimo jiné rozdělit i podle míst, ve 

kterých vznikají. Lidské hormony ve formě léčiv (syntetizované geneticky upravenými 

bakteriemi nebo izolovanými z jiných živočišných druhů) jsou klinicky využívány 

například k substitučním terapiím při nedostatku endogenního hormonu, jako léčba při 

hormon-dependentních nádorech, hormonální antikoncepce, apod. Klasické hormony 

roznášené krví a jejich hormonální léčiva jsou spolu s několika dalšími příklady popsány 

v této kapitole a rozděleny v příloze č. 1: Tabulka porovnání hormonální farmakoterapie 

dle míst vzniku hormonů. 
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 3.2.1.  Hypothalamus a hypofýza 

Kontrolní bod hypothalamus-hypofýza spojuje centrální nervový systém a 

endokrinní systém. Neurony, které se nacházejí v hypothalamu, mají axonové výběžky a 

zasahují do předního a zadního laloku hypofýzy, kde způsobí uvolnění hormonů, které se 

fenestrovanými kapilárami dostávají do portálního oběhového systému hypofýzy a 

cévním systémem až do místa jejich určení. Klinicky se většinou využívají k diagnostice 

poruch sekrecí hormonů, které uvolňují. [2] [3] 

3.2.1.1. Hypothalamus a adenohypofýza 

Tyroliberin (TRH) je hypothalamický regulační hormon pro uvolnění 

tyreotropinu (TSH) z předního laloku hypofýzy, který zvyšuje aktivitu štítné žlázy. 

Jejich produkce je zpětnovazebně potlačena při zvýšené koncentraci hormonů štítné žlázy 

v krvi. [3] 

Kortikoliberin (CRH) je další z hypothalamických regulačních hormonů, který 

vyvolává uvolnění kortikotropinu (ACTH) z hypofýzy, který je zodpovědný za zvýšení 

produkce a rychlosti uvolňování glukokortikoidů přes receptory buněk kůry nadledvin. 

Sekrece CRH a ACTH kolísá podle cirkadiánních rytmů a zátěže organismu. [3] 

Hypothalamický gonadoliberin (GnRH) je rytmicky uvolňován do portálního 

oběhu hypofýzy, kde řídí sekreci gonadotropinů FSH, LH a HCG.  Folikuly stimulující 

hormon (FSH) u žen řídí produkci estrogenů díky stimulaci zrání folikulu v ovariu a u 

mužů povzbuzuje tvorbu spermií. Luteinizační hormon (LH) u žen startuje ovulaci a ve 

vytvořeném corpus luteum poté vyvolává tvorbu progesteronu, u mužů podporuje sekreci 

testosteronu z Leydigových (intersticiálních) buněk. Humánní choriogonadotropin 

(HCG) je tvořený buňkami trofoblastu embrya, nejvíce v prvních měsících těhotenství a 

vylučuje se do moči matky, kde se využívá k detekci raného těhotenství (8-10 dní od 

početí). Klinicky se jako účinné látky využívají leuprorelin, který se jako analog GnRH 

používá k reverzibilnímu útlumu sekrece gonadotropinů, ganirelix se jako antagonista 

GnRH který se váže na jeho receptory se stejně jako humánní choriogonadotropin a 

lutropin α používá při asistované reprodukci. [1] [2] [3] 

Další z regulačních hormonů hypothalamu jsou somatoliberin (GHRH), který 

zvyšuje sekreci somatotropinu a somatostatin (GNRIH), který naopak tuto sekreci 
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tlumí a zároveň tlumí i sekrece dalších hormonů předního laloku hypofýzy, pankreatu, 

GIT a reninu. Somatotropin (GH) účinkuje v játrech, kde reguluje sekreci 

somatomedinů – messengerů (např.: IGF-1; sometomedin C) které podněcují syntézu 

DNA, RNA a proteinů a dále má lipolytický a diabetogenní účinek. Snížené hladiny se 

projevují jako nanismus (trpasličí růst) a naopak zvýšená syntéza se projevuje 

gigantismus (obří růst) nebo u dospělých jako akromegalie. Klinicky se k terapii hlavně 

endokrinních nádorů využívají analoga somatostatinu octreotidu, samotný somatotropin 

se využívá k substituční léčbě při jeho nedostatku. [2] [3] 

Prolaktin je sekretován po stimulaci hypothalamickými „prolactin releasing 

peptides“ (peptidy uvolňující prolaktin) a spolu s progesteronem, kortikoidy, 

somatotropinem a inzulinem stimulují růst mléčné žlázy a tvorbu mléčných bílkovin. Ke 

klinickým účelům se prolaktin nevyužívá, využívá se ovšem bromokriptin jako agonista  

hypothalamického dopaminu (hormon inhibující uvolnění prolaktinu) při poruchách 

menstruačního cyklu, neplodnosti apod. [2] [3] 

3.2.1.2. Neurohypofýza 

Hormony adiuretin (vazopresin) a oxytocin jsou produkovány v neuronech 

hypothalamu, které mají neurosekreční funkci. Poté jsou díky tractus supraopticus ve 

vezikulách dopraveny do neurohypofýzy, kde jsou uskladněny do doby, než dostanou 

signál k sekreci exocytózou z vezikulů do krevního oběhu. U adiuretinu, který stimuluje 

v ledvinách zpětnou resorpci vody, je tento mechanismus řízen osmolalitou plasmy a 

v případě jejího zvýšení dojde k sekreci hormonu a tím k zadržování vody. U oxytocinu, 

který má na starosti stahy dělohy v době porodu a sekreci mléka při kojení, dochází 

k uvolnění hormonu po stimulaci děložního hrdla, vaginy nebo senzorických receptorů 

při kojení. [2] [3] 

Hormony zadního laloku hypofýzy a jejich deriváty jsou také klinicky využívané 

k terapii, oxytocin a jeho syntetický derivát karbetocin se používají k vyvolání porodu a 

kontrole krvácení po porodu, jako antagonista oxytocinu se používá atosiban pro 

zmírnění stahů děložního svalstva. [2] [3] 
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3.2.2.  Štítná žláza 

Štítná žláza je regulována TSH a tvorba jejích hormonů je podmíněna oxidací 

uskladněných jodových aniontů na elementární jód. Při jeho nedostatku se sníží hladiny 

hormonů a to zpětnovazebně vede ke zvýšení produkce TSH, který stimuluje činnost a 

růst nových buněk štítné žlázy a tím i větší kapacitu pro vychytávání jódu z krve. [3] 

Tyroxin (T4)se po sekreci do krevního oběhu váže na kyselý α-glykoprotein 

(TBG) a ve tkáních se přeměňuje na účinnější trijodtyronin (T3), který má vyšší afinitu 

ke specifickému jadrnému receptoru T3 . Oba hormony zvyšují katabolismus proteinů, 

sacharidů a tuků a celkově zvyšují bazální metabolismus a srdeční frekvenci. Snižují 

obsah glykogenu v játrech a krevních lipidů. [1] [3] 

Kalcitonin je polypeptidový hormon produkovaný C-buňkami při zvýšené 

koncentraci kalcia v krvi. Pro snížení koncentrace Ca2+ v krvi stimuluje jeho zvýšenou 

renální exkreci z těla a tlumí aktivitu osteoklastů a má analgetický účinek. [2] 

Účinné látky užívané při hypotyreóze jsou levothyroxin a trijodthyronin 

(lyothyronin) a jejich směsné přípravky, podávání trijodthyroninu se však jeví jako méně 

účinné než podávání thyroxinu. Hyperfunkce štítné žlázy je regulována podáváním 

thiamazolu, a propylthiouracylu, které mají tlumící účinky na její funkci. Kalcitonin se 

podává např.: při hyperkalcémii a jako analgetikum. [1] [3] [13] 

3.2.3. Příštítné žlázy 

Produkce parathormonu je stimulována poklesem koncentrace vápníku v krvi, 

kterou zvyšuje díky jeho zpětné resorpci v ledvinách a aktivací osteoklastů, které uvolňují 

tím vápník z kostí. Pro terapii se namísto parathormonu využívají soli vápníků nebo 

vitamin D3 a jeho deriváty.  [3] 

 3.2.4. Slinivka 

Endokrinní část pankreatu, Langerhansovy ostrůvky, sekretují 3 typy hormonů: 

glukagon z A-buněk a inzulin a somatostatin z B-buněk. Insulin je hlavním hormonem, 

který řídí metabolismus v játrech, svalech a tukové tkáni.  Snižuje koncentraci glukózy 

v krvi a usnadňuje její vstup do buněk, kde je využita na tvorbu glykogenu a 
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triacylglycerolů. Stimuluje syntézu aminokyselin a mastných kyselin a snižuje 

glukoneogenezi, glykogenolýzu a odbourávání mastných kyselin. Jeho absolutní nebo 

relativní nedostatek vede k rozvoji Diabetes mellitus. Glukagon je antagonistou insulinu 

a kromě zvýšené hladiny glukózy v krvi způsobuje relaxaci hladkého svalstva žaludku a 

střev. Klinicky se k terapii využívá pouze insulin získaný buď z vepřů a dále přečištěný 

do finální podoby, nebo se používá inzulin získaný z bakterií díky genové technologii. 

[1] [2] [3] 

3.2.5. Kůra nadledvin 

Nadledviny (jejich endokrinní části) produkují steroidní hormony syntetizované 

z cholesterolu, stejně jako gonády a placenta. V kůře nadledvin se tvoří glukokortikoidy 

a mineralokortikoidy. [3] 

Glukokortikoidy zajišťují reakci organismu na stres, mají antianabolické, 

protizánětlivé, imunosupresivní a antiproliferační účinky, čehož se využívá zejména po 

transplantacích k omezení rejekce transplantátu. Kortizol je regulován ACTH a CRH, 

cirkadiánním rytmem a podněty jako např.: bolest a emoce. Stejně jako 

mineralokortikoidy, zadržuje Na+. Mineralokortikoidy (aldosteron) udržují rovnováhu 

iontů v organismu a stimulují zpětnou resorpci Na+ v distálním stočeném tubulu a 

proximálním sběrném tubulu ledvin. [1] [2] 

K terapii sekundární insuficience kůry nadledvin glukokortikoidy se využívá 

hydrokortizon či fludrokortizon. Pro protizánětlivé účinky se využívají preparáty 

obsahující prednison, prednisolon, dexametazon, hydrokortizon, triamcinolon a 

jejich deriváty. K inhalační terapii asthma bronchiale se používají beklometason, 

budesonid a flutikason, které však podléhají výrazné presystémové eliminaci. Jako 

antagonisté aldosteronu se používají eplerenon a spironolakton, které mají diuretické 

vlastnosti (zadržují v těle draslík a stimulují vylučování vody a sodíku). [1] [3] 

3.2.6. Gonády 

Pohlavní hormony jsou estrogeny, gestageny a androgeny a patří do skupiny 

steroidních hormonů. Jejich sekrece začíná v pubertě a je stimulována FSH a LH 

z hypofýzy. [2] 
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Estrogeny jsou produkovány v ovariích, kde po stimulaci FSH dozrávají folikuly. 

Patří mezi ně estradiol (E2), estron (E1) a estriol (E3). E2 je v krvi vázán na α2-globulin 

nebo v menší míře na albumin a v játrech je přeměněn na méně účinný E1 nebo  E3 a 

následně je konjugován a vyloučen se žlučí do střeva, kde mohou být konjugáty rozloženy 

bakteriemi a zpětně resorbovány do oběhu. Regulují vývoj pohlavních orgánů a 

sekundárních pohlavních znaků ženy, řídí proliferační fázi menstruačního cyklu, změny 

poševního epitelu a hlenu. Mezi další účinky patří potlačení aktivity osteoklastů, mírné 

snížení hladin LDL cholesterolu, zvýšení HDL cholesterolu, zadržování vody a sodných 

kationtů v těle, snížení aktivity antitrombinu a zvýšené vyplavovaní koagulačních faktorů 

II, VII, IX a X. [2] [3] 

Klinicky se deriváty estrogenů (ethinylestradiol EE2) využívají k substituční 

terapii snížených hladin hormonů, nebo jako složka perorálních kontraceptiv. Klomifen, 

tamoxifen, toremifen a raloxifen jsou naopak látky s antiestrogenním účinkem a 

využívají se k terapii neplodnosti nebo metastazujícího karcinomu mléčné žlázy. Syntézu 

estrogenů lze narušit podáváním inhibitorů aromatázy (anastrozol letrozol), která se 

podílí na vzniku steroidních hormonů. [3] 

Mezi gestageny patří progesteron a progestiny. Progesteron je tvořen žlutým 

tělískem po stimulaci ovaria LH a placentou během těhotenství. Endometrium je 

stimulováno progesteronem a uvedeno do sekreční fáze, aby bylo připravené pro 

uhnízdění vajíčka po oplodnění. Celkově stimulují růst prsních žláz a regulují 

metabolismus cukrů a ukládání tuků. Klinicky se gestageny (medroxyprogesteron, 

megestrol chlormadinon, norethisteron lynestrenol, deriváty 17α-

hydroxyprogesteronu) používají jako složka perorálních kontraceptiv pro potlačení 

nadměrného růstu endometria, při endometrióze nebo jako terapie hrozícího potratu. Jako 

antigestagen znemožňující uhnízdění oplodněného vajíčka se užívá mifepriston pro 

vyvolání potratu časného stádia těhotenství. [2] [3] 

Hlavním mužským hormonem – androgenem je testosteron produkovaný po 

stimulaci LH v Leydigových buňkách varlat a částečně i v kůře nadledvin a ovariích. Je 

nepostradatelný pro tvorbu primárních i sekundárních mužských pohlavních znaků a 

stimulaci růstu svalové hmoty. [2] 
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Klinicky se využívají deriváty testosteronu a při antiandrogenní léčbě účinné látky 

cyproteron, flutamid, nebo bikalutamid. Přípravky obsahující nandrolon, či danazol 

zvyšují proteosyntézu a podávají se při rekonvalescenčních stavech, nebo jako sportovní 

doping kvůli svým anabolickým účinkům, danazol má navíc také výrazně tlumící účinek 

na sekreci gonadotropinů z hypofýzy. [1] [3] 

3.2.7. Příklady dalších hormonů 

Adrenalin (epinerfrin) vzniká ve dřeni nadledvin z noradrenalinu (norepinefrinu), 

které se řadí do skupiny katecholaminů s funkcí hormonů i neurotransmiterů. 

Prekurzorem je neurotransmiter a hypothalamický hormon Dopamin, který inhibuje 

syntézu prolaktinu a způsobuje vazodilataci. Adrenalin zvyšuje výkonost organismu: 

zvyšuje tlak, srdeční výkon, glykogenolýzu a lipolýzu, způsobuje bronchodilataci a 

utlumuje střevní činnost. Klinicky se využívá jejich účinků při edémech sliznice, 

zástavách krvácení, alergickém šoku nebo pro lokální znecitlivění. [2] [3] 

Serotonin má v organismu funkci neutrotransmiteru i mediátoru a objevuje se 

hlavně v buňkách střevní sliznice a mozku. Ovlivňuje motilitu střev a kontrakcí hladké 

svaloviny cév způsobuje vazokonstrikci. Této vlastnosti se využívá při potlačování 

migrenózních záchvatů sumatriptany, které jsou agonisty serotoninu. Serotoninový 

antagonista ondansetron se využívá jako efektivní antiemetikum pro zmírnění záchvatů 

zvracení při terapii cytostatiky. Další derivát serotoninu melatonin, sekretovaný 

epifýzou, se podílí na cirkadiánních a spánkových rytmech. [2] [3] 

Erytropoetin je tvořený buňkami v kůře ledvin, stimulované sníženým 

parciálním tlakem kyslíku ve tkáni. Je zodpovědný za stimulaci erytropoézy v kostní 

dřeni, aby se zvýšil počet erytrocytů a tím i vazebné místo pro kyslík, který je ve tkáni 

potřeba. Této vlastnosti erytropoetinu využívají sportovci, a proto se jeho zneužití 

považuje za doping. Klinicky se využívá rekombinovaný humánní erytropoetin (epoetin, 

ve 2 variantách α a β). [3] 
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3.3. Metabolismus léčiv a exkrece 

Metabolismus léčiv je přirozená reakce lidského organismu na cizí látku za účasti 

enzymů.  Hlavním úkolem je špatně rozpustitelná léčiva metabolizovat, snížit tím jejich 

polaritu a zvýšit rozpustnost ve vodě, aby se lépe vylučovaly z těla stolicí a močí.  Cílem 

metabolických procesů je tedy snížit aktivitu léčiva. V případě proléčiv, která se stávají 

účinná až po metabolické přeměně, dochází naopak ke zvýšení jejich aktivity. Tyto 

metabolické procesy se objevují zejména v játrech a plicích, v menší míře i v ledvinách, 

GIT a placentě.  [14] [15] 

Fáze 1 metabolismu léčiv zahrnuje oxidační, redukční, hydroxylační a 

hydrolyzační procesy, které zavádějí do molekuly léčiva polární funkční skupiny. Jako 

fáze 2 se označuje konjugace léčiva s endogenní molekulou (např.: kyselina glukuronová, 

sulfát, glutathion), po kterém následuje vyloučení konjugátu z těla ven a navázání funkční 

skupiny tak, aby vznikl polárnější produkt, který je lépe vylučitelný. Takto 

metabolizovaná léčiva odcházejí močí a stolicí z těla ven do odpadních vod. [14] [15] 
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4. Rezidua hormonálních léčiv ve vodách 

Hormonální léčiva spotřebovaná lidmi procházejí jejich tělem, kde jsou 

podrobeny metabolickým přeměnám a následně vyloučeny z těla ven. Tyto metabolity 

poté pokračují spolu s odpadními vodami do životního prostředí, kde mohou dále 

reagovat. Další cestou jak se léčiva a jejich rezidua dostávají do vodního prostředí, jejich 

detekce a následné odstraňování, zaměřené hlavně na léčiva spadající do skupiny 

endogenních disruptorů (EDC),  jsou předmětem této kapitoly.   

4.1.  Způsoby kontaminace odpadních vod léčivy 

Pokud nebudeme brát v úvahu náhodné úniky hormonálních léčiv do odpadních 

vod, jako například nehodu při transportu léčiv, nebo vylití nezpracovaného odpadu při 

záplavách či bouřkách, ale systematický dlouhodobý únik, existuje několik způsobů 

kontaminace odpadních vod. Mezi tyto způsoby patří: únik z farmaceutického výrobního 

zařízení, likvidace zásob léčiva z lékáren, likvidace nespotřebovaných léčiv, exkrece 

léčiva z organismu ve formě aktivní farmaceutické substance (API), či jeho metabolitů 

do odpadních vod, která je v dnešní době nejvýznamnějším faktorem. [14] 

4.1.1. Únik z farmaceutického výrobního zařízení 

 Výroba API a jiných léčiv je řízena požadavky správné výrobní praxe (SVP), 

která je v České republice řízena předpisy a doporučeními SÚKL, aby byla zajištěna 

jejich dostatečná kvalita. [16] 

Během výroby se používají organická rozpouštědla, která jsou následně 

recyklována a znovu využívána. Ostatní pomocné látky používané při zpracování léčiv 

do lékových forem jsou likvidovány jako tuhý odpad. Vzhledem k ekonomicky nákladné 

produkci těchto látek a pečlivé kontrole farmaceutických výrobních zařízení, je podíl 

úniků API touto cestou na celkových koncentracích těchto látek ve vodách velmi malý. 

[14] [17] 
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4.1.2. Likvidace zásob léčiva před kontaktem s pacientem 

Souhrn opatření pro likvidaci zásob léčiv předtím, než se dostanou k pacientovi. 

Jedná se hlavně o neprodaná léčiva v lékárnách s prošlým datem expirace. Tyto přípravky 

jsou navráceny do výroby, kde jsou použity k testování, nebo destruktivně zlikvidovány, 

např. zpopelněním. Tato možná cesta úniku hormonálních léčiv do vod je v dnešní době 

zanedbatelná díky zákonným opatřením a kontrolám SÚKL. [14] 

4.1.3. Likvidace nespotřebovaných léčiv 

V české republice je lékárnám ukládána dle  zákona o lécích č. 378/2007 Sb. 

povinnost převzít od pacientů nepoužitelná léčiva a zajistit jejich bezpečnou likvidaci, o 

kterou se zpravidla starají smluvní partneři lékáren, kteří nepoužitelná léčiva odvezou a 

zlikvidují ve spalovnách nebezpečného odpadu. O finanční stránku se starají kraje, které 

likvidaci léčiv platí. Například v roce 2013 dosáhly náklady na likvidaci celkem 281 tun 

odpadu na 7,8 milionu korun. [18] 

Podle průzkumu „Reálné využití léčiv“ provedeného SÚKL za rok 2013 a 

uveřejněného v říjnu roku 2014 v 1000 domácnostech ale vyplývá, že pouze 52% z nich 

odevzdává nepoužitelná léčiva v hodnotě 1,2 mld. Kč do lékárny, a 24% vyhazuje 

s běžným odpadem a 7% splachuje do odpadu léčiva v celkové hodnotě 495 mil Kč. [19] 

Správné dodržování zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů (dále jen 

„zákon o léčivech“), části 6 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi 

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících 

léčivé přípravky kontroluje SÚKL. Z průzkumu provedeného odborem lékárenství a 

distribuce a zaměřeného na zacházení s léčivými přípravky provedeného v roce 2014 

vyplývá, že z celkových 290 kontrol zařízení, která poskytující zdravotnickou péči, mělo 

66 zařízení pochybení v oblasti likvidace nepoužitelných léčiv. 22 z nich mělo nedostatky 

ve smlouvě o zneškodňování nebezpečného odpadu, 40 předávalo nepoužitelná léčiva 

lékárně nesouvisející se zdravotnickým zařízením, namísto odevzdávání osobě pověřené 

krajským úřadem k likvidaci léčiv a 4 zařízení nepředložili smlouvu o likvidaci 

nebezpečného odpadu. [20] 
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Cesta likvidace těchto produktů do odpadních vod je společná s API a metabolity 

léčiv exkretovaných z lidského organismu, i s domácími čisticími prostředky (mýdla a 

šampóny). Léčiva, která se dostanou do svozového odpadu, jsou buď zpopelněna, nebo 

společně s ostatním odpadem uskladněna na skládkách, které jsou určeny k postupnému 

rozkladu. Mezi trendy patří biodegradační mokré skládky, které vykazují lepší 

imobilizaci organických sloučenin a kovů.  Nadbytečný výluh z těchto skládek obsahuje 

významně méně farmaceutik, ale i tak je potřeba ho recyklovat, uzavřít do ochranného 

obalového materiálu a popřípadě přepustit do ČOV, aby se zmenšilo riziko případné 

kontaminace životního prostředí. [14] 

4.1.4. Exkrece API a metabolitů léčiva z pacientova organismu 

API a metabolity léčiv jsou z lidského těla do odpadních vod exkretovány močí 

nebo stolicí. Spolu s odpadními vodami putují do  ČOV, které poté vypouští upravenou 

vodu zpět do povrchových vod, nebo se mohou ukládat do septických systémů, odkud 

prosakují pod povrchem do půd. Tento zdroj znečištění vod léčivy a jejich metabolity je 

považován za primární. Proto jsou úpravy odpadních vod v ČOV kontrolním uzlem, který 

má předcházet průniku léčiv do vodních ekosystémů. [14] [21] 

4.2. Způsoby detekce reziduí léčiv – metody stanovení 

Detekce a stanovení koncentrací léčiv a jejich reziduí ve vodách vyžaduje 

předběžné úpravy vzorku, z důvodu nízké koncentrace analytů a mnoha interferujících 

látek, a to zejména ve vzorcích z odpadních vod. Vzorek se přefiltruje a upraví se pH, 

projde extrakcí (SPE – extrakce na tuhou fázi, LLE – extrakce na kapalnou fázi), 

zkoncentruje se snížením objemu nebo odpařením, a poté je připraven k vlastní analýze. 

[22] 

Identifikace léčiv pomocí plynové chromatografie v tandemu s hmotnostní 

spektrometrií (GC-MS) ve většině případů vyžaduje derivatizaci, proto se k identifikaci 

analytů ze vzorků vod používá kapalinová chromatografie v tandemu s hmotnostní 

spektrometrií (LC-MS). Tandem s hmotnostní spektrometrií je využíván 

v environmentální analýze ke zvýšení citlivosti, přesnosti detekce a stanovení 
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koncentrace analytů. LC-MS má nízký detekční limit (1 ng/l) a je přesnější než GC-MS. 

V současnosti je využívána ultra účinná kapalinová chromatografie (UPLC), která 

obsahuje speciální chromatografické kolony s menšími pevnými částicemi (průměr 2 

µm), které umožňují zúžení píků na chromatografu a větší senzitivitu.  Vyžadují ale 

speciální přístrojové vybavení z důvodu vyššího zpětného tlaku a detektory schopné 

snímat mnoho dat v co nejrychlejším čase (MS, analyzátor doby letu - TOF). Nevýhodou 

je velmi častá interakce složek matrice, proto se při identifikaci léčiv a jejich metabolitů 

využívá porovnání s izotop-značeným standardem nebo metody vnitřního standardu. [23] 

4.2.1. 17α-ethynilestradiol 

Syntetický EE2, který pochází hlavně z antikoncepčních přípravků, je stabilnější 

než přírodní estrogen E2 a má schopnost akumulovat se v tkáních. Jeho koncentrace ve 

vodě je potřebné hlídat při experimentálních studiích vlivu estrogenů na organismy, aby 

se podala přesná informace o závislosti účinku na dávce. Estrogeny se extrahují metodou 

SPE na C18 koloně, ze které jsou eluovány methanolem a následně koncentrovány 

dusíkem. Vzorek se před vlastní analýzou pomocí ELISA může zamrazit na -20°C. Tato 

metoda má návratnost přes 90%. [24] 

4.3. Stav reziduí humánních hormonálních léčiv ve vodách 

České republiky 

 Vzhledem k možným způsobům kontaminace vod léčivy a jejich metabolity, 

nedokonalému čištění odpadních vod v ČOV a špatně zabezpečeným skládkám odpadu, 

bylo v posledním desetiletí diskutováno možné riziko výskytu těchto látek v pitné vodě.  

V České republice je přibližně polovina vody určená k zásobování pitnou vodou 

odebírána z podzemních vod a druhá polovina z povrchových zdrojů. Povrchové zdroje 

pitné vody v České republice jsou z 80ti procent tvořeny chráněnými vodárenskými 

nádržemi na horních tocích řek, u kterých je pouze minimální riziko znečištění odpadními 

vodami (situace v roce 2009), a proto se nepředpokládá nalezení vysokých hladin těchto 

polutantů. [17] 
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V letech 2009-2011 bylo provedeno první screeningové testování pitných vod na 

výskyt léčiv a jejich metabolitů v pitné vodě, mezi kterými bylo i steroidní hormonální 

léčivo 17α-ethinylestradiol. Výběr vzorků byl proveden z distribuční sítě oblastí, kde je 

zdrojem povrchová voda (65 vzorků z celkových 92), v druhé fázi bylo odebráno 24 

vzorků z úpraven vod na dolních či středních tocích před vstupem do distribuční sítě a ve 

třetí etapě bylo odebráno 15 vzorků z míst odběru vzorků druhé fáze, které vykazovaly 

zvýšené koncentrace. Analyty byly ze vzorku odseparovány metodou SPE, 

derivatizovány pro použití v GC a detekovány metodou MS s mezí stanovitelnosti v první 

etapě 0,5 ng/l, v druhé a třetí etapě 2 ng/l. [17] 

Hodnocení se provedlo na základě rozdílů expozic (MOE), což je podíl dolní 

hranice dávky léčiva za den, která vyvolá žádaný terapeutický efekt (MTD) a dávky 

teoreticky přijaté ve 2 litrech vody. Hodnota MOE vyšší než 1000 je považována za 

dostatečnou ochranu před nepříznivými vlivy případné konzumace léčiva v pitné vodě. 

V žádné etapě nebyl nalezen vzorek s koncentrací 17α-ethinylestradiolu vyšší, než byla 

mez stanovitelnosti. Pro výpočet MOE se tedy používá hodnota meze stanovitelnosti pro 

17α-ethinylestradiol jako nejvyšší možná s výsledkem hodnoty MOE 3750, což 

představuje dostatečnou zdravotní rezervu. [17] 

Tým geochemiků provedl testování vzorků z Vltavy na přítomnost estrogenů: E1, 

E2, E3, EE2, mestranol a norethisteron. Koncentrace estrogenů v kalu, který je vypouštěn 

z Uhříněveské ČOV je 345 ng/l., než se ale kal zředí a dostane k ústí do Vltavy, dosahuje 

pouze hodnot 1,8 ng /l. Odpadní voda přicházející do ČOV v Tróji má koncentraci 

estrogenů až 466 ng/l, které i po přečištění dosahují hodnot 72-100 ng/l. Další vysoké 

koncentrace estrogenů (78 - 291 ng/I) byly naměřeny u výpustí ČOV Dolních Chabrech 

a v Sedlci. Ve Vltavě se však estrogeny naředí, případně se rozloží nebo usadí na říčním 

dně a ve výsledku jsou jejich koncentrace nižší. Vzorky odebrané z toku Vltavy v Praze 

a Kralupech nad Vltavou obsahují koncentrace estrogenů 1,3 – 3,8 ng/l. [25] 



29 
 

4.4. Eliminace z vodního prostředí 

4.4.1. ČOV – čističky odpadních vod 

Úprava stokových vod je ošetřena směrnicí 91/271/EEC vydané Radou 

Evropských Společenství ze dne 21. 5. 1991, která zajišťuje, že od roku 2006 musí mít 

všechny aglomerace s počtem obyvatel vyšší než 2000 systém městských odpadních vod. 

ČOV  určené pro méně jak 10 000 obyvatel mají ve správě obce s rozšířenou působností, 

ČOV pro více jak 10 000 obyvatel spadají do správy Krajského úřadu. [26] 

Čističky odpadních vod nejsou primárně určeny k odstraňování léčiv, proto nejsou 

v této oblasti příliš účinné. Metody používané k odstraňování organických látek 

z odpadních vod nemají dostatečnou účinnost v eliminaci léčiv. [22] 

4.4.1.1. Mechanické (primární) čištění 

Využívá se k ochraně dalších částí čistírny před hrubými nečistotami. Česle nebo 

síta (s otvory 1-5 mm) zachytávají plovoucí předměty a částečně i tuky. Lapáky písku a 

štěrku jsou rozšířené nádrže, kde se nečistoty usazují na dno a následně jsou 

odstraňovány. Vytěžený písek poté může být recyklován propíráním a znovu používán 

v průmyslu (např.: stavebnictví). [26] 

4.4.1.2. Biologické (sekundární) čištění 

Biologické čištění je založeno na enzymatické aktivitě speciálních 

mikroorganismů, které za přístupu vzduchu rozkládají organické látky. Mikroorganismy 

se nacházejí v biomase, neboli kalu a rozkladem získávají energii, množí se.  To znamená, 

že v kalových nádržích postupně ubývá odpadních organických látek a přibývá kalu, který 

je průběžně odstraňován a nadále využíván. Z důvodu lepší degradace nejen organického 

odpadu, jsou biodegradační nádrže rozděleny podle oxido-redukčního potenciálu do 3 

sekcí: Oxická, anoxická a anaerobní. V oxické části je rozpuštěný kyslík a dochází 

k nitrifikaci, v anoxické části je kyslík přítomný pouze ve sloučeninách dusíku a dochází 

zde k denitrifikaci a poslední, anaerobní, části dochází k oxidaci či redukci organických 

sloučenin. [26] 
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4.4.1.3. Terciální čištění  

Dle směrnic Evropské unie se terciálním čištěním myslí degradace v aktivačním 

systému například fosforu a vápníku. V české literatuře je tímto označením myšleno i 

řízené biologické či fyzikálně-chemické dočišťování vod po usazovacích nádržích 

s kalem. Taktéž může být terciálním čištěním myšleno používání speciálních technologií 

k odstraňování EDC a dalších léčiv metodami, které jsou souhrnně nazývané Advanced 

treatment (AT) či Advanced post-treatment. [26] 

4.4.2. Další možnosti čištění 

Další biologické čištění zahrnuje použití aktivačních nádrží (AS) a použití 

biomembránových reaktorů. 45-99% ECD z odpadních vod může být degradováno 

spojením biologických procesů s adsorpcí na pevné částice v aktivačních nádržích. Ke 

zlepšení této schopnosti může přispět jak optimalizace již využívaných ČOV, tak i 

přídavné metody čištění, které ovšem patří mezi nákladnější opatření. Během AS 

pochodů mohou být estrogeny odstraňovány z vody dvěma hlavními způsoby: sorpcí na 

upravené částice (SS) a degradací doprovázenou odstraňováním přebytku kalu. Ačkoliv 

sorpce je s větší pravděpodobností první fází biologické degradace estrogenů a biosorpce 

a biodegradace interagují během AS pochodů, je stále nejasné, který z nich hraje 

převládající roli v eliminaci estrogenů z odpadních vod. Bylo zjištěno, že AS sice dokáží 

absorbovat 50-70% estrogenů, ale díky zpětné recyklaci a promývání se v kalu zadrží 

pouze 2% estrogenů, které se do ČOV dostaly původně. [4] [27] 

Dalším způsobem biologického čištění jsou membránové bioreaktory používané 

pro čištění odpadních vod od látek špatně zadržitelných v aktivačních nádržích. 

Bioreakroty jsou ovšem při odstraňování steroidních estrogenů méně účinné než aktivační 

nádrže. Nově zkoumané biologické metody, nad kterými se uvažuje jako potencionálně 

využitelnými v budoucnosti, jsou předmětem velkého zájmu. Jedná se o izolaci a 

experimenty, které užívají bakteriální kmeny, řasy  a dřevo-rozkládající houby schopné 

degradovat i polutanty odolné vůči hydrolýze a fotokatalýze. Například využití řasy 

Selenastrum capricornutum schopné biotransformovat až 92% EE2, nebo křenové 

peroxidázy, která kompletně rozloží steroidní estrogeny z odpadní vody v rámci 1 hodiny. 

[4] [27] 
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Dle výsledku několika studií je odstraňování EDC z odpadních vod pomocí solí 

hliníku a železa, oxidem vápenatým, uhličitanem sodným, chloridem železitým či 

komerčními přípravky, založenými na obdobné bázi, považováno za málo účinné. [4] 

Chlorace jako úprava odpadních vod, není na rozdíl od úpravy pitné vody 

doporučována. Při chloraci vznikají toxické produkty a interferují látky, jako například 

amonné ionty, které vyvážou chlor a snižují tím účinnost samotné chlorace. [4] 

4.4.3. Pokročilé metody dočištění 

Vzhledem k ne zcela účinnému odstraňování EDC z odpadních vod běžnými 

metodami, je třeba používat další metody pro dočištění jak vypouštěných odpadních vod, 

tak i těch recyklovaných, určených k zavlažování, nebo například k úpravám pitné vody. 

[4] 

4.4.3.1. adsorpce na aktivní uhlí 

V současnosti je aktivní uhlí, jak v granulované formě (GAC), tak v práškové 

formě (PAC), nejvíce používaným sorbentem v průmyslu dočišťování odpadních vod, 

řazené do terciálního čištění.  Aktivované uhlí úspěšně adsorbuje hydrofobní steroidní 

hormonální látky v adsorpční kolonách s GAC a xenogenní mikropolutanty v dávkové 

adsorpci na PAC. GAC i PAC mají obrovský adsorpční potenciál pro eliminaci E1, E2 a 

EE2 z odpadních vod, ale kapacitu pro jejich adsorpci snižují ostatní organické látky 

přítomné v odpadních vodách.  Jako další adsorpční materiály lze kromě aktivního uhlí 

použít granulovaný hydroxid s vrstvou Mg a Al (LDH), molecularly imprinted polymers 

(MIP) založené na steroidech v kombinaci s dalšími technikami. MIP se kombinují 

například s SPE, ethylen-glykoldimethakrylátem (EGDMA) a trimethylpropanon-

trimethakrylátem (TRIM) pro selektivní odstranění E2 z vody, nebo s uhlíkovými 

nanoválci (CNT) vykazující až 98mi procentní úspěšnost v odstraňování EE2 z vody. [4] 

[27] 

4.4.3.2. membránové procesy 

Membránové procesy rozdělují látky na základě jejich fyzikálně-chemických 

vlastností, jako jsou například velikosti částic, mechanismus zadržování látek na 

membráně, chemické struktury a složení membrány.  Protékající masa vody se rozdělí na 
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permeát, který pokračuje v toku přes membránu a retenát, který je membránou zadržen. 

Nejméně účinný je proces mikrofiltrace (MF) a účinnost postupně stoupá přes ultrafiltraci 

(UF), která rozděluje částice na základě hydrofobních interakcí, a nanofiltraci (NF) která 

k hydrofobním interakcím zároveň využívá i separace na základě velikosti částic, až 

k nejúčinnější reverzní osmóze (RO). Membránové procesy, zejména NF a RO jsou 

využívány k dočišťování recyklovaných odpadních vod určených například 

k zavlažování. Je ale třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo únikům retenátu při 

vysokých hodnotách pH a zpětném promýváním membrán. [27] 

4.4.3.3. oxidační procesy  

Pokročilé oxidační procesy (AOP ) slibují technologie pro úpravu odpadních vod, 

které obsahují EDC. Nejvíce využívanou technologií AOP pro destrukci právě EDC v 

odpadních vodách je fotokatalýza, ozonizace, fotolýza a sonolýza. Je však třeba provést 

další výzkumy zabývající se interakcemi těchto metod s dalšími sloučeninami odpadních 

vod. [4] 

Princip degradace látek ozonolýzou spočívá ve vlastnosti ozonu oxidovat substrát 

za tvorby hydroxylových radikálů, které dále reagují s dalšími sloučeninami. Ozon 

reaguje s většinou léčiv, selektivně probíhá oxidace aktivovaných aromatických systémů.  

Tvorba těchto radikálů se dá zvýšit prostřednictvím expozice UV záření, nebo přidáním 

peroxidu vodíku. Reakce probíhá řádově v sekundách a používá se pro terciálně 

přečištěné vody. Například degradace estronu z původní koncentrace 15 ng/l v městských 

odpadních vodách prostřednictvím ozonu o dávce 5 ng/l  proběhla v čase 18 min. [4] 

Sonolýza se zakládá na použití frekvencí 20 – 1000 kHz a velké energii pro rozbití 

struktury chemických látek. Šíření silové vlny ve vodním prostředí způsobuje vznik 

bublin v tekutině (kavitace), které po vystavení superkritickým podmínkám, jako jsou 

například vysoká teplota a tlak, vedou ke vzniku vodíkových a hydroxylových radikálů. 

Tyto radikály napadají sloučeniny v roztoku. Sonolýzu lze provádět za pokojové teploty 

a bez účasti chemikálií, což jí řadí mezi zelené technologie (green technologies). Proces 

závisí na mnoha parametrech, jako například: pH, teplota, objem vzorku, typ reaktoru, 

intenzita, vlnová délka a další. Cílem je optimalizovat metodu tak, aby se dosáhlo co 

největší kavitační aktivity k degradaci analytů za co nejnižší spotřeby energie. [4] [21] 

[27] 



33 
 

Fentonova reakce se také využívá pro oxidaci EDC ve vodách. Probíhá v systému 

s železnatými ionty a peroxidem vodíku, jejichž reakce dává vzniknout hydroxylovým 

radikálům. Účinnost procesu úzce závisí na pH roztoku a vzájemném poměru železa 

s oxidantem. Při vystavení UV záření vzniká více radikálů. [4] 

Fentonova reakce:  Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + OH− 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HOO• + H+ 

 

Proces fotokatalýzy se zakládá na vystavení materiálu (oxid titaničitý) UV záření o 

velké energii, které katalyzuje vznik redoxních reakcí a tím degraduje polutanty 

z odpadních vod. Této vlastnosti lze využít i pro degradaci estrogenů denním světlem, 

kdy při slunných jarních dnech je poločas rozpadu EE2 přibližně 1,5 dne. Z důvodu 

nestálosti přísunu slunečního svitu v průběhu dne a ročních období, jsou výsledky značně 

odlišné. [4] [27] 
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5. Vliv reziduí na organismy 

 V posledních desetiletích bylo několikrát vysloveno podezření o vedlejších 

efektech postihující endokrinní systém organismů, které byly vystaveny skupině látek 

známé jako endokrinní disruptory (ED,EDC) nebo také endokrinně-aktivní substance 

(EAS). ECD zahrnují přírodní i syntetické sloučeniny a velké množství derivátů 

hormonů, používaných jako léčiva, a to zejména estrogen obsahující antikoncepční 

přípravky. Nejčastější cesta kontaminace vodních ekosystémů těmito polutanty je přes 

odpadní vody. Mezi EDC jsou řazeny i jiné látky vykazující hormonální a estrogenní 

aktivitu, která je dále představena v kapitole 5.1. Testy estrogenity. [5] [6] [29] 

Všechny tyto látky mají potenciál pozměnit syntézu díky inhibici či indukci enzymů 

pro endogenní hormony, navázáním na plasmatické proteiny snižují jejich plasmatické 

koncentrace a navázáním se na jejich receptory zvyšují jako agonisté účinek endogenního 

hormonu, nebo jako antagonisté snižují jeho intracelulární koncentraci, protože obsazují 

jeho vazebná místa na buněčných receptorech. Tyto efekty mohou vést ke změnám 

homeostázy, vývoje, reprodukce a embryogeneze necílových organismů.  [5] [30] 

Mezi aktuální otázky patří, zda vliv ECD odpovídá monotónní křivce závislosti 

odpovědi na dávce, účinky velmi nízkých dávek a jestli reagují bezprahovým 

mechanismem (prahové koncentrace analytu jsou ty, které ještě nevyvolají žádný účinek). 

Hlavními důvody k těmto podezřením je výskyt více receptorů s různými účinky a 

afinitami, více enzymů produkujících rozdílné metabolity s různými účinky a jejich 

saturace, inhibice a indukce. [5] 

Vlivy a výsledky výzkumů jsou uvedeny v kapitolách 5.2 Obratlovci a 5.3. 

Bezobratlí. 

5.1. Testy estrogenity 

Estrogenní látky endogenního i environmentálního charakteru vyvolávají 

v organismu specifické změny. Vazbou na receptory estrogeny ovlivňují expresi genů, 

reagují s enzymy syntézy hormonů. Svými chemickými vlastnostmi mohou vytvářet 

například DNA addukty a vyvolávat genetické změny v chromozomech jak numerické, 
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tak i strukturní, které jsou více nebezpečné. Další typ změn vyvolaných estrogeny je 

pozorován v cílových tkáních, kde vzniklé komplexy s exogenními estrogeny vyvolávají 

jiné účinky z důvodu konformačních odlišností od komplexů s endogenními estrogeny 

daného organismu. Díky zpětnovazebným regulačním mechanismům můžou navíc 

estrogeny potlačovat vlastní syntézu hormonů daného organismu. Pro detekci estrogenity 

se využívají následující testy. [30] [31] 

5.1.1. Aktivace genu 

Metoda zjišťuje schopnost látek aktivovat genovou expresi přes estrogenní 

receptor. Komplex receptoru a estrogenu se v jádře váže na specifickou sekvenci pro 

estrogeny – ERE (estrogen-response elements, estrogen-responzivní elementy) a 

indukuje produkci chloramfenikol acetyl-transferázy v geneticky upravených buňkách. 

Výsledná koncentrace enzymu je úměrná koncentraci estrogenů. [31] 

5.1.2. Proliferační kontrola 

Estrogeny mají pozitivní vliv na proliferaci buněk a stimulují mitotické dělení 

buněk samičích sekundárních pohlavních orgánů, tzv. orgánů s estrogenní odpovědí. 

Metoda měření schopnosti indukovat tyto děje se zakládá na sledování mitózy v epitelu 

hlodavců, která je ovšem vhodná jen pro malé množství chemikálií. Novější testy se 

zakládají na buněčných kulturách maligních buněk z prsu, které po přidání estrogenu 

začnou proliferovat. Tento test se využívá jako jedna ze základních screeningových 

metod přítomnosti estrogenů. [31] 

5.1.3. Vitellogenin 

Estrogen v játrech podněcuje tvorbu fosfolipoglykoproteinu vitellogeninu (VTG), 

který patří do rodiny podobných lipoproteinů napříč živočišnými druhy. VTG se nachází 

v plasmě pohlavně dospělých samic a z jater je transportován do oocytů ve vaječnících, 

kde se využívá k tvorbě bílkovin, které jsou součástí vaječného žloutku. Fyziologicky se 

tedy vyskytuje u samčích a pohlavně nedospělých jedinců pouze ve velmi malém 

množství. Pokud se vyskytuje ve zvýšené koncentraci v plasmě i těchto jedinců, značí to 

jejich vystavení látkám s estrogenní aktivitou. Naopak snížení hladin vitellogeninu pod 

stanovitelné meze svědčí o expozici látkám s antiestrogenní aktivitou. Ke stanovení VTG 
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a VTG-podobným molekulám se používají imunologické metody jako ELISA a RIA, 

Western-blotting, Northern-blotting, nebo polymerázová řetězová reakce (PCR). [31] 

[32] 

 VTG je vysoce fosforylovaný protein bohatý na vápník, čehož se využívá pro 

rychlejší a levnější zhodnocení vlivu estrogenů na testovaného jedince. Stanovení 

alkalicky-labilního fosfoproteinového fosforu (ALP) a plasmatického vápníku lze využít 

jako nepřímou metodu zhodnocení VTG. ALP se stanovuje fotometricky jako kyselý 

fosfomolebdenový komplex, nebo fluorometricky po reakci s Tb3+-Tiron komplexem, 

který je výhodnější díky využívání méně toxických rozpouštědel oproti fotometrickému 

stanovení. [33] 

5.1.4. Laktoferrin 

Laktoferrin je transferinový glykoprotein s mnoha funkcemi jako například vazba 

Fe3+, podpora syntézy nukleových kyselin, potlačení nádorového růstu a aktivitu 

stimulující růst. V tělních tekutinách se nachází ve velmi malých koncentracích, ale 

v neutrofilech, mléčných žlázách při kojení a v děloze jsou jeho koncentrace vysoké. 

Množství laktoferinu v děloze kolísá v závislosti na menstruační fázi, ale v případě 

vystavení organismu exogenním estrogenům jeho množství výrazně stoupá, což je 

využíváno ke screeningu. [31] 

5.2. Vliv na obratlovce 

Míra vlivu EDC na obratlovce se odvíjí podle jejich afinity k estrogenním 

receptorům (ER), které se mezi druhy mohou vzájemně lišit a proto jejich interakce 

s jednou a tou samou látkou nejsou stejné. Kromě této cesty vlivu estrogenů přes 

receptory, existuje ještě alternativní cesta působení estrogenů na signální kinázové 

kaskády. [32] 

Jako příklady modelových obojživelníků, který se používá pro testy vlivu 

estrogenů lze uvést drápatku vodní (Xenopus laevis) a skokana hnědého (Rana 

temporaria). Vitellogenin se detekuje pomocí monoklonálních protilátek vhodných pro 

velké množství živočišných druhů, mezi kterými jsou obratlovci i bezobratlí.  In vitro lze 
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detekovat indukci mRNA vitellogeninu jako biomarker v hepatocytech (např.: hepatocyty 

samečků výše uvedené X. laevis) pomocí reverzní transkriptázové polymerázové řetězové 

reakce (RT-PCR). Podle studie provedené na pulcích a zaměřené na výskyt E1, E2 a EE2 

ve vodách bavorské řeky Würm, vedla expozice těchto jedinců ke změnám v poměru 

samiček a samečků a k feminizaci. [34] [35] [36] 

Jako další zástupci obratlovců pro studie vlivu EDC na vodní organismy jsou 

nejčastěji voleny ryby. V programu IDEA, financovaného Evropskou unií, který měl za 

úkol studovat vliv estrogenů ve vodním prostředí na vývoj obratlovců i bezobratlých, byla 

jako zástupce obratlovců vybrána malá rybka dánio pruhované (Danio rerio). Dánio je 

využívané pro testy toxicity kvůli krátkému životnímu cyklu, který trvá 4 měsíce. [6] 

Rybky byly vystaveny od stádia oplodněného vajíčka až do stádia pohlavní 

dospělosti vlivu EE2 v koncentraci 0,05 – 10 ng/l, která odpovídá obvyklému výskytu 

EE2 v evropských vodách. Sledován byl růst, přežití, počet nakladených jiker na jednu 

samičku, míra fertilizace a čas prvního nakladení jiker. Úmrtnost se v porovnání 

s kontrolami nijak nezměnila. Růst mladých ryb (do 75. dne od oplození) byl při vyšších 

koncentracích potlačen. Při celoživotní expozici ryb se čas prvního nakladení jiker 

prodloužil a snížil se jejich počet, stejně tak i úspěšnost jejich oplození. Hladiny 

vitellogeninu v plasmě samiček i samečků se výrazně zvýšily. Nejnižší koncentrace, při 

které se objevily změny (LOEC) v úspěšnosti oplození a hladiny VTG byla 1,67 ng EE2/l. 

Nebyl pozorován výskyt oboupohlavných jedinců, ale chronická expozice EE2 vedla ke 

zvýšenému procentu ovariálního typu gonád. Dlouhodobé vystavení hladinám EE2 

10ng/l vedlo k irreverzibilní poruše reprodukce a úspěšnosti fertilizace menší než 5%. Při 

krátkodobém vystavení dánia v období pohlavní diferenciace (42. – 75. den po oplození) 

zvýšeným koncentracím EE2 a následnému přenesení do čisté vody se objevily účinky 

podobné těm zjistěným při celoživotním cyklu dánia. Bylo ale zapotřebí vyšších dávek 

EE2. Například pro výskyt významného snížení schopnosti se rozmnožovat bylo při studii 

vlivu na celý životní cyklus dánia potřeba 1,67 ng EE2/l, ale při krátkodobém vystavení 

se porovnatelné výsledky objevily až při koncentraci EE2 3 ng/l. [6] 

J. R. Stephenson se ve své práci z roku 2010 o vlivu kontaminantů na chování ryb 

a obojživelníků věnuje čtyřem hlavním oblastem chování: reprodukci, dospívání, aktivitě 

a obstarávání si potravy. Shrnuje studie s koljuškou tříostnou (Gasterosteus aculeatus) a 
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Ambystoma tigrinum z rodu axolotlů, Pimphales promelas  z čeledi kaprovití a Morone 

saxatis  a Morone chrysops z čeledi morčákovití . Po expozici jedinců Gasterosteus 

aculeatus koncentraci EE2  srovnatelné s tou, jaká se vyskytuje v životním prostředí, se 

u samečků snížila mezidruhová agresivita. Po expozici larev Ambystoma tigrinum 

dávkám E2, testosteronu a dihydrotestosteronu (DHT) a jejich kombinacím odpovídající 

koncentraci v životním prostředí byl pozorován nadměrný růst pojivové tkáně pohlavních 

orgánů. Růst byl nejvýraznější při vzájemné kombinaci androgenů a estrogenů 

dohromady, kdy se objevil jejich synergistický efekt. Sledování vlivu na aktivitu je 

důležité například kvůli změnám v úhybných manévrech před predátory, které byly 

popsané u larev Pimephales promelas  po expozici směsi estrogenů. Tato reakce útěku 

před predátorem a snaha vyvarovat se setkání s ním je životně důležitá zejména pro 

nedospělé jedince. Největší útlum útěkové reakce na stresový podnět nastal při expozici 

E2, malý byl u E1 a u expozice EE2 nebyl zjištěn žádný efekt. Vliv na aktivitu v oblasti 

obstarávání si potravy byl zjištěn u dopaminového antagonisty fluoextinu, kdy se po 

vystavení jedinců Morone saxatis a Morone chrysops výrazně prodloužil čas pozření 

první a druhé kořisti oproti kontrolní skupině. [37] 

Studie provedená Environment Agency of England and Wales v roce 2002 potvrdila 

výskyt feminizovaných rybích samečků dvou pozorovaných druhů a jedinců s poruchami 

spermatogeneze a schopnosti reprodukce v 10ti britských řekách. Kromě postižených 

rybích samečků sníženými hladinami testosteronu, zmenšením pohlavních orgánů a 

výskytu vitellogeninu, jsou popsány dopady ECD  i na jiných živočišných druzích. 

Například výskyt jevu zvaný imposex u měkkýšů (vývin pohlavních orgánu opačného 

pohlaví na jedincích vystavených ECD), zmenšení pohlavních orgánů a snížení hladin 

testosteronu u aligátorů, ztenčení vaječné skořápky, embryotoxicita a malformace ptačích 

vajec, poruchy reprodukce u samiček tuleňů a hyperplázie kůry nadledvin, nebo například 

snížení stavu populace vyder a norků. [29] [38] [39] 

Studie provedená in vitro na hlodavcích vzbudila podezření, že nízké dávky ECD 

vykazují efekty, které se u velmi vysokých dávek nevyskytují a nevykazují tedy 

monotónní křivku dávka-účinek. Tato studie však nebyla zopakována v žádné jiné 

laboratoři a proto je odpověď na otázku, zda vykazují tuto závislost, nejistá. [5] 
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5.3. Vliv na bezobratlé 

Cesta syntézy pohlavních hormonů z cholesterolu je běžná pro obratlovce a 

některé bezobratlé, proto jsou i oni zasaženi ECD. Cholesterol se metabolizuje pomocí 

cytochromu P450 na pregnenolon a následně na progesteron, který je dále metabolizován 

na kortizol a hydroxyprogesteron. Z hydroxyprogesteronu vzniká androstendion, který je 

prekurzorem pro E2, E1 a testosteron. Syntéza je ovlivněna steroidogenními a steroid-

inaktivujícími enzymy a je regulována zpětnovazebnou smyčkou pro udržování správné 

homeostázy. [32] 

Měkkýši a ostnokožci dokáží syntetizovat androstendion z jiných prekurzorů 

pomocí cytochromu P450, korýši některé z těchto cest nemají. Vyskytují se u nich 

peptidové hormony jako poslové mezi nervovými signály a koncovými hormony (např. 

steroidy, terpenoidy), mezi které patří skupina hyperglykemických hormonů (CHH) a 

hormonů z androgenní žlázy (AGH). Terpenoidy a ekdysteroidy jsou zodpovědné za 

svlékání krunýře, regulaci reprodukce a embryogeneze a mimo jiné i produkci 

vitellogeninu. Androgeny, estrogeny a progesterony jsou schopné v organismu korýšů 

reagovat s receptory pro ekdysteroidy a ovlivňovat jejich funkce. [32] [40] 

Právě strukturní podobnost ekdysteroidu a EE2 vede k podezření, že EE2 může 

interferovat s endogenními steroidy bezobratlých, kterým se mimo jiné zabývá evropský 

projekt IDEA výše uvedený v kapitole 5.2. Vliv na obratlovce. Do vyšetřovaných 

bezobratlých patřili: nezmar Hydra vulgaris, Gammarus pulex (blešivec obecný), 

zástupce hmyzu Chironomus riparius, z čeledi pakomárovitých, zástupce korýšů 

Hyalella azteca a zástupce měkkýšů Lymnaea stagnalis. [6] 

Zástupce žahavců H. vulgaris byl vybrán pro jeho společné vlastnosti jak 

s bezobratlými, tak i s obratlovci. Po krátkodobém vystavení (72-96 h) jedinci vykazovali 

sníženou schopnost regenerace po separaci polypů a při dlouhodobé expozici (6 týdnů) 

EE2 o dávce 0,5 mg/l se objevila výrazná redukce pohlavních orgánů.  Po krátkodobé 

expozici G. pulex se neobjevily žádné efekty (24h). Významnější změny ve střední 

velikosti populace nastaly až po dlouhodobé expozici (100 dní) dávkám 1 - 10 µg EE2/ l. 

Při počtu 385 a 411 jedinců v populaci byly zaznamenány výrazně větší jedinci než v 

kontrolní populaci s 169 jedinci. Poměr samiček a samečků byl ve výsledku 2:1, dále 
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nebyl pozorván vliv na vytvoření prekopulačních párů. 20ti denní vystavení zástupců C. 

riparius koncentracím EE2, které odpovídají hodnotám v životním prostředí, vedlo 

k morfologickým změnám larev a změnám v poměru samečků a samiček v druhé 

generaci. Celoživotní (4-6 týdnů) i vícegenerační (15 týdnů) expozice H. azteca a C. 

riparius vedla k poruchám vývoje samčích gonád a sekundárních pohlavních znaků, a to 

zejména v druhé generaci. Po expozici L. stagnalis (3-10 týdnů) dávkám EE2 byl zjištěn 

zvýšený počet nakladených vajíček, ovšem s poruchou líhnutí, a poruchy metabolismu 

proteinů včetně zvýšení hladin vitellogeninu. [6] 

Injekční vpravení E2 do několika zástupců mlžů (Mya arenaria, Elliptio 

complanata) vedlo ke zvýšení VTG-podobným proteinům, stanovené jako ALP a 

zvýšené množství ALP v gonádách. Naopak injekční vpravení E2 do zástupců mlžů 

Mytilus edulis  a Anodata cygnea nevyvolalo žádné změny v hladině ALP, což ukazuje 

na potřebu dalšího prostudování efektu estrogenů na mlže. Zvýšení hladin VTG-

podobných proteinů bylo popsáno i u jedinců divoké populace mlže Mytilus 

galloprovincialis žijících po proudu od výpusti odpadních vod v Benátském zálivu 

s vysokou městskou a průmyslovou kontaminací.  Látky estrogenního charakteru v těchto 

odpadních a splaškových vodách byly potvrzeny in vitro. Tyto efekty na organismy však 

mohou být způsobeny i přítomností modulátorů neuropeptidů (serotonin a dopamin) 

v odpadních vodách. [32] 

Jak bylo uvedeno výše, estrogeny se u bezobratlých uplatňují přes ER, nebo další 

signální cesty. U některých bezobratlých, například zástupců měkkýšů rodu Aplysia se 

vyskytují proteiny podobné ER, jejichž transkripce ale není závislá na aktivaci 

estrogenem. Po stimulaci měkkýšů z rodu Mytilus nanomolárními koncentracemi E2 se 

projevila odpověď podobná té imunitní, která je zprostředkovaná fosforylací proteinů 

podobných MAPK (mitogenem aktivované proteinkinázy) a STAT (přenašeči signálu a 

aktivátory transkripce). Také se spustila Ca2+-dependentní produkce oxidu dusnatého, což 

značí, že i bezobratlí reagují na estrogeny stimulací i ostatních signalizačních drah než 

jen ty, které zahrnují buněčné estrogenní receptory. Stejný efekt se projevil i u 

syntetických estrogenů (např.: diethylstilbestrolu), ale při dávce 1000x vyšší. [32] 
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6. Závěr a diskuze 

Závěrem této práce bylo shrnout dosavadní informace o humánních hormonálních 

léčivech a jejich reziduích, které se vyskytují ve vodních ekosystémech.  Hormonální 

léčiva jsou v této práci rozdělena do skupin podle endokrinních žláz, ve kterých vznikají 

původní hormony. Pro větší přehlednost je vztah účinných látek, léčiv a jejich spotřeb 

uveden v Tabulce 1.  

Léčiva se do životního prostředí dostávají přes pacientův organismus do 

odpadních vod, nebo jako nespotřebovaná léčiva, jejichž likvidace není správně ošetřena 

cestou přes lékárnu do spalovny nebezpečného odpadu. Tento problém začíná již u 

pacientů, protože podle provedené studie 24% z nich vyhazuje léky do komunálního 

odpadu a 7% je splachuje do odpadních vod. Tyto léčiva pak procházejí čištěním v ČOV, 

které ovšem není účinné, protože ČOV nejsou primárně určeny k likvidaci léčiv. Jako 

účinné v eliminaci zejména steroidních hormonálních léčiv, hlavně estrogenů, se jeví 

dočišťovací metody založené na principu membránového čištění, adsorpce na 

granulované uhlí a jiné materiály, ozonolýza a sonolýza. K detekci výskytu reziduí léčiv 

ve vodách se používá chromatografie, a to ve formě GC a LC (zejména UPLC) v tandemu 

s detekčními technikami jako je MS a TOF a úpravami vzorku zahrnující SPE a LLE 

techniky. 

Rezidua léčiv se po neefektivním ČOV dostávají vodních ekosystémů. Riziko 

zdravotních dopadů z konzumace pitné vody, protože by mohla obsahovat stopy 

hormonálních léčiv (hlavně estrogenů), je v České republice minimální, díky situování 

vodárenských nádrží. Větší riziko hrozí po vypouštění přečištěných vod se zbytky 

hormonálních léčiv do toků řek, kde mohou ovlivňovat necílové organismy. Podle 

uvedených studií na rybách (Danio rerio, Gasterosteus aculeatus, Pimphales promelas, 

Morone saxatis, Morone chrysops), obojživelnících (Ambystoma tigrinum, Xenopus 

laevis), korýších (Hyalella azteca, Gammarus pulex), měkkýších (Lymnaea stagnalis, 

Mya arenaria, Elliptio complanata, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Anodata 

cygnea), žahavcích (Hydra vulgaris), hmyzu (Chironomus riparius) lze říci, že estrogeny 

v koncentracích, které se běžně nacházejí ve vodních ekosystémech, významně ovlivňují 

organismus těchto jedinců (např.: vývoj, reprodukce, sexuální chování a embryogeneze). 
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Přílohy 

Příloha č.1: Tabulka porovnání hormonální farmakoterapie dle 

míst vzniku hormonů 

Účinná látka 

 

 

ATC 

 

Léčivo  

  

Vydané LL z uvedené ATC 

skupiny v posledním čtvrtletí 

roku 2014 

způsob 

podání 

počet 

balení 

DDD 

celkem 

Finance 

bez OP a 

DPH 

Hypothalamus a hypofýza 

Gonadorelin V04CMO1 LHRH FERRING INJ. Injekce 1 0 438 
Leuprorelin L02AE02 ELIGARD         

    LEPTOPROL         

    LUTRATE DEPOT         

Lutropin alfa G03GA07 LUVERIS Subkutánní 

podání 
515 515 6 371 

  G03GA30 PERGOVERIS         

Menotropin G03GA02 MENOGON Injekce 1 252 7 075 835 223 

    MENOPUR         

    MERIONAL         

Octreotid H01CB02 OCTREOTIDE CSC 

PHARMACEUTICALS 

Injekce a 

infuse 
49 35 66 896 

    OCTREOTIDE KABI         

    SANDOSTATIN         

Bromokriptin G02CB01 MEDOCRIPTINE Perorální 

podání 
2 169 32 535 254 549 

    PARLODEL         

Kabergolin G02B03 DOSTINEX Perorální 

podání 
5 997 42 948 2 657 700 

Oxytocin H01BB02 OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA Injekce 67 80 7 136 

Karbetocin H01BB03 DURATOCIN         

Atosiban G02CX01 ATOSIBAN SUN         

    TRACTOCILE         

Štítná žláza     
Levothyroxin H03AA01 ELTROXIN Perorální 

podání 
489 883 27 452 

310 

30 570 943 

    EUTHYROX         

    JODTHYROX         

    LETROX         

    LEVOTHYROXINE TEVA         

    LEVOTHYROXINE VALE         

    SYNTROXINE         

Lyothyronin H03AA02 CYNOMEL Perorální 

podání 
25 313 903 

Thiamazol H03BB02 THYROZOL Perorální 
podání 

19 711 984 510 1 699 280 

Propylthiouracil H03BA02 PROPYCIL Perorální 

podání 
2 386 119 300 434 103 

Kalcitonin H05BA01 MIACALCIC Nosní podání 2 56 1 599 
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Slinivka    
Insulin A01AB01 ACTRAPHANE Injekce 31 311 1 227 463 15 271 714 

    ACTRAPID Subkutánní a 

intravenózní 

podání 

6 590 247 125 3 060 331 

    HUMULIN Subkutánní 
podání 

41 949 1 573 088 20 266 777 

    INSULIN HUMAN WINTHROP         

    INSUMAN          

    MIXTARD         

Glukagon H04AA01 GLUCAGEN Injekce 828 828 265 088 

Kůra nadledvin   
Hydrokortizon D06BB53 ZOVIRAX Kožní podání 67 0 11 084 

  D07AA02 HYDROCORTISON Kožní podání 1 842 0 48 478 

  D07AB02 LOCOID Kožní podání 52 094 0 2 582 254 

  D07CA01 PIMAFUCORT Kožní podání 21 897 0 2 109 854 

    FUCIDIN H         

  H02AB09 PLENADREN Injekce 838 2 792 26 541 

    HYDROCORTISON Perorální 
podání 

32 967 219 781 3 006 681 

  S01BA02 OPTHALMO-FRAMYKOIN Oční podání 20 561 0 555 781 

  S01BA02 PTHALMO-HYDROCORTISON         

Fludrokortizon H02AA02 FLUDROCORTISON Perorální 

podání 
691 69 100 238 344 

Prednison H02AB07 LODOTRA Perorální 

podání 
147 984 3 026 100 9 821 923 

    RECTODELT Rektální 

podání 
14 601 0 2 113 115 

Prednisolon D07BA01 IMACORT Kožní podání 25 379 0 1 403 851 

  D07XA02 ALPICORT Kožní podání 8 200 0 1 336 135 

  S01BA04 PREDNI-POS Oční podání 2 147 0 123 598 

Dexametazon C05AA09 DOXIPROCT PLUS Rektální 

podání 
203 0 34 611 

  H02AB02 DEXAMED Injekce 636 33 931 36 778 

    FORTECORTIN Perorální 

podání 
8 102 432 106 2 060 435 

  S01BA01 DEXAMETHASONE WZF 

POLFA 

Oční podání 24 087 0 600 019 

    OZURDEX Podání do 

sklivce 
1 0 25 324 

  S01CA01 DEXA-GENTAMICIN Oční podání 137 365 0 7 113 978 

    GENTADEX         

    SPERSADEX COMP.         

    MAXITROL         

    TOBRADEX         

  S02BA OTOBACID Ušní podání 29 158 0 2 611 128 

Triamconolon D07AB09 TRIAMCINOLON LÉČIVA 

CRM 

Kožní podání 29 896 0 1 270 034 

    TRIAMCINOLON LÉČIVA 
UNG 

        

    TRIAMCINOLON TEVA         

  D07BB03 TRIAMCINOLON E LÉČIVA Kožní podání 44 545 0 1 703 736 

  D07XB02 TRIAMCONOLON S LÉČIVA Kožní podání 6 724 0 253 746 

  H02AB08 TRISPAN XXX       

Beklometason R01AD01 BECLOMET NASAL AQUA Nosní podání 10 045 303 011 792 674 

    NASOBEC         

  R03AK08 COMBAIR Inhalační 

podání 
24 839 1 117 755 19 827 895 

  R03BA01 BECLOMET EASYHALER Inhalační 
podání 

31 689 1 486 675 5 409 218 

    ECOBEC         
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Budesonid A07EA06 BUDENOFALK Rektální 
podání 

1 854 20 636 2 210 488 

    CORTIMENT         

    ENTOCORT         

  R01AD05 RHINOCORT AQUA Nosní podání 21 766 1 054 703 2 221 320 

    TAFEN NASAL         

    TINKAIR         

  R03AK07 BIRESP SPIROMAX Inhalační 

podání 
83 849 2 515 470 65 225 180 

    BUDESONIDE/FORMOTEROL         

    DUORESP SPIROMAX         

    SYMBICORT TURBUHALER         

    VALAER SPIROMAX         

  R03BA02 BUDIAR Inhalační 
podání 

55 581 1 879 620 15 852 027 

    GIONA EASYHALER         

    MIFLONID         

    PULMICORT         

    PULMICORT TURBUHALER         

Flutikason D07AC17 CUTIVATE Kožní podání 1 239 0 75 833 

  R01AD08 NASOFAN Nosní podání 15 878 476 340 1 467 770 

  R01AD12 AVAMYS Nosní podání 53 443 1 603 290 7 989 144 

  R01AD58 DYMISTALAN Nosní podání 80 2 400 32 980 

    DYMISTIN         

  R03AK06 AIRFLUSAN FORSPIRO Inhalační 

podání 
119 464 3 583 920 90 188 876 

    DIMENIUM         

    FULLHALE         

    SALMETEROL/FLUTICASONE
PROPIONATE PHAROS 

        

    SERETIDE DISKUS         

  R03AK10 RELVAR ELLIPTA         

    REVINY ELLIPTA         

  R03AK11 FLUTIFORM Inhalační 

podání 
15 603 710 970 12 084 988 

    IFFEZA         

  R03BA05 FLIXOTIDE Inhalační 
podání 

13 820 203 663 2 734 509 

    FLIXOTIDE DISKUS         

Eplerenon C03DA04 ALDOPLEWEL Perorální 

podání 
1 868 56 040 901 860 

    ELEVEON         

    EPLEFA         

    EPLERENON ACTAVIS         

    EPLERENON SANDOZ         

    EPLESYN         

    ERNETHON         

    INSPRA         

    MENOXOL         

Spironolakton C03DA01 SPIRONOLACTONE ORION Perorální 

podání 
129 162 3 671 714 15 188 821 

    VEROSPIRON         

Gonády     
Estradiol D07XA02 APLICORT Kožní podání 8 200 0 1 336 135 

  G03AA14 ZOELY Perorální 

podání 
1 596 125 188 1 231 614 

  G03AB08 QLAIRA Perorální 

podání 
4 935 398 551 3 738 123 

  G03CA03 AGOFOLLIN DEPOT Injekce 746 20 892 28 393 

    CLIMARA Kožní podání 15 288 461 044 1 793 223 
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    DERMESTRIL Perorální 
podání 

31 225 738 542 3 492 195 

    DERMESTRIL-SEPTEM Subkutánní 

podání 
29 14 500 23 469 

    DIVIGEL Vaginální a 
kožní podání 

1 141 0 158 965 

    ESTRAHEXAL Vaginální 

podání 
3 838 49 809 957 281 

    ESTRAPATCH         

    ESTRIMAX         

    ESTROFEM         

    LINOLADIOL N         

    NEOFOLLIN         

    OESTROGEL         

    VAGIFEM         

  G03EA02 FOLIVIRIN Injekce 824 0 146 343 

  G03EA03 GYNODIAN DEPOT Injekce 4 0 590 

  G03FA01 ACTIVELLE Perorální 

podání 
18 077 970 564 4 336 959 

    GYNAIKA         

    GYNOVEL         

    KLIOGEST         

  G03FA12 INDIVINA Perorální 

podání 
761 61 460 393 674 

  G03FA14 FEMOSTOL CONTI Perorální 
podání 

1 437 40 236 163 544 

    FEMOSTOL MINI         

  G03FA15 KLIMODEIN Perorální 

podání 
665 55 888 334 946 

    VELBIENNE         

  G03FA17 ANGELIQ Perorální 
podání 

1 713 133 392 1 219 285 

  G03FB05 NOVOFEM  Perorální 

podání 
6 987 195 636 780 657 

    TRISEQUENS         

  G03FB06 DIVINA Perorální 
podání 

1 362 114 408 163 882 

  G03FB08 FEMOSTON Perorální 

podání 
856 23 968 101 525 

  G03FB09 KLIMONORM Perorální 
podání 

4 680 391 132 801 567 

  G03HB01 CLIMEN Perorální 

podání 
13 032 1 034 492 4 569 455 

Estriol G01AX14 GYNOFLOR Vaginální 
podání 

1 889 0 295 795 

  G03CA04 OVESTIN Perorální 

podání 
1 272 19 080 85 042 

      Vaginální 
podání 

12 049 765 005 1 354 762 

        1 75 107 

Klomifen G03GB02 CLOSTILBEGYT Perorální 

podání 
6 072 337 300 524 118 

Tamoxifen L02BA01 TAMOXIFEN "EBEWE" Perorální 

podání 
9 222 842 400 2 975 239 

Toremifen L02BA02 FARESTON XXX       

Raloxifen G03XC01 EVISTA Perorální 

podání 
4 112 2 618 

    OPTRUMA         

    RALOXIFEN TEVA         

Anastrozol L02BG03 ALOZEX Perorální 

podání 
19 365 592 214 12 452 718 

    ANAPREX         

    ANASTAR         

    ANASTRAD         
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    ANASTROZOL ACTAVIS         

    ANASTROZOL DR. MAX         

    ANASTROZOL MYLAN         

    ANASTROZOL SANDOZ         

    ANASTROZOL-RATIOPHARM         

    ANASTROZOL-TEVA         

    ANAYA         

    APO-ANASTROZOL         

    ARIMIDEX         

    ATROCELLA         

    EGISTROZOL         

    ZENBREST         

    ZYNZOL         

Ethynilestradiol G02BB01 CIRCLET Vaginální 
podání 

9 351 699 295 7 453 556 

    NUVARING         

  G03AA07 ASUMATE Perorální 

podání 
23 608 1 982 026 8 463 320 

    ELZIETTE         

    GRAVISTAT         

    LEVERETTE         

    LOETTE         

    MINISISTON         

  G03AA09 ADELE Perorální 
podání 

44 055 3 570 413 17 183 467 

    ARNETTE         

    BELLVALYN         

    FYSSAGIR         

    GAIA         

    MARVELON         

    NATALYA         

    REGISHA         

    REGULON         

    STRELICIA         

  G03AA10 APLEEK Perorální 

podání 
174 543 14 044 

500 

60 939 731 

    ARTIZIA         

    DITINELL         

    FEMODEN         

    GESTODEN/ETHYNILESTRAD

IOL FAMY CARE 

        

    HARMONET         

    INDIRETTE         

    KATYA         

    LINDYNETTE         

    LOGEST         

    LUNAFEM         

    LUUSIENNNE         

    MINESSE         

    MINULET         

    MIRELLE         

    NELYA         

    NOVYNETTE         

    STODETTE         

    SUNYA         

    VIDETTE         

    VIOLETTA         
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    VONILLE         

    YAGA         

    ZULFIJA         

  G03AA11 CILEST Perorální 
podání 

57 4 759 15 399 

    MENYAN         

    NORGESTIMATE/ETHYNILES

TRADIOL FAMYCARE 

        

  G03AA12 ABELLA Perorální 
podání 

97 575 7 598 679 47 174 890 

    BELANETTE         

    BELUSHA         

    CERSEII         

    CLEODETTE         

    CLEONITA         

    CLEOSENSA         

    DAYLETTE         

    DAYLLA         

    DROSETIL         

    ELOINE         

    EMONA         

    FEMINEGI         

    FLEXYESS         

    JANGEE         

    KIRGA         

    LUISEA         

    MAITALON         

    MYLAZ         

    MYLAZELLE         

    MYLINE         

    MYWY         

    NYSSIELA         

    RHONYA         

    RHONYELA         

    SIDRETA         

    SIDRETELLA         

    SOFTINE         

    SOFTINELLE         

    SUZIA         

    SYLVIANE         

    VELMARI         

    VEYANNE         

    WERRCA         

    YADINE         

    YASMINELLE         

    YAZ         

    YOSEFINNE         

  G03AA13 EVRA Kožní podání 5 041 390 881 4 101 997 

  G03AA15 BELARA Perorální 

podání 
18 178 1 441 771 9 167 512 

    BONISSA         

    CLORMETIN         

    ESEZE         

    ETHYNIILESTRADIOL/HLOR

MADINON STADA 

        

    FLAYA         

  G03AA16 AIDEE Perorální 

podání 
58 093 4 762 174 27 752 374 
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    AYREEN         

    BONADEA         

    DIENILLE         

    DIENOGEST/ETHINYLESTRA
DIOL 

        

    DIENORETTE         

    FOXINETTE         

    FOXINETTE NEO         

    JEANINE         

    MISTRA         

    OMISSON DAILY         

    PAOLETTA         

    SIENIMA         

    STYLIA         

    VEREZANA         

    YANELLA         

  G03AB03 TRI-REGOL Perorální 

podání 
18 541 1 557 335 5 449 021 

    TRIQUILAR         

  G03AB04 TRINOVUM Perorální 
podání 

1 646 138 264 330 035 

  G03AB05 GRACIAL Perorální 

podání 
1 423 119 224 799 281 

    LAURINA         

  G03HB01 DIANE Perorální 
podání 

13 032 1 034 492 4 569 455 

    MINERVA         

    VREYA         

Letrozol L02BG04 ALETRO Perorální 

podání 
15 969 510 468 11 277 487 

    APO-LETROZOL         

    DRACENAX         

    ETRUZIL         

    FEMARA         

    LERANA         

    LESTARA         

    LETMYLAN         

    LETROVENA         

    LETROZOL APOTEX         

    LETROZOL MYLAN         

    LETROZON REG EUROPE         

    LETROZOL TEVA PHARMA         

    LIKARDA         

    MAMIRA         

    NINIVET         

    ONCOZOL         

    TROZARA         

    TROZEL         

Medroxyprogest

eron 

G03AC06 SAYANA Injekce 1 836 114 338 489 110 

  G03DA02 PROVERA Perorální 

podání 
10 689 256 536 572 893 

  G03FA12 INDIVINA Perorální 
podání 

761 61 460 393 674 

  G03FB06 DIVINA Perorální 

podání 
1 362 114 408 163 882 

  L02AB02 DEPO-PROVERA Injekce 10 092 1 514 2 703 118 

    PROVERA Perorální 
podání 

435 4 350 422 185 
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Megestrol L02AB01 MEGACE Perorální 
podání 

3 010 127 320 3 047 884 

    MEGAPLEX         

Chlormadinon G03AA15 BELARA Perorální 

podání 
18 178 1 441 771 9 167 512 

    BONISSA         

    CLORMETIN         

    ESETE         

    ETHYNILESTRADIOL/CHLOR
MADINON STADA 

        

Norethisteron G03AB04 TRINOVUM Perorální 

podání 
1 646 138 264 330 035 

  G03FA01 ACTIVELLE Perorální 
podání 

18 077 970 564 4 336 959 

    GYNAIKA         

    GYNOVEL         

    KLIANE         

    KLIOGEST         

  G03FB05 NOVOFEM Perorální 

podání 
6 987 195 636 780 657 

    TRISEQUENS         

Lynestrenol G03DC03 ORGAMETRIL Perorální 
podání 

6 490 194 700 287 259 

Progesteron G03DA04 AGOLUTIN Injekce 6 697 397 269 359 347 

    CRINONINE Vaginální 

podání 
832 12 480 335 778 

    GYNPRODYL xxxx 41 588 415 880 4 855 235 

    LUTINUS         

    PROGESTERONE LADEE 
PHARMA 

        

    PROLUTEX         

    UTROGESTAN         

Testosteron G03BA03 ANDROGEL Injekce 2 980 97 740 1 832 142 

    NEBIDO Perorální 

podání 
7 961 159 220 1 646 692 

    SUSTANON         

    TESTIM         

Cyproteronacetát G03HA01 ANDROCUR Injekce 188 1 692 110 495 

    CYPROPLEX Perorální 
podání 

3 598 139 040 2 729 301 

    CYSAXAL         

  G03HB01 CLIMEN Perorální 

podání 
13 032 1 034 492 4 569 455 

    DIANE         

    MINERVA         

    VREYA         

Flutamid L02BB01 APO-FLUTAMIDE Perorální 

podání 
489 16 300 111 876 

Bikalutamid L02BB03 APO-BICALUTAMID Perorální 

podání 
12 736 958 214 8 207 023 

    BICALUPLEX         

    BICALUTAGEN         

    BICALUTAMID ACTAVIS         

    BICALUTAMIDE BLUEFISH         

    BICALUTAMIDE 

FARMAPROJECTS 

        

    BICALUTANORM         

    BICALUTATAM         

    BICASIL         

    BIKALARD         

    BINABIC         

    BJORGEINA         
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    CASODEX         

    LANBICA         

Nandrolon A14AB01 DECA-DURABOLIN Injekce 78 3 413 1 743 

Danazol G03XA01 DANATROL XXX       

Příklady dalších hormonálních léčiv  
Adrenalin C01CA24 ADRENALIN LÉČIVA Injekce 1 263 3 064 950 501 

    ANAPEN INJ. ROZTOK         

    EPIPEN         

              

Sumatriptan N02CC01 CINIE Nosní podání 1 991 3 982 438 164 

    IMIGRAN Perorální 

podání 
81 425 517 576 6 035 285 

    MIGRAPTAN         

    ROSEMIG         

    ROSEMIG SPRTINTAB         

    SUMAMIGREN         

    SUMTARIPTAN ACCORD         

    SUMATRIPTAN ACTAVIS         

    SUMATRIPTAN MYLAN         

    SUMATRIPTAN ORION         

    SUMIGRA         

Ondansetron A04AA01 NOVETRON Injekce 1 407 3 544 439 683 

    ONDANSETRON ACCORD Orální podání 2 682 12 970 1 240 930 

    ONDANSETRON ARDEZ Perorální 
podání 

783 3 915 517 879 

    ONDANSETRON B. BRAUN Rektální 

podání 
124 124 15 659 

    ONDANSETRON KABI         

    ONDANSETRON SANDOZ         

    ONDANSETRON-TEVA         

    ZOFRAN         

    ZOFRAN ZYDIS         

Melatonin N05CH01 CIRCADIN Perorální 
podání 

1 251 26 271 407 177 

              

Epoetin B03XA01 ABSEAMED Injekce 29 956 129 060 

    BINOCRIT Subkutánní a 

intravenózní 
podání 

2 66 11 466 

    BIOPOIN         

    EPOETIN ALFA HEXAL         

    EPORATIO         

    EPREX         

    NEORECORMON         

    RETACRIT         

    SILAPO         

 


