
Abstrakt 
 

Syntetický estrogen 17α-ethinylestradiol (EE2) je hlavní aktivní složkou hormonálních 

antikoncepčních přípravků. S rostoucí spotřebou hormonální antikoncepce ovšem stoupá 

riziko zpětného negativního působení EE2 na živé organismy. EE2 je velmi účinný tzv. 

endokrinní disruptor, což je látka, která svým účinkem napodobuje přirozené hormony. 

Detailní studium transformace této látky in vivo a in vitro může přispět  

k  porozumění jeho negativních účinků. Předkládaná diplomová práce se proto zabývá 

studiem metabolismu EE2 u vybraných modelových organismů.  

Ligninolytická houba Pleurotus ostreatus patří mezi organismy mající slibné 

biodegradační schopnosti vůči mnoha polutantům. Proto byla studována degradace EE2 

v souvislosti s možností odstranění této látky ze životního prostředí. EE2 byl degradován 

houbou P. ostreatus in vivo za vzniku jednoho hydroxylovaného metabolitu, jehož estrogenní 

aktivita je předmětem další studie. In vitro studie byly prováděny s mikrosomální frakcí 

izolovanou z mycelia této houby. Přeměna EE2 pomocí CYP závislých na NADPH nebyla 

prokázána, ovšem za použití KHP jako kofaktoru byl nalezen metabolit EE2, poukazující na 

možnou peroxidasovou aktivitu mikrosomálních enzymů. Druhý modelový organismus, 

laboratorní potkan, se jeví jako vhodný model pro studium metabolismu EE2 v lidském 

organismu. Předmětem této části práce bylo ověření zapojení cytochromů P450 do 

metabolismu EE2 a určení konkrétních isoforem zodpovědných za přeměnu EE2 použitím 

specifických induktorů/inhibitorů CYP a potkaních rekombinantních systémů. Metabolity 

EE2 byly separovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a identifikovány 

hmotnostní spektrometrií. CYP potkaních jaterních mikrosomů katalyzovaly oxidaci EE2 

na dva hydroxylované deriváty. Mikrosomy premedikované induktory CYP podrodin 2B, 2C, 

2E a 3A byly zapojeny do přeměny EE2. Inhibiční studie potvrdily roli CYP2E, 2B a 3A 

v metabolismu EE2 a potkaní rekombinantní systémy poukázaly i na zapojení CYP2A. 

Sledován byl dále i možný vliv EE2 na metabolismus dvou přirozených hormonů, 

testosteronu a progesteronu. Výsledky ukazují, že EE2 může působit jako inhibitor aktivity 

CYP3A a 2C in vitro, zatímco jeho metabolity mohou modulovat aktivitu CYP2C. Získané 

výsledky přispívají k poznání transformace EE2 in vitro. 
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