
Abstrakt 

Termín „endokrinní disruptor“ se používá pro sloučeniny, které napodobují nebo 

antagonizují účinky endogenních hormonů, mění syntézu a metabolismus přirozených 

hormonů nebo modifikují hladiny hormonálních receptorů. Syntetický estrogen 17α-

ethinylestradiol (EE2) a karcinogenní látka znečišťující životní prostředí, benzo[a]pyren 

(BaP), patří do skupiny chemikálií, které jsou označeny jako exogenní sloučeniny s 

endokrinní destrukcí, zatímco estrogenový hormon 17β-estradiol (EST) je přírodní 

endogenní endokrinní disruptor. 
V bakalářské práci byl studován vliv těchto endokrinních disruptorů a jejich 

kombinací na expresi a specifickou aktivitu CYP1A2. V rámci této práce byla izolována 

RNA z plic potkanů nepremedikovaných a premedikovaných uvedenými endokrinními 

disruptory. Metodou reverzní transkripce byla RNA převedena na cDNA. Relativní 

zastoupení CYP1A2 bylo kvantifikováno metodou kvantitativní PCR v játrech, ledvinách a 

plicích. Ve vzorcích mikrosomální frakce jater byla stanovena míra exprese CYP1A2 

metodou Western blot s následnou imunodetekcí. Nakonec byla v játrech stanovena 

specifická aktivita CYP1A2 měřením O-demethylace 7-methoxyresorufinu. 

Bylo potvrzeno, že BaP indukuje genovou expresi CYP1A2 v játrech, ledvinách a 

plicích, a to i v kombinaci s EE2 a EST. Oba estrogeny nicméně snižují indukční potenciál 

BaP. Při samotném podání oba estrogenní endokrinní disruptory významně snižují 

genovou expresi CYP1A2 v játrech premedikovaných potkanů, EE2 i v ledvinách. V 

jaterní tkáni bylo na úrovni proteinu indukováno zvýšené množství CYP1A2 po podání 

BaP a BaP v kombinacích s estrogeny. Specifická aktivita CYP1A2 odpovídala výsledkům 

z proteinové exprese. Nicméně při stanovení specifické aktivity nebylo pouze u 

premedikace EST zjištěno zvýšení aktivity CYP1A2 v játrech laboratorních potkanů. 

U premedikací s EE2 a jeho kombinací s EST ovšem došlo k nárůstu enzymové aktivity 

CYP1A2 pouze ve velmi malé míře. 

CYP1A2 se účastní metabolické aktivace nebo inaktivace mnohých karcinogenů a 

léčiv. Změny v expresi CYP1A2 vyvolané studovanými endokrinními disruptory mohou 

tedy vést k ovlivnění biotransformace různých xenobiotik a měnit tak jejich účinek na 

organismus. 
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