
ABSTRAKT 

 Endokrinní disruptory (ED) jsou látky, které interferují s endokrinním systémem a 

napodobují účinek endogenních hormonů v organismu. Mezi exogenní ED patří syntetický 

estrogen 17-ethinylestradiol (EE2), který je součástí hormonální perorální antikoncepce, 

a silný karcinogen benzoapyrene (BaP). Představitelem endogenních ED je přirozený 

hormon 17-estradiol (E2). 

 V rámci diplomové práce byl pomocí kvantitativní PCR a metody Western blot 

zkoumán vliv uvedených endokrinních disruptorů a jejich kombinací na relativní míru 

genové a proteinové exprese cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 v játrech, plicích a 

ledvinách potkanů in vivo. Za použití metody HPLC byl dále studován efekt zmíněných 

ED a jejich kombinací na specifické aktivity CYP1A a CYP2C a na samotný metabolismus 

17-ethinylestradiolu v mikrosomální frakci jater. 

 Bylo potvrzeno, že BaP silně indukuje expresi i specifickou aktivitu CYP1A1 

v játrech, plicích a ledvinách premedikovaných potkanů, zatímco samostatně podaný EE2 

nebo E2 nemá na expresi tohoto CYP signifikantní vliv. Pokud jsou potkanům aplikovány 

estrogeny v kombinaci s BaP, dochází v játrech k výraznému poklesu genové exprese 

CYP1A1 indukované samostatně podaným BaP a naopak ke zvýšení indukčního efektu 

BaP v plicích. Specifická aktivita CYP1A1, kterou samostatně podaný BaP v jaterních 

mikrosomech indukuje, je jeho kombinovaným podáním s estrogeny také ovlivněna. 

Zatímco E2 indukční efekt BaP posiluje, EE2 ho zeslabuje. 

 V případě CYP2C11 bylo zjištěno, že podání BaP i všech ostatních sledovaných 

ED a jejich kombinací snižuje relativní míru genové a proteinové exprese tohoto enzymu 

v játrech a ledvinách, kdežto aplikace samotného BaP expresi tohoto CYP v plicích 

zvyšuje. Tyto výsledky korelují se snížením specifické aktivity CYP2C11 po premedikaci 

potkanů všemi uvedenými ED i jejich kombinacemi v jaterních mikrosomech. Naopak 

v případě dalšího studovaného CYP, CYP2C6, došlo po premedikaci potkanů všemi ED a 

jejich kombinacemi, kromě samotného BaP, ke zvýšení exprese a specifické aktivity 

v játrech. Dále bylo zjištěno, že 17-ethinylestradiol indukuje svůj vlastní metabolismus. 

 Změny exprese CYP1A a 2C způsobené studovanými ED a jejich kombinacemi 

mohou modulovat nejen metabolismus a genotoxické působení těchto látek na organismus, 

ale i způsob, jakým působí na organismy a životní prostředí. 
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