Pesticidy naruující funkci hormonù
Èeské zemìdìlství kadoroènì spotøebuje
statisíce tun nìkolika typù pesticidù, které
naruují fungování hormonù. Vìdci se domnívají, e právì ony a nìkteré dalí chemické látky s podobnými úèinky mohou být
pøíèinou øady varovných zdravotních trendù vèetnì rapidnì se sniující kvality spermatu i rostoucího poètu pøípadù urèitých
druhù rakoviny a vývojových vad. Znepokojení vyvolává pøedevím zjitìní, e úèinkují
pøi daleko niích koncentracích, ne jaké
se doposud povaovaly za toxické.

 imitují hormony v tìle  DDT, endosulfan
i dalí pesticidy napodobují estrogeny, enské pohlavní hormony;
 blokují funkci hormonù  tøeba vinclozolin, linuron a DDE (hlavní produkt rozkladu DDT)
brání buòkám, aby pøijímaly signály muských
pohlavních hormonù, androgenù;
 brání tvorbì hormonù nebo jejich pøirozenému rozkladu  napøíklad atrazin v mozku
naruuje tvorbu gonadoliberinu, hormonu nepøímo kontrolujícího vyluèování pohlavních
hormonù [2].

Tento informaèní list struènì shrnuje hlavní vìdecké poznatky o úèincích pesticidù, které patøí
mezi tzv. endokrinní disruptory  látky, je naruují funkci hormonù.

Mezi tzv. endokrinní (systém hormonù se také
nazývá endokrinní soustava) disruptory patøí
vedle nìkterých pesticidù rovnì polychlorované bifenyly, dioxiny, ftaláty, bisfenol A (viz níe)
a dalí látky [2].

Toxické a hormonální úèinky pesticidù
e øada pesticidù mùe vánì pokodit zdraví,
není ádnou novinkou. Lékaøi u dlouho znají
rizika chemických postøikù, vèetnì otrav pøímo
zasaených lidí, karcinogenity (rakovinotvornosti), pokození nervové soustavy èi kùe [1]. Èasto
vak pùsobí a pøi vìtích dávkách, take postihují hlavnì zemìdìlské dìlníky nebo lidi ijící
v silnì kontaminovaných venkovských regionech.
To ovem platí pouze pro klasické toxické
úèinky pesticidù  nikoli pro úèinky hormonální.
Hormony jsou speciální chemické látky, které
v lidském organismu pùsobí jako signály upozoròující jednotlivé buòky, co mají dìlat. V tìle
øídí mnoho dùleitých procesù vèetnì rozmnoování, vyluèování èi krevního obìhu. Zároveò
hrají klíèovou roli pøi vývoji lidského zárodku.
Velmi malá, pøesnì dávkovaná, cílená, naèasovaná a vzájemnì koordinovaná mnoství tìchto látek urèují napøíklad správné formování mozku a pohlavních orgánù dítìte v tìle matky.
V posledních nìkolika letech vìdci zjistili, e
nìkteré pesticidy funkci hormonù rùznými zpùsoby naruují:

Úèinky na zdraví zvíøat
Hormony rùzných obratlovcù i jejich funkce v tìle
jsou velmi podobné  pøedpokládá se proto, e
se úèinky u zvíøat a èlovìka pøíli nelií [3].
Experimenty na laboratorních zvíøatech ukázaly, e tyto pesticidy a dalí endokrinní disruptory zpùsobují sníení mnoství spermií a feminizaci samcù (úbytek samèích znakù) [4], posunutí
vìku, ve kterém zvíøata dosahují puberty [5], abnormální zvìtení prostaty [6], zmìny pohlaví elv
[7] i dalí zdravotní vady. Vìdci jim pøipisují také
nìkteré poruchy pozorované v pøírodì: deformace varlat i vajeèníkù èi zmenené penisy
u floridských aligátorù [8], nízkou kvalitu spermatu a deformace varlat pum [9], poruchy rozmnoování u norkù [10], homosexuální chování rackù [11], maskulinizace (objevující se samèí znaky)
moøských mìkkýù [12] a dalí.
Úèinky na lidské zdraví
Lékaøi se domnívají, e právì chemické látky
naruující funkci hormonù jsou pøíèinou nìkterých varujících zdravotních trendù, pøedevím
rapidnì se sniujícího mnoství lidských sper-

mií a naopak prudce rostoucího poètu pøípadù
nìkolika druhù rakoviny a vývojových poruch,
vìtinou souvisejících s rozmnoovacím ústrojím [13] [14].
 Znepokojení vyvolává pøedevím sniující se
kvalita spermatu. Série rozsáhlých studií, které statisticky analyzovaly výsledky z 30.-90.
let, ukázala, e mnoství spermií se bìhem
pìti desetiletí sníilo asi o 40 % [15] [16] [17].
Pùvodní výzkum vyvolal rozsáhlé diskuse, ale
dalí práce jej potvrdily. Vìdci soudí, e pøíèinou mùe být naruení vývoje varlat zárodku
v tìle matky, a to právì úèinkem endokrinních disruptorù [13].
 Poèet pøípadù rakoviny varlat, nejèastìjího
druhu zhoubného bujení u mladých muù
[18], se v prùmyslových zemích ve vìkové
kategorii do 50 let zvyuje o 2-4 % roènì
[19]. Pøibývá také pøípadù karcinomu prsu
[20]. Známé pøíèiny zøejmì zpùsobují pouze
30-50 % tohoto trendu [20]. Za zbytek mohou nést odpovìdnost právì pesticidy a dalí
látky naruující úèinek hormonù [21].
 Pøibývá rùzných vývojových poruch pohlavních orgánù muù i en [22].
V ádném z tìchto pøípadù není jisté, zda pøíèinou jsou právì chemické látky naruující úèinek hormonù. Známé mechanismy pùsobení,
laboratorní experimenty a zkoumání divokých
zvíøat, ale také výsledky u rùzných skupin lidí
vak toto podezøení podporují.
 Prùzkum mezi èleny dánského sdruení ekologických zemìdìlcù zjistil, e ve srovnání
s rùznými skupinami dìlníkù mají v prùmìru
podstatnì více spermií [23]. K podobným závìrùm doly i výsledky testù, které tyto sedláky
srovnávaly se vzorkem zamìstnancù letecké
spoleènosti, reprezentujícím bìnou populaci
(mechanici, úøedníci, stewardi, poèítaèoví technici). U farmáøù, kteøí minimálnì ètvrtinu svého
jídla vaøí z biopotravin, byla namìøena o 43 %
vyí koncentrace spermatu [24].
 Studie ve panìlsku ukázala, e poèet pøípadù chlapcù s vývojovou poruchou, pøi které varlata bìhem embryonálního vývoje zùstala v bøiní dutinì, stoupá v jednotlivých
obcích s místní spotøebou pesticidù [25].
 Srovnání mexických matek ukázalo, e èím
více mají DDE v mateøském mléce, tím kratí
dobu mohou kojit [26].
Úèinky pøi nízkých dávkách
Znepokojující je, e tyto chemické látky mohou
hormony naruovat pøi nesrovnatelnì niích
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dávkách, ne jaké se doposud povaovaly za
kodlivé.
Asi nejlépe je tento problém prozkoumán
u bisfenolu A, plastu pouívaného v konzervách,
jako souèást zubních plomb èi materiálu k výrobì
umìlohmotných dìtských lahví. Laboratorní pokusy odhalily, e u potkanù vystavených úèinku
této látky docházelo k pokození zdraví (abnormálnímu rùstu prostaty) u pøi dávce 25 000násobnì nií, ne byla doposud povaována za
zcela bezpeènou [5]. Tato koncentrace odpovídá mnoství, které se do lidského tìla mùe
bìnì dostat z obyèejné zeleninové konzervy
[27]. Dalí studie pøi podobnì nízkých koncentracích zjistily také dalí vady  sníenou hmotnost nadvarlete [28] èi nepøirozenì posunutý
zaèátek puberty [29].
Ovem zdravotní pokození pøi extrémnì nízkých dávkách byla zaznamenána i u zvíøat vystavených rùzným druhùm pesticidù: vinclozolinu [30], atrazinu [31], endosulfanu [32], lindanu
[33] [34] a DDT [34].
Pùsobení smìsí
Navíc se vìtina analýz zabývá pouze úèinky
jediné látky. Ale lidé nejsou laboratorní zvíøata,
která dostávají èistou vodu i potravu s pøesnì
zmìøenými dávkami jediné vybrané chemikálie.
Ve skuteèném ivotì jsou vystaveni pùsobení
nejrùznìjích pesticidù i dalích slouèenin zároveò. Ukazuje se, e takové smìsi mohou dohromady pùsobit nepøedvídatelnì.
Kombinace deseti pesticidù, kterou zkoumali experti na bostonské Tuftsovì univerzitì, napodobuje funkci estrogenù, enských pohlavních
hormonù, u pøi dávkách desetinásobnì niích,
ne kdyby se jednalo o kadou látku zvlá. [35].
Dokonce smìs bìných koncentrací atrazinu,
aldicarbu a dusiènanù, je odpovídají zneèitìní
podzemních vod v øadì amerických zemìdìlských regionù, mìní u laboratorních myí hmotnost tìla, hladinu hormonù títné lázy i míru
agresivity [36].
Rostlinné estrogeny
Chemické spoleènosti své výrobky nìkdy hájí
argumentem, e øada rùzných plodin obsahuje
pøírodní látky, které napodobují estrogeny (tzv.
fytoestrogeny), a e touto cestou se tedy do tìla
dostává nesrovnatelnì více kodlivých slouèenin ne tøeba z pesticidù. Hodnì jich obsahuje
napøíklad sója.
Fytoestrogeny vak se syntetickými nelze
vùbec srovnávat. Jde o úplnì odliné látky. Èlovìk je jim vystaven u milióny let a tìlo si bì-

hem evoluce postupnì vyvinulo mechanismy,
kterými je dokáe rychle rozloit a vylouèit [37].
Navíc má v záloze i dalí ochranu: pokud by se
nìkteré fytoestrogeny dostaly do krve, snadno
se zde váou na krevní bílkoviny, co jim znemoní úèinkovat. Pesticidy a dalí umìlé slouèeniny tuto vlastnost nemají.
Dokonce se ukazuje, e nìkteré fytoestrogeny paradoxnì pomáhají chránit proti rakovinì. V regionech, kde jich potraviny obsahují nejvíce, zaznamenávají nízký výskyt zhoubných
národù [38].
Èeské zemìdìlství
Nìkteré druhy endokrinnì disruptivních pesticidù, pøedevím DDT èi aldrin a dieldrin, byly
u nás ji zakázány. Pøesto èeské zemìdìlství
kadoroènì aplikuje statisíce tun dalích pøípravkù, které naruují úèinek hormonù. V roce
2000 bylo napøíklad na kukuøici pouito 137 000
kilogramù atrazinu, v sadech 176 kilogramù endosulfanu, asi polovinou ze spotøebovaných
2 300 kg vinclozolinu postøíkali vinnou révu, zatímco z 57 000 kilogramù thiramu nejvìtí èást
pøipadla na obiloviny [39].
Nikoli náhodou jsou tyto látky nacházeny pøi
kontrolách kontaminace potravin. V roce 1998
zaznamenali mimo jiné vinclozolin, chloropyrifos, endosulfan a dicofol [40].
Hnutí DUHA prosazuje
Odborníci teprve postupnì skládají sloitou mozaiku problému, který pùsobení nìkterých pesticidù a dalích chemikálií na lidskou hormonál-
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Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, e èeská veøejnost má nárok na zdravé a èisté prostøedí stejnì jako nai evroptí sousedé.
Navrhuje proto øeení, je pøinesou konkrétní prospìch pro kvalitu ivota kadého z nás. Prosazuje úèinná a realistická
opatøení, která omezí zneèitìní vzduchu a øek i produkci odpadù, umoní chránit pøírodní bohatství, zachovat pestrou
krajinu, sníit kontaminaci potravin a vody toxickými látkami èi pøedejít globálním zmìnám klimatu. Jeho práce zahrnuje
jednání s úøady a politiky, návrhy zákonù, informování a zapojování veøejnosti, pùsobení na prùmysl, pomoc spotøebitelùm
a rady domácnostem, výzkum, právní kroky èi spolupráci s obcemi. Pùsobí na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. Je
èeským zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtího svìtového sdruení ekologických organizací.

