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Abstract: New findings about cyanobacterial water bloom toxicity – study of 

estrogenic metabolites. The urgent need for study of the toxic mechanisms of 

cyanobacterial water bloom results from the possible mass expansion of cyanobacteria 

in aquatic environments. The effects of known cyanotoxins (especially microcystin) have 

been investigated intensively. However, there is hardly any information about sublethal 

effects, effects of cyanobacterial cellular substance mixture or effects of chemicals 

released to the environment in particular. In vitro test with transgenic cell line MVLN 

containing reporter luciferase gene was used for assessing interactions of compounds 

produced by cyanobacteria and algae with estrogen receptor signaling. Estrogenic 

potential was observed in most cyanobacterial samples exudates – compounds excreted 

to their surrounding. Exudate of Microcystis aeruginosa caused the greatest response in 

the test, on the other hand exudate of Aphanizomenon flos-aquae showed no estrogenic 

potency. Estrogen equivalents (EEQ) of tested exudates were 0.19 – 7.2 ng/L. Among 

aqueous extracts, intracellular metabolites of one cyanobacterial (Aphanizomenon 

gracile) and both algal species caused significant estrogenity. In case of extracts EEQ 

ranged from 15.3 to 280 ng/g DW. 
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ÚVOD 
 

Sinice mohou mít zásadní vliv na vodní ekosystémy. Jejich přemnožení 

ve vodních reservoárech může mít za následek hromadné úhyny živočichů 
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způsobené samotnými látkami produkovanými sinicemi (Sivonen, Jones 1999) 

či změnou chemismu vody (pokles obsahu kyslíku, změna pH) (Kopp, Hetesa 

2000; Palikova et al. 2007), snížení kvality vody a tak omezení využití 

člověkem.  

Ukazuje se, že vedle akutní toxicity mohou látky produkované sinicemi 

způsobovat i subletální účinky. Například microcystiny mohou mít vliv na 

dělení buněk (Humpage, Falconer 1999). Při in vitro expozici cyanotoxinem 

cylindrospermopsinem bylo sledováno i možné ovlivnění produkce hormonů 

(Young et al. 2008).  

Tato studie byla zaměřena na specifické účinky metabolitů sinic spojené s 

endokrinní disrupcí. Pomocí in vitro modelů byl studován možný estrogenní 

potenciál látek uvnitř buněk (extrakty) a látek produkovaných do okolí 

(exudáty) jednotlivých druhů sinic či řas.  

 

 

METODIKA 

 

Jednotlivé druhy sinic a řas byly kultivovány v 50% ZBB médiu 

(kombinace Zehnder média a Bristol modifikovaného Bold média v poměru 

1 : 1). 

Z kultivace sinic a řas byly pro testy použity jak vzorky biomasy sinic, 

tak médium, ve kterém byly tyto organismy pěstovány (t. j. médium s látkami, 

které byly sinicemi a řasami vyloučeny do okolí během růstu – exudát). Po 

ukončení kultivace byla biomasa (pro další přípravu extraktu) od média 

oddělena centrifugací. Exudáty byly zkoncentrovány pomocí vakuové odparky. 

Extrakty byly získány homogenizací biomasy a následnou centrifugací.  

Pro sledování estrogenní aktivity byla použita buněčná linie MVLN – 

buňky lidského karcinomu prsu s reportérovým genem pro luciferázu pod 

kontrolou estrogenního receptoru.  

Princip testu: V případě, že dojde během expozice k aktivaci 

estrogenního receptoru, je také aktivován gen pro luciferázu. Po dodání 

substrátu pro tento enzym můžeme sledovat odezvu na luminometru. Pro určení 

míry estrogenity srovnáváme odezvu vzorku s odezvou známé koncentrace 

estradiolu (tj. hormon a přirozený ligand estrogenního receptoru). 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Pro porovnání účinků jednotlivých vzorků byla použita hodnota EEQ 

(estrogenní ekvivalent) (tab. 1), která vyjadřuje jak silný má testovaný vzorek 

účinek v porovnání s kontrolní látkou – estradiolem. Řada vzorků vykazovala 

významnou estrogenní aktivitu. U sinic byla pozorována tato aktivita hlavně u 

exudátů. Vliv média, ve kterém byly sinice a řasy kultivovány, byl vyloučen 
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testováním příslušných kontrolních vzorků (samotné médium zpracované 

stejným způsobem jako exudáty či extrakty). 

 
Tab. 1:  Hodnoty EC50 extraktů i exudátů stanovené pomocí in vitro testů 

 

Testované vzorky 

 

Druhy sinic a řas, sbírka 

Extrakty Exudáty 

EEQ 

(ng E2/g DW) 

EEQ 

(ng E2/L) 

Anabaena flos-aquae UTEX n. e. 0,19 

Aphanizomenon flos-aquae PCC n. e. n. e. 

Aphanizomenon flos-aquae SAG n. e. n. e. 

Aphanizomenon gracile RCX 280 0,79 

Aphanizomenon gracile SAG 15,3 0,61 

Aphanizomenon klebahnii CCALA n. e. 0,69 

Cylindrospermopsis raciborskii SAG n. e. 1,70 

Microcystis aeruginosa PCC n. e. 7,20 

Planktothrix agardhii CCALA n. e. 0,54 

Planktothrix agardhii SAG n. e. 0,81 

Chlorella kessleri CCALA 62 0,69 

Scenedesmus quadricauda CCALA 58 2,70 

n. e. – nevýznamná estrogenita (no estrogenity) 

 

Na výsledcích lze vidět odlišnou intenzitu působení u jednotlivých druhů 

sinic i v rámci jednoho rodu. Např. rod Aphanizomenon vykazuje různou míru 

estrogenity v závislosti na druhu. Zatímco vzorky A. gracile měly velký 

estrogenní potenciál, u rodu A. flos-aquae účinek nebyl pozorován ani v případě 

exudátů ani extraktů. 

 

 

DISKUSE 

 

Studií zabývajících se problematikou narušení hormonální regulace 

látkami ze sinic je velmi málo. Možný estrogenní potenciál některých 

cyanotoxinů, konkrétně nodularinu a microcystinu-LR, popsal Oziol et al. 

(2010), kde oba toxiny vykazovaly silnější estrogenitu než bisfenol A. Jedná se 

ovšem o testy čistých látek a v našem případě je nutné počítat s možným 

vzájemným ovlivněním účinků dalších produkovaných látek. Účinky mnoha 

přírodních vzorků nelze odvodit jen od přítomnosti jedné z toxických látek, 

protože cyanotoxinů a dalších metabolitů se v buňkách sinic vyskytuje celá řada 

(Fastner et al. 1995) a mohou se vzájemně ovlivňovat. 

 

 

ZÁVĚR 

 

V naší studii byla zjištěna estrogenní aktivita způsobená látkami uvnitř 

buněk a produkovanými do okolí sinic a řas. Míra tohoto účinku je odlišná u 
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jednotlivých druhů sinic i v rámci jednoho rodu (př. rod Aphanizomenon). 

Výsledky poukazují také na skutečnost, že produkce látek způsobující možnou 

estrogenní disrupci je pro většinu vzorků sinic významnější v průběhu života, 

kdy jsou tyto látky vylučovány do okolí.  

 

 
PODĚKOVÁNÍ 

Podpořeno GAČR 524/08/0496 a VZ INCHEMBIOL (MSM0021622412). Infrastruktura 

je podporována projektem CETOCOEN v rámci OP VaVPI (CZ.1.05/2.1.00/01.0001). 

 

 

LITERATURA 

 

Fastner J., Heinze R., Chorus I. 1995. Microcystin-content, hepatotoxicity and 

cytotoxicity of cyanobacteria in some German water bodies. Water Science and 

Technology IAWQ-SIL Conference on Selection Mechanisms Controlling Biomass 

Distribution, 32 (4), pp. 165-170. 

Humpage A. R., Falconer I. R. 1999. Microcystin-LR and liver tumor promotion: 

effects on cytokinesis, ploidy, and apoptosis in cultured hepatocytes. Environmental 

Toxicology 14 (1), pp. 61-75. 

Kopp R., Hetesa J. 2000. Changes of haematological indices of juvenile carp (Cyprinus 

carpio L.) under the influence of natural populations of cyanobacterial water 

blooms. Acta Veterinaria Brno 69 (2), pp. 131-137. 

Oziol L., Boudcha N. 2010. First evidence of estrogenic potential of the cyanobacterial 

heptotoxins the nodularin-R and the microcystin-LR in cultured mammalian cells. 

Journal of Hazardous Materials 174 (1-3), pp. 610-615. 

Palikova M. et al. 2007. Effects of different oxygen saturation on activity of complex 

biomass and aqueous crude extract of cyanobacteria during embryonal development 

in carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brno 76 (2), pp. 291-299. 

Sivonen K., Jones G. 1999. Cyanobacterial toxins. In: Chorus I., Bartram J. (eds.): 

Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to Public Health Significance, Monitoring 

and Management, E&FN Spon, London, pp. 41-111. 

Young F. M., Micklem J., Humpage A. R. 2008. Effects of blue-green algal toxin 

cylindrospermopsin (CYN) on human granulosa cells in vitro. Reproductive 

Toxicology 25 (3), pp. 374-380. 


