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Seznam zkratek
5-HT - 5-hydroxytryptamin
ACTH - adrenokortikotropní hormon
BMI – body mass index
cAMP – cyklický adenosin monofosfát
CNS - centrální nervový systém
DHEA - dehydroepiandrostendion
DHEAS – dehydroepiandrostendion sulfát
DHT - dihydrotestosteron
FSH - folikulostimulační hormon
FTCD - Fagerströmův test závislosti na cigaretách (Fagerström Test for Cigarette
Dependence)
GABA - gama-aminomáselná kyselina
GABAAR – receptor typ A pro GABA
HPA osa - hypotalamo-hypofyzo-adrenokortikální osa
IVF- in vitro fertilizace
LH - luteotropní hormon
nAChR - nikotinový acetylcholinový receptor
NMDA - N-methyl-D-asparátová kyselina
PMS - premenstruační syndrom
SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
SHBG - sex hormone binding globulin
StAR - steroidogenní akutní regulatorní protein StAR (STARD1)
TSH – tyreotropní hormon
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1. Abstrakt
Neuroaktivní steroidy jsou skupinou steroidních hormonů, které působí negenomově a
ovlivňují neuronální excitabilitu účinkem na neuronálních synapsích. Návykové látky zasahují
do syntézy neuroaktivních steroidů řadou mechanismů, ovlivňují jejich hladiny a mění jejich
účinky. Současně se však neuroaktivní steroidy podílejí na rozvoji závislosti, jejich hladiny se
mění v době abstinence, a tak ovlivňují úspešnost odvykací léčby. Tato práce se věnuje
vztahu jednotlivých návykových látek a neuroaktivních steroidů, jednotlivým mechanismům
účinku a jejich vzájemného ovlivnění. Obecně je známo, že návykové látky působí uvolnění
anxiolyticky působících neuroaktivních steroidů. Právě tento účinek hraje roli v rozvoji
závislosti. Podrobně se práce věnuje vlivu kouření na steroidní hormony a endokrinní
systém obecně. Na modelu závislosti na tabáku byl hledán vztah závislosti a neuroaktivních
steroidů.
V rámci mého postgraduálního studia byla provedena prospektivní studie, která sledovala
změny steroidního spektra vyvolané kouřením a jeho přerušením. Dále byly hledány
predikční modely pro odhad pravděpodobnosti úspěšné léčby závislosti na tabáku. Byly
prokázány snížené hladiny androgenů u mužů kuřáků, naopak u žen kuřaček
hyperandrogenémie. Tyto změny se s přerušením kouření prohloubily. V hladinách SHBG
došlo k poklesu již v prvních týdnech nekouření a dále pak hladiny zůstaly snížené. Tato
změna nekorelovala se změnou hmotnosti, lze tedy předpokládat, že se uplatnilo přímo
přerušení kouření. Androgeny hrají roli i v predikci odvykání kouření. Hyperandrogenémie
negativně korelovala s úspěchem odvykání kouření u žen. Nižší hladina testosteronu u mužů
predisponovala k neúspěchu v odvykání kouření. Změny ve steroidních hormonech se
ukázaly jako nadějný marker úspěšnosti v odvykání kouření.
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Abstract
Neuroactive steroids are a group of steroid hormones which act non-genomically to
influence the neuron excitability of neuronal synapses. Addictive substances can interfere
with the synthesis of neuroactive steroids through many mechanisms, affecting their levels
and changing their functionality. At the same time, neuroactive steroids play a role in the
development of addiction, since their levels change during attempts to quit and therefore
affect the success of treatments for addiction. This study focuses on the relationships
between individual addictive substances and neuroactive steroids, the individual functional
mechanisms and how they influence each other. It is generally known that addictive
substances result in the release of anxiolytics that act on neuroactive steroids. This plays a
role in the development of addiction. We also describe in detail the effect of smoking on
steroid hormones and the endocrine system in general. Using tobacco addition as a model,
we studied the relationship between addiction and neuroactive steroids.
As part of my doctoral studies we performed a prospective study that followed changes in
the steroid spectra induced by smoking as well as when quitting smoking. We also
developed a predictive model to predict the likelihood of success in treating tobacco
addiction. It was shown that there is a lower level of androgen in male smokers, while
female smokers have hyperandrogenemia. These changes were even more pronounced
when quitting smoking. Levels of SHBG declined already in the first week of non-smoking
and levels continued to remain lowered. This change did not correlate with changes in
weight, so it is likely a direct effect of quitting smoking. Androgens also play a role in
predicting the outcome of quitting smoking. Hyperandrogenemia negatively correlated with
the success in quitting smoking in females. Lower levels of testosterone in males
predisposed them to lower success in quitting smoking. Changes in steroid hormones were
shown to be a promising marker for predicting success in overcoming addiction.
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2. Hypotéza a cíle projektu
Hypotéza:
Závislosti na návykových látkách, včetně závislosti na tabáku, způsobují změny ve steroidním
metabolomu člověka. Tyto změny se podílí zároveň na míře závislosti a schopnosti odvykání.
I minimální odchylky v syntéze základních steroidních hormonů u můžů a žen vedou
ke změnám hladin všech neuroaktivních steroidů. Steroidní hormony by mohly sloužit jako
prediktor úspěchu v odvykání kouření.
Cíle projektu:
Cílem předložené práce je studium vztahu hladin neuroaktivních steroidů a závislosti na
tabáku. Zjistit, jakým způsobem se kouření odrazilo na hladinách neuroaktivních steroidů u
žen i mužů. Dále hledat vztah mezi hladinami neuroaktivních steroidů a úspěšností
v odvykání kouření u žen i mužů. Nalézt predikční faktor, který by umožnil individuálně se
vyjádřit ke schopnostem jedince úspěšně zvládnout odvykání kouření. K tomu bylo nutné:
1. popsat změny hladin neuroaktivních steroidů u chronických kuřáků v porovnání s nekuřáky
2. popsat změny u chronických kuřaček a to odděleně u premenopauzálních žen a
postmenopauzálních žen
3. sledovat vliv odvykání kouření na steroidní metabolom u jednotlivých studovaných skupin
4. porovnání změn hladin neuroaktivních steroidů u úspěšných a neúspěšných jedunců
v odvykání kouření
5. hledání vztahu mezi změnami steroidního metabolomu a úspěšnosti odvykaní kouření
6. hledání predikčních modelů pro odhad pravděpodobnosti úspěšné léčby závislosti na
tabáku v klinické praxi.
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3. Úvod
3.1

Rozdělení steroidních hormonů

Mozek, podobně jako gonády, nadledviny a placenta, produkuje steroidní hormony.
Steroidní hormony účinkují dvěma způsoby. Klasický účinek na genomové úrovni, nastupuje
relativně pomalu, v hodinách až dnech. Naopak negenomové účinky steroidů mohou ovlivnit
buněčné pochody během sekund či dokonce milisekund. Steroidní hormony, které působí
negenomově a ovlivňují neuronální excitabilitu, se nazývají neuroaktivní steroidy. Ty, které
jsou tvořeny v mozku, se pak označují jako neurosteroidy. Molekulární mechanismy tohoto
bezprostředního účinku, tedy ovlivňování neuronální dráždivosti prostřednictvím modulace
funkce některých ligandem aktivovaných iontových kanálů, byly vysvětleny až v osmdesátých
a devadesátých letech minulého století.

3.2
3.2.1

Neuroaktivní steroidy

Historie

V sedmdesátých letech minulého století, Backström nalezl vztah mezi premenstruační tenzí a
změnami hladin estradiolu a progesteronu (Backström a Mattsson, 1975). V roce 1980 se
termín “neurosteroid“ poprvé objevil v české literatuře (Schreiber, 1980) a o rok později byla
prokázána přítomnost dehydroepiandrosteronu v mozkových tkáních (Corpechot et al.,
1981). Syntéza steroidů přímo v oligodendrocytech v nervové tkáni z cholesterolu nezávisle
na steroidogenezi mimo centrální nervový systém (CNS) nebo ze steroidních prekurzorů
pocházejících z periferních zdrojů byla poprvé dokázána v r. 1987 (Hu et al., 1987). Harrison a
Simmonds publikovali práci o anestetickém efektu syntetického pregnanového steroidu
ganaloxonu, který moduluje stimulaci receptoru pro gama-aminomáselnou kyselinu (GABA)
GABAAR (Harrison a Simmonds, 1984). Následujícího roku publikovala Majewska první studii
o modulačním efektu endogenních steroidů na GABAAR (Majewska et al., 1985). Tímto byly
položeny základy pro novou vědní oblast zabývající se metabolismem neuroaktivních
steroidů a jejich působením na nervovou činnost. V celé řadě neurologických a
11

psychiatrických poruch hrají klíčovou roli právě tyto ligandem aktivované iontové kanály a
proto se výzkum neuroaktivních steroidů soustřeďuje na jejich souvislost s těmito chorobami
a na případné nové možnosti jejich psychofarmakologického a terapeutického využití.
Literatura o neurosteroidech resp. neuroaktivních steroidech je neobvykle rozsáhlá, PubMed
nabízí recentně téměř jeden milion titulů s tímto tématem (Hruškovičová et al., 2010).

3.2.2

Biosyntéza

Pro vznik neuroaktivních steroidů je nezbytná řada enzymů, jejichž aktivita může kolísat
nejen v klasických steroidogenních tkáních (gonádách, nadledvinách či placentě), ale i v
centrálním nervové soustavě a to především v oligodendrocytech, které jsou označovány za
„steroid-syntetizující“ na rozdíl od neuronů a astrocytů, označovaných jako „steroidmetabolizující“. Biosyntéza neuroaktivních steroidů začíná konverzí cholesterol sulfátu na
neuroaktivní pregnenolon sulfát. Následně 5-en metabolická cesta pokračuje působením
C17-hydroxylázy, C17,20-lyázy a desmolázy, se vznikem výsledného neaktivního 17-hydroxypregnenolonu a po odštěpení postranního řetězce jeho neuro-protektivního metabolitu
dehydroepiandrostendionu (DHEA). Důležitým metabolickým krokem je 3β-hydroxysteroidní
dehydrogenáza, která konvertuje pregnenolon na progesteron, prekursor mnoha
neuroaktivních

pregnanových

steroidů

(Obr.

1).

Pro

syntézu

progesteronu,

deoxykortikosteronu, kortizolu a testosteronu jsou limitující 5α- a 5β reduktázy. Tyto enzymy
mají vysokou aktivitu v játrech, v buňkách nervového systému a v tkáních podílejících se na
těhotenství a porodu (placentě a fetální nadledvině) (Kawahara et al., 1975; Stoffel-Wagner
et

al.,

2000).

Oba

enzymy

ireverzibilně

konvertují

progesteron

na

příslušné

dihydroprogesterony. Poslední metabolický krok biosyntézy neuroaktivních pregnanových
steroidů je reverzibilní

působení stereospecifických 3α- a

3β-hydroxysteroidních

oxidoreduktáz (Campbell a Karavolas 1990, Stoffel-Wagner, 2001).
Mezi nejsledovanější neuroaktivní steroidy patří skupina antikonvulzivně, analgeticky,
sedativně a hypnoticky působících 3α-hydroxy-5α/β-redukovaných pregnanových steroidů
(Hruškovičová et al, 2010.)
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Obr. 1. Biosyntéza základních redukovaných progesteronových metabolitů

3.2.3

Vztahy mezi neurosteroidy v séru a mozkomíšním moku

Přestože steroidní transport mezi periferní cirkulací a mozkem byl analyzován jak u primátů,
tak u lidí (Kullak-Ublick et al., 1998, Murakami et al., 1999), dosavadní data o hladinách
neuroaktivních steroidů v mozku a v periferii jsou ve světové literatuře spíše sporadická.
Jedná se pouze o popis hladin několika steroidů. Do výzkumu byly zahrnuty dva až tři
(George et al., 1994, Backström et al., 1976) či maximálně pět steroidů (Kim et al., 2003).
Největší počet steroidů popsali spolupracovníci Endokrinologického ústavu. Kvantifikovali 18
nekonjugovaných steroidů a sedm steroidních polárních konjugátů v mozkomíšním moku ze
třetí mozkové komory a v séru. Jejich výsledky dokládají, že část steroidů je pravděpodobně
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syntetizována de novo v centrálním nervovém systému, avšak podstatná část steroidních
metabolitů je syntetizována v CNS ze steroidních prekurzorů pocházejících z periferích tkání s
přítomnou steroidogenezou nebo je z periferie přímo transportována. CNS in situ syntéza a
transport z periferie se mohou v některých případech doplňovat. Syntéza v mozku
pravděpodobně zajišťuje minimální hladiny steroidů, které jsou pro CNS funkce
nepostradatelné (Kancheva et al., 2009).

3.2.4

Princip účinku neuroaktivních steroidů na CNS

Neuroaktivní steroidy jsou důležitými regulátory synaptické transmise v CNS. Většina
neuroaktivních steroidů, včetně pregnenolonu, pregnenolon sulfátu, progesteronu,
allopregnanolonu, dehydroepiandrostendionu (DHEA), dehydroepiandrostendion-sulfátu
(DHEAS), testosteronu a estradiolu, mají na buněčné úrovni kromě efektu na postsynaptické
receptory, i schopnost modulovat uvolňování mnoha neurotransmiterů jako je glutamát,
GABA, acetylcholin, noradrenalin, dopamin a 5-hydroxytryptamin (5-HT). Mechanismy
účinku jsou velmi složité a často zahrnují rychlý negenomový efekt na presynaptické
receptory a iontové kanály jako jsou sigma-1 receptor, alpha (1) receptor, nikotinový
receptor, D1 receptor, N-methyl-D-asparátových (NMDA) receptor, GABAA receptor
(GABAAR) a L-typ Ca2+ kanálu (Zheng, 2009).
Negenomové působení steroidních látek bylo charakterizováno na několika typech
ionotropních receptorů, zejména na GABAAR a NMDA receptorech, které zprostředkovávají
synaptický přenos v centrální nervové soustavě. Dalším, méně prozkoumaným receptorem
pro neurosteroidy je sigma1 receptor (Maurice, 2004).

14

Obr.2. GABAA receptor spolu s naznačenými alosterickými místy pro své pozitivní či negativní modulátory
(zdroj: http://www.hghmeds.org/gaba-side-effects/)

Podjednotkové složení GABAA receptoru zásadním způsobem determinuje jeho základní
vlastnosti, jako citlivost k GABA (nejrozšířenější inhibiční neurotransmiter v CNS), kinetiku
otevírání

iontových

kanálů, desenzitizaci,

neuronální

lokalizaci

a

farmakologické

charakteristiky.
Progesteronové nekonjugované metabolity, jejichž nejcharakterističtějším zástupcem je
allopregnanolon či pregnanolon, pozitivně modulují odpovědi GABAA receptorů tím, že
prodlouží dobu otevření chloridových kanálů, či mohou při vyšších koncentracích přímo
aktivovat receptor i při nepřítomnosti agonisty (Callachan et al., 1987). Výsledkem pozitivní
modulace je zvýšený vstup chloridových iontů do buňky což vyvolá i účinek analgetický až
hypnotický, anxiolytický a antikonvulzivní. Obecně platí, že sulfatací volných 3αpregnanových steroidů (allopregnanolonu či pregnanolonu) se mění jejich GABA-ergní účinky
na účinky opačné. Steroidní sulfáty se tedy stávají negativními modulátory GABAAR.
Negativními modulátory GABAAR je nejen řada dalších sulfatovaných C21 steroidů, ale i
některé C19 steroidy například dehydroepiandrosteron sulfát. U všech těchto negativních
alosterických modulátorů GABAAR jde o látky s účinky excitačními, které zlepšují prostorovou
orientaci i paměť (Mayo et al., 1993). Naproti tomu pozitivní modulátory GABAAR kognitivní
schopnosti experimentálních zvířat zhoršují (Turkmen et al., 2004). K faktorům, které
rozhodují o charakteru modulace funkce GABAAR neuroaktivními steroidy, patří kromě
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podjednotkového složení receptoru a jeho lokalizace v neuronu (synaptická či
extrasynaptická) i lokalizace vzhledem k celému nervovému systému (Belelli a Lambert,
2005).
Neuroaktivní steroidy patří mezi nejsilnější pozitivní regulátory GABAAR. Již nízké
koncentrace přirozeně se vyskytujících neuroaktivních steroidů mohou modulovat
GABAergní

tonus

a

participovat

na

neuropsychiatrických

onemocněních.

Účast

neuroaktivních steroidů byla prokázána u anxiozity, u depresí, epilepsie nebo schizofrenie a
také u některých závislostí, např. na alkoholu nebo kokainu. Dokonce exogenně podané
neuroaktivní steroidy mohou působit anesteticky, antikonvulzivně, anxiolyticky a sedativněhypnoticky. Antikonvulzivní účinek některých neurosteroidů, zejména allopregnanolonu, je
vysvětlován působením na GABAergní a cholinergní aktivity hippokampu (Martin-Garcia a
Pallares, 2005).
Neuroaktivní steroidy kromě GABAAR modulují také NMDA receptory, a to jak pozitivně, tak
negativně (Wu et al., 1991; Park-Chung et al., 1997). Obecně sulfáty pregnenolonu a
redukovaných 5α-pregnanových steroidů jsou pozitivními modulátory NMDA receptorů,
zatímco sulfáty 5β-pregnanových steroidů působí opačně. Pozitivní modulátory NMDA
receptorů zvyšují průchodnost kalciových iontových kanálů a působí tedy excitačně.
Byl popsán klíčový význam NMDA receptorů pro synaptickou plasticitu, konkrétně v
procesech učení a tvorby paměti (Lynch, 2004). NMDA receptory mimo jiné hrají významnou
roli v buněčných procesech jako je excitotoxicita, kdy nadměrnou aktivací glutamátových
receptorů dojde k narušení homeostázy Ca2+(ionizovaného kalcia), což ústí v buněčnou smrt
(Arundine a Tymianski, 2003). Byl také popsán význam NMDA receptorů při vzniku a průběhu
řady akutních i chronických patologických stavů CNS, jako je ischemické poškození,
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, či schizofrenie, což z nich činí možný cíl
farmakologické intervence.
V následujících kapitolách budou podrobněji probrány vědecky a zároveň i klinicky
nejvýznamější známé informace o neuroaktivních steroidech.
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3.2.5

Role allopregnanolonu u žen v reprodukčním věku

Allopregnanolon se jako neuroaktivní steroid účastní modulací behaviorálních funkcí a
stresu. Bylo zjištěno, že allopregnanolon má u žen v reprodukčním věku ve folikulární fázi
stejné koncentrace jako u mužů stejného věku. Nejvyšší hladiny allopregnanolonu se
nacházely u žen luteální fázi a nebyl pozorován pokles koncentrace s věkem, jak tomu bylo u
mužů (Genazzaniar et al., 1998).
Sekrece allopregnanolonu je epizodická, v luteální fázi koreluje se změnami luteotropního
hormonu (LH). Vyšší hodnoty nalezneme u žen s amenorheou a v průběhu luteální fáze
oproti fázi folikulární u žen s eumenorheou (Genazzaniar et al., 2002).
V práci Bičíkové a kol. byly porovnávány dvě skupiny žen, zdravé kontroly a ženy trpící
smíšenou úzkostně-depresivní poruchou. Sérové koncentrace některých neuroaktivních
steroidů se signifikantně lišily. Výsledky tedy poukázaly na fakt, že dysbalance neuroaktivních
steroidů pravděpodobně hraje negativní roli v původu a průběhu psychiatrických a
neurologických onemocnění (Bičíková et al., 2000).
Akutní

neuronální

účinky

progesteronu

jsou

zprostředkovány

jeho

metabolity,

allopregnanolonem a pregnonalonem. Tyto neurosteroidy potencují inhibiční účinky GABA,
tedy působí anxiolyticky. Výzkumy však bylo prokázáno, že progesteron selektivně zvyšuje
reaktivitu amygdaly a byly pozorovány negativní náladové symptomy při zvýšené hladině
allopregnanolonu (Van Wingen et al., 2008). Intravenosní podání alloprenanolonu zhoršuje
epizodickou pamět u zdravých žen, ale existuje vysoký stupeň interindividuální variability
(Kask et al., 2008).

3.2.6

PMS a neuroaktivní steroidy

V literatuře je často zmiňován vztah hladin neurosteroidů a premenstruačního syndromu
(PMS). U žen s PMS je hladina allopregnanolonu i progesteronu významně snížena ve
srovnání se zdravými ženami. Allopregnenolon v luteální fázi byl signifikantně nižší u žen s
PMS oproti kontrolám, progesteron byl nižší v průběhu celého cyklu (folikulární i luteální
fázi). Ženy s PMS mají pravděpodobně neadekvátní produkci ovariálních neuroaktivních
steroidů, speciálně v luteální fázi. Snížení anxiolytického působení na GABAA receptory by
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mohlo vysvětlit mnoho symptomů objevujících se u PMS (Monteleone et al., 2000).
Signifikantně nižší hodnoty allopregnenolonu u žen s PMS ve folikulární fázi cyklu byly
nalezeny i ve studii, kdy se autoři domnívají, že toto snížení je následek nedostatečné
periferní aktivity 5alfa-reduktázy C21-steroidů, která je detekovatelná pouze při nízké
hladině progesteronu (Bičíková et al., 1998).
Další studie s ženami s PMS naopak uvádí, že hladiny allopregnanolonu v luteální fázi jsou
signifikantně vyšší u žen s PMS, oproti zdravým ženám. Ženy s výraznou premenstruační
anxietou a iritabilitou měly však relativně nižší hodnoty allopregnenolonu oproti skupině žen
méně symptomatických (Girdler et al., 2001). Zřejmě spíše změna hladiny je zodpovědná za
PMS, než její absolutní výše.
Behaviorální účinek allopregnenolonu byl studován pomocí jeho exogenního podání.
Citlivost k podanému neuroaktivnímu steroidu je v literatuře hodnocena dle subjektivního
vnímání zklidnění a dále dle intenzity sakadických pohybů očí (SEV). Exogenně podaný
allopregnanolon snižuje oční sakadické pohyby a zvyšuje subjektivní hodnocení zklidnění, a
to v korelaci s koncentrací tohoto neuroaktivního steroidu (Timby et al., 2006). Ženy s PMS
mají sníženou citlivost k neuroaktivním steroidům během menstruačního cyklu v porovnání s
kontrolami. Ženám s PMS byl podán pregnanolon, který vyvolal snížení sakadických pohybů
očí ve folikulární fázi cyklu, na rozdíl od kontrol, kdy aplikace vyvolala snížení sakadických
pohybů očí v obou fázích cyklu. Jde zřejmě o sníženou GABAA receptorovou aktivitu v
oblastech mozku, které kontrolují sakadický pohyb očí u žen s PMS v pozdní luteální fázi
(Sundström et al., 1998).

3.2.7

Neuroaktivní steroidy ve vztahu k vybraným diagnostickým

jednotkám
Existují práce, kdy byl sledován účinek neuroaktivního steroidu z hlediska terapeutického,
jako například u katameniální epilepsie. U žen s tímto typem epilepsie se záchvaty objevují v
jisté fázi menstruačního cyklu, záchvat je podmíněn změnou hladiny progesteronu a/nebo
estrogenu, nebo změnou jejich poměru. Jednoznačně pozitivní účinek allopregnanolonu byl
experimentálně prokázán při léčbě těchto pacientek (Bičíková et al., 2002). Nedávné práce
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demonstrují a potvrzují nejméně tři období, kdy dochází ke kumulaci záchvatů:
perimenstruační a periovulační fáze v ovulačních cyklech a v průběhu celé luteální fáze u
anovulačních cyklů (Herzog et al., 2008).
Dále byl v literatuře studován vztah neurosteroidů a chronického únavového syndromu.
Ženy s chronickým únavovým syndromem mají vyšší hladiny progesteronu a všech jeho
metabolitů, především isopregnanolonu (Murphy et al., 2004). Také studie u pacientek
trpících bipolární poruchou a depresivním syndromem ukázaly zvýšené hodnoty
neuroaktivních

steroidů

u

těchto

nemocných

(Hardoy

et

al.,

2006).

V literatuře byl nalezen vztah neuroaktivních steroidů a příjmu potravy sledován na zvířecích
modelech. Při podání progesteronu došlo k signifikantní hyperfagii u samiček myší (Kaur et
al., 2002). Alloprenanolon u potkanů vyvolal hyperfagický efekt, na rozdíl od DHEAS, který
měl anorektické účinky (Reddy et al., 1999). Kromě toho existují i práce sledující vztah
poruch příjmu potravy a neuroaktivních steroidů u žen. Je popisováno zvýšení DHEAS a 3alfa5alfa-tetrahydroprogestenonu u žen s poruchou přijmu potravy, oproti zdravým kontrolám
(Monteleone et al., 2003).
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3.3

Neuroaktivní steroidy a jejich role v závislostech

Návykové látky mohou způsobovat změny v syntéze či metabolismu neuroaktivních steroidů
a mohou ovlivňovat i účinky neuroaktivních steroidů v nervovém systému. Naopak
neuroaktivní steroidy mohou významně ovlivňovat jak účinky návykových látek, tak i
samotnou míru závislosti na drogách.
V následujícím textu se věnuji poznatkům o neuroaktivních steroidech a jednotlivých
drogách, eventuálně jejich kombinacích. Vztahu neuroaktivních steroidů a nikotinu bude
věnována samostatná kapitola, kde bude podrobně popsán vliv kouření na hormonální
systémy a dále pak vliv kouření na neuroaktivní steroidy.

3.3.1

Alkohol

Je celosvětově uznáváno, že neuroaktivní steroidy jsou zapojeny v procesech závislosti na
etanolu a projevech alkoholismu. Alkohol je jedním z modulátorů GABAAR, stejně jako 3αpregnanové steroidy. Řada prací dokumentuje roli neuroaktivních steroidů při vzniku
závislosti na alkoholu, tito autoři považují neuroaktivní steroidy za možný biomarker pro
predikci těžkého alkoholismu (Morrow et al., 2009).
Důsledkem příjmu alkoholu dochází ke zvýšení koncentrace GABAergních neuroaktivních
steroidů včetně allopregnanolonu a 5α-tetrahydrodeoxykortikosteron, které vystupňují
GABA neurotransmisi. Tento účinek je pozorován pouze po akutním nikoliv chronickém
podávání etanolu (Morrow et al., 2009). Navýšení hladin GABAergních neuroaktivních
steroidů, potencuje anxiolytický účinek etanolu (Hirani et al., 2005). Blokování chronického
působení 3α-pregnanových steroidů vedlo k symptomům podobným abstinenčnímu
syndromu u chronického alkoholismu (Bitran a Smith, 2005).
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Obr.3. Účinek etanolu (EtOH) na GABAA receptor
(zdroj.: http://www.med.unc.edu/alcohol/molneuro.html)

Allopregnanolon snižuje citlivost k účinkům alkoholu a také zvyšuje chuť na alkohol, tedy
potencuje vznik abusu. Nízká citlivost k alkoholu je spojována s větší konzumací alkoholu a
zvýšeným rizikem k alkoholismu. Nízká odpověď neurosteroidů k etanolu může tvořit základ
vrozené či chronicky vytvořené tolerance a zvýšeného rizika excesivního pití (Morrow, 2006).
Milivojevic dokonce popsal asociaci závislosti na alkoholu s polymorfismem ve dvou genech
kódujících enzymy pro biosyntézu neuroaktivních steroidů. Tím nepřímo potvrdil důležitost
neuroaktivních steroidů jako mediátorů efektů alkoholu u lidí (Milivojevic et al., 2011).
Ve studiích bylo prokázáno, že chronický alkoholismus mužů i žen snižuje koncentraci
pozitivních modulátorů GABAAR. Během odvykací detoxikační terapie se však u žen objevila
tendence k obnově hladin pregnanových steroidů a hladin progesteronu, již po 100 dnech
léčby (Hill et al., 2005). Chronický abusus alkoholu vede dále ke snižování počtu GABAAR,
vlivem nadbytku modulátoru. V průběhu abstinence, při deficitu influxu chloridových iontů
do neuronů hipokampu, dochází ke kompenzačnímu mechanismu a to postupnému
zvyšování počtu GABAAR. Zároveň se specificky zvyšuje exprese podjednotky α4-GABAAR,
jejíž přítomnost v příslušných subtypech GABAAR zvyšuje afinitu k 3α-pregnanovým
steroidům. Naproti tomu užívání alkoholu znovu expresi α4- subjednotek GABAAR potlačí
(Smith a Gong, 2004). Blok aktivace genu pro α4-GABAAR subjednotku vedl k prevenci
symptomů spojených s abstinenčním syndromem (Smith et al., 1998). Zároveň i přímé
podávání allopregnanolonu vede k eliminaci symptomů při odvykání alkoholu.
Variace genů v GABAAR subjednotkách se velmi pravděpodobně podílí na individuální
dispozici k abusu alkoholu, zejména v kontextu s vnějšími rizikovými faktory. Při závislosti na

21

alkoholu dochází časem ke změnám denzity GABAAR a ke genové expresi různých
podjednotek, což přispívá k deficitu GABAA receptorových funkcí při odvykání.

3.3.2

Kofein

Účinky kofeinu na mozkovou a plazmatickou koncentraci neuroaktivních steroidů byly
sledovány v několika studiích na zvířeti. Kofein působí na CNS stimulačně a anxiogenně.
Neuroaktivní steroidy mohou tento efekt modulovat. Ve studiích na potkanech bylo
prokázáno, že po intraperitoneální injekci kofeinu dojde ke zvýšení koncentrací
pregnenolonu, progesteronu a allopregnanolonu v mozkové kůře i plazmě potkanů v
závislosti na dávce a času. Podání kofeinu vyvolalo anxiogenní aktivitu potkanů a zvyšovala
se i hladina kortikosteronu v plazmě (Concas et al., 2000).
Předchozí podání antagonisty GABAAr (např. DHEAS), bicucullinu nebo jednoho z mnoha
inhibitorů biosyntézy neurosteroidů, například trilostanu, finasteridu či indometacinu, zvýšilo
kofeinem indukovanou úzkost. Z toho vyplývá, že elevace hladin pozitivních modulátorů
GABAAr (např. allopregnanolonu) slouží jako mechanismus působící proti kofeinem
indukované úzkosti (Jain et al., 2005).

3.3.3

Benzodiazepiny (fluoxetin)

Klinické studie prokazují, že účinek fluoxetinu koreluje se schopností zvyšovat mozkovou a
cerebrospinální koncentraci allopregnanolonu, pozitivního alosterického modulátoru
GABAAR. Tento proces probíhá již při nižších dávkách, než těch, které inhibují zpětné
vychytávání 5-HT, a již tyto dávky jsou efektivní v léčbě premenstruační dysforie, úzkosti a
deprese. Pinna et al. provedli studie na myších, u kterých prokázali, že SSRI (selektivní
inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu)

stereoselektivně

zvyšují

koncentrace

neurosteroidů (především allopregnanolonu) v dávkách nedostatečných pro inhibici
zpětného vychytávání serotoninu, a to v dávkách 50 x nižších. Vzhledem k tomu, že toto
dávkování má terapeutický účinek, byla vyjádřena úvaha, zda právě zvýšení hladin
allopregnanolonu nehraje základní roli v remisi abnormalit chování asociovaných s
poruchami nálad (Pinna et al., 2006). I další autoři studií se domnívají, že stimulace
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biosyntézy allopregnanolonu fluoxetinem je pravděpodobně rozhodující v anxiolytickém a
antidysforickém účinku (Uzunov et al., 1996, Serra et al., 2001, Grobin et al., 2005).

3.3.4

Kokain

Kokain stimuluje uvolňování hormonů hypotalamo-hypofyzo-adrenokortikální osy (HPA osa)
a adrenálních hormonů. Preklinické studie předpokládají, že tyto hormonální změny
přispívají k návykovým efektům kokainu (Goeders, 1997, Mello a Mendelson, 2002). Byla
nalezena signifikantní časová korelace mezi pozitivními účinky kokainu a aktivací HPA osy u
uživatelů kokainu (Mendelson et al.,2002) Dochází ke zvyšování hladin ACTH, DHEA,
adrenalinu, kortizolu po i.v. podání u uživatele kokainu (Mendelson, 2002).
Přestože kokain a nikotin mají odlišnou molekulární strukturu a zvyšují oba hladiny
dopaminu různými mechanismy, existuje mnoho podobností v jejich hormonálním a
behaviorálním efektu (Chausmer et al., 2003, Jones et al., 1999). Nikotin a kokain mají velmi
podobnou farmakokinetiku po inhalaci i intravenozním podání (Evans et al., 1996, Rose et
al., 1999). Velmi rychlá distribuce v kombinaci s relativně krátkým trváním subjektivně
pozitivních efektů, jsou charakteristické po drogy s vysokou návykovostí (Balster a Schuster,
1973). Obě drogy aktivují mesolimbický dopaminergní systém, dochází ke zvyšování
extracelulární hladiny dopaminu a tyto změny pravděpodobně umožňují účinky vedoucí k
závislosti (Corrigall et al., 1992, Watkins et al., 2000). Účinek nikotinu je zprostředkován
stimulací acetylcholinových receptorů na mesolimbických dopaminergních neuronech.
Kokain však zvýšení hladin dopaminu zajištuje blokováním zpětného vychytávání (Kuhar et
al., 1991).

3.3.5

Morfin

Endogenní neurosteroidy hrají pravděpodobně roli ve vývoji návyku na morfin a syndromu
odvykání. Tyto vztahy byly sledovány na zvířecích modelech. Yan a Hou prokázali, že
chronické podávání morfinu potkanům má za následek snížení mozkových koncentrací
pregnenolonu,

progesteronu

a

pregnenolonu.

Nenalezli

změny

v

hladinách

allopregnanolonu, DHEA ani DHEAS. Naloxonem indukovaný odvykací syndrom vedl k
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signifikantnímu zvýšení hladin pregnenolonu, progesteronu, allopregnanolonu, pregnenolonsulfátu a DHEAS (Yan a Hou, 2004).
Chronické současné podávání neurosteroidů (allopregnanolonu, pregnenolon sulfátu nebo
DHEAS) následované podáním morfinu zabránilo vývoji tolerance antinociceptivnímu efektu
morfinu a suprimovalo naloxonem vyvolané odvykací stavy.

Akutní podání těchto

neurosteroidů nesnížilo abstinenční příznaky na morfinu závislých myší (Reddy a Kulkarni,
1997).

3.3.6

Kombinace návykových látek

V literatuře je popisován vztah mezi benzodiazepiny a kofeinem. Široce předepisované a
účinné krátce účinkující hypnotikum zolpidem se stalo základem pro léčbu nespavosti
uprostřed noci. Bylo předpokládáno, že jeho účinek bude rušen kofeinem. Paradoxně je v
některých případech prokázáno, že došlo k lehké podpoře sedace. Dnešní názor se spíše
kloní k možnosti, že kofein neovlivňuje interakce specifických neurotransmiterů, ale spíše jde
o jeho antioxidační kapacitu. Předpokládá se, že modifikací acidobazické rovnováhy v
buňkách kofein skutečně redukuje „pool“ reaktivních oxygenačních látek, a díky tomu
zvyšuje biologickou dostupnost endogenního melatoninu pro interakci se zolpidemem
(Myslobodsky, 2009).
Dále pak je popisován vztah mezi kofeinem, nikotinem a kanabinoidy. Je zajímavé, že akutní
a chronická expozice kofeinu produkuje kvantitativní a kvalitativní změny v charakteristice
nikotinového stimulu. Interakce nikotinu s kofeinem a kanabinoidy podporuje předpoklad,
že užívání jedné substance predisponuje k abusu další návykové látky (Smith a Stolerman,
2009).
V další práci autoři sledovali interakci mezi nikotinovými a opioidními receptory a dle jejich
výsledků vyplývá, že nikotin má inhibiční efekt na vývoj morfinové tolerance a závislosti
(Haghparast et al., 2008). Podobné výsledky nalezli Reddy a Kulkarni u současného podávání
benzodiazepinů a allopregnanolonu, pregnenolon sulfátu a progesteronu myším. Předešlo se
vývoji tolerance k benzodiazepinům a usnadnila se léčba závislosti vzniklé při chronickém
užívání (Reddy a Kulkarni, 1997).
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V literatuře je popisováno, že kouření zmírňuje poškození funkcí GABA v mozku vznikající
v důsledku abstinence alkoholu, což zřejmě vede ke komorbiditě nikotinové a alkoholové
závislosti (Krystal et al., 2006).

3.3.7

Stejné účinky dvou návykových látek

Podobnost účinku dvou návykových látek byla nalezena například u nikotinu a morfinu.
Concas et al. prokázali na zvířecích modelech, že akutní intraperitoneální podání nikotinu
nebo morfinu indukuje na dávce i čase závislé zvýšení cerebrokortikálních a plazmatických
hladin pregnenolonu, progesteronu a allopregnanolonu. Zvýšení hladin indukovali i pomocí
navození morfinové abstinence (spontánní či naloxonem indukované) a nikotinové
abstinence (mecamylaminem indukované). Prokázali, že změny koncentrací neuroaktivních
steroidů zprostředkované HPA osou mohou přispívat k časnému vzniku závislosti na nikotinu
i morfinu a slouží k potlačení úzkostného chování asociovaného s nikotinovým a morfinovým
odnětím (Concas et al., 2006).
Studie Bialyho se zaměřila na vyhodnocení role opioidního systému na nikotinem
indukovanou antinocicepci a na fyzickou závislost u myší. Výsledky jejich studie prokázaly v
testu na varné ploténce, že podání nikotinu mělo antinocicepční účinek a podání naloxonu,
antagonisty opioidních receptorů, tento účinek oslabilo.

Také po týdenním podávání

nikotinu podali myším naloxon a mecamylamine a obě substance vyprovokovaly somatické
odvykací symptomy u myší. Prokázali, že opioidní-cholinergní interakce zahrnuté v
antinocicepci nikotinu a v odvykacím syndromu jsou podobné (Biala et al., 2005).

3.3.8

Možnosti využití neuroaktivních steroidů v léčbě vybraných

neuropsychiatrických onemocnění a závislostí
Neuroaktivní steroidy jsou endogenními neuronálními modulátory, zkoumanými především
pro svou schopnost působit pozitivně alostericky na GABAA receptory. Jejich použití v klinické
praxi je však komplikováno následujícími problémy. Nativní neuroaktivní steroidy procházejí
velmi rychlou biotransformací, lze u nich pozorovnat rychlý nástup účinku a příliš krátkou
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účinnost. Druhým problémem je vznik nepříznivě působících progesteronových metabolitů.
Kokate

et

al.

porovnávali

schopnosti

několika

metabolitů

progesteronu

a

deoxykortikosteronu (izoméry 3-hydroxy pregnane-20-onu a 3-hydroxy pregnane-21-ol-20onu) pozitivně modulovat GABA receptory v kulturách hipokampálních neuronů a chránit
před pentylenetetrazolem -indukovanými záchvaty u myší. Některé izoméry byly vysoce
efektivní o obou testech, mnohdy se však potvrdil pozitivní test in vitro a negativní in vivo na
myších (Kokate et al., 1994).
Velké množství studií se věnuje účinku neuroaktivních steroidů na zvířecích modelech. Reddy
et al. na modelu katameninální epilepsie u samiček potkanů prokázali antikonvulzní
schopnosti

některých

s.c.

podaných

neuroaktivních

steroidů

(allopregnanolonu,

pregnanolonu, allotetrahydrodeoxykortikosteronu, tetrahydrodeoxykortikosteronu (Reddy a
Rogawski, 2001). Substituce neuroaktivními steroidy je slibnou terapií budoucnosti, avšak
bylo potřeba vyrobit syntetické náhražky vhodné pro orální užívání. Syntetický neuroaktivní
steroid ganaxolone (3alpha-hydroxy-3beta-methyl-5alpha-pregnane-20-one) je aktivním
analogem allopregnanolonu. Přítomnost skupiny 3β-methyl minimalizuje metabolizaci na 3
alfa-hydroxylové skupině, proto je vhodný pro užití per os. Autoři této studie ve své další
práci prokazují antikonvulzivní účinek ganaloxonu na modelu katameniální epilepsie samiček
potkanů (Reddy a Rogawski, 2000).
Klinické zkušenosti zatím ukazují, že jsou tyto sloučeniny dobře tolerované (Gasior et al.,
1999; Zinder a Dar, 1999; Eser et al., 2006, Rupprecht 2003, Ruprecht a Holsberg, 1999).
V roce 2005 byl již více než pětistům lidem podáván ganaloxone v několika klinických studiích
s prokázanými pozitivními efekty (Reddy, 2005). Studie prokazují bezpečnost, toleranci a
farmakokinetiku ganaloxonu například u terapie katameniální epilepsie (Monaghan et al.,
1997; McAuley et al., 2001). Ganaloxon patří do nové skupiny neuroaktivních steroidů, která
byla nazvána epalony. Epalony mají na zvířecích modelech prokázané antiepileptogenní,
anxiolytické, sedativní až hypnotické účinky.
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Obr. 3. Ganaloxone (zdroj: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/g7795?lang=en&region=CZ#)

Společnost Marinus Pharmaceuticals dokončila fázi 2 klinických studií u neustupujících
parciálních epileptických záchvatů. Uvádí, že užívání 1500 mg/den p.o. snižuje četnost
záchvatů a je bezpečné pro dospělé i děti. Fáze 2b klinických studií je plánována na rok 2013.
V preklinických studiích se neuroaktivní steroidy ukazují jako vhodná medikace dalších
neurologických a psychiatrických jednotek, například úzkosti, deprese, panických atak,
nespavosti, migrény a drogové závislosti.
Jedním z projevů vyskytujících se u chronických alkoholiků po odnění alkoholu, stejně tak u
laboratorních zvířat, u kterých je chronický alkoholismus uměle vyvolán, je vyšší náchylnost
ke vzniku záchvatů. Allopreganolon byl účinný ve snížení této vnímavosti k záchvatům u
potkanů (Devaud et al, 1995). Úzkost z odnětí alkoholu je v dnešní době léčena
benzodiazepiny. Vzhledem k tomu, že farmakologický profil účinku etanolu, benzodiazepinů
u allopregnanolonu jsou podobné, předpokládají se stejné účinky a možné použití pozitivních
modulárotů GABAA receptorů v léčbě úzkosti při odvykání alkoholu.
Allopregnanolon ve studiích prokazuje i preventivní účinek na vznik tolerance k sedativním
efektům triazolamu a diazepamu a redukuje úzkostné chování a hyperaktivitu vyvolané
odnětím benzodiazepinů (Reddy a Kulkarni, 1997).
Léková terapie, vycházející z neuroaktivních steroidů, se prokázala ve studiích účinná i v
léčbě závislosti na nikotinu a kokainu (Anker a Carroll, 2010).
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Steroidní hormony a kouření

3.4
3.4.1

Kouření

Kouření je ve světě nejrozšířenější závislostí na návykových látkách. Závislost na tabáku je
chronické, recidivující a letální onemocnění, které zkracuje život polovině kuřáků v ČR
v průměru o 15 let. V Evropě i v ČR je příčinou každého pátého úmrtí, a to především na
nádorová, kardiovaskulární a chronická plicní onemocnění, dále způsobuje další nemoci ve
všech klinických oborech. V ČR je každoročně 18 000 úmrtí, tedy 50 denně, způsobeno
kouřením,

z

toho

10

000

úmrtí

jedinců

v

produktivním

věku

(zdroj:

http://www.ctsu.ox.ac.uk/deathsfromsmoking/countries.html).
Tabákový kouř je dynamickým komplexem více než 4000 plynných a hmotných látek.
Obsahuje přibližně 100 kancerogenů (např. dibenzantracen, ens-a-pyren, dimetylnitrosamin,
dietylnitrosamin, vinylchlorid, hydrazin, arzen) promotorů tumorů nebo suspektních
kancerogenů. Dalšími složkami jsou mutageny, alergeny, toxické látky, vysoký obsah oxidu
uhelnatého a přibližně 700 aditiv. Zasahují do řady procesů v těle včetně sekrece hormonů.

3.4.2

Účinky nikotinu

Závislost na tabáku má významné psychosociální aspekty, ale podstatou fyzické závislosti je
nikotin. Nikotin se váže na acetylcholin-nikotinové receptory (nAChR) a zapříčiňuje uvolnění
dopaminu v mozkové tkáni. Závislost se může vytvořit velmi rychle, avšak existují individuální
rozdíly. Poločas nikotinu je kolem 2 hodin, proto se abstinenční příznaky mohou objevovat už
po 4 hodinách od poslední dávky. Zahrnují především nutkání kouřit, špatnou náladu až
depresi, nesoustředěnost, neschopnost odpočívat, úzkost, poruchy spánku, podrážděnost a
zvýšenou chuť k jídlu.
Nikotin způsobuje zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku, zvýšení koncentrace mastných
kyselin, zvýšení adhezivity krevních destiček, stimulaci nebo zklidnění CNS v závislosti na
dávce, iritaci centra pro zvracení – nauseu a vzestup produkce slin a trávicích štáv a vzestup
aktivity střevní peristaltiky.
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Zajímavé rozdíly mezi pohlavími nalezl Sofuoglu, který studoval akutní subjektivní efekt i.v.
podání nikotinu u lidí. Skupině žen a mužů byla podána i.v. dávka nikotinu upravená dle
hmotnosti. Ženy hodnotily dávku jako intenzivnější než muži, vnímaly intenzivnější návaly
horka do hlavy a další negativní účinky. Muži i ženy měli podobnou reakci ve snížení potřeby
zapálit si cigaretu. Dále došlo ke zrychlení srdeční frekvence a zvýšení krevního tlaku u obou
pohlaví stejnou měrou. Tyto výsledky ukazují vyšší citlivost žen na některé, ne však všechny
subjektivní efekty nikotinu (Sofuoglu a Mooney, 2009).
Kromě toho studoval Sofuoglu také efekt progesteronu na závislost na nikotinu. Podávání
progesteronu v porovnání s placebem před i.v. aplikací nikotinu zvýšila vnímání nežádoucích
účinků nikotinu a zmírnila pocit „libosti z drogy“. Progesteron také snížil touhu po cigaretě
(Sofuoglu et al., 2009).

3.4.3

Kouření a endokrinní systém

Kouření ovlivňuje hypofyzární, tyreoidální, adrenální, testikulární i ovariální funkce, kalciový
metabolismus a působení inzulinu (Stárka et al., 2005). Kromě nikotinu je efekt na
hormonální sekreci mediován i dalšími toxiny v cigaretách, například thiokyanátem,
působícím na štítnou žlázu. Hlavním význačným klinickým efektem je zvýšené riziko a
závažnost Graves Basedowovy toxikózy (G-B toxikózy) a endokrinní orbitopatie, osteoporózy
a neplodnosti. Zároveň přispívá vývoji inzulinové rezistence, a tím i rizika vzniku diabetu typu
2 (Hruškovičová et al., 2011). Účinky chronického kouření a účinky jedné vykouřené cigarety
na endokrinní funkce se mohou lišit, dokonce mohou mít i opačný účinek.

3.4.4

Kouření a hypofyzární funkce

Byl studován akutní vliv vykouření jedné cigarety, při kterém bylo prokázáno zvýšení
plazmatických hladin prolaktinu, adrenokortikotropního hormonu (ACTH), růstového
hormonu a vasopresinu, bez výrazných změn thyreotropního (TSH), luteotropního (LH) či
folikulostimulačního (FSH) hormonu. Tento efekt je přímo úměrný dávce nikotinu, získané
z vykouřené cigarety. Existují čtyři možné mechanismy, které pravděpodobně zapříčiňují tyto
efekty. Prvním mechanismem může být nausea, která indukuje zvýšení kortizolu, růstového
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hormonu, prolaktinu a vasopresinu. Dále pak cestou nikotinem stimulované cAMP, jak bylo
prokázano na podkanech. Stres jako takový může mít také podobný efekt a dalším možným
mechanismem je přímý efekt nikotinu nebo neurotransmiteru uvolněného nikotinem na
hypofýzu nebo hypotalamus (Seyler et al., 1986; Gossain et al., 1986; Wilkins et al., 1982,
Winternitz a Quillen, 1977).
Chronické kuřáctví má negativní vliv na sekreci prolaktinu a růstového hormonu (Fuxe et al.,
1989; Coleman a Bancroft, 1995; Trummer et al., 2002; Weigert et al., 1999; Salazar et al.,
1995).
Změny v hladinách gonadotropinů byly nalezeny u perimenopauzálních žen, kdy aktivní i
pasivní kouření zvyšovalo FSH, což způsobí zkrácení perimenopauzální epizody. U mužů jsou
výsledky rozporuplné. Některé práce popisují neměnné hladiny, jiné zvýšení či snížení LH
(Cooper et al., 1995; Velasco et al., 1990; Andersen et al., 1984; Ochedalski et al., 1994).

3.4.5

Kouření a kůra nadledvin

Nejen akutní, ale i chronické kouření, zvyšuje hladiny kortizolu v plazmě, přičemž hladina
kortizolu koreluje s počtem vykouřených cigaret během dne (Kirschbaum et al., 1992).
Nikotin okamžitě aktivuje hypotalamo-hypofyzo-adrenokortikální osu (HPA). Při přerušení
kouření dochází nejprve ke vzestupu aktivity HPA osy, pak v závislosti na době nekouření
k jejímu poklesu a ke strmému snížení hladin kortizolu (Kirschbaum et al., 1992; Frederick et
al., 1998). Tento pokles, a tím i snížení citlivosti ke stresu, predikuje brzký relaps. Pokles
poměru sérové hladiny DHEA ke kortizolu během prvních osmi dní odvykání kouření byl
asociován s relapsem v následujících týdnech (Rasmusson et al., 2006). Studie prokázala, že
korelace mezi hormonální dysbalancí a relapsem je signifikantní pouze u mužů. U žen je
s predikcí relapsu spíše asociována intenzita odvykacích symptomů (al‘Absi, 2006).
Kouření alteruje hladiny endogenních steroidních hormonů. Ve studiích jsou nalézány vyšší
hladiny 17-hydroxyprogesteronu, androstendionu, DHEA a jeho sulfátu DHEAS u kuřáků.
Zvýšená sekrece těchto adrenálních androgenů může být způsobena pravděpodobně blokem
21- nebo 11ß- hydroxylázy (Baron et al., 1995; Hautanen et al., 1993; Salvini et al., 1992).
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3.5

Vliv kouření na reprodukční systém muže

Chronické kouření může vyvolat poruchy plodnosti u obou pohlaví. Mužský reprodukční
systém je odolnější vůči vlivu kouření, je popisováno převážně zhoršení spermiogramu.
V souvislosti s kouřením je popisován nejčastěji efekt kouření na erektilní dysfunkci (Natali et
al., 2005, Corona et al., 2005) a především kvalita spermiogramu (Istvan et al., 1994,
Trummer et al., 2002, Patterson et al. 1990; Shaarawy a Mahmoud, 1982).
O vlivu kouření na hladiny steroidních hormonů u mužů přináší literatura rozporuplné
výsledky. Vlivem odvykání kouření se zabývá jen několik málo studií.

3.6

Vliv kouření na reprodukční systém ženy

Velké množství studií prokazuje řadu negativních efektů kouření na ženský reprodukční
systém a hormonální rovnováhu. Dochází ke změnám v menstruačním cyklu, poruchám
fertility, ohrožení zdraví plodu, dokonce i dřívější menopauze.
U kuřaček je popisována vyšší hladina testosteronu v průběhu celého života (Manjer et al.,
2005, Sowers et al, 2001, Friedman et al., 1987). Zároveň dochází ke snížení biologické
dostupnosti estrogenů (Michnovicz et al., 1986). Antiestrogenní efekt však nepotvrzují
všechny práce.

3.6.1

Nikotin a jeho antiestrogenní efekt

Předpokládanou příčinou antiestrogenního efektu kouření jsou dva faktory. Prvým je blok
aromatázy a tím nižší tvorba estrogenů z androgenů způsobený alkaloidovými deriváty. Při
studiu základní frakce cigaretového kouře, identifikoval Osawa et al. tabákové alkaloidové
deriváty, které prokazovaly supresivní efekt na enzym aromatázu. Ve studiích na podkanech
bylo podávání těchto inhibitorů následováno opožděným nástupem N:-methyl-N:nitrosourea (NMU)-indukovaných karcinomů prsu a alterovaným estrogenním cyklem
(Osawa et al., 1990). Biegon sledoval dostupnost mozkové aromatázy pomocí pozitronové
emisní tomografie před a po i.v. podání nikotinu šesti paviánům. Došlo k signifikantnímu, na
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dávce závislému, snížení výskytu aromatázy. Největší útlum pozoroval v amygdale a
preoptické oblasti, tedy v oblastech zodpovědných za náladu, agresy a sexuální chování. Při
tomto pokusu byly hladiny nikotinu a kotininu (nejdůležitějšího metabolitu nikotinu)
v plazmě totožné s hladinami nalezenými u kuřáků (Biegon et al., 2010).
Druhý způsob vysvětlení antiestrogenního efektu je silný efekt kouření na 2-hydroxylaci
estradiolových metabolitů, vznikají tak 2-hydroxyestrogeny, ireverzibilní metabolity, které
mají minimální estrogenní aktivitu a jsou rychle odstraňovány z cirkulace. Dochází tedy ke
snížené biologické dostupnosti estrogenů pro cílové tkáně. Ve studiích byla nalezena zvýšená
2-hydroxylace estradiolu u premenopauzálních žen, které kouřily nejméně 15 cigaret denně.
Navíc byla prokázána snížená močová exkrece estriolu relativně k estronu u žen kuřaček, což
dokazuje, že zvýšená 2-hydroxylace narušuje další metabolické cesty, jako například
16hydroxylaci (Michnovicz et al., 1986).
V porovnání s nekuřačkami v reprodukčním věku, mají kuřačky (mírné až těžké závislosti,
tedy 10 a více cigaret denně) na začátku folikulární fáze o 25-35% vyšší hladiny estrogenu i
progesteronu. Těžké kuřačky (20 a více cigaret denně) prokazovaly v luteální fázi nižší hladiny
progesteronových metabolitů (Windham et al., 2005). Průměrná plazmatická koncentrace
androstendionu byla vyšší u kuřaček proti nekuřačkám, ale hladiny testosteronu, estronu a
estradiolu se nelišily (Longcope a Johnston, 1988).

3.6.2

Antiestrogenní efekt u postmenopauzálních žen

Většina studií o antiestrogenním efektu kouření se soustřeďuje na premenopauzální ženy.
Proto Khaw studoval tento efekt na postmenopauzálních ženách ve věku 60-79let. Kuřačky
měly signifikantně vyšší plazmatické hladiny androgenů DHEAS a androstendionu než
nekuřačky a hladiny stoupaly souběžně s množstvím cigaret. Hladiny estronu, estradiolu,
testosteronu a SHBG (sex hormone binding globulin) se u kuřaček a nekuřaček nelišily (Khaw
et al., 1988).
Stejně tak Friedman, který nalezl u postmenopauzalních kuřaček signifikantně zvýšené
hodnoty kortizolu, progesteronu, 17-hydroxyprogesteronu, androstendionu a testosteronu
ve srovnání s postmenopauzálními nekuřačkami. Estron, estradiol, dihydrotestosteron (DHT)
a DHEAS se nelišily. Poměr progesteron/estrogen byl u kuřaček vyšší. Zvýšené koncentrace
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progesteronu by teoreticky vysvětlovaly sníženou incidenci karcinomů endometria u kuřaček
(Friedman et al., 1987).
Zmíněný antiestrogenní účinek však nebyl potvrzen ve všech dosavadních studiích.
Thomas nenašel signifikantní změny v žádných důležitých hormonálních charakteristikách
menstruačního cyklu premenopauzálních kuřaček a nekuřaček, tedy podle jeho názoru
antiestrogenní efekt kouření pravděpodobně nefunguje přes alteraci v hypofyzárních nebo
ovariálních funkcích či v alteraci metabolismu estrogenů (Thomas et al., 1993).
Také Key zpochybňuje antiestrogenní efekt kouření. V jeho studii se sérové koncentrace
estradiolu, progesteronu a DHEAS nelišily u pre- ani postmenopauzálních kuřaček od
nekuřaček o více jak 5 % a žádná z odlišností nebyla statisticky významná. Močová exkrece
šesti steroidů nadledvinového původu byla také prakticky bez signifikantních změn.
Statisticky signifikantní byl pouze vyšší 11-hydroxyandrosteron u kuřaček (Key et al., 1991).

3.6.3

Důsledky antiestrogenního efektu

Důsledky antiestrogenního účinku kouření jsou mnohé. U silných kuřaček (více než 20 cigaret
denně) byla pozorována kratší folikulární fáze, nepravidelnost menstruačního cyklu se
zvýrazňuje s počtem vykouřených cigaret a to vede k vyššímu riziku výskytu anovulačních
cyklů (Windham et al., 1999; Kato et al., 1999). Kromě toho kouření negativně ovlivňuje
účinek hormonální antikoncepce, kdy dochází u kuřaček k vyššímu výskytu špinění a krvácení
(Rosenberg et al., 1996).
Kouření zapříčiňuje intenzivnější a častější menopauzální obtíže (Staropoli et al., 1998).
Pro tento antiestrogenní efekt se určitá onemocnění, jejichž vývoj či růst je závislý na
působení estrogenů, u kuřaček vyskytují méně často. U postmenopauzálních žen, kuřaček a
exkuřaček, lze pozorovat nižší prevalenci karcinomu endometria, speciálně u žen s
hormonální substituční terapií (Zhou et al., 2008). Dále byla zjištěna u kuřaček nižší
prevalence např. hyperemesis gravidarum či endometriozy (Spangler, 1999).
Přestože prsní tkáň je také estrogen dependentní, asociace mezi kouřením a nádory prsu
není přesně definovaná. Rozporuplné výsledky mohou být, spíše než antiestrogenním
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efektem kouření, vysvětleny geneticky podmíněnou citlivostí na kancerogeny obsažené
v cigaretovém kouři (Ambrosone et al., 1996).
Závažnou komplikací kouření je vliv na sérové koncentrace estradiolu a estronu během
orálního

užívání

hormonální

substituce

Dochází

k tomu

z důvodu

zmiňovaného

antiestrogenního efektu, kdy koncentrace estrogenů dosahuje pouze poloviny koncentrací u
kuřaček proti nekuřačkám, tedy je redukován příznivý efekt substituce (Tankó a Christiansen,
2004).
Bylo prokázáno, že kouření v závislosti na typu, délce a intenzitě může redukovat až
kompletně znemožnit účinnost orálně podávaných estrogenů. Kouření snižuje pozitivní
účinky estrogenů v hormonální substituční terapii na návaly, klimakterický syndrom a
urogenitální obtíže (Tansavatdi et al., 2004). Kouření je silným modulátorem 2-hydroxylace
estrogenních metabolitů, tento účinek zapříčiňuje zvýšení jaterní clearence estrogenů a
vyskytuje se pouze při orálním podávání (Michnovicz et al., 1986). Tento negativní efekt
kouření by však neměl být řešen zvýšením dávek estrogenů. Vedlo by to k produkci toxických
estrogenních konjungátů (katecholestrogeny, 16-hydroxyestron), kterým byla prokázána
role při vzniku nádoru prsu (Tankó a Christiansen, 2004).

3.6.4

PMS a neuroaktivní steroidy

Průkaz častějšího výskytu premenstruačního syndromu (PMS) u kuřaček ukazuje studie
Bertone-Johnsona. Od mírných příznaků po závažné formy onemocnění, postihuje PMS až
20% premenopauzálních žen. Přestože je známo, že se u těchto žen kouření vyskytuje častěji
než u zdravých žen, nebylo jasné, zda se kouření podílí na etiologii PMS. Proto v letech 19912001 byla v USA provedena studie případů a kontrol, na jejímž základě bylo prokázáno, že
kuřačky mají 2,1x vyšší pravděpodobnost vyvinutí PMS v průběhu následujících 2-4 let. Délka
kouření, kouření v adolescenci a mladé dospělosti jsou také asociovány s vyšším rizikem
vývoje PMS. Například žena, která začne kouřit v 15 ti letech má v porovnání s nekuřačkou
2,53-krát vyšší riziko vzniku PMS (Bertone-Johnson et al., 2008).
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3.6.5

Vliv kouření na ženskou reprodukci

Literatura se zmiňuje o vyšší incidenci abnormálního krvácení u kuřaček, vyšší incidenci
hysterektomií mezi ex-kuřačkami a častější výskyt nepravidelného krvácení. Ve studiích byla i
potvrzena zvýšená incidence neplodnosti: 21,3 % kuřaček nemělo do menopauzy děti, oproti
14 % v běžné populaci (Thomford a Mattison, 1986).
Sterzik et al. zkoumali vliv kouření na plodnost žen a úspěšnost oplodnění při in vitro
fertilizaci (IVF), nikotinu. Ve studii vytvořil 3 skupiny žen, kuřačky, pasivní kuřačky a
nekuřačky na základě hladin kotininu ve folikulární tekutině. Studie neprokázala odlišnosti
v úspěšnosti IVF mezi nekuřačkami a kuřačkami. Hladiny estradiolu byly sice u kuřaček
signifikantně nižší proti pasivním kuřačkám a nekuřačkám, avšak jejich výsledky poukazují na
fakt, že na úspěšnosti IVF má kromě kouření ještě větší vliv řada dalších faktorů (Sterzik et
al., 1996).
Zcela protichůdné výsledky ukázala studie Van Voorhise, ve které prokázal efekt kouření na
ovariální funkce a plodnost v průběhu IVF. Porovnával ovariální funkce a počet otěhotnění u
kuřaček, exkuřaček a nekuřaček. Exkuřačky i kuřačky měly nižší gonadotropinemstimulované ovariální funkce. Čím závažnější byla expozice tabákem, tím nižší byly sérové
hladiny estradiolu, počet získaných vajíček i počet embryí. Ženy, které kouřily i během IVF
měly o polovinu méně implantací a pokračujících těhotenství v porovnání s nekuřačkami
(Van Voorhis et al., 1996).
Negativní účinek aktivního kouření na úspěch IVF potvrzuje mnoho dalších studií. Tabák
obsahuje řadu toxických složek, které mohou nepříznivě ovlivnit ovariální rezervy a vést
k chabé prognóze při IVF. Ve studii Freourově kuřačky vykazovaly nižší ovariální odpověď
(počet získaných oocytů) a nižší počet úspěšných otěhotnění (Freour et al., 2008).
Velmi zajímavé výsledky podobné studie má Weigert. Z jeho výsledků vyplývá, že kuřačky v
IVF programu bývají signifikantně mladší než nekuřačky a vykazují signifikantně nižší skóre
pro vitalitu a vývojový potenciál embrya a tendenci produkovat méně oocytů. Nebyla však
nalezena signifikantní odlišnost v počtu normálních nebo patologických oplodnění
transferovanými embryi a embryí vhodných ke kryopreservaci. Ženy, které kouřily, měly
signifikantně vyšší hladiny bazálního 17-estradiolu, luteinizačního hormonu a DHEAS, ale
jejich hladiny bazálního prolaktinu byly signifikantně nižší než u nekuřaček. Z těchto dat
vyplývá, že u kuřaček dochází k značné alteraci hormonálních ukazatelů a negativně
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ovlivněným parametrům oocytů, především po původní stimulaci klomifencitrátem

a

gonadotropiny, od které se již v současné době v praxi ustoupilo. Na základě výsledků těchto
studií je pacientkám před IVF terapií doporučeno přestat kouřit, především pro komplexní
důsledky kouření na reprodukční a hormonální systém ženy (Weigert et al., 1999).
Ve zvířecích modelech má nikotin negativní efekt na ovária a dělohy potomstva, dochází
k ovariálním dysfunkcím, byly prokázány zvýšené hodnoty sérového progesteronu a snížení
poměru estrogen/progesteron u potomstva – samiček (Holloway et al., 2006). Z těchto
výzkumů vyplývá, že dcery narozené ženám, které kouřily během těhotenství, mají
pravděpodobně sníženou plodnost.

3.7

Vliv kouření na neuroaktivní steroidy

V několika studiích bylo prokázáno, že podávání nikotinu alteruje metabolismus
neuroaktivních steroidů (Windham et al., 2005; Khaw et al., 1988; Key et al., 1991). Je také
pravděpodobné, že neuroaktivní steroidy se podílejí na rozvoji závislosti na tabáku.
Hladiny DHEAS u mužů negativně korelovaly s negativním emočními reakcemi a měřením
míry touhy po cigaretě. DHEAS se tedy se stává možným prediktorem závažnosti závislosti.
Hladiny allopregnanolonu pozitivně korelovaly s hladinami u kuřáků. Pravděpodobně je
tento neuroaktivní steroid zvýšeně secernován u kuřáků (Marx et al., 2006).
Pregnenolon je základním steroidním hormonem, ze kterého vychází biosyntéza všech
ostatních neuroaktivních steroidů. Jeho syntéza je vlivem cigaretového kondenzátu in vitro
inhibována na úrovni mitochondriální utilizace cholesterolu. Steroidogenní akutní
regulatorní protein StAR (STARD1), který se primárně nachází v buňkách produkujících
steroidní hormony, ulehčuje pohyb cholesterolu z vnější do vnitřní minochondriální
membrány pro tvorbu steroidních hormonů. Působení cigaretového konzenzátu na
mitochondriální membránu dochází k poruše aktivity StAR a snížení steroidní produkce (Bose
et al., 2008).
Hladina neuroaktivního steroidu DHEA byla využívána k predikci úspěchu. Tyto výsledky
budou zmíněny v další kapitole.

36

3.8

Predikce úspěšnosti v odvykání kouření

Predikce úspěšnosti v odvykání kouření je v literatuře popisována především ve vztahu
k tělesné hmotnosti. Twardella et al. na základě rozsáhlé kohortové studie prokázali, že muži
s nadváhou mají vyšší šanci úspěšného ukončení kouření v porovnání s úspěšností mužů
s normální váhou. Ženy s nízkým BMI (body mass index) byly méně úspěšné v odvykání než
ženy s normálním BMI (Twardella et al., 2006). Podobně i druhá kohortová studie, která
sledovala přes 10 tisíc kuřáků. Prevalence odvykání kouření byla po 5 ti letech 12% po 10ti až
16-ti letech 22%. Studie prokázala u obou pohlaví pozitivní asociaci BMI a úspěšného
ukončení kouření. Úspěšnost pozitivně asociovala s mužským pohlavím, kouřením doutníků a
negativně s množstvím vykouřeného tabáku a užíváním alkoholu. U žen byla dokonce
prokázána korelace úspěchu odvykání s dosaženým vzděláním (Osler et al., 1999). Studie
Godtfredsen et al., kde prevalence odvykání kouření po pěti letech byla 9% mužů a 7% žen,
naopak prezentuje, že prediktorem snížení počtu cigaret až ukončení kouření bylo vysoké
množství nikotinu (nad 25g denně) na počátku studie, vážně poškozené funkce plic a BMI
nad 25 (Godtfredsen et al., 2001). Z toho vyplývá, že kuřáci s vyšší hmotností jsou úspěšnější
v odvykání kouření, pravděpodobně z důvodu nižší obavy z přibírání na váze v průběhu
odvykání.
Hormonálním hladinám je však věnována jen malá pozornost.

Z některých studií však

vyplývá, že hladiny DHEA a pokles hladin kortizolu po odvykání kouření by mohly predikovat
míru závislosti na nikotinu. Klesající hladiny kortizolu v průběhu odvykání kouření zapříčiňují
nižší citlivost ke stresu, a tím predikují brzký relaps. Poměr sérového DHEA ke kortizolu je
spojován s depresivní symptomatologií. Pokles tohoto poměru během prvních osmi dní
odvykání kouření byl asociován s relapsem v následujících týdnech (Rasmusson et al., 2006).
Studie prokázala, že asociace relapsu u mužů souvisí s hormonálními dysbalancemi. U žen je
s relapsem spíše asociována intenzita odvykacích symptomů (al‘Absi, 2006).
Odpověď na stres je regulována dvěma neuroendokrinními systémy. Prvním z nich je osa
hypothalamus-hypofýza-nadledvina, jako marker aktivace této osy je možné využít slinný
kortizol. Druhý systém je sympatoadrenergní, jeho markerem je slinná α-amyláza.
V naší studii jsme měřily hladiny slinného kortizolu a α-amylázy u mužů a žen v průběhu
odvykání kouření. Prokázaly jsme, že muži neúspěšní v odvykání měli signifikantně vyšší
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hladiny slinné α-amylázy po celou dobu sledování při odvykání kouření. Současně měli
neúspěšní muži před ukončením kouření vyšší hladiny slinného kortizolu. U žen podobné
změny prokázány nebyly. Naše výsledky podporují názory o biologické podstatě odlišností
v odvykání kouření mužů a žen (Dušková et al., 2010).
Pokud by bylo možné předpovědět úspěch či selhání v odvykání kouření, bylo by možné
individualizovat přístup ke každému kuřákovi a zvolit nejvhodnější terapii.
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4. Metody
4.1

Charakteristika souboru

Do studie bylo zařazeno 80 mužů a 100 žen ve věku 18-70 let, kteří se rozhodli přestat kouřit
a vyhledali lékařskou pomoc v Centru pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze. Z počtu 100 žen bylo 60 postmenopauzálních a 40 v reprodukčním věku. U všech
byla při první návštěvě sepsána podrobná anamnéza, získány základní antropometrické
údaje a proveden bazální odběr v době kouření. Vstupními kriterii bylo dobré zdraví, jedinci
se nesměli léčit pro žádné závažné chronické onemocnění a neužívali medikaci, která by
zasahovala do steroidogeneze.
Toto kritérium vyloučilo ze studie ženy v reprodukčním věku s hormonální antikoncepcí a
postmenopauzální ženy s hormonální substituční terapií. Ženy byly minimálně půl roku po
užívání hormonální léčby. Ženy v reprodukčním věku, s pravidelným menstruačním cyklem,
v této práci i v našich publikacích označujeme, stejně jako zahraniční autoři, termínem
premenopauzální ženy.
Pro zhodnocení míry závislosti na tabáku jsme použili celosvětové nejrozšířenější
Fagerstrőmův test závislosti na cigaretách (FTCD, Fagestrőm Test for Cigarette Dependence).
Maximum dosažených bodů v testu je 10, od pěti bodů výše je závislost na tabáku
hodnocena jako silná. Kuřáci se nelišili v míře závislosti, patřili do skupiny silně závislých.
Do studie jsme zahrnuli kontrolní skupinu, věkem i BMI odpovídajících, nekuřáků, kteří ani
v minulosti nikdy nekouřili. Skupina se skládala z 20 ti mužů, 15 ti postmenopauzálních žen a
dále 20 ti premenopauzálních žen, u kterých byly provedeny dva odběry a to ve folikulární a
luteální fázi. Také osoby v kontrolní skupině neužívali medikaci ovlivňující steroidogenezu.
Průměrný věk ve skupině mužů kuřáků byl 39,3 (± 11,5) let a průměrné BMI činilo 26,52 (±
3,8) kg/m². Na počátku studie kouřili průměrně 24 (± 10) cigaret denně. Míra závislosti byla
charakterizována dotazníkem FTCD s průměrnou hodnotou 5,27(± 1,97).
Věkový průměr premenopauzálních žen vyšetřovaných ve folikulární fázi byl 41,6(± 7,5) let a
jejich průměrné BMI bylo 24,7 (± 4,11) kg/m². Věk žen v luteální fázi činil 41(± 8,53) let a
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průměrným BMI 22,1 (± 4,12) kg/m². Ženy ve skupině vyšetřované ve folikulární fázi
vykouřily 22,5 (± 11,2) cigaret denně s hodnotou FTCD 5 (± 2,1), ženy vyšetřované v luteální
fázi 25 (± 10,9) cigaret s hodnotou FTCD 6,5 (± 1,81). Z etických důvodů nebylo možné
nabírat pacientky v obou fázích cyklu, protože by to mohlo ovlivnit nebo dokonce posunout
pacientkou vybraný den, kdy přestane kouřit. Výběr tohoto dne je důležitý pro úspěch
v odvykání kouření a nemůže být studií ovlivněn. Proto byl proveden pouze jeden odběr a
zjišťovali jsme fázi cyklu.
Průměrný věk žen postmenopazálních byl 57,6 (± 6,7) let, s průměrným BMI 25,3 (± 4,2)
kg/m². Postmenopauzální ženy kouřily 20,3 (± 4,9) cigaret denně. Hodnota FTCD u nich činila
průměrně 6,1 (± 2,3).
Kontrolní skupina mužů měla průměrný věk 40,1(± 13,3) let a průměrné BMI 25,9(± 4,1)
kg/m². Premenopauzální ženy v kontrolní skupině měly 38,8 (±7,23) let, jejich průměrné BMI
činilo 22,5 (± 2,75) kg/m². Postmenopazální ženy měly průměrný věk 58,1(± 7,5) let
s průměrným BMI 25,9(± 5,1) kg/m².
Studie byla schválena Etickou komisí Endokrinologického ústavu.

4.2

Průběh studie

Koncipovali jsme studii jako prospektivní, další odběry byly prováděny dle protokolu po 6.
týdnech, 12. týdnech, 24. týdnech a 48. týdnech nekouření. Současně jim byla poskytnuta
péče Centra pro závislé na tabáku. Abstinence byla kontrolována množstvím CO ve
vydechovaném vzduchu a stanovením kotininu v moči. Kuřáci v průběhu odvykání kouření
mohli užívat nikotinové náhražky ve formě žvýkaček či náplastí. Neužívali však vareniklin.
Studie byla zahájena dříve, než přišel vareniklin na trh. Navíc se jedná o centrálně působící
lék, který ovlivňuje receptory v CNS a mohl by se odrazit i na metabolomu či funkci
neuroaktivních steroidů.
Úspěšní účastníci studie byli ti, kteří se dostavili ve 48. týdnu nekouření ke kontrole. Podle
celosvětově uznávaných kritérií (Russell Standard Criteria) lze pacienta označit za exkuřáka
po roce nekouření (West et al., 2005).
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Do skupiny úspěšných ve studii byli zařazeni pouze jedinci, kteří měli negativní hladinu
kotininu (pokud neužívali náhradní substituci nikotinu) a hladinu CO ve vydechovaném
vzduchu odpovídající nekouření. Výsledky z těchto vyšetření se vždy shodovaly s údaji
uváděnými pacienty při kontrolách v Centru pro závislé na tabáku.
Dalším vyřazovacím kriteriem bylo otěhotnění v průběhu studie v případě několika
premenopauzálních žen.

4.3

Rozdělení jedinců do skupin

Ve studii byly analyzovány vzorky 80 kuřáků, kteří byli podle úspěšnosti v odvykání kouření
rozdělení do 3 stupin. První skupinu tvořili muži, kteří nepřestali kouřit vůbec, těch bylo 36
(skupina S-). Druhou skupinu tvořilo 17 mužů, kteří dokázali nekouřit alespoň 6 týdnů a déle
(skupina S±). Třetí skupinu tvořilo 27 muži úspěšných v odvykání kouření, tedy nekouřili rok
(skupina S+).
Do studie bylo zahrnuto 40 premenopauzálních žen po vyřazení pěti těhotných žen.
Následně podle úspěšnosti byly rozděleny na 3 skupiny. Pouze 6 premenopauzálních žen
bylo úspěšných v odvykání kouření. 12 premenopauzálních žen selhalo v průběhu odvykání a
22 žen se dostavilo pouze na první odběr.
Postmenopauzálních žen bylo na začátku studie 60. Opět při rozdělení do tří skupin dle
úspěšnosti vznikla skupina 9 žen úspěšných v odvykání kouření (skupina S+). 15 z nich
v průběhu sledování, nejdříve však po šesti týdnech, selhalo (skupina S±) a u 36
postmenopauzálních žen máme pouze první odběry (skupina S-).
Jednalo se o osoby, které sami aktivně vyhledali Cetrum pro závislé na tabáku, lze tedy
předpokládát, že byly vysoce motitované v odvykání kouření, navíc nikotinová substituční
terapie zdvojnásobuje úspěšnost ve srovnání s placebem. Účinnost jednotlivých forem
substituce se prakticky neliší (Stead et al., 2008).
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4.4

Metodika

Metodika stanovení steroidních hormonů - GC – MS
Chemikálie a reagencie
Steroidy byly zakoupeny od firmy Steraloids (Newport, RI, USA), Sylon B od firmy Supelco
(Bellefonte, PA, USA), methoxylamin-hydrochlorid od firmy Sigma (St.Louis, MO, USA) a
rozpouštědla od firmy Merck (Darmstadt, Německo).
Přístroje
Sestava GCMS-QP2010 Plus od firmy Shimadzu (Kjóto, Japonsko) skládající se z plynového
chromatografu vybaveného automatickou kontrolou průtoku, AOC-20s autosamplerem
a samostatným kvadrupólovým detektorem (single quadrupole detector) s volitelným
napětím v rozmezí 10 – 195 V. K analýze byla použita středně polární kapilární kolona RESTEK
Rtx-50 (průměr 0,25 mm, délka 15 m, tloušťka filmu 0,1 μm).
K měření byla použita ionizace elektronovým dopadem (electron impact) s napětím
nastaveným na 70 V a emisním proudem 160 μA. Teplota injekčního portu, iontového zdroje
a interface bylo udržováno na teplotě 220°C, 300°C a 310°C v daném pořadí. Analýzy byly
provedeny v splitless módu s konstantní lineární rychlostí transportního plynu (He),
udržované na 60 cm/s.
Průtok plynu pro oplach septa byl nastaven na 3 ml/min. Vzorky byly vstřikovány pomocí
vysokotlakého dávkování (200 kPa) a tento tlak byl udržován po dobu 1 minuty. Napětí
detektoru bylo nastaveno na 1,4 kV.
Měřené steroidy
V plazmě byly pomocí metody GC-MS měřeny hladiny 38 nekonjugovaných steroidů a
steroidních polárních konjugátů steroidů.
Kvantifikovali jsme
- 3β-hydroxy-5-en steroidy (3βOH5S) - pregnenolon (Preg), 20α-dihydropregnenolon, 17hydroxy-pregnenolon (Preg17), 16α-hydroxypregnenolon (Preg16α), dehydroepiandrosteron
(DHEA),

16α-hydroxy-DHEA

(DHEA16α)

a

5-androsten-3β,17β-diol

(Adiol)

včetně

odpovídajících polárních konjugátů, dále 7α-hydroxy-DHEA (DHEA7α), 7β-hydroxy-DHEA
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(DHEA7β), 7α/β-hydroxy-metabolity 5-androsten-3β,17β-diolu tj. 5-androsten-3β,7α,17βtriol (AT7α), 5-androsten-3β,7β,17β-triol (AT7β),
- 3-oxo-4-en steroidy (3O4S) - progesteron (Prog), 17-hydroxy-progesteron (Prog17),
androstendion (A2), testosteron (T),
5α/β-redukované-20-oxo-metabolity

progesteronu

tj.

allopregnanolon

(P3α5α),

isopregnanolon (P3β5α), pregnanolon (P3α5β) a jejich polární konjugáty a polární konjugáty
epipregnanolonu (P3β5β)
- 20α-hydroxy-metabolity Prog a Preg - 20α-hydroxy-pregnenolon (Preg20α) a 20αdihydroprogesteron (Prog20α), včetně odpovídajících polárních konjugátů,
- C19 5α/β-redukované-17-oxo-steroidy - androsteron (A3α5α), epiandrosteron (A3β5α),
etiocholanolon (A3α5β) a epietiocholanolon (A3β5β) a také jejich odpovídající polární
konjugáty
- 5α-dihydrotestosteron, 5α-androstan-3α,17β-diol, 5α-androstan-3β,17β-diol a polární
konjugáty C19 5α/β-redukovaných-17β-hydroxy-steroidů jako konjugovaný 5α-androstan3α,17β-diol

(A3α5α17βC),

konjugovaný

5α-androstan-3β,17β-diol

(A3β5α17βC),

konjugovaný 5β-androstan-3C,17β-diol (A3α5β17βC) a konjugovaný 5β-androstan-3β,17βdiol (A3β5β17βC).
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Zkratka
A2
A216α
A3α5α
A3α5α17βC
A3α5αC
A3α5β
A3α5β17βC
A3α5βC
A3β5α17βC
A3β5αC
A3β5β17βC
Adiol
AdiolC
AT7α
AT7αC
AT7β
AT7βC
DHEA
DHEA16α
DHEA16αC
DHEA7α
DHEA7β
DHEAC
E1
E116α
E116αC
E1C
E2
E2C
E3
E3C
P3α5α
P3α5α20α
P3α5α20αC
P3α5αC

Přehled stanovovaných neuroaktivních steroidů
Steroid; triviální název
Zkratka
Steroid; triviální název
3α-hydroxy-5β-pregnane-20-on;
androstenedion
P3α5β
pregnanolon
16α-hydroxy-4-androstene-3,17-dion;
16α-hydroxy-androstenedion
P3α5β20α
5β-pregnane-3α,20α-diol
5α-androstane-3α-hydroxy-17-on;
androsteron
P3α5β20αC
5β-pregnane-3α,20α-diol sulfát
5α-androstane-3α,17β-diol sulfát;
3α-hydroxy-5β-pregnane-20-on sulfát;
androstanediol sulfát
P3α5βC
pregnanolon sulfát
5α-androstane-3α-hydroxy-17-on sulfát;
3β-hydroxy-5α-pregnane-20-on;
androsteron sulfát
P3β5α
isopregnanolon; epiallopregnanolon
5β-androstane-3α-hydroxy-17-on;
etiocholanolon
P3β5α20α
5α-pregnane-3β,20α-diol
5β-androstane-3α,17β-diol
P3β5α20αC
5α-pregnane-3β,20α-diol sulfát
5β-androstane-3α-hydroxy-17-on sulfát;
3β-hydroxy-5α-pregnane-20-on sulfát;
etiocholanolon sulfát
P3β5αC
isopregnanolon sulfát
3β-hydroxy-5β-pregnane-20-on;
5α-androstane-3β,17β-diol sulfát
P3β5β
epipregnanolon
5α-androstane-3β-hydroxy-17-on sulfát;
epiandrosteron sulfát
P3β5β20α
5β-pregnane-3β,20α-diol
5β-androstane-3β,17β-diol sulfát
P3β5β20αC
5β-pregnane-3β,20α-diol sulfát
3β-hydroxy-5β-pregnane-20-on sulfát;
5-androstene-3β,17β-diol; androstenediol
P3β5βC
epipregnanolon sulfát
5-androstene-3β,17β-diol sulfát;
androstenediol sulfát
P5α
5α-dihydroprogesteron
5-androstene-3β,7α,17β-triol; 7αandrostenetriol
P5α20α
20α-hydroxy-5α-pregnane-3-on
5-androstene-3β,7α,17β-triol sulfát; 7αandrostenetriol sulfát
P5α20αC
20α-hydroxy-5α-pregnane-3-on sulfát
5-androstene-3β,7β,17β-triol; 7βandrostenetriol
P5β
5β-dihydroprogesteron
5-androstene-3β,7β,17β-triol sulfát; 7βandrostenetriol sulfát
P5β20α
20α-hydroxy-5β-pregnane-3-on
dehydroepiandrosteron
P5β20αC
20α-hydroxy-5β-pregnane-3-on sulfát
3β,16α-dihydroxy-5-androstene-17-on;
16α-hydroxy-DHEA
Preg
pregnenolon
3β,16α-dihydroxy-5-androstene-17-on
sulfát; 16α-hydroxy-DHEAsulfát
Preg16α
16α-hydroxy-pregnenolon
3β,7α-dihydroxy-5-androstene-17-on; 7αhydroxy-DHEA
Preg16αC
16α-hydroxy-pregnenolon sulfát
3β,7β-dihydroxy-5-androstene-17-on; 7βhydroxy-DHEA
Preg17
17-hydroxy-pregnenolon
DHEAsulfát
Preg17C
17-hydroxy-pregnenolon sulfát
5-pregnene-3β,20α-diol; 20α-hydroxyestron
Preg20α
pregnenolon
3,16α-dihydroxy-estr-17on; 16α-hydroxy5-pregnene-3β,20α-diol sulfát; 20αestron
Preg20αC
hydroxy-pregnenolon sulfát
3,16α-dihydroxy-estr-17on; 16α-hydroxy3β,7α-dihydroxy-5-pregnene-17-on; 7αestron sulfát
Preg7α
hydroxy-DHEA
3β,7β-dihydroxy-5-pregnene-17-on; 7βestron sulfát
Preg7β
hydroxy-DHEA
estradiol
PregC
pregnenolon sulfát
estradiol sulfát
Prog
progesteron
16α-hydroxy-4-pregnene-3,20-dion; 16αestriol
Prog16α
hydroxy-progesteron
estriol sulfát
Prog17
17-hydroxy-progesteron
3α-hydroxy-5α-pregnane-20-on;
20α-hydroxy-4-pregnene-3-on; 20αallopregnanolon
Prog20α
hydroxy-progesteron
20α-hydroxy-4-pregnene-3-on sulfát; 20α5α-pregnane-3α,20α-diol
Prog20αC
hydroxy-progesteron sulfát
5α-pregnane-3α,20α-diol sulfát
T
testosteron
3α-hydroxy-5α-pregnane-20-on sulfát;
16α,17β,-dihydroxy-4-androstene-3-on;
allopregnanolone sulfát
T16α
16α-hydroxy-testosteron

44

Příprava vzorků
Nekonjugované steroidy byly extrahovány z 1 ml krevní plazmy pomocí diethyléteru (3 ml).
Extrakt diethyl-étheru byl odpařen v termobloku při 37°C. Lipidy v odparku po extrakci
extraktu diethyléterem byly odděleny pomocí extrakce mezi směsí metanolu a vody v
poměru 4:1 (1 ml) a pentanu (1 ml). Pentanová fáze byla zlikvidována a polární fáze byla
usušena ve vakuové centrifuze při 60°C (po dobu 2 hodin).
Odparek polární fáze byl derivatizován nejprve roztokem methoxylamin-hydrochloridu v
pyridinu (2 %). V tomto kroku byly obsazeny oxo-skupiny (60°C, 1 hodina). Směs vzniklá první
derivací byla odpařena v proudu dusíku a k odparek byl derivatizován reagencií Sylon B (99 %
bis(trimethylsilyl)-trifluoroacetamid a 1 % trimethylchlorosilan) za vzniku trimethylsilylderivátů na hydroxy-skupinách (90°C, 1 hodina).
Směs vzniklá ve druhém kroku derivace byla odpařena v proudu dusíku a odparek byl
rozpuštěn ve 20 μl isooktanu a pro GC-MS analýzu byl použit 1 μl roztoku.
Steroidní konjugáty, které zůstaly v rafinátech po extrakci diethyléterem, byly analyzovány
následovně: Rafináty byly odpařeny ve vakuové centrifuze při 37°C (po dobu 5 hodin) a
odparky byly hydrolyzovány podle postupu uvedeného v literatuře (Dehennin et al., 1996).
Hydrolyzované vzorky pak byly opět odpařeny ve vakuové centrifuze při 37°C (5 hodin).
Odparky byla rekonstituovány v 1 ml chromatografické vody a následně analyzovány stejným
postupem jako volné steroidy. Na rozdíl od přípravy vzorku volného steroidu byl odparek po
druhé derivatizaci rozpuštěn v 200 μl isooktanu místo 20 μl isooktanu. Před dalším
zpracováním byly k původním vzorkům a polárním fázím po extrakci diethyléterem, které
byly použity pro kvantifikaci steroidních konjugátů, přidán 17α-estradiol jako vnitřní
standard, aby se dosáhlo jeho koncentrace 1 μg/ml a 10 ng/ml, v uvedeném pořadí.
Vnitřní standard byl zaznamenáván v při efektivních hmotnostech m/z = 231, 285 a 416.
Přidání vnitřního standardu k tělní tekutině před přípravou vzorku (volné steroidy) a k
polární fázi po extrakci diethyléterem (konjugované steroidy) zajistilo, že ztráty vznikající
během zpracování vzorku se neprojevily při kvantifikaci steroidů. Nicméně zkoumali jsme
také extrakční účinnost extrakce diethyléterem, stejně jako účinnost rozdělení odparku
extraktu diethyléteru mezi směs metanolu a vody a pentanu.
V předchozím případě se extrakční účinnost pohybovala mezi 75,6 % a 96,2 % s vyššími
hodnotami pro méně polární steroidy. Pro rozdělení odparku po diethyléterové extrakci mezi
směs metanolu a vody a pentan byla extrakční účinnost nejnižší pro relativně nepolární
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izomery pregnanolonu, jako je pregnanolon (76,3 %), a dosahovala téměř 100 % v případě
steroidů s vyšší polaritou než byla polarita progesteronu, pro který v tomto kroku vykazovala
účinnost 99,6 %.
Ačkoli je přidání odpovídajícího steroidního konjugátu jako vnitřního standardu k původnímu
vzorku správnější než přidání nekonjugovaného standardu do polárního rezidua po extrakci
volných steroidů diethyléterem, nenašli jsme žádný odpovídající a komerčně dostupný
steroidní konjugát, který by dosahoval zanedbatelných hladin v lidském krevním oběhu.
Nicméně účinnost hydrolýzy v několika komerčně dostupných steroidních konjugátech byla
verifikována porovnáním známých množství nekonjugovaných steroidů (1 ng) po extrakci
diethyléterem s ekvimolárním množstvím korespondujících sulfátů po hydrolýze a extrakci
volných steroidů diethyléterem. Testovali jsme účinnost hydrolýzy v 10 paralelních měřeních
a naměřili jsme hodnoty 98,4±1,8%, 89,8±1,3%, 82±1,5%, 93,7±1,7%, 91,8±1,9%, 77,4±1,5%,
79,6±2,3%, 92,5±2,8%, 84±2,2%, 66,8±2% a 72,4±2% (průměr ± SEM) pro sulfáty
androsteronu,

etiocholanolonu,

epiandrosteronu,

17-hydroxy-pregnenolonu,

dehydroepiandrosteronu, estronu, pregnenolonu, epipregnanolonu, allopregnanolonu,
pregnanolonu a isopregnanolonu, v uvedeném pořadí.
Tyto hodnoty ukazují, že odhady pro steroidní konjugáty s použitím hydrolýzy navržené
Dehennninem et. al. ve většině případů dobře odrážejí aktuální hladiny konjugovaných
steroidů v krevním oběhu. I když by bylo vhodné použít získané hodnoty ke korekci našich
výsledků pro steroidní polární konjugáty, sulfáty byly komerčně dostupné pouze pro
menšinu zkoumaných steroidů.
Z toho důvodu jsme tyto korekční faktory nepoužili. Ztráty steroidů nezávislé na
odpovídajícím kroku hydrolýzy byly pokryty přidáním interního standardu do polárního
rezidua po extrakci nekonjugovaných steroidů, obsahujících steroidní konjugáty,
diethyléterem, a před hydrolýzou a dalším zpracováním polárního rezidua.
Teplotní a tlakové gradienty pro GC-MS analýzu trimethylsilyl-derivátů a retenční časy
steroidů
Abychom účinně využili biologický materiál, jednotlivé vzorky byly použity v nezávislých
sekvencích, pokaždé s uplatněním části vyšetřovaných steroidů. Volba steroidů měřených v
individuálních zpracováních, teplotní a tlakové gradienty a účinné masy použité pro měření v
módu monitoringu vybraných iontů (selected ion monitoring, SIM) byly kompletně
46

optimalizovány, aby bylo dosaženo minimálního limitu detekce (LOD) při dostatečné
selektivitě. Všechny teplotní gradienty použité pro analýzu steroidů byly vedeny při
konstantní lineární rychlosti 60 cm/s.
Použitý teplotní gradient pro první, třetí a čtvrtou sekvenci (G1, G3, G4): 1 min prodleva při
80°C, zvýšení na 190°C (40°C/min), zvýšení na 210°C (4°C/min), zvýšení na 300°C (20°C/min),
5 min prodleva při 300°C, počáteční tlak 34 kPa, teplota injektoru 220°C, délka trvání analýzy
18,25 min.
Gradient použitý pro 2. sekvenci (G2): zvýšení z 80°C na 190°C (40°C/min), zvýšení na 205°C
(1,6°C/min), zvýšení na 300°C (40°C/min), 5 minut prodleva při 300°C, počáteční tlak 34 kPa,
teplota injektoru 240°C, délka trvání analýzy 19,5 min.
Gradient použitý pro 5. sekvenci (G5): 1 min prodleva při 80°C, zvýšení na 170°C (40°C/min),
zvýšení na 180°C (1°C/min), zvýšení na 300°C (40°C/min), 5 minut prodleva při 300°C,
počáteční tlak 34 kPa, teplota injektoru 220°C, délka trvání analýzy 21,5 min.
Gradient použitý pro 6. sekvenci (G6): 1 minuta prodleva při 80°C, zvýšení na 200°C
(40°C/min), zvýšení na 240°C (8°C/min), zvýšení na 300°C (40°C/min), 5 minut prodleva při
300°C, počáteční tlak 34 kPa, teplota injektoru 220°C, délka trvání analýzy 15,5 min.
Efektivní hmotnosti, retenční časy chromatografických píků, číslo sekvence pro skupiny
steroidů a gradienty použité při kvantifikaci individuálních steroidů.
Validace metodiky je popsána v publikaci Hill et al. 2010.
Stanovení některých dalších analytů
17-hydroxy-pregnenolon byl stanoven metodou RIA a 17-hydroxy-pregnenolon sulfát byl
stanoven stejnou metodou po hydrolýze (Hill et al., 1999). Estradiol byl měřen metodou RIA
kit firmou Orion (Finland) a 17-hydroxy-progesteron byl stanoven kitem Immunotech
(France). Kortizol byl stanoven metodou RIA kit firmy Orion (Finland). Sexuální hormony
vázající globulin (SHBG) byl stanoven metodou IRMA (Orion, Finland). Komerčními kity firmy
Immunotech (France) byl stanoven LH, FSH (IRMA kit).
Stanovení kotininu
Stanovování kotininu proběhlo kapalinovou chromatografií s tandemovým hmotnostním
detektorem (LC-MS/MS) v Ústavu soudního lékařství a toxikologie.
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4.5

Statistická analýza dat

Rozdíl mezi kuřáky a kontrolami
Porovnání hladiny steroidů, gonadotropinů a SHBG mezi kuřáky a kontrolami bylo
vyhodnoceno pomocí Mann – Whitney testu.
Stejný test byl použit pro porovnání mezi postmenopauzálními kuřačkami a kontrolami. Ve
skupině premenopauzálních kuřaček byly nejprve rozděleny podle fáze cyklu a následně
porovnány s kontrolami dle fáze cyklu.
Změny sledovaných parametrů v průběhu odvykání kouření
Změny hladin steroidů, gonadotropinů a SHBG u mužských kuřáků během studie byly
hodnoceny modelem ANOVA s opakováním s faktory subjekt a fáze studie následným
vícenásobným porovnáváním metodou nejmenšího významného rozdílu. Původní data byla
transformována mocninou transformací k dosažení normálního rozdělení a konstantního
rozptylu v datech i reziduích (Meloun et al., 2000) před vlastním testováním ANOVA
modelem. Homogenita dat a reziduí po transformaci byla testována metodikou uvedenou
v literatuře (Meloun et al., 2004; Meloun et al., 2002).
Data postmenopauzálních kuřaček byla hodnocena stejnou metodikou.
Změna SHBG mezi bazálním odběrem v době kouření a odběrem za šest týdnů byla
hodnocena pomocí Willcoxonova párového robustního testu.
Predikce úspěchu
Hladiny steroidů, gonadotropinů a SHBG na začátku studie mezi skupinami mužských kontrol
a kuřáků rozdělených podle úspěšnosti odvykání kouření byly hodnoceny robustním Kruskal
– Wallisovým testem následovaným robustním Dunnovým vícenásobným porovnáváním.
Statistický software NCSS 2007 od firmy Number Cruncher Statistical Systems (Kaysville,
Utah, USA) byl užit k výpočtům.
Stejná metoda byla použita u postmenopauzálních kuřaček.
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5. Výsledky
Analýza dat získaných v průběhu odvykání kouření

5.1

u mužů
Skupinu mužů jsme sledovali po dobu jednoho roku, kdy jim byla zároveň poskytována péče
Centra pro závislé na tabáku. Po roce odvykání jsme nalezli statisticky významné zvýšení
hodnot BMI. Průměrné BMI úspěšných mužů kuřáků na počátku studie činilo 26.2 kg/m² (±
3.3); po roce nekouření se zvýšilo na 28.7 kg/m² (± 3.7). Muži úspěšní v odvykání kouření
průměrně přibrali 6.8 (± 3.5) kg. Na počátku studie úspěšní muži kouřili 23,5(± 9,6) cigaret
denně, toto číslo se statisticky neodlišuje od průměru celé skupiny mužů kuřáků.
Skupinu kuřáků jsme rozdělili podle úspěšnosti v odvykání kouření na tři skupiny, které jsme
následně porovnávali s kontrolami a sledovali jsme rozdíly ve steroidním spektru
jednotlivých skupin.
Kuřáci, bez ohledu na úspěšnost v odvykání, se ve většině sledovaných hormonů nelišili
oproti nekuřákům (Tab. 1). Nalezli jsme u nich však nižší hladiny testosteronu a některých
dalších androgenů (16α-Hydroxy-pregnenolon, androsteron sulfát, 5α-androstan-3α,17β-diol
sulfát,

5α-androstan-3β,17β-diol

sulfát,

5-Androsten-3β,7α,17β-triol,

5-Androsten-

3β,7β,17β-triol, 16α-Hydroxy-DHEA a 7β-hydroxy-DHEA) (Tab. 2). Ve shodě s tímto nálezem
měli vyšší hladiny FSH (Tab. 3). Data uvádíme rozdělené do podskupin pro názornější obrázek
o jednotlivých skupinách. Kuřáci byli hodnoceni jako celek, aby nedošlo ke ztrátě
signifikance.
Ve skupině mužů úspěšných v odvykání kouření jsme sledovali efekt nekouření na steroidní
spektrum. Po roce nekouření došlo k statisticky významnému poklesu SHBG, které klesalo již
po 6 týdnech nekouření a v dalším průběhu se již jeho hladina neměnila (Tab. 4). Testosteron
a některé další androgeny (pregnenolon sulfát, 20α-Dihydropregnenolon, 16α-Hydroxypregnenolon,

allopregnanolon,

isopregnanolon

sulfát,

5-Androsten-3β,17β-diol,

androsteron, androsteron sulfát, epietiocholanolon sulfát, 5α-Androstan-3α,17β-diol, 16α49

hydroxy-DHEA sulfát, 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA) klesaly kontinuálně během
celého prvního roku nekouření (Tab. 5).
Změny v SHBG a testosteronu nekorelovaly s BMI. Hladiny testosteronu a hodnoty BMI se
měnily plynule během celého roku. U SHBG pozorujeme změnu do 6 ti týdnů, dále se pak
jeho hodnoty neměnily. Jedná se zřejmě o přímý efekt přerušení kouření. Toto ukazuje na
komplexní vliv kouření.
Většina steroidních hormonů včetně adrenálních steroidů zůstala během odvykání kouření
beze změny (Tab. 6).
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Tabulka 1. Hormonální hladiny, které se nelišily u kuřáků a kontrol:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřáků v bazálním odběru před zahájením odvykání a kontrol (medián a kvartily). Skupina kuřáků je
rozdělena do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřáci úspěšní v odvykání kouření, S± kuřáci, kteří vydrželi nekouřit
alespoň 6 týdnů a pak selhaly. S- kuřáci, kteří nepřestali kouřit vůbec. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L a
SHBG v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05.
Analyt/skupina

K

S+

S±

Pregnenolon

2,03 (1,39; 3,61)

2,21 (1,65; 3,76)

4,19 (1,82; 6,24)

1,68 (1,16; 2,6)

Pregnenolon sulfát

73,8 (46,8; 145)

56,3 (39,9; 86,2)

89,1 (53; 184)

54,1 (36,3; 68,1)

1,34 (0,943; 2,58)

1,39 (0,704; 1,81)

2,77 (1,58; 6,18)

1,49 (0,964; 2,06)

20α-dihydropregnenolon

S-

20α-dihydropregnenolon sulfát

820 (584; 1290)

446 (290; 640)

662 (318; 928)

968 (526; 1480)

17-hydroxy-progesteron

3,74 (2,75; 4,11)

3,27 (2,7; 3,85)

2,88 (2,48; 3,98)

3,26 (2,34; 3,71)

0,292 (0,209; 0,439)

0,306 (0,278; 0,369)

0,25 (0,17; 0,342)

0,267 (0,207; 0,39)

Allopregnanolon
Allopregnanolon sulfát
Isopregnanolon
Isopregnanolon sulfát
Pregnanolon

4,23 (3,18; 6,91)

5,37 (4,18; 10,4)

5,29 (3,16; 6,88)

6,18 (3,2; 9,38)

0,117 (0,0865; 0,17)

0,126 (0,0866; 0,169)

0,143 (0,0957; 0,183)

0,0973 (0,0697; 0,132)

4,71 (4,41; 6,3)

4 (2,97; 5,08)

3,51 (2,37; 4,52)

4,53 (3,62; 5,76)

0,0645 (0,0515; 0,13)

0,0679 (0,0434; 0,214)

0,139 (0,129; 0,203)

0,0682 (0,0461; 0,12)

Pregnanolon sulfát

15,4 (9,65; 24,7)

8,94 (6,52; 13,8)

16,1 (10,1; 30,3)

15,6 (7,06; 23)

Epipregnanolon sulfát

2,29 (1,2; 3,99)

1,87 (1,19; 3,58)

3,14 (1,44; 5,83)

1,79 (1,23; 3,72)

DHEA

14,3 (11; 28)

16,2 (12,5; 27)

22,8 (7,23; 30,3)

11,2 (7,03; 17)

DHEAS

3350 (1720; 6830)

4570 (3750; 6710)

1380 (932; 1910)

2380 (1520; 3350)

5-androsten-3β,17β-diol

2,94 (2,3; 4,13)

2,05 (1,73; 5)

3,46 (1,89; 5,45)

2,08 (1,75; 2,8)

5-androsten-3β,17β-diol sulfát

852 (556; 1260)

790 (578; 2890)

681 (500; 841)

819 (446; 1050)

Androstenedion

3,49 (2,72; 6,14)

3,09 (2,54; 3,56)

4,93 (2,5; 6,39)

2,9 (2,21; 3,78)

5α-Dihydrotestosteron

1,52 (0,986; 2,57)

0,999 (0,795; 1,74)

1,8 (0,924; 3,2)

1,2 (0,823; 1,81)

Androsteron

0,697 (0,463; 0,991)

0,689 (0,534; 0,873)

0,919 (0,583; 1,66)

0,51 (0,406; 0,671)

Epiandrosteron

0,664 (0,545; 1,17)

0,669 (0,542; 1,37)

1,32 (0,525; 1,7)

0,624 (0,384; 0,894)

Epiandrosteron sulfát
Etiocholanolon
Etiocholanolon sulfát
Epietiocholanolon
Epietiocholanolon sulfát

414 (264; 536)

347 (258; 458)

353 (215; 444)

305 (262; 391)

0,232 (0,152; 0,458)

0,205 (0,143; 0,356)

0,375 (0,244; 0,566)

0,221 (0,164; 0,292)

65,2 (37,8; 120)

36,4 (19,9; 60,7)

65,8 (36,9; 70)

48,3 (34,1; 75,6)

0,0189 (0,0122; 0,0323) 0,0236 (0,00998; 0,035)

0,0181 (0,0139; 0,0284) 0,00851 (0,0065; 0,017)

32,1 (17,2; 60,6)

15,6 (7,49; 39,6)

35,5 (19,3; 40,4)

20,4 (12,5; 26,3)

5α-androstan-3α,17β-diol

0,311 (0,206; 0,714)

0,281 (0,236; 0,442)

0,5 (0,297; 0,772)

0,299 (0,229; 0,403)

5α-androstan-3β,17β-diol

0,062 (0,0374; 0,0789)

0,0532 (0,0457; 0,0623)

0,0558 (0,0367; 0,104)

0,054 (0,034; 0,0698)

16α-hydroxy-DHEA sulfát

12,5 (5,34; 65,6)

18,4 (10,2; 29,8)

25,1 (13,4; 39,6)

11,8 (6,27; 40,5)

7α-hydroxy-DHEA

0,953 (0,718; 1,62)

0,881 (0,549; 1,18)

0,971 (0,432; 1,66)

0,526 (0,369; 0,79)

7β-hydroxy-DHEA

0,648 (0,371; 1,06)

0,562 (0,387; 0,683)

0,456 (0,354; 1,03)

0,389 (0,256; 0,681)

LH

4,19 (2,23; 5,17)

4,31 (3,22; 5,32)

4,74 (3,05; 5,63)

4,7 (3,3; 5,76)

SHBG

27,5 (22,3; 39,1)

25,2 (15,5; 38,1)

25,3 (18,5; 32,1)

25,8 (16,8; 32,7)
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Tabulka 2. Hormonální hladiny nižší u kuřáků oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřáků v bazálním odběru před zahájením odvykání a kontrol (medián a kvartily). Skupina kuřáků je rozdělena
do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřáci úspěšní v odvykání kouření, S± kuřáci, kteří vydrželi nekouřit alespoň 6 týdnů a
pak selhaly. S- kuřáci, kteří nepřestali kouřit vůbec. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05
Analyt/skupina
16α-hydroxy-pregnenolon
Testosteron
Androsteron sulfát
5α-androstan-3α,17β-diol sulfát
5α-androstan-3β,17β-diol sulfát

K

S+

S±

S-

0,448 (0,23; 0,684)

0,417 (0,318; 0,518)

0,25 (0,189; 0,45)

0,24 (0,185; 0,444)

20,5 (13,4; 26,6)

18,3 (13,5; 29)

17,9 (15,2; 24,7)

14,4 (11,3; 17,3)

1940 (1080; 2640)

1560 (899; 1980)

953 (773; 1600)

1440 (1290; 1750)

15,2 (6,95; 73,6)

5 (2,45; 15,4)

10,8 (2,12; 34)

5,64 (3,75; 11,3)

151 (75,8; 226)

69,3 (49,6; 99,2)

142 (90,6; 353)

116 (79,2; 221)

5-androsten-3β,7α,17β-triol

0,174 (0,111; 0,226)

0,0986 (0,0705; 0,161)

0,0903 (0,0481; 0,195)

0,074 (0,0541; 0,12)

5-androsten-3β,7β,17β-triol

0,215 (0,125; 0,296)

0,138 (0,123; 0,185)

0,146 (0,0977; 0,244)

0,107 (0,0863; 0,175)

16α-hydroxy-DHEA

0,117 (0,0622; 0,173)

0,103 (0,0532; 0,134)

0,0519 (0,0188; 0,0934)

0,0421 (0,0178; 0,061)

7β-hydroxy-DHEA

0,648 (0,371; 1,06)

0,562 (0,387; 0,683)

0,456 (0,354; 1,03)

0,389 (0,256; 0,681)

Tabulka 3. Hormonální hladiny vyšší u kuřáků oproti kontrolám:
Hladina FSH (U/L) u kuřáků v bazálním odběru před zahájením odvykání a kontrol (median a kvartily). Skupina kuřáků je rozdělena do tří
skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřáci úspěšní v odvykání kouření, S± kuřáci, kteří vydrželi nekouřit alespoň 6 týdnů a
pak selhaly. S- kuřáci, kteří nepřestali kouřit vůbec. Hladina významnosti P <0,05
Analyt/skupina
FSH

K

S+

S±

S-

2,07 (1,78; 2,88)

3,62 (2,06; 4,86)

4,49 (2,33; 5,97)

3,46 (2,12; 5,35)

Tabulka 4. Hladiny SHBG (nmol/L), které signifikantně poklesly po přerušení kouření do 6 týdnů a dále zůstaly stacionární, u mužů úspěšných v
odvykání kouření. Doba sledování byla 1 rok. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0,05.
Analyt/fáze
SHBG

v době kouření

6 týdnů nekouření

3 měsíce nekouření

6 měsíců nekouření

12 měsíců nekouření

27,2 (16,9; 36,2)

21,2 (15,5; 26)

22,1 (16,3; 28,1)

19,5 (15; 24,4)

20,5 (12,6; 31,1)
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Tabulka 5. Profily parametrů signifikantně klesajících kontinuálně po přerušení kouření u mužů úspěšných v odvykání kouření. Doba sledování
byla 1 rok. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily. Jednotky: steroidní hormony (nmol/L), gonadotropiny (U/L). Hladina významnosti P <0,05.
Analyt/fáze

v době kouření

6 týdnů nekouření

3 měsíce nekouření

6 měsíců nekouření

12 měsíců nekouření

Pregnenolon sulfát

55,8 (39,9; 69)

56,6 (31,4; 61,3)

44,6 (22,4; 66,3)

52,6 (31,4; 63,2)

39,3 (27,9; 57,9)

20α-dihydropregnenolon

1,36 (0,644; 1,66)

1,46 (0,682; 2,24)

1,09 (0,604; 1,82)

0,639 (0,562; 1,52)

0,722 (0,475; 1,38)

16α-hydroxy-pregnenolon

0,402 (0,302; 0,52)

0,385 (0,285; 0,7)

0,365 (0,289; 0,415)

0,336 (0,265; 0,557)

0,277 (0,217; 0,437)

Allopregnanolon

0,306 (0,23; 0,345)

0,348 (0,217; 0,476)

0,274 (0,181; 0,418)

0,297 (0,196; 0,339)

0,277 (0,193; 0,353)

Isopregnanolon sulfát

4,05 (2,93; 4,99)

3,72 (3,13; 4,22)

3,89 (3,28; 5,26)

3,44 (2,47; 3,99)

2,76 (2,12; 3,5)

5-androsten-3β,17β-diol

2 (1,73; 3,13)

2,39 (1,29; 4,48)

1,96 (1,12; 2,82)

1,75 (1,26; 2,49)

1,74 (1,05; 2,19)

Testosteron

18 (13,4; 31,1)

15,7 (13,3; 18,5)

16,2 (11,8; 19,6)

13,4 (9,83; 16,6)

13,7 (10,8; 15,2)

Androsteron

0,653 (0,507; 0,725)

0,507 (0,406; 0,807)

0,573 (0,356; 0,764)

0,595 (0,398; 0,671)

0,493 (0,384; 0,647)

1470 (852; 1800)

1220 (1010; 1370)

1290 (540; 1860)

1150 (810; 1550)

1280 (705; 1690)

15 (6,21; 36,3)

14 (9,82; 19,8)

13,7 (8,13; 19,1)

12,4 (7,36; 26,3)

10,2 (7,41; 19,9)

0,281 (0,234; 0,436)

0,303 (0,235; 0,328)

0,266 (0,202; 0,363)

0,254 (0,193; 0,343)

0,224 (0,179; 0,296)

Androsteron sulfát
Epietiocholanolon sulfát
5α-androstan-3α,17β-diol
16α-hydroxy-DHEA sulfát

17,6 (9,48; 33,9)

11,4 (7,41; 25,8)

13,2 (6,67; 20,3)

14 (10,6; 18,2)

11,9 (9,34; 18,3)

7α-hydroxy-DHEA

0,855 (0,548; 1,12)

0,947 (0,564; 1,34)

0,596 (0,465; 1,06)

0,526 (0,452; 0,715)

0,543 (0,441; 0,744)

7β-hydroxy-DHEA

0,602 (0,299; 0,65)

0,549 (0,337; 0,968)

0,408 (0,246; 0,575)

0,302 (0,278; 0,454)

0,287 (0,251; 0,502)

4,92 (3,46; 5,66)

4,52 (3,87; 5,36)

3 (2,28; 3,54)

3,47 (2,77; 4,57)

2,89 (2,29; 3,42)

LH
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Tabulka 6. Profily parametrů, které zůstaly nezměněny po přerušení kouření, u mužů úspěšných v odvykání kouření. Doba sledování byla 1 rok. Hodnoty jsou
uvedeny jako median a kvartily. Jednotky: steroidní hormony (nmol/L), gonadotropiny (U/L). Hladina významnosti P <0,05.
Analyt/fáze

v době kouření

6 týdnů nekouření

3 měsíce nekouření

6 měsíců nekouření

12 měsíců nekouření

Pregnenolon

2,15 (1,25; 2,8)

2,69 (1,38; 3,53)

2,16 (1,12; 4,19)

2,46 (1,39; 3,27)

1,55 (1,39; 2,03)

20α-dihydropregnenolon sulfát

429 (290; 614)

423 (326; 519)

381 (240; 670)

482 (304; 589)

364 (260; 618)

17-hydroxy-progesteron

3,36 (2,78; 3,78)

2,88 (1,89; 3,94)

2,96 (2,67; 3,46)

3,2 (2,63; 4,17)

2,38 (2,13; 3,02)

Allopregnanolon sulfát

6,15 (4,43; 10,4)

6,27 (4,78; 7,46)

6,41 (4,05; 7,38)

5,95 (3,92; 6,72)

6,84 (5,33; 8,84)

Isopregnanolon

0,0962 (0,0709; 0,15)

0,123 (0,0718; 0,186)

0,104 (0,0761; 0,196)

0,13 (0,0798; 0,168)

0,0762 (0,07; 0,112)

Pregnanolon

0,0619 (0,0434; 0,147)

0,129 (0,0899; 0,202)

Pregnanolon sulfát

8,81 (6,49; 11,2)

7,12 (5,85; 7,86)

6,72 (4,93; 9,27)

8,45 (6,44; 9,92)

7,38 (5,23; 10,4)

Epipregnanolon sulfát

2,34 (1,58; 3,73)

1,45 (1,18; 3,56)

1,55 (1,14; 2,66)

1,63 (0,814; 2,32)

2,02 (1,57; 2,84)

DHEA

14,6 (12,5; 24,9)

15,7 (9,6; 27,3)

16,9 (9,26; 23,9)

16,3 (8,54; 21,2)

15,75 (8,3; 25,3)

DHEAS

4520 (3760; 6790)

5500 (3230; 7950)

4880 (2870; 6070)

4960 (4420; 6470)

4740 (3480; 5980)

878 (589; 3230)

895 (614; 1900)

1150 (779; 2720)

813 (605; 2670)

853 (688; 2420)

5-androsten-3β,17β-diol sulfát
Androstenedion

0,0624 (0,0387; 0,0807) 0,0677 (0,0453; 0,0934)

0,06 (0,037; 0,0914)

2,97 (2,54; 3,41)

2,93 (2,15; 4,08)

2,49 (2,02; 2,9)

2,65 (1,82; 3,01)

2,74 (1,72; 2,92)

5α-dihydrotestosteron

0,987 (0,829; 1,44)

1,06 (0,862; 1,91)

1,29 (0,674; 1,49)

0,917 (0,72; 1,5)

0,955 (0,705; 1,33)

Epiandrosteron

0,638 (0,523; 1,01)

0,656 (0,492; 1,29)

0,763 (0,416; 1,14)

0,703 (0,426; 1,02)

0,517 (0,395; 0,877)

347 (211; 459)

289 (191; 418)

219 (191; 467)

259 (206; 427)

296 (240; 338)

0,188 (0,116; 0,313)

0,233 (0,155; 0,319)

0,171 (0,138; 0,321)

0,188 (0,143; 0,257)

0,135 (0,111; 0,188)

28,5 (15,9; 61,7)

30,3 (22; 37,9)

29,1 (17,6; 44)

28,2 (20,9; 43,8)

30,7 (20,7; 54,2)

Epiandrosteron sulfát
Etiocholanolon
Etiocholanolon sulfát
Epietiocholanolon
5α-androstan-3α,17β-diol sulfát
5α-androstan-3β,17β-diol
5α-androstan-3β,17β-diol sulfát

0,0268 (0,011; 0,0351)
4,29 (2,53; 7,48)

0,0275 (0,0218; 0,0367) 0,0206 (0,0169; 0,0354) 0,024 (0,00591; 0,0268)
2,81 (1,46; 8,09)

11,2 (8,72; 19,7)

5,64 (3,34; 9,36)

0,0242 (0,0147; 0,03)
7,75 (2,38; 13,4)

0,0525 (0,0453; 0,0592) 0,0471 (0,0376; 0,0549) 0,0514 (0,0455; 0,0771) 0,0611 (0,0378; 0,0841) 0,0516 (0,0422; 0,072)
65,3 (48,8; 89,9)

76,9 (49,8; 140)

69,4 (32,6; 127)

60,4 (38,3; 97,2)

76,2 (53,5; 117)

0,105 (0,0559; 0,13)

0,093 (0,0726; 0,156)

0,0886 (0,0607; 0,124)

0,0702 (0,0439; 0,108)

0,0849 (0,0505; 0,126)

5-androsten-3β,7α,17β-diol

0,0979 (0,0778; 0,137)

0,116 (0,0831; 0,14)

0,0839 (0,0711; 0,118)

0,0751 (0,0514; 0,112)

0,0972 (0,0688; 0,139)

5-androsten-3β,7β,17β-diol

0,134 (0,123; 0,175)

0,157 (0,114; 0,25)

0,11 (0,0955; 0,174)

0,108 (0,0924; 0,146)

0,125 (0,0772; 0,153)

3,47 (2,26; 4,88)

3,68 (2,21; 4,93)

2,65 (1,75; 4,66)

3,72 (2,31; 5,44)

2,55 (1,99; 3,63)

16α-hydroxy-DHEA

FSH
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5.2

Analýza dat získaných v průběhu odvykání kouření

u žen

Premenopauzální ženy:
Analyzovali jsme vzorky žen, které přestaly kouřit alespoň do druhé návštěvy, tedy po 6
týdnech nekouření, to činilo 12 žen. Další statistické zpracování výsledků nebylo bohužel
možné vzhledem k nízkému počtu úspěšných žen. Pouze 9 žen se dostavilo po 12 týdnech
nekouření a pouze 6 žen má kompletní výsledky po roce nekouření, kdy úspěšně dokončily
naši studii. Navíc bylo potřeba ženy ještě dále dělit s ohledem na fázi menstruačního cyklu.
V bazálních odběrech při první návštěvě premenopauzálních kuřaček jsme nalezli
signifikantní rozdíly v koncentracích sérových hladin LH, steroidů a steroidních konjugátů a
SHBG v porovnání s nekuřačkami.
Kuřačky měly v obou cyklech vyšší hladiny následujících neuroaktivních steroidů:
konjugovaný 17-hydroxypregnenolon, 5α-dihydroprogesteron, konjugovaný isopregnanolon,
konjugovaný

5α-pregnan-3β,20α-diol,

konjugovaný

androstenediol,

androstenedion,

testosteron, volný testosteron, konjugovaný 5α-androstan-3α/β,17β-dioly, a vyšší volný
index testosteronu (Tab. 7).
Při vyhodnocování hladin u kuřaček ve folikulární fázi jsme nalezli vyšší hladiny
konjugovaného pregnenolonu, progesteronu, konjugovaného pregnanolonu, LH, a vyšší
poměr LH/FSH (Tab. 8.), ale nižší hladiny kortizolu, allopregnanolonu a pregnanolonu (Tab.
9).
V luteální fázi měly kuřačky vyšší volný a konjugovaný 20α-dihydropregnenolon, volný a
konjugovaný dehydroepiandrosteron, volný androstendiol, 5α-dihydrotestosteron, volný a
konjugovaný androsteron, volný a konjugovaný epiandrosteron, volný a konjugovaný
etiocholanolon, izomery 7α/β-hydroxy-dehydroepiandrosteron a FHS (Tab. 10.), ale nižší
hladiny estradiolu a SHBG a nižší hodnoty poměru LH/FSH (Tab. 11).
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Tabulka 12 ukazuje hormonální parametry, kterými se premenopauzální kuřačky oproti
kontrolám nelišily (Tab. 12).
Vzorky premenopauzálních žen, které absolvovaly pouze první odběr, nebyly analyzovány.
Vzhledem k malému počtu žen, které studii dokončilo, nebylo možné vytvořit predikční
ukazatel. Bazální odběry byly vyhodnoceny pouze u těch, které absolvovaly alespoň 2
odběry. Zajímal nás efekt nekouření. Pro porovnání s kontrolami byl počet kuřaček
dostatečný.
U premenopauzálních žen po 6 týdnech nekouření jsme nenalezli signifikantní změny ve
sledovaných parametrech (Tab. 13 a 14 – pro názornost rozděleny na C21 a C19 steroidy).
Byl naznačen trend zvýšení androgenů, ale vzhledem k malému počtu žen, které vydržely
nekouřit 6 týdnů a nutnosti rozdělit je podle fáze cyklu, nejsou tyto nálezy signifikantní.
Výsledky jsme nehodnotili do predikčního modelu. Ani nebylo možné statisticky vyhodnotit
změny hladin steroidů v dalším průběhu nekouření.

Tabulka 7. Hormonální hladiny, které byly zvýšené v obou fázích cyklu u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol ve folikulární
a luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L. Hladina významnosti P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
Analyt
5α-dihydroprogesteron
Isopregnanolon sulfát
Pregnanolon

LUTEÁLNÍ FÁZE

nekuřačky

kuřačky

nekuřačky

kuřačky

0,534 (0,434; 0,597)

0,86 (0,532; 1,37)

0,895 (0,748; 1,08)

5,84 (1,95; 9,22)

5,25 (3,92; 7,11)

11,5 (8,76; 15,9)

13,4 (10,9; 15,6)

32,6 (13,4; 44,6)

0,13 (0,095; 0,301)

0,68 (0,449; 0,853)

0,219 (0,147; 0,279)

0,824 (0,405; 1,17)

Androstenediol sulfát

162 (57,5; 312)

480 (297; 601)

149 (117; 171)

492 (326; 1110)

Androstenedion

3,45 (2,59; 3,86)

6,16 (4,72; 7,52)

3,27 (2,97; 4,97)

10,4 (8,59; 11,1)

Testosteron

0,915 (0,734; 1,09)

1,8 (1,04; 2,18)

0,824 (0,717; 1,06)

1,65 (1,16; 3,29)

Index volného testosteronu

1,04 (0,555; 1,43)

2,4 (1,79; 6,11)

1,23 (0,749; 1,82)

3,93 (2,11; 5,84)

Volný testosteron

7,95 (4,59; 10,8)

18,7 (12,3; 39,2)

8,97 (6,09; 12,2)

27,9 (13,6; 34,9)

5α-androstan-3α,17β-diol sulfát

3,07 (1,64; 4,04)

11,6 (8,17; 19,3)

3,31 (2,23; 3,6)

21,9 (14,9; 30,5)

5α-androstan-3β,17β-diol sulfát

9,93 (3,92; 12,2)

37,8 (23,4; 72)

7,46 (6,95; 12,7)

68,6 (46,8; 118)

21 (14,1; 32,4)

63,1 (29,4; 74,2)

95,9 (81; 115)

330 (197; 418)

5α-pregnan-3β,20α-diol sulfát
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Tabulka 8. Hormonální hladiny, které byly vyšší ve folikulární fázi u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol ve
folikulární a luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L. Hladina významnosti
P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
Analyt
Pregnenolon sulfát
Progesteron
LH
LH/FSH

LUTEÁLNÍ FÁZE

nekuřačky

kuřačky

nekuřačky

kuřačky

63,8 (39,5; 103)

118 (92,6; 148)

84,2 (41,6; 96,3)

99 (84; 129)

0,519 (0,405; 0,79)

2,76 (1,08; 3,32)

18,5 (14,7; 24,8)

24,9 (15,3; 40)

1,75 (1,37; 3,6)

5,83 (5,34; 11,2)

4,76 (1,73; 9,56)

3,35 (1,87; 9,17)

0,503 (0,409; 0,575)

1,17 (0,632; 1,93)

1,68 (0,492; 2,64)

0,599 (0,425; 1,15)

Tabulka 9. Hormonální hladiny, které byly nižší ve folikulární fázi u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol ve folikulární a
luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
Analyt
Kortizol

nekuřačky

LUTEÁLNÍ FÁZE

kuřačky

nekuřačky

kuřačky

396 (336; 445)

261 (225; 306)

430 (390; 466)

348 (300; 370)

Allopregnanolon

0,208 (0,156; 0,449)

0,0997 (0,0847; 0,208)

0,506 (0,453; 0,792)

1,51 (1; 2,58)

Pregnanolon

0,13 (0,095; 0,301)

0,068 (0,0449; 0,0853)

0,219 (0,147; 0,279)

0,824 (0,405; 1,17)

Tabulka 10. Hormonální hladiny, které byly vyšší v luteální fázi u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol ve folikulární a
luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L. Hladina významnosti P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
Analyt
20α-dihydropregnenolon
20α-dihydropregnenolon sulfát

LUTEÁLNÍ FÁZE

nekuřačky

kuřačky

nekuřačky

kuřačky

1,3 (0,505; 1,56)

1,05 (0,661; 1,5)

0,891 (0,605; 1,28)

2,76 (2; 3,15)

215 (122; 430)

284 (233; 355)

186 (139; 284)

330 (310; 365)

DHEA

7,8 (5,93; 9,9)

12 (5,6; 19,2)

8,08 (6,59; 13,7)

23,8 (18,1; 27,5)

DHEAS

1820 (1380; 2560)

2030 (1580; 2540)

786 (696; 1110)

1810 (1610; 2030)

Androstenediol

1,02 (0,797; 1,16)

1,27 (0,851; 1,53)

0,718 (0,668; 0,985)

1,99 (1,59; 2,66)

5α-dihydrotestosteron
Androsteron
Androsteron sulfát
Epiandrosteron
Epiandrosteron sulfát
Etiocholanolon

0,18 (0,11; 0,261)

0,22 (0,19; 0,292)

0,226 (0,143; 0,347)

0,793 (0,54; 1,15)

0,384 (0,265; 0,439)

0,283 (0,21; 0,521)

0,328 (0,232; 0,382)

0,799 (0,53; 1,01)

550 (392; 996)

632 (569; 1190)

220 (206; 278)

1220 (437; 1490)

0,549 (0,377; 0,651)

0,437 (0,369; 0,834)

0,409 (0,32; 0,578)

1,1 (0,815; 1,2)

226 (198; 276)

211 (183; 268)

115 (106; 126)

539 (343; 641)

0,336 (0,267; 0,365)

0,154 (0,129; 0,322)

0,203 (0,166; 0,25)

0,495 (0,394; 0,665)

Etiocholanolon sulfát

82,3 (44,8; 94,5)

72 (45,7; 83,3)

33,9 (22,1; 35,6)

89,1 (65,4; 92,6)

7α-hydroxy-dehydroepiandrosteron

1,4 (1,27; 2,16)

2,26 (1,65; 2,59)

1,05 (0,884; 1,6)

2,2 (1,92; 2,68)

7β-hydroxy-dehydroepiandrosteron

0,575 (0,434; 0,866)

0,453 (0,41; 0,75)

0,371 (0,324; 0,429)

0,78 (0,548; 1,41)

5 (2,32; 7,83)

5,21 (3,3; 9,17)

3,53 (1,86; 5,55)

6,59 (4,46; 7,65)

FSH
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Tabulka 11. Hormonální hladiny, které byly nižší v luteální fázi u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám:
Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol
ve folikulární a luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L a SHBG
v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
Analyt
Estradiol
SHBG
LH/FSH

LUTEÁLNÍ FÁZE

nekuřačky

kuřačky

nekuřačky

kuřačky

0,144 (0,084; 0,212)

0,203 (0,0885; 0,349)

0,37 (0,334; 0,761)

0,209 (0,183; 0,25)

103 (61,6; 151)

59,7 (46,6; 77)

91,5 (50,4; 105)

42,8 (37,5; 74,9)

0,503 (0,409; 0,575)

1,17 (0,632; 1,93)

1,68 (0,492; 2,64)

0,599 (0,425; 1,15)

Tabulka 12. Hormonální hladiny, které se nelišily u premenopauzálních kuřaček oproti kontrolám. Hladiny sledovaných parametrů u kuřaček
v bazálním odběru před zahájením odvykání a věkově odpovídajících kontrol ve folikulární a luteální fázi (median a kvartily). Steroidní hormony
jsou uvedeny v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05.
FOLIKULÁRNÍ FÁZE
nekuřačky

LUTEÁLNÍ FÁZE
kuřačky

nekuřačky

kuřačky

Analyt
5-androstene-3β,7α,17β-triol

0,17 (0,115; 0,222)

0,122 (0,118; 0,139)

0,128 (0,0936; 0,176)

0,131 (0,0915; 0,153)

5-androstene-3β,7β,17β-triol

0,102 (0,0826; 0,13)

0,0928 (0,0774; 0,125)

0,0753 (0,056; 0,0946)

0,0995 (0,0801; 0,152)

16α-hydroxy-pregnenolon

0,26 (0,189; 0,34)

0,334 (0,181; 0,486)

0,249 (0,176; 0,383)

0,424 (0,275; 0,485)

17-hydroxy-pregnenolon

2,48 (1,52; 3,74)

4,4 (1,75; 7,74)

4,75 (3,15; 8,94)

2,1 (0,478; 5,1)
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Tabulka 13. Vliv šesti týdenní abstinence kouření premenopauzálních žen na C19 steroidy, estradiol, gonadotropiny a SHBG. Steroidní hormony jsou
uvedeny v nmol/L, gonadotropiny v U/L a SHBG v nmol/L. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0,05.
Folikulární fáze
Analyt

bazální odběr

za 6 týdnů

Luteální fáze
bazální odběr

za 6 týdnů

DHEA

11,8 (10,1; 13,7)

10,7 (9,03; 12,5)

21,6 (18; 25,6)

26 (22; 30,3)

DHEAS

1550 (1440; 1670)

1760 (1630; 1900)

1890 (1670; 2140)

1750 (1560; 1980)

7α-Hydroxy-DHEA

2,02 (1,7; 2,44)

1,7 (1,47; 2,02)

2,03 (1,58; 2,76)

2,32 (1,77; 3,26)

7β-Hydroxy-DHEA

0,481 (0,409; 0,57)

0,424 (0,363; 0,499)

0,455 (0,358; 0,59)

0,78 (0,589; 1,06)

16α-hydroxy-DHEA

0,171 (0,151; 0,192)

0,165 (0,146; 0,186)

0,205 (0,172; 0,243)

0,251 (0,212; 0,294)

1,16 (1,05; 1,28)

1,05 (0,953; 1,16)

1,72 (1,44; 2,09)

2,31 (1,89; 2,89)

356 (312; 408)

381 (333; 437)

550 (444; 683)

427 (347; 527)

5-androstene-3β,7α,17β-triol

0,111 (0,086; 0,142)

0,148 (0,116; 0,188)

0,0635 (0,0425; 0,0939)

0,163 (0,112; 0,235)

5-androstene-3β,7β,17β-triol

Androstenediol
Androstenediol sulfát

0,099 (0,0845; 0,117)

0,0978 (0,0834; 0,115)

0,0648 (0,0518; 0,0818)

0,147 (0,113; 0,192)

Androstenedion

5,79 (5,29; 6,25)

5,02 (4,46; 5,54)

8,28 (7,74; 8,8)

9,08 (8,58; 9,56)

Testosteron

1,72 (1,17; 2,49)

1,11 (0,735; 1,64)

1,95 (1,31; 3,52)

1,86 (1,03; 3,23)

5α-dihydrotestosteron

0,312 (0,253; 0,38)

0,213 (0,169; 0,265)

0,508 (0,378; 0,669)

0,562 (0,451; 0,693)

Androsteron

0,274 (0,237; 0,314)

0,243 (0,211; 0,28)

0,658 (0,542; 0,794)

0,894 (0,743; 1,07)

626 (535; 727)

589 (502; 685)

1160 (952; 1400)

743 (591; 920)

0,279 (0,219; 0,354)

0,794 (0,641; 0,979)

0,472 (0,376; 0,59)

1,1 (0,895; 1,34)

220 (190; 256)

227 (195; 264)

380 (297; 492)

302 (238; 386)

0,173 (0,142; 0,214)

0,156 (0,128; 0,192)

0,368 (0,259; 0,537)

0,574 (0,391; 0,869)

Androsteron sulfát
Epiandrosteron
Epiandrosteron sulfát
Etiocholanolon
Etiocholanolon sulfát

52,1 (48,2; 56,4)

66,7 (61,6; 72,3)

91,2 (80,6; 103)

84,4 (74,6; 95,6)

0,0115 (0,00831; 0,016)

0,0107 (0,00773; 0,0149)

0,0283 (0,0172; 0,0466)

0,0489 (0,0297; 0,0806)

Epietiocholanolon sulfát

14,4 (12,5; 16,4)

16 (14,1; 18,2)

51,2 (44,8; 58,2)

36,9 (31,8; 42,4)

5α-androstan-3α,17β-diol sulfát

11,6 (8,63; 15,4)

9,93 (7,3; 13,3)

36,1 (25; 51)

20,9 (13,8; 30,6)

5α-androstan-3β,17β-diol sulfát

29,6 (24,9; 34,4)

24,7 (20,1; 29,4)

80,9 (72,9; 89,1)

66,8 (59,1; 74,7)

Estradiol

0,189 (0,12; 0,31)

0,217 (0,136; 0,361)

0,219 (0,118; 0,441)

0,23 (0,123; 0,467)

LH

14,4 (12,5; 16,4)

16 (14,1; 18,2)

51,2 (44,8; 58,2)

36,9 (31,8; 42,4)

FSH

8,48 (7,04; 10)

8,7 (7,24; 10,2)

9,61 (7,6; 11,8)

4,27 (2,78; 5,97)

73,6 (68,2; 78,9)

64,3 (58,5; 69,9)

64,5 (55,2; 73,3)

64,7 (55,4; 73,5)

Epietiocholanolon

SHBG
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Tabulka 14. Vliv šestitýdenní abstinence kouření premenopauzálních žen na C21 steroidy. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hodnoty
jsou uvedeny jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0,05.
Folikulární fáze
Analyt

bazální odběr

za 6týdnů

Luteální fáze
bazální odběr

za 6 týdnů

Pregnenolon

1,79 (1,62; 1,97)

1,27 (1,12; 1,42)

2,49 (2,21; 2,78)

3,47 (3,15; 3,8)

Pregnenolon sulfát

92,7 (85,1; 102)

97,8 (89,4; 108)

94,7 (83; 110)

93,9 (82,4; 109)

16α-hydroxy-pregnenolon

0,324 (0,281; 0,366)

0,312 (0,269; 0,355)

0,303 (0,238; 0,368)

0,418 (0,353; 0,483)

Progesteron

1,67 (1,26; 2,27)

1,24 (0,952; 1,64)

15,4 (7,33; 39,4)

34 (13,8; 113)

17-hydroxy-progesteron

1,34 (0,928; 2,07)

1,66 (1,11; 2,68)

2,24 (1,25; 4,89)

3,41 (1,72; 8,94)

5α-dihydroprogesteron

1,09 (0,964; 1,23)

0,768 (0,667; 0,879)

2,71 (2,4; 3,05)

4,52 (4,08; 4,98)

Allopregnanolon

0,134 (0,11; 0,165)

0,103 (0,0872; 0,125)

0,412 (0,254; 0,777)

0,909 (0,529; 1,89)

4,48 (3,56; 5,87)

6,98 (5,15; 10,3)

17,5 (8,24; 97,5)

15,3 (7,6; 64,4)

0,161 (0,128; 0,205)

0,137 (0,11; 0,173)

0,267 (0,178; 0,423)

0,508 (0,347; 0,78)

12 (9,31; 15,8)

9,44 (7,5; 12,2)

18,8 (12,5; 30,7)

32,8 (19,9; 61,2)

0,06 (0,0362; 0,102)

0,0653 (0,0393; 0,111)

0,219 (0,0935; 0,553)

0,562 (0,222; 1,54)

Allopregnanolon sulfát
Isopregnenolon
Isopregnanolon sulfát
Pregnanolon
Pregnanolon sulfát
Epipregnanolon
Epipregnanolon sulfát

14,2 (11,7; 18)

22,4 (17; 32,1)

25,3 (16,3; 49,9)

28,8 (17,9; 63,3)

0,0294 (0,0174; 0,0488)

0,0333 (0,0198; 0,0551)

0,365 (0,179; 0,726)

0,568 (0,283; 1,12)

1,89 (1,02; 3,55)

3,8 (2,03; 7,23)

14,6 (5,36; 41)

12,7 (4,68; 35,4)

0,918 (0,861; 0,981)

0,761 (0,717; 0,81)

2,05 (1,81; 2,34)

2,71 (2,36; 3,13)

339 (325; 353)

331 (316; 345)

307 (282; 330)

286 (259; 311)

20α-dihydroprogesteron

0,528 (0,389; 0,744)

0,432 (0,325; 0,593)

1,81 (0,925; 4,37)

5,92 (2,26; 25,5)

5α-pregnan-3β,20α-diol

0,35 (0,287; 0,431)

0,35 (0,287; 0,43)

1,05 (0,73; 1,55)

1,38 (0,94; 2,08)

23,2 (15,6; 36,7)

37,1 (23,4; 64,9)

109 (41,8; 490)

160 (54,3; 1000)

0,55 (0,402; 0,747)

0,701 (0,515; 0,949)

1,76 (1,12; 2,73)

2,8 (1,81; 4,29)

5β-pregnan-3α,20α-diol sulfát

21,5 (16,6; 29,1)

29,7 (21,9; 42,6)

61 (32,8; 155)

120 (51,9; 555)

5β-pregnan-3β,20α-diol sulfát

81 (53; 122)

80,1 (52,4; 121)

86,3 (45; 160)

139 (74,3; 253)

325 (295; 359)

584 (527; 649)

390 (344; 442)

265 (235; 299)

20α-dihydropregnenolon
20α-dihydropregnenolon sulfát

5α-pregnan-3β,20α-diol sulfát
5β-pregnan-3α,20α-diol

Kortizol
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Postmenopauzální ženy:
Pro kontrolu byly provedeny hladiny gonadotropinů, které menopauzu potvrdily. Průměrné
hladiny LH byly 27.9 IU/l a hladiny FSH 48.9 IU/l. Po roce úspěšného odvykání kouření byly
hladiny LH 28.2 IU/l a FSH 46.4 IU/l.
Žen úspěšné v odvykání kouření měli počáteční hodnotu BMI 26,65 (± 4,38) kg/m², po roce
nekouření bylo průměrné BMI 28,56 (± 6,14) kg/m². Na váze přibraly v průměru 6,27 (± 4,7)
kg.
Ženy byly rozděleny do tří skupin dle úspěšnosti v odvykání kouření, tyto tři skupiny jsme
porovnávali s kontrolami a sledovali jsme rozdíly ve steroidním spektru jednotlivých skupin.
Ve většině stanovených parametrů se kontroly nelišily od kuřaček bez ohledu na jejich
úspěch v odvykání (Tab. 15). Avšak hladiny testosteronu a některých dalších androgenů
(DHEA, androstenediol, androstenedion, dihydrotestosteron, androsteron, epiandrosteron,
etiocholanolon, 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA, 7α-androstenetriol) byly signifikantně
vyšší u kuřaček oproti kontrolám (Tab. 16).
V průběhu odvykání kouření jsme pozorovali nesignifikantní změny ve většině sledovaných
parametrů (Tab. 17). Avšak nalezli jsme zvyšující se hladiny androgenů v průběhu odvykání
kouření (testosteron a jeho metabolity např. androsteron, epiandrosteron, DHEA, 5androsten-3β,7α,17β-triol) (Tab. 18). Náhradní nikotinová terapie ani změny váhy nehrály
roli ve změnách hladin androgenů.
Nalezli jsme statisticky významné snížení hladiny SHBG po prvních 6 týdnech odvykání
kouření. Průměrné hladiny SHBG prvního odběry byly 61nmol/l. Po šesti týdnech byly
průměrné hladiny snížené na 32,1 nmol/l a zůstaly snížené po zbytek studie (Tab. 19).
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Tabulka 15. Hladiny sledovaných parametrů u postmenopauzálních žen kuřaček v bazálním odběru před zahájením odvykání a u
kontrol. Skupina kuřaček je rozdělena do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřačky úspěšné v odvykání kouření, S±
kuřačky, které vydržely nekouřit alespoň 6 týdnů a pak selhaly. S- kuřačky, které nepřestaly kouřit vůbec. Uvedené analyty se nelišily u
kuřáků a kontrol. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hladina významnosti P <0,05.
Analyt/skupina
Pregnenolon

K

S+

S±

S-

0,624(0,554; 0,776)

0,579(0,459; 0,848)

2,66(1,89; 3,45)

1,89(0,669; 2,8)

Progesteron

2,11(1,27; 2,98)

2,9(1,22; 4,84)

3,07(1,72; 5,56)

2,9(1,32; 4,72)

5α-dihydroprogesteron

1,31(0,877; 1,48)

1,33(0,958; 1,58)

3,26(1,96; 4,17)

2,45(1,19; 3,57)

Allopregnanolon

0,08(0,0643; 0,13)

0,0642(0,0525; 0,0865)

0,224(0,171; 0,372)

0,178(0,0711; 0,365)

Epiallopregnanolon

0,0771(0,0334; 0,115)

0,0696(0,0456; 0,106)

0,241(0,21; 0,458)

0,212(0,114; 0,615)

Pregnanolon

0,0361(0,0274; 0,0446)

0,0311(0,0236; 0,0383)

0,26(0,0831; 0,548)

0,0831(0,0317; 0,393)

Epipregnanolon

0,019(0,0134; 0,0221)

0,0189(0,0118; 0,0291)

0,0657(0,0402; 0,366)

0,0402(0,023; 0,0657)

20α-hydroxy-pregnenolon

0,82(0,64; 0,895)

0,768(0,474; 0,844)

1,38(1,1; 2,03)

1,16(0,918; 2,02)

20α-hydroxy-progesteron

0,107(0,0699; 0,223)

0,298(0,0946; 0,315)

0,887(0,381; 1,59)

0,31(0,0821; 1,43)

5α-pregnane-3β,20α-diol

0,293(0,219; 0,421)

0,233(0,179; 0,427)

1,23(0,666; 1,7)

0,666(0,353; 1,27)

5β-pregnane-3α,20α-diol

1,85(0,903; 2,87)

0,941(0,75; 2,77)

2,34(1,67; 2,96)

1,87(1,15; 2,98)

0,0139(0,00913;

0,0105(0,00927;

Epietiocholanolon

0,0188)

0,0168)

0,134(0,0509; 11,7)

0,0509(0,0185; 5,98)

7β-androstenetriol

0,0608(0,0371; 0,0812)

0,0257(0,0136; 0,0812)

0,0654(0,042; 0,0769)

0,0555(0,0256; 0,0826)

16α-hydroxy-pregnenolon

0,137(0,0658; 0,17)

0,0467(0,0254; 0,0957)

0,239(0,187; 0,365)

0,19(0,109; 0,286)

16α-hydroxy-DHEA

0,153(0,116; 0,174)

0,0701(0,0583; 0,125)

0,195(0,164; 0,229)

0,173(0,134; 0,195)

Pregnenolon sulfát

124(98,4; 154)

93,6(66,7; 135)

76,9(59,9; 98,1)

90,2(59,9; 146)

1110(816; 1920)

1140(517; 1630)

674(489; 1540)

934(522; 1600)

Androstenediol sulfát

238(158; 797)

264(186; 766)

163(132; 591)

497(154; 779)

Allopregnanolon sulfát

3,75(2,58; 4,68)

3,95(3,22; 4,32)

3,95(2,3; 4,96)

3,52(1,68; 4,4)

Epiallopregnanolon sulfát

10,8(8,91; 13,7)

7,76(7,21; 9,42)

9,73(7,59; 13,4)

9,66(7,59; 11,7)

Pregnanolon sulfát

12,1(10,8; 13,1)

13,7(9,43; 19,2)

12,6(11,3; 17,4)

11,7(11,2; 16,5)

Epipregnanolon sulfát

2,77(1,14; 4,62)

1,01(0,745; 3,42)

5,87(3,03; 10,8)

5,18(2,62; 7,43)

20α-hydroxy-pregnenolon sulfát

174(128; 342)

217(169; 262)

179(160,4; 224)

195,8(164; 317)

20α-hydroxy-progesteron sulfát

3,75(1,32; 8,12)

10,1(5,97; 21,5)

1,71(1,22; 3,55)

2,54(1,42; 6,09)

5α-pregnane-3β,20α-diol sulfát

21,8(7,79; 71)

43,1(12,7; 93,7)

10,3(6,12; 17,9)

9,25(4,88; 18,5)

5β-pregnane-3α,20α-diol sulfát

14,9(11,6; 30,5)

27,9(20, 44,5)

12,1(7,71; 17,6)

12,3(7,84; 17,6)

5β-pregnane-3β,20α-diol sulfát

118(88,3; 123)

114(65,3; 143)

68,9(27,9; 104)

63(27,9; 114)

Androsteron sulfát

253(233; 579)

214(134; 869)

350(253; 434)

350(254; 478)

Epiandrosteron sulfát

151(125; 244)

113(63;9; 285)

138(117; 189)

160(113; 189)

Etiocholanolon sulfát

30,8(24,9; 67,7)

27,5(14,1; 95,6)

34(18,3; 61,5)

34(20,1; 80,2)

15(11,3; 20,5)

21,8(5,82; 34,7)

16,3(9,69; 21,4)

16,3(9,69; 24,8)

Androstanediol sulfát

10,4(7,97; 14,9)

8,53(4,91; 12,7)

8,34(6,64; 12,5)

9,45(8,34; 17,5)

5α-androstane-3β,17β-diol sulfát

44,7(26,5; 70,8)

29,7(10,9; 46,3)

23,1(21,8; 58,8)

30,5(22,3; 82,9)

7α-hydroxy-DHEA sulfát

8,37(5,1; 12,1)

4,35(2,78; 5,36)

11,1(8,99; 13,4)

12,1(4,57; 13,4)

7β-hydroxy-DHEA sulfát

7(6,07; 10,4)

5,3(2,72; 6,57)

10,8(6,91; 15,2)

10,8(5,3; 17,5)

DHEAS

5β-androstane-3β,diol sulfát

7α-androstenetriol sulfát

2,43(1,28; 3,76)

1,33(1,07; 2,4)

1,23(1,01; 1,44)

1,39(1,03; 3,53)

7β-androstenetriol sulfát

3,85(2,27; 7,08)

1,52(0,707; 2,66)

2,23(1,62; 3,06)

2,52(1,62; 5,18)

16α-hydroxy-DHEA sulfát

3,73(2,52; 4,85)

3(1,19; 9,56)

3,21(1,81; 5,25)

3(1,81; 4,45)
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Tabulka 16. Hladiny sledovaných parametrů; které se byly vyšší u postmenopauzálních žen kuřaček v bazálním odběru před
zahájením odvykání než u kontrol. Skupina kuřaček je rozdělena do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou
kuřačky úspěšné v odvykání kouření; S± kuřačky; které vydržely nekouřit alespoň 6 týdnů a pak selhaly. S- kuřačky; které
nepřestaly kouřit vůbec. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hladina významnosti P <0;05.
Analyt/skupina

K

S+

S

S-

2,73(2,35; 3,06)

3,32(2,69; 5,15)

5,53(4,77; 7,92)

7,92(6,04; 8,69)

Androstenediol

0,711(0,548; 0,819)

0,885(0,69; 0,981)

1,41(1,21; 1,63)

1,49(1,44; 1,63)

Androstenedion

2,13(1,39; 2,54)

2,49(1,65; 3,54)

5,55(4,73, 7,12)

5,85(5,3; 7,96)

Testosteron

0,85(0,388; 1,14)

0,92(0,501; 1,14)

1,29(0,72; 1,63)

1,53(0,94; 1,79)

DHEA

Dihydrotestosteron

0,66(0,389; 0,943)

0,845(0,388; 0,949)

1,03(0,531; 1,39)

1,32(0,76; 1,93)

0,0917(0,0632; 0,124)

0,117(0,0755; 0,205)

0,643(0,345; 0,775)

0,775(0,763; 0,853)

Epiandrosteron

0,126(0,076; 0,206)

0,14(0,0909; 0,236)

0,657(0,417; 0,797)

0,46(0,145; 0,703)

Etiocholanolon

Androsteron

0,107(0,0689; 0,164)

0,117(0,0904; 0,185)

0,397(0,0978; 0,97)

0,306(0,122; 0,657)

7α-hydroxy-DHEA

1,41(1,22; 2,1)

1,87(1,55; 2,22)

3,57(2,01; 4,68)

2,41(1,7; 4,68)

7β-hydroxy-DHEA

0,106(0,0708; 0,203)

0,196(0,125; 0,271)

0,768(0,315; 0,959)

0,242(0,166; 0,81)

7α-androstenetriol

0,0596(0,0461; 0,0842)

0,0636(0,0243; 0,0969)

0,256(0,0577; 0,413)

0,107(0,037; 0,344)
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Tabulka 17. Profily parametrů; které zůstaly nezměněny po přerušení kouření u postmenopauzálních žen úspěšných v odvykání. Doba sledování 1rok.
Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L; gonadotropiny v U/L. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0;05.
Týdny
Analyt

0

6

12

52

0,554(0,435; 0,76)

0,788(0,506; 1,04)

0,645(0,436; 1,04)

0,585(0,295; 1,03)

Pregnenolon sulfát

98,4(58,5; 154)

99,5(56,6; 131)

84,9(61,8; 126)

86,1(55,5; 120)

17-hydroxypregnenolon

1,56(1,09; 1,95)

1,48(0,3; 3,35)

0,56(0,43; 2,19)

0,78(0,388; 0,915)

17-hydroxypregnenolon sulfát

26,6(17,2; 34,1)

21,7(17,8; 28,9)

27(19,7; 30,5)

19,7(13,6; 25)

0,64(0,421; 0,794)

0,657(0,39; 0,758)

0,79(0,616; 0,829)

0,891(0,652; 0,957)

Pregnenolon

20α-dihydropregnenolon
20α-dihydropregnenolon sulfát
16α-hydroxy-pregnenolon
Progesteron
17-hydroxyprogesteron
Allopregnanolon
Allopregnanolon sulfát
Isopregnanolon
Isopregnanolon sulfát
Pregnanolon
Pregnanolon sulfát

201(155; 318)

221(140; 328)

242(145; 304)

228(134; 272)

0,0397(0,0203; 0,0697)

0,0674(0,0371; 0,144)

0,113(0,0438; 0,163)

0,081(0,0635; 0,137)

2,06(1,2; 3,83)

1,6(1,08; 3,23)

0,97(0,608; 1,44)

1,74(0,489; 2,9)

0,77(0,558; 1,1)

0,795(0,71; 1,08)

0,625(0,593; 0,775)

0,76(0,645; 0,95)

0,0609(0,0483; 0,0817)

0,0693(0,0559; 0,0827)

0,0452(0,0318; 0,0637)

0,0644(0,0586; 0,0986)

3,77(2,84; 5,04)

4,9(2,66; 7,44)

3,41(2,11; 4,69)

3,58(1,91; 4,62)

0,0655(0,0391; 0,0862)

0,0752(0,0387; 0,0892)

0,0352(0,0229; 0,0909)

0,034(0,016; 0,0526)

7,53(6,83; 8,82)

5,87(4,12; 6,95)

5,22(4,06; 7,36)

6,48(4,28; 7,67)

0,0304(0,0212; 0,0339)

0,0235(0,00852; 0,0287)

0,02(0,00643; 0,027)

0,0222(0,0195; 0,0292)

11,8(8,76; 17,5)

14,5(6,96; 21,8)

13(8,68; 18)

16(11,9; 18,5)

Epipregnanolon sulfát

0,916(0,692; 2,12)

1,09(0,722; 1,52)

0,662(0,49; 0,729)

0,831(0,689; 1,34)

5α-pregnane-3β;20α-diol

0,219(0,16; 0,305)

0,224(0,172; 0,348)

0,111(0,0672; 0,25)

0,0983(0,0914; 0,132)

5α-pregnane-3β;20α-diol sulfát
5β-pregnane-3α;20α-diol
5β-pregnane-3α;20α-diol sulfát

38,1(5,67; 63,6)

38,9(14,8; 75,4)

13,3(7,62; 27,8)

22,5(9,21; 33,3)

0,861(0,647; 2,34)

0,749(0,559; 1,64)

0,447(0,379; 1,33)

0,545(0,363; 0,868)

25(17,4; 43,8)

25,5(15,3; 34,8)

23,3(16,4; 27,1)

22(11,7; 30,1)

Kortizol

295(240; 382)

529(346; 619)

434(408; 482)

380(290; 508)

Estradiol

0,0435(0,0333; 0,0598)

0,0435(0,0378; 0,0603)

0,054(0,039; 0,0768)

0,04(0,0298; 0,0725)

1210(638; 1950)

1100(498; 1980)

1370(482; 1680)

1130(581; 1930)

7β-hydroxy-dehydroepiandrosteron

0,0954(0,0617; 0,156)

0,115(0,0992; 0,196)

0,197(0,112; 0,29)

0,168(0,106; 0,23)

16α-hydroxy-dehydroepiandrosteron

0,0689(0,0477; 0,108)

0,0573(0,0445; 0,13)

0,117(0,0507; 0,133)

0,118(0,0804; 0,183)

0,819(0,609; 0,918)

0,787(0,596; 1,02)

0,861(0,711; 0,992)

0,902(0,761; 1,27)

DHEAS

Androstenediol
Androstenediol sulfát
Androstenedion
Androsteron sulfát

496(201; 888)

580(193; 1190)

560(255; 1250)

357(153; 972)

2,13(1,45; 2,91)

2,44(1,47; 3,61)

2,7(2,01; 3,03)

3,06(2,16; 3,55)

491(138; 910)

651(214; 965)

493(206; 793)

565(214; 1070)

Epiandrosteron sulfát

161(90,3; 313)

249(92,1; 287)

170(102; 259)

172(75,5; 317)

Etiocholanolon sulfát

53,1(14,3; 103)

92,5(17,9; 129)

63,5(19,9; 81,8)

67,2(17,3; 123)

Etiocholanolon sulfát

16,8(4,33; 38,4)

45,3(5,32; 58,4)

26,1(4,37; 53,1)

42,6(7,89; 65,3)

5α-androstane-3α;17β-diol sulfát

10,4(4,93; 16,8)

9,44(3,66; 17,1)

9,95(6,37; 18,1)

9,58(3,85; 21,7)

5α-androstane-3β;17β-diol sulfát

30,1(13,7; 59,4)

47(16,6; 77)

32,3(24,2; 83,2)

33,1(8,9; 77,2)

LH

27,9(22,4; 32,4)

28,8(24,5; 33,2)

26,6(25,9; 30,4)

28,2(25,2; 30,4)

FSH

48,9(40,2; 58,3)

51,1(42,2; 56,9)

55,6(38,5; 59,6)

46,4(37,7; 62,1)
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Tabulka 18. Profily parametrů signifikantně stoupající po přerušení kouření u postmenopauzálních žen úspěšných v odvykání kouření. Doba sledování 1
rok. Steroidní hormony jsou uvedeny v nmol/L. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0;05.
Týdny nekouření
Analyt

0

6

12

48

3,06(2,5; 5,02)

4,57(2,63; 6,87)

5,32(3,15; 6,62)

5,76(3,14; 9,96)

5-androsten-3β;7α;17β-triol

0,049(0,0202; 0,077)

0,065(0,0255; 0,108)

0,0962(0,0436; 0,157)

0,0739(0,0479; 0,116)

5-androsten-3β;7β;17β-triol

Dehydroepiandrosteron

0,0222(0,0118; 0,0513)

0,0335(0,0138; 0,0512)

0,0571(0,0369; 0,0747)

0,0547(0,039; 0,074)

Testosteron

0,85(0,494; 1,12)

0,666(0,442; 0,99)

0,856(0,632; 1,15)

1,17(0,841; 1,56)

Volný index testosteronu

1,69(0,83; 3,31)

2,1(1,36; 3,57)

2,34(1,53; 5,89)

2,55(2,33; 3,7)

Androsteron

0,11(0,0649; 0,156)

0,144(0,0798; 0,167)

0,105(0,0987; 0,193)

0,245(0,157; 0,292)

Epiandrosteron

0,116(0,0887; 0,216)

0,209(0,132; 0,273)

0,221(0,121; 0,252)

0,257(0,118; 0,444)

Etiocholanolon

0,105(0,0813; 0,143)

0,13(0,0818; 0,18)

0,112(0,088; 0,202)

0,189(0,136; 0,24)

0,00999(0,00917; 0,0134)

0,00574(0,00303; 0,00628)

0,00587(0,00486; 0,00785)

0,0112(0,0106; 0,0127)

Epietiocholanolon

Tabulka 19. Profily SHBG (nmol/L) po přerušení kouření u postmenopauzálních žen úspěšných v odvykání. Doba sledování 1rok. Hodnoty jsou uvedeny
jako median a kvartily. Hladina významnosti P <0;05.
Týdny
Analyt
SHBG

0
61(34,8; 76,1)

6
32,1(27,7; 39,5)
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12
41,5(22,5; 47,9)

48
45,6(25,4; 65,1)

5.3

Predikce úspěšnosti odvykání kouření

Z bazálních odběrů všech tří skupin kuřáků jsme se snažili identifikovat možné predikční
markery úspěchu odvykání. U mužů byla nižší hladina testosteronu, 16α-hydroxypregnenolonu, 16α-hydroxy-DHEA, 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA, 5-androsten3β,7α,17β-triolu a 5-androsten-3β,7β,17β-triolu spojena s neúspěchem v odvykání kouření,
čím byla hladina steroidu nižší, tím větší byla pravděpodobnost, že v odvykání kouření selže
(Tab. 20).

Tabulka 20. Predikce úspěšnosti v odvykání kouření mužů:
Skupina kuřáků je rozdělena do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřáci úspěšní v odvykání kouření; S± kuřáci;
kteří vydrželi nekouřit alespoň 6 týdnů a pak selhali. S- kuřáci; kteří i přes intervenci nepřestali kouřit vůbec. Hodnoty jsou uvedeny
jako medián a kvartily v (nmol/L). Hladina významnosti P <0;05
Analyt/skupina

S+

S±

S-

0,417 (0,318; 0,518)

0,25 (0,189; 0,45)

0,24 (0,185; 0,444)

18,3 (13,5; 29)

17,9 (15,2; 24,7)

14,4 (11,3; 17,3)

16α-Hydroxy-DHEA

0,103 (0,0532; 0,134)

0,0519 (0,0188; 0,0934)

0,0421 (0,0178; 0,061)

7β-hydroxy-DHEA

0,562 (0,387; 0,683)

0,456 (0,354; 1,03)

0,389 (0,256; 0,681)

5-Androsten-3β;7α;17β-triol

0,0986 (0,0705; 0,161)

0,0903 (0,0481; 0,195)

0,074 (0,0541; 0,12)

5-Androsten-3β;7β;17β-triol

0,138 (0,123; 0,185)

0,146 (0,0977; 0,244)

0,107 (0,0863; 0,175)

16α-Hydroxy-pregnenolon
Testosteron

U postmenopauzálních žen jsme prokázali, že hyperandrogenismus je negativním
prediktivním marker odvykání kouření. Nalezli jsme zvýšené hladiny androgenů již v
bazálních odběrech u žen, které byly nakonec v odvykání kouření neúspěšné (Tab. 21).

Tabulka 21. Predikce úspěšnosti v odvykání kouření postmenopauzálních žen:
Skupina kuřaček je rozdělena do tří skupin podle úspěšnosti v odvykání kouření. S+ jsou kuřačky úspěšné v
odvykání kouření; S± kuřačky; které vydržely nekouřit alespoň 6 týdnů a pak selhaly. S- kuřačky ; které i přes
intervenci nepřestaly kouřit vůbec. Hodnoty jsou uvedeny jako median a kvartily v (nmol/L). Hladina
významnosti P <0;05
Analyt/skupina

S+

S

S-

3,32(2,69; 5,15)

5,53(4,77; 7,92)

7,92(6,04; 8,69)

0,885(0,69; 0,981)

1,41(1,21; 1,63)

1,49(1,44; 1,63)

Androstenedion

2,49(1,65; 3,54)

5,55(4,73; 7,12)

5,85(5,3; 7,96)

Testosteron

1,08(0,608; 1,17)

2,29(1,31; 2,53)

2,53(2,42; 2,69)

DHT

0,845(0,388; 0,949)

1,03(0,531; 1,39)

1,32(0,76; 1,93)

Androsteron

0,117(0,0755; 0,205)

0,643(0,345; 0,775)

0,775(0,763; 0,853)

DHEA
Androstenediol
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U mužů se jako negativní prediktor úspěchu uplatnila nižší hladina testosteronu a některých
neuroaktivních steroidů. U postmenopauzálních žen se naopak uplatňuje vyšší hladina
androgenů jako negativní prediktor úspěchu.
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6. Diskuze
Kouření představuje závažný medicínský problém, a proto objektivizaci úspěšnosti a důvodů
neúspěšnosti v odvykání kouření je věnována mimořádná pozornost. Naše studie se snažila
sledovat a pomoci objasnit hormonální změny u kuřáků, kteří se rozhodli kouření ukončit.
Věnovali jsme se stavu před zahájením odvykání kouření, který jsme porovnali se souborem
nekuřáků a sledovali jsme vliv přerušení kouření na hormonální hladiny během jednoho
roku. Z rozdílů v hormonálních hladinách u úspěšných a neúspěšných kuřáků jsme hledali
markery predikce.

6.1

Vliv kouření a odvykání kouření na steroidogenezi

u mužů

Výsledky studií popisujících steroidní hormony mužů kuřáků jsou rozporuplné. Ve studiích
sledujících změny steroidů vyvolané kouřením se vyskytovalo jak zvýšení (Dai et al., 1988),
snížení (Briggs, 1973) tak i případy s neprokázaným efektem kouření na hladinu celkového
testosteronu (Barret-Connor a Khaw, 1987). Rozporuplné výsledky mají několik příčin.
Jednou z nich jsou obtíže s laboratorním stanovením a nejednotnost použitých metodik.
Dalším problémem je nerespektování změn hladiny testosteronu během dne. Testosteron
má cirkadiální rytmus s vrcholem hladin mezi 6:00 – 8:00 a nejnižšími koncentraci mezi
18:00-20:00. Dalším úskalím je, že většina studií o vlivu kouření na hormonální hladiny
nezohlednily odlišnosti volného a vázaného testosteronu. Značný podíl testosteronu je v krvi
vázán na SHBG (65-80%), zbytek testosteronu je z části vázán na albumin (20-40%) či
cirkuluje volně (1-3%). Právě vazebná kapacita plazmy je hlavní příčinou rozporuplných
výsledků. Dalším úskalím je, že androgeny mohou účinkovat i vázané na SHBG pomocí vazby
na SHBG receptor. Takže nelze jednoduše považovat testosteron vázaný za biologicky
neaktivní. Většina studií, ve kterých se pracovalo i s hodnotami SHBG, se však shoduje, že
hladiny SHBG jsou u kuřáků vyšší (English et al., 2001; Field et al., 1994; Kaapor a Jones,
2005).
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Mechanismus, jakým by kouření zvyšovalo hladiny testosteronu, není jasný. Kromě názoru,
že se jedná o sekundární zvýšení při nárůstu SHBG u kuřáků, se vyskytují i další teorie. Ve
studii

s podáváním

inhibitoru

aromatázy

(anastrozolu)

starším

mužům

s nízkým

testosteronem, prokázali zvyšování hladin celkového i volného testosteronu (Leder et al.,
2004).
English et al. demonstrují, že vyšší celkový testosteron u kuřáků je podmíněn zvýšením SHBG
a že pouze hladiny SHBG korelovaly se sérovou hladinou nikotinu (English et al., 2001).
Naproti tomu Svartberg et al. našli pozitivní asociaci mezi hladinami testosteronu a kouřením
i pokud adjustovali k hodnotám hladin SHBG. Nalezli signifikantně vyšší hladiny celkového (o
15%) a volného testosteronu (o 13%) u kuřáků v porovnání s muži, kteří nikdy nekouřili.
Dokonce obě hodnoty se signifikantně zvyšovaly s počtem vykouřených cigaret za den.
Autoři studie se domnívají, že kouření dokonce maskuje hraniční hypogonadismus u mužů
(Svartberg a Jorde, 2006). Také Dai et al. prokazují ve své studii pozitivní korelaci mezi
kouřením a hladinami sérového androstendionu, volného a celkového testosteronu,
nezávisle na věku, hmotnosti, pití alkoholu či krevním tlaku. Hladiny estrogenů se u kuřáků
oproti nekuřákům nelišily (Dai et al., 1988).
Field et al. demonstrovali signifikantní zvýšení hladin SHBG, ale nesignifikantní změny
v hladinách testosteronu vázaného na albumin. Přiklánějí se k názoru, že zvýšení hladin
celkového testosteronu je sekundární ke zvýšení SHBG (Field et al., 1994). Zdá se, že hladiny
testosteronu jsou zásadněji ovlivňovány vazebnou kapacitou plazmy než přímým efektem
kouření na androgeny.
Stejnou měrou existují studie, které poukazovaly naopak na snižování testosteronu vlivem
kouření. Tyto studie vycházejí z experimentálních modelů. Meikle et al. studovali vliv
nikotinu a kotininu na enzymatickou výbavu prostaty psů. Bylo prokázáno, že působí jako
kompetitivní inhibitory 3 alpha-hydroxysteroid dehydrogenázy (enzym konvertující
dihydrotestosteron na 3 alpha-androstandiol) a dochází ke kumulaci DHT. Výsledkem může
být alterace androgenního působení v tkáních, například v epididimidis, kůži a prostatě
(Meikle et al., 1988). Druhá studie sledovala efekty chronického kouření na metabolismus
androgenů u psů. Prokázala snížení aktivity 7alpha-hydroxylázy a stimulovanou aktivitu
hepatické 6 beta-hydroxylázy. Sérové hladiny testosteronu byly sníženy a hladiny LH zvýšené
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oproti kontrolám. Z těchto výsledků vyplývá, že chronické kouření zvyšuje intrahepatální
metabolismus testosteronu (Mittler et al., 1983).
Pattersonon et al. prokázali, že nikotin mění steroidogenezi Leydigových buněk u myší.
(Patterson et al., 1999). Chronické podávání nikotinu zapříčinilo snížení fertility u samců
potkanů. Nikotin u podkanů také inhibuje pulzatilní sekreci LH, tím způsobuje inhibici LH
stimulované steroidogeneze.
Některé studie na mužích kuřácích tento efekt nikotinu potvrzují. Shaarawy a Mahmoud
prokázali signifikantní snižování hladin celkového testosteronu u kuřáků v porovnání
s nekuřáky, ale nezohlednili hladiny volného, bioaktivního testosteronu ani hladiny SHBG. Ve
studii sledovali také spermiogram, u kuřáků prokázali signifikantní snížení iniciální motility
spermií a procento zastoupení abnormálních forem spermatozoí bylo signifikantně vyšší
(Shaarawy a Mahmoud, 1982).
Další studie prokázala sníženou koncentraci močového testosteronu u mužů kuřáků oproti
nekuřákům věkově a BMI odpovídajícím (Olayaki et al., 2008).
Mendelson et al. studovali efekt vykouření cigarety (s vysokým i nízkým obsahem nikotinu)
na hormonální hladiny mužů kuřáků. Akutním efektem vykouření cigarety bylo snižování
hladin testosteronu, avšak pokles nebyl signifikantní, rozdíly nebyly ani v porovnání hodnot
po vykouření cigarety s vysokým či nízkým obsahem nikotinu. Signifikantně se zvýšila hladina
LH, která by měla vyvolat zvýšení hladin testosteronu. Tak tomu bylo například ve studii
Mello et al., kdy opicím aplikovali opioidního antagonistu, který stimuloval LH, následně po
40 ti až 50 ti minutách se zvýšila i hladina testosteronu (Mello et al., 2000). Mendelson et al
se domnívají, že k reaktivnímu navýšení testosteronu nedošlo vzhledem k nedostatečně silné
stimulaci LH po vykouření cigarety s vysokých obsahem nikotinu pravděpodobně proto, že
bioaktivita této konkrétní izoformy LH byla nižší (Mendelson et al., 2003).
Z výsledků našeho vstupního vyšetření mužů kuřáků bylo patrné, že kuřáci mají nižší hladiny
testosteronu v porovnání s nekuřáky. Tyto nálezy korespondují s výsledky osob zařazených
do podobných studií (Mittler et al., 1983, Shaarawya a Mahmoud, 1982, Meikle et al., 1988,
Patterson et al., 1999, Olayaki et al., 2008). Dále jsme nalezli v souladu s nižší hladinou
testosteronu vyšší FSH oproti kontrolám. Avšak naprostá většina neuroaktivních steroidů
nevykazovaly žádné odlišnosti.
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Ještě menší počet studií se věnuje vlivu odvykání kouření na hladiny steroidních hormonů.
Laaksonen et al. sledovali muže kuřáky a popisují změny steroidogeneze po snížení počtu
vykouřených cigaret. Na počátku studie byly hladiny testosteronu celkového i volného vyšší u
kuřáků v porovnání s nekuřáky. V následném 13 ti letém sledování však snížení počtu cigaret
bylo jasně asociováno s výraznějším poklesem testosteronu, se zvýšeným rizikem
hypogonadismu, definovaného hladinami celkového i volného testosteronu, a větším
nárůstem obvodu pasu v porovnání s muži, kteří v kouření bez omezení pokračovali. Snížení
hladin testosteronu po roce nekouření jsme v souladu s touto prací také pozorovali.
V diskuzi se k tomuto nálezu autoři vyjadřují a předpokládají, že snižování testosteronu a
zvyšování rizika hypogonadismu souvisí s přibýváním na váze a rostoucím obvodem pasu u
mužů, kteří snížili množství cigaret za den, či s kouřením přestali (Laaksonen et al., 2005).
Dokonce některé velké kohortové studie prokázaly, že muži s nadváhou mají lepší
předpoklady k úspěšnému odvykání kouření v porovnání s muži normální váhy (Twardella et
al. 2006, Godtfredsen et al., 2001). Hledali jsme podobný vztah v naší skupině mužů kuřáků,
avšak vyšší BMI na počátku naší studie nepredikovalo větší úspěch v odvykání kouření.
V naší studii však změna hmotnosti nekorelovala se sníženým testosteronem. Navíc SHBG se
měnilo jen prvních 6 ti týdnech, avšak androgeny klesaly kontinuálně. Mechanismus bude
zřejmě jiný – komplexně vyvolaný kouřením.
S omezením počtu cigaret či ukončením kouření zcela prokazatelně souvisí přibírání na váze,
které je způsobeno četnými faktory. Dokonce dle našich dat, které se shodují s několika
podobnými studiemi, dochází ke snižování hladin testosteronu. Na první pohled by se zdálo,
že má odvykání kouření negativní vliv na morbiditu či mortalitu. Clair et al. 2013 provedli
prospektivní kohortovou studii, kde prokázali snížení kardiovaskulárního rizika u pacientů
(mužů i žen) bez diabetu po ukončení kouření. Přibírání na váze v důsledku odvykání kouření
tento vztah nemodifikovalo (Clair et al., 2013). V konečném důsledku tedy prokázali
prospěšnost ukončení kouření.
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6.2

Vliv kouření a odvykání kouření na steroidogenezi

u žen

Mnoho studií poukazuje na schopnost kouření měnit hormonální homeostázu ženy.
Práce věnované hladině estradiolu přinášejí rozporuplné výsledky. Některé popisují nižší
hladiny estradiolu u kuřaček (Van Voorhise et al., 1996), v literatuře jsou zmiňovány i možné
mechanismy. Příčinou snížení může být blok aromatázy (Osawa et al., 1990; Biegon et al.,
2010) či podpora 2-hydroxylace estradiolových metabolitů, které pak mají minimální
estrogenní aktivitu (Michnovicz et al., 1986). V literatuře nalézáme mnoho důsledků
antiestrogenního efektu kouření (Widham et al., 1999; Rosenberg et al., 1996; Zhou et al.,
2008; Tankó a Christianses, 2004; Tansavatdi et al., 2004).
Mnohé práce však takové efekty kouření nepopisují (Thomas et al., 1993; Key et al., 1991).
Naše studie prokazuje nižší hladiny estradiolu pouze v luteální fázi u premenopauzálních
kuřaček. Rozporuplné výsledky mohou být dány také obtížností sledování žen vzhledem
k fázím menstruačního cyklu a tím složitým porovnávání. U postmenopauzálních žen jsme
snížené hladiny estradiolu neprokázali.
Literární data se shodují, že kouření zvyšuje hladiny androgenů v průběhu celého života.
Martin et al. provedli pilotní studii zaměřující se na vztah hladin testosteronu, oxidu
uhelnatého, nynějšího kouření a kouření v adolescenci a začátek puberty u skupiny mladých
kuřaček. Hladiny testosteronu pozitivně korelovaly s kouřením cigaret v posledních 30 ti
dnech, s hladinou oxidu uhelnatého, kouřením cigaret v sedmé a desáté třídě základní školy
a negativně korelovaly s věkem začátku puberty (Martin et al., 2001). Manjer et al. ve své
studii prokázal, že kuřačky mají vyšší koncentrace testosteronu proti nekuřačkám a riziko
tohoto zvýšení dokonce stoupá s počtem cigaret na den. (Manjer et al., 2005).
Ve studii na pacientkách se syndromem polycystických ovárií bylo prokázáno, že kouření je
spojeno se zvýšenou hladinou volného testosteronu a hladinou inzulinu nalačno, což vede ke
zvýšené inzulinové rezistenci a výraznějším klinickým známkám hyperandrogenémie (Cupisti
et al., 2010).
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Zajímavou studii provedl Sowers, který porovnával hladiny steroidů u pre- a
perimenopauzálních žen v porovnání s životním stylem, věkem, antropometrickými
charakteristikami. Nejvyšší koncentrace testosteronu nalezl u žen kuřaček, následovaly
exkuřačky a až po nich nekuřačky. Abusus alkoholu, fyzická aktivita ani dietní návyky
neprojevovaly asociace s hladinami testosteronu. Hladiny testosteronu však pozitivně
korelovaly se zvyšujícím se BMI, váhou a procentuálním zastoupením tuku u všech
sledovaných žen (Sowers et al., 2001).
Další studie sledovala perimenopauzální ženy ve věku 45-54 let trpících návaly. Kuřačky měly
signifikantně vyšší hladiny androstendionu a vyšší poměr androgeny/estrogeny než
nekuřačky. Také měly signifikantně nižší hladiny progesteronu než nekuřačky. Při porovnání
nekuřaček s exkuřačkami a stálými kuřačkami, se návaly častěji objevovaly u exkuřaček a
kuřaček. Přesto nebylo prokázáno, že by mechanismus vzniku návalů zahrnoval alteraci
hormonálních hladin a jejich poměrů (Cochran et al., 2008).
Stejné poměry byly nalezeny i u postmenopauzalních kuřaček, které měly signifikantně
zvýšené hodnoty testosteronu ve srovnání s postmenopauzálními nekuřačkami. (Friedman et
al., 1987).
Celkově lze shrnout, že testosteron je u kuřaček vyšší během celého jejich života. V naší
studii jsme v souladu s literaturou popsali vyšší hladiny androgenů u žen kuřaček
premenopauzálních i postmenopauzálních v porovnání s nekuřačkami.
Efekt odvykání kouření na hladiny cirkulujících androgenů je velmi málo prozkoumán.
Manjer et al. poukazují, že odvykání kouření způsobilo zvýšení hladin testosteronu (Manjer
et al., 2005). Tyto výsledky jsou v souladu s našimi daty. U postmenopauzálních žen
prokazujeme vyšší hladiny androgenů v bazálních odběrech, současně pak zvyšování jejich
hodnot v průběhu odvykání kouření. Hodnocení premenopauzálních žen bylo komplikováno
nízkým počtem žen a nutností nezařazovat do studie ženy, které užívaly hormonální
antikoncepci. Premenopauzální ženy, které neužívaly hormonální antikoncepci, přicházely do
Centra pro závislé na tabáku často za účelem přípravy na těhotenství. Ženy, které v průběhu
studie otěhotněly, byly vyřazeny. Přesto jsme u premenopauzálních žen v souladu s
literaturou prokázali jisté odlišnosti ve steroidním metabolomu kuřaček v porovnání s
nekuřačkami, především pak vyšší hladiny androgenů. Zvyšování v průběhu odvykání kouření
však bylo pro malý počet úspěšných premenopauzálních žen nesignifikantní.
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Brand et al. 2011 vypracovali průřezovou studii, kde se účastnilo 2030 postmenopauzálních
žen. Autoři měli k dispozici data 120 ti kuřaček. Efekt odvykání kouření na steroidní hladiny
studovali na skupině 563 exkuřaček. Potvrzují hyperandrogenismus žen kuřaček – popisují
zvýšené

hladiny

testosteronu,

volného

testosteronu,

17-hydroxyprogesteronu,

androstenedionu, SHBG. Toto je v souladu s našimi daty. Uvádějí, že největší rozdíly
pozorovali při porovnávání současných kuřaček s nekuřačkami. Navíc se u současných
kuřaček hladina testosteronu zvyšovala se zvyšujícím se počtem vykouřených cigaret za den.
Tento vztah jsme v naší práci nenalezli.
Exkuřačky měly hladiny hormonů srovnatelné s nekuřačkami. Na souboru dat prokázali, že
ženy do 12 ti měsíců po ukončení kouření mají shodné hladiny 17-hydroxyprogesteronu a
androstendionu jako ženy, které nikdy nekouřily. Hladiny estradiolu, testosteronu, volného
testosteronu a volného estradiolu se dostaly do hodnot srovnatelných s nekuřačkami po
době delší než rok (Brand et al., 2011).
Z výsledků dále vyplývá, že u žen nekouřících méně než rok se hodnoty testosteronu,
volného testosteronu, SHBG, dokonce i estradiolu, estronu a volného estradiolu mají
tendenci zvyšovat. Tyto hodnoty naznačují fakt, že do roka od ukončení kouření se hladiny
androgenů i estrogenů mírně zhoršují, až po době delší než rok se hladiny zrestaurují do
hodnot přítomných u nekuřaček. Tyto výsledky však autoři nekomentují.
S výsledky této studie se tedy částečně ztotožňujeme, v průběhu odvykání kouření
postmenopauzálních žen pozorujeme v prospektivní studii signifikantní zvýšení hladin
některých androgenů po roce nekouření.

Zajímavé by bylo opětovné vyšetření našich

postmenopauzálních žen po dalších letech nekouření.
Brand et al. dokonce diskutují nad teorií, že by hormony ovlivňovaly touhu jedince ke
kouření, k čemuž se přiklání díky průkazu lineárního vztahu dávky k počtu vykouřeních
cigaret za den a rychlé snížení některých hladin androgenů po ukončení kouření (Brand et al.
2011).
Při snaze vysvětlit zvýšení androgenů po roce nekouření jsme zohlednili eventuální vliv
nikotinové substituční terapie, avšak hladiny androgenů nekorelují s hladinami kotininu.
Další možností byl vliv věku, postmenopauzální ženy na konci studie jsou o rok starší, avšak
ani tento vztah se nepotvrdil. Zvýšení BMI při přibírání na hmotnosti také nekorelovalo se
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změnami ve steroidogenezi. Hladina androgenů se uplatňovala v predikci úspěchu, je tedy
možné, že změny po přerušení kouření v tomto hrají roli.

6.3

Predikce odvykání kouření

Naše studie prokazuje snižování hladin testosteronu i FSH po přerušení kouření u mužů.
Tento pokles byl kontinuální během celého roku. Tento nález koresponduje s nálezem u
kuřaček, u kterých po přerušení kouření dochází ke zvýšení androgenů. Zajímavé je, že čím
více jsou androgeny poškozeny vstupně a čím více se mění, tím spíše se dostaví neúspěch
v odvykání kouření.
Mnoho studií popisuje zvýšené androgeny u žen kuřaček po celý život, jak u dospívajících
kuřaček, tak u postmenopauzálních žen. Nikdo však nevyšetřoval hladiny androgenů před
započetím kouření. Otázkou tedy zůstává, zda změny ve steroidogenezi nepředcházejí a
nepredisponují k rozvoji závislosti a také k neúspěchu v odvykání, tj. jak vypadala
steroidogeneze před vznikem závislosti na kouření. Například u žen by pak primárně vyšší
hladiny testosteronu, již v období puberty, znamenaly predispozici k závislosti na tabáku.
Tuto hypotézu by podporovala literární data, která ukazují, že prenatální expozice vyšším
hladinám testosteronu způsobených kouřením u matek, predisponuje k rozvoji závislosti, na
rozdíl od míry expozice nikotinu, která s ní nekoreluje (Kandel et al., 1999). Podobnou teorii
komentují i autoři Brand et al. (Brand et al., 2011). Chronickým kouřením by se pak hladiny
testosteronu snižovaly (stejně tak, jak je tomu u mužů), po odvykání by však opět docházelo
k návratu do vyšších úrovní hladin androgenů.
Dalším možným vysvětlením je, že se jedná o změny steroidogeneze vyvolané dlouhodobým
efektem kouření - čím jsou tyto změny větší, tím spíše dojde k selhání v odvykání kouření. Na
úpravu těchto změn je nutná delší doba než jeden rok, po kterou jsme exkuřáky sledovali.
Brand et al. v práci prokazují znormalizování hladin steroidů po době delší než jeden rok.
Tuto hypotézu navíc podporuje rozdíl ve vstupních hladinách hormonů. Kuřáci úspěšní
v odvykání kouření se nejvíce blíží kontrolnímu souboru. Tedy změny jejich steroidogeneze
jsou nejmenší oproti nekuřákům.
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7. Závěry
-

Nalezli jsme snížené hladiny androgenů u mužů kuřáků, naopak u žen kuřaček byla
prokázána hyperandrogenémie.

-

Tyto změny se s přerušením kouření prohloubily.

-

Již v prvních týdnech nekouření dochází k poklesu SHBG a hladina zůstává dále
snížena.

-

Změna hladin SHBG nekoreluje se změnou hmotnosti, lze tedy předpokládat, že se
uplatnilo přímo přerušení kouření.

-

Androgeny hrají roli i v predikci odvykání kouření. Hyperandrogenémie negativně
koreluje s úspěchem odvykání kouření u žen. Nižší hladina testosteronu u mužů
predisponuje k neúspěchu v odvykání kouření.

-

Změny ve steroidních hormonech se ukázaly jako nadějný marker predikce
úspěšnosti v odvykání kouření v praxi.
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8. Shrnutí závěrů práce
Naše výsledky přinesly unikátní data popisující v prospektivní studii vývoj steroidního
metabolomu u chronických kuřáků a kuřaček se silnou závislostí na tabáku od doby aktivního
kouření po období roční abstinence. Změny ve steroidním metabolomu se ukázaly jako
možný marker predikce úspěšnosti odvykání kouření. Ale tato zjištění zároveň otevřela řadu
dalších otázek týkajících se tohoto aktuálního problému.
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