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SOUHRN
Neuroaktivní steroidy jsou modulátory membránových receptorů nervových buněk.
Zahrnují především skupinu neuroinhibičních pozitivních modulátorů GABA-receptorů
představovanou redukovanými metabolity progesteronu. Druhou skupinou jsou negativní
modulátory GABA-receptorů, které zároveň modulují i NMDA-receptory. Do této skupiny
patří polární steroidní konjugáty, zejména sulfáty.
Zatímco jejich účinky studované na zvířatech byly zkoumány, obdobné studie u lidí jsou
vzácné. Problémem je metodika analýzy látek účinných již od pikomolárních koncentrací, a to
především u analýz steroidních konjugátů. Dosavadní metody vyžadují oddělení od
původních nekonjugovaných steroidů, hydrolýzu a následné stanovení uvolněných
nekonjugovaných steroidů.
Cílem disertační práce bylo vypracování nových vysoce citlivých a selektivních metodik
stanovení neuroaktivních steroidů a zvláště jejich polárních konjugátů. Metodiky jsou
založeny na využití plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Originální metodiky mají
sloužit pro další výzkum fyziologie neuroaktivních steroidů u člověka i pro potřeby klinické
praxe v diagnostice onemocnění nervového systému.
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SEZNAM ZKRATEK
NAS

neuroaktivní steroidy

CNS

centrální nervový systém

GABA-receptory

receptory pro kyselinu γ-amino máselnou

NMDA-receptory

receptory pro N-methyl-D-aspartát

3β-HSD

3β-hydroxysteroidní dehydrogenáza

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

GC-MS

plynová chromatografie s hmotnostní detekcí

LF

luteální fáze menstruačního cyklu

FF

folikulární fáze menstruačního cyklu

PI

pregnanolonové izomery

Preg

pregnenolon

PregS

pregnenolonsulfát

17-OH-Preg

17-hydroxypregnenolon

17-OH-PregS

17-hydroxypregnenolonsulfát

DHEA

dehyroepiandrosteron

DHEAS

dehyroepiandrosteronsulfát

P3α5α

allopregnanolonu

P3β5α

isopregnanolonu

P3α5β

pregnanolonu

P3β5β

epipregnanolonu

EpiT

epitestosteron
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1 ÚVOD
Stanovení základního spektra steroidních hormonů, které zahrnuje hlavní androgeny,
estrogeny, gestageny a některé mineralokortikoidy a glukokortikoidy, mají dnes v nabídce
téměř všechny laboratoře klinické biochemie. Velký rozkvět v analýze steroidů byl
zaznamenán v 70. a 80. letech minulého stolení společně se zavedením imunoanalytických
metodik, zejména radioimunoanalýzy. Na rozdíl od předchozích chromatografických metodik
na tenké vrstvě, radioimunoanalytické metody se daly snadno automatizovat a dnes je na trhu
široká škála laboratorních kitů. S rozvojem stavu poznání na poli steroidního metabolismu
však přichází poptávka po nových vysoce selektivních a citlivých metodách stanovení tzv.
méně běžných steroidů často se vyskytujících v lidské cirkulaci v pikomolárních
koncentracích, pro které, vzhledem k jejich vzájemné podobnosti, není možné připravit
monoklonální protilátky. Mezi tyto látky, anglicky označované jako „less common“ či „less
current steroids“, patří skupina neuroaktivních steroidů.
Neuroaktivní steroidy se staly v minulých dvou dekádách předmětem zájmu
endokrinologů a biochemiků. Postupným odhalováním jejich fyziologických účinků spojeným
s nutností zdokonalování analytických postupů jejich detekce se však dostávají do povědomí i
v celé řadě dalších lékařských oborů.
Za neuroaktivní steroidy jsou považovány endogenní látky steroidní povahy ovlivňující
činnost nervového systému. Jsou tvořeny v endokrinních žlázách nebo přímo v centrálním
nervovém systému (CNS). Steroidy tvořené buňkami CNS se nazývají neurosteroidy. V roce
1980 uvádí termín neurosteroidy v české literatuře poprvé Schreiber (Schreiber 1980) a o rok
později je tento termín poprvé použit v literatuře zahraniční, a to v souvislosti s experimentem
podloženou hypotézou o přímé biosyntéze steroidů v mozku nezávisle na periferii (Corpechot,
Robel et al. 1981).
Na rozdíl od většiny běžných steroidních hormonů, které působí na intracelulární
receptory s následným ovlivněním genové exprese, účinkují většinou negenomovým
mechanismem a ovlivňují v obou směrech nervovou excitabilitu. Některé neuroaktivní
steroidy působí neuroaktivačně, jiné zase neuroinhibičně. Mohou vykazovat neuroprotektivní
účinky (Kimonides, Khatibi et al. 1998; Melcangi, Magnaghi et al. 1999; Lapchak, Chapman
et al. 2000; Kaasik, Kalda et al. 2001; Lockhart, Warner et al. 2002) nebo mohou být naopak
excitotoxické (Guarneri, Russo et al. 1998; Weaver, Wu et al. 1998; Cascio, Guarneri et al.
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2002). Neuroaktivní steroidy působí nejčastěji prostřednictvím modulace membránových
receptorů nervových buněk odpovědných za propustnost iontových kanálů.

1.1 Modulátory GABA-receptorů
Hlavní skupinu tvoří modulátory receptorů pro kyselinu γ-aminomáselnou (GABAreceptory) regulující propustnost buněčné membrány pro chloridové ionty. Zvýšení
propustnosti vede k membránové hyperpolarizaci a následně dochází k útlumu neuronální
excitability. Maximální odezva k neuroaktivním steroidům, zvláště k pregnanolonu, byla
pozorována u subtypu receptoru

4 3 . Podjednotky

jsou ovlivňovány pregnanolonem

v následující řadě 5 > 2 > 3 = 4 > 1 (Smith, Alder et al. 2001).
Ke skupině neuroinhibičních steroidů pozitivně modulujících GABA-receptory patří
zejména redukované metabolity progesteronu. Jedná se o jeho přímý metabolit 5αdihydroprogesteron a následné metabolity, pregnanolonové izomery (PI), zejména s
hydroxylem v poloze 3α- (Majewska 1990; Majewska and Vaupel 1991; Wang, Backstrom et
al. 2000). Asi nejvíce probádaným neuroaktivním steroidem pregnanového typu je
allopregnanolon (3α-hydroxy-5 -pregnan-20-on). Díky výše popsaným účinkům na GABAreceptor má analgetické účinky a jeho syntetický analog Eltanolon je využíván jako
intravenozní anestetikum (Albrecht, Hering et al. 1996). Zároveň jsou u allopregnanolonu
popsány antikonvulzivní účinky a jeho 3β-methylderivát Ganaxolon je užíván při tlumení
epileptických záchvatů (Nohria and Giller 2007). U pregnanolonu (3α-hydroxy-5β-pregnan20-on) byl kromě neuroinhibice způsobené aktivací GABA-receptorů zjištěn i další
mechanismus prostřednictvím inhibice receptorů pro N-methyl-D-aspartát (NMDA-receptory)
(Leskiewicz, Budziszewska et al. 1998) odpovědných za influx vápenatých iontů do buňky.
3 -PI zkracují periodu tzv. paradoxního spánku, snižují uvolňování acetylcholinu
v neokortexu a hipokampu, potlačují neurogenezi a zhoršují prostorovou paměť. Uvedené
účinky jsou zajišťovány prostřednictvím GABAA-receptorů (Mayo, George et al. 2003).
Pregnanolonové izomery s hydroxylem v poloze 3β-, epipregnanolon (3 -hydroxy-5 pregnan-20-on) a isopregnanolon (3β-hydroxy-5α-pregnan-20-on) jsou neúčinné, avšak
kompetují s allopregnanolonem o aktivní místa GABA-receptorů a působí tak neuroaktivačně
(Prince and Simmonds 1992; Wang, Backstrom et al. 2000; Wang, He et al. 2002; Lundgren,
Stromberg et al. 2003).
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Ke skupině neuroaktivačních negativních modulátorů GABA receptorů patří také polární
konjugáty steroidů, zvláště jejich sulfáty. Tyto konjugáty jsou přítomny v krevním oběhu
v koncentracích o více než dva řády vyšších ve srovnání s jejich volnými analogy. Konkrétně
se jedná o pregnenolonsulfát (PregS) (Majewska, Mienville et al. 1988; Shen, Mennerick et
al. 2000), dehydroepiandrosteron (DHEA) (Imamura and Prasad 1998) a jeho sulfát (DHEAS)
(Shen, Mennerick et al. 1999) a dále o konjugáty všech PI (Park-Chung, Malayev et al. 1999).
U posledně jmenovaných látek to znamená, že sulfatací neuroinhibičních 3α-hydroxyizomerů pregnanolonu dochází k obratu v jejich účinku na nervové buňky. Posun v rovnováze
volné neuroaktivní steroidy/konjugovaným neuroaktivním steroidům pak může specificky
působit v některých fyziologických stavech jako je těhotenství a porod, ale i u patologických
procesů v CNS jako jsou poporodní deprese (Majewska, Ford-Rice et al. 1989),
anxiodepresivní syndrom, epilepsie a další.

1.2 Modulátory NMDA-receptorů
Některé z výše uvedených neuroaktivních steroidů působí zároveň jako pozitivní
modulátory NMDA-receptorů regulující propustnost buněčné membrány pro ionty vápníku.
Zde má zvýšení propustnosti za následek aktivaci nervové činnosti, která však může být,
kromě příznivých efektů zahrnujících zlepšení paměti a kognitivních schopností, spojena i
s účinky excitotoxickými. Mezi steroidy patřící k této skupině se řadí především PregS (Wu,
Gibbs et al. 1991), DHEA (Bergeron, de Montigny et al. 1996; Debonnel, Bergeron et al.
1996) a DHEAS (Monnet, Mahe et al. 1995).
V případě sulfátů PI s polohou vodíku 5 - je situace složitější. Pregnanolonsulfát působí
v případě GABA-receptorů neuroaktivačně (Park-Chung, Malayev et al. 1999), zatímco
prostřednictvím modulace NMDA receptorů účinkuje neuroinhibičně (Perusquia and KubliGarfias 1992; Park-Chung, Wu et al. 1994; Malayev, Gibbs et al. 2002), podobně jako sulfát
epipregnanolonu (Park-Chung, Wu et al. 1997).

1.3 Interakce neuroaktivních steroidů s dalšími typy receptorů
Kromě účinků na neuronálních membránách se některé pregnanové steroidy váží i na
progesteronové intracelulární receptory a ovlivňují touto cestou mj. také genovou expresi
podjednotek GABAA-receptorů (Diano, Naftolin et al. 1997; Gu, Varoqueaux et al. 1999;
9
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Dubrovsky 2005). Je nutno zdůraznit, že NMDA-receptory i GABAA-receptory, jako dvojice
receptorů nejčastěji ovlivňovaná neuroaktivními steroidy, jsou přítomny i na periferii, tedy
mimo centrální nervový systém (Leung, Travis et al. 2002).
Pregnanové steroidy s konfigurací vodíků v poloze 5β i 5α - blokují také kalciové kanály
typu T v krysích periferních neuronech, které hrají důležitou roli při vnímání bolesti, přičemž
5β-izomery vykazují vyšší modulační účinnost (Todorovic, Pathirathna et al. 2004). Uvedený
mechanismus tedy vysvětluje antinociceptivní účinky pregnanových steroidů i na periferní
úrovni a to nezávisle na modulaci GABAA-receptorů. Je pravděpodobné, že tyto poznatky lze
využít i v klinické praxi, zejména v lokální anestézii, kdy lokální aplikace 5 β-pregnanového
steroidu pravděpodobně umožní blokovat přenos bolesti již na lokální úrovni, bez nutnosti
vyvolat celkovou anestézii.

1.4 Enzymy podílející se na biosyntéze neuroaktivních steroidů
Biosyntéza

neuroaktivních

steroidů

začíná

již

v prvním

metabolickém

kroku

steroidogeneze konverzí cholesterolsulfátu na pregnenolonsulfát (Obr. 1). V 5-en metabolické
cestě je dalším krokem hydroxylace enzymem C17-hydroxyláza-C17,20lyázou, jejímž
produktem je kromě neaktivního 17-hydroxypregnenolonsulfátu také dehydroepiandrosteron,
jehož sulfát je znám jako steroid negativně modulující GABA A-receptory. Důležitým
metabolickým krokem je konverze pregnenolonu na progesteron katalyzovaná enzymem 3βhydroxysteroidní dehydrogenázou 4/5-isomerázou (3β-HSD). Progesteron je prekurzorem
řady neuroaktivních pregnanových steroidů. Na jejich vlastní biosyntéze se v případě
redukční přeměny progesteronu, deoxykortikosteronu, kortizolu nebo testosteronu podílejí
5 -a 5 - reduktáza s vysokou aktivitou v játrech, v buňkách nervového systému a ve tkáních
spojených s těhotenstvím a porodem. Oba enzymy nevratně konvertují progesteron na
příslušné

dihydroderiváty.

Poslední

metabolický

krok

odpovědný

za

biosyntézu

neuroaktivních pregnanových steroidů je vratný a zajišťují jej stereospecifické 3 α- a 3βhydroxysteroidní oxidoreduktázy (Obr. 2). (Starka, Sulcova et al. 1976)
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Obr. 1: Schéma steroidogeneze
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Obr. 2: Schéma biosyntézy neuroaktivních redukovaných metabolitů progesteronu

1.5 Biologické účinky neuroaktivních steroidů s ohledem na jejich původ
Jak již bylo řečeno, neuroaktivní steroidy jsou tvořeny jednak v endokrinních žlázách,
zejména v gonádách a nadledvinách, jednak v buňkách nervové soustavy. Biosyntéza probíhá
buď de novo z cholesterolu, nebo in situ z příslušných prekurzorů.
Vzhledem k převážné tvorbě neuroaktivních steroidů v gonádách, hladiny těchto steroidů
vykazují velmi zřetelnou pohlavní a věkovou závislost. U žen je největší podíl pregnanových
steroidů zastoupen metabolity progesteronu syntetizovaného v corpus luteum zejména
v luteální fázi menstruačního cyklu (Ottander, Poromaa et al. 2005). Dominantním
metabolitem pregnanového typu je allopregnanolon. (Hill, Popov et al. 2005). Podobně jako u
progesteronu, také u jeho redukovaných metabolitů je u žen pozorován pokles hladin s věkem
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i kvalitativní změny jejich působení po menopauze (Genazzani, Petraglia et al. 1998). Změny
v koncentraci pregnanolonových izomerů v důsledku změn koncentrací jejich společného
prekurzoru progesteronu jsou zřejmě příčinou premenstruačního syndromu žen. Pokles
v koncentracích příslušných steroidů je často doprovázen poklesem exprese podjednotek
GABAA-receptorů provázený abstinenčním efektem, což má za následek poměrně rychlé
navození návyku na tyto látky. Poruchy v synchronizaci uvedeného mechanismu mají za
následek různé neuropsychiatrické disbalance doprovázející nejen menstruační cyklus, ale i
jiné fyziologické nebo patologické situace, jako je těhotenství, porod, nástup menopauzy,
endokrinní onemocnění či stres (Brussaard and Koksma 2003). Gonadální pregnanové
steroidy pravděpodobně snadno překonávají hematoencefalickou bariéru, což dokládá studie
nalézající korelaci mezi aktivitou ovarií a koncentrací pregnanových steroidů v různých
oblastech mozku (Bixo, Andersson et al. 1997).
Kůra nadledvin produkuje širokou škálu prekurzorů neuroaktivních steroidů. V 5-en cestě
je v nadledvinové zona fasciculata produkován v poměrně vysokých koncentracích
pregnenolonsulfát (40-800 nmol/l). Tento konjugát živě reaguje na stimulaci ACTH a
koreluje s hladinami kortizolu. Pregnenolonsulfát je z hlediska množství nejvýznamnějším
prekurzorem progesteronu a deoxykortikosteronu nadledvinového původu. Progesteron je pak
substrátem pro tvorbu 5 - a 5 -dihydroprogesteronu, dále neuroaktivních pregnanolonových
izomerů a konečně pregnandiolů. Uvedeným mechanismem lze snadno vysvětlit vyšší hladiny
mozkových pregnanových steroidů dokumentované u pacientů s diagnózami spojenými se
stresem. Tento mechanismus závisející na produkci neuroaktivních steroidů a jejich
prekurzorů vně CNS a na jejich transportu přes hematoencefalickou bariéru by mohl být
považován i za fyziologickou kompenzaci stresu. Stres vede ke zvýšené produkci
kortikosteroidů v plasmě i mozku. Kromě všeobecně známého stresového hormonu kortizolu
je ve zvýšené míře produkován i 11-deoxykortikosteron. 3 -Metabolity deoxykortikosteronu
mají anxiolytické a antikonvulzivní účinky zprostředkovávané GABA A-receptory. To by
mohlo mít význam při vysvětlení mechanismu některých patofyziologií spojených se
stresovými situacemi jako jsou epilepsie, panické poruchy, posttraumatický stres, deprese a
podobně. (Reddy 2006). Z literárních údajů je zřejmá souvislost produkce části pregnanových
neuroaktivních steroidů s činností nadledvin zejména u žen ve fertilním věku ve folikulární
fázi menstruačního cyklu (Hill, Popov et al. 2005), a dále u dětí, mužů a žen staršího věku.
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Nicméně, podíl pregnanových steroidů závislý na činnosti nadledvin je mnohem nižší ve
srovnání s podílem závislým na produkci v corpus luteum.
Významným objevem ve výzkumu biochemie neuroaktivních steroidů bylo odhalení
jejich biosyntézy přímo v buňkách CNS (Corpechot, Robel et al. 1981). Neurosteroidy v CNS
jsou syntetizovány v mitochondriích gliových buněk a neuronů mozkových i periferních
(Schumacher, Akwa et al. 2000). Jak prokázaly experimenty provedené na krysách, enzymy
nezbytné k syntéze neurosteroidů pregnanového typu jako jsou 3 -HSD a 5 -reduktáza typu
1(5 -R1) a 2 (5 -R2) jsou kromě mozku přítomny i v míše. Zatímco 5 -R1 byla zjištěna
zejména v gliových buňkách bílé hmoty, 5 -R2 byla nalezena ve oligodendrocytech,
neuronech

a astrocytech

hmoty

šedé.

Aktivita

3 -HSD

pak

byla

přítomna

v

oligodendrocytech, neuronech a astrocytech bílé i šedé hmoty. Důležitým systémem
zprostředkovávajícím změnu nebo dokonce zvrat neuromodulačních účinků pregnanových
steroidů je soustava steroidních sulfatáz a sulfotransferáz. V buňkách CNS lze nalézt poměrně
vysokou sulfatázovou aktivitu, avšak spíše nižší aktivitu sulfotransferázovou. Biosyntéza
neurosteroidů v krysích mozcích již byla opakovaně studována, práce věnované produkci
neuroateroidů u primátů však stále chybí. Další nezcela probádanou problematikou zůstává
přechod neuroaktivních steroidů do mozku z cirkulace přes hematoencefalickou bariéru.

1.6 Metodika stanovení neuroaktivních steroidů
První systematické studie zaměřené na sledování fyziologických hladin volných i
konjugovaných pregnanových steroidů v mateřské a fetální cirkulaci, plodových obalech a
fetálních tkáních s využitím radioimunoanalýzy (RIA) nebo plynové chromatografie s detekcí
elektronového záchytu u fluorovaných derivátů steroidů se objevila v sedmdesátých letech
(Mickan and Zander 1979). Již v této době byly objeveny značné koncentrace volných i
konjugovaných pregnanolonových izomerů v mateřské cirkulaci a ve tkáních spojených
s těhotenstvím. Na druhé straně citlivost metodik nebyla dostatečná a spektrum nalezených
pregnanových steroidů proto nebylo úplné. Autoři se pouze v omezené míře zaměřili na
časové změny koncentrací těchto látek během těhotenství a při porodu. Největším
nedostatkem však byla v té době absence informací o neuroaktivním účinku uvedených látek
a z toho pak vyplývala z dnešního pohledu zcela nevyhovující interpretace jinak velmi
zajímavých výsledků.
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Zatímco fyziologické účinky neuroaktivních steroidů studované na zvířatech jsou do
značné míry prozkoumány, podobně jako farmakokinetika endogenních neuroaktivních
steroidů (Le Foll, Castel et al. 1997; Vanover 1997; Wang, Wahlstrom et al. 1997; Xu,
Imanishi et al. 1997; Kokate, Yamaguchi et al. 1998; Bitran, Dugan et al. 1999; Norberg,
Backstrom et al. 1999), publikace věnované přítomnosti těchto látek ve tkáních a tělních
tekutinách v souvislosti s lidskou fyziologií stejně jako studie věnované vztahům
neuroaktivních steroidů k patologiím CNS jsou zatím stále vzácné (Bicikova, Dibbelt et al.
1998; Romeo, Strohle et al. 1998; Bicikova, Tallova et al. 2000; Maayan, Yagorowski et al.
2000; Semeniuk, Jhangri et al. 2001; Heydari and Le Melledo 2002; Brambilla, Biggio et al.
2003; Strohle, Romeo et al. 2003; Sundstrom Poromaa, Smith et al. 2003). Problémem je
zřejmě náročná metodika analýzy látek účinných již od pikomolárních koncentrací. Počet
rychlých a zároveň spolehlivých postupů detekce volných (nekonjugovaných) neuroaktivních
steroidů je přitom stále nízký i když by jejich dostupnost umožnila využití stanovení
neuroaktivních steroidů v klinické praxi i při výzkumu fyziologických účinků neuroaktivních
steroidů u lidí in vivo.
Dosud bylo publikováno několik plynově chromatografických technik s hmotnostní
detekcí (GC-MS) stanovení některých pregnanolonových izomerů (Anderson, Baillie et al.
1990; Corpechot, Young et al. 1993; Cheney, Uzunov et al. 1995; Schutzer, Kerby et al. 1996;
Meng, Reyes et al. 1997; Meng, Reyes et al. 1997; Meng, Reyes et al. 1997; Romeo, Strohle
et al. 1998; Tjernberg, Edlund et al. 1998; Matsumoto, Uzunova et al. 1999; Kim, Zhang et al.
2000; Vallee, Rivera et al. 2000; Reddy, Kim et al. 2001; Vallee, Mayo et al. 2001; Strohle,
Romeo et al. 2003) a radioimunoanalytických metodik stanovení allopregnanolonu
(Corpechot, Young et al.; Bernardi, Salvestroni et al. 1998; Frye and Vongher 1999; Luisi,
Petraglia et al. 2000; Monteleone, Luisi et al. 2000) často s omezenou specifitou antiséra
(Torres, Ruiz et al. 2001) vyžadující předseparaci analytu vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií (HPLC) (Palumbo, Salvestroni et al. 1995; Pearson Murphy and Allison 2000)
nebo extrakci na pevné fázi či s manganistanovou oxidační eliminací zkříženě reagujících
látek (Purdy, Moore et al. 1990; Bicikova, Lapcik et al. 1995; Bicikova, Dibbelt et al. 1998;
Fadalti, Petraglia et al. 1999). Předseparace je však spolu s derivatizací krokem nezbytným
i u GC-MS analýzy (Anderson, Baillie et al. 1990; Corpechot, Young et al. 1993; Cheney,
Uzunov et al. 1995; Schutzer, Kerby et al. 1996; Romeo, Strohle et al. 1998; Tjernberg,
Edlund et al. 1998; Matsumoto, Uzunova et al. 1999; Kim, Zhang et al. 2000; Vallee, Rivera
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et al. 2000; Reddy, Kim et al. 2001; Vallee, Mayo et al. 2001; Strohle, Romeo et al. 2003).
V případě zbylých PI je situace ještě méně příznivá. Kromě jediné RIA metodiky
s nespecifickým antisérem proti třem izomerům pregnanolonu v kombinaci s HPLC
předseparací analytů (Pearson Murphy and Allison 2000), bylo stanovení zbylých PI popsáno
jen v několika pracích s využitím GC-MS analýzy (Schutzer, Kerby et al. 1996; Romeo,
Strohle et al. 1998; Hill, Bilek et al. 2000; Kim, Zhang et al. 2000; Vallee, Rivera et al. 2000;
Strohle, Romeo et al. 2003). U konjugátů pregnanolonových isomerů byla zatím popsána jen
jedna metodika založená na kyselé hydrolýze s následným GC-MS stanovením uvolněných
steroidů (Hill, Bilek et al. 2000).
V rámci mé diplomové práce byla vyvinuta radioimunoanalýza pregnenolonsulfátu
s využitím zkřížené reaktivity antiséra proti pregnenolonu (Hill M, Havlikova H, et al. 2002).
Bylo prokázáno, že vzhledem k o několik řádů vyšším koncentracím sulfátu v krevním oběhu
lze příspěvek volného analogu v analýze zanedbat a není nutná předseparace analytu.
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2 CÍL PRÁCE
Cílem disertační práce bylo vypracování nových vysoce citlivých a selektivních metodik
stanovení neuroaktivních steroidů a zejména jejich polárních konjugátů, tj. sulfátů a
glukuronidů, s využitím plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) v tělních
tekutinách i tkáních. Originální metodiky mají sloužit pro další výzkum fyziologie
neuroaktivních steroidů na zvířecích modelech nebo přímo u člověka. Poznatky získané
sledováním fyziologie a farmakokinetiky neuroaktivních steroidů lze využít pro potřeby
klinické praxe nejen při diagnostice onemocnění nervového systému jako je Alzheimerova
choroba nebo epilepsie, ale také v porodnictví při odhadu termínu porodu a ve výzkumu
mechanismu poporodních depresí.
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3 PŘEHLED VÝSLEDKŮ A JEJICH DISKUSE
3.1 Neuroaktivní pregnanolonové izomery a jejich sulfáty u žen ve fertilním věku
(Příloha 1: Havlíková H, Hill M, Kancheva L, Vrbíková J, Pouzar V, Černý I, Kancheva R, and Stárka
L (2006) Serum profiles of free and conjugated neuroactive pregnanolone isomers in non-pregnant
women of fertile age. JCEM, 91(8): 3092-3099)

Z literatury je známo, že 3α-hydroxylované izomery pregnanolonu působí neuroinhibičně
prostřednictvím GABAA-receptoru, zatímco 3β-hydroxylované izomery pregnanolonu
a zároveň sulfáty všech těchto látek vykazují opačný účinek. Změny v hladinách jednotlivých
PI a zejména pak posun rovnováhy mezi sulfáty a volnými analogy mohou hrát roli například
v průběhu těhotenství a v načasování porodu nebo se mohou účastnit některých patologických
procesů v CNS, jako je anxiodepresivní syndrom, poporodní deprese, katameniální epilepsie
nebo premenstruační syndrom.
Metoda simultánního stanovení všech čtyř PI a současně jejich sulfátů dosud nebyla
popsána. Nalezené hladiny PI v krevním oběhu a odhalení metabolismu těchto steroidů
u zdravých jedinců budou sloužit v dalších studiích jako výchozí hodnoty.
S využitím GC-MS byly stanoveny hladiny allopregnanolonu (P3α5α), isopregnanolonu
(P3β5α), pregnanolonu (P3α5β), epipregnanolonu (P3β5β), pregnenolonu a estradiolu v séru
15 žen ve folikulární fázi (FF) a 16 žen v luteální fázi (LF) menstruačního cyklu. Nově
vyvinutou metodou byly stanoveny i hladiny jejich polárních konjugátů. Příprava vzorku
zahrnuje étherovou extrakci volných steroidů z matrice. Vodná fáze obsahující steroidní
sulfáty byla dále podrobena tzv. methanolýze (Dehennin, Lafarge et al. 1996). Tato metoda
využívá hydrolýzy sulfátové skupiny 1M trimetylchlorsilanem v metanolu. Volné produkty
hydrolýzy byly pak následně stanoveny pomocí GC-MS. Před GC-MS analýzou byly vzorky
derivatizovány pomocí Sylonu BFT za vzniku příslušných TMS-derivátů. Použitý analyzátor
od firmy Shimadzu je sestaven z plynového chromatografu opatřeného automatickou regulací
průtoku a autosamplerem a z detektoru s kvadrupólovým hmotnostním filtrem separujícím
ionty v časově konstantním elektrickém poli při 70 eV. V případě pregnanolonových izomerů
P3α5α, P3α5β a P3β5β byly snímány molekulové fragmenty o efektivní hmotnosti m/z = 300
a 275, v případě izomeru P3β5α byly snímány fragmenty o m/z = 375 a 300.
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Získaná data byla podrobena statistické analýze s následujícími výsledky:
Sérové hladiny konjugovaných PI byly o jeden až tři řády vyšší, než hladiny jejich
volných analogů. Bylo prokázáno, že PI včetně jejich polárních konjugátů kopírují profil
hladiny progesteronu v průběhu menstruačního cyklu. Pozitivní korelace hladin PI
s hladinami pregnenolon-sulfátu a zároveň nezávislost na věku a hladinách progesteronu ve
FF ukazují na adrenální původ PI ve FF menstruačního cyklu. Na druhé straně v LF byla
pozorována závislost PI na progesteronu a nezávislost na pregnenolonsulfátu, což poukazuje
na gonadální původ PI v LF menstruačního cyklu. Bez ohledu na fázi menstruačního cyklu
hladiny neuroativačních PI výrazně převyšují hladiny neuroinhibičních PI. Podobné hodnoty
poměrů kojugovaných/volným steroidům u 3β-PI a pregnenolonu podporují myšlenku
analogického

působení

3β-hydroxysteroidní

oxidoreduktázy

a

3β-hydroxysteroidní

dehydrogenázy. Z extrémně vysokých hodnot poměrů sulfátu pregnanolonu/volnému analogu
vyplývá, že převážná většina progesteronu je metabolizována cestou progesteron
dihydroprogesteron

konjugovaný

pregnanolon

pregnanolon.

5β-

Sulfatace

pregnanolonových izomerů a zejména pregnanolonu tedy reguluje hladiny volných PI a
omezuje biosyntézu estradiolu prostřednictvím degradace progesteronu.

3.2 Stanovení 17-hydroxypregnenolonsulfátu
(Příloha 2: Včeláková H, Hill M, Lapčík O, Pařízek A (2007) Determination of 17 Hydroxypregnenolone Sulfate and Its Application in Diagnostics. Steroids, 72: 323-327)

17-hydroxypregnenolon (17-OH-Preg) je důležitým meziproduktem adrenální i gonadální
metabolické dráhy steroidů. V rámci mého doktorantského studia byla vyvinuta nová metoda
stanovení 17-hydroxypregnenolonsulfátu (17-OH-PregS) využívající hydrolýzy sulfátové
skupiny pomocí methanolýzy (Dehennin, Lafarge et al. 1996) s následným stanovením
vzniklého volného analogu pomocí dostupné radioimunoanalýzy (Hill, Hampl et al. 1999).
Jedná se o kompetitivní RIA s radioligandem značeným izotopem

125

I. Vzhledem k tomu, že

se používá polyklonální antisérum proti 17-hydroxypregnenolon-19-CMO:BSA se značně
vysokou zkříženou reaktivitou proti 17-hydroxyprogesteronu, je nutné před zavedením do
RIA vysytit nespecifickou populaci antiséra přídavkem tohoto hlavního zkříženě reagujícího
steroidu.
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Metoda slouží jako diagnostický nástroj pro odhalování endokrinopatií spojených
s poruchami systému sulfatáza-sulfotransferáza a kongenitální adrenální hyperplazie. Hladiny
17-OH-PregS u novorozenců a dětí již byly popsány. Úkolem této studie bylo doplnění
informace o hladinách 17-OH-PregS u dospělých mužů a žen (i s ohledem na fázi
menstruačního cyklu), sledování vývoje hladin v průběhu těhotenství v mateřském séru a
odhad hlavní metabolické dráhy jeho biosyntézy.
Hladiny 17-OH-PregS byly zhruba trojnásobkem hladin 17-OH-Preg ve všech věkových
skupinách na rozdíl od poměrů mezi sulfáty a volnými analogy u pregnanolonu a DHEA,
které se pohybují o jeden až dva řády výše. Vývoj hladin 17-OH-PregS během těhotenství
vykazoval významné minimum mezi 5. a 6. měsícem s poklesem na zhruba poloviční hodnotu
proti počátku gravidity. Silná korelace mezi PregS a 17-OH-PregS v luteální fázi a absence
korelací mezi 17-OH-PregS a 17-OH-Preg a mezi 17-OH-PregS a DHEAS naznačují spíše
přímou konverzi PregS na 17-OH-PregS jako hlavní biosyntetickou cestu jeho vzniku. Pro
tuto skutečnost svědčí dále nízký poměr mezi hladinami sulfátu a volného 17-OH-Preg
ve srovnání se zbývajícími 3α-hydroxy5-en steroidy stejně jako silné korelace mezi volnými
3α-hydroxy-5-en steroidy.

3.3 Pregnenolonsulfát – nejen neuroaktivní steroid
(Příloha 3: Havlíková H, Hill M, Hampl R, Stárka L (2002) Sex- and age-related changes in
epitestosterone in relation to pregnenolone sulfate and testosterone in normal subjects. JCEM 87:
2225-2231)

V úvodu práce byl pregnenolonsulfát prezentován jako významný neuroaktivační
negativní

modulátor GABA receptorů. Tento

steroid

cirkuluje v krevním

oběhu

v koncentracích zhruba o dva řády vyšších než jeho volný analog a díky svému postavením
na samém počátku steroidogeneze má příležitost zasahovat do biosyntézy celé řady dalších
steroidů. V této části práce bude diskutován jeho vztah k méně známému antiandrogenu
epitestosteronu (EpiT).
EpiT pochází z pregnenolonu, jehož část je u lidí přeměněna na 5-androsten-3β,17α-diol,
který je substrátem pro 3β-hydroxysteroidní dehydrogenázu 4/5-isomerázu tvořící EpiT
jakožto boční produkt syntézy DHEA, androstendionu a testosteronu (Weusten, Legemaat et
al. 1989). Hlavní podíl EpiT je tvořen v Leydigových buňkách (Dehennin 1993), částečně
však může být adrenálního původu. Protože pregnenolon se vyskytuje hlavně ve formě svého
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sulfátu, který je rovněž adrenálního původu, nabízí se myšlenka, zda může být PregS
prekurzorem v biosyntéze EpiT.
Pomocí

radioimunoanalýz

vyvinutých

na

Oddělení

steroidních

hormonů

Endokrinologického ústavu v Praze (Hampl, Dvorak et al. 1978; Bilek, Hampl et al. 1987;
Bicikova, Szamel et al. 2001) byly ve skupině 386 zdravých mužů a 211 žen všech věkových
kategorií změřeny hladiny epitestosteronu, PregS a testosteronu. Byla popsána věková
závislost hladin EpiT a PregS a následně byl odhalen vztah mezi oběma steroidy přítomnými
v krevním oběhu.
Zatímco u žen hladiny PregS dosahují výrazného maxima kolem 30. roku života a poté
opět prudce klesají, u mužů relativně vysoké hladiny přetrvávají zhruba od 30. do 55. roku
života a teprve poté klesají. U věkové závislosti hladin epitestoronu bylo dosaženo maxima
u mužů kolem 35. roku života, zatímco u žen již o 15 let dříve. Zvláštností je výrazně rostoucí
trend v hladinách EpiT u žen po 60. roku života. Kromě prepubertálních hladin jsou hladiny
EpiT u mužů 5 až 10 krát nižší než hladiny testosteronu. U žen jsou hladiny obou steroidů od
konce puberty ke stáří srovnatelné. U prepubertálních dívek a postmenopauzálních žen
hladiny EpiT značně převládají.
Byla nalezena pozitivní korelace mezi hladinami EpiT a PregS v séru mužů; u žen však
tyto hladiny spolu nekorelují. Z nalezených výsledků nelze vyvodit jednoznačný závěr. Nabízí
se možnost, že EpiT je u žen a mužů tvořen různou cestou. Absence korelace mezi hladinami
EpiT a PregS u žen vylučuje hlavní účast nadledvin v biosyntéze EpiT. Hlavní podíl EpiT
u žen patrně vzniká jako boční produkt klasické cesty biosyntézy androgenů s pomocí enzymu
17α-hydroxisteroidní oxidoreduktázy. Poslední možností zůstává konverze testosteronu
na EpiT přes androstendion s následnou 17α redukcí, která byla popsána u jiných
živočišných druhů.
Na okraj lze zmínit, že stanovení EpiT v moči se využívá k odhalení dopingu
testosteronem. Test je založen na empirické zkušenosti, že při dopingu testosteronem se na
rozdíl od hladin testosteronu koncentrace EpiT nemění, díky odlišné biosyntetické cestě, čímž
výrazně stoupá poměr testosteronu/EpiT. Výsledky této studie ale tento test trochu
zpochybňují. Nalezenou skutečnost je potřeba ještě důkladněji prověřit.
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3.4 Stanovení neurosteroidů v krysích mozcích
(Příloha 4: Ebner MJ, Corol DI, Havlikova H, Honour JW, Fry JP (2006) Identification of
neuroactive steroids and their precursors and metabolites in adult male rat brain. Endocrinology 147:
179-190)

Již dříve bylo prokázáno, že některé steroidy se vyskytují v mozku nezávisle na činnosti
periferních tkání (Corpechot, Robel et al. 1981; Corpechot, Synguelakis et al. 1983;
Corpechot, Young et al. 1993). Jako první byly v mozku prokázány pregnenolon
a dehydroepiandrosteron současně s jejich sulfáty (Corpechot, Robel et al. 1981; Corpechot,
Synguelakis et al. 1983). Jejich hladiny se neměnily ani u adrenalektomovaných a
gonadektomovaných jedinců. Komplexní zastoupení steroidů v mozku savců však dosud
nebylo popsáno, což zatím znemožňuje plně porozumět metabolismu a funkci neurosteroidů,
případně jak jejich účinky pozitivně ovlivňovat.
Nedostatek informací o steroidním zastoupení v mozkové tkáni pramení především
z technických obtíží jejich stanovení v tak nízkých koncentracích ve tkáni bohaté na lipidy
a zejména cholesterol. Preanalytická část stanovení zahrnuje několikanásobné extrakce,
případně kapalinovou chromatografii před samotnou radioimunoanalýzou, která je
považována obecně za selektivní, vysoce citlivou metodu stanovení steroidů. V tomto případě
však díky velmi nízkým koncentracím analytu či případným zkříženým reakcím použitých
antisér a nakonec i hojného výskytu artefaktů často selhává. Vhodnější metodou stanovení je
využití GC-MS, která však zahrnuje nutnou derivatizaci vzorku před nástřikem do kolony
GC.
V rámci mé stáže v laboratoři Prof J. P. Frye (Katedra fyziologie, University College of
London) byla detailně popsána metoda GC-MS stanovení široké škály neurosteroidů včetně
jejich možných prekurzorů a metabolitů v mozcích dospělých krysích samců. Dále pak byla
studována přítomnost neuroaktivních sulfátových konjugátů. Hledané steroidy byly vybrány
jako produkty známých enzymových pochodů v savčích mozcích a periferních endokrinních
drah.
Navržený postup zahrnuje ethanolovou extrakci steroidů z mozkové tkáně následovanou
několikanásobným přečištěním extraktu od lipidických složek založeném na hydrofóbních
interakcích vytřepáváním do isooktanu. Steroidní sulfáty byly od frakce volných steroidů
odděleny pomocí iontově-selektivní chromatografie a dále solvolyzovány v kyselém
ethylacetátu za přítomnosti Na2SO4. Před GC-MS analýzou byly vzorky derivatizovány
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pomocí MO-TMSI (methoxyaminhydrochlorid, trimethylsilylimidazol) nebo pomocí HFBA
(anhydrid kyseliny heptafluoromáselné).
Při prvotní analýze extraktu krysích mozků, která byla založena na identifikaci steroidů
pomocí dvou iontových fragmentů, bylo nalezeno 32 volných steroidů a 23 steroidních
sulfátů. Při dalších precizněji provedených analýzách založených na identifikaci pomocí tří
iontových fragmentů byla potvrzena přítomnost 17 volných steroidů a pouze jediného sulfátu,
DHEAS. Některé steroidy byly nalezeny za současné přítomnosti jejich prekursorů, což
naznačuje možnost jejich tvorby přímo v buňkách CNS, zatímco ostatní mohou být
endokrinního původu a vstupovat do mozku přes hematoencefalickou bariéru z periferie.
Zajímavostí je absence pregnenolonsulfátu mezi nalezenými steroidy v této studii narozdíl
od některých dřívějších studií (Corpechot, Young et al. 1993; Mathur, Prasad et al. 1993;
Liere, Akwa et al. 2000). V těchto studiích byla frakce sulfátů oddělena extrakcí nebo
chromatografií založenou na hydrofobních interakcích, což mohlo mít za následek chybné
měření PregS, kdy je vlastně stanoven jeho volný analog po solvolýze. Při těchto měřeních
patrně došlo ke kontaminaci vzorku volným pregnenolonem přítomným v mozkové tkáni,
nebo jiným solvolyzovaným konjugátem. Přímou radioimunoanalýzou PregS v krysím mozku
bylo nalezeno méně než 0,4 ng/g tkáně (Higashi, Daifu et al. 2003). Při stanovení novou GCMS metodou v naší studii hladina PregS nepřekročila detekční limit 0,05 ng/g tkáně.
Výsledek podporuje domněnku, že v buňkách CNS lze nalézt poměrně vysokou sulfatázovou
aktivitu, avšak spíše nižší aktivitu sulfotransferázovou.
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4 ZÁVĚR
Novou kapitolou ve výzkumu steroidů jsou zejména neuroaktivní steroidy. V této oblasti
se objevila řada zásadních otázek, jako je vztah neuroaktivních steroidů k anxiodepresivnímu
syndromu, epilepsii, poporodním depresím, a dalším onemocněním či funčním poruchám
CNS. Otázkou rovněž zůstává úloha pregnanolonových izomerů ve fyziologii lidského
porodu, která pravděpodobně závisí i na změnách aktivit enzymů regulujících poměr
neuroaktivačních a neuroinhibičních steroidů. V tomto případě jde konkrétně o poměry
sulfotransferáza/sulfatáza, 3

a3

hydroxysteroidní oxidoreduktáza a 5 - a 5 - reduktáza.

S ohledem na výše uvedené otázky byla v rámci disertační práce vyvinuta a ověřena řada
postupů analýzy méně často stanovovaných či dosud nestanovovaných steroidů a jejich
polárních konjugátů v tělních tekutinách a ve tkáních.
První skupinu tvořily látky donedávna považované za biologicky neúčinné jako jsou
neuroaktivní sulfáty pregnanolonových izomerů či pregnenolonsulfát. Druhou skupinu tvořily
steroidy, u nichž byl předpokládán jejich diagnostický přínos, avšak pro náročnost stanovení
nebyly běžně měřeny jako jsou 17-hydroxypregnenolonsulfát či epitestosteron. V případě
epitestosteronu šlo o modifikaci metodiky stanovení v séru pro měření tohoto steroidu a
příbuzných látek ve tkáni prostaty s vysokou koncentrací zkříženě reagujících látek. Kromě
lidských tělních tekutin byla vypracována a publikována metodika simultánního stanovení
řady neuroaktivních steroidů, jejich prekurzorů a metabolitů v mozcích krysích samců.
Výsledky naznačovaly jak tvorbu neuroaktivních steroidů v buňkách CNS tak i jejich průnik
přes hematoencefalickou bariéru z periferie.
Metodiky měření steroidů původně vyvinuté pro potřeby výzkumu jejich fysiologických
účinků a metabolismu byly v některých případech zavedeny i jako nová rutinní stanovení v
klinické praxi (pregnenolonsulfát, 17-hydroxypregnenolonsulfát, allopregnanolon). Výzkum
fyziologie méně často stanovovaných steroidů přinesl řadu nových vědeckých poznatků jako
byl důkaz antiandrogenních účinků epitestosteronu či poznatky o inhibici některých enzymů
steroidogeneze. Pokud jde o steroidy neuroaktivní, byla v návaznosti na disertační práci
publikována série zásadních prací jako je práce o pregnanolonových izomerech v těhotenství
a okolo porodu, dokumentující výrazné změny aktivit enzymů regulujících poměr
neuroaktivačních a neuroinhibičních steroidů. Uvedené práce odpovídají na otázky spojené
s úlohou steroidogeneze v mechanismu iniciace lidského porodu. Přínosem v oblasti klinické
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biochemie a endokrinologie je zejména pečlivé vyhodnocení věkových závislostí
a pohlavních rozdílů u 17-hydroxypregnenolonsulfátu, pregnenolonsulfátu.
Práce vzniklé v souvislosti s disertační prací přinesly poznatky využitelné v několika
oblastech medicíny a farmakologie. Například práce studující závislosti ve hladinách volných
a konjugovaných pregnanolonových izomerů na pohlaví dále na menstruačním cyklu či na
stupni těhotenství umožnily vysvětlit jak mechanismus krátkého a zároveň intenzivního
účinku některých anestetik (Eltanolon), tak původ různých proporcí jednotlivých izomerů
v uvedených fyziologických stavech. Tyto práce rovněž přispěly k navržení hypotézy o roli
pregnanolonu ve vztahu k termínu porodu, která byla později podpořena i studiemi jiných
autorů.
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