
Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a ekologické výchovy 

Výzkum významu steroidních hormonů pro chování 

primátů - metody a interpretace. 

v 

Autor: Barbora Štětinová 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 

Praha 2007 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. 

RNDr. Václava Vančaty, Csc. V práci jsem použila informační zdroje uvedené 

v seznamu. 

Praha, 21.listopadu 2007 

I 
V 



1 Úvod 3 

2 Hormony 4 

2.1 Steroidní hormony 6 

2.2 Adrenokortikoidní hormony - kortizol 9 

2.3 Gonadální hormony - testosteron 10 

3 Vliv steroidních hormonů na chování 12 

3.1 Monitorování stresu 14 

3.2 Agrese, kompetice, testosterone 17 

3.3 Reprodukční podmínky 20 

4.1 Způsoby odběru (sběru) podle typu vzorku 21 

4.1.1 Krev 21 

4.1.2 Mozkomíšní mok 22 

4.1.3 Sliny 22 

4.1.4 Moč 22 

4.1.5 Výkaly (fekálie) 23 

4.2 Časové zpoždění exkrece 24 

4.3 Standardizace sběru vzorků 25 

4.4 Vliv nestrávených zbytků potravy na hladinu steroidů v moči a ve fekáliích 

26 

5 Metody uchovávání vzorku 27 

5.1 Stabilita steroidů 27 

5.2 Způsoby uchovávání vzorků v terénu 27 

6 Metody extrakce 29 

6.1 Metody extrakce v terénu 29 

7 Analýza vzorků . 31 

7.2 Specifičnost imunoanalýzy 32 

7.3 Radioimunoanalýza (radioimmunoassay, RIA) 33 

7.3.1 Historie vývoje 33 

7.3.2 Nevýhody použití radioimunnoanalýzy 34 

7.4 Enzymová imunoanalýza 34 

1 



8 Metodika analýzy 36 

8.1 Metody analýzy vzorků moči 36 

8.2 Metody analýzy vzorků výkalů 37 

9 Závěr 39 

10 Anotace 41 

11 Obrázky a tabulky 42 

12 Seznam informačních zdrojů 43 

2 



1 Úvod 
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala steroidní hormony, protože jsou 

předmětem studia biochemie. Biochemie je věda, která se řadí jak mezi vědy 

biologické (zkoumá totiž živou přírodu) , tak mezi chemické obory (protože se 

zabývá chemickými přeměnami). A protože jsem studentkou oboru biologie -

chemie, jsem chycena mezi tyto dva světy a chtěla jsem využít co nejvíce ze svých 

znalostí z obou těchto oborů. 

Výzkum významu steroidních hormonů je ovšem velmi široké téma. Já jsem se 

proto soustředila především na neinvasivní metody výzkumu, hlavně s důrazem a 

analýzu steroidních hormonů z moči a exkrementů, a to především testosteronu a 

kortizolu. A protože ve mně dřímá chemická strana osobnosti, soustředila jsem se 

spíše na metodologickou část výzkumu steroidních hormonů. 

Publikací o významu steroidních hormonů po výzkum chování primátů je celá 

řada, převážná většina pouze v anglickém jazyce, ale ucelená publikace o metodice 

výzkumu chybí. Pokusila jsem se proto o souhrn všech informací a jejich 

hodnocení z hlediska celku. 
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2 Hormony 
Hormony jsou tzv. signální molekuly, zajišťující u mnohobuněčných organismů 

komunikaci mezi buňkami, tkáněmi a orgány. Slouží k přenosu informací při 

koordinovaném řízení růstu, vývoje (tělesného i psychického), rozmnožování, 

homeostasy a vztahů organismu k jeho okolí. Účinek hormonů je cílený, neboť 

ovlivňuje jen ty buňky, které jsou vybaveny specifickými receptory schopnými 

hormon specificky reversibilně navázat a zahájit buněčnou odpověd na svou 

přítomnost. Receptory pro mnohé hormony (zejména bílkovinné a peptidové) jsou 

na vnějším povrchu membrány cílové buňky; jiné hormony procházejí buněčnou 

membránou a jejich receptory jsou v cytoplasmě cílové buňky (zejména steroidní 

hormony). Buňky mají obvykle receptory pro několik různých hormonů. U 

složitějších organismů je systém hormonální regulace uspořádán hierarchicky; 

nadřízené endokrinní žlázy (žlázy s vnitřní sekrecí) svými hormony (tzv.tropiny) 

řídí v podřízených endokrinních žlázách produkci efektorových (funkčních) 

hormonů, které pak ovlivňují buňky periferních tkání. U savců je hormonální 

systém řízen z hypotalamu, který reguluje činnost hlavní nadřízené endokrinní 

žlázy, hypofysy. Některé důležité endokrinní žlázy (slinivka břišní, příštitná žláza, 

aj.) však nejsou pod přímým vlivem hypothalamo-hypofysárního systému, ale 

uvolňují hormony na základě jiných podnětů (např. potrava, stres,aj.). 

Hormony můžeme dělit různými způsoby (Kodíček, 2004) : podle biologického 

mechanismu působení (hormony které ovlivňují aktivitu enzymů,hormony které ovlivňují 

propustnost buněčné membrány); podle vztahu buňky, která hormon vylučuje, a buňky, 

která hormonální podnět přijímá (hormony endokrinní, parakrinní, autokrinní); podle 

endokrinních žláz, které hormony produkují ( hormony hypothalamu, hormony 

adenohypofysy, hormony neurohypoíysy, hormony štítné žlázy, hormony 

příštítných tělísek, hormony dřeně a kůry nadledvin, hormony slinivky břišní, 

hormony samčích a samicích pohlavních žláz); podle chemické povahy (peptidové a 

bílkovinné, odvozené od aminokyselin, odvozené od mastných kyselin, hormony 

povahy bílkovinných látek). 
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Obr. 1.1 Rozdělení hormonů 

Hormony (rozdělení) 
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2.1 Steroidní hormony 

Steroidní hormony jsou chemicky steroidy s hormonální aktivitou. Chemicky jsou 

steroidy isoprenoidy, jejichž základní skelet tvoří nasycený tetracyklický uhlovodík 

steran. Jeho molekula je plochý cyklopentanoperhydrofenantrenový systém. 

Steroidy se liší počtem a pozicí substituentů a konfigurací jejich vazeb se skeletem a 

dále i počtem a pozicí dvojných vazeb ve steranovém systému. Hlavní skupinou 

steroidů jsou steroly (mezi které patří např.cholesterol), mezi další skupiny patří 

žlučové kyseliny, kalciferoly a v neposlední řadě steroidní hormony. Nejdůležitější 

jsou dvě skupiny steroidních hormonů: adrenokortikoidní hormony a gonadální 

hormony. 

Steroidní hormony, neboli steroidy, jsou lipofilní (v tucích rozpustní) látky, které 

v cílové buňce stimulují syntesu bílkovin. Procházejí snadno do nitra buněk, kde se 

váží na specifické bílkovinné receptory. Komplex hormonu s receptorem pak 

vstupuje do jádra, kde stimuluje synthesu specifické mRNA. 

Bez ohledu na charakter účinku hormonu je prvním stupněm jeho působení vždy 

předání informace v cílové buňce. Děje se to vazbou hormonu na specifický 

buněčný receptor. Tkáně jejichž buňky nemají žádné molekuly specifického 

receptoru, nemohou reagovat na odpovídající hormon. Buněčné receptory, které 

mohou vázat hormon s vysokou afinitou a specifitou, jsou bílkovinné struktury. 

Jelikož receptory rozeznávají specificky odpovídající hormony, mohou mít buňky 

receptory pro více hormonů. Další využití informace předané buňce hormonem 

prostřednictvím interakce s jejím hormonovým receptorem je zásadně odlišné pro 

hormony lipofilní a hydrofilní povahy (Vodrážka, 2002). Lipofilní hormony 

(tj.steroidy a hormony štítné žlázy) , v cílové tkáni po uvolnění z transportní 

bílkoviny, která je přenášena krví, procházejí lipidovou dvojvrstvou buněčné 

membrány a interagují s receptory, které jsou umístěny uvnitř buněk (hydrofilní, 

tedy peptidové, hormony neprocházejí buněčnými membránami). Účinek lipofilních 

hormonů spočívá v indukci biosynthesy specifických bílkovin. Tento regulační 

mechanismus se uplatňuje při přepisu (transkripci) genu, určujícího pořadí 
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aminokyselinových zbytků v požadované bílkovině, do mRNA. Tento proces 

probíhá v buněčném jádře, kam se musí dostat informace nesená hormonem a 

přijatá vnitrobuněčným receptorem. Komplex hormon-receptor proto musí projít 

jadernou membránou. Konečný efekt regulačního účinku lipofilních hormonů se 

projeví až po delší době, po hodinách (účinek hydrofilních hormonů je velmi 

rychlý, ve zlomku sekundy). 

Obr. 1.2 Srovnání mechanismu účinku lipofilních hormonů (steroidních) a hydrofilních hormonů 
(peptidových). Pravděpodobný řetězec umožňující přenos informace nesené steroidním hormonem, do 
jádra: Steroidní hormon (SH) projde buněčnou membránou a reaguje s receptorem (R ), umístěným 
v cytoplasmě buněk. Vzniklý komplex (SH-R) putuje k jádru buňky a přeměňuje se (dosud neznámým 
mechanismem) na aktivní komplex (SH-R)+. Ten projde dvojitou jadernou membránou s velkými póry 
z cytoplasmy do jádra, k receptorům umístěným na chromatinu. Tím dá popud ke kopírování řízeného 
genu do molekuly mRNA, čímž se zmnoží synthesa bílkoviny s požadovanou funkcí. Jakým 
mechanismem je kontrolován proces biosynthesy m RNA účinkem steroidních hormonů však není 
známo. (Vodrážka, 2002) 

transportní bílkovina 

Všechny steroidní hormony se tvoří s cholesterolu (podle schématu na Obr. 1.3). 

Struktury jednotlivých skupin steroidních hormonů jsou proto velmi podobné. 

Všechny steroidní hormony mají zachovalou cholestrolovou dvojnou vazbu a na 

uhlíku 17 mají kyslíkové funkce. 
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Obr. 1.3 Schéma tvorby steroidních hormonů z cholesterolu (Vodrážka, 2002). 
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Metabolismus všech steroidů , nebo isoprenoidů, je velice složitý mechanismus. 

K biosythese steroidů je zapotřebí základní stavební jednotka acetyl-CoA, 

vznikající v mitochondriích. Do cytosolu, kde biosynthesa steroidů probíhá, je 

acetyl-CoA přenášen karnitinem. K biosythese je díle zapotřebí redukovadlo 

(NADPH, redukovaná forma koenzymu nikotinamidadenindinukleotidfosfátu), 

energie (vnášená do reakce pomocí ATP). Celý proces biosythesy, katalyzované 

enzymy endoplasmatického retikula, probíhá vcelku jednoduše bez velkých 

energetických nároků. Je ovšem zajímavé, že komplikované steroidové skelety 

organismus lehce vyrábí, ale není schopen uskutečnit jejich úplné odbourávání. 

Proto si všechny produkty přeměn cholesterolu a jiných steroidů zachovávají 

steroidní skelet. Rozkládají ho až střevní bakterie a produkty odbourávání odcházejí 

z těla výkaly nebo část steroidních hormonů může být reabsorbována do 

enterohepatického oběhu, dále mohou být krví transportovány do ledvin a odtud 

vyloučeny močí. 
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2.2 Adrenokortikoidní hormony - kortizol 

Adrenokortikoidní hormony (kortikoidy, kortikosteroly, kortiny) jsou vylučovány 

kůrou nadledvin po stimulaci peptidovým hormonem ACTH. Známe více než 40 

kortikoidů. Většina z nich jsou meziprodukty vlastních hormonů kortizolu, 

kortikosteronu a aldosteronu, které se vylučují u člověka denně v množství 15,3 a 

0,3 mg; jejich produkce stoupá při fyzikálním a duševním stressu. I když jsou si 

všechny kortikoidy velice příbuzní existují dva funkčně odlišné typy těchto 

hormonů : glukokortikoidy a mineralokortikoidy. 

Glukokortikoidy regulují metabolismus sacharidů, jmenovitě provokují biosynthesu 

glykogenu. Brzdí proteosynthesu a podporují degradaci bílkovin na aminokyseliny, 

které se pak využívají jako prekursory pro výrobu glykogenu. Ten se ukládá 

v játrech a tím se současně brzdí periferní využívání glukózy (Vodrážka, 

2002).Mezi glukokortikoidy patří hlavně kortizol a kortikosteron. Oproti tomu 

mineralokortikoidy, jak napovídá jejich název, kontrolují metabolismus minerálních 

látek zadržováním iontů Na+, Cl" a HC03" ledvinami a vylučováním iontů K+ (tím 

dochází ke zvyšování krevního oběhu a krevního tlaku)(Vodrážka,2002). Mezi 

mineralokortikoidy patří například aldosteron. 

Ve své práci bych se chtěla soustředit na jeden adrenokortikoidní hormon -

kortizol (viz obr. 1.5). Kortizol, spolu s kortikosteronem, je produkován největší 

zónou kůry nadledvin zvanou zona fasciculata. Kortizol ovlivňuje metabolismus 

sacharidů (v játrech stimuluje glukogenezi), lipidů (aktivizuje tkáňovou lipázu a 

lipogenezi) a bílkovin (katabolismus bílkovin, štěpení bílkovin až na cukry). 

Zvyšuje také hladinu glukosy v krvi. Tento hormon, snižuje hladinu sodíku 

v extracelulární tekutině, tím také množství vody v těle a krevní tlak, ovlivňuje 

průtok krve ledvinou a zasahuje i do glomerulární filtrace. Tlumí zánětlivé a 

alergické procesy (má protizánětlivý a imunosupresivní účinek). Jak jsem již 

poznamenala dříve, má kortizol stále určitý klidový výdej, ale během dne se jeho 

koncentrace v těle mění (maximum je mezi 6 - 1 0 hodinou a minimum mezi 2 4 - 4 

hodinou)(Silbernagl a kol., 2004). Kortizol je hlavně stresový hormon (umožňuje 
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organismu vyrovnat se se zátěží). V případě působení stresoru je narušen 

cirkadiánní rytmus (denní rytmus, zhruba 24 hodin) a sekrece hormonu je 

episodická (pulzní). 

Obr. 1.4 kortizol 

OH 

2.3 Gonadální hormony - testosteron 

V samicím organismu, ve vaječnících, se tvoří dva fysiologicky odlišné 

gonadální hormony (pohlavní hormony): estrogeny (jako jsou estron, estradiol a 

estriol) a gestageny ( progesteron). V samčím organismu, ve varlatech, se tvoří 

hormony androgeny (testosteron). Pohlavní hormony ovlivňují normální vývoj a 

funkci pohlavních orgánů a určují tak samčí a samicí charakter organismu a 

vytváření sekundárních pohlavních znaků. Estrogeny jsou potřebné pro vývoj 

sekundárních pohlavních znaků a účastní se také vývoje vajíčka. Dále řídí průběh 

pohlavních cyklů (estrální cyklus -„říje", menstruační cyklus). Gestageny 

(progestageny) připravují děložní sliznici k zahnízdění oplozeného vajíčka a 

progesteron udržuje započaté těhotenství. Androgeny, jako je třeba testosteron, 

stimulují anabolické procesy, jako je např. výroba bílkovin (therapeutické využití 

jako preparáty stimulující produkci tělesných bílkovin). Testosteron (Obr. 1.4) je 

produkován v tzv. Leydigových buňkách. Ovlivňuje spermatogenezi a vývoj 

sekundárních pohlavních znaků. 
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Obr. 1.5 testosteron 



3 Vliv steroidních hormonů na chování 
Z evolučního hlediska vzbuzují hormony zájem, protože regulují reprodukci, 

vývoj a projevy chování. Velká škála endokrinních faktorů (včetně gonádních a 

adrenálních steroidů, hypofyzárních peptidů, růstových složek a neurotransmiterů ) 

je spojována s ekologickou a sociální variací. Steroidy a hypofýzární peptidy 

mohou být měřeny v séru, plazmě, moči, slinách a nebo, v případě steroidů, i ve 

výkalech. Zatímco neurotransmitery (ale ne všechny metabolity neurotransmiterů) 

musí být měřeny v mozkomíšním moku. Odběr vzorků krve a mozkomíšního moku 

vyžadují šipkování nebo chycení do pasti, zatímco moč a výkaly mohou být 

odebrány bez vyrušení zvířete (Whitten et al.,1998). 

Každý způsob odběru vzorků zobrazuje jiný fyziologický děj (viz.Obr. 2.1). 

načasování činnosti 

sekundy minuty hodiny dny 

Obr.2.1. načasování exkrece a činnosti 
hormonů (Whitten et al.,1998) 
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Každý způsob odběru vzorků zobrazuje jiný fyziologický děj (viz.Obr. 2.1). 

Koncentrace neurotransmiterů nebo jejich metabolitů v mozkomíšním moku 

ukazuje aktivitu specifických typů neuronů, ale je nespecifická pokud o jde o 

anatomickou lokalitu této aktivity. Mimoto koncentrace metabolitů 

neurotransmiterů v mozkomíšním moku jako 5-hydroxyindolová kyselina (5-

HIAA), produkt odbourávání serotoninu, zobrazuje metabolismus transmiterů i 

jejich vyloučení. Sérum a plazma obsahují hormony vyloučené do krevního oběhu 

z endokrinních orgánů jako jsou pohlavní orgány, kůra nadledvinek a hypofyza, 

spolu s růstovými látkami a dalšími substancemi vytvořenými různými druhy tkání. 

Postata činnosti většiny steroidních a peptidových hormonů je navázání se na 

jaderné nebo membránové receptory, které se liší koncentrací v průběhu času a tkáň 

od tkáně, jak již bylo řečeno v kapitole 1.1. Některé činnosti steroidů, hlavně těch 

v mozku, jsou závislé na lokálním metabolismu steroidů. Proto oběhové 

koncentrace poskytují více informací o regulaci a produkci hormonové sekrece než 

o činnosti hormonů. 

Další problém je časové zpoždění mezi hormonálním stimulem (připojení na 

receptor nebo další enzymatické reakce) a odezvou. Některé steroidní odezvy 

nastanou v okamžiku hormonálního stimulu, ale aktivita vyžadující genovou 

transkripci a proteinovou syntézu nastane až o 24-48 hodin později, často dlouho po 

tom se hormonální stimul zmizí (0'Malley et al., 1986). Koncentrace hormonů 

v moči a ve výkalech zobrazují celkovou sekreci a eliminaci hormonů po dobu 

několika hodin (viz.Obr. 2.2). Moč obsahuje rozpustné steroidy, peptidy a několik 

metabolitů neurotransmiterů, spolu s více rozpustnými steroidy z jater navázanými 

na glukonovou kyselinu nebo sulfát. Hormony se dostanou do gastrointestinálního 

traktu z krevního oběhu a ze žluči. Ačkoliv jsou proteiny dobře metabolizovány 

střevními bakteriemi, mohou být steroidy reabsorbovány do krevního oběhu, tím se 

prodlouží jejich přítomnost v těle. Konjugované i nekonjugované hormony jsou do 

výkalů vylučovány postupně u každého druhu jinak (což může ovlivnit výběr 

metodu stanovení). Toto uspořádání endokrinních činností ukazuje, že žádná 
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metoda nezobrazuje kompletní obraz hormonálních aktivit, ale spíše každá metoda 

zobrazuje jiný úhel pohledu na endokrinní systém. 

Obr.2.2 Cesty hormonální exkrece (Whitten et al.,1998); LIVER (játra), BLOOD (krev), KIDNEY (ledvina), 
URINE (moč), BILE (žluč), G.I.TRACT (gastrointestinální trakt), FECES (fekálie) 

Conjugation 
Metabolism 

Hydrolysis 
Conjugation 
Metabolism 

FECES 

3.1 Monitorování stresu 

Hormony vylučované jako odezva na vzrušení a stres jako kortikosteroidy, 

glukokortikoidy a adrenální steroidy také poskytují informace týkající se 

fyziologické pohody volně žijících zvířat. První terénní studie glukokortikoidů byly 

provedeny šipkováním divoce žijících samčích paviánů vMasai Mara Game 

Reserve in Kenya (Sapolsky, 1982, 1993). Tento výzkum využil skutečnosti, že 

anestesie, provedená pro stanovení bazálního kortizolu a stresové aktivity, vyvolává 

vzrůst hladiny sérového kortizolu. Porovnání sociálního postavení samců ukázalo, 

že vysoko postavení samci mají nižší hladinu kortizolu než níže postavení samci, 

ale jenom pokud je hierarchie stabilní. Tyto rozdíly glukokortioidové sekrece 

ukázali, že záleží méně na sociálním postavení, než na míře individuálních rozdílů 

jako je sociální průraznost a strategie rozmnožování (Sapolsky a Ray, 1989; Virgin 

a Sapolsky, 1997). Spojení měřitelných endokrinních rozdílů s rozdíly 

v i n d i v i d u á l n í m c h o v á n í , u k a z u j í z p ů s o b v ý z k u m u g e n e t i c k é h o z á k l a d u 

individuálních rozdílů v reprodukčním úspěchu. 
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Metoda šipkování , nicméně, omezuje informace o stresovosti následných 

událostí a jejich vlivu na reprodukci (Whitten et al, 1998). Neinvasivní metody 

dovolují souvislejší monitorování, které může být použito pro každodenní stanovení 

změn narůstajícího stresu. Vylučované kortikosteroidy mohou poskytovat lepší 

obraz celkového stresu než sérové kortikosteroidy, protože vyloučený vzorek 

reprezentuje narůstající sekreci v průběhu několika hodin. Protože vyloučené 

vzorky představují spoustu hodin sekrece, profily vyloučených hormonů nejsou 

přesně zrcadlovým obrazem sérových koncentrací, a proto každodenní korelace 

mezi sérovými a vyloučenými glukokortikoidy nejsou tak informativní jako 

korelace ovariálních steroidů. Studie na lidech okázaly, že kortizol v moči 

nekoreluje pouze se sérem bez kortizolu, ale i s celkovou produkcí kortizolu (Bartoň 

et al., 1993), objev který podporuje předpoklad, že vyloučené steroidy poskytují 

narůstající index aktivity nadledvinek. 

Nejdůležitější testy jsou ty, které zkoumají jestli vylučování kortikosteroidů 

ukazují stresové stavy nebo pohlavní zkušenosti. Ke stanovení citlivosti vůči stresu 

byly rovněž použity fyzické a sociální stresory. Disociační anestetika jsou dobře 

průkazné stresory, které vyvolávají sekreci kortizolu u primátů (Puri et al., 1981; 

Sapolsky, 1982). Trojnásobný nárůst hladiny kortizolu v moči a fekáliích po 

anestesii u šimpanzů v zajetí dokázal, že vyloučené steroidy dokazují stres 

prodělaný v krátké době. Jeden den po anestesii byl vypozorován nárůst kortizolu 

v moči, zatímco hladina kortizolu ve výkalech se zvýšila až za dva dny, tyto 

předpoklady ukazují rozdíly rychlosti vylučování steroidů v moči a ve fekáliích. 

Individuální rozdíly v počátečním kortizolu v moči a fekáliích dokazují, že 

vyloučené steroidy jsou vhodné na stanovení chronického i akutního stresu u 

šimpanzů. Procedury, jako je přemístění, fyzické omezení (bariérou), odebírání krve 

nebo chirurgický zákrok, byly také použity na studium stresových reakcí u 

kočkovitých šelem v zajetí (Carlstead et al., 1992), u makaků jávských (Croskett et 

al., 1993) a u mangabejů kouřových (Whitten, 1997). 
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Funkčnost kortikosteroidů v moči a ve fekáliích byla také stanovena 

pospojováním sociálního postavení a sociálních interakcí. Korelace se 

společenským postavením je pravděpodobně nejméně vyhovující metoda stanovení 

spolehlivosti vyloučených kortikosteroidů, kvůli souvislosti mezi sekrecí 

kortikosteroidů a mezi sociálním postavením, které kolísá v důsledku sociálního 

kontextu a stylu chování (Sapolsky, 1993). Vztah mezi kortikosteroidy v moči a 

fekáliích a mezi společenským postavením je značně odlišně popisován v mnoha 

studiích. U nejníže postavených samic a u agresivních samců s nestabilním 

postavením z polodivoké skupiny vlků byl kortizol v moči významně zvýšený 

(McLeod et al.,1996). Nicméně, u dalších společenských masožravců, byla 

pozorována opačná tendence : u samic promyky a divokého psa, nejvyšší hladina 

kortizolu v moči a kortikosteronu ve fekáliích byla u dominantních zvířat (Creel et 

al., 1996). U primátů byly výsledky ještě různorodější. Prolaktin a kortizol v moči 

se u různě postavených samic sumaterských makaků jávských neliší, ale nízko 

postavení samci mají podstatně vyšší hladinu kortizolu než vysoko postavení samci 

(van Schaik et al., 1991). Předběžná data o makaku jávském v zajetí, naznačují že 

nejvyšší hladiny kortizolu ve fekáliích jsou u středně postavených samic (Stavisky 

et al., 1997). Dodatečně u samců gorily horské nebyly žádné rozdíly v hladinách 

močového kortizolu v souvislosti s postavením, ačkoliv u pohlavně nezralých 

samců byla hladina kortizolu vyšší než u dospělých samců (Robbins and Czekala, 

1997). Tyto závěry předpokládají , že v počátečním stresu a v odpovědi na stres, 

hrají důležitou roli další faktory. Shodnější struktury byly vypozorovány při 

porovnání hladin vyloučených hormonů se sociálními interakcemi. Například bylo 

pozorováno nápadné zvýšení hladiny močového kortizolu u migrujících samců 

makaka jávského, u matky sledující únos jejího mláděte (van Schaik et al., 1991) 

nebo u podřízené samice šedého vlka sledující skupinový útok (McLeod et al., 

1991). Tyto závěry předkládají, že vylučované steroidy jsou jasněji spojeny se 

vztahy v chování než se sociálním statutem. 

Močové ketony jsou dalším možným měřítkem stresu, které bylo použito při 

stanovení nutričního stavu (kondice) divokých orangutanů (Knott, 1996, 1997). 
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Ketonové látky (acetooctová kyselina, P-hydroxymáselná kyselina a aceton) jsou 

produkty nadměrného metabolismu mastných kyselin tukové tkáně jako odezva na 

hladovění nebo karbohydrátovou deprivaci (Whitten et al., 1998). Také jsou 

běžným průvodním jevem ztráty váhy u savců. Produkce ketonů u orangutanů byla 

v terénu stanovena pomocí reageněních proužků na stanovení moči určených pro 

lékařské účely, tato metoda prokázala, že produkce ketonů souvisí s obdobím 

neúrody ovoce a s desetinásobně menším příjmem kalorií v období bohatém na 

ovoce než bylo předpokládáno. Významně nízké hladiny konjugátů estronu a 

absence páření ukazují, že energetická nerovnováha má významný vliv na plodnost 

(Knott, 1996). Všechna tato zjištění měla velký vliv na začlenění reageněních 

proužků do terénní práce biologů. Reagenční proužky jsou pro terénní analýzu moči 

ideální, protože ketony jsou nestabilní. Nicméně, reagenční proužky jsou určeny 

hlavně pro použití v lidské medicíně, proto před tím než je použijeme na analýzu 

moči méně příbuzných druhů, by všechny výsledky měly být potvrzeny 

standardizovaným stanovením (tj. radio- nebo enzymoimunoanalýza), a to i 

z důvodu, že v terénu se v moči mohou objevit substance, které mohou pozměnit 

kolorimetrickou reakci (Whitten et al., 1998). 

3.2 Agrese, kompetice, testosterone 

Testosterone je hormon, který bývá tradičně spojován s postavením a s agresí, ale 

tato spojení nemusí vždy přesná. Dřívější endokrinní studie se soustředily na 

korelaci mezi testosteronem a samčím postavením (Rose et al., 1978) v naději, že se 

podaří najít znaky prokazující vysoké postavení. Nicméně brzy se ukázalo, že 

mnoho z behaviorálních a endokrinních charakteristik dominantních jedinců byly 

spíše následky než příčiny sociálního postavení, ukazující variabilní a komplexní 

vztahy mezi testosteronem a agresí. Jelikož testosteron velmi citlivě reaguje na 

sociální kontext, vzrůstá následně po boji mezi samci a klesá jako reakce na 

porážku, normální zvýšení testosteronu mohou podporovat souvislé nepřátelství, ale 

ve skutečnosti nezpůsobují agresi nebo individuální rozdíly ve vyjádření agrese. 

Individuální rozdíly v hormonální odpovědi na stres jsou spojeny s rozdíly chování 
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jako jsou : schopnost vybrat si vyhrávající stranu a schopnost rozeznávat mezi 

výhružnými a neutrálními sociálními interakcemi. Nadměrná agrese, reaktivita a 

disperzní tendence jsou také spojeny s koncentracemi derivátů monoaminů 

v mozkomíšním moku, stabilní individuální vlastnosti, které se jeví, že mají silný 

genetický prvek (Higley et al„ 1991, 1992, 1993). 

Spojitost mezi sekrecí androgenů a reproduktivní agresí je podporovaná 

skutečností, že u druhů kde má čistě alfa samec přednostní právo na přístup k 

samicím je testosteron úzce spojen s postavením (Whitten et al., 1998). 

Nejextrémnější příklad fenoménu alfa samce je u mandrila, u kterého jsou značně 

vysoké hladiny testosteronu spojené s životem ve skupině, exkluzivní paternitou a 

s dalšími sekundárními sexuálními charakteristikami (Wickings, 1993). Individuální 

rozdíly v sekreci androgenů a fyzickým vývojem jsou dobře patrné před pubertou a 

tyto rozdíly zdá se jsou úzce spojeny se sociabilitou. 

Neinvasivní metody poskytují příležitost prozkoumat vztah androgenů a 

reprodukční kompetice. Vylučovaný testosterone může poskytovat jednotnější 

profil reaktivity androgenů v průběhu několika hodin. Terénní studie ukázaly, že 

samčí androgeny mohou být monitorovány neinvasivně u volně žijících populací 

primátů a ostatních savců (viz tab. 1)(Whitten et al, 1998). Většina analýz močového 

testosteronu nenašla odpovídající souvislost s postavením. U makaka jávského (van 

Schaik et al.,1991)a u gorily horské (Robbins a Czekala, 1997) testosterone 

nesouvisel s postavením, i když u samic i samců rypoše lysého souvisel testosteron 

s dominantním postavením i s rozmnožováním (Faulkes and Abott, 1997). Analýzy 

fekálního testosteronu ukázaly souvislost s postavením u vřešťana pláštíkového 

(Zucker et al., 1995) a u sifaka malého (Brockman et al., 1998). Ve skupinách 

vřešťana pláštíkového byl testosteron pozitivně spojen s postavením, ale nebyl ve 

shodě s měnícím se chováním v průběhu let a v sociálních skupinách. U sifaky se 

počáteční fekální testosteron mění s postavením a s věkem. Nárůsty fekálního 

testosteronu jsou spojovány s transferem samců, s vnitroskupinovou agresí , 
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vněskupinovým rozmnožováním a poklesy testosteronu jsou spojovány s obratem 

v postavení. 

Tab.l Applications of excreted steroids in the assessment of stress, status, and agresion (Whitten et al., 1998) 
Hormone/ 

Taxa Common name Species metabolite Application Reference 
Aves Spotted owl St rix occidentalis fC ACTH response, 

habitat distur-
bance 

Wasser et al., 
1997 

Mammalia 
Artiodactyla 

Bovidae Bighorn sheep Ovis canadensis fF, uF ACTH response Miller et al., 
1991 

Perissodactyla Elephant lj)xodonta afri uF ACTH response Brown et al.. 
Proboscidea cana, Elephas 

maximus 

ACTH response 
1995 

Carnivora 
Viverridae Dwarf mongoose Helogale paiyula uF Rank effects Creel et al., 1996 
Felidae Domestic cat. Felis carus. E uF ACTH response Carlstead et al., 

leopard cat. bengalensis, F. 
ACTH response 

1992 
cougar. Geof-
frey's cat 

concolor, F. cougar. Geof-
frey's cat geoffreyi 

Canidae Timber wolf Canis lupus uF Effects of aggres-
sion and rank 

McLeod eta!., 
1996 

African wild dog Lycaon plctus fC Stress of rank Creel etal., 1996 
Primates 

Creel etal., 1996 

Indriidae Verreaux's sifaka Propithecus ver-
ivauxl 

fT Male aggression, 
age, and rank 

Brockman et al.. 
1998 

Cal litr ichi- Cotton top Saguinus uF Reproductive Ziegler et al.. 
dae tamarin œdipus and social 1995 

Alouatta palliata fT 
group effects 

Black howler Alouatta palliata fT Age and rank 
effects 

Zucker et al., 
1996 

Cercopl- Longtail Macaca fasdeu- uF. uT, uPRL, fF Age, rank, and van Schaik et al.. 
thecinae macaque laris reproductive 

status effects, 
well-being 

1991: Crockett 
etal., 1993; 
Stavisky et al., 

fF 
1997 

Rhesus macaque Macaca mulacta fF Relation to cycle Stavisky, 1994 
Baboon Papio cyn- fT, fF Relation to con- Stavisky. 1994 

cephalus 
fF, fT 

ception 
Stavisky. 1994 

Sooty mangabey Cercocebus 
torquatus 

fF, fT Sampling effccts, 
amenorrhea 

Whitten and 
Russell, 1996: 

Pan troglodytes fF. uF 
Whitten, 1997 

Hominidae Chimpanzee Pan troglodytes fF. uF Baseline and 
anesthesia 
stress 

Whitten et al„ 
1998 

W. lowland Gorilla gorilla uF, uT Diurnal pattern. Czekalaet al., 
gorilla, moun- gorilla, G.g. puberty, rank 1994; Robbins 
tain gorilla beringel effects and Czekala, 

uK 
1997 

Orangutan Pongo pygmaeus uK Nutritional 
stress 

Knott, 1997 

1 Abbreviations used: fC. fecal C O T U « J » U : > U I U 

urinary prolactin; uT. urinary testosterone. 
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3.3 Reprodukční podmínky 

Prvním podnětem k vývoji neinvasivních metod výzkumu byla analýza 

ovariálního cyklu. Pro správnou představu o cyklických změnách sekrece 

ovariálních steroidů, které jsou doprovázeny zráním folikulů, ovulací a uhnízděním 

vajíčka, museli endokrinologové sbírat vzorky hormonů každých pár dní. To ovšem 

není u volně žijících zvířat příliš praktické. I u zvířat v zajetí, i když je zde možnost 

vytrénovat podstoupení odběrů krve s minimem stresu, existují limity frekvence a 

délky trvání u jednotlivých jedinců a druhů. Časté odběry vzorků mohou zmenšit 

počet řervených krvinek,a příliš dlouhé vzorkování může mít za následek kolaps 

cév. Všeobecně jsou krevní vzorky odebírány maximálně třikrát týdně, s možností 

denního odběru po pravděpodobnou dobu ovulace. 

Během let se analýza steroidních hormonů z moči a výkalů rozšířila, stala se 

levnější a dostupnější. Pro srovnáné steroidy z moči mohou poskytnout přesný 

obraz o ovulaci nebo těhotenství, stejně jako sérové steroidy. V devadesátých 

letech, před větším rozvojem metod analýzy moči v terénu, se příchod ovulace 

odhadoval podle pohlavní zduřeniny a nebo pozorování chování, ale tyto metody se 

staly nepřiměřenými pro vytváření vzoru sexuálního chování, když se při nich dalo 

velice snadno zaměnit fyziologický stav s aktivitou vedoucí k páření. Endokrinní 

hormonální profily dokázali daleko spojehlivěji stanovit reprodukční význam 

aktivit vedoucích k páření. Tak například doba páření kostarického vřešťana byla 

shodná s odpovídající hladinou fekálního estradiolu, ale absolutně bez pohlavního 

zduření (Whitten et al., 1998) 
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4 Metody odběru (sběru) vzorků 

Od divokých zvířat i zvířat žijících v zajetí se dají odebírat různé druhy vzorků. 

Všechny typy vzorků mohou poskytovat fyziologické informace; i když každý druh, 

lokalita i metodika výzkumu požadují rozdílná data. Níže je popis každého typu 

vzorku, užitelnost, výhody a nevýhody. Metody sběru dělíme na invasivní metody 

(metody při kterých se narušuje integrity organismu) a neinvasivní. Neinvazivní 

metody umožňují analýzu bez toho, aby se narušily sociální, enviromentální a 

endokrinní data. Mezi invasivní metody patří : odběr krve nebo mozkolíšního 

moku. Mezi neinvasivní metody patří například sběr moči nebo fekálií. Některé 

metody odběru vzorků se pohybují na rozhraní mezi invasivní nebo neivasivní, 

například odběr slin. 

4.1 Způsoby odběru (sběru) podle typu vzorku 

4.1.1 Krev 

Vzorek krve je to nejtradičnější medium pro endokrinní analýzu. Koncentrace 

hormonů v séru a plazmě různých druhů jsou uvedeny v literatuře. Jednou 

z nevýhod odběru krevního vzorku je to, že divoká zvířat musí být odchycena nebo 

šipkována , tím jsou vystavena jistému riziku a změně endokrinního stavu a 

chování. Změna endokrinního stavu nemusí být nutně překážkou, ve skutečnosti 

bylo tohoto jevu využito ve studii paviánů, kde na stanovení individuálních rozdílů 

reaktivity byly použity odezvy kortizolu na znehybnění (Sapolsky, 1982). 

Primáti jsou velice jednoduše stresovatelní většinou běžných odběrů vzorků krve. 

I když je to samo o sobě protiřečení existuje neinvasivní metoda odběru krve. 

Thomsen a Vight ve své studii testovali krev sající ploštici rodu Dipetalogaster 

maximus na jednom druhu lemura a dvou druzích lidoopů (Microcebus murinus, 

Pongo abelii, Pan paniscus) jako alternativní neinvasivní metodu odběru vzorků. 

V průběhu 6-62 minutové periody získaly 0,01-2,4 ml krve a došli k závěru, že tyto 
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ploštice jsou novým šetrným způsobem jak odebrat vzorek krve bez stresu 

(Thomsen a Voigt, 2006). 

4.1.2 Mozkomíšní mok 

Vzorky mozkomíšního moku mohou být odebírány v terénu, ale vyžadují uspání 

zvířete šipkou a sterilizaci místa odběru (Whitten et al.,1998). Informace o hladině 

neurotransmitterů lze získat relativně jednoduchou procedurou. Odběr vzorku 

mozkomíšního moku, stejně jako odběr krve, dávají pouze jednu možnost odběru za 

čas, aby nedošlo k ovlivnění výsledků testu hormony vyvolanými stresem 

z odchytu. 

4.1.3 Sliny 

Sliny jsou skvělým zdrojem jak steroidních tak i peptidových hormonů. Citlivá 

analýza slin umožňuje monitorovat hormony ovariálního cyklu (Worthman et al., 

1990) a měření stresové hormonální aktivity (Fuchs et al., 1997). Odběr slin může 

být neinvazivní metoda pro ochočená a laboratorní zvířata, eliminuje potenciální 

matoucí efekt stresové odezvy. Nicméně, sběr slin může být náročný v terénním 

prostředí s divokými zvířaty, tedy alespoň s většinou druhů. Pro bukální stěr je třeba 

zvíře odchytit nebo šipkovat. 

4.1.4 Moč 

Vylučované vzorky poskytují různé možnosti stanovení koncentrace hormonů u 

divokých zvířat. Moč odpovídající množství do 15 ml může být sebraná z plachty 

nebo mísy (Andelman et al., 1985) umístěné pod místem kde zvíře odpočívá nebo 

spí. Menší množství (méně než 1 ml) může být sebrané z vegetace (Knott, 1997; 

Robbins and Czekala, 1997; Muller a Wrangham, 2004). Metoda odběru podrobněji 

rozepsaná v Muller a Wrangham, 2004) počítá s přímým sběrem moči. Sbírali moč 

časně ráno, od šimpanzů u kterých předpovídali, že budou močit ihned po 

probuzení. Když šimpanzi močili ze stromu, tak zachytávali moč do plastových 

sáčků na jedno použití připoutaných k dvoumetrové tyči. Tedy pokud se to dá 

přirovnat k něčemu v našich poměrech, něco jako česačka na jablka s vyměnitelným 
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sáčkem. Vzorky moči byly také sbírány příležitostně během dne. Kdykoliv to bylo 

možné snažili se zachytit vzorek moči, pokud se nepodařilo sáček umístit včas 

odpipetovali vzorek z listů přízemní vegetace. Po sběru vzorku byl každý vzorek 

označen datem, časem odběru a jménem nebo znakem šimpanze. Při takovém to 

způsobu sběru materiálu, je ale nutné vyloučit kontaminaci listy přes které moč 

stékala. Vhodně zvolený kontrolní test by mohl jakoukoliv kontaminaci vyvrátit. 

Například použití kontrolních vzorků „čisté" moči a moči „smáčené" v listech , 

jejich následným rozborem se dají určit případné kontaminační vlivy (Muller a 

Wrangham, 2004). 

Sběr větších množství moči pravděpodobně závisí na způsobu habituace, na 

umístění a výšce místa odpočinku, na místě močení, na rychlosti cestování. Sběr 

močí nasáklého sněhu je neobvyklá metoda, ale ve většině podnebních podmínek 

se moč pozemních zvířat vsákne do země dřív než může být odebrána. Využitelnost 

sběru menších množství z vegetace závisí na množství analyzovaných hormonů, na 

množství vzorku potřebného na test a také na spolehlivosti s jakou může být každý 

vzorek přiřazen ke správnému jednotlivci. Vzorky moči byly úspěšně odebírány od 

volně žijících kočkodanů zelených (Andelman et al., 1985), makaků jávských (van 

Schaik et al., 1991), orangutanů (Knott, 1997), goril (Robbins a Czekala, 1997) a 

šimpanzů ( Muller a Wrangham, 2004). Nicméně, sběr vzorků moči může být 

znehodnocen mokrým nebo deštivým stanovištěm, buď dojde knaředění vzorku 

nebo učiní vzorek nerozeznatelný od prostředí. Také se velice často stává, že je 

vzorek znečištěn stolicí, takové vzorky by měli být ze studie vyloučeny nebo 

opatřeny poznámku o stavu znečištění. 

4.1.5 Výkaly (fekálie) 

Sběr vzorků stolice je na analýzu steroidů nebo DNA u pozemních zvířat 

vhodnější, protože vzorky jsou lehce identifikovatelné i z dálky. Individuální 

vzorky mohou být označeny markery (Komers et al., 1994) nebo přidáním 

netoxických barviv do krmiva kvůli další lokaci. Vhodnější je k identifikaci vzorku 

použít mechanické vybavení (optické zařízení a pořízení fotodokumentace), značně 
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se tak sníží riziko chybné identifikace. Málokdy je nutné sbírat vzorky než 1 g , 

protože steroidy jsou ve výkalech ve vysokých koncentracích. Stejně jako sběr 

moči, je i sběr výkalů neinvazivní metoda, takže neovlivňuje ani behaviorální ani 

endokrinní data. I když velká pozornost, stejně jako u vzorků moči, musí být 

věnována vyvarování se špatné identifikaci vzorku, pokud zvířata žijí a spí ve 

skupině blízko sebe. Stejně jako u vzorků moči, i zde by měla být velká pozornost 

věnována případné kontaminaci vzorku močí (případná skutečnost by měla být 

kvůli standardizaci zaznamenána). 

Všechny tělní tekutiny jsou potencionálně infekční a musí se s nimi zacházet 

opatrně. Výzkumníci by měly nosit latexové rukavice, brýle a roušky na ochranu 

před aerosolem pokud se materiál mixuje, homogenizuje, pipetuje nebo odstřeďuje. 

Tekuté vzorky by měly být skladovány v nádobách odolných vůči rozpouštědlům se 

šroubovatelným uzávěrem odolným proti prosáknutí. 

v 

4.2 Časové zpoždění exkrece 

Načasování sběru vzorků s ohledem na behaviorální a fyziologické jevy záleží na 

typu vzorku. Zat ímco sérové hormony zobrazují endokrinní odezvy (odpovědi ) a 

stavy v okamžiku odběru vzorků, vylučované hormony zobrazují jevy, které se staly 

před hodinami až dny. Močové steroidy jsou vylučovány všeobecně rychleji než 

fekální steroidy s vrcholem exkrece během 4-8 hodin a konec exkrece během 24 

hodin (Ziegler et al.,1989; Crockett et al., 1993, Wasser et al.1994). Oproti tomu 

fekální steroidy jsou vylučovány v intervalu 0,3-3 dny po sekreci (Perez et al.,1988; 

Ziegler et al. 1989; Heistermann et al., 1993), odrážejí tak delší průchod 

gastrointestinálním traktem, který trvá od několika hodin do několika dnů. 

Charakterizace časového zpoždění je důležitá, pokud se snažíme o zjištění rytmu 

fyziologických dějů jako je ovulace nebo pokud testujeme vztah mezi hladinou 

hormonů a chováním. Například prodloužené časové zpoždění fekální exkrece 

může být výhodné pro použití vzorků fekálií na stanovení základní linie hormonů 

během intervenčních procedur ; reakce kortisolu na stresovou proceduru bude ve 

24 



výkalech vidět až po 2-3 dnech, zatímco změny sérového kortisolu budou jasné 

během 30 minut. Na druhou stranu delší časové zpoždění kombinované 

s recyrkulací steroidů ze střeva, může udělat z fekálních steroidů méně citlivé 

ukazatele jedné stresové události (Whitten et al., 1998). 

4.3 Standardizace sběru vzorků 

Účelem standardizace je vybrat z používaných nebo možných řešení nejvhodnější 

alternativu z hlediska technického a organizačního; omezovat počet různých řešení 

a tím přispívat ke hladkému a správnému chodu experimentu. Vzhledem k omezené 

stabilitě steroidů (viz. Kapitola 4.1) je nutné odebírat vzorky ještě před tím než 

podlehnou degradaci. Důležitým předpokladem je, že sběr vzorků by se měl 

uskutečňovat v přibližně stejnou denní dobu. Tato doba by měla být stanovena 

s ohledem na organizačních a praktické aspekty výzkumu, stanovení doby sběru 

vzorků by mělo brát na zřetel biorytmus zkoumaných jedinců. Dalším důležitým 

aspektem je přesná identifikace donora vzorku, včetně poznámek o znečištění 

vzorku nebo o smísení vzorku s vzorkem jiného jedince. Po odběru vzorků by měl 

být dodržen interval mezi odběrem a uchováním vzorku v určitém maximu. Nádoby 

se vzorky by měly být popsány přesně i s informacemi o donorovi a případném 

znečištění (např.močí). 
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4.4 Vliv nestrávených zbytků potravy na hladinu steroidů 

v moči a ve fekáliích 

Nutriční stav a potrava, hlavně obsah vlákniny v potravě, mohou zásadně ovlivnit 

vylučování steroidů do moči a fekálií. Bylo dokázáno, že zvýšený obsah vlákniny 

v potravě má negativní vliv na koncentrace steroidů (nekonjugované a celkové 

estrogeny) v krevním oběhu, ale pozitivní vliv na exkreci (Adlercreutz et al., 1987), 

ale byl pozorován i úplně obrácený vliv zvýšeného obsahu vlákniny (Wasser et 

al.1993). Za tuto variabilitu, může být zodpovědný podíl tuky/vláknina, protože tuk 

má negativní vliv na fekální exkreci estrogenů. Existuje předpoklad, že vláknina 

ovlivňuje metabolismus pohlavních hormonů a žlučové kyseliny, tím že v rámci 

enterohepatického cyklu se už v zažívacím traktu (ve střevech) tuky váží na 

vlákninu a tím se jich méně dostane do krevního oběhu a zpět do jater (díky tomu 

hladina tuků v krvi začne klesat). 
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5 Metody uchovávání vzorku 
V literatuře lze nalézt velké množství metod uchovávání vzorku. Vhodnost určité 

metody závisí na typu vzorku a samozřejmě i jeho konzistenci. Mezi metody 

uchovávání vzorku patří například lyofilizace, zmrazení, sušení nebo uchovávání 

vzorku v rozpouštědle. 

5.1 Stabilita steroidů 

Sérové steroidy jsou stabilní do 72 při pokojové teplotě, alespoň týden při 4°C a 

spoustu let při - 20°C ve vzduchotěsné nerozbitné nádobě (Bolelli et al., 1995). Ale 

nepolární steroidy jako progestrone a androstenedione jsou velmi nestabilní pokud 

není přidán protein (nosič) (Chattoraj and Watts, 1987). Při dlouhodobé konzervaci 

zmrazením (např. 3 nebo více let), může být progesteron absorbován do stěn 

některých plastových nádob a pohlavní steroidy se mohou časem oddělit od svých 

vazebných globulinů (Bolelli et al., 1995). 

V nechráněných vzorcích může oxidace a bakteriální metabolismus změnit 

koncentraci (hladinu) steroidů. Problematika bakteriálního metabolismu je zvláště 

patrná na fekálních vzorcích, kde jsou ve vzorku početné gastrointestinální bakterie. 

Wasser et al. (1988) ukázali, že v neuzavřených vzorcích při pokojové teplotě se 

koncentrace fekálních steroidních hormonů změnily velmi rychle (během šesti 

hodin). Steroidy v moči jsou více stabilní , vydržely beze změny koncentrace 

nejméně 24 hodin při pokojové teplotě a nejméně 72 hodiny při 4°C. 

5.2 Způsoby uchovávání vzorků v terénu 

V terénu je možnost využít různé způsoby uchovávání vzorků. Zmrazení je velmi 

spolehlivá metoda, pokud ovšem je k dispozici mrazicí box nebo tekutý dusík, což 

v terénu není úplně běžné. Mnohem častěji se na uchovávání steroidů při pokojové 

teplotě používá vodný roztok ethanolu, azid sodný a různé kyseliny. Sérové steroidy 

jsou stabilní pouze krátkou dobu, s azidem sodným mohou být uchovávány až po 3 

týdny. Konzervační přípravky mají nepatrný účinek na stabilitu sloučenin estronu a 
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pregnandiolu při vyšších teplotách, ale močový kortizol si zachová 89% své aktivity 

na 12 týdnů v 10% ethanolu nebo 0,1% azidu sodném. Nejobvyklejší metoda na 

konzervaci fekálního DNA je v 95% ethanolu při pokojové teplotě a většina vědců 

jí využívá na konzervaci vzorků výkalů pro analýzu steroidů. Wasser et al. (1988) 

dokázali, že přidáním ethanolu (8ml/g) stabilizuje koncentrace fekálního estradiolu 

a progesteronu na 21 hodin, ale neposkytuje informace o dlouhodobé stabilitě při 

pokojové teplotě. Pokud je použita konzervační metoda na bázi rozpouštědla, musí 

se vzít v úvahu množství rozpouštědla a jeho účinek na štěpení steroidu a 

spolehlivost analýzy. Například konzervační látky použité na uchování vzorků 

stolice pro parazitologii jsou nevhodné pro analýzu steroidů, protože některé jejich 

složky reagují se steroidovými protilátkami. Většina steroidů se extrahuje do 90% 

ethanolu při laboratorní teplotě. Pokud jsou vzorky naváženy přímo v době sběru 

(„mokré vzorky") je zde možnost chybné standardizace koncentrace steroidů 

vzhledem k váze vzorku. Nicméně vzorky mohou být lyofílizovány , aby se 

předešlo chybě při standardizaci. Další problémy s použitím ethanolu je jeho 

hořlavost a jeho velká míra odpařování. Isopropyl alkohol se odpařuje méně a je 

používán na uchovávání ovariálních steroidů a testosteronu ze vzorků stolice. 

Podle Beehnera (Beehner et al., 2004) jsou fekální steroidy stabilní 

v methanol/acetonovém roztoku až po dobu 10 hodin. Při skladování při normální 

okolní teplotě , jen glukokortikoidové matabolity degradovali po době až 40 dní. 

Nicméně, pokud vzorky byly skladovány při teplotě -10°C, k žádným změnám 

steroidů nedošlo až po dobu 400 dní. 

V terénu, kde nejsou dostupná organická rozpouštědla ani elektřina, je sušení 

velmi vhodný způsob uchovávání vzorků. Vzorek se zabalí do folie, stlačí se na 

plocho a suší se v peci při 55-85°C 2-3 hodiny. Laboratorní testy dokázaly 

vysokou regeneraci (76-86%) a 100% stabilitu estradiolu a testosteronu po dobu 3 

týdnů. Pro progestron jsou hodnoty poněkud nižší - regenerace (43-50%) a 

stabilita (75%). Bez ohledu na schopnost regenerace jsou všechny tři steroidy 

přítomné v naměřeném množství po dobu 3 a více let po odběru (Brockman and 

Whiten, 1996). 
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6 Metody extrakce 

Pro předběžnou extrakci většina laboratoří homogenizuje fekální vzorky 

v methanolu nebo ethanolu v kombinaci s vodou nebo acetonem (Aldercreutz a 

Jarvenpaap, 1982; Risler et al., 1987; Shideler et al., 1993; Stavisky et al., 1995; 

Strier a Ziegler, 1997; Ziegler et al., 1997). Extract bývý většinou dále čištěn 

použitím etheru (Heistermann et al., 1993; Strier a Ziegler, 1997) , dichlormethanu 

(Wasser et al., 1991), extrakce na pevné bázi (Stavisky et al., 1995), celitové 

chromatografíe (Ziegler et al. , 1996), diethyletheru, petroleje (Strier a Ziegler, 

1997) nebo řadou rozpouštědel a chromatografických kroků (Risler et al., 1987). Na 

hydrolýzu konjugovaných steroidů je možno použít solvolýzu (Ziegler et al. , 1996). 

Někteří vědci vyvinuli jednokrokový postup ve snaze urychlit proces extrakce : 

protřepáním ve fosfátovém pufru s 20% methanolem (Schideler et al., 1993) nebo 

vařením ve vodném ethanolu (Wasser et al., 1994). 

6.1 Metody extrakce v terénu 

Bylo vymyšleno několik metod extrakce v terénu. Jedna z metod je založena na 

použití filtru a extrakční patrony, které mohou být použity s jednorázovou 

stříkačkou (Stavinsky et al., 1995). Tato metoda vyžaduje váhy a dostupnost 

organických rozpouštědel. Malý vzorek stolice (0,lg) se rozpustí ve 2 ml roztoku 

ethanol:aceton (8:2) a přefiltruje se přes 0,2 mikron nylonový nebo teflonový 

(PTEE) filtr. Filtrát se zředí úměrným množstvím vody, zavede se na extrakční 

patrony s pevnou fází Cl8 (ang. Reverse-phase Cl8 cartridge; Sep-Pak Plus, 

Waters Associates, Milford, MA) (připraveno podle instrukcí výrobce : Millipore, 

Milford, MA; Waters Chromatography) a vyplaví se 1 ml 0,1% roztoku azidu 

sodného. Při použití této metody jsou gonadální hormony jako estradiol, estrone, 

estriol a testosterone stabilní po dobu 8 týdnů. Při použití této metody v terénu 

vyvstává překážka, a to že rozpouštění v organickém rozpouštědle může být 

nedostatečné bez motorizovaného homogenizátoru. Bez použití homogenizátoru se 
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může stát, že kousky materiálu mohou ucpat patronu. Tento problém se dá vyřešit 

tím, že se vzorek odstředí v manuální centrifuze a nechá se několik hodin usadit. 

Alternativní metoda extrakce je rozpuštění steroidů ve vodném roztoku a 

přiložení tohoto roztoku k filtračnímu papíru, tato metoda se také používá pro 

uchování vzorků moči. Buď se vzorky moči nechají nasáknou do filtračního papíru, 

což vyžaduje standardizaci za jak dlouho se vzorek vsákne a jak velkou skvrnu 

(oblast) vytvoří, nebo aplikování přesného množství mikropipetou na filtrační papír. 

Filtrační papíry, které jsou ktéto metodě většinou používané jsou Whatman #1 a 

Schleicher&Schuell #16110. Po aplikaci vzorku se filtrační papír vysuší a skladuje 

se sušidlem např. se silikagelem . 
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7 Analýza vzorků 

Obecný požadavek na kvantitativní stanovení hladin hormonů, mnohdy 

strukturálně velmi složitých a zároveň velmi podobných molekul, nastolil problém 

vypracování přesných analytických metodik. Požadavek vysoké specifity a 

dostatečné citlivosti splnily 

analytické postupy založené na interakci dvou základních komponent: ligandu a 

vazebného reagentu na kompetitivním nebo nekompetitivním principu. Pro 

kompetitivní uspořádání je charakteristické použití neznačeného ligandu 

(stanovovaná látka) a značeného 

ligandu, který je v nadbytku, a jejich kompetice o omezený počet vazebných míst 

specifického vazebného reagentu. Nekompetitivní uspořádání používá interakce 

ligandu 

s neznačeným vazebným reagentem, obvykle imobilizovaným na pevné fázi, a 

druhou vhodně značenou molekulou vazebného reagentu. Toto schéma za použití 

dvou různých 

molekul vazebných reagentů, např. vysoce specifických monoklonálních protilátek 

namířených proti dvěma strukturálně odlišným epitopům cílové molekuly ligandu, 

např. stanovovaného hormonu, přináší zvýšení specifity daného analytického 

systému. Tyto metody obecnč nazýváme imunochemické metody. Podle způsobu 

označení protilátky nebo antigenu rozlišujeme : radioimunoanalýzu 

(radioimmunoassay, RIA) , enzymová imunoanalýza neboli imunoenzymová 

analýza (enzym immunoassay, EIA), luminiscenčních imunoanalýza 

(luminescence immunoassay, LIA) nebo fluorescenční imunoanalýza 

(fluorescenceimmunoassay, FIA). 

Imunoanalytické kity používané na detekovaní vyloučených steroidů byly 

vyvinuty převážně na lidské sérum, plazmu, nebo moč. Z tohoto důvodu nemusejí 

být tyto kity účinné pro metabolity přítomné pouze ve vzorcích moči a fekáliích. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografíe (High performance liquid 

chromatography, HPLC) může být použita k identifikování a testování 
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imunoreaktivity hlavních steroidů a steroidových metabolitů přítomných 

v extraktech. Separace a identifikace steroidů se provádí vstříknutím přesného dílu 

extraktu (vzorku) do proudu mobilní fáze pod vysokým tlakem. V separační koloně 

dojde k separaci složek extraktu a v detektoru dochází k identifikaci jednotlivých 

steroidových komponentů (jejich porovnáním se standarty). Poté mohou být využité 

analytické kity pro jednotlivé frakce oddělené v průběhu vysokoúěinné kapalinové 

chromatografie (HPLC). 

7.2 Specifičnost imunoanalýzy 

Imunoanalýza dosáhla vysokého stupně specificity v měření hladiny sérových 

hormonů. Vyloučené vzorky bohužel obsahují velké množství různých 

hormonálních metabolitů a jiných komponentů nevyskytujících se v krevním séru. 

Tyto substance mohou zkreslit přesnost a spolehlivost hormonální analýzy. Proto by 

měli být všechny imunoanalýzy validovány pro určitý druh a typ vzorku . Vědečtí 

pracovníci různých oborů přistupují ke specifičnosti analýzy steroidů různými 

směry. Endokrinologové obvykle k měření hladiny močových steroidů využívají 

vysoce specifické analýzy, ale k analýzám fekálních steroidů přistupují mnoha 

způsoby. Někteří vědci využívají stanovení, která jsou vysoce specifická pro daný 

hormon, ale někteří zaujímají zcela jiný přístup a to ten, že využívají méně 

specifická stanovení , která reagují na větší počet metabolitů daného hormonu. 

Méně specifická stanovení mohou lépe změřit metabolity daného hormonu, ale také 

se mohou vzájemně ovlivňovat s hormony a metabolity z jiných endokrinních 

soustav. (Whitten et al., 1998*). 

Na druhou stranu specifičnost analýzy může být omezena strukturou metabolismu 

steroidů. Infůze s radioaktivně označenými steroidy do těl primátů dokazují, že 

estradiol je vylučován primárně jako estradiol a estrone nebo jako jejich konjugáty, 

naopak progesteron je často přeměněn na velké množství metabolitů progestinu 

(Ziegler et al., 1989;Shideler et al., 1993; Wasser et al., 1994). Například u paviánu 

se našli jako primární metabolity progesteronu pregnandioly a pregnandiony 
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(Wasser et al., 1994). Proto protilátky proti progestinu často reagují s mnoha 

fekálními metabolity, zatímco pokud analyzujeme fekální estrogen je toto stanovení 

daleko více specifické. 

7.3 Radioimunoanalýza (radioimmunoassay, RIA) 

Radiimunoanalýza je imunochemická technika, při níž jsou protilátka nebo 
v 125 3 57 v r 

antigen značeny radionuklidem (např. I, H, Co). Užívá se zejména pro 

stanovení některých hormonů. Do vzorků se přidá jisté množství radioaktivně 

označeného hormonu; směs se nechá reagovat s protilátkou proti stanovenému 

hormonu, jíž musí být v tomto (tzv. kompetitivním) uspořádání stechiometricky 

méně než celkového množství hormonu. Komplex protilátka s navázaným 

hormonem se separuje; čím vyšší je jeho radioaktivita, tím méně bylo ve vzorku 

daného hormonu. 

7.3.1 Historie vývoje 

V padesátých letech minulého století v USA, při studiu proteinů označených 13,I , 

Yallow a Berson objevili , že diabetici léčení inzulínem měli v těle protilátky proti 

inzulínu. Zpočátku byl tento názor jejich kolegy odmítán s posměšky typu :" Každý 

ví, že inzulín nezpůsobuje tvorbu protilátek," avšak oba pracovníci se nevzdávali a 

pokračovali. A tak v roce 1959 vyvinuli techniku vazby proteinu na inzulín , ve 

které použili tyto tenkrát hodně diskutované protilátky jako prostředek vázající 

protein (Yallow and Berson, 1959). Na počátku šedesátých let vlastnosti jako 

všeobecná jednoduchost, velká citlivost a široká využitelnost dostali tuto metody 

do veliké obliby pro stanovení většiny proteinů a polypeptidových hormonů. Žádná 

jiná metoda se tak rychle a v tak velké rozsahu nerozšířila, zejména v klinické 

chemii a v endokrinologii, jako radioimunoanalýza. Avšak její využití pro stanovení 

steroidů bylo vyvinuto až za několik let. Počáteční problém byl v přesvědčení, že 

steroidní hormony, jakožto hapteny nevyvolávají imunitní reakci (nejsou antigeny) 

a potřebují na vyvolání tvorby antisteroidních protilátek vazbu na bílkoviny. 
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Naneštěstí díky těmto názorům se výzkum imunoanalýzy proteinů a hormonů 

pozastavil téměř na celou dekádu. 

7.3.2 Nevýhody použití radioimunnoanalýzy 

Použití steroidů značených radiaktivním izotopem (nebo jakýchkoliv značených 

haptenů) má bohužel velkou řadu nevýhod. Jednou z nich jsou samozřejmě náklady. 

Věčně rostoucí cena produktů vyráběných z ropy také zvedá náklady na chemikálie 

a tím dělá z radioimunoanalýzy drahou záležitost. Radioimunonalýza samozřejmě 

představuje velké zdravotní riziko, především pokud je při analýze použit gama 

zářič (Exley, 1979). V současné době popularita radioimunoanalýzy klesá, neboť 

laboratoře se snaží vyhnout se nebezpečné práci s radioisotopy; stále více se 

využívá metod, používajících ke značení protilátek enzymů (El A, LI A, FIA). 

7.4 Enzymová imunoanalýza 

V současné době se enzymová radioimunoanalýza těší velké oblibě. Především pro 

svou specificitu, sensibilitu a velkou upotřebitelnost, ale hlavně absence rizika 

manipulace s radionuklidy. Tato metoda má řadu variant; všechny jsou založeny na 

vysoce specifické interakci antigenu a protilátky, přičemž na jednoho z těchto 

partnerů je kovalentně navázán enzym (nejčastěji peroxidasa nebo alkalická 

fosfatása). Tento enzym katalyzuje chemickou přeměnu substrátu, který je přidán 

do reakční směsi, na produkt, který je barevný (ten se stanovuje 

spektrofotometricky) nebo fluoreskující (fluorimetrické stanovení); koncentrace 

produktu je úměrná kncentraci antigenu nebo protilátky ve vzorku. 
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Obr. 6.1 Schéma enzymové imunoanalýzy 
jamka mikrotitrační imobilisace vazba 

destičky protilátky antigenu 

vazba druhé protilátky inkubace stanovení 
s navázaným s chromogenním produktu enzymové 

enzymem substrátem enzymu reakce 
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8 Metodika analýzy 

8.1 Metody analýzy vzorků moči 

Stoinski se svým týmem spolupracovníků (Stoinski, et al. , 2002) pro stanovení 
močových metabolitů testosteronu a kortizolu použil metodu radioimunoanalýzu 

(RIA, radioimmunoassay). Počáteční extrakci vzorků provedli tak, že nejprve byly 

vzorky moči hydrolyzovány, aby se uvolnily konjugované formy steroidů. Použilo 

se 100 pl moči, 0,4 ml fosfátového pufru (pH 5) a 0,02 ml glucuronidarylsulfatasy 

(Boehringer Mannheim, Indianapolis, IN). Vzorky byly inkubovány přes noc při 

37°C. Uvolněné steroidové hormony byly ze směsi odděleny extrakčním postupem , 

při kterém bylo použito 5 ml bezvodého diethyletheru. A vzorky poté byly 

obnoveny lml fosfátového pufru. 

Analýza steroidů z moči podle Wassera o kol. (Wasser et al., 2000; Brown et al, 

1995) : Bylo centrifugováno 200 ml vzorku moči. Steroidy ze vzorku se 

extrahovali pomocí 1 ml dichlormethanu. Dichlormethanová frakce byla oddělena, 

vysušena vzduchem a znovu zkapalněná solným roztokem fosfátového pufru (PBS, 

viz.níže) Vzorky byly dále analýzovány použitím metody 3H radioimunoanalýzy 

s použitím CSU protilátky proti kortizolu (CSU R1222, G. D. Niswender lab, 

Colorado State, University, Fort Collins, CO). 

Analýza testosteronu z moči podle Marshalla a Hohmanna (Marshall a Hohmann, 

2005) Všechny vzorky byly analyzovány během čtyřech měsíců od odběru vzorků. 

Pro měření hladin steroidů byla použita standartní metoda radioimunoanalýzy 

(radioimunoassay, RIA), která byla modifikována pro vzorky moči primátů. Na 

rozklad vzorku byla požita hydrolýza enzymem (3-glukorodinasa-arylsulfatasa, a 

testorteron byl stanoven použitím komerčně dostupných radioaktivních 

testosteronových a androgenních protilátek. Po 24hodinové inkubaci vzorků, 

oddělili vázané a nevážné steroidy tak, že nevázané steroidy se adsorbovaly na 

dextranem vrstvené aktivní uhlí. Množství vázaného kompetitoru testosteronu bylo 
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stanoveno RacBeta tekutým scintilačním detektorem (LKB/Wallac). Všechny 

vzorky jsou vyhotoveny v duplikátech a všechny standardní křivky v třech kopiích. 

8.2 Metody analýzy vzorků výkalů 

Analýza steroidů z výkalů podle Wassera o kol. (Wasser et al., 2000; Wasser et al., 

1994): K extrakci bylo použito ~0,2g plně lyofílizovaného vzorku dobře 

rozmixovaného na prášek nebo -0,6 g dobře rozmixovaného vlhkého vzorku. 

Přesně navážené vzorky se vařili 20 minut v 5 ml 90% ethanolu (vodný roztok) 

nebo v 100% ethanolu. Extrakty byly odstředěny (500g na 10 minut), kapalná část 

(supernatant) byla odsáta a usazená část byla znovu zkapalněna v 5 ml 90-100% 

ethanolu, vortexována (1 min) a odstředěna. Obě části se spojily byly vysušeny 

vzduchem, znovu rozpuštěny v 1 ml methanolu a zředěny (1:8 - 1:400 podle 

druhu) solným roztokem fosfátového pufru (PBS)(0,01M P04 , 0,14M NaCl, 0,5% 

kravský sérový albumin, 0,01M NaN3, pH 7,4). 

V poslední době je také hojně používaná extrakční metoda vortexování 

(nevaření) (Wasser et al., 2000;Schwarzenberger et al., 1991). -0,2 g suchého 
prošitého vzorku nebo je možné použít -0,6 g dobře rozmixovaného vlhkého 

vzorku. Vzorek umístíme do uzavíratelné nádoby s2 ml 90% methanolu, je 
vortexován 30 min (použit byl impulsu vortex : Glas-Col, Terre Haute, IN, rychlost 

impulzů l/s, rychlost 70). Supernatant byl pro analýzu zředěný buď v PCB (na 3H 

R1A) nebo ICN rozpouštědlo (na l25I RIA) (ICN Biomedicals, Cosa Mesa, CA). 

Pro srovnání těchto dvou metod, 3H-značený kortizol, progesteron a testosteron , 

byly všechny přidány ve trojím vyhotovení k odpovídající navážce výkalů makaků 

a regenerovaná radioaktivita byla analyzovaná po extrakci oběma metodami. 

V oddělených zkouškách se, po trojí extrakci každou metodou, měřili koncentrace 

imunoreaktivity metabolitů endogenního kortizolu, progesteronu a testosteronu z 

výkalů makaků. Imunoreaktivita byla stanovena pomocí ICN kosrtikosterone 125I 

radioimunoanalýzy a s pomocí testosteron a progesteron 3H radioimunoanalýzy. 

Obě dvě metody extrakce , vaření i vortexování, vykazovaly stejné obnovení 
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radioaktivity značených steroidů (-90-100% zaleží na steroidu a druhu) i 

imunoreaktivních metabolitů endogenních steroidů (např. ~ průměr 9,0 ± 0,5 ng/g 
metodou vaření vs. 9,2 ±0,1 ng/g metodou vortexování). To naznačuje, že tyto dvě 

metody jsou srovnatelné a podporuje to závěr, že vaření vethanolu nemění 

imunoreaktivitu steroidů. 

Analýza testosteronu z výkalů podle (Beehner et al., 2006;Beehner and Whitten 

2004) Exrakce hormonů proběhla ještě v terénu. Všechny vzorky byly odebrány 

ráno, umístěny do methanol/acetonového roztoku, homogenizovány, zfiltrovány a 

vpraveny do ektrakčních patron Cl8 (ang. Reverse-phase Cl8 cartridge; Sep-Pak 

Plus, Waters Associates, Milford, MA) . Po extrakci v pevném nosiči byly všechny 

vzorky ihned zmrazený (-10°C) do té doby než byly dopraveny na universitu 

k analýze. Tam byly steroidy vymyty z patron methanolem a následně zmrazený (-

80°C). Před radioimunoanalýzou (RIA) byl vzorek zahuštěný odpařováním dusíkem 

a znovu obnoven pětinásobným zředěním v pracovním pufru (phosposaline 

gelatine, pH = 7). Všechny vzorky byly analyzovány na testosterone za použití 

testosteron RIA kit (Equate RIA 125I Testosterone Kit), dříve ratifikované na 

použití u paviánů (Beehner and Whitten 2004). Interanalytické koeficienty 

odchylky byly 9,43±0,94% a 14,31 ±0,11%. Intranalytický koeficient odchylky byl 

2,90±0,78%. Všechny vzorky byly vyhotoveny dvakrát a hodnoty byly vyjádřeny 

v ng/g suchých výkalů. 
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9 Závěr 

Při studiu dostupných odborných publikací k danému endokrinologickému tématu, 

analýza hladin steroidních hormonů, jsem se snažila o objektivní hodnocení 

metodické části textu. Dospěla jsem k závěru, že zdaleka ne všechny odborné 

publikace jsou z tohoto pohledu srozumitelně nebo dokonce správně napsané. 

Velice frekventovaná chyba, v mnoha textech , je nedostatečnost informací nebo 

nevhodný popis postupu s absencí některých kroků. 

Metodika, by dle mého názoru, měla obsahovat především základní informace o 

subjektech studie. Především informace o jaký druh se jedná, procentuelní 

zastoupení samic a samců, habitace, způsoby migrace a věku. Informace o 

subjektech studie by měly následovat informace o sběru vzorků. Jaká metoda byla 

použita a jakým způsobem byla standardizována - v jakou denní dobu byly vzorky 

sbírány; v jak dlouhém časovém úseku probíhal sběr vzorků pro experiment; jakým 

způsobem byla provedena identifikace donora vzorku (identifikační znak donora, 

pohlaví); jakým způsobem byly vzorky uchovávány a za jak dlouhý časový úsek 

byly podrobeny analýze. Pokud existuje možnost, že sebrané vzorky byly vystaveny 

nějaké kontaminaci, mělo by to být součástí metodiky. V této části velice často 

chybí zmínka o materiálu použitých sběrných nádob. Některé plastové nádoby 

nejsou netečné a určitém časovém úseku může dojít k degradaci vzorku. Nejde jen o 

typ sběrných nádob, další specifikace použitých nádob by měla být provedena 

v části o analýze a extrakci. 

V další části metodiky, popisující extrakci, v některých materiálech zcela chyběly 

informace o chemikáliích (např. koncentrace, pH, aj.) a o materiálu použitých 

nádob. Nemyslím si, že by tato informace byla zbytečná, protože ne všechny plasty 

jsou úplně stabilní. V tomto extrakčním bodě je velmi důležité jestli se jedná o 

vzorek vlhký nebo suchý (sušený nebo lyofílizovaný), protože obsah vody může 

zkreslovat výsledky. Pokud přidáme 1 ml 95% ethanolu k 0,2g lyofilizovaného 

vzorku , tak se koncentrace nezmění. Ale pokud ke 0,2 g vlhkého vzorku přidáme 1 

ml 95%ethanolu je jasné, že podíl vody bude větší. V tomto bodě je důležité se 
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rozhodnout jestli kontaminované vzorky (např. pomočené fekální vzorky) vyřadit 

ze studie , ponechat je neboje popřípadě použít jako kontrolní vzorek. Další analýza 

vzorku by měla probíhat minimálně na dvou kopiích vzorku, aby se vyloučila 

případná, například lidská, chyba. 

Při analýze hladin hormonů je potřeba zvážit vhodnost použití různých 

analytických kitů. Většina analytických sad je vyvinuta pro lidské potřeby a pro 

výzkum ostatních primátů je potřeba provést kalibraci dané metody. 

Všechny analytické postupy by měly mít určitý řád . Každá analytická osnova 

obsahuje následující body : definování problému; vzorkování; úprava vzorku před 

analýzou; separační a koncentrační kroky; vlastní měření; vyhodnocení analýzy a 

vyjádření výsledků. A podle mého názoru by tyto kroky měly být zahrnuty v každé 

metodické části výzkumu. 
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10 Anotace 
Ve své diplomové práci se zabývám výzkumem významu steroidních hormonů, 

především testosteronu a kortizolu. Práce obsahuje souhrnné informace o 

steroidních hormonech, o zvlášnostech jejich metabolismu, o jejich systémovém 

působení a vlivu na chování. Cílem této práce bylo dát dohromady metodickou část 

dané problematiky. Jakými způsoby popisuje literatura možnosti zpracování vzorků 

obsahujících steroidní hormony. 
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11 Obrázky a tabulky 
Obr. 1.1 Rozdělení hormonů 5 
Obr. 1.2 Srovnání mechanismu účinku lipofilních hormonů (steroidních) a hydrofilních hormonů 

(peptidových). Pravděpodobný řetězec umožňující přenos informace nesené steroidním hormonem, do 
jádra: Steroidní hormon (SH) projde buněčnou membránou a reaguje s receptorem (R ), umístěným 
v cytoplasmě buněk. Vzniklý komplex (SH-R) putuje k jádru buňky a přeměňuje se (dosud neznámým 
mechanismem) na aktivní komplex (SH-R)+. Ten projde dvojitou jadernou membránou s velkými póry 
z cytoplasmy do jádra, k receptorům umístěným na chromatinu. Tím dá popud ke kopírování řízeného 
genu do molekuly mRNA, čímž se zmnoží synthesa bílkoviny s požadovanou funkcí. Jakým 
mechanismem je kontrolován proces biosynthesy m RNA účinkem steroidních hormonů však není 
známo. (Vodrážka, 2002) 7 

Obr. 1.3 Schéma tvorby steroidních hormonů z cholesterolu (Vodrážka, 2002) 8 
Obr. 1.4 kortizol 10 
Obr. 1.5 testosteron 11 
Obr.2.1. načasování exkrece a činnosti hormonů (Whitten et al.,1998) 12 
Obr.2.2 Cesty hormonální exkrece (Whitten et al.,1998); LIVER Qátra), BLOOD (krev), KIDNEY (ledvina), 

URINE (moč), BILE (žluč), G.I.TRACT (gastrointestinální trakt), FECES (fekálie) 14 
Tab.l Applications of excreted steroids in the assessment of stress, status, and agresion (Whitten et al., 1998) 
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Obr. 6.1 Schéma enzymové imunoanalýzy 
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