
Abstrakt: Méně běžné metabolity hormonálních steroidů ve fyziologii a patofyziologii 

člověka 

Není tomu dlouho, co byly méně běžné metabolity steroidů považovány za pouhé degradační 

produkty steroidního metabolismu. Až v posledních desetiletích se ukazuje, že se tyto látky, 

vyskytující se v lidském organismu v nanomolárních koncentracích, zapojují do regulace 

fyziologických pochodů v organismu, jako je např. regulace imunitní odpovědi, 

termoregulace, rozvoj onkologických onemocnění nebo účinky proti majoritním steroidům. 

Práce v úvodu podává přehled o dosud publikovaných poznatcích zabývající se méně 

běžnými metabolity steroidů. Vlastní experimentální část se opírá o dílčí studie, jejichž cíle 

byly voleny takovým způsobem, aby pomohly objasnit aspoň některé z chybějících 

mezičlánků ve složitém mechanismu účinků steroidních hormonů na lidský organismus. 

Vzhledem k nanomolárním koncentracím sledovaných steroidů bylo nutné použít velice 

citlivých a specifických metod jaké představují raioimunoanalýza (RIA), plynová 

chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC).  

V případě metabolitů 16α-hydroxy- dehydroepiandrosteronu a 7-oxo-dehydroepiandrosteronu 

se podařilo vyvinout a statisticky zhodnotit dvě nové RIA metody, které pro svou rychlost, 

relativní ekonomickou nezávislost a vyhovující statistická kritéria bude možné použít při 

dalších výzkumných činnostech i v rutinní praxi. Nové metody jsme využili ke stanovení 

fyziologického rozpětí hodnot ve statisticky významném vzorku zdravé populace. 

V následujících studiích jsme sledovali vybrané steroidní parametry a pohlavní hormony 

vázající globulin (SHBG) u pacientů s vrozenou adrenální hyperplazií. Nepodařilo se nám 

však prokázat, že by SHBG představoval nesteroidní laboratorní ukazatel odrážející účinnost 

substituční léčby u zmíněných pacientů. Dále se nám pomocí nové separační HPLC metody 

podařilo stanovit pět pohlavních hormonů (testosteron, dihydrotestosteron, epitestosteron, 

androstendion a estradiol) ve vzorcích testikulární tkáně. U žen v posledním trimestru 

těhotenství jsme pozorovali zvýšenou produkci a snížený katabolismus progesteronu 

s blížícím se porodem. V neposlední řadě byl naznačen alternativní mechanismus biosyntézy 

progesteronu, který může souviset s přítomností enzymu s oxidoredukční aktivitou v placentě. 

Všechny dílčí studie byly oponovány a přijaty k tisku v zahraničích impaktovaných i 

tuzemských vědeckých časopisech. 


