
Disertační práce přináší nové poznatky v oblasti ana|ýzy a

biochemie neuroaktivních steroidů. Publikace prezentované v
disertační práci Se zabývají biochemickou analytikou
neuroaktivních steroidů a její apIikací v biomedicíně.

Za neuroaktivní steroidy jsou považovány endogenní látky
steroidní povahy ovIivňující činnost nervového systému. Jsou
tvořeny v endokrinních ž|ázách nebo přímo v centrá|ním

nervovém systému (CNS). Steroidy tvořené buňkami CNS se

nazývají neurosteroidy (Schreiber l980; Corpechot, Robe| et

al. l98l). Úeintu.ji většinou negenomovým mechanismem a

ovlivňují v obou směrech nervovou excitabilitu (Kimonides'

Khatibi et al. 1998; Kaasik, Kalda et al. 2001; Lockhart.

Warner et a|. 2002). Neuroaktivní steroidy působí nejčastěji

prostřednictvím modu|ace membránových receptorů (GABA-
receptorů a NMDA-receptorů) nervových buněk odpovědných

za propustnost iontových kanálů.

Zatímco fuziologické účinky neuroaktivních steroidů

studované na zvířatech jsou do značné míry prozkoumány,

podobně jako farmakokinetika endogenních neuroaktivních

steroidů (Wang, Wahlstrom et al. l997; Norberg, Backstrom et

a|' 1999), publikace věnované přítomnosti těchto látek ve

tkáních a tělních tekutinách v souvis|osti s lidskou |'ziologií
stá|e chybí (Bicikova, Ta|lova et al. 2000; Strohle. Romeo et



al. 2003)' Problémem je zřejmě náročná metodika ana|ýzy

látek účinných již od pikomolárních koncentrací. Počet

rychlých a zároveň spolehliqých postupů detekce vo|ných

(nekonjugovaných) neuroaktivních steroidů i jejich sulfátů je

stále nízký, i když by jejich dostupnost umožnila využití

stanovení neuroaktivních steroidů v klinické praxi i při

výzkumu {,ziologických účinků neuroaktivních steroidů u lidí

in vivo.

Disertační práce nabízí několik originálních vysoce

citliých a selektivních metodik simultánního stanovení

neuroaktivních steroidů včetně frakce jejich sulfokonjugátů.

Byla popsána methanolýza sulfátů pregnanových izomerů v

lidském séru s využitím roáoku trimethylchlorsilanu v

methanolu (Havlikova, Hill et al. 2006) a dále byla

modifikována původní metoda GC-MS stanovení jejich

volných analogů (Havlikova, Hill et al. 2006). Zmíněná

methanolýza sulfátu byla využita ke stanovení 17-

hydroxypregnenolonsulfátu se zaměřením na metabolismus a

diagnostický význam tohoto nepříliš studovaného steroidu

(Vcelakova, Hill et a|. 2007). V průběhu odborné stáže na

Katedře sziologie' University College of London, byly

provedeny analýzy neurosteroidů v mozcích dospělých krys

samčího pohlaví. Pomocí originálního precizního postupu

přípravy vzorku s následnou GC-MS detekcí byla zmapována



přítomnost steroidů a jejich sulflítů v krysích mozcích (Ebner,

Corol et a|. 2006), VedtejŠím přínosem disertační práce by|o

zhodnocení vztahu dobře známého neuroaktivního steroidu

pregnenolonsulfátu k méně běŽnému antiandrogenu

epitestosteronu (Havlikova, Hill et al. 2002).

Výzkum fozio|ogie méně často stanovovaných steroidů

přinesl řadu nových vědeckých poznatků jako byl důkaz
antiandrogenních účinků epitestosteronu či poznatky o inhibici
některých enrymů steroidogeneze. Pokud jde o steroidy

neuroaktivní, byla v návaznosti na disertační práci publikována

série zásadních prací o pregnanolonoqých izomerech V

těhotenství a okolo porodu, dokumentuj ících výtazné změny

aktivit enzymů regulujících poměr neuroaktivačních a
neuroinhibičních steroidů (Klak, Hill et a|,2003: Parizek. Hill
et al. 2005; Hill' Cibula et a|. 2007). Uvedené práce odpovídají

na otázky spojené s úlohou steroidogeneze v mechanismu

iniciace Iidského porodu. Přínosem v oblasti klinické
biochemie a endokrinologie je zejména pečlivé vyhodnocení

věkových závis|ostí a pohlavních rozdílů u sulflítů |7-
hydroxypregnenu a pregnenolonu.


