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Abstrakt (CZ)
Tinnitus, neboli ušní šelest, není chápán jako samostatná choroba, nýbrž jde o symptom
provázející různá onemocnění. Na vzniku tinnitu se podílí různé rizikové faktory. Vztah tinnitu
k prokrvení ucha je popisován ve vztahu k porušené mikrocirkulaci, která hraje klíčovou roli
pro správnou funkci vnitřního ucha a proto jsme sledovali protrombogenní faktory, které mohou
mít vztah ke vzniku tinnitu.
Ze souboru 853 pacientů s tinnitem jsme vyloučili pacienty s organickými příčinami
potíží, s poruchou sluchu, komorbiditami kardiovaskulárními či jinými, dále pacienti užívající
ototoxické léky a pacienti s patologickými laboratorními hodnotami. Tímto byl získán
homogenní soubor 40 pacientů bez prokázané organické příčiny a bez přidružených chorob či
vlivu ototoxické medikace. Adekvátně tomu byla vytvořena kontrolní skupina dle věku a
pohlaví. Celkem tedy do detailního zkoumání bylo zařazeno 80 pacientů.
Markerem agregace destiček byla koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2. Z výsledků
lze vyvodit statisticky významný závěr, že u pacientů s tinnitem jsou zaznamenány vyšší
hodnoty 11-dehydrotromboxanu-B2 a to 2,02±1,81 ng/ml ve srovnání s kontrolní skupinou, kde
je koncentrace 1,32±1,33 ng/ml.
Zpracováním hodnot běžných parametrů srážení krve jako jsou protrombinový čas, INR
a hladina fibrinogenu nevyplynulo, že by zde byly statisticky významné rozdíly. Průměrné
hodnoty protrombinového času u pacientů s tinnitem jsou 12,95±0,72 sekund oproti hodnotám
12,62±0,94 sekund v kontrolní skupině. hodnoty INR v souboru pacientů s tinnitem jsou
0,997±0,07 oproti hodnotám 1,021±0,12 v kontrolní skupině a hodnoty fibrinogenu jsou
3,337±1,06 g/l ve skupině pacientů s tinnitem oproti 3,012±1,16 g/l v kontrolní skupině.
Dále jsme sledovali vztah hladin neurosteroidů k tinnitu. Neuroaktivní steroidy mají
mnohé účinky, mj. protizánětlivé, antioxidační, ovlivňují mikrocirkulaci, některé působí
prokoagulačně a jiné antikoagulačně. Jasný vztah k tinnitu na hladinách statistické významnosti
p<0,05 a někdy i p<0,01 byl zjištěn u hladin pregnenolonu, progesteronu, konjugovaného
allopregnanolonu,

isopregnanolonu

a

5-alfa-pregnan-3-beta,20-alfa-diol.

Metodou

vícerozměrné regrese je nejvýznamnější vztah u konjugovaného isopregnanolonu a
konjugovaného pregnenolonu. Sledovali jsme i vztah k frekvenční charakteristice tinnitu, kde
je statisticky významný vztah k androstendiolu, kortizolu a konjugovanému isopregnanolonu.
Klíčová slova : tinnitus – porucha sluchu - tromboxany – neurosteroidy
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Abstrakt (AJ)
Tinnitus is not seen as a separate disease, but in terms of symptoms accompanying
various diseases. The emergence of tinnitus is involved in a variety of risk factors. Relationship
between tinnitus and blood flow of the ear is described in a relation to impaired
microcirculation, which plays a key role in the proper function of the inner ear and therefore
we evaluated the relationship prothrombogenic factors for tinnitus.
From the original group of 853 patients we excluded patients with organic cause
problems. We excluded patients with hearing impairment, cardiovascular and other
comorbidities and also patients taking ototoxic drugs or patients with laboratory abnormalities.
Then we have a homogenous group of 40 patients without the evidence of an organic cause of
tinnitus and without associated diseases and the effect of ototoxic medications. On this basis
there has been created a control group matched by the age and sex.
In our group as the main marker of protrombogenic state was used a level of 11dehydrotromboxan B2. Patients with tinnitus have significantly higher values of 11dehydrotromboxane-B2. The average concentration in tinnitus patients was 2.02±1.81 ng/ml
compared to 1.32±1.33 ng/ml in the control group.
At the same time we evaluated other coagulation parameters. We checked prothrombin
time, INR and levels of fibrinogen. The average values of prothrombin time in patients with
tinnitus are 12.95±0.72 sec. versus 12.62 ± 0.94 sec. in the control group. The average INR are
0.997±0.07 versus 1.021±0.12 in the control group. Fibrinogen values are 3.337±1.06 g/l
compared to 3.012±1.16 g/l in the control group. After statistical processing of these values we
can say that there are no statistically significant differences.
We also monitored the levels of neurosteroids. Neuroactive steroids have many effects
including anti-inflammatory, antioxidant, affect microcirculation, some cause procoagulation
and other are anticoagulants.The clear relationship to tinnitus was at statistically significance
level of p <0.05 and sometimes p <0.01 was found, mainly in levels of pregnenolone,
progesterone, allopregnanolone conjugated, isopregnanolonu and 5-alpha-pregnan-3-beta-20alpha-diol. Using multivariate regression showed the important relationship with conjugated
isopregnanolon and conjugated pregnenolon. We followed the relationship of the frequency
characteristics of tinnitus which is statistically significant with relationship to androstenedione,
cortisol and conjugated isopregnanolonu.
Key words : tinnitus – heraing impairment - tromboxans – neurosteroids
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Úvod
Tinnitus (lat. tinnio – cinkat, tinnire – znít, zvonit), neboli ušní šelest, není chápán jako
samostatná choroba, nýbrž jde o symptom provázející různá onemocnění. Obvykle chápeme
tinnitus jako vnímání různých zvuků bez adekvátního akustického stimulu. Výjimkou jsou
pouze nepříliš časté podtypy objektivního tinnitu, kdy lze akustický stimulus vysledovat.
Poruchy sluchu s tinnitem představují velmi častý problém s vysokou prevalencí i incidencí.
Tinnitus bývá různého charakteru, intenzity a bývá celá řada vyvolávajících příčin.
Jedná se o poměrně časté onemocnění, jehož prevalence stoupá s věkem a mnohdy významně
snižuje kvalitu života, přičemž ve vystupňovaných formách může vést až k suicidálnímu
jednání.
V základním pohledu rozlišujeme tinnitus objektivní a subjektivní. Objektivní tinnitus
je obvykle dáván do souvislostí s cévními anomáliemi anebo může být patogeneticky spojen s
dysfunkcí Eustachovy tuby. Tinnitus vaskulárního původu je většinou pravidelný a synchronní
se srdečním tepem. Postižení může být jak na úrovni karotického systému, tak i v oblasti
vertebrobasilárního tepenného systému. Intenzita potíží je proměnlivá při stlačení přívodné
tepny. Tato skupina je verifikovatelná (tinnitus je slyšitelný) a obvykle lze tyto stavy řešit
kauzálně. Druhou skupinou, daleko četnější je subjektivní typ tinnitu. Tato skupina je pestřejší,
zahrnující trvalé či proměnlivé potíže, s konstantní či proměnlivou intenzitou, mající povahu
od čistých tónů přes různé šumy až po obtěžující hluky vnímané pacientem. Nejednou je
intenzita potíží ovlivněná psychickým rozpoložením daného jedince.
V civilizovaných zemích jsou uváděné hodnoty postižení u subjektivního tinnitu různé,
pohybují se mezi 8 až 15% populace. Populační studie sledující poruchy sluchu u dospělých
pacientů mezi 48 až 92 lety věku udávají prevalenci 8,2% (na počátku studie) s incidencí 5,7%
během pětiletého sledování. Prevalence stoupá s věkem. (Daniell et al., 1998; Shargorodsky
et al., 2010) Nejčastěji se tinnitus objevuje mezi 40. až 70. rokem života a vyskytuje se přibližně
se stejnou prevalencí u mužů a žen. Tinnitus bývá uváděn jako třetí nejčastější symptom po
bolestech hlavy a závratích, které přivádí nemocné k lékařům. Zhruba tři čtvrtiny pacientů mají
současně různě těžkou poruchu sluchu.
Z rizikových faktorů pro vznik tinnitu jsou jednak obecně kardiovaskulární rizikové
faktory, dále expozice nadměrnému hluku, psychická kondice daného jedince a poruchy sluchu
obecně. Z kardiovaskulárních rizik jsou s vyšší incidencí tinnitu spojeny zvýšené hodnoty body
mass indexu (BMI), nikotinismus, hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidémie. Expozice
hluku je též dávána do souvislosti s vyšší incidencí tinnitu. Psychická stránka jedince je jasně
asociována s tinnitem, především u pacientů s depresemi jsou potíže častější. Údaje vychází ze
studie s více než 14 tisíci respondentů a průměrnou prevalencí tinnitu v jednotlivých
podskupinách kolem 25,3%. (Daniell et al., 1998, 2002; Shargorodsky et al., 2010)
Etiopatogeneza tinnitu není doposud objasněna a zahrnuje jednak teorie související
s periferním sluchovým systémem a dále teorie spjaté s centrálním nervovým systémem
odpovědným za zpracování sluchových vjemů.
Za vznikem subjektivních šelestů mohou stát patologické nálezy v oblasti zevního
zvukovodu, středouší, v oblasti vnitřního ucha či dále v oblasti centrálního nervového systému.
Nejčastěji jsou však teorie etiopatogenezy tinnitu vztahovány na vnitřní ucho. Elektromotilita
vláskových buněk je odpovědná za vytváření mechanického vlnění o velmi malé intenzitě,
přičemž toto vlnění je detekovatelné a tyto akustické signály jsou popisovány jako spontánní
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otoakustické emise. Za normálních okolností jde o neslyšitelné zvuky, které však mohou být
teoretickým zdrojem tinnitu.
Ve vztahu k perifernímu sluchovému aparátu je nejčastěji zmiňována tzv. „diskordantní
teorie“, která hovoří o porušené funkci zevních vláskových buněk a normální funkci vnitřních
vláskových buněk. Intenzívní hluk či jiné ototoxické faktory vedou k přednostní destrukci
zevních vláskových buněk. Za normálních okolností jsou v kontaktu s tektoriální membránou
zevní vláskové buňky, zatímco cilie vnitřních vláskových buněk k membrana tectoria
nedosahují. Při destrukci zevních vláskových buněk se mohou dostat vnitřní vláskové buňky
do kontaktu s touto membránou, což způsobí jejich depolarizaci a následně porucha funkce
zevních vláskových buněk vede k desinhibici neuronů v nucleus cochlearis dorsalis a tudíž
spontánní aktivita je vyšší při stimulaci přímo z vnitřních vláskových buněk. (Byung et al.,
2009)
Desinhibiční hypotéza popisuje, že na každé etáži sluchové dráhy se vyskytuje několik
zpětnovazebných regulačních mechanismů ovlivňujících přenos vzruchů. Obvykle v případě
nadměrné aferentace z nižších etází dochází k inhibici spojů, zatímco k facilitaci dochází při
snížené až chybějící aferentaci. Hyperexcitace v oblasti presynaptických zakončení a zároveň
pokles aktivity inhibičních spojů eferentního systému sluchové dráhy vede ke spontánní
neuronální aktivitě projevující se tinnitem. Nejpravděpodobnějším místem vzniku spontánní
neuronální aktivity je oblast presynaptických nervových zakončení, kde facilitační synapse
zvětšují permeabilitu pro kalciové ionty a tím jejich intracelulární influx. Překročí-li
koncentrace kalciových iontů v presynaptickém zakončení určitou mez, dojde k aktivaci
synaptických tělísek a jejich vyprázdnění do synaptické štěrbiny, což vede ke spontánní
aktivitě. (Rottenberg, 2006)
Vztah centrálního nervového systému ke genezi tinnitu je popisován též několika
teoriemi. Redukce inhibice na úrovni nucleus cochlearis dorsalis vede ke zvýšení aktivity a tím
výraznější stimulaci sluchového kortexu cestou sluchové dráhy. Tzv. „auditory-plasticitytheory“ hovoří o vztahu poškozené kochley k desinhibici a zesílení neuronální aktivity
centrálního nervového systému, kdy chybí aferentace z periferního sluchového aparátu. Jedná
se o analogní situaci fantomových bolestí po amputaci končetiny. Tinnitus může být generován
ve sluchovém kortexu temporálního laloku a v colliculus inferior.
Další možná geneze tinnitu je dávána do souvislosti s poškozením různých nervových
struktur při zachované funkčnosti sluchového aparátu i sluchové dráhy, ale dochází
k atypickým synapsím (tzv. „crosstalk-theory“) resultujícím buď v blokování či naopak
stimulaci sluchové dráhy. Komprese a s ní související poškozování myelinové pochvy též může
vést ke crosstalk synapsím a vzniku tinnitu, což může být u vestibulárního schwannomu či u
neurovaskulárního konfliktu. (Møller, 1984)
Mezi obecné hlavní důvody zhoršování sluchu patří:
•
•

•

•

Hereditární podklad
Vliv hlukové zátěže
▪ environmentální hluk
▪ komunální hluk
▪ profesionální zátěž
Vliv ototoxických faktorů
▪ expozice různým látkám včetně ototoxických léků
▪ hlavní riziková léčiva jsou aminoglykosidy, kličková diuretika,
ASA, cytostatika
▪ profesionální zátěž
Význam prokrvení smyslových orgánů
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Změny prokrvení smyslových orgánů jsou se stoupajícím věkem výraznější a jsou
spojeny především s následujícími vlivy:
•
•
•
•
•
•

Aterosklerotické změny v karotickém a vertebrobasilárním povodí, až
s možností vzniku hemodynamicky významné poruchy prokrvení
Kardiovaskulární problematika u jedinců vyšší věkové kategorie je
charakterizovatelná poklesem minutového srdečního objemu, rozvojem
srdečního selhávání, arytmie, hypertenze
Změny autoregulačních mechanismů v centrálním nervovém systému
Hypertenzní encefalopatie opět podporuje alteraci autoregulačních okruhů
Změny reologických vlastností krve
Dehydratace

Současně ve vyšším věku dochází u pacientů ke změnám hemostatických mechanismů. Se
zvyšujícím se věkem narůstá prokoagulační aktivita, zatímco aktivita antikoagulační zůstává
na stejné úrovni či narůstá jen velmi pomalu. Ve vyšším věku jsou zvýšené hladiny faktorů VII,
VIII a IX a snížená hladina proteinu C (studie MONICA). Za prokoagulační faktor je
považována přítomnost aterosklerotických změn (dnes jsou aterosklerotické změny chápány
jako chronický zánětlivý proces), narůstá sérová koncentrace fibrinogenu a hyperkoagulační
tendence jsou podporovány obleněným krevním proudem, často s akcentací při hypohydrataci.
(Topinková et al., 2005)
Všechny výše uvedené změny přispívají významným dílem k možné souvislosti s rozvojem
poruch sluchu, neboť zde prokrvení hraje významnou úlohu a ve vyšším věku jsou jak poruchy
sluchu častější, tak i změny v prokrvení jsou významnější.
Tinnitus je nespecifický symptom, který může vznikat v důsledku dysfunkce sluchového
systému. Předpokládá se, že v patogenezi tinnitu může mít právě porucha mikrocirkulace ucha
či jiných částí centrálního nervového systému velký význam. (Nakashima et al., 2003;
Mahrmoudian et al., 2013). Na regulaci mikrocirkulace se podílí celá řada faktorů a právě pro
zachování správné funkce vnitřního ucha je adekvátní mikrocirkulace klíčová. (Xiaorui S.,
2011)
Kochlea je primárně zásobená krví z arteria labyrinthi, která je větví arteria cerebelli
anterior inferior. Kochleární perfúze je funkčně odvislá od kochleárního perfusního tlaku, který
je počítán jako rozdíl mezi arteriálním tlakem a tlakem ve vnitřním uchu. Řada otologických
chorob (hydrops, hlukem indukované poruchy sluchu, presbyakuse a další) jsou právě dávány
do souvislosti s alterací perfúze vnitřního ucha. (Nakashima et al., 2003)
Na vzájemném vztahu prokrvení ucha a tinnitu jsou založeny i léčebné metody.
Například hyperbarická oxygenoterapie, využívající schopnosti krve při vyšším atmosférickém
tlaku dopravit do tkání vyšší množství kyslíku. Vnitřní ucho, které je značně prokrvené a
nervově bohatě inervované, má velkou spotřebu kyslíku. U tinnitu mnohdy dochází i po
dlouhém trvání potíží po opakované expozici v hyperbarické komoře ke zlepšení.
Tromboxany mají velmi úzký vztah k mikrocirkulaci. V experimentu na zvířatech
inhibitor tromboxan syntházy i antagonista receptoru tromboxanu A2 významně prodlužovaly
čas potřebný k úplnému potlačení kochleárního akčního potenciálu v porovnání s kontrolní
skupinou. (Umemura et al., 1993) Tromboxany jsou syntézovány v krevních destičkách a po
uvolnění způsobují vasokonstrikci a agregaci destiček. Prostacykliny PGI2 jsou naopak
produkovány cévní stěnou a jsou účinnými inhibitory agregace destiček, mají tedy
antagonistický účinek. Tromboxany v tomto ohledu chápeme jako důležité markery agregace
destiček, neboť odráží jejich aktivitu. Tromboxany spadají do metabolických drah kyseliny
8

arachidonové a jedná se o metabolismus tzv. eikosanoidů. Eikosanoidy představují několik
skupin látek, které se odvozují z eikosaenové mastné kyseliny. Prostaglandiny a tromboxany
jsou lokální hormony, které jsou rychle syntézovány podle potřeby a působí obvykle v okolí
místa syntézy.
Tromboxan A2 je velmi nestabilní sloučeninou, metabolizuje se na tromboxan B2 a
následně z něho vzniká 11-dehydrotromboxan B2, který je již stabilním metabolitem.
Z organismu je tento metabolit vylučován převážně renální cestou. (Claria, 2003)
Tromboxan A2 produkovaný aktivovanými trombocyty způsobuje vasokonstrikci a
agregaci destiček. Pacienti s nedostatečně suprimovanými hodnotami tromboxanu mají
zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. (Eikelboom et al., 2002) V experimentu na
zvířatech inhibitor tromboxan syntházy i antagonista receptoru tromboxanu A2 významně
prodlužovaly čas potřebný k úplnému potlačení kochleárního akčního potenciálu v porovnání
s kontrolní skupinou. (Umemura et al., 1993) V našem sledování nás zajímala otázka, jsou-li u
pacientů s tinnitem vyšší hodnoty 11-dehydrotromboxanu B2, což je stabilní metabolit
tromboxanu A2.
Neurosteroidy chápeme jako skupinu neuroaktivních steroidů, které se tvoří a působí
v centrálním nervovém systém a současně mají schopnost se v nervovém systému akumulovat.
(Baulieu et al., 1981) Navíc jsou neurosteroidy částečně nezávislé na sekreci steroidogenních
žláz. Tvoří se buď de novo z cholesterolu a nebo z prekurzorů, které překonaly
hematoencefalickou bariéru. V souvislostech s neurosteroidy jsou studovány různé vztahy
k chorobám, například pokusy na zvířatech dokazují, že plazmatické koncentrace
allopregnanolonu a tetrahydrodeoxykortikosteron (THDOC) se při akutním stresu zvyšují,
zatímco nízké hladiny obou steroidů se nacházejí při stresu chronickém. (Barbaccia et al., 1996;
Dong et al., 2001) Dále bývají neurosteroidy studovány ve vztahu k různým druhům depresí.
Jednoznačné závěry však stále chybí, abychom mohli specifikovat vztah mezi patofyziologií
deprese a neurosteroidy. (Reddy, D.S., 2003) Neurosteroidy syntézované v centrálním
nervovém systému mají řadu účinků a vztah k paměti, chování a neuroprotekci. Neurosteroidy,
jako jsou pregnenolon a dexametason byly užívány v klinické praxi pro léčbu chorob vnitřního
ucha, předevšán u senzorineurálních poruch sluchu, u Meniérovy choroby a tinnitu. (Sakata et
al., 1997) Neurosteroidy mají též protektivní efekt na kochleu při expozici nadměrnému hluku.
Způsob či mechanismus účinku neurosteroidů při protektivním vlivu na sluchové orgány stále
není objasněn. Jedna z hypotéz je, že hrají roli přes stria vascularis, kdy steroidy ovlivňují
sekreci draslíku do endolymfy. (Lee et al., 2002) Vztah neurosteroidů k tinnitu lze též zmínit
v souvislosti s pozitivním účinkem antidepresiv u pacientů s tinnitem, kdy jejich užití vede ke
zmírnění potíží (či snížení intenzity vnímání potíží). Tato souvislost je právě dávána do
souvislostí se změnami hladin neurosteroidů. (Weaver et al., 1997)
Neurosteroidy jsme zařadili do našeho vyšetřovacího schématu z důvodů, že intenzita
potíží u tinnitu velmi úzce souvisí s psychickým stavem jedince, kdy při psychické alteraci
(především ve smyslu deprese) jsou potíže daleko intenzívnější. Populační studie udávají
významný rozdíl v prevalenci tinnitu cca 19% u běžné populace oproti 39,5% u depresívních
pacientů. (Shargorodsky et al., 2010). Neurosteroidy se dají využívat jako marker stresu a
depresí a současně lze u nich zmínit účinek antiagregační a protizánětlivý, což lze vztáhnout
pro téma vztahu trombogenních faktorů k tinnitu. (Figueroa et al., 2009) Experimentálně je
potvrzeno, že neurosteroidy ovlivňují koagulační aktivitu, jak ve smyslu prokoagulačním, tak i
opačně. V literatuře je popsáno, že progesteron může zvyšovat hladiny koagulačních faktorů.
(Kato et al., 2005, Herkert et al., 2001, Schindler, 2003). Allopregnanolon naopak působí
antikoagulačně a je zmiňován ve vztahu k trombotické mozkové příhodě. (VanLandingham et
al., 2008).
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Hypotézy a cíle práce
Primárním cílem naší práce bylo sledování pacientů s tinnitem bez zjištěné organické
příčiny a hodnocení protrombogenních faktorů u těchto pacientů.
Cílem práce je zjištění, zda-li:
1. u pacientů s tinnitem je zvýšená aktivita destiček hodnocená stanovením
plasmastických koncentrací 11-dehydrotromboxanu B2

2. porovnání hladin 11-dehydrotromboxanu B2 s ostatními koagulačními
parametry a vyslovení závěru, existuje-li korelace s těmito ukazateli

3. existuje-li u pacientů s tinnitem vztah k hladinám neurosteroidů, především
pak k takovým metabolitům, které mají vztah k regulaci perfúze v oblasti
centrálního nervového systému či přímo vztah k protrombogenní účinnosti

Materiál a metodika
Schéma studie je longitudinální, prospektivní kohortová studie se skupinou pacientů
s tinnitem bez zjištěné organické příčiny, včetně vyloučené non-vaskulární etiologie
(Meniérova choroba, akustické trauma apod.) a vyloučených komorbidit, které by mohly
ovlivňovat výsledky sledování, stejně jako vyloučené užívání medikace, která ovlivňuje
sledované výsledky. Pacienti byly vybráni a do studie zařazeni na ORL oddělení Thomayerovy
nemocnice v Praze od 1.1.2010 do 31.12.2013. Základní vstupní diagnóza s MKN kódem H931
– Tinnitus. Celkový počet pacientů ve studii před vyřazením subjektů, kteří nesplňují potřebná
kritéria je 853 (n=853).
Do studie byly zařazeni všichni pacienti, kteří byli léčeni pro tinnitus. Z těchto
pacientů jsou důsledně vybíráni pouze ti, kteří splňují hlavní zařazovací kritéria:
•
•
•

Tinnitus bez organické příčiny
Dolní věková hranice od 18 let, horní věková hranice není omezena
Spolupracující pacienti, schopni podstoupit a spolupracovat při vyšetření

Ze studie jsou jednoznačně vyloučeni pacienti, kteří mají potvrzenou organickou
příčinu potíží. Z vylučovacích kritérií jsou sledovány tyto podmínky:
•
•
•
•

Organická příčiny tinnitu
Nevaskulární příčiny tinnitu (Meniérova choroba, akustické trauma a další
otologická onemocnění)
Poruchy sluchu převodní či percepční s prahem slyšení na více než 40dB
Komorbidity, které mohou ovlivňovat výsledky
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Pacienti se zánětlivými onemocněními
Kardiovaskulární onemocnění obecně
Diabetes mellitus
Nádorová onemocnění
Renální dysfunkce
Psychiatrická onemocnění
Neurologická onemocnění (roztroušená skleróza, vestibulární
schwannom)
Těhotenství
Užívání ototoxických léků
Užívání léků ovlivňujících srážení krve
Užívání léků ze skupiny SSRI (zpětné vychytávání serotoninu) a statiny
Pacienti s patologickými hodnotami trombocytů, erytrocytů a plasmatickým
kreatininem mimo referenční rozmezí
Abusus alkoholu či jiných návykových látek
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•

Všichni pacienti podstoupili komplexní vyšetření u internisty a lékaře ORL odbornosti.
Vyšetření zahrnovalo anamnestické šetření stran délky trvání potíží a charakteristiky tinnitu
(vysoké či hluboké tóny), prodělaná onemocnění a současně či dříve užívané léky. Klinické
vyšetření sestávalo z otomikroskopie, epifaryngoskopie a následně kompletního
audiometrického vyšetření včetně maskování tinnitu a tympanometrie.
Všem pacientům byla odebrána žilní krev a prováděná laboratorní vyšetření zahrnovala
krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu, standardní biochemické ukazatele (ALT, AST,
kreatinin, urea, GMT, CRP), koagulační parametry (protrombinový čas, INR a fibrinogen) a
koncentraci 11-dehydrotromboxanu B2. Dále se sledovaly plazmatické koncentrace vybraných
neurosteroidů.
Vzorky pro stanovení koncentrace 11-dehydrotromboxanu B2 byly po odběru do
zkumavky s heparinem inkubovány při 37 stupních Celsia po dobu 1 hodiny. Poté byly vzorky
centrifugovány po dobu 7 minut na 878g k oddělení plasmy. Plasmatické koncentrace
tromboxanů byly měřeny dle doporučení výrobce metodou enzymové immunoassay (EIA)
s užitím kitů Cayman Chemicals, Tallin, Estonia a Neogen, Lexington, KY, USA.
Stanovení koncentrací neurosteroidů je komplikovanější. Byly využity systémy GCMSTQ8040 Shimazdu (Kjóto, Japonsko) sestávající z plynového chromatografu s automatickým
řízením toku a systém AOC-20s s nastavitelným napětím. Vzorky byly aplikovány
vysokotlakým injektorem při tlaku 200 kPa a udržovány za 1 min. Detektor napětí byl nastaven
na 1,4 kV. Celkem bylo analyzováno 46 analytů zahrnujících skupinu jaterních funkcí, 26
nekonjugovaných steroidů a 20 konjugovaných steroidů. Většina steroidů byla stanovena
metodou plynové chromatografie / hmotnostní spektrogafie (GC-MS) dle dříve publikované
metody (Hill et a., 2010, 2011), avšak 17-hydroxyprogesteron a kortizol byly kvantifikovány
pomocí RIA souprav od firmy Immunotech (Marseille, Francie).
K vyloučení patologie v cerebellopontinní oblasti bylo užíváno CT zobrazení či
magnetická rezonance. Současně se provádělo rentgenové vyšetření se zaměřením na krční
páteř a atlantookcipitální skloubení.
Pro diagnostiku kmenových lézí je využívána metodika stanovení sluchového prahu
evokovanými potenciály. Jedná se především o metodu BAEP (brainstem evoked acoustical
potentials) či BERA (brainstem evoked responses audiometry), kdy se sleduje odpověď na
definované akustické stimuly. Hodnotí se latence a amplituda jednotlivých vln.
Statistické metody použité v této práci zahrnovaly jak kvalitativní, tak i kvantitativní
parametry. Prezentované výsledky jsou jako průměrné hodnoty ± směrodatné odchylky u
kvantitativních veličin a jako procento u kvalitativních znaků. Pro veličiny, které nemají
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Gaussovo rozložení (např. CRP a 11-dehydrotromboxan B2) byla provedena logaritmická
transformace. Ke statistickému zhodnocení jsme v našich souborech použili statistické
Wilcoxon / Kruskal-Wallis testy, ChiSquare aproximace, parametrické a neparametrické testy
v případech, kdy hodnoty distribuce nekorespondují s Gaussovským rozložením. Dále byly
použity metody vícerozměrné regrese a model OPLS. Signifikantní výsledky jsou na hladině
významnosti p < 0.05.
Výsledky
Vstupně bylo do souboru začleněno celkem 853 pacientů s diagnózou tinnitus. Z těchto
pacientů však následně byly vyloučeni všichni, kteří nesplňují vstupní a vylučující kritéria pro
účast ve studii. Charakteristika souboru je podrobně uvedena v následujících tabulkách.
Počet pacientů

n=853

Věk (roky)

55,28 ± 17,4

Medián 57 let

Počet žen

398

46,6%

Počet mužů

455

53,3%

Tabulka 1. Charakteristika souboru pacientů
Ze vstupního souboru pacientů s tinnitem byly vyloučeni všichni, kteří nesplňují
požadovaná kritéria. U těchto pacientů bylo nejčastějším onemocněním manifestujícím se
mimo jiné tinnitem především Meniérova choroba (32%) a dále interní choroby včetně pacientů
užívajících buď více než 3 různá farmaka a nebo léky, které tinnitus mohou ovlivňovat. Jedná
se o vasoaktivní léky, EGb 761, betahistin a dále jsou vyloučeni pacienti užívající
antikoagulačně či antiagregačně působící léky, aby nebyly sledované výsledky těmito léky
ovlivněny. Těchto pacientů bylo v souboru téměř 39%. Z ostatních vyloučených chorob
diagnostikovaných u našich pacientů lze zmínit diagnózu akutrauma, užívání ototoxických
léků, především pak cytostatik v rámci léčby nádorových onemocnění. Současně jsme zachytili
u několika pacientů demyelinizaci s následně potvrzenou roztroušenou sklerózou. Též jsme se
opakovaně setkali s diagnózou lymské nemoci či s nálezy vestibulárního schwannomu. Celkem
pro naší studii nebylo vhodných 813 pacientů z původních 853, tudíž 95,3% pacientů jsme
vyřadili v rámci diagnostické procedury. Touto filtrací jsme získali homogenní soubor 40
pacientů, kteří splňují požadavky na tinnitus bez prokázané organické příčiny a bez
přidružených chorob či vlivu ototoxické medikace. Soubor, u kterého jsme stanovili sledované
parametry sestává ze 40 pacientů s tinnitem a 40 pacientů v kontrolní skupině vytvořené
adekvátně dle věku a pohlaví. Proporcionální zastoupení je 70% mužů (n=56) a 30% žen
(n=24). Věkové složení souboru je 50,86 let s mediánem 53 let. Celkem jsme tedy sledovali 80
pacientů.
V souboru našich pacientů jsme zaznamenali statisticky významně vyšší hodnoty 11dehydrotromboxanu B2 u pacientů s tinnitem. Průměrná koncentrace u pacientů s tinnitem byla
2,0234±1,809 ng/ml, oproti kontrolní skupině, kde změřená koncentrace odpovídá hladině
1,324±1,334 ng/ml.
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Graf 1. Porovnání skupiny pacientů s tinnitem s kontrolní skupinou.
Dále byl u všech pacientů vyhodnocen krevní obraz, zejména hodnoty erytrocytů,
leukocytů a trombocytů. Naměřené hodnoty se zásadně ve skupině pacientů s tinnitem a
v kontrolní skupině neliší.

Erytrocyty
Leukocyty

Pacienti s tinnitem (průměr)
4,788±0,53
6,989±1,28

Trombocyty
236,078±50,83
Tabulka 2. Výsledky hodnot krevních obrazů

Kontrolní skupina (průměr)
4,604±0,41
6,617±1,64
247,828±48,47

U všech pacientů s tinnitem a v kontrolní skupině byly stanoveny základní biochemické
ukazatele, jako jsou kreatinin, urea, AST, ALT, GMT a CRP. V zásadě jsme nenašli statisticky
významně odlišné hodnoty u pacientů s tinnitem ve srovnání s kontrolní skupinou.

Kreatinin
Urea
AST
ALT

Pacienti s tinnitem (průměr)
78,5±13,64
5,19±1,40
0,44±0,1
0,47±0,25

GMT
0,83±1,01
CRP
4,56±1,43
Tabulka 3. Analýza biochemických ukazatelů

Kontrolní skupina (průměr)
86,68±12,15
5,828±1,87
0,47±0,16
0,50±0,19
0,76±1,12
4,74±2,32

U všech našich pacientů jsme sledovali běžně vyšetřované koagulační parametry. Do
statistického zpracování jsme použili hodnoty protrombinového času (PT), hodnoty INR a
fibrinogen.
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Pacienti s tinnitem (průměr)

Kontrolní skupina (průměr)

PT (s)

12,95±0,72

12,62±0,94

INR

0,9978±0,07

1,021±0,12

Fibrinogen

3,337±1,06

3,012±1,16

Tabulka 4. Koagulační parametry
Logaritmickou ransformací jsme zpracovali vztah mezi intenzitou tinnitu a hodnotami
INR, které jsme naměřili u pacientů v našem souboru. Z výsledků zobrazených na grafu č. 13
se ukazuje vztah mezi intenzitou tinnitu a hodnotami INR. Lehce vyšší tendence ke srážení krve
(tedy nižší hodnoty INR) je obecně u všech našich pacientů, kteří mají tinnitus, ale výsledky
nejsou za hranicí statistické významnosti.

Graf 2. Korelace mezi tinnitem (dB) a hladinami INR (*p<0.05)
Další skupinou stanovených látek byly neurosteroidy, V našem souboru nás zajímal
především
pregnenolon,
konjugovaný
pregnenolon,
progesteron,
konjugovaný
allopregnanolon, konjugovaný isopregnanolon a konjugovaný 5α-pregnan-3β,20α-diol.
Z výsledků lze vyvodit závěr, že cirkulující neuroaktivní steroidy s neuroprotektivním a
imunomodulačním účinkem negativně korelují s tinnitem. Tinnitus může mít jeden či více
patogenetických mechanismů vzniku a vztah k centrálnímu nervovému systému a
k neurotransmiterům je velmi úzký, neboť receptory mohou hrát důležitou roli v patogenezi.
Neuroaktivní steroidy mají významnou schopnost pozitivně či negativně ovlivňovat funkci
různých receptorů. Po analýze vzorků studijní skupiny bylo určeno, že vhodná skupina pro
stanovení neurosterodiů sestává z 12 žen, z toho 4 ženy menstruující a 8 žen po menopauze
(55.2 ± 16,5 let, průměr ± SD) a 16 dospělých mužů (52,5 ± 19,2 let, průměr ± SD). Fáze
menstruačního cyklu u žen byla zkontrolována stanovením hladiny cirkulujícího progesteronu
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(< 7 nmol/l). I zde studijní skupina zahrnuje pacienty bez důkazů pro organickou příčinu tinnitu
a bez jiné předpokládané etiologie vzniku tinnitu. Pacienti nemají ani vážné interní
komorbidity, které by mohly ovlivnit výsledky.

a

t-statistika

Komponentní
váha

Prediktivní komponenta

Relevantní
prediktory
(matice X)

R

Proměnná
Pregnenolon
-0.379
-5.04
-0.656 **
Konjug. Pregnenolon
-0.471
-9.37
-0.815 **
Progesteron
-0.266
-2.49
-0.460 *
Konjug. allopregnanolon
-0.440
-12.81 -0.762 **
Konjug. isopregnanolon
-0.517
-10.41 -0.895 **
Konjug. 5α-pregnan-3β,20α-diol
-0.409
-4.08
-0.708 **
(matice Y) Tinnitus [dB]
1.000
7.18
0.629 **
Vysvětlená variabilita
39.6% (31.5%, po cross-validaci)
a

R…Komponentní váha vyjádřená jako korelační koeficient s prediktivní
komponentou; NS…nevýznamné, *p<0.05, **p<0.01

Tabulka 5. Vztahy mezi tinnitem (dB) a steroidy v séru spolu s dalšími ukazateli, hodnocené
modelem OPLS

Graf 3. Vztahy mezi tinnitem (dB) a steroidy v séru spolu s dalšími ukazateli, hodnocené
modelem OPLS

Graf 4. Vztahy mezi tinnitem (dB) a steroidy v séru spolu s dalšími ukazateli, hodnocené
vícerozměrnou regresí
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0.312

13.75

0.771**

Pregnenolone sulfate

0.273

4.25

0.740**

16α-Hydroxypregnenolone

0.312

11.95

0.845**

Dehydroepiandrosterone (DHEA)

0.303

7.61

0.822**

7α-Hydroxy-DHEA

0.303

11.57

0.822**

Androstenediol

0.279

7.04

0.757**

Progesterone

0.213

2.65

0.577*

Cortisol

0.232

5.46

0.628**

20α-Dihydroprogesterone

0.230

6.25

0.634**

Androstenedione

0.284

9.84

0.771**

Allopregnanolone sulfate

0.264

4.63

0.727**

Isopregnanolone

0.181

6.63

0.491**

Isopregnanolone sulfate

0.313

5.02

0.863**

Androsterone

0.257

7.40

0.696**

Epiandrosterone

0.195

4.21

0.529**

Tinnitus [dB]

-0.554

-2.25

-0.377*

Tinnitus [kHz]

-0.833

-4.44

-0.554**

Ra

t-statistics

(matrix Y)

Predictors
Pregnenolone

Component
loadings

Relevant predictors (matrix X)

Predictive component

Explained variability
22.2% (12.9%, after a cross-validation)
aR…Component loadings expressed as correlation coefficients with predictive components; NS…not significant, *p<0.05,
**p<0.01

Tabulka 6. Vzájemné vztahy mezi tinnitem a cirkulujícími steroidy hodnoceno modelem
OPLS.
Stanovili jsme široké spektrum cirkulujících steroidů, včetně mnoha neuroaktivních a
dalších bioaktivních látek, které mohou potenciálně ovlivnit vznik tinnitu. Ze steroidů má
nejvýznamnější vztah pregnenolon, který je první substancí v metabolických drahách steroidů.
Omezenou výpovědní hodnotu mají koncentrace isopregnanolon sulfátu, které ukazují větší
míru variability a menší signifikantnost (větší míra nevysvětlené variability). Jak vyplývá
z výsledků, tak jsme prokázali na hladinách statistické významnosti, že koncentrace
cirkulujících steroidů negativně korelují jak s intenzitou, tak i s frekvencí tinnitu.
Diskuse
V souboru našich pacientů jsme vyšetřili celkem 80 jedinců, rozdělených do skupiny
pacientů s tinnitem a kontrolní skupiny. Vycházeli jsme z předpokladu možného vztahu mezi
perfúzí smyslových orgánů, konkrétně v našem případě sluchového ústrojí a přilehlých struktur
centrálního nervového systému a rozvojem tinnitu. Na možné souvislosti mezi dysfunkcí
sluchového aparátu a poruchou krevního zásobení na úrovni mikrocirkulace je možné nalézt
různé studie, především se touto problematikou zabývá Nakashima et al. (2003) a Mahmoudian
et al. (2013). Bez plnohodnotného zásobení sluchového ústrojí krví a tedy plně funkční
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mikrocirkulace je klíčová pro správnou funkci sluchového ústrojí. (Xiaouri S., 2011) Změny ve
vedení nervových vzruchů ve sluchovém ústrojí a sluchových dráhách popisuje Umemura et al.
(1993), kdy se sledují kochleární akční potenciály v experimentu a porovnávají se nálezy
s kontrolní skupinou při užívání inhibitorů tromboxan syntházy či antagonistů receptorů pro
tromboxany. Z jejich sledování vyplývá, že potlačování kochleárních potenciálů je daleko
pomalejší při užívání antitromboticky působících látek. Z dalších studií je deklarováno, že
transientní okluze cévního zásobení sluchového ústrojí u guinejského prasete vede během
krátké doby (v řádu minut) k poruše funkce až ireverzibilním změnám a degeneraci kochley.
Apikální část kochley je zranitelnější (ztráta sluchu v nížších frekvencích) a současně
vestibulární ústrojí je o něco více resistentní vůči těmto negativním vlivům. (Kim et al., 2009)
Jako hlavní ukazatel aktivity destiček jsme zvolili 11-dehydrotromboxan B2, který je
produkován aktivovanými trombocyty, působí jako vasokonstriktor a stimuluje destičkovou
agregaci. Tromboxany jsou tudíž chápány jako marker destičkové aktivity. Vzhledem k tomu,
že tromboxan A2 je nestabilním metabolitem, sledujeme proto jeho hydrolyzát 11dehydrotromboxan B2. Do souboru byli zařazeni pouze pacienti, kteří nemají žádnou jinou
prokazatelnou možnou příčinu potíží. Z výsledků námi provedených vyšetření se potvrzuje
vztah mezi tinnitem a vyššími hladinami tromboxanů, konkrétně 11-dehydrotromboxanu B2.
Metody stanovování hladin tromboxanů se však mohou odlišovat dle metodiky zpracování
analytů či dle používaných antiagregancií, velký význam má též teplota vzorku a skladovací
teplota. Optimální pro stanovování plasmatických koncentrací 11-dTxB2 je stanovení metodou
enzymové immunoassay po hodinové inkubaci při 37°C (Sadílková et al., 2013) V poslední
době je preferováno přímé vyšetřování hladiny tromboxanu v séru, především pak u pacientů
užívajících antiagregancia. (Cattaneo, 2013) Výsledky hladin tromboxanů v našem souboru by
neměly být ovlivňovány současně užívanými léky, neboť polypragmazie či léky ovlivňující
krevní srážlivost byly jedním z vylučujících kritérií. Vyloučeni jsou i pacienti užívající statiny
a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), neboť tyto léky snižují hladiny
tromboxanů. (Blinden et al., 2014) Anamnesticky byli pacienti dotazováni, zda-li svévolně
neužívají volně dostupné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků. V našem souboru
jsme nalezli statisticky významný vztah mezi tinnitem a zvýšenou trombogenní aktivitou, kdy
sledujeme vyšší koncentrace 11-dTxB2 u pacientů s tinnitem ve srovnání s kontrolní skupinou.
(p=0,0145) V naší práci jsme zjistili korelaci mezi tinnitem a zvýšenou koncentrací 11dehydrotromboxanu B2 v plasmě, což podporuje hypotézu, že porucha mikrocirkulace má
důležitou roli v patogenezi tinnitu. Všichni pacienti s tinnitem, kteří byli zařazeni do studie,
mají vyšší hladiny 11-dTxB2 ve srovnání s kontrolní skupinou. Data získaná v našem souboru
nejsou ovlivňovány sekundárními faktory, neboť komorbidity a další možné faktory výše
jmenované jsou vyloučené.
Řada autorů ukazuje na možný protektivní vliv nesteroidních antiflogistik na kochleární
poškození, reportovaných v řadě zvířecích studií. Kromě protizánětlivého účinku nesteroidních
antirevmatik se mohl uplatňovat i jejich antiagregační efekt způsobený reverzibilní inhibicí
COX-1 v trombocytech. (Brien 1993, Cazals 2000, Lamm, Arnold 1998, Kopke et al. 2000).
Ve studiích je popsaný účinek quinacrinu (inhibitor fosfolipázy A2), který zlepšuje kochleární
ischemicko-reperfusní poškození a tedy poškození sluchového ústrojí, avšak též s neznámým
mechanismem účinku. (Tabuchi et al., 2000). Jak je zde tedy popsáno, tak protektivní efekt
inhibitorů cyklooxygenázy, lipoxygenázi a fosfolipázy A2 je popsán v různých typech
kochleárního poškození. (Hirose et al., 2007). Další studie na metabolické kaskádě
arachidonové kyseliny mohou ukázat informace, které dovolí pochopit mechanismus jejich
účinku. Dále jsme sledovali běžné koagulační ukazatele jako jsou protrombinový čas, INR a
hladiny fibrinogenu. Tyto výsledky nemají ve srovnání skupiny pacientů s tinnitem s kontrolní
skupinou statisticky významný rozdíl a tudíž v našem souboru jsme nenašli vztah mezi
intenzitou tinnitu a běžnými laboratorními parametry hodnotícími koagulační systém.
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Vztah protrombogenních ukazatelů k frekvenční charakteristice tinnitu též nemá
jednoznačný charakter, z některých hodnot by šlo obecně usuzovat, že čím vyšší tendence ke
srážení krve, tím byla v souboru zaznamenána nižší frekvence tinnitu, tedy vnímání hlubších
tónů. Opět však toto naše pozorování není na hladině statistické významnosti.
Neurosteroidy představují v nervovém systému rozmanitou skupinu látek, které mají
celou řadu účinků. Neurosteroidy jsou zmiňovány i ve vztahu k poruchám sluchu a dokonce
byly i užívány léčebně. (Sakata et al., 1997) Neurosteroidy mohou mít velmi úzký vztah
k tinnitu a jejich studium je v současné době moderním trendem v oblasti tinnitologie. Současně
mají neurosteroidy vztah k ovlivnění mikrocirkulace, kromě jejich účinků antiflogistických,
antioxidačních a antiagregačních. Způsob či mechanismus jejich účinku však není doposud
podrobně objasněn. Neurosteroidy mají výraznou schopnost ovlivňovat či modulovat funkci
receptorů a to jak ve smyslu zvýšení, tak snížení aktivity, případně i obojí účinky. (Vyklický,
2015) Neurosteroidy jsou užívány jako marker stresu a jejich hladiny se mění při depresích,
které jsou obecně častější právě u pacientů s tinnitem. Studie pojednávající o vztahu tinnitu
k depresím a změnám emočního stavu například popisuje změny v hladinách norepinefrinu,
epinefrinu, metabolitů serotoninu, 5-hydroxyindolacetátu a kortizolu. (Kim et al., 2014) Vztah
neurosteroidů k antiagregačním a protizánětlivým účinkům je obecně též vztažen k možnému
protrombogennímu působení. Popisuje se současně účinek androsteronu na perfúzní tlak a
vaskulární resistenci. (Figueroa et al., 2009) Neurosteroidy též působí jako silné
imunomodulátory. (Schuld et al., 2000; Auci et al., 2009; Hennebert et al., 2007) Na
patofyziologii stresu, úzkosti, deprese a dalších psychiatrických problémech se steroidní látky
též podílí. Tinnitus v této souvislosti lze uvést jako faktor, který působí nepohodlí pacienta.
Jsou studie zaměřené na změněné hladiny noradrenalinu, adrenalinu, serotoninu, metabolitu 5hydroxyindolacetátu a kortizolu. (Kim et al., 2014). V našem souboru jsme stanovili celé
spektrum neurosteroidů, které mohou mít vliv a vztah k tinnitu. Jedná se o látky stanovené
v cirkulaci, přičemž hodnoty a koncentrace neurosteroidů korelovali s hodnotami
v hypokampu. (Marx et al., 2006) Sérové koncentrace DHEA těsně korelují s hodnotami
v likvoru (Kancheva et al., 2011) a a koncentrace DHEA v likvoru korelují s koncentracemi
v temporální korové oblasti a stejně je tomu tak i u koncentrací pregnenolonu. (Naylor et al.,
2008). Z námi sledovaných látek se jednalo především o pregnenolon, progesteron,
konjugované allopregnanolon, isopregnanolon a 5-alfa-pregnan-3-beta,20-alfa-diol. Z těchto
ukazatelů, které po zhodnocení modelem OPLS, mají všechny statisticky významný vztah
k tinnitu, většinou na hladinách významnosti p<0,01. S podobnými výsledky jsme se setkali i
při zpracování metodou vícerozměrné regrese, která též jasně potvrzuje vztah k tinnitu.
Nejvýznamnější vztahy jsou zaznamenány u hladiny konjugovaného pregnenolonu a
konjugovaného isopregnanolonu u pacientů s tinnitem. Pacienti s tinnitem mají významně
snížené koncentrace pregnenolonu, progesteronu, allopregnanolonu a jiných. Pregnanolonové
metabolity (allopregnanolon, pregnanolon, epipregnanolon a další) sulfatované v C-3 pozici
mají inhibiční efekt na GABA receptory a ionotropní glutamátové receptory. Syka et al. zjistili
u krys vystavených akutnímu hluku zvýšení doby latence u odpovědi zaznamenávaných ze
sluchové oblasti mozkové kůry, což bylo vysvětlování možným poškozením GABA
inhibičního systému. (Syka, Rybalko, 2000) V současné době nejsou k dispozici podrobnější
literární zdroje o vztahu těchto látek k tinnitu. Z našeho souboru jsme stanovili i další látky ze
skupiny neurosteroidů. Zde se ve srovnání s kontrolní skupinou ukázalo, že statisticky
významné rozdíly ve vztahu k intenzitě tinnitu jsou u progesteronu, konjugovaného
allopregnanolonu a konjugovaného isopregnanolonu. Ze vztahu mezi frekvenční
charakteristikou tinnitu a neurosteroidy lze zmínit statisticky významný vztah
k androstendiolu, kortizolu a konjugovanému isopregnanolonu. I zde nejsou výsledky
ovlivněny sekundárními faktory a jde čistě o skupinu pacientů s primárním tinnitem bez
organické příčiny. Hlavní androgeny jako jsou testosteron a dihydrotestosteron nebyly do
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hodnocení zahrnuty. Stejně tak studijní skupina nezahrnuje ženy v luteální fázi menstruačního
cyklu, neboť gonadální produkce progesteronu je dominantní. Proto se liší počet pacientů, u
kterých jsme stanovili 11-dTxB2 a počet pacientů, u kterých jsme zkoumali hladiny
neurosteroidů. Hlavním výsledkem je zjištění významného a konsistentního vztahu s negativní
korelací mezi steroidy a tinnitem. Na straně druhé je však potřeba zmínit, že některé studie
(Syka et al., 2000, Sripada et al., 2014) ukazují, že akutní hluk zvyšuje latenci pro odpověď
zaznamenanou ze sluchové kůry, což může souviset s inhibičním GABA systémem a také
prokazuje, že podání allopregnanolonu a DHEA snižuje propojení mezi amygdalou a okolními
strukturami mozku. Bližší patofyziologické aspekty však nejsou objasněny. (Sripada RK et al.,
2014).
Závěry
Vyšetřili jsme klinický soubor pacientů s tinnitem (n=853), z něhož byla vybrána
sourodá skupina pacientů, u nichž nebyla prokázána organická příčina tinnitu. Po zohlednění
všech vylučujících kritérií zbyl soubor pacientů (n=40), na jehož základě byla vytvořena
kontrolní skupina, adekvátně přiřazená podle věku a pohlaví. Celkově jsme tedy vyšetřili 80
pacientů.
Primárně naším zájmem je hodnocení protrombogenních faktorů, neboť je zde
předpoklad, že adekvátní stav mikrocirkulace ve smyslových orgánech hraje velkou
etiopatogenetickou roli. V našem souboru jsme jako hlavní marker protrombogenního stavu
použili hladiny 11-dehydrotromboxanu B2, který je stabilním metabolitem vznikajícím
z tromboxanu A2. Tromboxany jsou látky syntézované v krevních destičkách a mají jako hlavní
úlohu vasokonstrikci a agregaci destiček. V experimentálních pracích je potvrzeno, že
inhibitory tromboxan syntázy i antagonisté receptoru tromboxanu A2 významně prodlužují čas
potřebný k potlačení kochleárního akčního potenciálu a právě proto nás zajímalo, zda-li jsou u
pacientů s tinnitem vyšší hodnoty 11-dTxB2.
Z výsledků lze vyvodit statisticky významný závěr, že u pacientů s tinnitem jsou
zaznamenány vyšší hodnoty 11-dehydrotromboxanu-B2. Průměrná koncentrace u pacientů
s tinnitem byla 2,02±1,81 ng/ml ve srovnání s kontrolní skupinou, kde koncentrace odpovídá
hodnotě 1,32±1,33 ng/ml. Statistické zhodnocení Wilcoxon/Kruskal-Wallis testováním je na
hladině významnosti p=0,0145, tedy odpovídá p<0,05.
Současně jsme hodnotili další koagulační parametry u pacientů s tinnitem a opět byly
hodnoty porovnány a statisticky zpracovány. Sledovali jsme protrombinový čas, INR a hladinu
fibrinogenu. Cílem bylo zjištění, zda-li jsou změny i v ostatních ukazatelích, které hodnotí
procesy krevní srážlivosti. Průměrné hodnoty protrombinového času u pacientů s tinnitem jsou
12,95±0,72 sekund oproti hodnotám 12,62±0,94 sekund v kontrolní skupině. Průměrné hodnoty
INR v souboru pacientů s tinnitem jsou 0,997±0,07 oproti hodnotám 1,021±0,12 v kontrolní
skupině. Hodnoty fibrinogenu jsou 3,337±1,06 g/l ve skupině pacientů s tinnitem oproti
3,012±1,16 g/l v kontrolní skupině. Po statistickém zpracování nejsou v těchto hodnotách
zaznamenány statisticky významné rozdíly a tudíž nelze konstatovat, že by existoval vztah mezi
tinnitem a změněnými laboratorními hodnotami, které hodnotí krevní srážlivost. Tyto výsledky
jsou vysvětlitelné faktem, že laboratorní ukazatele hodnotí celý koagulační systém a jsou
obecného charakteru, přičemž neodráží stav mikrocirkulace vnitřního ucha, navíc jde o hodnoty
ovlivněné celou řadou dalších faktorů.
Dále jsme sledovali vztah hladin neurosteroidů k tinnitu. Neurosteroidy jsou moderním
tématem, kterým se zabývá mnoho autorů a obecně jsou jejich účinky vztahovány k paměti,
chování či je zmiňováno jejich neuroprotektivní působení. Jsou však i zmiňovány ve
vztahu k poruchám sluchu a k tinnitu. Jednak jsou chápány jako marker stresové reakce a jejich
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hladiny se mění u depresí, které jsou u pacientů s tinnitem časté a současně antidepresiva hrají
velkou roli v léčebné snaze o zmírnění tinnitu. Je i zmiňován možný vztah neurosteroidů
k antiagregačním a protizánětlivým účinkům, některé neurosteroidy též ovlivňují perfúzní tlak
a vaskulární resistenci.
V našem souboru jsme stanovili celé spektrum neurosteroidů a výsledky jsme
zpracovali jak metodou OPLS, tak i metodou vícerozměrné regrese. Jasný vztah k tinnitu na
hladinách statistické významnosti p<0,05 a někdy i p<0,01 byl zjištěn u hladin pregnenolonu,
progesteronu, konjugovaného allopregnanolonu, isopregnanolonu a 5-alfa-pregnan-3-beta,20alfa-diol. Metodou vícerozměrné regrese je nejvýznamnější vztah u konjugovaného
isopregnanolonu a konjugovaného pregnenolonu. Sledovali jsme i vztah k frekvenční
charakteristice tinnitu, kde je statisticky významný vztah k androstendiolu, kortizolu a
konjugovanému isopregnanolonu. Zde jde o výsledky, které nemají v současném literárním
přehledu korelát a jde pravděpodobně o jednu z možných cest dalšího výzkumu klinickými
studiemi.
Závěrem lze konstatovat, že u pacientů s tinnitem je zaznamenán statisticky významný
vztah k hladinám 11-dehydro-tromboxanu-B2, který chápeme jako důležitý marker destičkové
aktivity, tedy trombogenního stavu. Z tohoto závěru lze vyvodit potvrzení, že v rámci
léčebných strategií u pacientů s tinnitem, kde se uplatňují různé léčebné modality, mají své
právoplatné opodstatnění léčiva, která podporují prokrvení smyslových orgánů, v našem
případě vnitřního ucha a zlepšením mikrocirkulace vedou ke zmírnění potíží. Používají se různé
látky, počínaje často používanými extrakty jinanu dvoulaločného, dále betahistin, který relaxací
prekapilárních sfinkterů zlepšuje mikrocirkulaci vnitřního ucha a další vasodilatancia, mnohdy
v kombinaci s jinými léčebnými metodami.
Tinnitus představuje problém, který do dnešního dne nemá jednoznačně popsanou
etiopatogenezu a současně neexistuje univerzální léčebné schéma, které by bylo účinné u všech
pacientů.
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