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Progesteron plní u člověka od začátku těhotenství až do jeho porodu zcela zásadní 
fyziologickou roli. Při oplození nastává vlivem progesteronu přeměna endometria 
v deciduu a podpora nidace oplodněného vejce. Tento steroidní hormon se pak podílí i na 
stabilizaci celého průběhu těhotenství, když progesteron způsobuje relaxaci myometria. 
Avšak vedle progesteronu mohou být biologicky aktivní i jeho další metabolity. Tyto 
metabolity se vážou prostřednictvím receptorů γ-aminomáselné kyseliny na extracelulární 
neurotransmiterové receptory buněčných membrán a ovlivňují jejich propustnost pro ionty. 
Obecně se označují jako neuroaktivní steroidy. V případě progesteronu jde konkrétně 
o neuroaktivní steroidy pregnanolonového typu. Mechanizmus působení neuroaktivních 
steroidů je negenomový a jejich účinek je proto oproti běžně genomově fungujícím 
steroidům velmi rychlý. Neuroaktivní steroidy jsou u těhotné ženy oproti stavu mimo 
těhotenství produkovány o jeden a více řádů vyšším množství. Na jejich tvorbě se 
v těhotenství podílí zejména nadledviny plodu a placenta a také játra plodu i matky. 
Placentární a fetální kompartmenty jsou velice těsně propojeny, i z hlediska tvorby a účinku 
neuroaktivních steroidů tvoří fetomaternální jednotku. Neuroaktivní steroidy existují ve 
volné i konjugované formě. Neuroaktivní steroidy placentou procházejí do mateřského 
oběhu. Jejich funkce v těle těhotné/rodičky však není dosud zcela objasněna. Očekává se, 
že mají podíl na stabilizaci těhotenství, a na druhé straně mohou být i jedním z mediátorů 
začátku porodní činnosti děložního svalu. Neuroaktivní steroidy se zřejmě účastní 
i neurohumorální stresové reakce ženy během porodu  a s vysokou pravděpodobností se 
podílejí i na změnách poporodního duševního chování matky. V peripartálním období 
budou mít pravděpodobně i ochranný účinek proti hypoxii mozku plodu. 
 
Výsledky práce perinatologického a endokrinologického týmu:  
 
1. Na základě sběru biologického materiálu nám podařila stanovit  analytickou metodu  

pro diagnostiku neuroaktivních steroidů, metabolitů progesteronu u těhotných žen. 
 
2. S využitím této metodiky jsme popsali profil neuroaktivních steroidů v průběhu celého 

těhotenství a porodu. 
 
3. Následně jsme nezávisle na sobě, současně s vědecko-výzkumným týmem Pearsona 

Murphyho v Kanadě, změřili hladiny pregnanolonových izomerů, včetně jejich konjugátů ve 
smíšené pupečníkové krvi. 

 
4. Později jsme tuto analýzu v pupečníkové krvi provedli dokonce odděleně. Stanovili jsme 

arterio-venózní diferenciaci, určili jsme koncentraci neuroaktivních steroidů vzniklých 
z progesteronu separátně v artérii a véně pupečníku a v plodové vodě. 

 
5. Dále jsme popsali profil těchto neuroaktivních steroidů v období během porodu a zejména po 

porodu. Diagnostikovali jsme dramatický pokles koncentrace neuroaktivních metabolitů 
progesteronu, které ovlivňují plasticitu GABA receptorů. 
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