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Pohyb léčí?
M. Bičíková, L. Máčová,  
L. Kolátorová, M. Hill, J. Bešťák,  
J. Novotný, D. Jandová

Naprostá většina pacientů se po pobytu v lázních, 
kde dodržují lázeňský řád a rady lékaře, cítí skvěle. 
Tato skutečnost je ovšem pouze subjektivní a odpůr-
ci lázeňské léčby, která je bezesporu nákladná, 
tvrdí, že subjektivní dobrý pocit je vyvolaný pouze 
tím, že dotyčný pacient je zbaven denních starostí 
o práci a rodinu. S těmito pochybnostmi se setkávají 
především lázně, ve kterých není léčba založena na 
působení léčivých vod. Pravda je jiná. Blahodárnost 
léčebného lázeňského pobytu se projevuje dlouhou 
dobu i po návratu do běžných všedních dní. Objek-
tivní hledisko pro hodnocení stavu pacienta, které 
by bylo neoddiskutovatelné, stále chybí.
V předkládané studii jsme se pokusili o nalezení 
objektivních parametrů pro hodnocení výsledků 
lázeňského pobytu u osob s narušenou psychikou. 
Studie byla provedena v Priessnitzových  Léčeb-
ných lázních Jeseník. Zdejší léčba vychází z odkazu 
Vinceze Priessnitze o léčivé síle vody, pohybu 
a zdravém klimatu. Jesenické lázně neoplývají 
léčivými minerálními vodami, ale „pouze“ čistou 
pramenitou vodou.
Pravidelné cvičení je vysoce efektivní strategie 
pro udržení kognitivního zdraví v průběhu celého 
života. Během posledních 20 let bylo v reakci na 
aerobní cvičení u lidí a zvířat dokumentováno mno-
ho molekulárních, fyziologických a strukturálních 
změn, zejména v hipokampu. Nicméně zůstává 
zatím nevysvětlené, jak cvičení produkuje takové 
neurologické změny [1, 2].
Pro objektivizaci hodnocení efektu lázeňské léčby 
jsme při návrhu studie vycházeli z našich zkušeností 
s neuroaktivními steroidy a neurosteroidy, které (jak 
je doložitelné mnoha pracemi Endokrinologického 
ústavu, ale i pracemi řady zahraničních kolegů 
z celého světa), hrají zásadní roli v psychické pohodě 
pacientů [3-6].
Je známo, že v mozku, který funguje také jako 
největší orgán s endokrinní produkcí, se tvoří řada   
steroidních hormonů (de novo nebo z prekurzorů), 
které se nazývají neurosteroidy. Veškeré steroidní 
hormony, které ovlivňují nervovou soustavu, nesou 
název neuroaktivní steroidy. Neurosteroidy jsou tedy 
podskupinou neuroaktivních steroidů. Prekurzory 
mohou pocházet z krevního oběhu po překonání 
hematoencefalické bariéry a mohou jimi být steroidní 
hormony produkované periferními endokrinními 

žlázami např. nadledvinami. Neurosteroidy mohou 
působit na receptorech jak genomově, v řádech 
hodin až dnů, tak i negenomově v řádech minut [7]. 
Genomové účinky se odehrávají v buněčném jádře 
na úrovni exprese určitého genu vedoucí k zahájení 
či inhibici syntézy proteinu. Negenomové účinky 
spočívají ve vazbě na receptory buněčných membrán 
vedoucí například k ovlivnění propustnosti iontových 
kanálů. V centrální nervové soustavě (CNS) působí 
převážně na dvou základních typech receptorů, 
kterými jsou: receptory γ-aminomáselné kyseliny 
(GABAA receptory; propustnost pro Cl- ionty) a na 
receptorech N-metyl-D-aspartátových (NMDA 
receptorech; propustnost pro Ca2+ ionty). Positivní 
modulace obou těchto typů receptorů působí de facto 
proti sobě a zaručuje tak rovnováhu organizmu.
Nejznámějším steroidním představitelem positivního 
modulátoru GABAA receptoru je allopregnanolon 
(5α-redukovaný progesteron), jehož účinky jsou 
podobné benzodiazepinům a jeho nedostatek, který 
vzniká při snížené funkci 5α-reduktázy, vede k neu-
rotickým potížím podobným premenstruačnímu 
syndromu [8]. Čtenáře jistě napadne, zda se využívá 
allopregnanolon v humánní medicíně. Odpověď 
zní ano, ale musí být jeho molekula chráněna před 
sulfatací. Většina zevně podaných látek je v těle 
sulfatována a u allopregnanolonu platí, že tento 
sulfát působí na výše zmíněných receptorech přesně 
opačně, než molekula nekonjugovaného steroidu, 
tedy jako negativní modulátor s opačným výsledkem 
působení. Allopregnanolon chráněný před sulfatací je 
obsahovou látkou léku Ganaxolone, který je silným 
antiepileptikem. Tato skutečnost je přímým důkazem 
ovlivnění CNS allopregnanolonem.
Na druhý typ receptorů v CNS  působí positivní 
modulaci především pregnenolon sulfát nebo 
dehydroepiandrosteron sulfát. Pozitivní modula-
ce NMDA receptorů vede až k excitaci a zvýšení 
paměti [9-11].
V naší laboratoři využíváme nejnovější chromato-
grafické metody (konkrétně chromatografii plyno-
vou, GC a kapalinovou, LC) ve spojení s hmotnostní 
spektrometrií (GC-MS/MS a LC-MS/MS) nejen ke 
sledování výše jmenovaných neuroaktivních ste-
roidů/neurosteroidů, ale jsme schopni s naprostou 
přesností identifikovat velkou část všech neuroaktiv-
ních steroidů a skupin jejich metabolitů. Jde o něko-
lik desítek látek, o kterých doposud nebylo mnoho 
známo a které při zvýšených či snížených hladinách 
mohou hrát zásadní roli ve vzniku neurologických 
poruch na straně jedné a na druhé straně následná 
změna po léčebném pobytu v lázních by mohla být 
objektivním parametrem pro vyhodnocení blaho-
dárného působení lázní.
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Samozřejmě, že změny ve steroidním spektru nejsou 
jedinými faktory podílejícími se na zlepšení stavu 
pacientů. Z dalších faktorů endokrinního charak-
teru, jejichž změněné hladiny jsou nejvíce patrné, 
jsou serotonin a homocystein.
O aminokyselině homocysteinu toho bylo napsáno 
mnoho, jde o nespecifický parametr. Jedná se o ami-
nokyselinu vznikající při metabolizmu esenciální 
aminokyseliny methioninu jako vedlejší produkt, 
který je buď recyklován zpět na methionin, nebo 
na užitečnou neesenciální aminokyselinu cystein, 
která je významnou složkou bílkovin. Metabolizmus 
homocysteinu je ovlivňován kyselinou listovou, 
vitaminem B6 a B12. Jestliže nejsou přítomny 
v dostatečném množství, dochází k poruchám, 
homocystein se hromadí v krvi a vzniká takzvaná 
hyperhomocysteinemie [12-14].
S jistotou můžeme říci, že vysoké koncentrace 
homocysteinu jsou pro organizmus škodlivé. Nahro-
madění homocysteinu může vést až k oxidačnímu 
stresu, který patří k současným největším nepřáte-
lům nejen lidí, ale všech živočichů.
Do nedávna byla vysoká hladina homocysteinu 
prokazována nejčastěji u kardiovaskulárních one-
mocnění, ale v současnosti i u celé řady civilizačních 
onemocnění jakými jsou například: deprese, Alzhe-
imerova choroba, parkinsonismus, roztroušená 
skleróza, migrény, chronický únavový syndrom, 
alergie, snížená imunita atd.
O blahodárnosti serotoninu není potřeba se šířit. 
Poruchy dopaminergní a serotonergní signaliza-
ce mohou hrát roli v patofyziologii úzkostných 
poruch i Parkinsonovy nemoci [15]. Prekurzor 
(L-tryptofan) serotoninu tohoto „hormonu štěstí“ 
je možné koupit jako potravinový doplněk snad 
v každé lékárně. L-tryptofan je esenciální amino-
kyselina (jedna z osmi esenciálních aminokyselin 
= nezbytných stavebních prvků bílkovin), které 
tělo musí získávat ze stravy (například z banánů). 
Z tohoto důvodu se lze na trhu setkat s celou řadou 
potravinových doplňků obsahujících L-tryptofan, 
které by měly podpořit tvorbu serotoninu [16]. 
Správná strava, zdravý pohyb v lázních a zklidnění 
vedou k normalizaci hladin homocysteinu i sero-
toninu a tím přispívají ke zlepšení  zdravotního 
stavu osob.

Výběr pacientů 
Při výběru pacientů bylo dbáno na to, aby byli ve 
stabilizovaném stavu. Ještě před nástupem byli 
informováni o možnosti zúčastnit se studie a za 
jakých podmínek. Po nástupu do lázní podepsali 
informovaný souhlas ti, kteří souhlasili se vstupem 
do studie.

Princip studie
Pobyt v Priessnitzových léčebných lázních trval čtyři 
týdny. Lázeňská léčba nebyla založena na pitném 
režimu ani na lázních, ale pouze na fyzických akti-
vitách a koupelích v pramenité vodě. Léky a jejich 
dávkování nemohly být během lázeňského pobytu 
změněny (nebo pacient musel být ze studijní skupiny 
vyloučen).
Ze všech ochotných pacientů byly vybrány ženy 
v počtu statisticky hodnotitelném (=70) a podob-
ného věku 52-61 let se stejnou nebo podobnou 
medikací.

Požadavky na pacientky
Předpokladem pro setrvání pacientek ve studijním 
souboru byla skutečnost, že musely setrvat na přesně 
stejné medikaci po celou dobu pobytu v lázních, tak 
aby mohly být samy sobě kontrolou.
Vyškrtnutí ze souboru ale nebyl důvod k přerušení 
lázeňské léčby.
K hodnocení duševního stavu každé pacientky bylo 
použito dotazníkové šetření Knoblochovým testem 
verze N-5 sebeposuzovací škály autorů Knobloch 
a Hausner [17]. 
Pacientky neměly dva dny před odběrem krve jíst 
ořechy, banány, ananas, rajčata, pít kávu a černý čaj.

Odběr krve
Třetí den pobytu v lázních (po odeznění úvodního 
stresu ze změny prostředí a nastavení podobné 
diety) byl proveden odběr krve ráno nalačno podle 
postupu uvedeného v práci Bičíková a spol. 2018 
[18]. Plazma odebrána a uložena do mrazicího 
boxu na -20°C do doby zpracování. Obdobně byl 
proveden druhý odběr krve předposlední den 
pobytu v lázních. 

Terapie 
Terapie zahrnovala  5x týdně kondiční cviky 
kombinované s dechovou gymnastikou ve stoji, 
2x týdně skupinová hydrokinezioterapie kondiční 
v rehabilitačním bazénu teploty 27°C až 29°C řízená 
fyzioterapeutem, 5x týdně skupinová chůze s holemi 
(léčebná Nordicwalking) v nerovném terénu po 
trasách areálu lázní řízená fyzioterapeutem. Navíc 
pacientky absolvovaly částečné koupele horních 
končetin v norných bazéncích v terénu s průtočnou 
pramenitou horskou vodou o teplotě 8°C - 10°C, 2x 
týdně klidovou vanovou celotělovou koupel.

Výsledky a diskuse
Při porovnání výsledků samohodnotících dotazníků 
Neuro-N-5 se ve všech případech pacientky cítily 
na konci čtyřtýdenního pobytu v lázních skvěle. 
Somatické znaky vykazovaly zlepšení o 60,8 %, psy-
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Tabulka: Efekt lázeňské léčby na hladiny laboratorních parametrů (medián s kvartily) vyhodnocené 
Wilcoxonovým  robustním párovým testem

Variable
 

Jedn.
 

Stav A
 

Stav B
 

Relativní rozdíl  
100·(B-A)/A (%)

 p-value
Serotonin nM 114  

(43.5, 386) 
141 

(54.3, 606) 
23.1 

(-8.27, 85.9) 
0.000537

Homocystein μM 14.8  
(12.1, 16.7) 

11.6 
(9.45, 15.4) 

-17.1 
(-24.8, 0.0276) 

0.001724

Pregnenolon (LC) nM 1.45  
(0.618, 2.37) 

1.74 
(1.19, 3.14) 

44.5 
(-9.04, 146) 

0.000088

17-Hydroxypregnenolon (LC) nM 1.93  
(1.16, 5.32) 

3.97 
(1.68, 6.27) 

29.6 
(-19.7, 203) 

0.000945

DHEA (LC) nM 9.73  
(5.69, 14.4) 

10.2 
(6.98, 17) 

16.4 
(-17.7, 50.4) 

0.007039

7α-Hydroxy-DHEA (LC) nM 1.28  
(0.914, 2.05) 

1.63 
(1.02, 2.32) 

10.8 
(-17, 54.3) 

0.008637

Kortizol (RIA) nM 467  
(383, 612) 

581 
(469, 675) 

18.3 
(-2.9, 43.1) 

0.000186

Pregnenolon sulfát (GC) nM 88.5  
(58.5, 114) 

86.9 
(68.9, 123) 

10.9 
(-7.45, 25.3) 

0.012225

17-Hydroxypregnenolon 
sulfát (GC)

nM 3.58  
(2.24, 5.7) 

4.37 
(3.14, 8.59) 

31 
(-12.1, 74.7) 

0.000573

16α-Hydroxypregnenolon 
(GC)

nM 0.337  
(0.216, 0.513) 

0.359 
(0.254, 0.627) 

14.6 
(-19.2, 87.4) 

0.013852

Androstendiol (GC) nM 1.53  
(1.09, 2.3) 

1.72 
(1.35, 2.34) 

6.16 
(-12.5, 32.9) 

0.033615

17-Hydroxyprogesteron (GC) nM 0.77  
(0.502, 1.32) 

0.961 
(0.547, 1.72) 

36 
(-28, 99.4) 

0.010785

16α-Hydroxyprogesteron 
(GC)

nM 0.511  
(0.287, 1.06) 

0.685 
(0.403, 1.04) 

19.2 
(-33.6, 145) 

0.008337

Androstendion (GC) nM 3.65  
(2.27, 5.08) 

3.85 
(2.93, 5.78) 

9.76 
(-19.4, 49.4) 

0.011931

Isopregnanolon sulfát (GC) nM 8.16  
(5.63, 11.2) 

7.9 
(6.41, 11.2) 

5.53 
(-9.32, 26.5) 

0.045763

Konjugovaný epipregnanolon 
(GC)

nM 2.31  
(1.14, 3.29) 

2.06 
(1.21, 3.31) 

7.36 
(-13.9, 30.6) 

0.048639

5α-Pregnan-3α,20α-diol (GC) nM 0.0566  
(0.0331, 0.109) 

0.0679 
(0.0407, 0.106) 

9.24 
(-41, 87.6) 

0.040856

Konjugovaný 5α-pregnan-
3α,20α-diol (GC)

nM 6.85  
(4.96, 12) 

6.15 
(4.81, 10.4) 

-11 
(-28.3, 9.23) 

0.018744

Konjugovaný 5α-pregnan-
3α,17α,20α-triol (GC)

nM 26.4  
(14.3, 60.9) 

91.1 
(34.5, 200) 

185 
(40, 416) 

0.000000

Epiandrosteron (GC) nM 1.09  
(0.762, 1.58) 

1.22 
(0.865, 2.07) 

14.8 
(-17.3, 40.9) 

0.024538
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Epietiocholanolon sulfát (GC) nM 43  
(26.9, 72.2) 

49 
(29.3, 90) 

20.4 
(-1.88, 36.4) 

0.000229

Konjugovaný 5β-androstan-
3β,17β-diol (GC)

nM 0.675  
(0.373, 1.13) 

0.773 
(0.351, 1.47) 

13.7 
(-13.7, 54.7) 

0.026321

Kortikosteron (GC) nM 6.68  
(3.57, 10.5) 

9.7 
(5.67, 14.2) 

21.6 
(-16.4, 122) 

0.000845

3α,5α-Tetrahydrokortikoste-
ron

nM 0.0704 
(0.0341, 0.212) 

0.119 
(0.0421, 0.311) 

40.6 
(-41.9, 137) 

0.007706

11β-Hydroxyandrostendion nM 171 (101, 275) 190 (120, 302) 13.3 (-12.6, 
53.7) 

0.003291

Stav A: odběr na začátku studie
Stav B: odběr na konci studie

chosomatické znaky se zlepšily o 53,7 % a v oblasti 
specifických psychických symptomů došlo ke zlep-
šení o 61,2 %.
Vysvětlení vlivu aerobního pohybu spočívá v zapojení 
limbického systému (LS) = hipokampus, hypotalamus 
a jím regulované systémy: nervový systém autonom-
ní, endokrinní osa, imunitní systém, svalový tonus 
(přes bazální ganglia a propojení na mozeček), vazby 
na prefrontální cortex  a míchu.  Integrální součástí 
LS je hypotalamus, který je ovlivňován pohybem 
a naopak hypotalamus ovlivňuje pohyb. Na 1. místě 
limbického systému jsou emoce, přičemž centrem 
emocí je amygdala patřící mezi bazální ganglia. 
Nejdůležitější funkce limbického systému je kontrola 
úzkosti a strachu, kontrola sociálního a emočního 
chování, účast na procesech krátkodobé paměti, 
řízení srdeční činnosti a dýchání (napojení na hypo-
talamus) a sekrece endokrinních žláz. 
Souhrn výsledků v číselné podobě vyjádřený jako rela-
tivní rozdíl v procentech je uveden v přiložené tabulce. 
V uvedeném souhrnu jsou zahrnuty výsledky, u kte-
rých je statisticky významný rozdíl hodnoty měřeného 
parametru na konci studie proti vstupní hodnotě.
Serotonin u všech pacientek stoupl v souhrnu o rela-
tivních 23 %, zatímco homocystein klesl o – 17.1 %. 
Už tyto dvě hodnoty ukazují na blahodárný vliv 
lázeňského pobytu, svědčí pro skutečnost, že se 
pacientky musely cítit lépe.
Následuje skupina steroidů svědčící o aktivaci kůry 
nadledvin, která má u pacientů pod různými tlumí-
cími látkami dalekosáhlý význam. Zvýšená hladina 
kortizolu (o 18.3%) v případě těchto pacientek byla 
vždy v rámci referenčních mezí, tedy „normálu“, 
byla této skutečnosti důkazem. Navíc, literatura 
ukazuje na ztlumení osy hypotalamus – hypofýza 
– nadledvina u některých pacientů s psychickými 
poruchami a mírný nárůst hladin kortizolu lze tedy 
vnímat, jako přiblížení k normálnímu stavu.

Další výsledky uvedené v tabulce jsou statisticky 
významné změny hodnot steroidních hormonů 
z celkových 108 metabolitů, celého tzv. steroidního 
metabolomu. Celkově stouply jak pregnanové, tak 
pregnenové metabolity (obsahují 21 uhlíků), ale i 19 
uhlíkaté androgeny.

Pregnenolon, stoupl o relativních 44.5 %. Tento 
steroid stojí na začátku vzniku všech steroidních 
hormonů (tedy i neuroaktivních, o kterých je 
zmínka v úvodu) je považován nejen odbornou, 
ale širokou veřejností za látku zvyšující mentální 
aktivitu a neuroprotektivum [19, 20]. V lékárnách 
je možné pregnenolon koupit 100 až 120 tablet za 
zhruba 700 Kč.

O podobných relativních 40.6 % stoupl 3α,5α –tetra-
hydrokortikosteron, který je řazen mezi endogenní 
látky se silným protizánětlivým účinkem, přičemž 
je známo, že osoby trpící různými formami deprese 
(což byly naše pacientky) mají zvýšené nebezpečí 
autoimunitních onemocnění [8].

Oba zmíněné steroidy se podílejí na tvorbě dal-
ších vysoce aktivních metabolitů. Ty pregnanové 
metabolity, které mají hydroxy-skupinu v poloze 
3α- pozitivně modulují výše zmíněné GABAA 
receptory (stouply v průměru o 12.5 %) s výsledným 
uklidněním, uvolněním a dobrou náladou. 

Velmi důležitý je nález zvýšených hladin DHEA 
a pregnenolon sulfátu (o 16.4 % a 10.9 % v daném 
pořadí), které pozitivně modulují rovněž v úvodu 
zmíněné N-metyl-D-aspartátové receptory vedoucí 
k celkové stimulaci organizmu, zbystření a pozitiv-
nímu myšlení [11].

Vysoce pozitivní je nález následného hydroxylo-
vaného metabolitu DHEA, (7α-OH-DHEA, stoupl 
o 15.7 %). Tento steroid je silným imunoprotektivem 
a působí proti autoimunitním reakcím, kterými jsou 
neuropsychiatričtí pacienti ohroženi. 
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Zvýšení hladin konjugovaných steroidů ať již gluku-
ronidů nebo sulfátů je vysoce důležité, protože jejich 
účinek je dlouhodobý. Lze tedy usuzovat, že celkové 
zlepšení duševního stavu pacientů, nastartování 
imunitu podporujících látek a látek chránících proti 
autoimunitním reakcím nevymizí krátce po odjezdu 
z lázní a při zapojení do běžného života. 
Naše studie ukázala, že během lázeňské léčby pacien-
tů s psychiatrickou poruchu došlo ke zlepšení nejen 
subjektivního pocitu pacientů, ale také ke změnám 
objektivních parametrů stanovitelných v laboratoři. 
Tyto pozitivní změny nemohou být přisuzovány 
farmakoterapii, neboť ta zůstala zcela beze změny.
Jakmile pacient bude dodržovat základní principy, 
které si osvojil při pobytu v lázních tj. pohyb na 
zdravém vzduchu, spánek a jíst stravu bohatou na 
vitamíny má naději, že pozitivní změny, které nastaly 
v jeho organizmu, by mohly přetrvat mnoho týdnů.

Poděkování
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav 
- EÚ, 00023761) 
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