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Sex verus Gender

• V češtině nerozlišujeme – překlad obou je pohlaví

• Sex = biologické rozdíly mezi pohlavími 

• Gentické (XX vs. XY), gonadální, hormonální

• Gender – zabývá se spíše sociálními a kulturními rozdíly mezi 
muži a ženami

• Dostupnost vzdělání, zaměstnání atd….

• Dle reportu Institutu Medicíny z roku 2001 jsou tyto rozdíly tak 
důležitou proměnnou, že by měly být zohledněny ve výzkumu

Committee on Understanding the Biology of Sex and Gender Differences, Board on Health 
Sciences Policy, Institute of Medicine. Exploring the Biological Contributions to Human 
Health: Does Sex Matter? Wizemann TM, Pardue ML, editors. Washington, DC: National 
Academy Press; 2001. 



Strukturální rozdíly mozku 
mezi pohlavími napříč 
věkovými kategoriemi



Celkové objemy
voxel based meta-analýza

Objem výsledek O Kolik % 
rozdíl

Počet 
studií

Cerebrum M > Ž 9,8 22

Cerebellum M > Ž 8,6 19

Celkový objem mozku/ TBV M > Ž 10,8 31

Šedé hmoty/ GMV M > Ž 9,4 60

Bílé hmoty/ WMV M > Ž 12,9 57

CSF M > Ž 11,5 35

Ruigrok et al. Neuroscience and Behavioral Reviews, 2014



Objemy korigované na velikost TBV

• Muži větší amygdala, pallidum a putamen 
• v amygdale i více androgenních receptorů

• Ženy větší objem kortikální a subkortikální šedé hmoty

• Významně větší hipokampy 
• v hipokampu více estrogenních receptorů

Taber KH et al. . J Neuropsychiatry Clin Neurosci (2001). Rijpkema M et al. Hum Brain 
Mapp (2012)



Regionální objemy a denzita šedé hmoty
koordinátová metaanalýza 2186 mozků

Denzita

M  >  Ž Levá amygdala, hipokampus, inzula, pallidum, 
putamen, claustrum, pravé cerebellum

Ž  >  M Levý temporální pól, corpus callosum

Objemové GM rozdíly

• Ženy - spíše vázané na pravostranné struktury spojené s 
jazykovými procesy a přední cingulum

• Muži - v limbické oblasti bilat a zadním cingulu

Ruigrok et al. Neuroscience and Behavioral Reviews, 2014



Funkční aktivita, 
kognitivní funkce

• Funkční aktivita a konektivita
• U žen více v parietálním asociačním kortexu 

• U mužů více ve vizuálním a motorickém kortexu

• Kognitivní funkce
• Ženy lépe verbální paměť, verbální fluence a percepční 

úkoly 

• Muži visuospaciální a motorické úkoly

Hsieh TC et al. J Neuroimaging. 2012, Gur RC et al. Science. 1995. Sherwin BB, Henry JF 
(2008) Front Neuroendocrinol



Normální stárnutí a rozdíly 
mezi pohlavími



Strukturální změny mozku při stárnutí

• Lineární úbytek mnoha mozkových struktur -
amygdala, nucleus accumbens, putamen, thalamus

• Nelineární změny hippokampu
• Delší fáze vývoje, dlouhá stabilní fáze

• akcelerace úbytku od 50 let věku, nejvíce od 60 let

• Muži – rychlejší ztráta GM volumu

• Ženy – pomalejší úbytek hipokampu než celkové 
atrofie x rychlejší úbytek BG a thalamu

Curiati PK, at al. (2009) AJNR Am J Neuroradiol. Fjell AM, Walhovd KB (2010) Rev Neurosci. 
Xu J et al.(2000) AJNR Am J Neuroradiol. Ge Y et al (2002) AJNR Am J Neuroradiol



Kognitivní funkce a normální stárnutí

• Určitý úbytek kognitivních funkcí je normální v 
průběhu stárnutí

• Stran rychlosti úbytku kognitivních funkcí u 
normálního stárnutí není dostatek dat protichůdné 
reporty nebo žádný rozdíl v rychlosti kognitivního 
úbytku mezi muži a ženami

Finkel D, et al (2006) Int J Aging Hum Dev . Hickman SE et al. Dev Neuropsychol. 2000. 
Nichols ME at al.. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1994. Barnes LL et al. Neurology. 2003 



Stárnutí v přítomnosti AD 
patologie



Epidemiologie

• MCI 
• Prevalence nekozistentní reporty rozdílů

• Incidence stejná do 70 let!!!

• Ženy vyšší incidence ve vyšším věku

• Muži vyšší incidence neamnestické MCI

• AD
• Prevalence vyšší u žen (2/3 z AD subjektů jsou ženy)

• ženy žijí déle

• Incidence vyšší u mužů, až od 80 let vyšší ženy

Miech RA, et al. Neurology. 2002. Roberts RO et al. Neurology 2013. Agüero-Torres H, et 
al. J Am Geriatr Soc. 1998. Hebert LE et al. Neurology. 2013. Caracciolo B et al. 
Neurology. 2008



Menší kognitivní rezerva u žen? 

• Lidé s větším mozkem mají větší kapacitu unést více 
patologických změn bez dopadu na funkci

• Ženy menší mozek 
→ rychlejší konverze z MCI do DAT, 

→ rychlejší progrese kognitivního deficitu a funkčních 
schopností u DAT

Katzman R et al. Ann Neurol. 1988



Genová interakce a pohlaví

• Mnoho popsaných genů a SNPs rizikových pro AD
• Velmi málo studií sledovalo vliv pohlaví na interakce

• Allela ε4 genu pro apolipoprotein E
• Obecně heterozygot 4x větší riziko vzniku AD

• Dřívější nástup nemoci

• U žen je efekt této alely větší

• Větší škodlivý efekt na atrofii hipokampu, funkční konektivitu, 
tloušťku kortexu, kognitivní výkon u žen

• Ženy s APOE 4 měli největší amyloidovou nálož v post 
mortem studii

Lentini E et al. Cereb Cortex. 2013, Damoiseaux JS, et al; J Neurosci. 2012. Corder EH, et al. 
Ann N Y Acad Sci. 2004, 



BDNF

• Alela Met66 v v genu kódujícím BDNF je spojena s větším rizikem 
AN u žen a ne u mužů

• BDNF působí na neurony CNS i PNS, pomáhá udržet existující 
neurony, a podporuje růst a diferenciaci nových neuronů a 
synapsí.

• V mozku je aktivní v hipokampu, cortexu a basal forebrain –
oblastech vitálních pro učení, paměť a vyšší nervové funkce

• Alela Met66 tohoto genu redukuje transport BDNF

• V expresi BDNF hraje roli také estrogen

• Ženy po menopause s alelou Met66 mají jak snížený transport 
tak sníženou expresi BDNF → zvýšené riziko AD

Fukumoto et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010 



SNPs a pohlaví 
(single nucleotide polymorphisms)

• SNPs

• Záměna individuálních nukleotidů v sekvenci DNA

•Některé SNPs zvyšují riziko AN u mužů a ne už žen 
• SNP (rs688) u APOE, rs17571 SNP lys proteasy cathepsinu D, PCK1

•Další zhoršují riziko AN u mužů a mají protektivní efekt u žen
• G alela NSP65 of diabetes-related gene

Hamilton G, et al. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2007



Role pohlavních hormonů v epidemiologii a 
patologii AN?

• Pacienti s AN mají nižší hladinu cirkulujících 17β-
estradiolu a testosteronu než stejně staré kontroly

Callahan MJ et al. Am J Pathol. 2001



Pohlavní hormony

Tvořeny v gonádách z cholesterolu. 

Estradiol (hlavní estrogen u 
člověka) je tvořen i u mužů z 
testosteronu

• testosteron i estrogen jsou 
hlavními neurotrofickými faktory v 
perinatálním období i po celý 
život. 

•Oba jsou důležité pro 
neurogenesi, synaptogenesi a 
neurovaskulární vývoj. 
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Úbytek steroidních pohlavních hormonů 
→riziko AD 

•Ženy po menopause či bilaterální ovariectomii mají náhlý 
pokles 17 β –estradiolu, progesteronu, testosteronu

• → ženy po předmenopauzální ovariektomii mají 2x větší riziko 
AD

•U mužů pomalý pokles testosteronu od 30 let věku o 2% za 
rok, není skok 

• estrogenu dostatek i v pozdním věku, protože je metabolizován z 
testosteronu

• → u mužů testosteronová deprivace (ca prostaty) větší riziko AD

Rocca WA, et al. Neurology. 2007, Brann DW eta al. Steroids 2007, Roselli CE et al. 
Semin Reprod Med. 2009



Ochranné funkce estrogenu na 
nervový systém

• Neuroprotektivní – indukuje synaptogenezi, 
neurotransmisi, a neuronální plasticitu

• Redukuje Aβ nálož v přítomnosti patologických trigrů

• Podporuje Aβ clearance stimulací mikrogliální 
fagocytosy

• Mediuje skrze ovlivnění kináz a fosfatáz 
hyperfosforylaci tau 

• Má významný efekt na učení, paměť, náladu a 
neurodevelopmentální procesy u žen i mužů

Anastasio TJ. Front Pharmacol. 2013. Zhang QG et al. J Neurosci. 2008 Aug 2008



Estradiol syntetizován i v mozku

Li R et al. Mol Cell Endocrinol. 2014



Úloha mozkových aromatáz

Aromatázy nejvíce talamus, amygdala, area preoptica a 
medula oblongata

•Syntéza pouze v neuronech (v astrocytech po úrazech 
mozku)

•Lokální syntéza je nezávislá na ovariální syntéze

•Ženy s AD mají nižší aktivitu aromatáz než kontroly 

Li R, et al. (2014) Mol Cell Endocrinol.



Periferní nebo brain derived 
estrogen hraje roli v AN?

• U normálního stárnutí dochází ke zvýšení 
imunoreaktivity aromatáz v basal forebrain – „age 
realated“ elevace mozkové syntézy estrogenu jako 
kompenzace poklesu ciirkulujících estrogenu po 
menopause

• Postmortem studie – nižší hladina I syntéza E2 v 
mozku AD žen než u kontrol. Při čemž stejná sérová 
hladina estrogenu

• V hipokampu AD pacientů je snížená tvorba aromatáz

• U myší – AD modely s deplecí aromatáz mělí větší 
neuropatologii než myši po ovariectomii

Ishunina TA et al. Neurobiol Aging. 2005. Yue X et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005.
Butler HT et al. Neurosci Lett. 2010. 



Důležitost brain derived estrogenu 
potvrzují i klinické studie

• Antiestrogenní terapie v léčbě rakoviny prsu

• Inhibioty aromatáz (AI) exemastane, anastrazol -
zhoršení PM tempa a verbální paměti u 
postmenopausálních žen na terapii versus bez terapie

• Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) 
– tamoxifen zvyšují riziko horšení kognitivních funkcí

Jenkins v et al. Psychooncology 2004, Phillips KA et al. Breast 2010 



Substituční terapie ano či ne
• Nasazení HRT ihned po ovariektomii až do normálního 

věku menopausy – riziko AD idem jako u ostatních žen

• Nasazení HRT do 5 let po menopause protektivní

• HRT > 5 let po menopause – není protektivní

• HRT > 65 let věku zvyšuje riziko demence 2x

• V myších AD modelech byla lepší neuroprotektivní 
odpověď na estrogenovou terapii u myší s deficitem 
mozkového estrogenu než u myší po ovariectomii

Shao H, et al; Neurology. 2012. Henderson et al.  MIRAGE Study Group. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. 2005. Li R et al. Mo neurobilo. 2013



Gender = kognitivní rezerva 

• Vyšší kognitivní rezerva = lepší kognitivní výkon při 
stejné patologii

• Lidé s vyšším vzděláním a větším zavzetím do 
kognitivních aktivit v rámci povolání 

• Ženy dříve znevýhodněny, v posledních generacích se to 
mění

• Velké rozdíly v prevalenci AD ženy versus muži, dle data 
výběru kohort, věkových skupin a geografické lokalizace 

Whalley LJ at al. Ageing Res Rev. 2004 



Gender = životní styl, rizikové faktory

• Gender = kulturní a psychosociální faktory, které 
modifikují riziko nemoci
• rizikové chování, přístupu ke zdraví, sociální a pracovní stresory 

• Gendrové rozdíly v expozici rizikovým faktorům
• Kouření, alkohol cvičení

• Konfliktní data – rozdíl dle věku kohort

• Určité rizikové faktory jsou významnější pro vznik 
demence více pro jedno pohlaví

• Ženy - kouření, HT, HLP a DM ve středním věku

• Muži - BMI víc než 30 a staří mládenci nebo vdovci

Mielke et al. Clinical epidemiology 2014



Individualizovaná medicína   

• Pohlavní rozdíly ovlivňují 
• prevalenci a incidenci AD, 

• mozkovou strukturu i funkci

• Důležitu neuroprotektivní roli hraje estrogen
• Lokalizovaná produkce estrogenu hraje tkáňově specifickou 

roli bez ohledu na hladinu cirkulující gonadálního estrogenu

• Role susbstituční terapie ?

• Klinické studie 
• stratifikace dle pohlaví a adekvátní velikost skupin, k 

umožnění hodnocení efektu zvlášť pro ženy a muže
• Guidage (Ousset et. al. 2015) – lepší efekt EGb761 u mužů

• Preventivní opatření
• Mohou se lišit muži X ženy

• DM významnější mediátor u žen



Děkuji za pozornost! 


