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VšeObeCně je například známo, že po 
menopauze a vymizení estrogenové sig-
nalizace dochází u žen k řídnutí kostí, což 
zvyšuje riziko zlomenin. Estrogeny rovněž 
pozitivně ovlivňují srdečně-cévní systém 
a před menopauzou jsou ženy více chráněné 
před srdečně-cévními chorobami. I hojení 
ran je stimulováno aktivací estrogenového 
receptoru (ER).

Kromě produkce estrogenů tělem ženy 
mají estrogenům podobné účinky i molekuly 
nacházející se v rostlinách, např. v sóje (tzv. 
fytoestrogeny), a řada molekul byla vyvinuta 
farmaceutickým průmyslem. Budeme tedy 
používat širší termín modulátory estroge-
nového receptoru (MER), který zahrnuje jak 
estrogeny jako takové, tak i další molekuly se 
stejným účinkem. Mimochodem i při výrobě 
plastů jsou využívány látky, které mají 
estrogenům podobný účinek. Kontaminují 
životní prostředí, a tím negativně ovlivňují 
reprodukci řady vodních organismů.

ROZDíLy MEZI pOHLAVíMI
Covid-19 kromě dýchacího systému ovlivňu-
je negativně i další systémy v těle nakaže-
ného (srdečně-cévní, nervový, trávicí…). 
Ze statistik Ministerstva zdravotnictví 
České republiky1 vyplývá, že v naší zemi 
mělo pozitivní test na SARS-CoV-2 už téměř 
1 660 000 lidí (kumulativní údaj k 7. 9. 2021), 
z toho o 44 000 více žen než mužů (obr. 1). To 
není překvapivé, protože ženy se v průměru 
dožívají vyššího věku než muži a v populaci 

převažují (ke konci roku 2019 u nás žilo 
5,42 milionu žen a 5,27 milionu mužů). Více 
než 30 000 infikovaných zemřelo. Na těchsto 
úmrtích se ale ženy podílely jen z 42,5 %, 
obr. 1).

Tato čísla naznačují, že ženy jsou vůči těž-
kému průběhu covidu-19 odolnější než muži. 
Vysvětlení není jednoduché. Významnou 
roli by mohlo hrát, že ženy žijí zdravěji než 
muži (méně kouří a konzumují alkohol, mají 
vyšší fyzickou aktivitu). Ženy rovněž častěji 
navštěvují ordinace v rámci preventivních 
prohlídek. Pravděpodobně však bude ve hře 
i biologický faktor. V Africe a Asii v zemích 
s nižší úrovní a dostupností zdravotní péče, 
než je tomu v zemích EU, jsou rozdíly ve 
smrtnosti mužů a žen ještě mnohem hlubší 
a mužů umírá násobně více než žen. Zdá se, 
že odpověď by mohla být ve vysoké produkci 
estrogenů u žen žijících v těchto oblastech.

Interakce MER s ER má celkový vliv na 
organismus. V souvislosti s onemocněním 
covid-19 stimulují dýchací systém. Aplikace 
MER pokusnému zvířeti dokonce snižuje 
v dýchacích cestách přítomnost molekuly 
ACE2, která je receptorem pro adhezi SARS-
-CoV-2 k cílové buňce. Pozitivní vliv MER 
na kardiovaskulární systém je dostatečně 
znám. Velmi důležitá je stimulace protivi-
rové imunity, a navíc MER mohou snižovat 
i hyperimunní reakci, která může vést 
k obávané cytokinové bouři. Některé studie 
naznačují, že MER mohou pozitivně ovlivnit 
i efektivitu vakcinace.

MER však mohou působit i přímo na 
virus a jeho interakci s hostitelskou buň-
kou bez nutnosti vazby na samotný ER. 

V podmínkách tkáňových kultur řada MER 
významně snižuje virovou replikaci, a to 
definovanými mechanismy. V první řadě 
inhibují adhezi viru k cílové buňce, a tím 
vlastní infekci buňky, a dále mohou zablo-
kovat uvolnění virové nukleové kyseliny 
z endosomu. Studie in silico ukázaly, že MER 
interagují s oběma proteázami SARS-CoV-2 
a mohou je inhibovat (obr. 2). Tím se násled-
ně zablokuje replikace virové RNA a množe-
ní viru jako takového.

NEJEN pROTI SARS-CoV-2?
I když nejvíce dat je známo díky  studiím 
provedeným se SARS-CoV-2, bude mít po-
psaný efekt obecnější charakter. Podobné 
výsledky byly experimentálně dosaženy 

i u africké krvácivé horečky vyvolané virem 
Ebola a obou koronavirů, které předcházely 
pandemii SARS-CoV-2 (SARS, MERS). Naděj-
né jsou však i výsledky u dalších onemoc-
nění vyvolaných některými adenoviry, 
flaviviry (zika, západonilská říční horečka, 
dengue), herpetickými viry, rotaviry a cyto-
megalovirem. Zdá se, že tento výčet nebude 
úplný. 

VyUžITí MER V LéČBě
V USA byla zahájena klinická studie vyu-
žívající estrogenové náplasti známé z užití 
pro zmírnění příznaků menopauzy k léčbě 
pacientů (a to i mužů) trpících covidem-19. 
Některé dnes užívané syntetické MER uží-
vané k léčbě postmenopauzické osteoporózy 
mají potenciál přímé inhibice replikace 
SARS-CoV-2, stimulují ER, a navíc inhibují 
receptorový komplex pro IL-6, čímž mohou 
snižovat riziko cytokinové bouře, která je 
u řady infikovaných příčinou úmrtí. Tera-
peutické nasazení těchto léčivých přípravků 
však vyžaduje další výzkum.

EVOLUČNí pOZNáMKA
Ženy ve fertilním věku jsou jako nositel-
ky života biologicky privilegované, což se 
projevuje jejich vyšší odolností před těžkým 
průběhem virových onemocnění. Možný 
podíl estrogenové signalizace na tomto jevu 
jsme v tomto článku popsali. Pochopení 
molekulárních mechanismů biologického 
zvýhodnění ženy by mohlo být terapeuticky 
relevantní, protože i kvůli přelidnění plane-
ty lze očekávat nástup dalších virových one-
mocnění s pandemickým charakterem. l

chrání estrogeny  
před těžkým průběhem 
covidu-19?
estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí 
funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu 
orgánů a tkání ženského organismu. Mají vliv i na skutečnost, 
že ženy na covid-19 umírají méně než muži?
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2. molekUla eStranU (fialově, 
pod žlutou hvězdičkou), jednoho 
z modulátorů estrogenového receptoru, 
interaguje se třemi molekulami 
proteázy SarS-CoV-2. Může je tak 
inhibovat a bránit množení viru.

1. PoDíl žen a mUžů na počtu 
prokázaných infekcí virem SarS-CoV-2 
a úmrtí na covid-19 v české republice 
k 7. 9. 2021. žen se nakazilo více, umírají 
však méně než muži.
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K dalšímu čtení…
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KeOVé mají pověst nejinteligentnějších, 
nebo přinejmenším nejzvědavějších ptáků 
světa. Zatímco dnes jsou jejich domovinou 
bezlesé vrcholové partie Alp Jižního ostrova 
Nového Zélandu, nalezené fosilie dokládají, 
že v dobách ledových se keové vyskytovali 
na obou hlavních ostrovech a obývali i níži-
ny. Ostatně i dnes je lze občas pozorovat až 
u mořského pobřeží.

Novozélandsko-švédský tým zajímalo, 
zda je kea skutečně přizpůsobený životu 
v alpínském bezlesí, nebo ho tam v době 
relativně nedávné vyhnaly vnější okolnosti. 
V úvahu připadá pronásledování ze strany 
lidí (Vesmír 99, 530, 2020/9) nebo konkurence 
s blízce příbuzným nestorem kakou (Nestor 
meridionalis), který je striktně vázán na lesní 
prostředí. Právě přítomnost blízkého druhu 
s odlišnou ekologií autorům umožnila hle-
dat odpověď s využitím genetické analýzy.

Autoři poprvé přečetli genom nestora 
kaky a porovnali ho s genomem nestora key. 
Zajímaly je zejména imunologické, fyziolo-
gické, neurologické a behaviorální adaptace. 

Výsledek funkční genomové analýzy však 
ničím nenasvědčuje, že by příčinou rozrůz-
nění obou druhů před 2,3–2,5 milionu let bylo 
přizpůsobení životu ve vyšších nadmořských 
výškách. Oba druhy mají v genomu podobné 
funkční dráhy, které nejspíše souvisejí s pes-
trou potravou a proměnlivým a poměrně 
chladným prostředím Nového Zélandu.

Nestor kaka je sice lesní specialista, jeho 
jídelníček je však mimořádně pestrý. Typic-
kou dietu, jako plody a semena, papouškové 
doplňují o proteiny z larev hmyzu žijících 
pod kůrou stromů. Výdej energie na obsta-
rání tohoto druhu potravy však převyšuje 
zisk. Nestor kaka si proto chybějící energii 
kompenzuje medovicí produkovanou červci, 
o kterou nyní musí soupeřit se zavlečený-
mi vosami (Vesmír 98, 340, 2019/6). 

Nestor kea je podle autorů výzkumu spíše 
generalistickým než alpínským druhem, 
což by bylo pro jeho dlouhodobé přežití ne-
pochybně dobrou zprávou. l
Martini D. et al.: Molecular Ecology, 2021, 
DOI: 10.1111/mec.15978

Mezi druhy ohrožené globální klimatickou změnou 
patří ty s vazbou na alpínské bezlesí. Jde o prostředí, 
jehož rozloha se bude zmenšovat s tím, jak rostoucí 
teploty pomohou lesu posunout svou hranici do 
vyšších nadmořských výšek. Jak se tato výrazná 
změna životních podmínek dotkne jediného papouška 
alpínské zóny, nestora key (Nestor notabilis)?
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nestor z hor

inteligence a zvědavost 
jsou charakteristickými 
vlastnostmi jediného 
papouška, žijícího v horských 
oblastech bez lesního 
porostu. bude to stačit 
na přežití v postupně se 
měnícím prostředí jeho 
domoviny? 
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