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OTESTUJTE SE
Které z následujících příznaků na sobě pozorujete? Zakroužkujte u každé otázky jedno okénko a body sečtěte. 

vůbec ne málo občas často velmi často

1) Ztrácíte pocit celkové pohody (celkový zdravotní stav, 
subjektivní pocity) 1 2 3 4 5

2) Bolesti kloubů a svalů (bederní páteř, klouby, bolest kyčlí, 
celková bolest zad) 1 2 3 4 5

3) Silné pocení (náhlé neočekávané stavy, návaly horka bez 
závislosti na stresu) 1 2 3 4 5

4) Problémy se spaním (problém s usínáním, probouzení se během 
noci, časté probuzení s pocitem únavy, nespavost) 1 2 3 4 5

5) Zvýšená potřeba spánku, častý pocit únavy 1 2 3 4 5

6) Podrážděnost (agresivní pocity, drobnost dokáže rozzlobit, 
rozladěnost) 1 2 3 4 5

7) Nervozita (pocit napětí, neklid, nervozita) 1 2 3 4 5
8) Úzkost (pocity paniky) 1 2 3 4 5

9)
Fyzická vyčerpanost/nedostatek sil (celkový pokles výkonnosti, 
snížení aktivity, ztráta zájmu o aktivní odpočinek, pocit menší 
výkonnosti a úspěšnosti, musíte se nutit do činnosti)

1 2 3 4 5

10) Snížení svalové síly (pocit slabosti) 1 2 3 4 5

11) Depresivní stavy (špatná nálada, pocit smutku, nutkání k pláči, 
ztráta elánu, náladovost, pocit zbytečnosti) 1 2 3 4 5

12) Pocit, že to nejlepší již máte za sebou 1 2 3 4 5
13) Pocit vyhoření, pocit, že jste na dně 1 2 3 4 5
14) Zmenšení růstu ochlupení 1 2 3 4 5
15) Snížení schopnosti/frekvence sexuálního styku 1 2 3 4 5
16) Snížení počtu ranních erekcí 1 2 3 4 5
17) Snížení sexuální potřeby/libida 1 2 3 4 5

SOUČET
Pokud jste dosáhl skóre 26 a více, může se ve vašem případě jednat o nedostatek testosteronu. Obraťte se na svého lékaře 

nebo urologa, aby vám vyšetřil množství testosteronu z krve a doporučil řešení.

Řekněte si o gel!
Muži často sahají po do-
plňcích stravy. „Jenže u 
nich nebyla žádnými kli-
nickými studiemi proká-
zána účinnost,“ tvrdí uro-
log-androlog MUDr. Libor 
Zámečník z VFN v Pra-
ze. „Další možností jsou 
léky na podporu erekce 
na předpis, ale ty neře-
ší nedostatek testostero-
nu. Moderní léčba je za-
ložena na tzv. substituč-
ní léčbě, tedy pravidel-
ném dodávání chybějící-
ho hormonu. To je možné 
formou tablet nebo in-
jekcí. Nejnovější a nej-

komfortnější pro pacien-
ta je aplikace ve formě 
gelu, který se natírá na-
příklad na paže a rame-
na. U této léčby se už po 
3 měsících zvýší sexuál-
ní touha, zlepší se erek-
ce, ale i nálada a sníží se 
únava. Později dochází k 
úbytku tuku a růstu svalů. 
Také bylo prokázáno zvý-
šení pevnosti kostí, zlep-
šení cukrovky,“ vypočí-
tává androlog. Zdravot-
ní pojišťovny hradí léčbu 
injekční, za moderní ge-
lovou terapii si muži musí 
připlatit 900 Kč měsíčně. 

Hlavní varovné signály 
Kůže
Padání vlasů
Řídnutí ochlupení

Svaly
Ztráta svalové 
hmoty
Menší výkonnost

Sex
Snížené libido
Nezájem o sex

i autoerotiku
Nízký počet

ranních erekcí

Kosti
Řídnutí kostí

Kostní dřeň
Menší produkce

červených
krvinek

Mozek
Únava

Pánové, vzmužte se!
PRAHA – Výkyvy nálad, tloustnutí, 

ubývání ochlupení, nízké libido a 
potíže v sexu – i tak se projevuje 
nízká hladina testosteronu, a to 
především u mužů po padesátce. 

Výjimkou ale ne-
jsou podle odborní-
ků ani pánové, které 
»mužský přechod« 
zastihne i o dost dřív. 
Proč? „Je to hlavně 
kvůli špatnému ži-
votnímu stylu, kou-

ření, nedostatku pohy-
bu a stresu,“ vysvětluje 

sexuolog Pavel Turčan a 

dodává: „Nedostatek testo-
steronu neovlivňuje jen se-
xuální funkce. Muži na něj 
reagují velice podobně jako 
ženy na nízkou hladinu es-
trogenu. Bývají citlivěj-
ší a vztahovační, mají sklo-
ny k depresivním náladám. 
To pak s sebou přináší part-
nerské problémy a napětí ve 
vztahu. Přitom vhodná léč-
ba dokáže tyto potíže výraz-
ně zlepšit.“ 

Pokles hladiny testosteronu  
VĚK 20 VĚK 30 VĚK 40 VĚK 50 VĚK 60 VĚK 70 VĚK 80 VĚK 90

Na Blesk.cz najdete videorozhovor se 
sexuologem Pavlem Turčanem a urologem-

andrologem Liborem Zámečníkem

MÉNĚ 
ZNÁMÁ 
FAKTA

✔ Nízká hladina tes-
tosteronu se týká stá-
le častěji i mladších 
mužů 
✔ Testosteron se nej-
více tvoří ve fázi hlub-
šího spánku 
✔ Hladinu testostero-
nu negativně ovlivňu-
je stres
✔ Léčba testostero-
nem může pomoci v 
partnerské krizi
✔ Více o potížích s tes-
tosteronem se dozvíte 
na muzveforme.cz

Skrytá rizika
Nedostatek tohoto hormonu má ale i 
skrytá rizika. Muži s nízkou hladinou tes-
tosteronu mají vyšší výskyt cukrovky, vy-
soký tlak, hrozí riziko závažných one-
mocnění srdce a cév, tloustnutí a ukládá-
ní tuku v oblasti břicha.

Nechte se vyšetřit
Testosteron se vyšetřuje z krve. O odběr můžete požádat praktického lékaře, pří-padně si zajít do specializované labora-toře nebo ke specialistovi urologovi. Vý-sledky by měl muž konzultovat právě s odborníkem (urologem či andrologem). Ne každý lékař totiž umí hladinu testo-steronu správně zhodnotit!
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Co je to testosteron
Testosteron je ste-
roidní hormon ze sku-
piny androgenů. Vy-
tváří se převážně ve 
varlatech a má velmi 
zásadní funkci při vý-
voji sekundárních po-

hlavních znaků. Nej-
vyšší hladina tohoto 
hormonu je v obdo-
bí dospívání. Od 25. 
roku se začíná snižo-
vat, a to v průměru o 
1 % až 2 % ročně.


