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MEDICÍNA zdraví mu!e

Andropauza má podobné p!íznaky jako 
menopauza u"#en. Mu#e rovn$# trápí potí#e 
spojené s"poklesem pohlavních hormon%. 
Cítí se unavení, ovládají je zm$ny nálad 

a"jsou náchyln$j&í k"depresím. „Obecn$ se u"nich 
v"d!ív$j&ím v$ku ne# u"#en projevuje ztráta pam$ti 

a"zhor&ené soust!ed$ní. Stojí za"tím klesající 
hladina testosteronu,“ !íká gynekolog a"sexuolog 
MUDr."Pavel Tur'an z"Centra MEDIOL, 
Olomouc. V(skyt p!íznak% takzvaného 
mu#ského klimakteria ovliv)ují i"genetické 
faktory. Kdy# mu# kou!í, je obézní, holduje 
alkoholu a"málo se aktivn$ h(be, m%#e po'ítat 
s"hor&ím pro#íváním andropauzy. Podle léka!% 
se navíc posouvá dop!edu v$ková hranice, kdy 
je andropauza diagnostikována. „D!íve prost$ 
mu#i #ili s"tím, #e stárnou a"jsou unaven$j&í, 
a"také s"p!edstavou, #e to ‚prost$ k"v$ku pat!í 
a"nedá se s"tím nic d$lat‘,“ !íká primá! Libor 
Záme'ník z"Urologické kliniky VFN a"1. LF UK.

Není to prost! on
*eny si st$#ují, #e nepoznávají 'lov$ka, s"ním# 

pro#ily desítky let. Jejich partner je nervózní, 
snadno se roz'ílí a"nejmilej&í je mu pohodlí. 

V"noci pak p!em(&lejí, kdo se vedle nich neklidn$ 
p!evaluje na"posteli. Nekvalitní spánek bohu#el 

také p!isp$je k ni#&í produkci testosteronu.  A"jak je 
je&t$ známo, nedostatek spánku p!ispívá i k"p!ír%stku 

na"váze. Úbytek testosteronu hraje v neprosp$ch 
usazování tuku, a"to p!edev&ím v"oblasti b!icha.  

Ani u"mu#% se nedá opomenout obvykl( chod #ivota. Nejen 
jejich man#elky, ale i"oni pro#ívají krizi st!edního v$ku p!i 
zm$nách v"práci, partnersk(ch rozchodech nebo odchodech 

dosp$l(ch d$tí z"domova. K"tomu se hlásí obavy 
z"fyzického stárnutí. Namíst$ b(vají ironické 
poznámky #en, #e u"mu#e kolem padesátky 
mohou o'ekávat jedno ze dvou M: milenka, nebo 
motorka. Zkrátka mu#i se cht$jí je&t$ chopit 
p!íle#itosti, dohnat n$co lákavého, k"'emu zatím 
nedosp$li. N$kte!í za'nou prahnout po"cestování 
'i rozmanit(ch zá#itcích a"zanechávají kv%li 
tomu dosavadní #ivot za"zády. 

N!co se d!je uvnit"
V$t&inou andropauza za'íná vystrkovat r%#ky 
mezi 50. a"55. rokem v$ku. Je to, jako kdy# si 
rozbalíte balí'ek s"p!ekvapením. S"p!ib(vajícím 
v$kem se i"v"mu#ském t$le odehrává mnoho 
zm$n, které nejsou na"první pohled patrné. 
Zvy&uje se riziko aterosklerózy, infarktu, 
centrální mozkové p!íhody, vzniku cukrovky, 
obezity a"s"nimi spojen(ch komplikací. 
V(jime'né nejsou ani bolesti hlavy, m#itky p!ed 

o'ima a"pocit motání v"hlav$ kv%li krevnímu 
tlaku. Nic ojedin$lého nejsou ani bolesti a"otoky 
v"kloubech p!i artróze. V"tomto období stoupá 
riziko onemocn$ní prostaty. Na její pravidelné 
preventivní prohlídky by ji# m$li mu#i za'ít 
chodit po 'ty!icítce. 

Nejde jen o#testosteron
Pohlavní hormon testosteron je tím, co u"mu#e 
rozhoduje o"jeho mu#nosti. Vzniká p!evá#n$ 
ve"varlatech v"takzvan(ch Leydigov(ch bu)kách 
(asi 5+% pak produkuje mozková tká) spolu 
s"nadledvinkami). „Nelze p!edpov$d$t, jak rychle 
bude konkrétnímu mu#i testosteron ub(vat. 
Za"zlomovou hranici se pova#uje p$tat!icát( 
rok v$ku, od"kterého postupn$ hormon 
ub(vá. M%#e to b(t opravdu pomal( proces 
a"subjektivní i"objektivní obtí#e se objeví n$kdy 
a# pom$rn$ pozd$. N$kte!í mu#i naopak pocítí 
nízkou hladinu u# nap!íklad okolo 'ty!icátého 
roku v$ku,“ uvádí primá! Libor Záme'ník. 

Na"nedostatek testosteronu mohou dále upozornit nejen 
nedostate'né sexuální funkce, ale t!eba i r%st prsních #láz, 
padání vlas%, úbytek t$lesného ochlupení a"dal&í projevy. 
Andropauza v&ak není jen o"poklesu testosteronu. B$hem 
tohoto období u"mu#% celkov$ dochází ke"zm$nám 
v"hormonálních hladinách. U"'ásti hormon% jejich hladina 
v"krvi klesá, u"dal&í skupiny naopak stoupá. Andropauza je 
spojena nap!íklad se sní#enou hladinou hormon% &títné 
#lázy. Doporu'uje se tedy ji vy&et!it u"mu#% s"nízkou 
hladinou testosteronu. „Jak plyne ze v&ech odborn(ch 
doporu'ení, která se andropauzou a"jejím !e&ením zab(vají, 
musí b(t jednozna'ná diagnóza stanovena na"základ$ 
biochemického rozboru krve, tedy stanovením hladiny 
mu#sk(ch pohlavních hormon%. Stejn$ tak rozhoduje 
klinick( stav – jak se mu# cítí, ale také zda má nedostatek 
pohlavních hormon% odezvu na"jeho zdravotním stavu 
a"celkové pohod$,“ objas)uje primá! Libor Záme'ník. 

Marie Hejlová
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Mu!i po"andropauze mají sklon 
ke#vzniku diabetu 2. typu, osteoporózy 
a#kardiovaskulárních onemocn!ní. 

v"andropauze?
Máte mu!e

inzerce 1/3
Pro$ se z#d"íve pohodového 
stárnoucího mu%e stává bru$oun, 
jemu% se nálada m!ní bez varování, 
miluje své pohodlí$ko a#rezignuje 
na#kulatící se b"í&ko? Vysv!tlení by 
tu bylo. Takzvan' mu%sk' p"echod 
neboli andropauza opravdu existuje.
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problémy a"jejich p!í'iny jsou odhalitelné p!i b$#ném 
urologickém vy&et!ení. Obtí#e spojené se zv$t&ující se 
prostatou se obvykle !e&í nasazením lé'by, která uvol)uje 
odtok mo'i z"mo'ového m$ch(!e. Pouze pokud se objeví 
komplikace (opakované infekce, kámen v"mo'ovém 
m$ch(!i), musí následovat operace, kdy se odstraní 'ást 
tkán$ prostaty, je# uvedené obtí#e p%sobí. Také problémy 
s"erekcí jsou podle doktora Záme'níka tém$! v"95+% 
!e&itelné moderní tabletovou lé'bou a"pouze tam, kdy mu# 
nem%#e 'i nechce tuto lé'bu pou#ívat, p!icházejí v"úvahu 
dal&í mo#nosti (injekce do"penisu 'i moderní lé'ba pomocí 
penilního implantátu).

Co tedy poradit mu#%m v"andropauze? M$li by zdrav$ jíst, 
více se h(bat, chodit v'as spát a"odbourávat stres, kter( 
dlouhodob$ naru&uje hladinu hormon% v"t$le. Stejn$ jako 
#eny i"oni mají mo#nost vyzkou&et rostlinné v(ta#ky cílené 
práv$ na"období hormonálního útlumu. „Mu#sk( p!echod, 
shodn$ jako #ensk(, je naprosto fyziologick(m jevem. Ur'it$ 
není namíst$ tvá!it se, jako by neexistoval. ,ím d!íve si 
p!iznáme, #e i"na&e t$lo má své limity, tím více si u&et!íme 
r%zn(ch nep!íjemností a"#ivot komplikujících stav%,“ dodává 
doktor Tur'an.  

Terapie po#hormonálním vy&et"ení
Potí#e spojené s"andropauzou se dají lé'it. Jde o"podobn( 
princip lé'by, jak( se doporu'uje u"#en v"dob$ menopauzy. 
I"zde funguje um$lé dodání hormon%. Cesta k"nim by 
ale nem$la jít úpln$ p!ímo. Mu#e by m$l vy&et!it urolog, 
androlog, internista, endokrinolog, 'asto i"psycholog, 
kter( ur'í, zda potí#e vycházejí z"krize st!edního v$ku, 
nebo práv$ z"andropauzy. „Nasazení lé'by testosteronem 
p!ichází v"úvahu p!i spln$ní n$kter(ch kritérií. P!edn$ 
se musí opravdu jednat o"klinicky potvrzen( stav úbytku 
hormon% – zhodnocením subjektivního stavu, klinick(m 
vy&et!ením a"také vylou'ením podez!ení na"nádor 
prostaty,“ upozor)uje MUDr. Libor Záme'ník. Terapii 
toti# nesmí podstoupit mu#i s"diagnózou rakoviny prostaty 
a"prsu, omezení se t(ká i"mu#% s"kardiovaskulárními 
problémy a"dal&ích rizikov(ch skupin. Po"nasazení lé'by 
je pacient v"pravideln(ch intervalech kontrolován (odb$r 
krve) – zda je terapie úsp$&ná a"nemá vedlej&í ú'inky 
(nap!íklad PSA – prostatick( antigen, krevní obraz). 

Selhávám jako mu%
Erektilní dysfunkce a"potí#e s"prostatou b(vají hlavními 
impulzy k"tomu, aby mu# podstoupil ur'itá vy&et!ení. Oba 


