
ZDRAVÍ ŽENY

Premenopauza je charakteristická pro období 

od 40. roku věku do začátku nepravidelného men-

struačního cyklu, kdy v závěru premenopauzy je  

patrný pokles hladiny estrogenů a dochází k zvýšení 

hladin gonádotropních hormonů (FSH a LH). Peri-

menopauza je období bezprostředně před meno-

pauzou (když se začínají objevovat endokrinní, bio-

logické a klinické příznaky menopauzy) a první rok 

po menopauze.  Hormonální změny, které v tomto 

období nastávají, ovlivňují fungování celého orga-

nismu a mají zásadní vliv na zvýšení rizika některých 

civilizačních onemocnění.  Na druhou stranu se 

na základě výsledků velkých a dlouhodobých kli-

nických studií ukazuje, že nástupu menopauzy jsou 

mezi laickou i lékařskou veřejností připisovány vět-

ší  změny, než k jakým ve skutečnosti dochází, a že 

se tak za nástup menopauzy „schovávají“ i důsled-

ky nezdravého životního stylu. Z výsledků velkých 

studií, zaměřujících se na dlouhodobé sledování 

velkých skupin žen, vyplývá, že nebyl zaznamenám 

zásadní nárůst tělesné hmotnosti s nástupem me-

nopauzy, i když se obecně uvádí, že je běžný nárůst 

hmotnosti o pět a více kilogramů právě díky hor-

monálním změnám spojeným s nástupem meno-

pauzy. Z výsledků studií vyplývá, že změna probíhá 

nikoliv v hmotnosti, ale v distribuci tělesného tuku 

a poklesu aktivní tělesné hmoty. V tomto textu bych 

se tedy rád zaměřil na to, jak složením stravy a do-

držováním vhodného životního stylu snížit výskyt 

rizik, jež s sebou nástup menopauzy nese. 

Zvýšené riziko nadváhy a obezity 

Jak již bylo zmíněno, studie dlouhodobě sle-

dující změny hmotnosti žen v závislosti na věku 

a nástupu menopauzy neprokázaly vliv menopau-

zy na zrychlení nárůstu tělesné hmotnosti S při-

bývajícím věkem dochází k nárůstu tukové tkáně, 

poklesu aktivní svalové hmoty, a díky tomu klesá kli-

dový energetický metabolismus, tedy celkový výdej 

energie za den. Pokud tedy nedochází s postupem 

věku k postupnému snížení energetického příjmu 

nebo ke zvýšení energetického výdeje, dochází 

k nárůstu tělesné hmotnosti, což ale platí pro celý 

život, nikoliv jen pro období nástupu menopauzy. 

Důležité je však to, že estrogeny podporují uklá-

dání nadbytečného tělesného tuku v oblasti boků 

a hýždí (gynoidní typ obezity) a že v důsledku je-

jich poklesu v období nástupu menopauzy dochází 

k zásadní změně v ukládání nadbytečného těles-

ného tuku, a to do oblasti břišní dutiny (androidní 

typ obezity). Tato změna má zásadní vliv na celkový 

zdravotní stav a rizika rozvoje veškerých civilizač-

ních onemocnění.

Změny hladin hormonů nejsou jedinou příči-

nou prohlubování změny tělesného založení a ná-

sledného nárůstu tělesné hmotnosti, ale zásadní 

vliv na tento problém mají i faktory vnějšího pro-

středí. Vnějšími vlivy rozumíme například změnu 

ve fyzické aktivitě, snížení každodenní pohybové ak-

tivity nesportovního typu, změnu zaměstnání atd. 

Je důležité upozornit, že menopauza mimo 

jiné představuje i významnou stresovou zátěž 

pro organismus ženy a že ženy mají dvoj- až troj-

násobně větší sklon k depresi než muži. Prime-

nopauza je pak považována za vrchol depresiv-

ních stavů. Epidemiologické studie prokazují,  že 

22-33 % klimakterických žen trpí depresivními po-

ruchami v důsledku poklesu sexuálních steroidů 

a 10 % trpí přímo depresí. A právě estrogeny a jejich 

kolísání ovlivňují  náladu, chování, jednání a stavy 

jako bolesti hlavy, návaly horka, poruchy spánku 

nebo nadměrnou únavu, které toto období pro-

vázejí, kdy v některých případech vedou ke snížení 

do té doby pravidelné pohybové aktivity. Dále jsou 

tyto změny často provázeny i přejídáním jako kom-

penzací úzkosti a ztráty sebedůvěry. Proto jedním 

ze zásadních doporučení v tomto období je udrže-

ní, a pokud je to možné i zvýšení pohybové aktivity, 

která nejenom že zvyšuje energetický výdej, snižuje 

riziko osteoporózy a ovlivňuje hladinu cholesterolu 

v krvi, ale má velmi pozitivní vliv i na psychiku, pro-

tože pohybová aktivita uvolňuje endorfi ny - známé 

hormony dobré nálady. 

Zásadní změnou, která v období menopauzy 

nastává, je tedy změna v ukládání nadbytečného 

tělesného tuku do oblasti břišní dutiny, kdy vzni-

ká tzv. abdominální obezita se zvýšeným množ-

stvím nitrobřišního nebo také útrobního tuku. Tuk 

se ukládá zejména do okolí jater a střev, je velmi 

prokrvený, takže velmi rychle zásobuje játra množ-

stvím volných mastných kyselin, a navíc je meta-

bolicky velice aktivní. Určité množství tohoto tuku 

je důležité jako zdroj energie pro fyzickou aktivitu, 

ale jeho nadměrné množství je naopak velmi rizi-

kové. Zvýšený a dlouhodobý přísun volných mast-

ných kyselin z nadměrného množství viscerálního 

tuku prokazatelně vede k zvýšení hladiny trigly-

ceridů, aterogenního LDL cholesterolu, navozuje 

inzulinovou rezistenci a podle některých výsledků 

Menopauza – co přináší
a co vyžaduje

Menopauza je období v životě ženy, 

jež defi nuje poslední menstruační krvá-

cení, tedy trvalé zastavení menstruace. 

Přirozenou menopauzu lze určit pouze 

retrospektivně po 12 měsících ame-

norey (nedostavení se menstruace). Je 

to období, kdy dochází k vyhasínání 

funkce vaječníků a klesají hladiny po-

hlavních hormonů, tj. estrogenů a pro-

gesteronu. Příchod tohoto období je in-

dividuální, obecně se udává mezi 45. až 

55. rokem věku ženy, přičemž průměrný 

věk menopauzy je 51,3 let. Mezi ovlivni-

telné faktory mající vliv na nástup me-

nopauzy se řadí zejména kouření ciga-

ret, kdy u kuřaček dochází k menopauze 

v průměru až o 2,8 roku dříve, a debatu-

je se o vlivu zvýšeného množství visce-

rálního tuku u obézních žen.
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snižuje i koncentraci ochranného HDL cholesterolu. Bylo 

také prokázáno, že nadměrné množství viscerálního tuku 

zvyšuje koncentraci prozánětlivých parametrů v krvi a vede 

k tzv. systémovému zánětu, který urychluje aterosklerotické 

změny v cévách. 

Doporučení, jak nefarmakologickou cestou zabránit ná-

růstu množství viscerálního tuku, případně jak jej snížit, 

a omezit tak i rizikový vliv z něj se odvíjejících dalších 

parametrů, jsou následující:

1. Dodržování pravidelné pohybové aktivity vytrvalostního 

typu (rychlá chůze, jogging, cykloturistika apod.) alespoň 

3x v týdnu po dobu 90 minut nebo 60 minut většinu dní 

v týdnu. To proto, že energie spotřebovávaná při těchto 

vytrvalostních aktivitách může být z více než padesáti 

procent hrazena z volných mastných kyselin. Dochází tak 

nejen z dlouhodobého hlediska k poklesu množství visce-

rálního tuku, ale i k snížení koncentrace triglyceridů a LDL 

cholesterolu, zlepšení poměru mezi LDL a HDL choleste-

rolem, k poklesu lačné glykémie a zvýšení citlivosti buněk 

na inzulin a k snížení koncentrace prozánětlivých mar-

kerů v krvi. Nezanedbatelný je vliv pravidelné pohybové 

aktivity na udržení vyšší hladiny bazálního metabolismu 

a neměli bychom zapomínat i na pozitivní vliv pravidelné 

pohybové aktivity na psychiku.

2. Postupné mírné a rozumné omezování celodenního pří-

jmu energie při zachování dostatečného přísunu bílkovin 

(udržení vysoké hladiny bazálního metabolismu), v množ-

ství u zdravých osob okolo 1 gramu na kilogram optimální 

tělesné hmotnosti. Dále by pak množství celodenního pří-

jmu energie mělo být hrazeno z tuků maximálně z 35 %, 

dvě třetiny by měly tvořit nenasycené mastné kyseliny 

z rostlinných olejů a tučných ryb. Zásadní je také ome-

zení příjmu nasycených mastných kyselin ve stravě, pro-

tože pokud překročí 10 energetických procent, nejen že 

zvyšují hladinu LDL cholesterolu, ale zvyšují i systémový 

zánět v organismu. Podobné doporučení, tedy maximální 

přísun energie za den do 10 energetických procent, platí 

i pro cukry. Důsledek nadměrného příjmu cukrů (obezita, 

diabetes, zhoršení poměru LDL a HDL cholesterolu) je v ri-

zikovosti minimálně srovnatelný s příjmem nasycených 

mastných kyselin, ale jen v tom případě, že dojde k pře-

kročení celkového doporučeného příjmu energie. Ke sní-

žení koncentrace hladiny celkového a LDL cholesterolu je 

vhodné přidat i rostlinné steroly v množství cca 2 gramy 

na den buď z doplňků stravy, nebo z margarínů oboha-

cených rostlinnými steroly. Doporučuje se také dodávat 

organismu okolo 10 gramů omega-6 polynenasycených 

mastných kyselin na den, konkrétně kyseliny linolové, ale 

těchto mastných kyselin máme v pestré stravě většinou 

dostatek. 

3. Zvýšit příjem protizánětlivých polynenasycených mast-

ných kyselin skupiny omega-3 (cca 2 gramy kyseliny lino-

lenové na den), a to jak z rostlinných olejů, tak tučných 

mořských ryb. V tomto případě je možné použít i doplňky 

výživy obsahující dlouhořetězcové omega-3 mastné ky-

seliny z tuku mořských ryb (EPA a DHA – společně ales-

poň 200 mg).  

Zvýšené riziko kardiovaskulárních 

onemocnění

V rozvinutých zemích je kardiovaskulární one-

mocnění (KVO) nejčastější příčnou úmrtí u žen (59 %). 

Vyhasínáním hormonální produkce dochází k akcele-

raci aterosklerózy, protože  estrogeny mimo jiné po-

zitivně ovlivňují jaterní lipázu, snižují koncentraci cel-

kového  a zvyšují koncentraci HDL cholesterolu. Naopak 

defi cit estrogenů v menopauze vede k proaterogenním 

změnám a nárůstu rizikových faktorů v období menopauzy 

(hypertenze, obezita, dyslipidémie).  Epidemiologické stu-

die ukazují, že ženy onemocní komplikacemi aterosklerózy 

o 10 let později než muži a že muži do 50. roku věku mají 

10–20krát vyšší riziko onemocnění srdce a cév než ženy. 

I v této oblasti ovšem dochází k vývoji názorů, kdy ješ-

tě donedávna se bralo za zcela prokázané, že  zásadní obrat 

ve vztahu k riziku KVO u žen nastává právě v období nástupu 

menopauzy. Uvádí se například, že riziko KVO je 4krát vyšší 

u postmenopauzálních žen  než u žen premenopauzálních, 

stejně tak můžeme najít epidemiologické studie, které kon-

statují vzestup systolického krevního tlaku v období meno-

pauzy o 10-15 mmHg a diastolického krevního tlaku o 8-12 

mmHg. V posledních několika letech se ovšem objevily dlou-

hodobé studie, které tyto závěry nepotvrzují a vztahují ná-

růst krevního tlaku spíše k vzestupu BMI než k nástupu me-

nopauzy. Stejně tak byla nedávno v British Medical Journal 

zveřejněna dlouhodobá epidemiologická studie sledující vliv 

věku na riziko KVO a ani zde závěry ve vztahu k menopau-

ze nejsou jednoznačné, kdy nebyl sledován žádný výrazný 

vzestup v úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění po me-

nopauze, úmrtnost žen se po menopauze nezvýšila, spíše 

měla nevýznamnou tendenci klesat. Zásadní tedy zůstává 

vliv nárůstu množství viscerálního tuku a z něj plynoucí výše 

popsané vzestupy koncentrací triglaceridů, LDL cholesterolu 

atd. Zvýšení množství viscerálního tuku může vysvětlit i pu-

blikované závěry studií, které  poukazují na zvýšenou preva-

lenci metabolického syndromu (MS) u menopauzálních žen,  

5-6násobně vyšší prevalenci diabetu 2. typu a 2-3násobné 

riziko ischemické choroby srdeční (ISCHS).  Nefarmakolo-

gická doporučení jsou tedy shodná s předchozí kapitolou, 

kdy ovšem musíme ještě  přidat  zanechání kouření, které 

ovlivňuje jak lipidové parametry, tak krevní tlak a inzulínovou 

rezistenci. Pozor ovšem na vzestup hmotnosti, protože  u sil-

ných kuřaček se kouření podílí až 10 % na celkovém energe-

tickém výdeji. Při kuřácké abstinenci by se tedy měl přizpů-

sobit i energetický příjem a zvýšit energetický výdej fyzickou 

aktivitou, aby nedošlo k vzestupu množství vnitrobřišního 

tuku a z něj plynoucích zdravotních komplikací.

Postmenopauzální osteoporóza

Osteoporóza je charakterizována úbytkem množství 

kostních minerálních látek, poklesem kostní hustoty a změ-

nou mikroarchitektury kosti. Dochází ke snížení kvality kosti 

a zvýšení rizika fraktur. Osteoporózou trpí 7-8 % populace. 

V České republice je osteoporózou postižena třetina žen star-

ších 50 let a polovina žen po 60. roce věku. Defi cit estrogenů 

Období menopauzy se vy-

značuje hormonálními změ-

nami, což pro ženu znamená 

mj. změny v distribuci těles-

ného tuku a aktivní tělesné 

hmoty. Přináší také nema-

lou stresovou zátěž, ústící 

nezřídka v depresivní stavy, 

a přidají-li se k vnitřním fak-

torům i vnější v podobě niž-

ší fyzické aktivity, objevuje 

se zvýšené riziko některých 

civilizačních chorob. Proto 

je důležité, aby žena i nadále 

žila aktivně a dodržovala zá-

sady zdravé výživy, jež však 

mají v období menopauzy 

svá specifi ka.

Zpracovala odborná redakce 

Edukafarm

Uložte si 
v hipokampu
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je jedním z nejsilnějších rizikových parametrů pro vznik postmenopauzální 

osteoporózy. Maxima kostní hmoty je dosaženo u žen kolem 30.-35. roku 

života, následně dochází k zrychlení odbourávání kostní hmoty na úkor 

novotvorby. Úbytek kostní hmoty v menopauze je dán intenzivnější kost-

ní přestavbou v důsledku nedostatku estrogenů, kdy estrogeny zvyšují 

absorpci vápníku ze střeva a jeho reabsorpci v ledvinách. Estrogeny také 

pozitivně ovlivňují kostní metabolismus prostřednictvím zvyšování syn-

tézy aktivního metabolitu vitamínu D – kalcitriolu. Průměrný roční pokles 

kostní hmoty je před menopauzou 0,5-2 % a po menopauze 3-5 % kostní 

hmoty, kdy první 3-4 roky po menopauze je úbytek kostní hmoty nejrych-

lejší. Kvalitu kostní hmoty a riziko osteoporózy ženy ovlivňují již od dětství, 

významnou roli  hraje i pohybová aktivita zaměřená na poskoky a dopady, 

kdy dochází ke stimulaci kostní remodelace. Proto je celoživotní pohybo-

vá aktivita jedním ze základních předpokladů pro snížení rizika pozdější 

osteoporózy. Další nezbytnou součástí je správná výživa s dostatečným 

příjmem vápníku, vitamínu D, minimalizace kouření a nově se debatuje 

i o vlivu mléčného tuku, který umožňuje zlepšené zabudovávání vápní-

ku do kostí. Hovoří se o tzv. beta-palmitátu, jehož vysoký obsah najdeme 

v tuku mateřského mléka a poté v tuku kravského mléka. I zde můžeme 

narazit na zajímavé paradoxy, kdy  obézní ženy mají v postmenopauzálním 

období vyšší hladiny estrogenů  než ženy s normální hmotností díky vyšší 

aktivitě aromatázy v tukové tkáni, která se účastní na přeměně testoste-

ronu na estradiol a androstendionu na estron. Obézní ženy jsou tak před 

rychlým úbytkem kostní hmoty „chráněny“ hormonální aktivitou tukové 

tkáně a postmenopauzální obezita je spojována se sníženým výskytem 

osteoporózy. Navíc se přídává i přetěžování kostí vyšší tělesnou hmotností, 

a kost se tak stimuluje, aby se přestavovala a neklesala výrazněji kostní hus-

tota. Na druhou stranu nadměrná tvorba estrogenů zvyšuje riziko gyneko-

logických nádorů. Riziko karcinomu endometria je u obézních žen zvýšeno 

na 2-10násobek. Nefarmakologická doporučení v prevenci osteoporózy 

jsou zaměřena na dostatečný přísun vápníku, nejlépe v polotučných (beta-

-palmitát) mléčných výrobcích, spolu s dostatečným pobytem venku (vita-

min D) a dostatečnou a pravidelnou pohybovou aktivitou, která odpovídá 

doporučením zmíněným výše. Pokud je to možné a zdravotně nerizikové, 

je vhodné zařadit fyzickou aktivitu obsahující poskoky a dopady. 

Složky stravy zajímavé z hlediska menopauzy

Fytoestrogeny jsou přírodní sloučeniny, které mají estrogenní aktivi-

tu. Mají podobnou chemickou strukturu jako estrogeny a váží se na es-

trogenní receptory, díky čemuž fungují jako hormonální regulátory. Fy-

toestrogeny fungují již při velmi nízkých koncentracích. Strava bohatá 

na fytoestrogeny, kterou konzumují ženy v Japonsku a Asii, snižuje riziko 

srdečních onemocnění, rakoviny prsu, tlustého střeva a osteoporózy.  Tato 

strava vede i k tomu, že ženy ve zmíněných oblastech netrpí pří nástupu 

menopauzy návaly horka a pocení, jak je to běžné v západních zemích. 

Tato pozorování byla částečně potvrzena i v klinických studiích zaměře-

ných na tuto problematiku. Existují čtyři třídy fytoestrogenů, které byly nej-

více zkoumány: isofl avony, lignany, pterokarpany a prenylfl avonoidy.

Isofl avony jsou nejčastější se vyskytujícími se fytoetrogeny a zahrnují 

genistein, daidzein a glycitein, vyskytují se v sóje, bobech, červeném jeteli 

a vojtěšce. Zdrojem ligninů jsou zejména semena lnu. Estrogenicita fyto-

estrogenů se projevuje až při nedostatku endogenních estrogenů. Asijská 

populace konzumuje 20-50 mg isofl avonů denně, obyvatelé Italie přibliž-

ně 0,17 mg, Česká republika v důsledku stravovacích zvyklostí se k těmto 

hodnotám nepřibližuje. Bylo také zjištěno, že isofl avony podávané ženám 

v postmenopauzálním období zvyšují tvorbu adiponektinu. Jde o peptido-

vý hormon, vylučovaný do krevního řečiště z tukové tkáně (adipocytů). Níz-

ká hladina tohoto hormonu se vyskytuje u diabetiků 2. typu a u pacientů 

s obezitou. Předpokládá se, že stimulace produkce adiponektinu by mohla 

být efektivním nástrojem v léčbě obezity. V současnosti se debatuje v od-

borné veřejnosti o možném riziku, či naopak nezávadnosti až prospěšnosti 

konzumace fytoestrogenů u žen ohrožených nádorovými onemocněními 

v oblasti prsu a pohlavních orgánů.

 Závěr 

Problémy, jež přináší období menopauzy, lze úspěšně omezovat 

zejména sledováním,  aktivním životním stylem a dodržováním násle-

dujících zásad:

• udržovat optimální tělesnou hmotnost,

• dodržovat pravidelnou pohybovou aktivitu,

• preferovat stravu s nízkým obsahem nasycených mastných 

kyselin a cukrů,

• sledovat a navyšovat příjem omega-3 mastných kyselin,

• konzumovat potraviny nebo doplňky obsahující rostlinné steroly,

• konzumovat dostatečně a pravidelně polotučné mléčné 

výrobky jako zdroj nejen vápníku, ale i beta-palmitátu,

• pohybovat se dostatečně venku, což umožňuje dostatečnou 

tvorbu vitaminu D.

inzerce


