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1. Menštruačný cyklus 

(Zdroj: Pospíšil et al. 2001, Holomáň 2004, Pocock a Richards 2009) 

Ženské pohlavné orgány  

 

Medzi ženské pohlavné orgány patria vaječníky (ovaria),        Obr.1 Ženské pohlavné orgány 

vajcovody (tuba uterina), maternica (uterus) (Obr. 1).  

       

Vaječníky (ovaria) 
Vaječník je párový orgán mandľového tvaru, 

uložený v malej panve, v plochej prehĺbenine pobrušnice 

(fossa ovarica) po stranách maternice (Obr. 2). Ovárium je 

fixované v pobrušnici pomocou závesného väzu vaječníkov 

(ligamentum suspensorium ovarii), ktorý ho fixuje k bočnej 

stene panvy. Od maternice sa tiahne k ováriu väz 

ligamentum proprium ovarii. 
Obr. 2 Umiestnenie vaječníkov v malej 

v panve 

 

Veľkosť, tvar a povrch vaječníkov sa 

mení v závislosti od veku a fázy reprodukčného 

cyklu. U mladej ženy, ktorá ešte nerodila, je asi 3 

cm dlhý, 1,5 cm široký a 1 cm hrubý. Váži okolo 

10 g. Až do puberty je povrch vaječníka hladký, 

potom sa zjazvuje po ovuláciách a vystupujú na 

povrch tiež dozrievajúce folikuly.  

V stavbe vaječníka rozlišujeme kôrovú a 

dreňovú časť. V kôre sú prítomné primárne 

ovariálne folikuly (folliculi ovarici primari) (ich priemer je 30 - 40 µm), ktoré postupne 

dozrievajú na sekundárne ovariálne folikuly (folliculi ovarici secundari). Z nich väčšina 

zaniká a jeden sa mení na Graafov folikul (folliculi ovarici vesiculosi) (Obr. 3,4). Graafov 

folikul má veľkosť približne čerešne a výrazne vystupuje nad povrch ovaria. V čase ovulácie 

(vypudenia pohlavnej bunky) praskajú obaly folikulu a vystreknutou folikulárnou tekutinou je 

zrelý oocyt vyplavený do pobrušnicovej dutiny. Je zachytený prstovými výbežkami 

vajíčkovodu a transportovaný smerom k maternici. Z prasknutého folikulu vzniká žlté teliesko 

(corpus luteum). Dreňová časť vaječníka je tvorená väzivom a hladkými svalovými bunkami. 

Je bohato cievne zásobená. Zatiaľ nie sú zistené jej špecifické funkcie. 

Novoredenec má v ováriách asi 200 000 až 400 000 folikulov, ktoré sú vložené do 

povrchovej vrstvy kôry vaječníkov. Za celý život dospeje k ovulácii a k výdaju vajíčka 

schopného oplodnenia asi 400 z nich. Niekoľko oocytov býva za život oplodnených a dávajú 

základ novému človeku. Ostatné folikuly sa na reprodukcii nepodieľajú, sú však pre ženu 

dôležitým zdrojom folikulárnych hormónov – estrogénov (estriol, estradiol, estrón). 
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Obr. 3 Prierez vaječníkom 

 
 

Obr. 4 Zrelý graafov folikul (Corona radiata = vrstva granulóznych buniek) 

 

 

Vajcovody (tuba uterina) 
Vajcovod  je párový orgán, ktorý spája vaječníky s maternicou. Je to asi 13 cm dlhá 

rúra, ktorej steny tvorí hladká svalovina. Vajcovod začína lievikovito rozšíreným koncom, 

ktorý obklopuje vaječník a vyúsťuje v rohoch maternice. Jeho úloha je transportná, má 

dopraviť vajíčko pri ovulácii do maternice. 

 

Maternica (uterus) 
Maternica je orgán hruškovitého tvaru, ktorý slúži na uhniezdenie - nidáciu - 

oplodneného vajíčka a na celý embryonálny vývin nového jedinca.  

Maternicu tvoria: 
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 telo maternice (corpus) 

 dno maternice (fundus) 

 krčok maternice (cervix) 

Stenu maternice tvoria tri vrstvy (Obr. 5): 

 vnútorná vrstva (endometrium) je sliznica, ktorá sa cyklicky pripravuje na prijatie 

oplodneného vajíčka 

 stredná vrstva (myometrium) je tvorená hladkou svalovinou 

 vonkajšia vrstva (parametrium) je väzivová 

Sliznica maternice prechádza pravidelnými zmenami, cieľom ktorých je pripraviť vhodné 

podmienky na prijatie oplodneného vajíčka. Tieto cyklické zmeny nazývame menštruačný 

cyklus.  

Obr. 5 Prierez stenou maternice počas proliferačnej fázy. Vnútorná vrstva endometria sa delí na tri vrstvy: 

stratum compactum, spongiosum a basalis 

 

Menštruačný cyklus 

Vonkajšie prejavy menštruačného cyklu sa objavujú s nástupom puberty, kedy žena 

vstupuje do obdobia plodnosti – menarché (začiatok menštruácie). V našich podmienkach 

v súčasnosti vek vstupu do menarché nastáva v priemere vo veku 12 rokov, ale môže sa 

prihodiť kedykoľvek medzi 8 a 16 rokmi. Na začiatku 20. storočia to bolo vyše 15 rokov. 

Menarché ženy trvá 35-40 rokov, potom nastupuje obdobie postupného vyhasínania činnosti 

pohlavných žliaz, ktoré sa označuje ako perimenopauza. Nakoniec sa cyklus zastaví, žena už 

nie je schopná oplodnenia a vstupuje do obdobia postmenopauzy. Posledná perióda –

menopauza sa vyskytuje obvykle vo veku 45 – 55 rokov.  

Menštruačný cyklus označuje periodické zmeny v tele ženy, ktoré sú pod kontrolou 

reprodukčného hormonálneho a nervového systému a sú nutné pre reprodukciu. Okrem ľudí 

majú pravidelné menštruačné cykly len ľudoopy. Tento cyklus je sprevádzaný radom 

fyziologických, ale aj morfologických zmien jednak v samotnom ováriu (ovariálny cyklus) 

a jednak v sliznici maternice (uterinný cyklus). 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Menopauza&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reprodukcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reprodukcia
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Ženský hormonálny systém má tieto hierarchické stupne: 

Centrálny nervový systém (CNS) a hypotalamus, hypofýza, ovárium. 

         1. CNS A HYPOTALAMUS 

         V súčasnej dobe existuje rad dôkazov, že CNS sa priamo zúčastňuje na pochodoch, 

vedúcich k ovulácii. Mozgová kôra je najvyšším analyzujúcim a integrujúcim orgánom 

informácií z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Extrahypotalamické oblasti CNS pôsobiace 

cez hypotalamus a hypofýzu majú modulujúci účinok na ovuláciu. Ide najmä o štruktúry 

limbického systému, amygdala a hyppocampus. V hypotalame sú lokalizované dve oblasti, 

ktoré sú miestom pravidelnej, cyklickej sekrécie vyplavovania gonadoliberínov. 

Gonadoliberíny (GnRH) vyvolávajú syntézu a vyplavovanie hormónov FSH 

(folikulostimulačný hormón) a LH (luteinizačný hormón) z hypofýzy.  

         2. HYPOFÝZA 

         Hypofýza ja endokrinná žľaza, priamo sa zúčastňujúca na regulácii funkcií 

ovária produkciou gonadotropínov. Gonadotropné hormóny, FSH, LH, LTH a hCG (ľudský 

choriový gonadotropín) sa zúčastňujú na rôznych fázach ľudskej reprodukcie. Posledný sa 

syntetizuje v bunkách trofoblastu plodového vajca. Produkcia gonadotropínov prebieha 

v prednej časti hypofýzy nazývanej adenohypofýza. Miesto degradácie FSH a LH je 

neznáme. Účinok gonadotropínov je dvojaký: gametogénny a steroidnogénny. U ženy pôsobí 

FSH na rast folikulov. LH spolu s FSH pôsobí na thekálne bunky predovulačného folikulu a 

vyvoláva produkciu ovariálnych steroidov, ovuláciu a tvorbu corpus luteum. Dôležitý je 

synergizmus oboch hormónov. FSH samotný nie je schopný vyvolať úplné dozretie folikulu. 

LH má zásadný význam pre ovuláciu, ak pôsobí po pred- chádzajúcom účinku FSH. FSH sa 

viaže na bunky granulózy, LH sa viaže na intersticiálne bunky a bunky theca interna. Po 

naviazaní na membránový receptor aktivujú enzým adenylcyklázu, ktorá syntetizuje cAMP a 

ten aktivuje príslušnú kinázu, ktorá aktivuje fosforyláciou príslušný enzým pre syntézu 

estrogénov a progesterónu. Medzi gonádotropíny patrí aj LTH (luteotropný hormón). 

Podnecuje a udržiava spoločne s LH produkciu progesterónu v žltom teliesku, ale jeho 

hlavnou úlohou je podporovať laktáciu po pôrode. 

Zadná časť – neurohypofýza vylučuje hormón oxytocín, ktorý zohráva významnú 

úlohu počas pôrodu. Povzbudzuje hladké svaly maternice ku kontrakcii a spolu s ďalšími 

regulačnými mechanizmami vyvoláva pôrod. 

         3. OVÁRIUM 

         Ovárium má tieto funkcie: 

             - vývoj a výdaj vajíčka 

             - produkcia steroidných hormónov 

 

Maturácia/dozrievanie oocytu. Vývoj oocytu priebieha v niekoľkých fázach. Prvá fáza - 

prenatálna - je charakterizovaná vznikom primordiálnych zárodočných buniek a vznikom 

diferencovaného základu gonády. Nasleduje vznik primárnej ovariálnej kôry s tvorbou 

oogónií a primordiálnych folikulov. Ku koncu prenatálneho obdobia sa objavujú primárne a 

sekundárne folikuly. Druhá fáza - postnatálna - po relatívne dlhej pokojovej fáze sa primárny 

oocyt mení na sekundárny a dochádza k prvej ovulácii z vytvoreného terciálneho Graafovho 
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folikulu. Tretiu fázu tvorí - obdobie zrelosti - s pravidelným cyklickým dozrievamím 

oocytov a ich uvoľňovaním. Rast primordiálnych a primárnych folikulov prebieha 

kontinuálne a autonómne. Sekundárne folikuly vznikajú vplyvom impulzov FSH. 

 

Ovariálny cyklus - dozrievanie folikulu. 
Ovariálny cyklus je charakterizovaný najmä premenou primordiálnych folikulov na 

primárne a následne na sekundárne folikuly (Obr. 6,7)  

Obr. 6 Fázy ovariálneho cyklu 

 

 

 

Obr. 7 Štádiá vývoja folikulu, ovulácia, fomácia corpus luteum (žlté teliesko) a jeho následná regresia na corpus 

albicans 
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Folikulárna fáza: 

Vylučovanie   FSH  sa začne  zvyšovať                Obr. 8 Sekundárny folikul 

hneď po menštruácii. Pod jeho vplyvom 

začnú rásť bunky granulózy, ktoré 

bezprostredne obklopujú oocyt. Okolo nich 

rastú bunky strómy, ktoré nadobúdajú 

epiteloidný charakter. Ich celková masa sa 

označuje theca foliculi interna -táto 

produkuje estrogény a progesterón. Okolo 

tejto vrstvy je zvonku ešte jedna vrstva 

epiteloidných buniek - theca foliculi externa. 

Tento proces začína naraz asi v 20 folikuloch 

ovária. Bunky granulózy a theca interna 

produkujú tekutinu (liquor folliculi), ktorá sa 

kumuluje vo folikuloch a vzniká v nich 

dutina - antrum folliculi. Táto tekutina 

obsahuje estrogény, progesterón, androgény. 

Folikul, ktorý má antrum a spomínané dve 

vrstvy sa volá sekundárny folikul (Obr. 8).  

     

  

Účinok FSH potencuje LH, ktorý sa vylučuje tiež vo zvyšujúcich sa množstvách, čo 

spôsobuje urýchlenie sekrécie a proliferácie buniek. Po 7 dňoch rastu všetkých 20 folikulov, 

alebo viacerých, tesne pred ovuláciou, začne rásť najmä jeden – dominantný (vedúci), a u 

ostatných dochádza k atrézii (degradácii). Tento folikul dosiahne na 14.deň od začiatku 

menzes veľkosť asi 1.5 cm. Označuje sa ako terciálny alebo Graafov folikul. Len 

najrozvinutejší dominantný folikul sa môže ďalej rozvinúť, pretože má viac bunkových 

receptorov FSH; ostatné folikuly rast zastavia. Preto normálne len 1 vajíčko dozreje v danom 

cykle. Ultrazvuková diagnostika (folikulometria) Graafovho folikulu s následnou punkciou a 

odberom oocytu je kľúčová v programoch asistovanej reprodukcie (Obr. 9). Zrelý Graafov 

folikul má vo folikulárnej tekutine najvyššiu hladinu progesterónu, nižšiu estrogénov a 

najnižšiu androgénov. 
      Obr. 9 Chirurgický odber oocytu 

 
 

Ovulácia: 

         Asi na 13. deň cyklu sa zvyšuje sekrécia LH z hypofýzy, FSH sa zvyšuje trojnásobne. 

Táto zvýšená hormonálna vlna môže trvať až 48 hodín. LH spôsobí čiastočnú zmenu buniek 

theca interna a granulózy do luteinných buniek, ktoré začnú produkovať progesterón. 

Uvoľnením LH dozreje vajíčko. Tesne pred ovuláciou začne protrudovať/oslabí sa vonkajšia 

stena folikulu a pod tunica albuginea v mieste protrúzie vzniká malá area - stigma folliculi - 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_FSH&action=edit&redlink=1
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cez ktorú začne mokvať folikulárna tekutina s následnou ruptúrou folikulu a uvoľnením 

oocytu, najväčšej bunky tela (s priemerom asi 0,5 mm).  

Ktorý z dvoch vaječníkov – ľavý alebo pravý – ovuluje sa zdá byť náhodné; žiadna 

známa pravo-ľavá koordinácia nie je. Vajcovod potrebuje uchytiť vajíčko a poskytnúť 

priestor na oplodnenie. Charakteristicky jasný a vláknitý hlien vykazujúci elasticitu sa vyvinie 

v cervixe (krčok maternice) a je pripravený prijať spermie z pohlavného styku. Niektoré ženy 

majú počas ovulácie charakteristickú bolesť zvanú „middle pain“ alebo „bolesť v strede“, 

ktorá trvá niekoľko hodín. Mnoho žien vníma vaginálne zmeny a zmeny cervikálneho hlienu 

počas ovulácie, zvlášť ak sa kontrolujú na znaky plodnosti. Neoplodnený oocyt sa rozloží. 

 

Luteálna fáza: 

    Luteálna fáza predstavuje obdobie po ovulácii, keď sa miesto prasknutého folikulu 

mení na žlté teliesko (corpus luteum), v bunkách ktorého sa začnú hromadiť lipidické látky vo 

forme inklúzií v cytoplazme, začína sa vytvárať žlté farbivo – luteín a bunky nadobudnú žltý 

vzhľad. LH spôsobí luteinizáciu buniek theca interna a granulózy. Luteinné bunky 

prechádzajú programovane proliferáciou, sekréciou a nakoniec degeneráciou. Programovane 

preto, lebo na začiatok celého procesu stačí zvýšenie LH pred ovuláciou, ktoré spustí program 

proliferácie, sekrécie a degenerácie. Počas luteálnej fázy produkuje corpus luteum menej 

estrogénov a viac progesterónu. Tieto spätnoväzobne inhibujú vylučovanie FSH, LH, a preto 

v tejto fáze nerastie a nedozrieva další folikul. Na 26. deň cyklu, pokiaľ nedošlo k oplodneniu, 

prechádza corpus luteum degeneračnými zmenami a ostane po ňom len biele väzivové 

teliesko nazývané corpus albicans. V krvi poklesne hladina estrogénov a progesterónu, čo 

vedie k menštruácii a negatívnou spätnou väzbou k zvýšeniu vylučovania FSH a LH. 

V prípade, že došlo k oplodneniu, žlté teliesko funguje ako corpus luteum graviditatis 

(približne do polovice gravidity) a svojimi hormónmi zabraňuje dozrievaniu ďalšieho 

Graafovho folikulu a tým zastavuje cyklus. Ku koncu svojej činnosti produkuje aj prolaktín, 

ktorý pripravuje mliečne žľazy na produkciu mlieka. Ku koncu gravidity produkuje 

pravdepodobne aj hormón relaxín, ktorý zmäkčuje tkanivo lonovej spony a uľahčuje tak 

prechod plodu cez pôrodný kanál. 

Ak má žena presne 28-dňový menštruačný cyklus, ovuláciu možno zaznamenať asi v 

strede cyklu, teda na 14. deň od prvého dňa poslednej menštruácie, s malým kolísaním 14 ± 1, 

nanajvýš 14 ± 2 dni. Ovulácia teda nie je závislá na predchádzajúcej menštruácii, ale sama 

určuje ďalšiu menštruáciu. 

 

Ovariálne hormóny 

      Fyziologický účinok ovariálnych hormónov sa prejavuje u ženy ako v sfére 

somatickej, tak aj psychickej. Somatický účinok je najvýraznejší vo vývine a funkcii 

reprodukčných orgánov. Podmieňujú vývin sekundárnych pohlavných znakov a majú aj 

mimogenitálny účinok. Ovariálne hormóny pôsobia nielen na prípravu sliznice maternice 

schopnej prijať oplodnené vajíčka, ale pôsobia aj spätne na medzimozog a hypofýzu, regulujú 

produkciu gonádotropných hormónov. Poklesom hladiny ovariálnych hormónov sa rozpadne 

transformovaná sliznica a začne sa krvácanie. Ovariálne hormóny ovplyvňujú celý 

menštruačný cyklus.  

 

Estrogény: ß-estradiol, estrón, estriol. 

        Biosyntéza estrogénov. Hormón FSH stimuluje syntézu estrogénov v granulóznych 

bunkách ovárií a ich následné uvoľňovanie. Tvorba estrogénov v ováriách prebieha hlavne v 

bunkách theca interna, zona granulosa, intersticiálnych bunkách. V luteálnej fáze cyklu sa na 

syntéze estrogénov zúčastňujú luteinizované bunky théky a granulózne bunky. Vyše 90% 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vajcovod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oplodnenie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlien&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervix&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spermia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sexu%C3%A1lny_styk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plodnos%C5%A5
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aktuálne cirkulujúcich estrogénov produkuje ovárium, ktoré je práve aktívne a má ovulujúci 

folikul. Estrogény vznikajú konverziou/premenou androgénov, androsténdionu a testosterónu  

za účasti enzýmu aromatáza (Obr. 10). Za hlavný estrogén sa považuje 17ß-estradiol, účinky 

estrónu a estriolu sú zanedbateľné. Ich hlavným zdrojom sú ováriá, v gravidite 

fetoplacentárna jednotka. Estrogény sa v malých množstvách vytvárajú aj v kôre nadobličiek, 

prsníkoch. Schopnosť konverzie androgénov na estrogény majú aj pečeň, tukové tkanivo, 

koža, uterus a erytrocyty. Táto extraglandulárna produkcia je hlavným zdrojom estrogénov v 

postmenopauze, alebo u žien po ovarektómii.  

         Metabolizmus estrogénov. Estradiol a estrón vstupujú z miesta vzniku do cirkulácie ako 

voľné steroidy a viažu sa na plazmatické bielkoviny, SHBG (sex hormone binding globulin). 

Cirkuláciou sa dostávajú k cieľovým tkanivám, kde sa naviažu na väzobné miesta-špecifické 

bunkové receptory. 

         Cirkulačný polčas estrogénov je cca 20-70 minút. Nadbytočné množstvá sa 

metabolizujú najmä v pečeni konjugáciou s kyselinou glukorónovou a sírovou za vzniku vo 

vode rozpustných nátriových solí týchto konjugátov. Ďalej sa estrogény metabolizujú 

konverziou na menej účinné formy-estriol, a vylučujú sa močom. Tretia cesta metabolizmu je 

oxidácia na neúčinné steroidné fragmenty. 

         Účinok estrogénov. Špecifickou úlohou estrogénov je rozvoj a udržiavanie ženských 

pohlavných orgánov. V puberte pod vplyvom estrogénov sa zväčšuje maternica, vajíčkovody 

a pošva, nastáva rozvoj mliečnej žľazy. Majú účasť na pigmentácii mamíl, perimamilárnych 

areol a perinea, ako aj na typickom rozložení tuku v gluteálnej oblasti a stehien. Zjemňujú 

kožnú tkanivovú skladbu, ovplyvňujú rozloženie ochlpenia, tvar panvy, charakter hlasu 

(zabraňujú mutácii hlasu) a psychiku. V dospelosti udržujú primárne aj sekundárne pohlavné 

znaky. Estrogény ovplyvňujú predovšetkým endometrium, svalovinu maternice, pomáhajú 

regenerovať a budovať sliznicu maternice a jej žľazy, tonizujú hladké svalstvo a podporujú 

rast organizmu. Pod účinkom estrogénov sa zmnožuje sliznica vajcovodov a pošvy. Stimulujú 

krčok maternice na sekréciu hlienu s nízkou viskozitou a dobrou priechodnosťou pre spermie. 

K všeobecným metabolickým účinkom patrí stimulácia bunkového delenia v hlbších vrstvách 

kože, ďasnách a v sliznici dutiny nosnej, ústnej a uretrálnej. Spôsobujú mierne zhrubnutie a 

zvýšenú hydratáciu kože. Estrogény zvyšujú produkciu hormónu SHBG (sex hormone 

binding globulin) v pečeni. Zasahujú do metabolizmu kostí zvýšením osteoblastickej aktivity, 

pozitívnou bilanciou kalcia a fosfátov. V bunkách a v extracelulárnom priestore zdržujú 

kálium a nátrium s následnou hydroretenciou, udržuje rovnováhu tekutín v tele. Znižujú 

koncentráciu LDL-cholesterolu a lipoproteínov a naopak zvyšuje hladiny HDL-cholesterolu, 

podporujú koaguláciu, priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny systém. 
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Obr. 10 Bunková teória produkcie estrogénu: luteinizačný hormón stimuluje produkciu androstendiónu 

z cholesterolu v bunkách théky. Androstendión je následne transportovaný do granulózových buniek, kde je 

mentabolizovaný na estrón. V dôsledku pôsobenia folikulo- stimulačného hormónu dochádza ku konverzii 

estrónu na 17ß-estradiol (Zdroj: Doshi a Agarwal 2013). 

 
          

Gestagény sú steroidné hormóny, pripravujúce ženský organizmus na gestáciu. Ich 

hlavným predstaviteľom je 17-hydroxy progesterón. 

         Biosyntéza progesterónu prebieha vo všetkých žľazách, ktoré produkujú steroidy - 

adrenokortex, ováriá, placenta. Zdrojom ovariálnych gestagénov sú predovšetkým bunky zona 

granulosa. Gestagény cirkulujú naviazané na bielkoviny plazmy a rýchlo sa metabolizujú. Ich 

biologický polčas je cca 25-30 minút. Časť gestagénov difunduje do tukového tkaniva, z 

ktorého neskôr opäť pomaly prechádzajú do obehu. Metabolizujú sa v pečeni, kde sa časť 

gestagénov redukuje na pregnandiol a jeho izomér allopregnandiol. Oba sa konjugujú s 

kyselinou glukorónovou a vylučujú močom a do stolice. 

         Účinok gestagénov. Hlavnou fyziologickou funkciou progesterónu je špecifická 

diferenciácia cieľových orgánov, ktorá slúži k implantácii vajíčka. Zatiaľ čo estrogény 

podmieňujú rast, gestagény riadia diferenciáciu týchto rozmnožených buniek. Na endometriu 

vyvolávajú sekrečnú premenu glandulárnych a stromálnych buniek a zvýšenú koncentráciu 

kyslých fosfatáz. Ováriá sa stávajú menej citlivými na gonádotropíny. Sekrečné štádium 

sliznice maternice je charakteristické jej skyprením, pílkovitými okrajmi jej žliaz v priereze a 

jadrami buniek uloženými smerom k lúmenu. Takto sa oplodnenému a implantácie 

schopnému vajíčku pripravia najlepšie podmienky. Úlohou gestagénov je príprava organizmu 

na gestáciu a udržanie gravidity. Znižujú motilitu/kontraktilitu myometria (hladkého svalstva 

maternice), vajcovodov. Zvyšujú viskozitu cervikálneho hlienu, ktorý sa stáva nepriechodný 

pre spermie. Inhibuje dojčenie počas tehotenstva a naopak vyvoláva produkciu mlieka po 

pôrode. 

Gestagény majú termogénny účinok. Bazálna teplota po ovulácii stúpa o 0,2-0,4ºC a 

ostáva na zvýšenej úrovni počas luteálnej fázy cyklu. Meranie bazálnej teploty umožňuje 

posúdiť hormonálnu činnosť ovárií. Meraniu musí predchádzať aspoň 6-hodinový odpočinok, 

preto je najlepšie merať teplotu ráno v posteli. Má sa merať pravidelne a tým istým 

teplomerom. Podľa bazálnej teploty môžno diagnostikovať jednotlivé fázy ovariálneho cyklu 

a predpokladať termín ovulácie. Gestagény vyvolávajú negatívnu bilanciu dusíka a nátria. Na 
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respiračné centrum majú stimulujúci účinok. Na CNS pôsobia tlmivo a vo vysokých dávkach 

majú anestetický účinok. 

 

Androgény.  
Hlavným androgénom ovária je androsténdion. Biosyntéza androgénov prebieha 

predovšetkým v hilových a thekálnych bunkách. Inaktivácia androgénov prebieha podobne 

ako u ostatných steroidných hormónov t.j. konjugáciou s kyselinou glukurónovou a sírovou a 

degradačné produkty sa v podobe nátriových solí vylučujú močom a stolicou. Androgény sa 

zúčastňujú na vývoji vonkajších pohlavných orgánov, pôsobia na libido, závisí od nich typ 

ochlpenia. Predpokladá sa účinok na kavitáciu folikulu (tvorba dutín folikulu) a 

atréziu/degradáciu súčasne zrejúcich folikulov. Jeho hypofýzový stimulant je luteinizačný 

hormón. 

 

Okrem steroidných hormónov sa v ováriu tvoria aj nesteroidné hormóny - relaxín a 

inhibín. 

 

Koordinácia činnosti hypotalamo-hypofýzo-ovariálneho systému  
Ide o zložitý mechanizmus, zabezpečovaný niekoľkými druhmi spätnej väzby. Spätný 

vplyv ovariálnych steroidov na stimulujúcu gonadotropnú a spúšťaciu inkréciu sa označuje 

ako dlhá spätná väzba. Podobná súhra medzi koncentráciami gonadotropných hormónov v 

obehu a ich spúšťacím hormónom (gonádoliberíny) je krátka spätná väzba. Ultrakrátkou 

spätnou väzbou sa nazýva regulačný vplyv koncentrácií GnRH na štruktúry, ktoré ho 

produkujú. Modulujúce podnety vnútorného a vonkajšieho prostredia sa uplatňujú pomocou 

neurotransmiterov, ktoré menia aktivitu neurónov, tvoriacich GnRH. Konečným výsledkom 

týchto mechanizmov je ovariálny cyklus a cyklus zmien v cieľových orgánoch pôsobenia 

ovariálnych hormónov (uterus, pošva, prsná žľaza atď.). 
Cyklus sa začína vzostupom plazmatickej koncentrácie FSH a LH ešte v čase 

menštruácie z predchádzajúceho cyklu. FSH vedie k morfologickej diferenciácii folikulov a 

spolu s LH k sekrécii estradiolu. Asi 24 hodín pred ovulačným vrcholom gonadotropínov sa 

koncentrácia estradiolu náhle znižuje pravdepodobne následkom preorientácie folikulu na 

prevažujúcu produkciu progesterónu. Zníženie koncentrácie estradiolu vyvolá mechanizmom 

negatívnej spätnej väzby prudké zvýšenie koncentrácie LH, menej výrazne a nie vždy 

synchrónne sa zvyšuje aj koncentrácia FSH. Tento ovulačný vrchol LH a FSH predchádza 

ovuláciu o 12 až 24 hodín. Po ovulácii vedie steroidná produkcia corpus luteum k zvýšeniu 

koncentrácie progesterónu v plazme, ktoré je typické pre luteálnu fázu, a k druhému vrcholu 

koncentrácie estradiolu. Ak nie je corpus luteum stimulované  choriogonadotropným 

hormónom  (HCG) z  trofoblastu  oplodneného vajíčka, začína  po 9 - 11 dňoch od ovulácie 

regredovať. Zníženie steroidosyntézy v corpus  luteum má za následok dezintegráciu 

endometria a jeho vypudenie z uteru v podobe  menštruačného krvácania. Zároveň  je  

podnetom  na zvýšenie  produkcie gonadotropínov, a tým aj na  rozvoj folikulov pre ďalší 

cyklus.  

 

Uterinný cyklus a menštruácia 
Uterinný cyklus je charakterizovaný sledom procesov a zmien, ktorými prechádza 

endometrium. Je závislý na priebehu ovariálneho cyklu a na hormónoch produkovaných 

vaječníkmi. Počas menštruačného cyklu dochádza za fyziologických podmienok k ovulácii a 

k zmenám pohlavných orgánov, kde sa vytvárajú vhodné podmienky pre prípadnú nidáciu 

vajíčka. Ak nenastane oplodnenie a nidácia, vzniká krvácanie, pri ktorom sa odstraňujú 

povrchové vrstvy maternicovej sliznice. 
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Cyklus sa ráta od prvého dňa menštruácie a prebieha v týchto fázach (Obr. 11,12): 

 

Menštruačná (deskvamačná) fáza 

Prebieha 1. – 4. deň cyklu.  

Pokles estrogénov spôsobí vasokostrikciu špirálových artérií v pars functionalis, čím 

dochádza k ischemickej nekróze tejto časti endometria s následným poškodením ciev. 

Vonkajšia vrstva endometria - pars functionalis, ktorá je nekrotická, sa odlučuje. Počas 48 

hodín od začiatku menzes sa deskvamujú povrchové vrstvy endometria. Deskvamované 

tkanivo a krv v uterinnej klenbe spôsobujú kontrakcie a vypudenie obsahu (vo forme 

krvácania).  

Krvácanie končí stiahnutím ciev v myometriu. Krvácanie slúži ako znak, že nezačalo 

tehotenstvo. I keď to nie je jednoznačné, pretože niekedy existuje krvácanie v rannom 

tehotenstve. 

Najväčšie krvné straty možno zaznamenať v prvý a druhý deň, potom spravidla 

nasleduje krvavý výtok pomiešaný s hlienom, ktorý postupne slabne. Krv je vodnatejšia, 

pretože je k nej primiešané množstvo sekrétu a hlienu zo sliznice maternice. Zrážanlivosť 

menštruačnej krvi je znížená, pretože krv neobsahuje fibrínový enzým, pričom endometrium v 

období menštruácie vytvára enzým – antitrombín, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi. Zrážaniu 

menštruačnej krvi zabraňujú aj iné enzýmy – fibrinolyzín, trimetylamín a plazmín. Obsah 

krvných doštičiek je o 50 % nižší, a ak je vyplavené väčšie množstvo krvi, tak je krv z časti 

zrazená. Krvná strata v období menštruácie je značne variabilná, aj keď u jednej ženy zostáva 

po celý život pozoruhodne stála. Za normálnu sa pokladá strata menšia ako 80 ml krvi, čo 

neovplyvní množstvo červených krviniek ani hemoglobínu v periférnej krvi. Vylúčená krv so 

sebou nesie časti maternicovej výstelky, čím sa maternica obnovuje pred ďalšou fertilnou 

fázou.  

Normálna menštruácia trvá niekoľko dní (obvykle 3 – 5 dní, ale hodnoty 2 – 7 dní sú 

považované za normálne) počas ktorých sa maternica čistí prostredníctvom mierneho 

krvácania, ktoré môže byť sprevádzané kŕčmi, únavou a zvýšenou fyzickou a emocionálnou 

citlivosťou. Pre túto stratu krvi majú ženy vyššiu potrebu prijímať v potrave železo než 

muži – na prevenciu nedostatku železa.  

 

Proliferačná (folikulárna, estrogénová) fáza 

Prebieha od 5. – 14. dňa.  

Počas menštruačnej fázy došlo k deskvamácii pars functionalis endometrii, t.j. k jej 

odlúčeniu. Z endometria ostáva len pars bazalis, t.j. časť endometriálnej strómy a zbytky 

žľazového epitelu. Z týchto epiteliálnych zbytkov počas proliferačnej fázy - pod vplyvom 

estrogénov - epiteliálne a stromálne bunky rýchlo proliferujú a začína prvé obdobie 

proliferačnej fázy nazývané fáza regenerácie, ktorá trvá jeden až dva dni. V regeneračnej fáze 

dochádza k reepitelizácii endometria (v tomto období sa regeneruje epitel a rýchlo vystiela 

povrch dutiny maternice). Krvácanie neprestane, pokiaľ nie je endometrium kompletne 

reepitelizované. Endometriálny povrch je kompletne reepitelizovaný cylindrickým epitelom s 

riasinkami za 3 až 7 dní od začiatku menštruácie. V nasledujúcich dňoch sliznica rastie a 

zvyšuje sa. Tubulárne žliazky v endometriu prebiehajú kolmo na povrch, špirálové artérie 

siahajú do dvoch tretín pars functionalis. V čase ovulácie má endometrium hrúbku cca 3 mm. 

 

Sekrečná (luteálna, progesterónová) fáza 

Prebieha od 15. – 27. dňa pod vplyvom progesterónu. Progesterón hormonálne 

udržiava endometrium v sekrečnej fáze, zrýchľuje dýchanie a stimuluje termoregulačné centrá 

v mozgu, v dôsledku čoho je ranná telová teplota v sekrečnej fáze menštruačného cyklu o 0.5 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tehotenstvo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Plazm%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nedostatok_%C5%BEeleza_%28medic%C3%ADna%29&action=edit&redlink=1
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C vyššia ako v proliferačnej fáze a tak zmeny v bazálnej teplote môžu informovať o termíne 

ovulácie. Sliznica maternice ďalej rastie a nadobúda hubovitú konzistenciu, žliazky sa 

rozširujú, predlžujú a špirálovito stáčajú a napĺňajú sa hlienovitým sekrétom bohatým na 

glykogén. Okrem toho vysoká hladina progesterónu ku koncu menštruačného cyklu (v 

premenstruu) nielen že udržiava sliznicu maternice v sekrečnej fáze, ale pôsobí aj na epitel 

vagíny, ktorý hrubne a hromadí sa v ňom glykogén. Vrchná vrstva endometria sa rozdelí na 

hustejšiu povrchovú kompaktnú časť  a hlbšiu, redšiu, špongióznu časť. Táto fáza začína ako 

príprava na prijatie oplodneného vajíčka, ale ak k oplodneniu nedôjde, fáza končí prípravou 

na odlúčenie sliznice.  

V sekrečnej fáze sa zvyšuje pulz a tiež dochádza k zmenám v počte eozinofilných 

leukocytov a lymfocytov. 

 

Ischemická (predmenštruačná) fáza 

Nastáva na 28. deň cyklu. Slizničné väzivo je infiltrované bielymi krvinkami, dôjde ku 

kontrakcii arteriol endometria a tým vznikne nedokrvenie arteriol (ischémia), ktorej 

dôsledkom sú degeneratívne zmeny v žľazách a cievach. Po niekoľkohodinovej ischémii 

povolí kontrakcia arteriol, vznikne náhle prekrvenie, steny ciev narušené ischémiou praskajú a 

vznikajú výrony do sliznice, dochádza k autolytickým zmenám a nastáva nová menštruačná 

fáza a s ňou nový cyklus. Uvedené zmeny prebiehajú v sliznici tela maternice. Sliznica krčka 

maternice sa neodlupuje a zmeny sa jej dotýkajú iba v tom, že produkuje viac hlienu.  

 
Obr. 11 Zmeny v endometriu maternice počas menštruačného cyklu 
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Obr. 12 Menštruačný cyklus (ovariálny a uterinný cyklus) 

 
 

VAGINÁLNY CYKLUS 

         Pošvová sliznica podlieha vplyvom ovariálnych hormónov a prekonáva počas 

ovariálneho cyklu určité zmeny. Špeciálnym farbením sa v pošvových steroch zistili 

charakteristické zmeny pre jednotlivé fázy cyklu. Na sliznici pošvy rozoznať 5 bunkových 

vrstiev. Vnútorná bazálna vrstva, parabazálna vrstva, intermediárna vrstva, intraepitelová 

vrstva a superficiálna vrstva. Estrogény spôsobujú vo folikulárnej fáze proliferáciu pošvovej 

sliznice, rozmnoženie a rast jej buniek. V bazálnych bunkách sa vyskytujú početné mitózy, 

bunky sa zväčšujú a nadobúdajú cylindrický tvar. Ukladá sa v nich glykogén. V povrchových 

bunkách sa zvyšuje rohovatenie. Ovulačná a poovulačná fáza je obdobím zastavenia 

proliferácie a začiatkom degeneračných zmien vo všetkých vrstvách, najmä v povrchovej. 

Progesterónová fáza sa vyznačuje rozsiahlym odlučovaním povrchových buniek, ktoré 

obsahujú glykogén. Funkčná cytodiagnostika vychádza zo zistenia, že estrogény, ako aj 

progesterón, vyvolávajú na odlúpených bunkách špecifické zmeny, podľa ktorých môžno 

potom usudzovať, či je sliznica pod vplyvom estrogénov alebo progesterónu, či ide o karenciu 

hormónov, o graviditu, či hrozí potrat, alebo určiť pravdepodobný termín pôrodu. Estrogény 

sa prejavujú v pošvovom stere proliferáciou, keratinizáciou a zvýšeným ukladaním 

glykogénu, bunky majú malé jadro a v stere je prevaha acidofilných buniek. Progesterón sa 

prejavuje v stere zhlukovaním a zavinovaním epitélií. V stere je prevaha bazofilných buniek s 

vezikulárnymi jadrami. V cytologickom stere potom podľa charakteru zastúpenia jednotlivých 

typov buniek možno diagnostikovať fázy ovariálneho cyklu, alebo jeho poruchy. 

 

ZMENY VO VAJCOVODOCH POČAS MENŠTRUAČNÉHO CYKLU 
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           Estrogény v prvej fáze spôsobujú proliferáciu epitelu a pohyb riasiniek smerom k 

uteru. Zároveň zvyšuju peristaltiku tuby. V druhej fáze cyklu zvyšuje progesterón sekréciu 

žliazok, spomaľuje pohyb riasiniek a tlmí motilitu tuby. 

          

ZMENY PRSNÍKOV POČAS MENŠTRUAČNÉHO CYKLU 

         So zvyšovaním hladiny estrogénov v prvej fáze cyklu sa stávajú prsníky edematózne, 

stróma je presiaknutá a mliekovody sa predlžujú a narastajú. Nástupom ovulácie a pôsobením 

progesterónu sa tieto zmeny stupňujú, vývody aj žľaza sa rozširujú. Vplyvom intenzívneho 

pôsobenia progesterónu po ovulácii nastáva sekrécia v epiteliálnych acínoch, ktoré sa začínajú 

plniť, s možnou secernáciou z prsníkov. Len čo sa začnú degradačné procesy v corpus luteum, 

nastáva v celej prsnej žľaze involúcia, zastavenie sekrécie, zúženie mliekovodov aj acínov. 

Dôsledkom je zmenšovanie celej prsnej žľazy. 

 

ZMENY NA INÝCH ORGÁNOCH POČAS MENŠTRUAČNÉHO CYKLU 

         Menštruačný cyklus má vplyv na celý organizmus, vrátane vyššej nervovej činnosti. 

Ovplyvňuje činnosť mozgovej kôry i hypotalamických centier a prostredníctvom nich všetky 

metabolické a trofické funkcie, závislé od týchto centier. Pokiaľ ide o intelekt, sú tu veľké 

individuálne rozdiely podľa typu vyššej nervovej činnosti. Neukázali sa podstatné rozdiely v 

rozličných obdobiach cyklu. Počas menštruácie býva rozkolísaná rovnováha psychických 

procesov v zmysle zvýšenia nervovej a psychickej dráždivosti.  

Zmeny na kardiovaskulárnom systéme sa prejavujú tiež iba počas menštruácie. 

Popisuje sa spomalenie pulzovej frekvencie, zvýšenie fragility kapilár. Niekedy v závislosti 

od cyklu sa zisťuje zhoršovanie chorobných prejavov kardiovaskulárneho systému. Počas 

menštruačného cyklu sa mení počet erytrocytov aj množstvo hemoglobínu. Ich počet sa od 21. 

dňa cyklu zvyšuje až do nástupu menzes. Zmeny leukocytov a trombocytov nie sú 

jednoznačné. Známa je retencia vody a NaCl, ktorá dosahuje vrchol pred menštruáciou. 

Vysvetľuje sa to pôsobením estrogénov a zvýšenou produkciou aldosterónu.  

Niektoré ženy udávajú počas cyklu zmeny chuti, čo zrejme súvisí so zmenami sliznice 

dutiny ústnej, zložením slín, alebo so zmenou salivácie. Známe sú periodické krvácania z 

ďasien, stomatitídy cyklicky sa opakujúce niekoľko dní pred menzes.  

Ovplyvnená je aj činnosť čriev (obstipácia, hnačka). Uvádza sa, že viac ako tretina 

žien počas menštruačného cyklu pozoruje kožné zmeny. Mazové žľazy počas menzes zvyšujú 

vylučovanie. Niekedy sa periodicky tvoria akné, urtikária, alebo pruritus. Existuje závislosť 

medzi menštruačným cyklom a pevnosťou vlasových korienkov. Korienky sú najpevnejšie 

pred menzes, najslabšie ku koncu menštruácie. 

         Na menštruačnom cykle sa zúčastňuje veľa činiteľov: vonkajšie a vnútorné prostredie, 

mozgová kôra, hypotalamus, žľazy s vnútornou sekréciou. Vysledkom správnej, 

fyziologickej, koordinovanej spolupráce všetkých týchto činiteľov je riadny ovariálny a 

menštruačný cyklus. Poškodením niektorého zo spomenutých činiteľov, alebo porušením ich 

súhry vznikajú poruchy menštruačného cyklu, ktorých klinický obraz závisí najmä od druhu, 

rozsahu poškodenia a stavu organizmu. 

 

Normálny menštruačný cyklus  

Z praktických dôvodov sa ako začiatok menštruačného cyklu označuje prvý deň 

krvácania a jeho koniec ako deň pred ďalším krvácaním. Priemerný cyklus sa skracuje 

úmerne so stúpajúcim vekom, pričom treba počítať s premenlivosťou proliferačnej fázy, 

keďže sekrečná fáza je stabilnejšia.  

Dĺžka cyklu je individuálne odlišná a značne kolíše. I keď dĺžka cyklu sa môže meniť, 

v rozmedzí od 21 do 35 dní, 28 dní sa všeobecne považuje za priemernú hodnotu normálneho 



 

 

17 

menštruačného cyklu ženy. Ženy majú zvyčajne dĺžku cyklu konštantnú počas celého 

reprodukčného života, niekedy varíruje v rozmedzí jedného až dvoch dní. Absolútny 

štvortýždňový pravidelný cyklus sa vyskytuje len asi u 1 % žien a aj dĺžka menštruačného 

krvácania individuálne kolíše: v 80 % prípadov trvá 3 - 7 dní, pričom vnútorné a vonkajšie 

vplyvy môžu krvácanie predlžovať alebo skracovať. Pri anovulačných cykloch je krvácanie o 

niečo predĺžené.  

 

Nepravidelný menštruačný cyklus 

V súčasnosti sa nepravidelný menštruačný cyklus vyskytuje u žien stále častejšie. 

Nástup menzesu každých 35 dní pravidelne sa nepovažuje za nepravidelný menštruačný 

cyklus. Nepravidelné periódy môžu byť buď krátkodobé alebo dlhodobé. Dlhodobá 

nepravidelnosť znamená, že cykly menia svoju dĺžku z mesiaca na mesiac, sú sprevádzané 

abnormálnymi symptómami silné krvácanie, žiadny cyklus aj mesiac, veľmi bolestivá 

menštruácia alebo ovulácia. Krátkodobé nepravidelnosti v cykloch môžu byť v dôsledku 

únavy, stresu, intenzívneho športovania a vyskytujú sa zriedka. 

Nepravidelné periódy neznamenajú len oneskorené alebo vynechané periódy, ale tiež 

periódy, ktoré sú skoršie, ktoré trvajú dlhšie ako zvyčajne.  

 

Príčiny nepravidelnosti menštruačných cyklov: 

 Výrazné pribratie alebo schudnutie. 

 Namáhavá fyzická aktivita. 

 Dojčenie. 

 Zlá výživa, závažné diéty alebo poruchy príjmu potravy (anorexia, bulimia). Strava 

chudobná na nutričné látky, charakteristická pre osoby s poruchami príjmu potravy, 

má negatívny vplyv na menštruačný cyklus, pretože vplývajú na produkciu hormónov. 

Nedostatok telesného tuku. Pokles telesného tuku o 15% môže viesť k poklesu 

ženských pohlavných hormónov riadiacich menštruáciu. Takéto zníženie telesného 

tuku môže negatívne ovplyvniť aj stavbu a mineralizáciu kostí.  

 Kofeín a iné látky, ktoré narušujú funkciu corpus luteum.  

 Fajčenie a alkohol. Fajčenie cigariet skracuje folikulárnu fázu. Pri intenzívnom fajčení 

sa skracuje aj luteálna fáza. Ak pijeme viac ako 5 alkoholických drinkov za týždeň, 

ovulácia a meštruačný cyklus sa stávajú nepravidelnými. 

 Lieky alebo chemoterapia. Potravinové doplnky, voľno-predajné lieky na chudnutie. 

Niektoré z týchto doplnkov obsahujú hormóny alebo prírodné alergény, ktoré spôsobia 

nepravidelnosti v meštruačnom cykle. 

 Hormonálna nerovnováha. Kolísanie periód označuje začiatok hormonálnej poruchy -  

hormónov, ktoré upravujú menštruáciu. 

 Pôrod, potrat alebo abnormality maternice (myómy / cysty / polypy / endometrióza). 

Nepravidelnosť môže trvať pol roka od potratu, potom sa cyklus dostáva do normálu a 

stáva sa pravidelným. Tesne po potrate môže trvať krvácanie 3 dni až 5 týždňov. 

 Stresy – sťahovanie do iného mesta, krajiny, zmena práce, rozchod, strach 

z tehotenstva, významné zmeny v stravovaní, diéta.  

 Začiatok pohlavného života. 

 Dievčatá v puberte – silná prvá menštruácia, ktorá trvá aj niekoľko týždňov, ale časom 

sa upraví na previdelných 5 dní.   

Ochorenia, ktoré majú vplyv na nepravidelnosti v menštruačných cykloch 

Malígne alebo benígne tumory maternice 
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Polypy, cysty v maternici, krčku maternice 

Mimomaternicové tehotenstvo – výrazná bolesť v podbrušku 

Ochorenia štítnej žľazy 

Syndróm polycystických ovárií 

Ashermanov syndróm 

Syndróm dráždivého čreva, tuberkulóza, ochorenia pečene, diabetes zriedkavo ovplyvňujú 

nepravidelnosti v menštruačnom cykle 

 

PORUCHY MENŠTRUAČNÉHO KRVÁCANIA A ICH PRÍČINY 

Pomerne veľa žien trpí ťažkosťami, či už sú to silné bolesti, veľmi intenzívne 

krvácanie, prípadne ide o odchýlky v trvaní cyklu alebo samotnej menštruácie. Rôzne 

abnormality v menštruačnom krvácaní postihujú až jednu tretinu žien v reprodukčnom veku. 
 

Amenorea 

Pojem amenorea označuje chýbanie menštruácie. Pokiaľ dievča nezačne menštruovať 

do 16 rokov, hovoríme o primárnej amenorei. V prípade, že sa objaví dočasné (najmenej 

trikrát za sebou) alebo trvalé chýbanie menštruačného krvácania u ženy, ktorá mala predtým 

normálny cyklus, ide o sekundárnu amenoreu.  

Amenorea môže byť spôsobená rozličnými ochoreniami, ale ide tiež o normálny stav 

pred vstupom do menarché, počas tehotenstva, laktácie a po menopauze (Schorge et al. 2008). 

Dlhotrvajúca abnormálna amenorea zvyšuje riziko vzniku osteoporózy a môže spôsobiť aj 

neplodnosť. 

Medzi hlavné príčiny chýbajúcej menštruácie patria napríklad poruchy funkcie 

hypotalamu, rôzne nádorové ochorenia, polycystický ovariálny syndróm, chýbanie maternice, 

obezita, strata hmotnosti (napr. pri anorexii alebo bulímii), stres, veľká fyzická aktivita (napr. 

gymnastika a balet), atď. Amenorea sa vyskytuje aj u žien s abnormálnym karyotypom, najmä 

pri deléciách genetického materiálu z chromozómu X, čiže u pacientiek s Turnerovým 

syndrómom. Dočasné chýbanie menštruačného krvácania je pomerne časté po vysadení 

hormonálnej antikoncepcie, ale tento stav sa zvykne sám upraviť do niekoľkých mesiacov. 

 

Dysmenorea 

Pri tejto poruche žena trpí silnými menštruačnými bolesťami. Dysmenorea postihuje 

viac ako polovicu žien v reprodukčnom veku a ide o najčastejší gynekologický problém 

mladých žien. Hormón prostaglandín je zodpovedný za kontrakcie maternice počas 

menštruácie. Ak sú hladiny tohto hormónu príliš vysoké, tým vyššia je miera kontrakcie a 

následne bolesť 

 Podobne ako v prípade amenorey, aj dysmenoreu rozlišujeme primárnu a sekundárnu. 

Primárna sa vyskytuje niekoľko mesiacov po vstupe do menarché, kým sa neustália ovulačné 

cykly a bolestivé sú najmä prvé dva dni menštruácie. Ako primárna dysmenorea sa tiež 

označuje bolesť u žien, ktoré netrpia žiadnym gynekologickým ochorením. Sekundárna 

dysmenorea je spojená s ochoreniami ako endometrióza, adenomyóza, infekcie pohlavných 

orgánov a polypy maternice. Môže byť tiež spôsobená používaním vnútromaternicového 

telieska. Bolesť v tomto prípade pretrváva počas celej menštruácie. Dysmenorea nezahŕňa iba 

bolesti v oblasti panvy, ale medzi jej symptómy patria tiež nauzea, zvracanie, bolesti hlavy, 

chrbta a nôh, nespavosť, nervozita, slabosť a pod.   

Mahvash et al. (2012) skúmali vplyv fyzickej aktivity na primárnu dysmenoreu na 

súbore 50 vysokoškolských študentiek. Zistili, že pravidelná fyzická aktivita signifikantne 

znížila objem menštruačnej krvi, intenzitu bolesti aj trvanie bolesti.  

Menorágia 
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Menorágia je definovaná ako silné alebo dlhé menštruačné krvácanie, kedy dochádza 

k strate viac ako 80 ml krvi. 15 – 20 % zdravých žien zažíva takéto silné krvácanie, ktoré im 

môže prekážať pri vykonávaní bežných činností.  

Menorágia môže byť taktiež príznakom vážneho ochorenia. Vyskytuje sa pomerne 

často u dievčat krátko po vstupe do menarché a tiež v období, keď sa žena blíži k menopauze. 

Seltzer, Benjamin a Deutsch (1990) skúmali zmeny v menštruačnom krvácaní na súbore 500 

žien v perimenopauze. Zistili, že 18 % z týchto žien malo menorágiu alebo metrorágiu 

(krvácanie medzi menštruáciami) a 20 % z nich malo tieto ťažkosti kvôli premalígnemu alebo 

malígnemu ochoreniu.  

Medzi zdravotné príčiny menorágie patria napríklad adenomyóza (nenádorové 

ochorenie maternice), nerovnováha medzi hladinou estrogénu a progesterónu, infekcie 

pohlavných orgánov, rakovina maternice, používanie vnútromaternicového telieska, 

ochorenia pečene a obličiek, atď.  

 

2. Predmenštruačný syndróm  

 
Zmeny hladín jednotlivých hormónov počas menštruačného cyklu nevplývajú iba na 

vaječníky a sliznicu maternice, ale toto kolísanie sa prejavuje aj v iných fyziologických 

funkciách. Počas cyklu dochádza aj k výkyvom psychickým a emotívnym, ktoré sa výrazne 

prejavujú najmä v premenstruu podráždenosťou, nepokojným spánkom, stratou schopnosti 

koncentrácie a predĺžením reakčného času. V minulosti bola za kritickú fázu cyklu 

považovaná menštruačná fáza, ale výskumy zamerané na zmeny výkonnosti počas cyklu 

dokázali, že je to obdobie tesne pred menštruáciou, ktoré negatívne ovplyvňuje výkonnosť 

a to nielen psychickú, ale aj fyzickú. Javy spojené s psychickým napätím v premenstruu 

dostali súhrnný názov predmenštruačný syndróm (PMS). Vplyv predmenštruačnej tenzie sa 

výraznejšie prejavuje pri dlhodobých výkonoch a v technických disciplínach, kde sa vyžaduje 

zvýšená schopnosť koncentrácie. Tieto zmeny boli sledované najmä u športovkýň, kde sa 

napr. na Olympijských hrách v Mexiku v roku 1968 zistilo, že niektoré ženy tu dosiahli svoje 

maximálne výkony, hoci práve menštruovali, zatiaľ čo ženy, ktoré boli v období premenstrua 

nedosiahli ani svoje štandardné výkony. Okrem výkonnosti športovej, ako aj v pracovnom 

procese, vplyv tejto tenzie sa prejavil aj u mladých dievčat vo vyučovacom procese. 

 

Symptómy 
Je známych až 300 rôznych príznakov PMS. Najčastejším príznakom je zlosť 

(iritabilita) vo výskyte 76 %, tenzia (anxiozita) v 71% zastúpení, únava (letargia) 58 %, 

poruchy nálad, smútok/depresie sú zastúpené v 54%, taká istá frekvencia je pre 

interpersonálne konflikty, znížená aktivita v 49%, podráždenosť v 47% a znížená 

koncentrácia v 43% výskytu.  

Medzi fyzické príznaky patrí citlivosť prsníkov, pocity plnosti brucha, bolesti hlavy, 

spuchnutie končatín. Podľa Nižňanskej, Korbeľa a Redechu (2003) symptómy vykazujú 

abdominálny diskomfort, zmeny apetítu, meteorizmus (plynatosť), bolesti prsníkov, kĺbov, 

opakované herpetické a mykotické infekcie. Zaznamenané boli aj zmeny sexuálnej apetencie 

(libido), excesívne verbálne prejavy, možný abnormálny dopyt po alkohole alebo intolerancia 

k alkoholu. 

Väčšina žien trpí aspoň jedným príznakom PMS počas menštruačného cyklu, ale ešte 

stále sú schopné normálne fungovať v práci aj doma. Niektoré ženy prežívajú vážnejšie 

príznaky, ktoré spôsobujú citové, behaviorálne alebo fyzické ,,vypnutie“ v oblasti rodiny, 

osobných vzťahov, pracovnej produktivity a sociálnych aktivít. Ženy s PMS zažívajú viac 
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každodenného stresu a viac traumatického životného stresu. Uvádza sa, že k niektorým 

základným zmenám v správaní môže dôjsť pred menštruáciou – kriminálne správanie, 

samovražedné pokusy, absencie v práci, hospitalizácie a zvýšená nehodovosť – toto všetko 

bolo spojené s menštruačným cyklom. Faktom je, že PMS bol úspešne použitý pri súdnych 

procesoch ako faktor podporujúci zníženú príčetnosť (Usman et al. 2008). 

 

Výskyt PMS 

PMS je veľmi rozšírený a postihuje až 80 % žien. Väčšina z nich pozoruje len mierne 

klinické symptómy, ktoré neovplyvòujú ich fyzickú a emocionálnu aktivitu. Vo viacerých 

štúdiách 45 % žien udáva zvýšenú nervozitu alebo tenziu a nezávažné fyzické príznaky pred 

očakávaným termínom menštruácie. 30 % žien udáva výrazne obťažujúce perimenštruačné 

príznaky, ktoré dočasne obmedzujú ich normálnu činnosť. U 5 % žien sú príznaky PMS 

veľmi závažné a úplne znemožňujú normálnu aktivitu pacientky (Nižňanská et al. 2003). 

Typicky začína PMS vo veku okolo 20 rokov, avšak nie je vylúčený začiatok výskytu 

aj v neskoršom období života ženy. U väčšiny žien nastupuje syndróm v neskorom 

mladistvom veku s nasledovným zhoršením príznakov, ktoré nakoniec vedú k hľadaniu 

liečby. Symptómy PMS nie sú prítomné u žien pred pubertou a u žien po menopauze. Mnoho 

žien uvádza, že predmenštruačné symptómy zvyšujú svoju závažnosť spolu s rastúcim vekom, 

ale epidemiologické štúdie skúmajúce vzťah medzi vekom a symptómami priniesli zmiešané 

výsledky. Žiadna jednoznačná asociácia nebola zistená vo vzťahu PMS k demografickým 

alebo dietárnym variantom, množstvu fyzického cvičenia, úrovne psychosociálneho stresu, 

vlastnostiam menštruačného cyklu alebo osobnostným charakteristikám. Genetické štúdie 

zamerané na dvojičky zvýšili zhodu dedičnosti PMS a výskyt je tiež pravdepodobnejší u 

dospievajúcich dcér, ktorých matky mali PMS, než u tých, ktoré nemali.  

PMS sa vyskytuje častejšie u žien, ktoré: 

 majú 20 - 40 rokov, 

 majú aspoň jedno dieťa, 

 majú v rodinnej anamnéze depresiu, 

 majú v lekárskej anamnéze popôrodnú depresiu alebo náladovú poruchu. 
 

PMS – príznaky sa vyskytujú výlučne len v luteálnej fáze menštruačného cyklu. 

Príznaky PMS sa vytrácajú vo folikulárnej fáze. PMS ovplyvňuje fyziologické zmeny, nálady 

a obmedzuje normálnu životnú aktivitu žien (Obr. 13). 

  
Obr.  13 Výskyt symptómov vzhľadom na fázu menštruačného cyklu 
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Podľa vzniku príznakov vzhľadom na fázu menštruačného cyklu sa PMS rozdeľuje na 4 typy: 

Typ 1 – príznaky začínajú súčasne s ovuláciou a počas luteálnej fázy cyklu sa zhoršujú, 

Typ 2 – príznaky začínajú až v druhej polovici luteálnej fázy cyklu, 

Typ 3 – príznaky začínajú periovulačne, nasleduje bezpríznakové obdobie s návratom 

ťažkostí niekoľko dní pred menštruáciou, 

Typ 4 – príznaky začínajú periovulačne s následným postupným zhoršovaním počas celej 

luteálnej fázy cyklu s úľavou pri nástupe menštruácie (Lazar a Ostró 2006). 

 

Etiológia PMS (Zdroj: Nižňanská et al. 2003). 

Prvýkrát bol PMS opísaný pred 70. rokmi v New York Academy of Medicine pod 

súborným názvom „Hormonálne príčiny predmenštruačnej tenzie“. Súčasný názov 

„Predmenštruačný syndróm“ bol publikovaný Daltonom a Greeneom v r.1953. Posledných 70 

rokov lekárske a psychologické vyšetrenia priniesli veľa rozličných teórií k etiológii 

predmenštruačného syndrómu. 

Špecifický patofyziologický mechanizmus rozvoja príznakov PMS doteraz nie je 

známy, hoci bolo navrhnutých a skúmaných niekoľko teórií. V snahe vysvetliť mechanizmus 

vzniku týchto ťažkostí endokrinnou poruchou, pátrali mnohí autori po rozdieloch v hladinách 

regulačných a periférnych hormónov u pacientiek s ťažkosťami a u bezpríznakových 

pacientiek. 

Z najstarších teórií vzniku PMS je predpoklad nedostatočnej tvorby progesterónu v 

luteálnej fáze cyklu. Mnohí sa prikláňajú k tejto teórii doteraz. Štúdiom denných zmien v 

hladinách hormónov u žien s PMS sa ukázalo, že príznaky PMS boli u nich najintenzívnejšie 

v čase kulminácie hladín estrogénu aj progesterónu. Viaceré štúdie, ktoré skúmali hladiny 

progesterónu v luteálnej fáze cyklu nenašli žiadny signifikantný rozdiel medzi 

symptomatickou a asymptomatickou skupinou pacientiek. Našli sa však vyššie hladiny 

progesterónu u symptomatických pacientiek bezprostredne po ovulácii. Počas tejto krátkej 

fázy, keď boli hladiny rozdielne, však nemali pacientky žiadne ťažkosti v zmysle PMS. 

Jedným zo skúmaných hormónov bol prolaktín, ktorý sa zúčastňuje na vodnom a 

elektrolytovom metabolizme a môže spôsobiť bolestivosť prsníkov ako je popisovaná pri 

PMS. Hladiny prolaktínu za normálnych okolností nepodliehajú väčším výkyvom počas 

normálneho menštruačného cyklu u zdravých žien okrem jedného malého vrcholu v strede 

menštruačného cyklu. Podľa nových poznatkov chýbanie niektorých vitamínov (B6) v 

potrave môže viesť k zníženiu tvorby neurotransmiterov (dopamín, serotonín, noradrenalín), a 

následkom toho k zvýšeniu hladín prolaktínu. Hoci sekrécia prolaktínu má svoj diurnálny 

rytmus s maximom počas hlbokého spánku, hladiny tohto hormónu sú rovnaké vo folikulárnej 

aj v luteálnej fáze cyklu. Viacerí autori vo svojich štúdiách potvrdili, že hladiny prolaktínu u 

žien s PMS sa nelíšia od zdravých. 

Prírastok na hmotnosti, pocit zadržiavania tekutín, presiaknutie a nafúknutie brucha a 

prsníkov, edém dolných končatín a rúk sú ďalšími z najfrekventovanejších príznakov PMS. 

Preto vznikla teória o zvýšenej aktivite renín–angiotenzínového systému a zvýšených 

hladinách aldosterónu u pacientiek trpiacich PMS. Príznaky zadržiavania vody, zvýšenú 

neuromuskulárnu dráždivosť a bolesť hlavy možno pripísať poruche vodnej a elektrolytovej 

rovnováhy. Štúdie zamerané na hladiny aldosterónu v luteálnej fáze cyklu nenašli však žiaden 

rozdiel v hladinách aldosterónu u symptomatických a asymptomatických pacientok. Pri 

podrobnom hodnotení priberania na hmotnosti prišli k záveru, že u väèšiny žien nedochádza k 

významnému prírastku hmotnosti v luteálnej fáze cyklu, nie sú u nich významné zmeny 

diurézy, ani vylučovania sodíka a draslíka močom. Prínosom bola štúdia celkového draslíka v 

organizme. Ukázalo sa, že u žien s PMS je signifikantne vyšší pomer voda : draslík v luteálnej 

fáze. Preto môže dôjsť k úniku vody z intravaskulárnych do extravaskulárnych priestorov. To 
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môže vysvetliť aj neobvyklú lokalizáciu presiaknutia tkanív – brucho, prsníky na rozdiel od 

edémov typických pre kardiálne alebo renálne ochorenia. 

Hladiny iných hormónov – folikulostimulačného hormónu (FSH), luteinizačného 

hormónu (LH) a estradiolu nevykazujú žiadne rozdiely u pacientiek s PMS a bezpríznakových 

žien. 

V súčasnosti je aktuálna teória endogénnych opioidných peptidov, ktoré ovplyvňujú 

veľké množstvo funkcií v CNS. Majú vplyv na zmeny nálady, chuti do jedla, chovania, 

spánku, reguláciu telesnej teploty a črevnej činnosti, majú aj analgetický efekt. Technicky nie 

je možné merať koncentráciu opioidných peptidov v mozgu človeka. Sú však k dispozícii 

nepriame laboratórne dôkazy, ktoré svedčia pre kolísanie ich koncentrácie počas 

menštruačného cyklu. Tento predpoklad bol potvrdený len v experimente na zvieratách. Je 

možné, že u niektorých žien existuje zvýšená citlivosť na expozíciu ovariálnymi steroidmi, 

a ak dôjde súčasne k poklesu hladín opioidných peptidov, manifestujú sa príznaky PMS. 

Závery mnohých hormonálnych štúdií so zameraním na ich podiel na PMS sú dodnes 

sporné. Neboli nájdené žiadne špecifické endokrinologické ani metabolické zmeny 

podmieňujúce rozvoj príznakov PMS. Príčina PMS je pravdepodobne multifaktoriálna a 

zúčastňujú sa na nej neurohumorálne a neurotransmiterové zmeny, ktoré sú ťažko 

dokázateľné. 

 

Diagnostika 
Pri stanovení diagnózy PMS je potrebné sledovať výskyt a intenzitu symptómov u 

žien aspoň tri po sebe nasledujúce menštruačné cykly. Príznaky musia byť prítomné iba v 

luteálnej fáze.  

Mnoho žien, ktoré podstúpia liečbu PMS, trpí psychiatrickou, gynekologickou alebo 

inou poruchou. Klinicky prvou úlohou je teda stanoviť presnú diagnózu. Stanovenie diagnózy 

PMS je v podstate per exclusionem (po vylúčení iných príčin). Pretože neexistuje žiadny 

laboratórny test alebo iná vyšetrovacia metóda, je nutné najskôr vylúčiť organické a mentálne 

poruchy, podrobne odobrať anamnézu, vykonať gynekologické, endokrinologické, 

psychiatrické, prípadne alergologické vyšetrenie. Štandardné hematologické a krvno-

chemické profily sa vykonávajú za účelom potvrdenia všeobecného zdravia. Krvnými testami 

je možné vylúčiť menopauzu aleb syndróm polycystických ovárií. Testami funkcie štítnej 

žľazy je možné dosiahnuť vylúčenie porúch štítnej žľazy (hypertyreóza, hypotyreóza), ktoré 

môžu byť spojené s dysforickou poruchou. Jednoduché, domácke testy moču môžu byť 

použité na identifikáciu pravdepodobnosti ovulácie. Testy na ovuláciu sú považované za 

dôležité, pretože sú dôkazom toho, že anovulačné cykly sú asymptomatické.  

 

V súčasnosti platné diagnostické kritériá pre potvrdenie diagnózy PMS podľa Lazar a Ostró 

(2006) sú: 

 

 neprítomnosť inej choroby, ktorá by mohla byť príčinou symptómov, 

 5 alebo viac predmenštruačne sa vyskytujúcich ťažkostí kolísavej intenzity v dvoch po 

sebe nasledujúcich cykloch, 

 bezpríznakové obdobie medzi 5 - 10. dňom menštruačného cyklu. 
 

Predmenštruačná dysforická porucha (PMDP) 

Závažnejším typom PMS je predmenštruačná dysforická porucha (PMDP, 

premenstrual dysforic disorder). Prvé zmienky o PMDP pochádzajú už z čias Hippokrata a od 

Tortula la de Salerana (9. storočie n. l.) je predmenštruačná dysforická porucha vnímaná ako 

ochorenie. Kritériom určenia PMDP je aspoň prítomnosť piatich príznakov, ktorými sú 
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podráždenosť, efektívna labilita, dysforia (úzkosť), strata energie, zlá koncentrácia, 

hypersomnia (nadmerná spavosť) alebo imsomnia (nespavosť). Príznaky musia narúšať 

psychosociálne adaptácie. Priemerný vek prejavu PMDP je v 26. roku života. Pri PMDP sú 

niektoré prejavy oveľa vážnejšie ako pri PMS. Patria sem ťažké depresie alebo až 

samovražedné sklony. 

 

Liečba PMS 

Liečba PMS môže byť rozdelená na psychotropné, hormonálne, chirurgické 

a fytoterapeutické metódy. Ženy s ťažkými prejavmi PMS sú odkázané na hormonálne a 

psychotropné lieky. Dôležitá je aj správna životospráva, obmedziť fajčenie. Medzi bylinné 

metódy patrí extrakt plodov Vitex agnus castus, ktorý jediný preukázal účinnosť pri kontrole 

podráždenosti a náladovosti. 

Terapeutické možnosti: 

Nefarmakologické postupy, ktorými sú diéta – obmedzenie kofeínu, alkoholu a soli, zvýšený 

prínos glycidov, správna životospráva, psychoterapia (hypnózy a relaxačné techniky), aeróbne 

cvičenie. 

Farmakologické postupy: danazol, analógy gonádoliberínov, antidepresíva serotonergného 

typu, diuretiká, spirolaktan, brómkriptín, opioidné peptidy, kombinovaná hormonálna liečba, 

spazmolytiká (na uvoľňovanie kŕčov);  

Alternatívna medicína: akunpunktúra, terapia svetlom. 

Niektoré minerálne látky a vitamíny pomáhajú zmierniť niektoré príznaky PMS. 

Medzi ne patria: kyselina listová, vápnik s vitamínom D, horčík, vitamín B6, vitamín E, rybí 

tuk.  

 

3. Menopauza 
 

Reprodukčné charakteristiky ženy, vek menarché, tehotenstvo, počet pôrodov, 

menštruačné a gynekologické problémy, vek nástupu menopauzy sú asociované s funkciou 

organizmu a rizikovými ochoreniami vo vyššom veku. 

Ukončenie ovariálnej funkcie je spojené s výrazným poklesom plazmatickej 

koncentrácie estrogénov, ktoré môže viesť k závažným somatickým, funkčným a psychickým 

zmenám. 

 

Príčiny, fyziológia menopauzy - hormonálna nerovnováha počas menopauzy  

 

Primárnou anatomickou zmenou ovárií počas menopauzy je ich atrofia. Kôra je 

nahradená fibróznym spojivovým tkanivom, degenerujú cievy ovária. Dochádza k zrýchlenej 

strate primárnych folikulov v ováriu, pri súčasnom zhoršení kvality oocytov. Vďaka chýbaniu 

veľkých Graafových folikulov a žltých teliesok je ovárium po menopauze menšie a ľahšie. 

Menopauzou končí endokrinná funkcia ovária, s výnimkou tvorby testosterónu. Zníženie 

počtu folikulov v ováriu má za následok zníženie produkcie ovariálnych hormónov  - 

estradiolu a progesterónu a dochádza aj k poruche ich správneho pomeru. Tvorba estradiolu 

sa znižuje o 90% a estrónu o 70% v porovnaní s reprodukčným obdobím. Tvorba 17β-

estradiolu prevláda v premenopauzálnom období, pričom estrón, slabšia a menej účinná forma 

estrogénov, prevláda práve v postmenopauze. Následkom náhleho poklesu tvorby estrogénov, 

je vzostup koncentrácie FSH a o niekoľko rokov neskôr aj vzostup LH. Súčasne dochádza 

k zníženej tvorbe inhibínu B, ktorý inhibuje počas reprodukčného obdobia uvoľňovanie FSH 

z hypofýzy. Pokles inhibínu B sa považuje za skorý indikátor reprodukčného starnutia 

a postupného nástupu menopauzy.    
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Príčinou ukončenia reprodukcie je vyčerpanie veľkého a neobnoviteľného počtu 

folikulov. Kontinuálny úbytok začína v 20. týždni intrauterinného vývinu z východzej 

hodnoty 7 miliónov, pokračuje na 1 – 2 milióny v dobe pôrodu, v 37 rokoch dosahuje 

približne 25 000 a vo veku 51 rokov, ktorý je priemerný vek nástupu, zostáva v ováriu asi 

1000 folikulov. Z toho dôvodu závisí vek objavenia sa prirodzenej menopauzy na veľkosti 

folikulárnej zásoby z obdobia fetálneho života a na miere poklesu počtu folikulov počas 

života.  

Znižovaním hladín cirkulujúcich estrogénov počas menopauzálnych zmien, sa 

objavujú odchýlky v pravidelnosti, načasovaní, a charaktere menštruačného krvácania. Keď 

sa menštruačné cykly stávajú výrazne nepravidelnými, krvácanie môže nastať po 

nedostačujúcej/neprimeranej luteálnej fáze alebo bez ovulácie, zvyčajne indikovanej krátkou 

luteálnou fázou. Na začiatku menopauzy sa menštruácia môže zastaviť odrazu, ale častejšie 

prichádza nepravidelne. Krvácanie môže prestať na niekoľko mesiacov a potom žena zase 

začne krvácať.  

Keď hladina estrogénov klesne natoľko, že prestane stimulovať sliznicu maternice, tak 

sa menštruačný cyklus ukončí. Keďže menštruačný cyklus je riadený mechanizmom spätnej 

väzby, tak pokles estrogénu a progesterónu spôsobí, že hypotalamo-hypofýzový komplex 

produkuje stále väčšie množstvá FSH a LH. Vaječníky nie sú schopné adekvátne reagovať (aj 

napriek vysokej hladine hormónov) a to sa prejaví striedaním normálnej menštruácie s 

menštruáciou s problémami. Vysoké hladiny FSH a LH môžu narušiť metabolizmus ženy, 

vrátane chemických reakcií v mozgu, nálady, funkcie štítnej žľazy, pevnosti kostí, 

metabolizmu tukov a hladiny glukózy v krvi. 

 

Podľa WHO (1996) boli definované nasledujúce fázy ovariálneho starnutia:  

 

Prirodzená menopauza je označenie pre trvalú zástavu menštruácie, ktorá je 

výsledkom vymiznutia aktivity ovariálnych folikulov. Vek prirodzenej menopauzy sa dá 

stanoviť iba retrospektívne po období amenorey (zastavenia menštruačného krvácania) v 

trvaní 12 mesiacov, pri chýbaní iných fyziologických a patologických príčin. Priemerný vek 

nástupu menopauzy u žien zo západných priemyselných krajín je okolo 50-52 rokov. 

 

Premenopauza – celé reprodukčné obdobie ženy do perimenopauzy 

 

Perimenopauza (prechod, klimaktérium) - je obdobie pred menopauzou, obdobie 

prechodu medzi plodným vekom ženy a začiatkom sénia, v ktorom dochádza 

k fyziologickému poklesu funkcie ovárií a následným endokrinným, somatickým 

a psychickým zmenám, sprevádzané nepravidelným menštruačným cyklom. U žien 

pokročilého reprodukčného veku je menštruačný cyklus pravidelný, ale skracuje sa 

folikulárna fáza o 2 – 3 dni, je skoršia selekcia vedúceho folikulu a skoršia ovulácia, dĺžka 

luteálnej fázy sa nemení. Fertilita je znížená a zvyšuje sa počet spontánnych potratov. 

Laboratórnymi ukazovateľmi zmien sú zvýšená koncentrácia plazmatického folikuly 

stimulujúceho hormónu (FSH), znížená hladina inhibínu B, nezmenené hodnoty 

luteinizačného hormónu (LH), E2 a inhibínu A. 

Určiť začiatok perimenopauzy je často ťažké. V počiatočnom období, so zachovaným 

pravidelným menštruačným cyklom, hladiny cirkulujúcich ovariálnych hormónov vykazujú 

podobnú charakteristiku ako vo fertilnom období. S blížiacou sa menopauzou sa menštruačný 

cyklus stáva nepravidelným. Charakteristickou črtou nástupu perimenopauzy je nedokonalá 

tvorba žltého telieska s nedostatočnou, alebo krátkou produkciou progesterónu. Dochádza k 

poruche vzájomného pomeru estrogénov a progesterónu. Estrogény nadobúdajú prevahu, 
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pričom tvorba žltého telieska postupne zaniká. Dozretý folikul podlieha atrézii alebo 

perzistuje bez ovulácie, nastupujú anovulačné cykly. Celé toto obdobie sa klinicky prejavuje 

rôznymi typmi nepravidelného menštruačného krvácania (hyper-, hypo-, poly- a amenorrhoe). 

Postupnou atrofizáciou kôry ovárií, redukciou počtu folikulov s klesajúcou produkciou 

estrogénov dochádza mechanizmom spätnej väzby k postupnému zvyšovaniu gonadotropných 

hormónov. Cieľové orgány pôsobenia ovariálnych hormónov, charakterizované prítomnosťou 

špecifických receptorov (endometrium, kosť, hypotalamus a iné) reagujú na znížené hladiny, 

resp. absenciu ovariálnych hormónov štruktúrnymi a funkčnými zmenami v spojení s 

príslušnou symptomatológiou. K určeniu diagnózy obdobia peri- a postmenopauzy napomáha 

vek pacientky, rodinná a osobná anamnéza, subjektívne ťažkosti. Objektívne gynekologické 

vyšetrenie môže poukázať na známky zníženej produkcie estrogénov v cieľových orgánoch. Z 

laboratórnych vyšetrení sa stanovujú hladiny FSH, estradiolu, a progesterónu.  

 

Postmenopauza začína od poslednej menštruácie bez ohľadu nato, či išlo o 

prirodzenú alebo indukovanú menopauzu (umelo vyvolanú). Základným klinickým znakom je 

amenorea. Ukončenie vývoja primárnych folikulov má za následok výrazný pokles 

plazmatickej koncentrácie estrogénov. Rovnaké zmeny v tvorbe inhibínu sú zodpovedné za 

vzostup hladiny FSH, ktorá mnohonásobne prevyšuje hodnoty skorej folikulárnej fázy a 

dosahuje vrchol za 2 – 3 roky po menopauze. Zvýšenie LH je menej výrazné a je odpoveďou 

na zmeny v tvorbe pohlavných hormónov. Ovárium aj po menopauze zostáva jedným zo 

zdrojov androgénov. Pri zvýšených hladinách gonádotropínov je v ováriach stimulovaná 

tvorba testosterónu, ktorý je spoločne s nadobličkovým testosterónom substrátom pre 

extragonadálnu syntézu estrogénov. Endokrinnými kritériami postmenopauzy sú zvýšenie 

FSH, trvalý pokles inhibínov a estrogénov. Najnovšie výskumy ukazujú, že aj anti-mullerian 

hormón nachádza využitie pri predikcii veku nástupu menopauzy (Broer et al. 2011). 

 

Indukovaná menopauza znamená zástavu menštruácie chirurgickým odstránením 

obidvoch ovárií (nezávisle na tom, či bola súčasne urobená hysterektómia) alebo iatrogénnym 

ukončením ich funkcie chemoterapiou, či aktinoterapiou. Amenorea indukovaná 

chemoterapiou môže byť prechodná. Určujúcim faktorom je vek. U žien starších ako 40 rokov 

ide o ireverzibilný stav (indukovaná menopauza) vyskytujúci sa v 49 – 100 %, u žien 

mladších ako 40 rokov približne 21 – 70 %.  

 

Predčasná menopauza je menopauza vo veku nižšom, ako sú dve smerodajné 

odchýlky od priemerného veku menopauzy v danej populácii. Pre použitie v praxi bola 

stanovená veková hranica 40 rokov. Možné príčiny predčasnej menopauzy sú autoimunitné 

ochorenia, genetické vplyvy (familiárne a nefamiliárne odchýlky chromozómu X). 

 

 Oneskorená menopauza je protipólom predčasnej menopauzy – žena menštruuje aj 

po 55. roku života. Vyskytuje sa najmä u žien trpiacich obezitou, so zvýšenou produkciou 

estrogénu a s výskytom myómov.  
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Tab. 1 Terminológia súvisiaca s menopauzou. 

 
* obdobie najčastejšie charakterizované vazomotorickými symptómami  

† amenorea – chýbanie menštruácie  
↑ zvýšený 

 

3.1. Vek nástupu menopauzy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú 
 

Vek nástupu prirodzenej menopauzy (NPM) 
Na vek nástupu menopauzy vplýva viacero faktorov, preto aj priemerný vek jej 

nástupu je rozdielny. Prvé endokrinné zmeny charakteristické pre nástup perimenopauzy 

začínajú už okolo veku 45 rokov. Mediánny vek NPM u kaukazoidných žien v rozvinutých 

krajinách je v rozmedzí od 50 do 52 rokov a nástup perimenopauzy je 47.5 rokov (Tab. 2) 

(Gold 2011). 

 
Tab. 2 Vek nástupu prirodzenej menopauzy v rôznych krajinách 

  Priemerný 

vek NPM 

Mediánny vek 

NPM 

Európa Palacios et al. (2010)  50.1 - 52.8 

Severná Amerika Palacios et al. (2010)  50.5 - 51.4 

Latinská Amerika Palacios et al. (2010)  43.8 - 53 

Ázia Palacios et al. (2010)  42.1 - 49.5 

Rakúsko/Nemecko Hefler et al. (2005) 49.1  

Novosibirsk Stepaniak et al. (2013)  50 

Čechy Stepaniak et al. (2013)  51 

Slovensko Lukáčiková et al. (2011)  50.15 

Poľsko Kaczmarek  (2007)  51.25 

Turecko Aydin et al. (2005) 52  

Movimky, kmeň z Bolívie  Castelo-Branco et al. 

(2005) 

42.3  

 

Vek nástupu menopauzy má významný vplyv na zdravie žien v strednom veku. Keďže 

menopauza je pre ženy zo zdravotného hľadiska veľmi kritickým obdobím, odhad 

mediánneho veku prirodzenej menopauzy môže byť použitý ako miera ich zdravého 

prežitia.Vek nástupu menopauzy je dôležitým zdravotným indikátorom, celková mortalita je 

redukovaná o 2% s každým rokom, o ktorý sa menopauza oddialila, čo môže slúžiť ako 

marker zdravotného stavu populácie (Ossewaarde et al. 2005, Mishra et al. 2009).   
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Štúdie zamerané na západoeurópske populácie naznačujú, že vek nástupu menopauzy 

sa v posledných desaťročiach zvyšuje (Dratva et al. 2009, Pakarinen et al. 2010). Národná 

fínska štúdia FINRISK, sledovala sekulárny trend NPM od roku 1997 až 2007. Zistili, že 

medián veku NPM bol 50 rokov v roku 1997 a po desiatich rokoch vzrástol na 51 rokov 

(Pakarinen et al. 2010).  

Predčasná alebo skorá menopauza môže byť buď spontánna alebo indukovaná. Ženy 

s predčasnou menopauzou (pred rokom 40) alebo skorou menopauzou (40 a 45 rokov) majú 

zvýšené riziko celkovej mortality, kardiovaskulárnych, neurologických a psychiatrických 

ochorení, osteoporózy a iných následkov (Tab. 3). Riziko nepriaznivých následkov sa zvyšuje 

s nižším vekom nástupu menopauzy. Fajčiarky v spojení so skorším nástupom menopauzy 

predstavujú rizikovú skupinu pre vznik ischemickej choroby srdca. Na druhej strane, u žien s 

neskoršou menopauzou sa zvyšuje riziko rakoviny prsníka a endometria. 

Výskyt KVO u žien v menopauze stúpa na dvojnásobok v porovnaní so ženami v 

premenopauze a desať rokov po menopauze prevyšujú výskyt u mužov. Kardiovaskulárne 

ochorenia, ako napr. ischemická choroba srdca a hypertenzia, sú častejšie u mužov ako 

u premenopauzálnych žien rovnakého veku, čo poukazuje na ochrannú funkciu estrogénov 

proti vzniku KVO (Smiley a Khalil 2009). Epidemiologické štúdie poukazujú na to, že smrť 

v dôsledku KVO je oneskorená o 5 rokov u premenopauzálnych žien v porovnaní s mužmi 

(Senoz et al. 1996). Premenopauzálne ženy majú 4-5-krát nižšiu pravdepodobnosť, že sa 

u nich vytvorí ischemická choroba srdca (Lip et al. 1997). Na druhej strane, v dôsledku 

menopauzy, ktorá zapríčinila stratu estrogénov je incidencia KVO u týchto žien vyššia ako 

u mužov rovnakého veku (Masood et al. 2010). 

Postmenopauzálne ženy vykazujú vyššie chronické hladiny pro-zápalových cytokínov 

MCP-1 (monocytový chemoatraktantový proteín-1), TNF-α (tumor nekrotizujúci faktor-α) a 

IL-6 (interleukín-6), rovnako ako redukovanú schopnosť týchto cytokínov odpovedať na 

inváziu patogénov. IL-6, okrem svojej úlohy pro-zápalového cytokínu, je zároveň kľúčovým 

faktorom pri kostnej reabsorpcii pomocou aktivácie osteoklastov a tiež súvisí s inými 

ochoreniami typickými pre postmenopauzálne obdobie, ako napr. diabetes mellitus, 

ateroskleróza a KVO. U postmenopauzálnych žien je znížená hladina CD4-T (T-pomocné 

lymfocyty) a B lymfocytov a tiež cyto-toxická aktivita NK (natural killers) buniek. Pre 

postmenopauzálne ženy je typická oslabená imunitná odpoveď a vyššia náchylnosť k 

infekciám (Ghosh et al. 2013). 
 

Tab. 3 Zdravotné riziká spojené s menopauzou 

Predčasná/skorá menopauza Neskorá menopauza 

Zvýšené riziko mortality Rakovina prsníka 

Kardiovaskulárne ochorenia (napr. ischemická choroba srdca) Rakovina endometria 

Vyššie hladiny triglyceridov, LDL-cholesterolu  

Hypertenzia  

Diabetes mellitus  

Inzulínová rezistencia  

Ateroskleróza  

Neurologické/psychiatrické ochorenia  

Alzheimerova choroba  

Osteoporóza  

Vyššie chronické hladiny pro-zápalových  cytokínov, slabšia imunita  

Vyššia citlivosť na patogény a infekcie  
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Faktory, ktoré ovplyvňujú vek nástupu prirodzenej menopauzy  
(Zdroj: Gold 2011) 

 
Nástup menopauzy ovpyvňujú rôzne exogénne vplyvy, psychosociálny stres, socio-

ekonomické faktory, nutričný stav, reprodukčné charakteristiky, ale aj genetické predispozície 

(Tab.4). 
 

Tab. 4 Faktory vo vzťahu so skorším a neskorším nástupom prirodzenej menopauzy 

Jednoznačné faktory so vzťahom 

ku skoršej menopauze  

Nejednoznačné faktory so vzťahom k veku 

nástupu menopauzy  

Nízky socioekonomický status Etnicita 

Bezdetnosť Body mass index/zloženie tela 

Neužívanie hormonálnej antikoncepcie Fyzická aktivita 

Aktívne fajčenie  Strava (príjem zeleniny, mäsa, tukov, vlákniny) 

 

Dilek-Aydin et al. (2005) sledoval tureckú populáciu (Isparta, n=157) a zistil, že na 

skorší nástup menopauzy vplývajú nasledovné faktory: menej časté vystavovanie sa slnečným 

lúčom, ťažká fyzická práca, užívanie vápnika ako doplnku stravy, hypertenzia, dlhodobé 

užívanie hormonálnej antikoncepcie. 

Kaczmarek (2007), autorka viacerých výskumov v problematike menopauzy, dospela 

k mnohým významným výsledkom. Výskum, ktorý uskutočnila v rokoch 2000 až 2004, bol 

realizovaný na súbore 7183 poľských žien z rôznych sociálnych vrstiev vo veku od 35 do 65 

rokov. Táto štúdia objasnila niekoľko biologických a socio-demografických faktorov 

ovplyvňujúcich nástup menopauzy u žien v Poľsku. Zistila, že skorší nástup menarché, kratšia 

dĺžka menštruačného cyklu, fajčenie a nižšie vzdelanie korelujú s nižším vekom nástupu 

menopauzy. Zatiaľ čo užívanie antikoncepcie koreluje s vyšším vekom nástupu menopauzy. 

Manželský stav, životné prostredie, zamestnanie, BMI, vek prvého tehotenstva, dojčenie, 

fyzická aktivita a konzumácia alkoholu nekorelujú s vekom nástupu menopauzy.  

Stepaniak et al. (2013) sledovali súbor žien zo strednej a východnej Európy (n= 

12.676) a zistili, že vyššie vzdelanie, používanie vitamínov a minerálov ako doplnkov stravy 

a užívanie hormonálnej antikoncepcie, sú faktory asociované s neskorším nástupom 

menopauzy, zatiaľ čo fajčenie, abstinencia alkoholu a nízka fyzická aktivita sú asociované so 

skoršou menopauzou. 

 

Sociodemografické faktory 

Geografické rozdiely-zemepisná poloha, klíma, nadmorská výška 

U žien žijúcich v  krajinách ako Latinská Amerika, Indonézia, Singapúr, Pakistan, 

Chile, Peru, nastupuje prirodzená menopauza o niekoľko rokov skôr ako v rozvinutých 

krajinách. Ženy žijúce v mestách majú neskoršiu menopauzu ako ženy z vidieka. U žien 

žijúcich v Himalájach alebo Andách (Peru) nastupuje menopauza o jeden až o jeden a pol 

roka skôr ako u žien, ktoré žijú v nižších nadmorských výškach. V súčasnosti nie je známe, či 

geografické rozdiely vo veku NPM odrážajú rozdiely genetické, sociálno-ekonomické, 

environmentálne, etnické, alebo životný štýl a či a ako ovplyvňujú fyziológiu. 

Etnická príslušnosť 

U afro-amerických a latinsko amerických žien nastupuje prirodzená menopauza o dva 

roky skôr ako u žien európskeho pôvodu. Avšak ženy v Nigérii majú priemerný vek NPM = 

52.8, čiže o rok neskôr ako je uvádzané pre ženy z Európy. Majské ženy, napriek ich vysokej 

parite (veľký počet detí), majú NPM nižší, vo veku 45 rokov. Ženy z kmeňa Malay (Filipíny) 

majú tiež skorší priemerný vek NPM (47-48 rokov). 

Socioekonomické faktory 
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Nižšia spoločenská trieda (meraná na základe vzdelania ženy alebo jej, prípadne jej 

muža zamestnania) je asociovaná so skorším vekom NPM. Socioekonomický status v detstve 

je výraznejšie asociovaný s vekom NPM ako socioekonomický status v dospelosti. Vzdelanie 

je tiež asociované s vekom NPM. U slobodných žien nastupuje menopauza skôr ako u 

vydatých žien, avšak tento vzťah sa nedá vysvetliť bezdetnosťou. 

 

Zdravotné faktory 

 

Menštruačná a reprodukčná história - vek menarché, rodinný stav, parita 

Vzdelané ženy, ženy, ktorých medián dĺžky menštruačného cyklu vo veku od 20 do 35 

rokov bol menej ako 26 dní mali NPM o 1.4 roka skôr ako ženy s dĺžkou menštruačného 

cyklu 26-32 dní. Neskorší NPM (priemer = 0.8 rokov neskôr) bol pozorovaný u žien s dĺžkou 

menštruačného cyklu 33 dní alebo dlhšie. Dĺžka menštruácie 9 a viac dní je asociovaná 

s neskorším nástupom menopauzy. Neskorší nástup menopauzy bol pozorovaný u žien 

s pravidelnou menštruáciou. Vyššia početnosť detí, najmä u žien s vyšším socioekonomickým 

statusom, sa tiež spája s neskorším vekom NPM. Vek nástupu menarché nie je jednoznačne 

asociovaný s NPM. 

 Ženy, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu mali neskorší NPM. Hormonálna 

antikoncepcia spomaľuje ubúdanie/dozrievanie oocytov. 

 

Rané detstvo  
Tom et al. (2010) skúmali súbor britských žien (n=2900) a ich antropometrické 

charakteristiky v čase narodenia. Zistili, že ženy s hmotnosťou v čase narodenia menšou ako 

2,5 kg a ženy s hmotnosťou vyššou ako 4,0 kg, dosiahli častejšie menopauzu už vo veku 44-

45 rokov ako ženy, ktoré pri narodení vážili medzi 3,0 a 3,49 kg.  

Mnoho analýz bolo zrealizovaných v rámci projektu „The Medical Research Council 

National Survey of Health and Development“, v ktorom bol hodnotený súbor  takmer 1600 

britských žien narodených v roku 1946 a vo veku 56 rokov. V rámci uvedených štúdii zistili, 

že ženy, ktoré mali nízku hmotnosť v prvom roku a/alebo v dvoch rokoch života mali skorší 

nástup menopauzy. U žien, ktoré boli dojčené, nastúpila menopauza neskôr (Hardy a Kuh 

2002). Na druhej strane, austrálska štúdia na dvojičkách ukázala, že pôrodná hmotnosť nemá 

žiadny vplyv na vek nástupu menopauzy (Treloar et al. 2000). 

Horšie kognitívne schopnosti v detstve sú spojené so skorším nástupom menopauzy 

(Whalley et al. 2004, Kuh et al. 2005). Ďalšie britské štúdie uvádzajú, že ženy, ktorých rodičia 

sa rozviedli ešte počas ich detstva mali skorší nástup menopauzy ako iné ženy. To poukazuje 

na fakt, že stresové faktory v ranom detstve významne prispievajú ku skoršej menopauze 

(Hardy a Kuh 2005, Mishra et al. 2007). 

 

Telesná hmotnosť a zloženie tela 

Množstvo podkožného tuku je zodpovedné za začiatok menarché ako aj za normálny 

menštruačný cyklus. Podľa Kirchengast (1993) majú telesná hmotnosť a indexy vyplývajúce 

z telesnej hmotnosti a telesnej výšky, kvantita a distribúcia podkožného tukového tkaniva 

vplyv na vek nástupu menopauzy. Zvýšené BMI a WHR súčasne zvyšujú koncentrácie 

pohlavných hormónov a sú asociované s neskorším vekom NPM (Reynolds a Obermeyer 

2005). Avšak, uvedené výsledky nie sú jednoznačne potvrdené vo všetkých štúdiách. Den 

Tonkelaar a Seidell v staršej štúdii z roku 1990 zistili, že zvýšené WHR spôsobovalo naopak 

skorší nástup menopauzy, najmä u fajčiarok. Taktiež sú známe štúdie, ktoré nezaznamenali 

žiadny vzťah medzi indexami obezity a vekom nástupu menopauzy (napr. Gold et al. 2000). 
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Ženy, ktoré podstúpili redukčný program zameraný na zníženie hmotnosti, mali skorší nástup 

menopauzy (Bromberger et al. 1997).  

Uvedené nekonzistentné výsledky môžu byť dôsledkom rozdielov v dizajne štúdií 

(prierezové alebo retrospektívne vs. prospektívne) alebo použitím rôznych štatistických 

metód. Vo všeobecnosti, lepšie dizajnované štúdie a analýzy nepreukázali žiadny vzťah 

telesného zloženia a distribúcie tuku k veku NPM.  

Distribúcia podkožného tuku a tvar tela (androidný – obezita hornej časti tela, tvar 

„jablko“ – hlavným tukovým komponentom je viscerálny tuk, gynoidný - obezita dolnej časti 

tela, tvar „hruška“ – hlavným tukovým komponentom je podkožný tuk) majú špeciálny 

význam na hladinu ženských pohlavných hormónov. Androidné rozloženie tuku je typické pre 

ženy v postmenopauze. Pre ženy v premenopauze je charakteristickejšie gynoidné rozloženie 

tuku. U žien s gynoidnou distribúciou tuku nastupuje menopauza neskôr ako u žien s 

androidnou formou. 

 

Familiárne, genetické faktory  

Rozdiely vo veku nástupu prirodzenej menopauzy sú podmienené interakciami 

mnohých génov, ktoré však dodnes neboli determinované. Existuje možnosť, že tie isté gény, 

ktoré podmieňujú rozdielnosť veku nástupu menopauzy, regulujú aj mieru a vek neplodnosti 

žien, ktorá nastáva ešte pred menopauzou, pričom pokles fertility u žien nastáva už po 30. 

roku života.  

Výsledky rodinných štúdií a výsledky na dvojičkách ukázali, že familiárne a genetické 

faktory zohrávajú dôležitú úlohu, s odhadom heritability v rozsahu od 30% do 85%. Snieder 

et al. (1998) zistil pri štúdiu dvojičiek 63% heritabilitu veku nástupu menopauzy. V  

rozsiahlej prierezovej štúdii Mishra et al. (2007) a v longitudinálnej štúdii Torgerson et al. 

(1997) sledovali súbor britských žien a zistili, že vek menopauzy významne koreluje medzi 

matkami a dcérami a tiež medzi sestrami. 

V rámci rozsiahlej európskej genónomovej asociačnej štúdie bol sledovaný súbor 

o veľkosti 3000 žien a identifikovali 6 SNP polymorfizmov (single nucletide polymorphism – 

bodový/jednonukleotidový polymorfizmus) na 3 lokusoch chromozómov 13,19 a 20, ktoré sú 

vo vzťahu s nástupom menopauzy (Stolk et al. 2009). V ďalšej rozsiahlej genómovo 

asociačnej štúdii, ktorá vychádzala zo súboru tisícok žien (Nurses' Health Study a the 

Women's Genome Health Study), He et al (2009) identifikovali 13 SNP  polymorfizmov na 4 

chromozómoch, ktoré boli asociované s vekom nástupu menopauzy.  

Kandidátske gény zapojené do metabolizmu steroidných hormónov a ich  biosyntézy 

sú asociované s vekom nástupu prirodzenej menopauzy, rovnako ako gény zodpovedné za 

predčasné ovariálne zlyhanie (He et al. 2010). Dva SNP polymorfizmy v géne pre „tumor 

necrosis factor receptor family“ sú tiež významne asociované s nástupom menopauzy. 

Holandská štúdia preukázala, že polymorfizmus v géne pre estrogénový receptor je 

asociovaný so skorším nástupom menopauzy a indukovanej menopauzy (chirurgicky) (Weel 

et al. 1999).  

Súčasné výskumy poukazujú na to, že ženy s mutáciami v génoch BRCA1 a BRCA2 

(angl. breast cancer susceptibility genes), ktoré zvyšujú riziko vzniku karcinómu prsníka 

a ovárií, majú taktiež zvýšené riziko primárnej ovariálnej insuficiencie. Oktay et al. (2010) 

tvrdia, že pacientky s BRCA1/2 mutáciami majú znížený DNA opravný mechanizmus a 

oocyty sú náchylnejšie na DNA poškodenie, a preto dochádza k rýchlejšiemu ubúdaniu 

folikulov. Nositeľky BRCA1/2 rizikových mutácií (n=382) boli (identifikované v rámci 

registra programu na výskum rizika rakoviny prsníka Breast Cancer Risk Programme na 

Kalifornskej Univerzite v San Franciscu) porovnávané s neklinickou vzorkou žien zo 

Severnej Kalifornie (n=765). Mediánny vek prirodzenej menopauzy u nositeliek BRCA1/2 
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rizikových mutácií bol významne nižší ako u nenositeliek (50 vs 53 rokov). U nositeliek 

BRCA1/2 rizikových mutácií, ktoré boli zároveň ťažké fajčiarky (≥ 20 cigariet denne), bol 

mediánny vek nástupu prirodzenej menopauzy 46 rokov versus 49 rokov u nefajčiariek (Lin et 

al. 2013). 

 

Životný štýl 

Pasívne a aktívne fajčenie.  

Ženy, ktoré fajčia prestávajú menštruovať o 1 až 2 roky skôr ako nefajčiarky a majú 

kratšiu perimenopauzu. Nástup menopauzy závisí aj od množstva cigariet, „ťažké“ fajčiarky 

majú skoršiu menopauzu ako príležitostné fajčiarky. Bývalé fajčiarky majú len o niečo skorší 

vek nástupu menopauzy ako nefajčiarky a tiež nástup menopauzy závisí od toho kedy (počet 

rokov nefajčenia) prestali fajčiť. Fajčenie má toxický efekt na ovariálne folikuly, čo vedie k 

ich atrofii a následne skoršej menopauze. Keďže takýto efekt je nezvratný, bývalé fajčiarky 

tiež mávajú skorší nástup menopauzy. Aj u bývalých fajčiariek NPM závisí od množstva 

vyfajčených cigariet a od ich toxického pôsobenia na vaječníky. Polycyklické aromatické 

uhľovodíky v cigaretovom dyme sú toxické pre ovariálne folikuly, preto sú príčinou 

predčasnej straty ovariálnych folikulov a skoršieho nástupu menopauzy u fajčiariek. 

U fajčiariek je metabolizmus rôznych látok (hormónov) urýchlený a aj estrogén sa v pečeni 

rýchlejšie metabolizuje, čo vedie k skoršej redukcii celkových hladín estrogénov v organizme. 

Z toho dôvodu, má fajčenie antiestrogénny efekt. Je známa vyššia prevalencia hysterektómie 

medzi premenopauzálnymi fajčiarkami ako u nefajčiariek. Vplyv pasívneho fajčenia na NPM 

dosiaľ nebol potvrdený. 

 

Zamestnanie 

Hoci takmer nič nie je známe o vzťahu medzi zamestnaním a vekom nástupu 

menopauzy a dĺžkou trvania menopauzálnej tranzície, stres v zamestnaní, napr. práca na 

smeny, odpracované hodiny, hodiny strávené v stoji a zdvíhanie ťažkých bremien, sú 

asociované s vyšším rizikom výskytu komplikácií v tehotenstve, zmenami v dĺžke a 

variabilite menštruačného cyklu a rovnako sú spájané so zníženou plodnosťou. Tieto 

komplikácie v reprodukčnom veku by mohli byť následne príčinou skoršej menopauzy. 

 

Fyzická aktivita 

Fyzická aktivita je asociovaná s množstvom hormonálnych zmien v hladinách 

pohlavných hormónov - estradiolu, progesterónu, prolaktínu, LH a FSH, ku ktorým dochádza 

počas a po intenzívnej fyzickej námahe. Ženy, ktoré sa venujú pravidelnej športovej aktivite 

mávajú v kľude nižšie hladiny uvedených hormónov ako nešportovkyne. Atlétky majú 

neskorší vek nástupu menarché, zvýšený výskyt anovulačných cyklov a amenorey, skrátenú 

luteálnu fázu a redukované priemerné hladiny progesterónu. Hoci, fyzická aktivita je 

asociovaná so zníženými koncentráciami reprodukčných hormónov a frekvenciou ovulácií, 

iba málo štúdií zisťovalo efekt cvičenia na vek nástupu menopauzy. V rámci rozsiahlej štúdie 

zameranej na čínske ženy sa ukázalo, že neskorší vek nástupu prirodzenej menopauzy je 

asociovaný s fyzickou aktivitou, vykonávanou vo voľnom čase ako koníček počas 

dospievania a dospelosti (Dorjgochoo et al. 2008). 

 

Stravovanie/výživa 

Štúdia z Papuy, Nová Guinea, ukázala, že podvyživené ženy prestali menštruovať o 4 

roky skôr ako dobre vyživované ženy (Scragg 1973). Závery zo štúdií, ktoré sa zaoberali 

vplyvom špecifických stravovacích zvyklostí na vek nástupu menopauzy, sú nejednoznačné. 

V štúdii Baird et al. (1988), mali vegetariánky skorší nástup menopauzy ako nevegetariánky. 
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Na druhej strane, u Japoniek zistili, že vyšší prísun zelenej a žltej zeleniny je signifikantne 

asociovaný s neskorším nástupom menopauzy (Nagata et al. 2000). V rámci ďalšej rozsiahlej 

prierezovej štúdie na japonských ženách zistili, že vyšší prísun tukov, cholesterolu a kávy je 

signifikantne asociovaný so skorším nástupom prirodzenej menopauzy (Nagata et al. 1998). 

Nagel et al. (2005) v longitudinálnej štúdii realizovanej na 5000 nemeckých ženách zistili, že 

vysoká spotreba sacharidov a vysoký príjem zeleniny, vlákniny, obilných výrobkov, boli v 

súvislosti so skorším vekom nástupu prirodzenej menopauzy, kým vyšší príjem tuku, 

bielkovín a mäsa  boli spojené s neskorším nástupom menopauzy.  

V rozsiahlej prospektívnej Shanghajskej štúdii (Shanghai Women's Health Study) 

zistili, že vyšší príjem kalórií, ovocia a proteínov je signifikantne asociovaný s neskorším 

nástupom menopauzy. Na druhej strane, Dorjgochoo et al. (2008) tvrdia, že zelenina, tuky, 

sója a vláknina nemajú žiadny vzťah k veku menopauzy. Vylúčenie mäsa zo stravy 

u vegetariánov vedie k nárastu pravidelného uvoľňovania hormónov LH a FSH a zvyšuje 

dĺžku menštruačného cyklu. Z toho dôvodu, môže mäso modifikovať interakciu hormónov 

hypotalamo-hypofýzo-ovariálnej osi. Torgerson et al. (1994) a Kinney et al. (2006) 

zaznamenali, že zvýšený príjem mäsa a konzumácia alkoholu je signifikantne asociovaná 

s neskorším nástupom menopauzy. Vláknina (ktorej príjem má tendenciu byť nepriamo 

úmerná príjmu mäsa) môže prerušiť enterohepatálny obeh pohlavných hormónov, čo vedie k 

zníženiu koncentrácie cirkulujúcich estrogénov u vegetariániek. 

V rámci sedemročného výskumu zameraného na prevenciu rakoviny prsníka, sledovali 

2600 žien, ktoré jedli prevažne stravu s nízkym obsahom tukov a naopak vysokým obsahom 

sacharidov, nezistili žiadny vzťah s nástupom menopauzy. Výnimkou boli ženy, ktoré mali 

nízke BMI a podstúpili  špeciálnu diétu, u nich bol nástup menopauzy signifikantne skorší 

(Martin et al. 2006).  

Premenopauzálne ženy konzumujúce sóju preukazovali zvýšené koncentrácie 

plazmatického estradiolu a dlhšiu folikulárnu fázu, meškanie menštruácie a potlačenie hladín 

LH a FSH v strede cyklu (Cassidy et al. 1994). U postmenopauzálnych žien konzumujúcich 

sóju, sa hladiny LH a FSH  významne neznížili. Malé zmeny sa vyskytli iba v prípade hladín 

endogénneho estradiolu a hmotnosti tela. Bol zaznamenaný aj mierny estrogénny efekt na 

vyginálnu cytológiu (Baird et al. 1995). Z uvedených výsledkov vyplýva, že sója 

pravdepodobne nemá vplyv na nástup menopauzy. 

 

Environmentálne vplyvy  

Chemické látky v prostredí 

Dichlorodiphenyltrichloroethane a polychlórované bifenyly majú estrogénovú aktivitu 

a sú spájané so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka. Eskenazi et al. (2005) zistili mierny efekt 

toxických látok na vek nástupu menopauzy u talianskych žien zo Sevesa, ktoré boli počas 

výbuchu chemickej továrne v roku 1976 vystavené negatívnym účinkom 2,3,7,8-

tetrachlorobenzo-p-dioxínov (halogénové zlúčeniny, ktoré ovplyvňujú funkciu ovárií). 

Nadmerná expozícia 1,1-dichlór-2,2-bis (p-chlórfenyl) etylénu je tiež spájaná so skoršou 

menopauzou. 

 

Predčasné ovariálne zlyhanie 

Vysoká hladina FSH a nízke hladiny estrogénov sú typickým prejavom predčasného 

ovariálneho zlyhania (POF). Toto ochorenie je charakteristické amenoreou. Incidencia je 

pomerne vysoká (od 0,9 do 3 %). Najčastejšou príčinou POF je autoimunitné poškodenie 

ovárií alebo chromozómová aberácia. Samotné POF nie je životu nebezpečné, ale nedostatok 

estrogénov spôsobuje známe klimakterické ťažkosti. 

Predčasné ovariálne zlyhanie môže vznikať z viacerých dôvodov: 
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Príčiny chromozómové 

Najčastejšie je diagnostikovaná abnormalita chromozómu X (karyotyp XO – Turnerov 

syndróm, mozaika 45, X/46, XX, delécia, translokácia, syndróm fragilného X), ale sú známe 

aj defekty autozómov. V 4 % bol popísaný familiárny výskyt. 

Príčiny metabolické 

Pri defekte 17-alfa-hydroxylázy, ktorá sa zúčastňuje biosyntézy estrogénov, dochádza k 

poruche folikulogenézy. Ďalšou poruchou je galaktozémia, kedy sa vysoké hladiny galaktózy 

stávajú toxickými pre oocyt. 

Príčiny vonkajšie 

K poškodeniu ovária dochádza najčastejšie pri chemoterapii. Pri rádioterapii závisí možnosť a 

rozsah poškodenia na dávke a veku pacientky. Ovárium môže byť poškodené aj vírusmi.  

Autoimunitné poškodenie 

POF je spájané s autoimunitnými chorobami, s ktorými sa často stretávame v rodinných 

anamnézach. POF je spájané aj s HLA-DR3 antigénom. U postihnutých žien sa v krvnom sére 

vyskytujú antiovariálne protilátky, ktoré sa viažu na corpus luteum alebo na folikul.  

 

4. Menopauzálne symptómy 
 

S menopauzou sú spojené mnohé zdravotné riziká, ktoré skracujú život ženy, preto je 

nevyhnutné oddialiť ju do čo najvyššieho veku. Dochádza k zmenšeniu ovárií a následne 

k zníženiu syntézy estrogénov a ich metabolitov. Deficit estrogénov zapríčiňuje mnohé 

zdravotné komplikácie - kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu, Alzheimerovu chorobu, 

vďaka ktorým musí byť žena pod neustálym lekárskym dohľadom. Menopauza je 

sprevádzaná charakteristickými somatickými a psychologickými symptómami ako sú návaly 

tepla, nočné potenie, búšenie srdca, urogenitálne komplikácie, abdominálna obezita, poruchy 

spánku, zmeny nálad, depresie a iné. Mnoho žien považuje tieto zmeny za nezlučiteľné s 

požiadavkami na kvalitný život. Skúsenosti žien s menopauzou sú individuálne. Mnoho žien 

prežíva jeden alebo viac symptómov, ktoré pociťujú nepriaznivo. Niektoré pozorujú len 

niekoľko ľahkých zmien, ktoré nemajú vplyv na ich kvalitu života, iné prejdú celé peri- 

a skoré postmenopauzálne obdobie bez toho, aby pocítili nejaké rozdiely. Akútne symptómy 

sa môžu objaviť už v premenopauze, častejšie v perimenopauze, ale môžu pretrvávať až do 

postmenopauzy.  

 

Príznaky spojené s menopauzou sa rozdeľujú do troch skupín: 

 

1. akútne príznaky – klimakterický syndróm/vegetatívne symptómy 

(vazomotorické poruchy, psychické (Tab.5)) 

2. subakútne príznaky – organický estrogén-deficitný syndróm/organické  

(kožné zmeny, urogenitálne, zmeny telesnej hmotnosti) 

3. chronické príznaky – metabolický estrogén-deficitný syndróm/metabolické 

(ovplyvnenie lipidového spektra, ateroskleróza, osteoporóza) 
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4.1. Akútne príznaky menopauzy 
 

Tab. 5 Akútne symptómy spojené s menopauzou 

Vazomotorické  Psychické  

návaly tepla  nespavosť  plačlivosť  

nočné potenie  zhoršenie pamäti  podráždenosť  

búšenie srdca úzkosť  zhoršenie schopnosti rozhodovať sa  

 depresia zmeny nálad 

 strata sebavedomia zhoršenie schopnosti koncentrácie 

 

Je veľmi zriedkavé, aby sa u žien objavili takmer všetky príznaky súvisiace 

s menopauzou, odhaduje sa, že až 75 % postmenopauzálnych žien zažíva niektoré z akútnych 

príznakov, avšak miera ovplyvnenia je u každej ženy enormne variabilná. Často sa objavujú 

ešte pred zastavením menštruačného cyklu. Závažnosť a frekvencia výskytu týchto príznakov 

je rôzna, pričom môžu byť pomerne stále alebo sa objavia a hneď aj vymiznú. Existuje celé 

spektrum týchto príznakov, ktoré môžu trvať niekoľko mesiacov až rokov. Medzi najčastejšie 

sa vyskytujúce akútne príznaky menopauzy sa zaraďujú vazomotorické poruchy. Medzi 

primárne príznaky vazomotorickej nestability patria návaly tepla, nočné potenie, závrate, 

bolesti hlavy, búšenie srdca. Ich sekundárnymi príznakmi sú nespavosť, únava, podráždenosť, 

depresia. Frekvencia vazomotorických symptómov varíruje v závislosti od geografickej 

polohy, výberových kritérií a metódy identifikácie symptómu. Výskyt symptómov je 74% 

v Európe, 36-50% v Severnej Amerike, 45–69% v Latinskej Amerike, 22–63% v Ázii 

(Palacios et al. 2010).  

 

Návaly tepla 

Návaly tepla sú jedným z prvých prejavov hormonálnej nestability, ktoré sú 

dôsledkom zníženia produkcie estrogénov vaječníkmi. Sú spojené s náhlym pocitom tepla v 

hornej polovici tela, predovšetkým na tvári, krku a hrudi a pocitom horúčavy s následným 

pocitom chladu. Často ich sprevádza začervenanie pokožky a nadmerné potenie v uvedených 

oblastiach. Zároveň dochádza k periférnej vazodilatácii (rozšírenie ciev), zrýchleniu srdcovej 

aktivity. Môžu ich doprevádzať palpitácie (napr. búšenie srdca), úzkosť, podráždenosť, pocit 

slabosti a závraty. Často narúša normálny spánok žien, čo vo veľkom množstve prípadov 

vedie až k nespavosti a tiež problémom s pamäťou a koncentráciou. 

Návaly tepla zvyčajne trvajú po dobu od pol roka do piatich rokov po prirodzenej 

menopauze, niekedy ale môžu pretrvávať až po dobu 15 rokov. Najintenzívnejšie sú práve 

počas prvého roka po menopauze. V priemere trvajú 4 minúty s kolísaním od 30 sekúnd do 10 

minút a objavujú sa kedykoľvek počas dňa alebo v noci, trvajú dlhšie a sú kritickejšie u žien 

s chirurgicky indukovanou menopauzou. Ich frekvencia je individuálna, od niekoľkých za 

mesiac až po niekoľko za hodinu. Štatistiky uvádzajú, že u Afroameričaniek je omnoho 

častejší výskyt návalov tepla v porovnaní s Američankami bielej pleti, ale u žien z Japonska je 

oveľa nižší výskyt týchto príznakov v porovnaní s Američankami (Sievert et al. 2007).  

Medzi rizikové faktory výskytu návalov tepla patria nízka koncentrácia cirkulujúcich 

estrogénov, fajčenie, nízky socio-ekonomický status, nízka úroveň vzdelania, predčasná 
menopauza a indukovaná menopauza. Návaly tepla môžu vznikať spontánne, inokedy sú 

vyvolávajúcimi faktormi stres, alkohol, káva,  horúce či veľmi korenené jedlá alebo vyššia 

teplota okolitého prostredia. Zvýšené množstvo tukového tkaniva predstavuje ďalší rizikový 

faktor, ktorý zapríčiňuje vyššiu pravdepodobnosť výskytu vazomotorických symptómov 

(Thurston et al. 2008). 
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 Napriek mnohým teóriám, presná príčina týchto príznakov nie je doposiaľ objasnená. 

Predpokladá sa, že ide o dôsledok poruchy regulácie teploty, kde ústrednú úlohu zohráva 

hypotalamus. Telo je v tomto období „nastavené“ na nižšiu normálnu teplotu (ak je teplota 

vyššia, mozog reaguje na prehriatie, ak je nižšia, reaguje na podchladenie). Mozog aj za 

normálnych okolností považuje teplotu tela za príliš vysokú a reaguje zvýšeným prekrvením 

kože, ktorá následne sčervenie a začne vylučovať pot. Po odparení potu teplota tela opäť 

poklesne. 

V poslednej dobe, prítomnosť a závažnosť návalov tepla sa dáva do súvisu s poruchou 

endoteliálnej funkcie, zvýšenou hrúbkou intimy media a rovnako so zvýšeným rizikom 

kardiovaskulárnych príhod. Závažná forma návalov tepla je asociovaná aj so zvýšenými 

hladinami zápalových markerov, akými sú P-selektín a CD40, ktoré prispievajú k rozvoju 

aterosklerózy a trombózy (Obr. 14) (Benchlious et al. 2012). Zvýšené koncentrácie P-

selektínu a CD40 sú asociované so zvýčeným rizikom kardiovaskulárnych príhod u zdanlivo 

zdravých žien. 

 
Obr. 14 Hodnoty P-selektínu a CD40 u premenopauzálnych žien a u žien v období skorej menopauzy so 

žiadnymi/miernymi návalmi tepla alebo ťažkou formou návalov tepla.  

 
Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD, * p<0.05 

 

 

Nočné potenie 

Za jeden z hlavných príznakov porušenia termoregulácie sa považuje potenie, ktoré je 

i sprievodným javom pri návaloch tepla. Častokrát je spojené so zvýšenou pulzovou 

frekvenciou a pocitom búšenia srdca. Predpokladá sa, že sú dôsledkom nedostatku estrogénov 

pôsobiacich na špecifické centrá v mozgu. Môže sa vyskytovať aj samostatne, najviac v noci 

(nočné potenie). Charakter potenia vykazuje individuálnu variabilitu, čo do intenzity i 

lokalizácie. V niektorých prípadoch postihuje celé telo alebo len jeho určité časti. Môže viesť 

k poruchám spánku v noci a k zvýšenej únave cez deň, ktorá môže vyvolať až stavy depresie.  

 

Búšenie srdca 

Búšenie srdca patrí k ďalším akútnym príznakom menopauzy. Tento príznak môže byť 

spôsobený rôznymi srdcovými poruchami, ako je kardiomyopatia, chlopňové srdcové choroby 

a ochorenia koronárnych tepien, ale najčastejšou príčinou sú primárne srdcovové arytmie. 

Búšenie srdca nespôsobujú len kardiologické ochorenia. Vyskytuje sa u žien prakticky 
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v každom veku, no najmä počas luteálnej fázy menštruačného cyklu, počas tehotenstva 

a počas perimenopauzálneho obdobia. Príčina tohto symptómu nie je v súčasnosti úplne jasná, 

no ukázalo sa, že 17β-estradiol  má významný vplyv na elektrofyziologické parametre, čo 

naznačuje, že môže zohrávať úlohu pri vzniku nadmerného búšenia srdca u žien v období 

menopauzy.  

 

Bolesť hlavy/migrény 

Akútnym príznakom menopauzy, ktorý postihuje veľké percento žien je bolesť hlavy. 

Ženy trpia v porovnaní s mužmi omnoho častejšími migrénami. Menzes, tehotenstvo 

a menopauza výrazne ovplyvňujú výskyt bolesti hlavy. Znížené množstvo estrogénu bolo 

považované za spúšťač pri vzniku migrén spojených s bolesťami hlavy, no iné štúdie 

naznačili, že ako estrogén, tak aj progestín, syntetický progesterón, môžu zhoršiť tento stav. 

Podobný výskum tiež naznačil, že súčasné používanie hormonálnej terapie u žien bolo 

asociované s vyšším výskytom migrén (Misakian et al. 2003). Vo všeobecnosti sa za hlavnú 

príčinu týchto príznakov pokladá kolísanie hladiny ženských pohlavných hormónov, úzko 

spojené s prudkým poklesom hladiny estrogénu počas menštruačného cyklu ženy. 

 

Psychické symptómy 

Medzi psychické menopauzálne symptómy sa zaraďujú pocity napätia, úzkosti, 

depresie, apatie, strata pamäti, nízka schopnosť koncentrácie, podráždenosť, únava, strata 

sebavedomia, plačlivosť. Spolu s uvedenými symptómami ženy tiež uvádzajú triašku, 

chvenie, nepokoj. Pri najmenšej provokácii sa môžu vyskytnúť až pocity úzkosti a paniky. 

Povinnosti, ktoré predtým bez ťažkostí zvládali, odrazu vyvolávajú zmätok a bezradnosť. 

Časté sú výkyvy nálad od extrémneho nadšenia až po absolútne zúfalstvo. Ženy veľmi rýchlo 

strácajú trpezlivosť a sebadôveru. Uvedené symptómy možno prežívať v každom životnom 

období, neobjavia sa však všetky naraz alebo tak často, ako práve v období menopauzy. 

Súčasná veda nemá dostatok dôkazov, ktoré by potvrdili, že tieto symptómy sa 

vyskytujú v dôsledku nedostatku estrogénu počas menopauzy. Vzhľadom na výskyt 

estrogénových, progesterónových, ale aj testosterónových receptorov v mozgových centrách 

sa predpokladá, že práve deficiencia hormónov počas menopauzy môže spôsobovať uvedené 

psychické zmeny. Estrogén taktiež vykazuje priamy vplyv na viaceré neurotransmitery, 

vrátane serotonínu, pričom ovplyvňuje zmeny nálad u žien a to tým, že inhibuje glutamát 

dekarboxylázu a tým znižuje tvorbu gamaaminomaslovej kyseliny. Nie je známa žiadna 

štandardná jednotná metóda, ktorá by zisťovala daný psychický symptóm, preto sa používa 

množstvo rôznych metód, čo výrazne sťažuje analýzu dát.  

 

Depresia 

Depresia je charakterizovaná neobvykle smutnou náladou, spomaleným myslením, 

depresívnymi myšlienkami a celkovým spomalením psychomotoriky. Nie všetci vedci sa však 

stotožňujú s tvrdením, že depresia u žien v neskoršom veku má súvis s nástupom menopauzy 

aj napriek tomu, že ženy vo všeobecnosti reagujú na stresové situácie citlivejšie. K faktorom, 

ktoré k depresii v tomto období môžu prispievať, patria napríklad rozvod, strata blízkeho 

človeka, negatívne predstavy o starnutí, výskyt depresie v rodine, nedostatok blízkych 

priateľov a osamelosť, no aj slabé zdravie či silné návaly horúčavy a nočné potenie. Ženy, 

ktoré sú citlivejšie na zmeny hladiny pohlavných hormónov počas menopauzy majú v osobnej 

anamnéze často uvedenú afektívnu poruchu aj v inom reprodukčnom období ako 

v menopauze – napríklad depresiu pri užívaní antikoncepcie, predmenštruačný syndróm, 

popôrodnú depresiu. 
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Psychické zmeny často súvisia so sociálnymi zmenami žien v období menopauzy. 

Etiológia psychických symptómov je multifaktoriálna s nezanedbateľným podielom 

socio-kultúrnych vplyvov a životného štýlu. Faktory, ktoré u žien počas menopauzy môžu 

zhoršiť tieto psychické symptómy bývajú najčastejšie problémy vo vzťahu s partnerom, 

prípadne rozvod, zvýšená zodpovednosť v zamestnaní, osamostatnenie dieťaťa spojené 

s odchodom z domu, choroba alebo dokonca úmrtie v rodine.  

V sociálnej oblasti dochádza k výrazným zmenám rodinných pomerov. V partnerskom 

vzťahu sa odrážajú jednak fyziologické evolučné zmeny oboch partnerov (zníženie libida, 

nespokojnosť s estetickým vzhľadom). Následkom toho býva odchod mužov k mladším 

milenkám (poskytujúcim pocit zmiernenia starnutia organizmu, straty fertility). Okrem toho 

dochádza k ekonomickej kríze, nie všetky ženy v tomto období sú pracovne zaistené a so 

zvyšujúcim sa vekom klesá možnosť zmeny zamestnania. Intenzita prežívania všetkých 

týchto ťažkostí je rôzna v závislosti na spoločensko-kultúrnych okolnostiach a životnom štýle. 

Ťažkosti sú menšie v spoločnosti, kde staršie ženy majú viac pracovných a mimorodinných 

aktivít. Strata fertility prináša veľakrát pocit kľudu (žena nie je ovplyvňovaná nepríjemným 

menštruačným krvácaním, stráca sa strach z nežiaduceho otehotnenia). Naopak horšiu kvalitu 

prežívania menopauzy nachádzame v spoločnosti, kde je kladený dôraz na mladosť a 

sexuálnu atraktivitu, čo sa týka predovšetkým západnej spoločnosti.  

Obdobie, keď deti obvykle opúšťajú domov, sa prekrýva s obdobím menopauzy, čo 

zvyčajne vedie k zmene náplne života ženy. V tejto súvislosti sa hovorí o takzvanom 

„syndróme prázdneho hniezda.” Je preukázané, že ženy s deťmi znášajú klimakterické zmeny 

horšie než bezdetné, ktoré sa venovali celý život len svojej profesionálnej kariére. Ženy, 

ktorých zmyslom života bolo tehotenstvo a materstvo, menopauza ochudobňuje o časť 

doterajšej identity a môže viesť k pocitu zbytočnosti. Mnohé ženy do určitej miery potláčajú 

svoje túžby, nadanie a osobný rast, investujú všetku svoju energiu do výchovy a starostlivosti 

o deti, manžela a domácnosť, takže sa môžu realizovať len prostredníctvom druhých ľudí. 

Svoje niekedy nie práve najlepšie manželstvo liečia dokonalým materstvom. Až tak, že sa deti 

stali ich jediným zmyslom života. V čase, keď deti definitívne odišli z domu, trpia depresiami 

a smútkom, prežívajú emocionálnu a intelektuálnu traumu, vedľa svojho „cudzieho“ muža sa 

cítia príliš osamelo. Na osamostatnenie svojich detí reagujú často prehnanou starostlivosťou o 

ne a preťažujú sa úlohami, ktoré si sami nakladajú a ktorých plnenie si nikto priveľmi necení. 

Hlavný problém tkvie ale v tom, že mnohé ženy majú pocit, že aj napriek všetkej láske a 

námahe niečo strácajú, a nie získavajú. Neuvedomujú si, že odchodom detí získali o čosi viac 

času na seba, na svoje koníčky, aktivity, prípadne nové záujmy. Menopauza je obdobie, ktoré 

poskytuje príležitosť na prehodnotenie a hľadanie nového zmyslu života. Preto ak si žena 

vopred uvedomí, čo ju čaká, môže sa lepšie pripraviť, nájsť si nové záľuby, prípadne zmeniť 

zamestnanie. Ženy, ktoré prijímajú menopauzu ako prirodzené pokračovanie života, ním 

pravdepodobne prejdú bez väčších ťažkostí, na rozdiel od žien, pre ktoré to je čosi 

komplikované, záhadné a najmä negatívne. Ak má žena okrem rodiny aj iné záľuby a 

zamestnanie, ktoré ju teší, ak má možnosť intelektuálnej a tvorivej sebarealizácie a dostatok 

duševných podnetov, určite bude menopauzu znášať ľahšie. Prinajmenšom nebude mať čas 

myslieť na jeho príznaky (Stoppardová 1995). 

 

4.2. Subakútne príznaky menopauzy 

 
Subakútne príznaky sa prejavujú až po menopauze s odstupom niekoľkých rokov 

a trvajú často až do neskorej postmenopauzy. Hlavným znakom tohto syndrómu je atrofizácia 

slizníc v dôsledku nedostatku estrogénov a poškodenie kože, vlasov a nechtov. Poškodenie 

slizníc sa prejavuje najmä v pošve, močovom mechúre a močovej rúre. Atrofizácia môže 
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postihnúť aj spojivové tkanivo, čo sa môže klinicky prejaviť poklesom, alebo prolapsom 

maternice a pošvy. Nedostatok estrogénov môže viesť k atrofizácii rohovky, spojiviek 

a slzných žliaz. 

 Urogenitálna atrofia 

Ďalšou skupinou príznakov spojených s menopauzou sú aj problémy urogenitálneho 

traktu. Estrogénové a progesterónové receptory sa nachádzajú prakticky v celej oblasti 

urogenitálneho traktu a sú veľmi citlivé na hormonálne zmeny vyskytujúce sa počas 

menopauzy. Nastávajú tak charakteristické zmeny v tkanivách, z ktorých najbežnejšie sú 

rednutie daného tkaniva, znížené prekrvenie, zmenšenie svalovej hmoty a s tým spojené 

zvýšené ukladanie tukov. Symptómy postihujúce urogenitálny trakt postihujú približne 50 % 

žien v postmenopauzálnom období. Z anatomického hľadiska ležia pošva a dolné močové 

cesty veľmi blízko seba a sú oddelené len niekoľkými vrstvami buniek. Na nedostatok 

estrogénu reagujú stenčením a vysušením. Väčšina žien je postihnutých atrofizáciou 

vaginálneho epitelu, ktorá sa prejavuje pálením, svrbením a zníženou vaginálnou sekréciou. 

Príznaky atrofie sa môžu objaviť už niekoľko mesiacov po menopauze a svoje maximum 

dosahujú asi po 10 – 15 rokoch. Prevaha parabazálnych buniek s nedostatkom glykogénu 

vedie k vymiznutiu Doderleinového bacilu, ktorý tvorbou kyseliny mliečnej udržuje nízke pH 

v pošve. Zmena vaginálnej mikrobiálnej flóry a vzostup pH podporujú vznik a rozvoj 

atrofickej vaginitídy. Atrofická vaginálna sliznica je tak náchylnejšia k infekciám, čím môže 

vzniknúť rozsiahly zápal. Atrofická vaginitída sa klinicky prejavuje suchosťou v pošve, 

bolesťou, pálením pri močení. Močová trubica a spodná časť močového mechúra sú pokryté 

sliznicou rovnakého typu ako pošva. Tieto štruktúry majú vysokú koncentráciu estrogénových 

receptorov. Pokles ženských hormónov spôsobuje degeneráciu a úbytok buniek vystielajúcich 

močové cesty a zníženie svalového tonusu močového traktu. Tento estrogénový deficit sa 

prejavuje veľmi častým močením. Problémy sa môžu zhoršiť prípadným poklesom močového 

mechúra. Strata moču sa spája so zvyšujúcim sa intraabdominálnym tlakom, rovnako ako pri 

kýchaní, kašľaní, smiechu alebo zdvíhaní ťažkých bremien. 

Vaginálna suchosť predstavuje znížené množstvo látok, ktoré sa prirodzene 

nachádzajú v pošve ženy a postihuje pomerne dosť žien v období menopauzy. Spojená je 

s pocitmi svrbenia a spôsobená je predovšetkým znížením hladiny estrogénu počas 

perimenopauzy a menopauzy v dôsledku čoho sa vlákna v pošve stávajú suchšie, tenšie 

a menej elastické. Ženy s týmto príznakom mávajú problémy aj pri pohlavnom styku, kedy je 

pošva nadmerne podráždená a je tiež viac náchylná na infekcie. Zriedkavým, ale závažným 

stupňom vaginálnej suchosti je až atrofia pošvy, kedy dochádza k zmenšeniu pošvy v zmysle 

šírkových a dĺžkových rozmerov, čo je následne pre ženu veľmi stresujúce.   

 

Sexualita  
Sexualitu postmenopauzálnych žien ovplyvňujú predovšetkým faktory, ktoré nemajú 

priamy vzťah k menopauze. Negatívne sa uplatňujú chronické ochorenia (artróza, respiračné 

ochorenia), užívanie liekov (antidepresíva znižujúce libido), chirurgické výkony 

(mastektómia), zmena fyzického vzhľadu, sociálneho, spoločenského a partnerského zázemia 

a postoj spoločnosti k starnúcim ženám. S menopauzou bezprostredne súvisí nepriaznivé 

pôsobenie vazomotorických ťažkostí a urogenitálne atrofie. Zmeny hormonálneho prostredia 

môžu ovplyvniť libido a na základe subjektívnych ťažkostí sa rozlišujú 3 skupiny žien:  

1. Prvú skupinu tvoria ženy po prirodzenej menopauze, kde sú podkladom ťažkostí 

involučné zmeny urogenitálneho systému.  

2. Odlišná je situácia u žien s chirurgickou menopauzou, ktorá vedie okrem rýchleho 

poklesu plazmatickej koncentrácie estrogénov tiež k deficitu ovariálnych androgénov. 

Syndróm deficitu androgénov nie je jasne definovaný, ale spravidla sa udáva únava, zníženie 



 

 

39 

libida, úbytok svalovej hmoty a pubického ochlpenia. Pretože sa na uchovaní ženskej 

sexuality podieľa rada faktorov, je úloha androgénov pri ovplyvnení libida po menopauze 

zásadná. Ku zníženiu dochádza spravidla náhle už v prvých mesiacoch po ovarektomii. 

Laboratórnym ukazovateľom je nízka plazmatická koncentrácia biologicky aktívneho 

testosterónu.  

3. Tretiu skupinu tvoria ženy, ktoré sa sťažujú na zníženie libida pri kvalitnom 

partnerskom vzťahu, dobrom zdravotnom stave a vhodne zvolenej hormonálnej liečbe. 

Poškodenie kože, vlasov a nechtov 

Znížená hladina estrogénu počas menopauzy spôsobuje aj dehydratáciu organizmu, 

čoho následkom je suchšia pokožka, vlasy a nechty, ktoré sú omnoho krehkejšie a často sa 

zvyknú lámať. Atrofia kože vznikajúca nedostatkom estrogénov sa prejavuje suchosťou a 

stenčením kože, ako výsledok redukovanej mitotickej aktivity v stratum germinativum. Deje, 

ktoré prebiehajú na pokožke prispievajú k tvorbe vrások a ovísaniu pokožky. Telo okrem toho 

produkuje menej kolagénu (5 rokov po menopauze ubudne asi 30 % kolagénu), ktorý patrí 

k najdôležitejším bielkovinám vyživujúcich pokožku. Súčasne dochádza aj k poškodeniu 

nechtov. V menopauze pokles ženských hormónov vyvoláva relatívny nárast mužských 

hormónov (androgénov), ktoré môžu ovplyvniť spôsob rastu a stmavnutie niektorého 

ochlpenia na tvári a na tele ženy. Niektorým ženám v období prechodu rednú vlasy, dochádza 

aj k zmenšeniu pubického a axilárneho ochlpenia. Mení sa i kvalita vlasov, ktoré sa stávajú 

suchými a postupne začínajú šedivieť, vypadávať a rednúť. Vlasové folikuly totiž potrebujú 

na udržiavanie rastu vlasov dostatok estrogénu a práve hladina tohto hormónu sa v období 

menopauzy znižuje.  

Bolesť svalov a kĺbov 

Bolesti kostí, svalov a kĺbov postihujú takmer polovicu žien v období menopauzy. Ide 

o neočakávané bolesti svalov, resp. kĺbov, ktoré nesúvisia so žiadnymi zraneniami ani ťažšou 

fyzickou aktivitou, ale sú výsledkom kolísania hladiny hormónov. Pohlavný hormón estrogén 

pomáha v prevencii proti zápalom kĺbov. Preto zníženie hladiny estrogénu počas menopauzy 

často vedie k zvýšenému riziku zápalu v kĺboch, čoho následkom sú bolesti postihnutých 

kĺbov a svalov. 

Nárast telesnej hmotnosti  

Medzi zriedkavejšie symptómy, ktoré môžeme zaradiť medzi subakútne patrí aj nárast 

hmotnosti počas menopauzy, hlavne v oblasti pásu a bokov. Opäť ide o výsledok kolísania 

hladiny hormónov, predovšetkým estrogénu.  

 

Poruchy štítnej žľazy (Zdroj: Bruce and Rymer 2009) 

Mnohé z menopauzálnych symptómov sú podobné tým, ktoré sú typické pre ženy s 

dysfunkciou štítnej žľazy. Z toho dôvodu, môže byť náročné ich medzi sebou rozlíšiť. 

Dysfunkcia štítnej žľazy je častá u žien nad 50 rokov. V prípade peri- a postmenopauzálnych 

žien, je dôležité brať do úvahy, že klinické prejavy porúch štítnej žľazy sa menia vekom. 

Postmenopauzálne ženy majú vyššie riziko vzniku osteoporózy a kardiovaskulárnych 

ochorení a neliečená porucha štítnej žľazy môže toto riziko zhoršiť. 

 

Výskyt akútnych a subakútnych menopauzálnych symptómov v rôznych etnikách. 

(Zdroj: Reed et al. 2013) 

Reed et al. (2013) sledovali výskyt menopauzálnych symptómov u 5634 žien rôznej 

etnickej príslušnosti, pričom najviac bolo kaukazoidných žien (n=4335). 82.1% žien trpelo 

návalmi tepla, 73.1% zaznamenalo nočné potenie. Čínske, japonské, filipínske, vietnamské 

a iné ázijské ženy zaznamenali menej často návaly tepla v porovnaní s kaukazoidnými 

ženami. U afro-američaniek sa návaly tepla vyskytovali u najväčšieho počtu žien v porovnaní 
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s inými sledovanými etnikami. Výskyt návalov tepla bol u hispánskych žien menej častý ako 

u kaukazoidných žien nehispánskeho pôvodu. Americké indiánky a vietnamky trpia častejšie 

bolesťami hlavy ako kaukazoidné ženy (Tab. 6, Obr. 15).  

Možnými príčinami uvedených etnických rozdielov by mohla byť biochemická s genetická 

variabilita medzi etnikami. Hladiny estrogénov a ich metabolitov sú odlišné v rôznych 

etnikách. Autori štúdie SWAN skúmali vzťah medzi koncentráciami estrogénov/ ich 

metabolitov a etnickou príslušnosťou a zistili rozdiely, ktoré boli nezávislé od zloženia tela 

(hmotnosť), fajčenia a stravovania, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú metabolizmus 

estrogénov (Sowers et al. 2006, Crandall et al. 2006). Významnú úlohu tiež zohráva odlišná 

frekvencia aliel génov, ktoré ovplyvňujú koncentrácie pohlavných hormónov a ich 

metabolizmus. Štúdia „The Penn Ovarian Aging Study“ sledovala súbor žien skladajúci sa 

približne z 50% Afro-američaniek a 50% Američaniek európskeho pôvodu. Zistili, že 

polymorfizmy v génoch zapojených do metabolizmu steroidných hormónov sú významne 

asociované s prevalenciou vazomotorických symptómov (Rebbeck et al. 2010).  

 
Tab. 6 Výskyt návalov tepla, nočného potenia, bolesti hlavy a bolesti svalov/kĺbov v rôznych etnikách (Reed et 

al. 2013) 

Podľa etnickej príslušnosti n 
Návaly 

tepla (%) 
Nočné 

potenie (%) 
Bolesť 

hlavy (%) 
Bolesť svalov 
a kĺbov (%) 

Kaukazoidi (referenčná skupina) 4335 84,0 76,3 44,9 60,7 

Afro-američania 232 87,1 76,7 48,7 68,1 

Americkí Indiáni 81 84,0 79,0 58,0 74,1 

Ázijskí Indiáni 27 77,8 59,3 40,7 40,7 

Číňania 160 63,8 50,6 39,4 51,9 

Filipínci 121 72,7 48,8 47,1 60,3 

Japonci 122 63,1 46,7 34,4 50,8 

Vietnamci 44 52,3 43,2 56,8 59,1 

Iní Aziati 74 67,6 47,3 39,2 48,7 

Hawaii/obyvatelia Pacifických 

ostrovov 
26 84,6 53,9 61,5 57,7 

Zmiešaní 53 77,4 69,8 49,1 64,2 

Iní 159 76,7 62,3 51,6 71,1 

Podľa hispánskej etnickej príslušnosti       

Biely-nehispánskeho pôvodu 

(referenčná skupina) 
4388 84,1 76,3 45,0 60,7 

Hispánci 349 79,1 67,3 45,9 64,8 

 

Obr. 15 Výskyt návalov tepla a súčasne nočného potenia v rôznych etnikách (Reed et al. 2013) 
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5. Chronické príznaky menopauzy 
(metabolický estrogén-deficitný syndróm) 

 
Metabolický estrogén-deficitný syndróm označujeme aj pojmom postmenopauzálny 

syndróm. Chronické príznaky vznikajú až niekoľko rokov po menopauze. Tento syndróm so 

sebou prináša zmeny týkajúce sa najmä látkovej premeny, predovšetkým metabolizmu tukov, 

uhľovodíkov a metabolizmu kostí. Konečným dôsledkom týchto porúch je vážne poškodenie 

zdravia a ohrozenie života. V dôsledku zmien metabolizmu vápnika dochádza k jeho 

vyplavovaniu z kostí a k ochoreniu známemu ako osteoporóza. Nadmerný úbytok kostnej 

hmoty môže spôsobiť bolesti chrbta, kĺbov, prípadne zlomeniny. Ďalšou problematickou 

oblasťou sú poruchy obehovej sústavy so zvýšeným rizikom infarktu, zvýšeným krvným 

tlakom a náhlej mozgovej príhody. Zvýšený je aj výskyt rôznych foriem demencie, vrátane 

Alzheimerovej choroby. 

 

5.1. Osteoporóza 
(Zdroj: Fait et al. 2007) 

 

Osteoporóza sa zaradila medzi civilizačné ochorenia nášho veku a predstavuje 

závažný zdravotnícky, ekonomický a v neposlednej rade aj etický problém najmä vo 

vyspelých krajinách sveta.  

Osteoporóza je definovaná ako metabolické ochorenie skeletu charakterizované 

nízkou kostnou denzitou, poruchou mikroštruktúry s následným zvýšením jej fragility a rizika 

zlomeniny. Osteoporóza je charakteristická aj zmenšením postavy, kyfózou 

a mnohopočetnými zlomeninami. Typickými osteporotickými zlomeninami sú zlomeniny 

stavcov a krčka femuru (Obr. 16, 17). Väčšina zlomenín sa hojí bez následkov, ale niektoré 

spôsobujú dlhodobé alebo trvalé poškodenie. 

 
Obr. 16 Osteoporóza tela stavca     Obr. 17 Osteoporóza krčka femuru 

 

   

Veľký význam má hladina estrogénu, ktorá ovplyvňuje vstrebávanie vápnika z krvi do 

kosti a zároveň zabraňuje jeho stratám. Estrogén má ochranný účinok na kostnú hmotu, 
zabraňuje odbúravaniu kosti. Po menopauze však tento ochranný mechanizmus mizne a u žien 

dochádza k výraznej prevahe odbúravania nad novotvorbou kosti. Pokles hladiny estrogénu 

spôsobuje u žien rozpad kosti. Vo vnútri kosti sa tvoria drobné otvory, čím sa oslabuje 

celková štruktúra i podporné tkanivo kosti. Tieto drobné lievikové otvory sa postupne 

rozširujú až kosť stratí svoju hrúbku a hustotu (Obr. 18). Dekalcifikované kosti sú tenšie, 

krehkejšie a rýchlejšie sa lámu. Postupne vzniká osteoporóza a riziko zlomeniny. Po 65. roku 
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sa rýchlosť odbúravania kostnej hmoty u mužov a žien vyrovnáva a riziko zlomeniny 

v dôsledku osteoporózy je u oboch pohlaví rovnaké.  

 
Obr. 18 Zdravá kosť (vľavo hore) a kosť postihnutá osteoporózou (vpravo hore). Mikroskopická stavba kostného 

tkaniva bez patologických zmien (vľavo dole) a mikroskopická stavba osteoporotického kostného tkaniva 

(vpravo dole) 

 
 

Kostná prestavba 

Tkanivo kostí nie je statické. Zdravé kosti vyžadujú neustálu remodeláciu pre 

prispôsobenie sa na podpornú funkciu, obnovu mikropoškodení a regulovanie minerálnej 

homeostázy. V tomto procese sa každoročne obnoví približne 10 % skeletu. Pomocou 

neustáleho cyklu osteoformácie a osteoresorpcie kosť prispôsobuje svoju kompozíciu bežnej 

záťaži, preto je zloženie kosti odlišné v každom bode na priečnom aj pozdĺžnom priereze. 

Častejšie je remodelovaná špongiózna kosť oproti kompaktnej, čo vysvetľuje, prečo je 

osteoporóza pozorovaná viac v kostiach s pomerne veľkým množstvom špongióznej kosti ako 

sú distálne predlaktie, chrbtica a bedrová oblasť. 

Prestavba kosti (Obr. 19) začína na pokojnom kostnom povrchu, kde sa objavia 

osteoklasty – kľudový stav a svojou lytickou činnosťou vytvoria v kompaktnej kosti raziaci 

kužeľ a v špongióznej kosti Howshipove lagúny – resorpcia. Potom osteoklasty opúšťajú 

resorbované miesta a objavujú sa tu 17 mononukleárne bunky (makrofágy), ktoré vyčistia 

organickú matrix a na dne lagún formujú cementovú vrstvu – reverzná fáza. Následne sem 

prídu nezrelé bunky (pre-osteoblasty), ktoré sa formujú do zrelých osteoblastov a začnú 

vypĺňať osteoklastmi vytvorené medzery novou kostnou hmotou – formácia. Keď je 

vytvorené rovnaké množstvo kosti ako bolo resorbované a prestavba je dokončená, 

extracelulárna matrix je mineralizovaná – mineralizácia a pokrytá vrstvou osteoblastov. 

Niektoré sa enkapsulujú v osteoide a menia na osteocyty. Iné sa môžu diferencovať na 

osteoprogenitorové bunky, ktoré vytvárajú nový povrch kosti – kľudový stav. 

Remodelácia skeletu sa odohráva v 3 až 12% celkovej masy skeletu za rok. 

Špongiózna časť kosti (trabekulárna) (Obr. 20), ktorá predstavuje 20% celkovej masy skeletu, 

sa zúčastňuje kostnej remodelácie v 70%, zatiaľ čo kompaktná kosť (kortikálna) (Obr. 20) 

predstavuje 70% celkovej masy skeletu a kostnej remodelácie sa zúčastňuje len 20 až 30%. 
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Približne od veku 30 rokov začína kostná hmota ubúdať. Rýchlosť tohto úbytku je 

v miestach špongióznej kosti 0.1 až 1.2% za rok a v oblasti kompaktnej kosti 0.1 až 1.0% za 

rok. 
Obr. 19 Remodelácia kosti 

 

 

Obr. 20 Špongiózna a kompaktná časť femuru 

 

 
 

Rizikové faktory osteoporózy 

U postmenopauzálnych žien môžeme pomocou DEXA namerať zníženú kostnú hmotu 

do pásma osteopénie (T-skóre medzi -1,0 a -2,5 DS) alebo osteoporózy, čo je výrazne znížená 

kostná hmota spojená s vysokým rizikom zlomenín (T-skóre ≥ -2,5 SD) (Obr. 21). Ťažká 

osteoporóza je definovaná ako BMD (kostná denzita) s T-skóre menším než -2,5 SD a so 

zlomeninami. Prediktívna hodnota BMD pre riziko vzniku zlomenín je však závislá ešte od 
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veku a anamnézy predchádzajúcej zlomeniny. Je tiež dôležité poznať rizikové faktory pre 

oateoporózu, ktoré môžu byť na BMD závislé, alebo nezávislé (Tab. 7). 

 
Obr. 21 Variabilita kostnej denzity podľa veku 

 
 

Tab. 7 Rizikové faktory osteoporózy 

Nezávislé na kostnej denzite Závislé na kostnej denzite 

Vek Neliečený hypogonadizmus 

Predošlá zlomenina Malabsorpcia 

Glukokortikoidy Endokrinné ochorenie 

Fajčenie Chronické ochorenie obličiek 

Alkoholizmus Chronické ochorenie pečene 

Reumatoidná artritída Chronické ochorenie pľúc 

BMI<19 Imobilita 

Pády Lieky (inhibítory aromatázy, lieky znižujúce 

hladiny pohlavných hormónov) 

  

K faktorom, ktoré sú pacientom neovplyvniteľné, patria pohlavie (menší výskyt 

osteoporózy u mužov je daný robustnosťou kostry) a dedičné faktory (gény zodpovedné za za 

reguláciu syntézy kolagénu typu I, pre syntézu osteokalcínu a gén pre syntézu receptorov pre 

vitamín D a estrogénov). 

Častejší výskyt osteoporózy v určitýh rodinách poukázal na existenciu genetických, 

k ochoreniu predisponujúcich faktorov. Znalosť kauzálnych génov smeruje vedľa lepšieho 

pochopenia patogenézy ochorenia tiež k vysvetleniu známej? skutočnosti, že osteoporózou 

ochorie každá tretia žena, a k spresneniu štandardných vyšetrovacích postupov. Dcéry matiek 

s osteoporózou majú významne nižšie hodnoty BMD. 

Úlohu genetických faktorov v kostnom metabolizme odrážajú tiež etnické rozdiely 

v BMD, ktorá klesá od afro-amerického cez kaukazoidné etnikum, až k ázijskej populácii. 

Medzi ovplyvniteľné faktory osteoporózy patria zdravý spôsob života do 25 rokov, 

teda do doby, keď sa dotvorí maximum kostnej hmoty. Ľudia, ktorí neznášajú mlieko 

a mliečne výrobky, sú rizikoví pre vznik osteoporózy. Diéta s vysokým obsahom vlákniny je 

síce priaznivá pre prevenciu kolorektálnej rakoviny, ale viaže pre kosti potrebné kalcium. 
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Stále menej mladých ľudí športuje, pričom fyzická aktivita vedie nielen k posilneniu 

svaloviny, ale i k výraznému zlepšeniu ksotného metabolizmu. 

Významným rizikový faktorom je vek. Možnosť vzniku zlomeniny zapästia, 

predlaktia, krčku stehnovej kosti alebo tela stavca sa zvyšuje od veku 45 do 85 rokov 

osemkrát u žien a päťkrát u mužov. Pacienti s hypogonádizmom, predčasnou menopauzou, 

neskorým menarché (viac ako 17 rokov), klinickou hypertyreózou majú zvýšenú náchylnosť 

pre vznik osteoporózy. Nízka hmotnosť v mladšom veku spojená s častými diétami a 

nadmernou fyzickou námahou znamená vysoké riziko závažného stupňa osteoporózy. 

Za štyri hlavné prediktory osteoporotických zlomenín sa považuje nízka kostná 

denzita, vek, rodinná anamnéza a predošlá zlomenina. Aj pacienti, ktorí majú normálnu 

kostnú denzitu a ktorí majú v anamnéze zlomeninu tela stavca alebo krčku stehnovej kosti, je 

nutné považovať za osteoporotických. Podávanie kortikoidov dlhšie ako 3 mesiace je 

potrebné považovať za rizikový faktor pre zlomeninu, ak je množstvo vyššie ako 5mg 

prednizonu. 

Najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy je zlomenina, najmä zlomenina krčku 

stehnovej kosti. Až 20% žien umiera na komplikácie tejto zlomeniny, zvlášť so zvyšujúcim sa 

vekom. Zlomenina tela stavca zvyšuje až desaťnásobne riziko ďalšej zlomeniny tela stavca. 

 

Účinok estrogénov na kosť 

Estrogény ovplyvňujú kosť priamo väzbou na špecifické receptory osteoklastov 

a osteoblastov. Estrogénové receptory sú bunkové proteíny s vysokou afinitou pre estrogény. 

V súčasnej dobe rozoznávame intracelulárne receptory typu alfa a beta. Estrogénové 

receptory sa nachádzajú nielen vo všetkých vývojových štádiách osteoblastických buniek, ale 

aj v osteoklastoch a osteocytoch. 

Estrogény tlmia kostnú rmodeláciu na úrovni zrelých osteoklastov, ale aj na úrovni ich 

prekurzorov – monocytov a stromálnych buniek. V dobe dospievania po menarché sú 

estrogény nevyhnutné pre ďalší vývoj skeletu a dosiahnutie geneticky určeného vrcholu 

kostnej hmoty. Liečba estrogénmi zasahuje do metabolizmu kosti, kde cez útlm IL-6, 

zvýšenie transformujúceho rastového faktoru beta (TGFβ) a kostného morfogenetického 

proteínu vedie k zníženiu kostnej resorpcie. Estrogény podporujú vznik osteoblastov na úkor 

adipocytov z dreňových kostných buniek, zvyšujú počet osteoblastov a zvyšujú v nich 

množstvo proteínov, ako napr. IGF-I, typ I prokolagén a TGFβ. Estrogény redukujú apoptózu 

osteoblastov. Okrem priameho pôsobenia, estrogény priaznivo ovplyvňujú kostný 

metabolizmus aj prostredníctvom aktívneho metabolitu D-kalcitriolu (1.25 (OH)2D), zvyšujú 

jeho syntézu. Estrogény priamo ovplyvňujú resorpciu kalcia črevom nezávisle na vitamíne D. 

Pohlavné hormóny sú syntetizované tiež v kosti, kde boli identifikované kľúčové 

enzýmy steroidogenézy aktivované 1.25 (OH)2D a inhibované glukokortikoidmi. Medzi tieto 

enzýmy patria 17β-hydroxysteroiddehydrogenáza (pre syntézu testosterónu 

z androstendionu), aromatáza (pre konverziu androgénu na estrogén) a 5α-redukttáza (pre 

konverziu testosterónu na dihydrotestosterón). 

Po strate estrogénov dochádza k aktivácii osteoresorpčných cytokínov IL-1, IL-2, IL-

6, IL-11, M-CSF a TNF (tumor nekrotizujúci faktor), ktoré aktivujú osteoklasty. Po 

menopauze ženy produkujú väčšie množstvo týchto cytokínov a prekurzory osteoklastov  sa 

stávajú na ne viac citlivé. Zvýšená osteoresorpcia je spojená so zvýšeným vylučovaním kalcia 

obličkami, znížením tvorby kalcitriolu a tým znížením resorpcie kalcia črevom. Zlepšenie 

celkovej bilancie kalcia tak znižuje riziko relatívnej hyperparatyreózy. Estradiol bráni 

apoptóze osteocytov a osteoblastov a indukuje v osteoblastoch tvorbu osteoprogeterínu, 

ktorým sa neutralizuje účinok cytokínov na osteoklasty. V účinku na kosť je najúčinnejší 17β-

estradiol, menej aktívny estriol a neúčinný je estrón. 
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Postmenopauzálna osteoporóza 

U postmenopauzálnej osteoporózy je hlavným etiologickým faktorom deficit 

estrogénov, čo vedie k zvýšenej osteoresorpcii a k vysokej aktivite osteoklastov. Príčinou je 

prudký pokles syntézy estrogénov. Kostná resorpcia prevláda nad novotvorbou kostného 

tkaniva a tento stav vedie k úbytku množstva kostného tkaniva, čo sa prejavuje poklesom 

pevnosti kosti, dochádza k porušeniu mikroarchitektúry kosti a stenšovaniu až perforovaniu 

kostných trámcov. V prvých 4-5 rokoch po strate menštruačného cyklu dochádza 

k remodelačnej nerovnováhe, kedy sa resorpcia kosti v dôsledku zvýšenia aktivačnej 

frekvencie (zmnoženie kostnýh remodelačných jednotiek) zrýchli až o 90%, zatiaľ čo 

formácia sa zrýchli len o 45%. Dôsledkom týchto zmien je strata prevažne špongióznej časti 

kosti. Neskôr (10-15 rokov po menopauze) dochádza k útlmu osteoblastickej funkcie, 

k spomaleniu syntézy 1.25 (OH)2D a v dôsledku negatívnej bilancie kalcia k sekundárnej 

hyperparatyreóze (Obr. 22).  V tejto fáze sa stráca prevažne kompaktná kosť. Prvých 20 rokov 

po skončení sekrécie estrogénov dochádza k 50% strate trabekulárnej kosti a k 20-30% strate 

kortikálnej kosti. Zvlášť telá stavcov sú vysoko zraniteľné, pretože špongiózna kosť je vysoko 

metabolicky aktívna. Riziko zlomeniny závisí na dvoch faktoroch – vrchol kostnej hmoty 

dosiahnutý do veku 30 rokov a rýchlosť straty kostnej hmoty. Hlavným typom zlomeniny sú 

zlomeniny kostí, v ktorých prevláda špongiózna časť, čo sú telá stavcov a distálne časti kostí 

predlaktia. V priebehu perimenopauzy a skorej postmenopauzy sa zvyšuje obrat kostného 

metabolizmu. Kostná hmota stavcov je tiež signifikantne znížená v perimenopauze a skorej 

postmenopauze u žien s vysokým FSH a znižujúcimi sa hladinami estrogénov, zatiaľ čo strata 

kostnej hmoty v rádiu nie je zistiteľná najmenej jeden rok po menopauze. V období 

perimenopauzy má asi 35% všetkých žien podpriemernú kostnú hmotu a 14% žien má už 

osteopéniu. Určitá strata kostnej hmoty daná úbytkom estrogénov po menopauze je 

fyziologická. Ale až jednej tretine žien v skorej menopauze ubúda viac ako 7% kostnej hmoty 

ročne. Zrýchlená strata kosti behom perimenopauzy je silným rizikovým faktorom pre možnú 

zlomeninu. Kombinácia nízkeho vrcholu kostnej hmoty so zrýchlenou stratou kostnej hmoty 

po menopauze spoločne znamenajú zvýšené riziko zlomeniny. 

Zvlášť pre kosť „nebezpečné“ je vymiznutie estrogénov vo fertilnom období ženy, 

kedy dochádza až u 70% žien k vzniku osteoporózy, niekedy dokonca s tak mohutným 

začiatkom, že ženy strácajú až 7% kostnej hmoty ročne. Preto je dôležité, aby vo fertilnom 

veku po prevedenej ooforektómii (chirurgické odstránenie vaječníkov) oboch vaječníkov 

alebo inej príčine straty endokrinnej funkcie ovária bola venovaná patričná starostlivosť 

metabolizmu kosti. Sem patria aj ženy, ktoré pred perimenopauzou trpeli poruchami 

menštruačného cyklu trvajúcimi dlhšie ako jeden rok. U spontánne postmenopauzálnych žien 

dochádza k vzniku osteoporózy približne u 35%. 
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Obr 22. Patofyziológia postmenopauzálnej osteoporózy (Zdroj: Fait et al. 2007) 

 
 

5.2. Ochorenia kardiovaskulárneho systému 

 
Kardiovaskulárne ochorenia sú dnes v mnohých krajinách sveta najčastejšou príčinou 

úmrtia. Odhaduje sa, že na celom svete na následky kardiovaskulárnych ochorení každoročne 

zomiera asi dvanásť miliónov ľudí. Po menopauze môže nedostatok estrogénov spôsobiť 

vývoj ateroklerózy, pričom sa zvyšuje aj riziko ischemickej choroby srdca. Obe tieto 

ochorenia so sebou nesú vysoké riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody (Obr. 23).  

V čase prechodu sa u žien môžu vyskytovať aj iné cievne poruchy, ktoré sa prejavujú 

zvýšením krvného tlaku. Kŕčovité sťahy krvných ciev spôsobujú mravčanie v prstoch alebo 

ich drevenenie. Niekedy túto poruchu sprevádzajú aj bolesti v cievach. 

 
Obr. 23 Akútna ischemická cievna mozgová príhoda (aterosklerotický alebo tromboembolický uzáver mozgovej 

tepny (Zdroj: Mandovec 2008) 

 
 

Estrogény a kardiovaskulárna sústava 

Estrogén zohráva dôležitú fyziologickú úlohu v kardiovaskulárnom systéme tým, že 

nás chráni pred srdcovými chorobami. To je umožnené prostredníctvom jeho 

ateroprotektívneho vplyvu na cievy a tvorbu aterosklerotických plátov. Estrogén má tiež 
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priaznivé účinky na hladiny inzulínu, glukózy a lipoproteínov v sére. Z dôvodu deficitu 

estrogénov v dôsledku nástupu menopauzy, sa incidencia výskytu aterosklerózy zvyšuje. 

Zapríčiňujú to rôzne faktory, jedným z nich je vyššia hladina oxidovaného LDL v krvi. 

V postmenopauzálnom období dochádza k nadmernej expresii receptora pre angiotenzín, AT-

I, ktorý prispieva k endoteliálnej dysfunkcii a zvýšenej vazokonstrikcii typickej pre 

aterosklerózu. Mnohé štúdie preukázali, že ženy po menopauze majú nízke hladiny (<1 mm) 

oxidu dusnatého, ktorý má prirodzené vazodilatačné účinky v tele. Jeho nízke hodnoty hrajú 

významnú úlohu pri rozvoji kardiovaskulárnych ochorení tým, že majú aterogénny efekt na 

cievy, umožňujú vyššiu proliferáciu hladkej svaloviny v cieve a spôsobujú zápal. Na druhej 

strane, vyšší obsah oxidu dusnatého pozorovaný u premenopauzálnych žien poskytuje 

kardioprotektívne účinky, pretože dochádza k inhibícii rastu hladkej svaloviny. Okrem toho, 

výrazné zníženie estrogénu počas menopauzy zvyšuje hladinu voľných mastných kyselín, čo 

robí postmenopauzálne ženy náchylnejšími na výskyt metabolického syndrómu a inzulínovej 

rezistencie (rizikové faktory KVO). Je teda zrejmé, že účinky poklesu estrogénov a ďalších 

látok v priebehu menopauzy môže predisponovať ženy ku kardiovaskulárnym ochoreniam. 

 

Ateroskleróza 

(Zdroj:  Mandovec 2008) 

 

Ateroskleróza je progresívne, chronické, zápalové ochorenie cievnej steny. Cievna 

stena je po celý život vystavená celému radu biochemických, mechanických a ďalších 

vplyvov, ktoré narúšajú ich integritu ako po stránke funkčnej, tak štrukturálnej. Najskôr sú 

patologické zmeny viditeľné v oblasti hrudnej a brušnej aorty, neskôr v koronárnych alebo 

periférnych tepnách. Za počiatočné štádium aterosklerózy je považovaná porucha funkcie 

endotelu, vnútornej výstelky ciev. 

Pri poruche endotelu dochádza k uchycovaniu krvných doštičiek na endotel, 

k prenikaniu a ukladaniu cholesterolu, zápalových elementov pod endotel, proliferácii buniek 

hladkej svaloviny a k ďalším pochodom, ktoré vedú k zhrubnutiu a poruche poddajnosti ciev, 

zužovaniu priemeru ciev a nakoniec k poruchám zásobenia životne dôležitých orgánov 

kyslíkom a ďalšími látkami a ku klinickej manifestácii ateroklerózy (Obr. 24). 

Jedným z rozhodujúcich dejov v reťazci vývoja aterosklerotických lézií ciev je 

akumulácia penových buniek (buniek preplnených lipidmi) v intime ciev. Hlavným lipidom 

týchto lézií je cholesterol (Obr. 25). 

Hlavným nosičom cholesterolu v plazme sú nízko denzné lipoproteíny (LDL, low 

density lipoproteins). Tieto sa pôsobením voľných kyslíkových radikálov, ktoré sa tvoria v 

organizme počas oxidácie a majú schopnosť deštruovať orgánové systémy, môžu premieňať 

oxidatívnou modifikáciou na formu, ktorá je toxická pre endotelové bunky ciev a fibroblasty. 

Pre ich toxicitu sú aktívne vychytávané LDL receptormi a "scavenger" receptormi 

makrofágov, ktoré nie sú pod kontrolou spätných väzieb, čím dochádza k nekontrolovateľnej 

akumulácii vyššie uvedených lipidov. Makrofágy sa menia na penové bunky, ktoré 

nahromadené v cievnej stene tvoria vysoko trombogénne jadro plátu. Cievna stena reaguje 

tvorbou ochrannej vrstvy väziva, oddeľujúceho jadro od lúmenu cievy. Na tejto izolácii sa 

podieľajú aj procesy trombogenézy tvorbou nástenných trombov. Na aktivite procesu 

aterosklerózy sa teda podieľajú koncentrácia LDL, oxidačný stav (oxidačný stres) organizmu 

a trombogenéza. 

Pokles estrogénov u žien po menopauze podmieňuje stratu LDL receptorov a tzv. 

"remnant" receptorov v pečeni. Tieto receptory sú zodpovedné za rýchlu elimináciu 

aterogénnych lipidických frakcií. Absenciou týchto receptorov v pečeni sa zvyšuje, resp. 

predlžuje prítomnosť aterogénnych lipoproteínov v cirkulácii, dochádza k ich oxidatívnej 
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modifikácii, zvýšenému vychytávaniu LDL receptormi a "scavenger" receptormi makrofágov 

a akumulácii v cievnej stene vo forme penových buniek. In vivo bolo dokázané, že pri liečbe 

estrogénmi dochádza k inhibícii oxidatívnej premeny LDL častíc. Zároveň bolo dokázané, že 

pri liečbe estrogénmi dochádza k indukcii hepatálnych LDL a "remnant" receptorov, a tým k 

zvýšenej eliminácii aterogénnych lipidických frakcií. Prostredníctvom zvyšovania sérovej 

hladiny vysoko denzných lipoproteínov (HDL, high density lipoproteins), zvyšujú estrogény 

spätný transport nadbytočného, v tkanivách deponovaného cholesterolu. Objavujú sa aj 

správy o priamom vazodilatačnom účinku estrogénov blokáciou kalciových kanálov v 

bunkách hladkého svalstva ciev, ale aj o vazodilatačnom účinku estrogénov prostredníctvom 

endotelových buniek. U postmenopauzálnych žien, užívajúcich hormonálnu substitúciu, klesá 

hladina celkového cholesterolu o 4 %, LDL o 11 %, hladina HDL stúpa o 10 %. 

Epidemiologické štúdie ukázali, že zníženie rizika ICHS ide na vrub poklesu LDL (Zdroj: 

Holomáň 2001). 

Ako ukázali niektoré štúdie, proces aterosklerózy začína už v mladosti, 

u predisponovaných jedincov už v detstve. Štúdia PDAY (Pathological Determinants of 

Atherosclerosis in Youth) skúmala výskyt aterosklerotických zmien v aorte a pravej 

koronárnej tepne u 2876 zomretých vo veku od 15-34 rokov v niekoľkých centrách v USA. Aj 

napriek tomu, že estrogény majú významný ochranný účinok na srdce a cievy u žien pred 

menopauzou, štúdia PDAY ukázala, že proces aterosklerózy postihuje nielen mužov, ale aj 

ženy v tomto období. Klinicky sa ateroskleróza prejavuje tak závažnými komplikáciami, ako 

sú ischemická choroba srdca s následným infarktom myokardu, cievna mozgová príhoda 

alebo ischemická choroba dolných končatín. 

 
Obr. 24 Priečny rez tepnou s rôznymi štádiami aterosklerotických zmien  

(Zdroj: Mandovec 2008) 

 
 

Obr. 25 Priečny rez zdravou tepnou (Zdroj: Mandovec 2008) 
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Estrogény a ateroskleróza 

Vaskuloprotektívny účinok estrogénov (hlavne 17β-estradiolu) je považovaný za 

faktor zodpovedný za nižší výskyt kardiovaskulárnych príhod u žien v premenopauzálnom 

veku. Prvá práca dokumentujúca mechanizmus vplyvu estrogénov na cievnu stenu bola 

publikovaná vedcami z Univerzity v Buffalo v roku 1995. V prvom rade dokázali, že 

endotelové bunky v najmenších cievach produkujú estrogény a exprimujú nukleárne 

estrogénové receptory a dôležitým mechanizmom ich vaskuloprotektívneho účinku je 

zvýšenie produkcie oxidu dusnatého. Ochranný vplyv estrogénov je ďalej sprostredkovaný 

nepriamym účinkom pozitívne ovplyvňujúcim kardiovaskulárne rizikové faktory, ako je 

redukcia LDL-častíc cholesterolu, miernym zvýšením HDL-častíc cholesterolu, ovplyvnením 

hemostázy znížením koncentrácie fibrinogénu a PAI-1, antioxidačným a protizápalovým 

účinkom. 

Estrogény, rovnako ako ďalšie steroidné hormóny, sa viažu na intracelulárne 

receptory, ktoré boli identifikované v endotele a hladkej svalovine ciev. Väzba estrogénov na 

intracelulárne receptory ovplyvňuje transkripciu génov. Niektoré biologické účinky 

estrogénov sa objavujú tak rýchlo, že nemôžu byť vysvetlené len reguláciou transkripcie 

génov a syntézou proteínov. Regulácia cievnych funkcií estrogénmi je príkladom 

genomického a non-genomického účinku týchto hormónov (Obr. 26). Účinky estrogénov 

môžu byť rozdelené na účinky na vazomotorický tonus, účinky na proliferáciu cievnych 

buniek a odpoveď na poškodenie cievy. 

Rad štúdií, preukázala účinok estrogénov na vazomotorický tonus. Endotel-

dependentná vazodilatácia bola sledovaná po intrakoronárnom podaní acetylcholínu, ktorý 

indukuje uvoľnenie vazodilatačného oxidu dusnatého. V experimentálnych štúdiách 

u ovarektomovaných opíc, ktoré na podanie acetylcholínu reagovali paradoxne 

vazokonstrikciou, podanie estradiolu inhibovalo proliferáciu buniek hladkej svaloviny ciev. 

Ako väzobné miesta estrogénov a najdôležitejšieho z nich - 17ß-estradiolu boli 

intracelulárne identifikované receptory ERα, ERß a ER GPR30. V nepoškodenej koronárnej 

tepne podanie 17ß-estradiolu indukuje rýchlu endotel-dependentnú vazodilatáciu. Z hľadiska 

kardiovaskulárneho aparátu hrajú významnú úlohu receptry ERα a ERß, ktoré sa nachádzajú 

v cievnom endotele a v svalovine srdca. 
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Obr. 26 Antiaterogénne účinky estrogénov (zdroj: Mandovec 2008) 

 
 

Premenopauzálna ateroskleróza 

Ateroskleróza je dlhodobý proces negatívne zasahujúci do biológie cievnej steny 

a konečný dopad tohto procesu na celý organizmus je daný radom faktorov, kam patria 

genetická predispozícia každého jedinca a dĺžka pôsobenia rizikových faktorov aterosklerózy. 

Estrogény majú vaskuloprotektívny vplyv a chránia cievnu steny pred biochemickým 

a čiastočne aj mechanickým stresom. Ženy s predčasným vyhasínaním funkcie ovárií a z toho 

vyplývajúcou hypoestrogenémiou majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych chorôb. Funkcia 

endotelu u žien s predčasným vyhasínaním funkcie ovárií je poškodená, čo je prvá známka 

poruchy biológie cievnej steny a iniciálne štádium aterosklerózy. Hormonálna substitučná 

terapia v tomto štádiu ochorenia preukázateľne zlepšuje funkciu endotelu. 

Akútne koronárne príhody u žien v premenopauzálnom veku sa častejšie vyskytujú 

v situáciách, kedy je znížená hladina estrogénov v krvi, napr. v priebehu menštručného cyklu 

(SWAN štúdia). V inej štúdii bolo preukázané, že ženy s dlhším menštruačným cyklom majú 

tiež zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod.  Atlétky s umelou amenoreou aj napriek 

dobrej trénovanosti a fyzickej kondícii vykazujú známky poruchy funkcie endotelu. V ďalšej 

štúdii premenopauzálne ženy, ktoré podstúpili koronografiu pre podozrenie na infarkt 

myokardu, mali často zníženú hladinu estrogénov kvôli supresii funkcie hypotalamu. 

Údaje z Framinghamskej štúdie ukazujú, že ženy s výskytom rizikových faktorv 

koronárnej aterosklerózy, ako je napr. hypercholesterolémia alebo arteriálna hypertenzia, 

majú obvykle menopauzu skôr ako ženy, u ktorých sú rizikové faktory koronárnej 

aterosklerózy pod kontrolou. Ženy s nepravidelným menštruačným cyklom majú o 38% 

vyššie riziko vzniku ICHS ako ženy s pravidelným menštruačným cyklom. 

Ženy s anovuláciou pri syndróme polycystických ovárií vykazujú znaky androidnej 

obezity a hyperinzulinémie s 5-10krát vyšším rizikom vzniku ochorenia diabtes mellitus 2. 

typu, a to asi o 30 rokov skôr ako zodpovedá bežnej populácii. Následkom toho je vyššie 

riziko skoršieho rozvoja aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení v mladšom veku. 

 

 Menopauza a ateroskleróza 

Menopuza nastupujúca okolo 51. roku života predstavuje pre ženy z hľadiska 

aterogenézy veľmi rizikové obdobie. Prevalencia kardiovaskulárnych ochorení je 

u premenopauzálnych žien výrazne nižšia ako v postmenopauzálnom období, kedy dochádza 

k exponenciálneho nárastu kardiovaskulárneho rizika, ktoré je po 70. roku života zrovnateľné 

s kardiovaskulárnym rizikom u mužov. Príčiny tohot faktu sú komplexné, ale majú 

spoločného menovateľa: úbytok estrogénov v dôsledku vyhasnutia funkcie ovariálnych 

folikulov. Jedným z najdôležitejších následkov tejto skutočnosti je znížená produkcia oxidu 
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dusnatého s následnou poruchou funkcie endotelu, ďalej komplexné zmeny spektra lipidov, 

zvýšenie krvného tlaku, abdominálna obezita a inzulínová rezistencia, prokoagulačný stav 

atď. 

Estrogény a myokard 

Účinok estrogénov na srdcovú svalovinu je sprostredkovaný predovšetkým aktiváciou 

estrogénových receptorov ERß. V experimentálnych modeloch odstránenie týchto receptorov 

zvýšilo mortalitu a zhoršilo klinický priebeh srdcového zlyhania po infarkte myokardu. 

Estradiol okrem účinku na bunky srdcovej svaloviny ovplyvňuje tiež aktivitu metaloproteináz 

a extracelulárnej matrix (stabilizuje aterosklerotické pláty a spomaluje vznik srdcovej 

fibrózy). 

 

Vybrané rizikové faktory KVO so vzťahom k menopauze  

(Zdroj: Mandovec 2008) 

 

 Arteriálna hypertenzia 

Arteriálna hpertenzia, definovaná ako krvný tlak vyšší ako 140/90 mmHg vo 

všeobecnej populácii, je jednou z najčastejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych 

ochorení v populácii. V premenopauzálnom období je arteriálna hypertenzia u žien výrazne 

menej častá ako u mužov, v menopauze sa rozdiely strácajú a ženy staršieho veku majú 

hypertenziu častejšie. Arteriálna hypertenzia sa u žien po 70. roku života vyskytuje v 80-90%, 

najmä tzv. izolovaná systolická hypertenzia so systolickým krvným tlakom vyšším ako 140 

mmHg a súčasne s diastolickým krvným tlakom 90 mmHg. 

Existuje niekoľko dôležitých rozdielov medzi oboma pohlaviami. Výskyt komplikácií 

v dôsledku hypertenzie u žien do 70 rokov je nižší ako u mužov, rozdiel je výraznejší 

u premenopauzálnych žien, čo je dané predovšetkým nižším výskytom ICHS u tejto skupiny 

žien. Rozdiely vo výskyte cievnych mozgových príhod nie sú také markantné. Dôvody tohto 

rozdielu, nie sú úplne jasné, jedným z možných vysvetlení je rozdielna hemodynamická 

odpoveď na tlakovú záťaž. Ženy majú napríklad asi o 10% nižšiu systémovú cievnu 

rezistenciu, na cvičenie reagujú menším vzostupom krvného tlaku ako muži. Ženy majú 

menej často hypertrofiu ľavej srdcovej (LKS) komory pri porovnateľných hodnotách krvného 

tlaku. Je pravdepodobné, že nižšia systémová cievna rezistencia znižuje riziko poškodenia 

ciev, nižší výskyt hypertrofie LKS celkovo znižuje kardiovaskulárne riziko. Významnú úlohu 

v patofyziológii hypertenzie u žien hrajú estrogény, hypertenzné premenopauzálne ženy majú 

obvykle nižšiu hladinu estrogénov. Najvyšší nárast prevalencie hypertenzie u žien je 

pozorovaný po 62. roku života, čo naznačuje, že sa na rozvoji hypertenzie v tejto vekovej 

kategórii žien podieľajú aj iné faktory, ako je pokles hladiny estrogénov. Dôležitá je tiež 

skutočnosť, že ženy v porovnaní s mužmi majú nižšiu plazmatickú aktivitu renínu, a to ako 

v pre-, tak aj postmenopauzálnom období. Ďalším významným faktorom arteriálnej 

hypertenzie u žien je obezita. Obézne ženy majú hypertenziu častejšie ako rovnako obézny 

muži. 

 

Hypertenzia v menopauze 

Krvný tlak stúpa s nástupom menopauzy. Je otázkou, či táto zmena krvného tlaku je 

daná len úbytkom prorodzených estrogénov, alebo tu zohrávajú úlohu ďalši faktory, ako napr. 

starbutie a nárast hmotnosti. Pred nástupom menopauzy majú ženy obvykle nižší diastolický a 

systolický krvný tlak ako muži rovnakého veku. S nástupom menopauzy stúpa systolický 

krvný tlak asi o 5 mm Hg. S menopauzou spojený vzostup krvného tlaku je tiež čiastočne 

spôsobený zvýšenou senzitivitou ku kuchynskej soli. Rovnako užívanie hormonálnej 

substitučnej terapie býva niekedy spájané s miernym vzostupom systolického krvného tlaku 
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asi o 1-2 mmHg. Ženy užívajúce HRT majú vyššie riziko rozvoja hypertenzie ako ženy bez 

HRT. Z týchto faktov vyplývajú dôležité kroky, ako kontrolovať krvný tlak v menopauze: 

1. redukcia príjmu kuchynskej soli v potrave, 

2. zvýšená fyzická aktivita, 

3. udržanie normálnej telesnej hmotnosti, 

4. obmedzená konzumácia alkoholu, 

5. zanechanie fajčenia. 

 

Vysoké hladiny lipidov v krvi 

Nedostatok estrogénov v menopauze vedie k proaterogénnym zmenám. Existuje silná 

inverzná asociácia hladiny lipoproteínov vysokej hustoty (HDL) s rizikom 

kardiovaskulárnych chorôb. Premenopauzálne ženy majú zvýšené hladiny HDL a snížené 

hladiny lipoproteínov veľmi nízkej hustoty (VLDL) a nízkej (LDL) denzity oproti mužom 

rovnakého veku. Po menopauze dochádza k poklesu HDL a zvýšeniu LDL, zvýšeniu 

triglyceridov a plazmatického cholesterolu. 

 

Metabolický syndróm  

Z hľadiska kardiovaskulárneho rizika sú metabolickým syndrómom viac ohrozené 

ženy ako muži. Súčasťou tohto syndrómu sú abdominálna obezita hodnotená podľa obvodu 

pása, nízky HDL-cholesterol, vyššie triglyceridy, krvný tlak, porucha glukózovej tolerancie, 

pričom pre stanovanie tohto syndrómu je treba ≥ 3 z týchto nálezov. 

Zložky metabolického syndrómu: 

1. obvod pása > 102 cm u mužov, > 88 cm u žien, 

2. sérové koncentrácie triglyceridov ≥ 1.7 mmol/l, 

3. HDL-cholesterol < 1 mmol/l u mužov alebo < 1.3 mmol/l u žien, 

4. krvný tlak ≥ 130/85 mmHg 

5. plazmatická glukóza ≥ 6.1 mmol/l. 

Za hlavnú príčinu rozvoja tohto syndrómu je považovaná abdominálna obezita. Dôležitú 

úlohu v rozvoji metabolického syndrómu hrajú hormóny produkované tukovým tkanivom 

a vznik inzulínovej rezistencie. Riziko rozvoja metabolického syndrómu stúpa napr. u žien so 

syndrómom polycystických ovárií, v menopauze alebo u žien s gestačným diabetom. Ženy po 

menopauze po 3-5 rokoch výrazne strácajú svalovú a kostnú hmotu. Svalová hmota je 

nahradzovaná tukovým tkanivom, najmä v abdominálnej oblasti, bazálny metabolizmus sa 

znižuje, klesá pohybová aktivita a ženy priberajú rýchlejšie ako muži v rovnakom veku. 

Veľmi rizikový je v tomto období rozvoj inzulínovej rezistencie s nárastom rizika 

infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod a diabetes mellitus. Nie je úplne jasné, či  

zmeny v postmenopauzálnom období sú následkom úbytku estrogénov alebo či ďalšiu úlohu 

zohrávajú iné rizikové faktory, ako napr. nedostatok pohybu, redistribúcia tuku atď. 

  

Zápal 

Zápalový proces zasahujúci endotel a cievnu stenu je dôležitou súčasťou procesu 

aterogenézy. Zápalový proces je tiež spoluzodpovedný za formovanie arteriálneho trombu 

nasadajúceho na prasknutý aterosklerotický plát a ovplyvnenie tohto zápalového procesu 

hraje významnú úlohu v redukcii kardiovaskulárneho rizika. V niekoľkých štúdiách boli 

skúmané vzťahy medzi koncentráciou zápalových parametrov, ako je CRP (C reaktívny 

proteín), homocysteín, interleukín 6 (IL-6) a lipoproteín (a) a kardiovaskulárnym rizikom. 

Zvýšené koncentrácie týchto zápalových markerov sú nezávisle na sebe spojené so zvýšeným 

kardiovaskulárnym rizikom u žien. Prirodzené estrogény vykazujú protizápalové, endotel-

protektívne účinky, v menopauze dochádza k zvýšeniu koncentrácie zápalových markerov. 



 

 

54 

Depresia 

Ďalší rizikový faktor KVO u žien sú depresie. U žien s depresiami bola pozorovaná 

elevácia zápalových markerov. V štúdii WISE (Women´s Ischemia Syndrome Evaluation) 

bolo sledovaných 559 žien, ktoré vyplnili dotazník „Beck Depression Inventury (BDI)“ 

a podstúpili koronografické vyšetrenie pre podozrenie na ICHS. Boli sledované 5.9 rokov 

a zisťovali sa kardiovaskulárne komplikácie – hospitalizácie pre nefatálny infarkt myokardu, 

CMP, srdcové zlyhanie a kardiovaskulárna mortalita. Ženy s depresiami mali vyššie hladiny 

zápalových markerov (o 70% vyššia hladina CRP a o 25% vyššia hladina interleukínu 6) ako 

ženy bez depresií. Behom sledovaného obdobia 59 žien malo nefatálnu kardiovaskulárnu 

príhodu a 79 žien na kardiovaskulárnu príhodu zomrelo, čo reprezentuje viac ako 2-krát 

vyššie riziko kardiovaskulárnych príhod u žien s depresiami.  

 

5.3. Demencia 
(Zdroj: Fait et al. 2007, Guľášová 2011) 

 

Pokles a ukončenie tvorby ženských pohlavných hormónov počas menopauzy môže 

byť príčinou viacerých telesných aj psychických problémov. Po menopauze sa zhoršuje 

pamäť, klesajú kognitívne schopnosti a častejšie  vznikajú neurodegeneratívne ochorenia, ako 

napr. Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba (AD) predstavuje 50-60% všetkých 

demencií. Dnes sa počet chorých odhaduje v Európe na 2 milióny, v USA na 4 milióny 

a celosvetovo na 18 miliónov. V roku 2030 to bude v súlade so starnutím svetovej populácie 

už minimálne 34 miliónov pacientov trpiacich touto chorobou.  

Alzheimerova choroba je ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku nervových buniek. 

V mozgu postihnutého vznikajú škodlivé bielkoviny. Tie sa ukladajú v podobe vlákien v okolí 

nervových buniek ako amyloidové plaky. Plaky a neurofibrilárne zmeny interferujú 

s prenosom elektrochemických signálov medzi neurónmi, napokon narúšajú intelekt a pamäť, 

pričom procesy závisia od počtu, umiestnenia a veľkosti plakov. Prichádza k poškodeniu a 

zániku nervových buniek a ich spojov. Zároveň v mozgovom tkanive dochádza k znižovaniu 

acetylcholínu. Túto látku potrebuje mozog k prenosu nervových vzruchov. Pri jeho 

nedostatku strácajú bunky schopnosť navzájom si vymieňať informácie. Degeneratívne zmeny 

na mozgu sa stupňujú a to sa prejaví postupným zhoršovaním pamäťových a rozumových 

schopností, rozvíja sa demencia. Veľa zmien nastáva v mozgovej kôre, čo má za následok 

úbytok mozgovej hmoty. V iniciálnych štádiách je atrofia najväčšia vo frontálnych a v 

temporálnych lalokoch. Pri pokročilej Alzheimerovej chorobe môže byť atrofická viac ako 

polovica mozgovej kôry v oblasti dôležitej pre funkciu pamäti. Ďalším nálezom je úbytok 

enzýmu cholínacetyltransferázy a acetylcholíesterázy v kôre mozgu, v oblasti dôležitej pre 

funkciu pamäti. Pokles koncentrácie enzýmov vyúsťuje do porúch prenosu impulzov 

nervovými vláknami.  

Alzheimerova demencia (AD) je získané kognitívne a behaviorálne poškodenie takého 

stupňa, že významne interferuje so spoločenským a profesijným fungovaním postihnutého 

jedinca. Z hľadiska obvyklého nástupu ochorenia môžeme hovoriť o tzv. presenilnej alebo 

skorej forme AD, kedy sa ochorenie rozvinie ešte pred 65 rokom života jedinca. 

V zriedkavých prípadoch genetického pôvodu sa môže začať už vo veku 35 rokov. Druhou 
formou je Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom, teda s nástupom ochorenia po 65 

roku veku života. Výskyt choroby v populácií sa zvyšuje s vekom (do 65 rokov je to 1,5 %, 

po 80 rokoch až 20 %). To je aj vysvetlenie, prečo v našich priemyselných spoločnostiach 

výskyt rastie paralelne so zvyšujúcim sa počtom osôb starších ako 65 rokov. Riziko rozvoja 

demencie v súvislosti s vekom je nasledovné: do 65 rokov veku – 5 %, do 75 rokov – 10 %, 

do 80 rokov – 20 %, 90 rokov – 50 % populácie je postihnutej demenciou. 
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Alzheimerova choroba má do istej miery individuálny priebeh i dobu prežívania. 

Postihnutí prežívajú od dvoch do dvadsať rokov, v priemere najčastejšie od osem do desať 

rokov. Presné príčiny AD zatiaľ nepoznáme. S určitosťou možno povedať iba to, že sa jedná o 

neurodegeneratívne ochorenie neznámej etiológie, ale s niektorými preukázateľnými 

rizikovými faktormi. Na jednej strate sú to zdedené vlastnosti metabolizmu, podmienené 

geneticky, na druhej strane vplyvy prostredia a životného štýlu.  

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby pre ženy: vek, vzdelanie, socio-ekonomický 

status, fajčenie, životný štýl, hormonálne antikoncepcia, , deficit estrogénov 

v postmenopauzálnom období. 

Vek 

Za najväčší známy rizikový faktor pre vznik AD sa považuje vek. Hoci existuje skorá 

forma ochorenia začínajúca ešte pred 65. rokom veku života, výskyt Alzheimerovej choroby 

pred 65. rokom veku života je vzácny. S pribúdajúcim vekom obyvateľstva sa jej výskyt v 

populácií zvyšuje. Pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby sa zdvojnásobuje 

približne každých päť rokov. Najčastejšie AD začína vo veku 65 až 74 rokov, po 85. roku 

veku života riziko dosahuje takmer 50 %. Nie je však jasné, či rizikovým faktorom je vek 

samotný, alebo fakt, že vo vyššom veku sa môže pridať pôsobenie ďalších vplyvov. Niekedy 

sa uvádza, že AD je neprirodzené starnutie mozgu. Nad 80 rokov už chorobou trpí každý 

piaty človek. Zriedkavý je výskyt Alzheimerovej demencie so skorým nástupom, zvyčajne 

medzi 45. a 65. rokom života. 

Pohlavie 

V priemere trpia ženy týmto ochorením asi trikrát častejšie ako muži. Môžu za to 

pravdepodobne rozdiely v hladinách hormónov, najmä pokles estrogénu u žien v menopauze.  

Mozgové tkanivo obsahuje estrogénové receptory alfa a beta. Estrogény preukázateľne 

znižujú hladiny amyloidu P, ktorého hromadenie je charakteristické pre AD, a zlepšuje 

prežívanie neurónov. In vivo stimulujú axonálnu regeneráciu a synaptogenézu. Zvyšujú 

mozgový prietok. Stimulujú produkciu neurotransmiterov acetylcholínu a serotonínu. 

V pokuse na kastrovaných myšiach estradiol zvyšoval transkripčnú aktivitu génu pre 

transthyretin, ktorý je aktívny pri metabolizme amyloid beta peptidov. Metaanalýza 

publikovaná pred rokom 2000 ukázala zníženie rizika AD o 29 až 44% v dôsledku užívania 

hormonálnje substitučnej terapie. 

Avšak hormonálne zmeny nie sú jediným faktorom, ktorý prispieva k zvýšenému 

výskytu AD u žien. V priemere ženy žijú dlhšie ako muži a vek je rizikový faktor. Ženy sú 

viac náchylné k diabetu, ktorý je ďalším rizikovým faktorom. 

Nízky stupeň vzdelania 
Učenie vyžaduje zvýšenie aktivity mozgu. Zdá sa, že „trénovaný“ mozog je voči 

chorobe odolnejší. Chrániť nás preto môže trvalá duševná aktivita (čítanie, lúštenie krížoviek, 

záujem o kultúru). Niekoľko štúdií ukázalo, že ľudia, ktorí majú menej ako šesť rokov 

formálneho vzdelania, majú vyššie riziko vzniku AD. Predpokladá sa teda, že stimulácia 

mozgu spojená s učením poskytuje mozgu ochranný účinok, a preto ďalšie vzdelávanie 

poskytuje väčšiu ochranu. Avšak nová štúdia svedčí proti tomuto záveru a je možné, že 

faktory často spojené s nízkym dosiahnutým vzdelaním, ako je napríklad nezdravý životný 

štýl, predstavujú väčšie zdravotné riziko ako nízke vzdelanie samotné. 

Opakované úrazy hlavy 

Ťažké alebo opakované úrazy hlavy môžu zvýšiť pravdepodobnosť rozvoja demencie. 

Známy je častý výskyt demencie u športovcov, ktorí utrpeli viackrát úraz hlavy s bezvedomím 

(boxeri).  

Hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes 
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V posledných rokoch bolo zistené, že tieto ochorenia, obzvlášť ak nie sú riadne 

liečené, sú rizikovými faktormi nielen pre infarkt srdcového svalu a mozgovú príhodu, ale i 

pre rozvoj Alzheimerovej demencie. 

Diabetes 

Má vplyv na energetický metabolizmus mozgu a spôsobuje cievne a zápalové zmeny, 

ktoré ovplyvňujú nervový systém. Samotný inzulín zohráva úlohu pri pamäťových funkciách. 

Enzým degradujúci inzulín v mozgu odbúrava zároveň aj amyloid beta (ak je v obehu priveľa 

inzulínu, kapacita enzýmu nestačí a amyloid sa môže hromadiť. Je známe, že diabetes 

druhého typu („pre dospelých“) je rizikovým faktorom pre AD, zvlášť ak je prepojený s 

kardiovaskulárnym ochorením. Bolo zistené, že využitie glukózy v mozgu je u ľudí s AD 

narušené, podobá sa situácii v orgánoch ľudí s diabetom 2. typu. U ľudí s AD sa koncentrácia 

inzulínu v mozgu znižuje, na čo sú nervové bunky citlivé. Lieky proti diabetu, ktoré sa 

zameriavajú na mozog, sú teraz testované u ľudí s AD. U ľudí, ktorí trpia diabetom 1. typu, 

vyvíjajúcim sa už v detskom veku, je neskorší nástup AD častejší než u zdravých jedincov. 

Fajčenie a nezdravý životný štýl 

Štúdie potvrdili, že chronické fajčenie tabaku zvyšuje riziko vzniku AD. Zásadný 

negatívny vplyv má okrem vrodených faktorov aj nezdravý životný štýl a nevhodné 

stravovanie. Nedostatok pohybu, stres, prejedanie sa, nedostatok zeleniny a ovocia v strave sú 

výrazným rizikovým faktorom. Ochorenie vzniká komplikovanou súhrou viacerých okolností. 

Všetky uvedené riziká zrejme len pripravujú vhodnú pôdu pre zatiaľ neznámy spúšťač 

choroby. Ten spôsobuje poruchy zodpovedné za zmeny v mozgu.  

 

Vedecká verejnosť najviac prikladá význam nasledujúcim faktorom spôsobujúcim 

nástup ochorenia: 

o toxické vplyvy prostredia – hromadenie hliníka, medi, zinku v mozgu; 

o vírusové infekcie – retrovírusy; 

o poruchy imunitného systému. 

U starších ľudí sa niekedy vyskytujú poruchy spánku s občasnými nočným 

dezorientáciami, výrazná afektívna labilita, depresie a podozrievavosť voči okoliu môže 

prerásť až do paranoidného syndrómu. Tieto symptómy môžu predchádzať prvým príznakom 

v kognitívnej oblasti aj o niekoľko rokov pred diagnostikovaním AD. Často sa považujú za 

príznak bežného starnutia, je však treba venovať im pozornosť a podľa potreby ich liečiť, 

pretože to môžu, i keď nemusia, byť varovné signály blížiaceho sa nástupu ochorenia. 

 

Protektívne faktory 

Za protektívne faktory sa naopak považuje vyššie vzdelanie, vyššia psychická aktivita, 

mentálny tréning, užívanie antiflogistík, hormonálna substitúcia u žien po menopauze, včasná 

a účinná liečba depresií a neklesajúca psychická aktivita vo vyššom veku. 

 

6. Oxidačný stres a menopauza 
(Zdroj: Doshi a Agarwal 2013) 

 

Oxidačný stres predstavuje neoddeliteľnú súčasť procesu starnutia a je výsledkom  

nadprodukcie voľných radikálov, reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré nedokážu 

z organizmu odstrániť (premeniť na nereaktívne formy) ani špecifické antioxidačné obranné 

mechanizmy. Za normálnych okolností, antioxidanty neutralizujú ROS a tým pomáhajú 

organizmu predchádzať expozícii oxidačnému stresu. Avšak, s pribúdajúcim vekom, hladiny 

antioxidantov v tele klesajú a ľudské telo sa stáva citlivé na rôzne ochorenia súvisiace s 

vekom, ako napríklad na nealkoholickú cirhózu pečene, aterosklerózu a srdcové choroby. 
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Pokles antioxidantov s postupnou stratou estrogénov u žien počas menopauzy je vysoko 

asociovaný s rôznymi následkami menopauzy, akými sú ochorenia srdca, vazomotorické 

poruchy a osteoporóza. Bolo preukázané, že výrazné zníženie estrogénu zvyšuje úroveň 

oxidačného stresu v tele, v závislosti od jeho koncentrácie a chemickej štruktúry. Vysoká 

koncentrácia estrogénov v tele má priaznivý antioxidačný účinok, pretože estrogén zabraňuje 

(inhibuje) 8-hydroxylácii guanínu v DNA reťazci. Na druhej strane, nízke hodnoty estrogénu 

majú pro-oxidačný efekt a to najmä vtedy ak jeho chemická štruktúra obsahuje katechol. 

Dochádza k zlomom v genetickom materiáli, tvorbe DNA adduktov a oxidácii 

nukleotidových báz. Okrem toho sa zistilo, že sérové koncentrácie zápalových cytokínov 

a pro-oxidačné biomarkery, akými sú glutatión, 4-hydroxynenal a malonaldehyd, majú vyššiu 

koncentráciu u postmenopauzálnych ako u premenopauzálnych žien. Zvýšenie cytokínov 

a pro-oxidačných markerov naznačuje, že existuje vysoký stupeň oxidačného stresu 

v postmenopauzálnom období.  

 

Vazomotorické poruchy 

Oxidačný stres je tiež zapojený do patogenézy menopauzálnych symptómov, akými sú 

vazomotorické poruchy. Tieto poruchy zahŕňajú návaly tepla a nočné potenie. Počas návalu 

horúčavy, sa dočasne zvyšuje rýchlosť metabolizmu, čo má často za následok potenie, paniku 

a podráždenosť. V priebehu menopauzy, sa epizódy vazomotorických porúch opakujú, čo 

spôsobuje dlhodobé zrýchlenie metabolizmu. Bolo dokázané, že zrýchlenie metabolizmu 

prispieva k vytvoreniu oxidačného stresu tým, že zabraňuje antioxidantom neutralizovať 

ROS. 

 

Osteoporóza, menopauza a oxidačný stres 

Osteoporóza je definovaná ako zníženie kostnej denzity, ku ktorej dochádza 

v dôsledku nerovnováhy medzi vytvorením novej kosti a odstránením starej kosti. Deficit 

estrogénov počas menopauzy zohráva významnú úlohu v znížení kostnej hmoty, pretože 

estrogény majú celý rad ochranných účinkov na kostnú dreň a kostné bunky. Estrogény majú 

významný vplyv na kostnú resorpciu osteoklastov – kostných buniek zúčastňujúcich sa na 

rozpade organických častí kosti a odstránenia mineralizovanej matrix. Estrogény umožňujú 

zvýšiť tvorbu kosti dvomi spôsobmi: 1. znížením produkcie a funkcie osteoklastov; 2. 

zvýšením apoptózy osteoklastov. Účinok estrogénov na osteoklasty je možný kvôli tomu, že 

estrogén inhibuje dve signálne molekuly, RANKL a CSF-1, ktoré sa podieľajú na 

diferenciácii osteoklastov a ich zachovaní. Avšak, z dôvodu nedostatku estrogénov v  

menopauze sa priaznivý vplyv estrogénov na kosť „stráca“. Menopauza sa spája s nárastom 

zápalových cytokínov v sére, akými sú tumor nekrotizujúci faktor (TNF)-α, interleukín (IL)-4, 

IL-10 a IL-12. Uvedené cytokíny stimulujú osteoklasty a tvorbu osteoblastov, čo vedie k 

zvýšeniu kostného obratu a napokon k úbytku kostnej hmoty. Napríklad, TNF-α produkované 

makrofágmi a granulocytmi, negatívne ovplyvňuje kosti tým, že prispieva k zvýšenej tvorbe 

osteoklastov prostredníctvom priamej stimulácie stromálnych buniek s pre-osteoklastogénnou 

aktivitou. Okrem toho, vysoké hladiny FSH v priebehu menopauzy stimulujú diferenciáciu 

osteoklastov a produkciu TNF-α, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri osteoporotickom úbytku 

kostnej hmoty.  

Z úlohy estrogénov a pro-zápalových cytokínov v kostnej remodelácii je zrejmé, že 

oxidačný stres je hlavným prispievateľom k úbytku kostnej hustoty, ku ktorému dochádza pri 

osteoporóze. 

Vplyv oxidačného stresu na menopauzu 

U zdravých premenopauzálnych žien obvykle existuje rovnováha medzi ROS a 

antioxidačnými mechanizmami. Avšak v dôsledku znižovania prirodzeného antioxidantu – 
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estrogénu v organizme počas menopauzy dochádza k pro-oxidačným zmenám. V súčasnosti 

zatiaľ nie je zrejmé, či oxidačný stres môže viesť až ku skoršiemu nástupu menopauzy. 

Avšak, väčšina štúdií preukázala, že samotný oxidačný stres nemôže u premenopauzálnych 

žien indukovať nástup menopauzy, ale môže viesť k rozvoju mnohých patologických stavov, 

ktoré v konečnom dôsledku môžu byť príčinou jej skoršieho nástupu. Výskumy uvádzajú, že 

kyslíkové radikály zohrávajú dôležitú fyziologickú úlohu v ováriách. Nepretržitá syntéza 

týchto škodlivých látok v priebehu života môže viesť až ku kumulácii patologických zmien 

v ováriách, čo často vedie až k predčasnému ovariálnemu zlyhaniu. K uvedenému stavu 

prispievajú infekcia a autoimunitné ochorenia. 

 

7. Hormonálna substitučná terapia 

 
Hormonálna substitučná terapia (HST) je liečebnou metódou pre ženy v peri- a 

postmenopauzálnom období. HST pomáha odstraňovať mnohé zo symptómov, ktoré 

sprevádzajú menopauzálne obdobie. Má preventívne účinky pri vzniku a vývine 

postmenopauzálnej osteoporózy a znižuje kardiovaskulárne riziko. Liečba je vhodná a určená 

pre tie ženy, ktoré trpia návalmi tepla, nočným potením alebo suchosťou pošvy. Určená je aj 

pre ženy trpiace zvýšenou hladinou cholesterolu. Ženám, ktoré podstúpili hysterektómiu 

(operačné odstránenie maternice) spolu s odstránením vaječníkov (pôvodný zdroj estrogénov) 

sa tiež podáva táto liečba, aby sa prípadné problémy znížili na minimum. Hormonálna 

substitučná terapia sa odporúča aj vtedy, ak sa v rodinnej anamnéze ženy vyskytla rakovina 

hrubého čreva. Veľmi priaznivo pôsobí na ženy trpiace depresívnymi stavmi, bolesťami 

hlavy, problémami s koncentráciou alebo závratmi. Úspešnosť liečby pri týchto problémov je 

viac ako 90 %. Hormonálna liečba pomerne rýchlo odstraňuje vaginálne a urologické 

príznaky vrátane niektorých druhov močovej inkontinencie (samovoľný únik moču). Taktiež 

zabraňuje vzniku a recidívam infekcie močovej sústavy. 

Hormonálna substitučná terapia sa neodporúča ženám, ktoré prekonali rakovinu 

prsníka. Ak žena trpí pretrvávajúcim ochorením pečene, táto liečba je pre ňu nevhodná. 

Hormonálna substitučná terapia sa neodporúča ani vtedy, keď sa žene počas tehotenstva alebo 

počas užívania antikoncepčných tabletiek vytvorili krvné zrazeniny v nohách, pľúcach alebo 

očiach. Táto liečba ja absolútne kontraindikovaná pri rakovine endometria (sliznica 

maternice).  

Pri užívaní hormonálnych tabletiek sa u niektorých žien môžu objaviť hlavne na 

začiatku liečby vedľajšie účinky, ktoré sa väčšinou dajú zvládnuť a odstrániť. Medzi 

najčastejšie vedľajšie účinky patrí citlivosť prsníkov, bolesť hlavy alebo nevoľnosť. 

Hormonálna substitučná terapia efektívne redukuje depresívnu náladu 

u postmenopauzálnych žien a riziko demencie. 

 

Alternatívna medicína 

Hoci hormonálna substitučná terapia je spôsob, ktorý lekári odporúčajú najčastejšie, 

alternatívna medicína ponúka mnoho ďalších možností. Alternatívna medicína nie je 

akceptovaná vedeckou medicínou, a to najmä preto, že jej techniky obvykle nie sú vedecky 

preskúmané a objektívne analyzované. Patrí sem: naturopatia, arómaterapia, homeopatia, 

fytoterapia a iné. 
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Fytoestrogény 

Fytoestrogény predstavujú pestrú skupinu prírodných zlúčenín obsiahnutých 

v rastlinách a u človeka sú charakteristické afinitou k estrogénovým receptorom (ER). 

Štrukturálne sa podobajú 17β-estradiolu, ale nie sú to steroidy, ale polyfenolové zlúčeniny.  

Fytoestrogény majú priaznivý vplyv na funkciu rôznych enzýmov, proteosyntézu, 

angiogenézu či oxidáciu lipidov.  

K najznámejším skupinám fytoestrogénov zaraďujeme izoflavonoidy a lignány. 

Izoflavonoidy majú priaznivý vplyv na hladinu lipidov v krvi a chránia tak pred vznikom 

aterosklerózy, nachádzajú sa hlavne v strukovinách (fazuľa, sója). Lignány sú obsiahnuté v 

rôznych obilninách a olejových semenách, ale aj v raži, brokolici a špenáte. 

Fytoestrogény sa nachádzajú v bylinách ako napr. Angelica sinensis, Damiána, 

Cimicifuga racemosa, prostredníctvom ktorých pomáhajú zmierňovať príznaky menopauzy, 

preventívne pôsobia proti rozvoju osteoporózy, cukrovky, nádorových a srdcovo-cievnych 

ochorení. Zlepšujú i kognitívne funkcie ako je učenie, krátkodobá pamäť a pozornosť. Majú 

vplyv na aktiváciu senzomotorických funkcií, ako je jemný hmat, sluch, čuch, motorická 

aktivita. Fytohormonálna terapia sa považuje za bezpečnú alternatívu hormonálnej 

substitučnej terapie, najmä u žien, ktoré takúto liečbu netolerujú, majú genetickú 

predispozíciu na vznik nádorových ochorení, ale aj u takých, ktoré jednoducho liečbu 

hormónmi z rozličných dôvodov odmietajú. 

 

8. Genetické faktory a menopauza 

 
Genetické faktory a ich vplyv na ochorenia asociované s menopauzou 
(Zdroj: Massart et al. 2001) 

 

Medzi hlavné postmenopauzálne zdravotné problémy sa zaraďujú ateroskleróza, 

osteoporotické zlomeniny a demencia/Alzheimerova choroba. Za uvedené zdravotné 

komplikácie sú zodpovedné najmä nízke hladiny estrogénov typické pre postmenopauzálne 

obdobie. Komplikácie spojené s posmenopauzálnym obdobím nie sú univerzálne a 

nevyskytujú sa u každej jednej ženy, čo poukazuje na multifaktoriálnu povahu týchto 

ochorení. Z toho dôvodu sa predpokladá, že nielen environmentálne, ale aj genetické faktory 

 prispievajú k fenotypickému prejavu daného ochorenia. 

V prípade monogénnych ochorení, akými sú endokrinná neoplázia (MEN), familiárna 

adenomatózna polypóza (FAP) alebo familiárna Alzheimerova choroba (FAD), sa mutácia 

v jednom géne jednoznačne prejaví vo fenotype. Tieto typy  genetických chorôb sú vzácne 

a hoci sú dôležité pre svojich nositeľov, nie sú až tak významné z hľadiska všeobecného 

verejného zdravia populácie. Rozdiely vo výskyte väčšiny chronických ochorení, ktoré sa 

v populácii prejavujú pomerne často, nie sú spôsobené odlišnými alelami v jednom géne, ale 

na fenotypový prejav vplýva pomerne veľa rôznych génov, pričom každý z nich má niekoľko 

variantov/alel. Tento fakt, prispieva k celkovej variabilite telesných znakov v populácii (bez 

konkrétneho jedného génu, ktorý by mal významný vplyv na daný znak). 

Okrem toho, že boli úspešne identifikované gény zodpovedné za zriedkavé familiárne 
syndrómy, doposiaľ nie sú detajlne preskúmané početné gény zodpovedné za častejšie 

ochorenia (nepodliehajúce mendelistickej dedičnosti), v prípade ktorých je fenotyp 

výsledkom aditívneho efektu génov malého účinku. Existuje približne 30 000 funkčných 

génov ľudského genómu s rôznymi funkčnými variantami, preto je problematické 

kvalifikovať a kvantifikovať genetické komponenty daného fenotypového znaku. Je 
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pravdepodobné, že celková analýza génov v genóme predstavuje správny prístup k 

pochopeniu ľudskej dedičnosti komplexných vlastností. 

Kandidátske gény, ktoré kódujú proteíny so známou funkciou, môžu aspoň čiastočne 

vysvetliť patogenézu alebo náchylnosť k určitému ochoreniu. Zmenená funkcia proteínu 

môže poukazovať na prítomnosť genetického polymorfizmu. Pojem genetický polymorfizmus 

znamená prítomnosť dvoch alebo viacerých aliel na lokuse génu s frekvenciou v populácii ≥ 1 

%. Polymorfizmus sa môže vyskytovať v kódujúcej alebo nekódujúcej oblasti génu a môže 

byť spôsobený substitúciou, deléciou alebo „crossing-overom“ jednej bázy alebo dlhšej 

sekvencie DNA. Niektoré polymorfizmy samé o sebe nemusia byť príčinou zásadných zmien 

vo fenotype, zatiaľ čo iné môžu mať vplyv na funkciu alebo koncentráciu kódovaného 

proteínu. Je pravdepodobné, že niektoré polymorfizmy predstavujú vyššie riziko rozvoja 

chronických ochorení - osteoporózy,  Alzheimerovej choroby a ischemickej choroby srdca, čo 

potvrdili mnohé asociačné štúdie. 

 

Genetické polymorfizmy a osteoporóza 

 

Napriek tomu, že na kostnú denzitu výrazne vplývajú environmentálne faktory, akými 

sú strava a cvičenie, genetické faktory zohrávajú tiež významnú úlohu. V prípade patogenézy 

osteoporózy sú zodpovedné za 50 až 70% inter-individuálnej variability v hustote kostnej 

hmoty. Je pravdepodobné, že kostná hmota je pod kontrolou veľkého množstva génov, z 

ktorých mnohé majú len malý vplyv na kostnú denzitu. V súčasnosti je už známych niekoľko 

kandidátskych génov, ktoré významne prispievajú k variabilite kostnej denzity medzi 

jedincami (Tab. 8).  

 

Gén pre receptor vitamínu D (VDR gén) 

Prvým objaveným kandidátskym génom so signifikantným vplyvom na kostnú denzitu 

je gén pre VDR (receptor pre vitamín D). Gén VDR má niekoľko polymorfných miest. 

Ukázalo sa, že polymorfizmus prítomný v intróne 8 (BsmI RFLP) je u austrálskej populácie 

asociovaný s hustotou kostnej hmoty. Súčasná meta-analýza, ktorá zahŕňala výsledky zo 16 

rôznych štúdií, preukázala menší vplyv polymorfizmu v génovej oblasti 3' UTR na hodnoty 

BMD. V exóne 2 je prítomný ďalší VDR polymorfizmus (ATG/ACG), ktorý je možné 

detekovať restrikčnou endonukleázou FokI (FokI RFLP). Uvedený polymorfizmus je 

zodpovedný za rozdiel v dĺžke polypeptidového reťazca medzi dominantnými a recesívnymi 

homozygotmi. Krátka forma – chýbajú tri aminokyseliny (u dominantného homozygota) je 

zodpovedná za 1,7-krát vyšší nárast transkripčnej aktivity génu VDR, čo má pravdepodobne 

pozitívny vplyv na kostnú denzitu. Mexicko-americké postmenopauzálne ženy s recesívnym 

genotypom (ff) majú nižšiu kostnú denzitu v bedrovej kosti v porovnaní so ženami 

s dominantným genotypom FF. Tento vzťah bol potvrdený aj v japonskej, severo-americkej 

a talianskej populácii, nebol preukázaný u francúzskych a švajčiarskych žien. 

  

Gén pre estrogénový receptor (ESR gén)  (Zdroj: Omelka et al. 2010) 

Estrogény interakciou s receptormi v cieľových bunkách kosti a iných tkanív regulujú 

rast a vývoj kostnej hmoty, preto mutácie v géne pre estrogénový receptor môžu zohrať 

dôležitú úlohu pri vzniku osteoporózy. Myši, u ktorých bol ESR gén inaktivovaný pomocou 

génového knockoutu, mali zníženú hodnotu BMD v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Osteoporóza bola tiež pozorovaná u muža s nefunkčným ESR génom následkom mutácie. 

Uvedené zistenia zahájili výskum vzťahov medzi polymorfnými miestami v lokuse 

ESR a BMD. Sleduje sa TA repetitívny polymorfizmus v promotorovej oblasti 1174 bp pred 

prvým exónom. Alela C (12 repetícií) sa spája s nižšou BMD a vyššou koncentráciou 
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markerov osteoresorpcie u postmenopauzálnych japonských žien a u americkej populácie. 

Ďalšie štúdie potvrdili vzťah TA  repetície a BMD v populáciách Európy a južnej Číny. 

Závery však boli protichodné: kým v európskych populáciách počet TA repetícií koreloval 

s BMD (vyšší počet repetícií bol asociovaný s vyššou BMD), v čínskej populácii sa 

zaznamenal opačný efekt. Zvýšené riziko vzniku fraktúry, resp. osteoporózy majú jedinci 

európskych populácií s 11-18 TA repetíciami a jedinci čínskej populácie s počtom repetícií 

vyšším ako 20.  

V súvislosti s osteoporózou sa intenzívne sledujú aj ESR polymorfizmy v prvom 

intróne ESR génu. Uvedené polymorfizmy sa najčastejšie označujú  PvuII (T→C) a XbaI 

(A→G), na základe označenia restrikčných enzýmov používaných na ich detekciu. Vzťah 

týchto polymorfizmov k BMD bol zaznamenaný v mnohých štúdiách. Homozygotné 

genotypy XX (XbaI) a pp (PvuII) sú pozitívne asociované s vyššou hodnotou BMD 

v porovnaní s genotypmi xx a PP u ázijských populácií. Na druhej strane, je známych 

niekoľko štúdií, ktoré vzťah medzi PvuII a XbaI nezaznamenali. Podobné analýzy boli 

uskutočnené aj v Európe, USA a Austrálii (kaukazoidné biele populácie). Kým v belgickej, 

dánskej, talianskej a austrálskej sa nezistil vplyv týchto polymorfizmov na BMD, štúdie 

z USA a Holandska zaznamenali signifikantné asociácie genotypov pp a xx so znížením 

BMD. Na druhej strane, v škótskej a ruskej populácii bol so zníženou BMD asociovaný 

haplotyp Px. Protichodné závery jednotlivých štúdií podmienili realizáciu metaanalýzy 30-

tich štúdií, ktorá potvrdila pozitívny vplyv XX genotypu XbaI polymorfizmu na BMD. 

Treba poznamenať, že z viacerých štúdií vyplýva, že jedinci s vyššou BMD mali tiež 

vyšší kostný obrat a vyššie straty hmoty kostí. Rozdiely v BMD medzi genotypmi sa s vekom 

znižovali a v neskorej postmenopauzálnej fáze sa už nevyskytovali. Je to jedna z možných 

príčin rozporných výsledkov zo štúdia týchto polymorfizmov. Inou príčinou rozporných 

výsledkov je, že genotypy pp a xx môžu byť relatívne menej afinitné k estrogénom než 

genotypy PP a XX, ktoré sú tak pod ich väčším „ochranným“ vplyvom. Pozitívne a negatívne 

asociácie genotyp-BMD by tak mohli byť závislé od koncentrácie cirkulujúcich estrogénov. 

 

Gén pre kolagén typu I (COLIA1 gén) (Zdroj: Omelka et al. 2010) 

Kolagén typu I je hlavný štruktúrny proteín kostí. Jeho molekula obsahuje tri helikálne 

usporiadané reťazce (dva α1 a jeden α2 reťazec), ktoré sú kódované génmi COLIA1 

a COLIA2. Bol odhalený G→T polymorfizmus v prvom intróne COLIA1 génu v mieste 

väzby transkripčného faktora Sp1 (uvedený polymorfizmus sa preto označuje aj Sp1 

polymorfizmus). Rozsiahle metaanalýzy 16 resp. 13 štúdií, potvrdili pozitívny vzťah SpI 

polymorfizmu k BMD. Najväčšiu hodnotu BMD zaznamenal genotyp GG, najmenšiu genotyp 

TT. Genotypy GT a TT boli vo vyššej frekvencii prítomné u pacientov s osteoporózou.  
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Tab. 8 Polymorfizmy v kandidátskych génoch vo vzťahu s osteoporózou 

 
 

Genetické polymorfizmy a Alzheimerova choroba (AD) 

Hoci, AD je len jednou z asi 70 rôznych foriem demencie, je jej najčastejšou príčinou 

a predstavuje asi 2/3 všetkých prípadov demencie. V rozvoji AD zohrávajú genetické faktory 

významnú úlohu. Viaceré genetické štúdie viedli k identifikácii mnohých potenciálnych 

genetických rizikových markerov (Tab. 9). Jedným z najviac sledovaných génov vo vzťahu 

k AD je gén pre apolipoproteín E (APOE), konkrétne polymorfizmus APOE 2/3/4. Viaceré 

štúdie potvrdili negatívny vplyv alely APOE*4 na rozvoj AD.  

Gén APOE je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 19 v rozpätí 3,7 kb. Gén 

tvoria štyri exóny a tri intróny. Najvýznamnejšie alely génu APOE sú označované APOE*2, 

APOE*3, APOE*4. Kombináciou týchto troch aliel môže vzniknúť šesť odlišných genotypov. 

Génové produkty sú tri homozygotné E*2/2, E*3/3, E*4/4 a tri heterozygotné E*3/E, E*4/2, 

E*4/3. SNP polymorfizmus v géne APOE je charakterizovaný bodovou substitúciou dvoch 

nukleotidov v DNA reťazci (T→C a C→T ), ktoré spôsobujú zámenu aminokyselín cysteínu 

za arginín v pozíciách 158 a 112, dôsledkom čoho sú odlišné vlastnosti ich produktov. 

Najčastejšie izoformy proteínu apoE sú E2, E3 a E4. Izoforma E2 obsahuje v oboch pozíciách 

cysteín, E3 obsahuje v pozícii 112-cysteín a v pozícii 158-arginín a E4 obsahuje v oboch 

pozíciách arginín. 

Corder et al. ako prví v roku 1993 zaznamenali vzťah medzi ApoE a AD. Riziko 

vzniku AD sa vplyvom APOE*4 môže zvýšiť až o 70% a priemerný vek dožitia znížiť o 16 

rokov. Priemerný vek nástupu AD je 68 rokov u pacientov s dvoma alelami E4, 77 rokov s 

jednou alelou E4. U ľudí bez alely E4 je vek nástupu AD 85 rokov. Alela E4 je všeobecne 

považovaná za najsilnejší rizikový faktor nástupu AD spolu s vekom, pričom alela E2 môže 

mať ochranný vplyv a oddialiť, prípadne zabrániť nástupu choroby. Lanfelt et al. (1995) 

porovnávali frekvencie APOE*4 u dizygótnych dvojčiat a dospeli k záveru, že u pacientov s 

AD bola zvýšená frekvencia APOE*4. Na druhej strane, Osuntokun et al. (1995) nezistili 

žiadnu asociáciu medzi APOE*4 a AD u starších obyvateľov Nigérie, naopak zistili silnú 

asociáciu tejto alely a AD u Afroameričanov z Indianapolis. Podľa Levy-Lahad et al. (1995) 

nebola zistená asociácia veku a APOE*4 na vznik AD typu 4 prítomnej u nemeckej populácie 
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alebo AD typu 3 a uvádzajú že niektoré formy AD, ktoré vznikajú v skoršom veku nemusia 

byť ovplyvňované APOE.  

Ovariálne zlyhanie spojené s menopauzou a estrogénovým deficitom je asociované s 

kognitívnymi a afektívnymi poruchami a vedie ku zvýšenému riziku AD. Na druhej strane, 

estrogény spôsobujú redukciu rizika rozvoja AD. Väčšina pozitívnych estrogénových účinkov 

je sprostredkovaná cez estrogénové receptory, ktorých funkcia a expresia môže byť 

modifikovaná DNA polymorfizmami. Existuje interakcia medzi polymorfizmami v géne pre 

ERα  a APOE*4, ktoré spoločne ovplyvňujú náchylnosť k rozvoju AD. 

  
Tab. 9 Polymorfizmy v kandidátskych génoch vo vzťahu s Alzheimerovou chorobou 
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Genetické polymorfizmy a ischemická choroba srdca (ICHS). 

Multifaktoriálna patogenéza infarktu myokardu (IM), hlavná príčina kardiovaskulárnej 

mortality, zahŕňa kombináciu environmentálnych a genetických faktorov. Úloha dedičnosti je 

silne podporovaná prediktívnou hodnotou rodinnej anamnézy predčasného IM . V súčasnosti 

je známych niekoľko génov, ktoré ovplyvňujú patogenézu infarktu myokardu. 

 Zoznam polymorfizmov v kandidátskych génoch asociovaných s kardiovaskulárnymi 

ochoreniami je znázornený v tabuľke 10. Asociačné štúdie, ktoré sledovali polymorfizmy 

génov podieľajúcich sa na homeostáze, tonuse ciev, metabolizme homocysteínu alebo tukov 

a ich vplyve na IM, uvádzajú konfliktné výsledky. Avšak, väčšina štúdií sa zhoduje na vplyve 

polymorfizmov v géne pre ACE (angiotenzín konvertujúceho enzým) a eNOS (endotelová 

syntáza oxidu dusnatého) na výskyt ISCH. 

Gén pre ACE je lokalizovaný na 17. chromozóme v pozícii 17q23.3, pričom asi 17000 

nukleotidov je usporiadaných do 26 exónov a 25 intrónov. Exóny kódujú približne 4 300 

nukleotidov dlhú mRNA, prepisom ktorej vzniká 1 306 aminokyselín dlhý ACE polypeptid 

(vrátane 29 aminokyselín signálneho peptidu). ACE ovplyvňuje metabolizmus angiotenzinu II 

a bradykínu. Tento gén katalyzuje premenu angiotenzínu I (neaktívny dekapeptid) na 

angiotenzin II (oktapeptid) s vazokonstrikčnými účinkami. Bradykinín je štiepený ACE na 

neaktívny kinín, je významným vazodilatátorom a má inhibičný účinok na proliferáciu buniek 

hladkého svalstva. ACE teda ovplyvňuje vazodilatáciu kardiovaskulárneho systému a reguluje 

svalový tonus a elektrolytickú rovnováhu. 

V géne bolo popísaných niekoľko polymorfizmov, pričom najčastejšie sledovaným je 

inzerčno - delečný polymorfizmus (I/D) charakterizovaný prítomnosťou -inzercia (I) alebo 

chýbaním - delécie (D) 287 bp fragmentu opakujúcich sa Alu sekvencií v intróne 16. Hladina 

ACE je stabilná u každého jednotlivca, ale interindividuálne sa líši, pričom homozygoti D/D 

majú hladinu enzýmu ACE takmer dvojnásobnú oproti homozygotom I/I. V mnohých 

štúdiách bola pozorovaná asociácia ACE I/D polymorfizmu s hypertenziou, diabetes mellitus 

a infarktom myokardu. Jednoznačnú rizikovosť alely D sa nepodarilo preukázať. Dá sa iba 

konštatovať, že delečná alela je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, aj keď nie 

tak silným ako sa pôvodne predpokladalo. 

Vo vzťahu k esenciálnej hypertenzii boli skúmané genetické predispozície na úrovni 

endoteliálnych faktorov, ako sú endoteliálna syntetáza NO (eNOS alebo NOS3). V géne pre 

eNOS bolo popísaných päť polymorfizmov, ktoré modulujú riziko hypertenzie a ochorenia 

koronárnych artérií. Zvlášť silne bol s koronárnou aterosklerózou a s infarktom myokardu 

asociovaný polymorfizmus Glu298Asp eNOS (T894G, 7. exón), ktorý ovplyvňuje bazálnu 

produkciu NO. Homozygoti TT (Asp298) v porovnaní s homozygotmi tt (Glu298) majú 

vyššie riziko ischemickej choroby srdca (OR=4.2) a infarktu myokardu (OR=2.5). Prítomnosť 

iného polymorfizmu eNOS 27-bp-opakovaní v štvrtom intróne je nezávislým rizikovým 

faktorom IM, dokonca aj u ľudí bez prítomných „tradičných“ KVO rizikových faktorov.  

Protektívne účinky estrogénov na kardiovaskulárny systém sú sprostredkované najmä 

cez ich pozitívny účinok na metabolizmus lipidov a na cievnu stenu. Vyššia koncentrácia 

estrogénov u žien, je považovaná za príčinu  pomalšieho rozvoja aterosklerózy ako u mužov 

rovnakého veku. Niektoré varianty génu pre ERα sú asociované s väčším počtom silne 

zúžených koronárnych tepien, s prítomnosťou početných lézií a s výraznejšou kalcifikáciou 

koronárnych tepien.  
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Tab. 10 Polymorfizmy v kandidátskych génoch vo vzťahu s ischemickou chorobou srdca 

 
 

Genetické faktory a vek nástupu prirodzenej menopauzy 
(Zdroj: He a Murabito 2014) 

 

Kandidátske gény a vek NPM 

Prvé štúdie kandidátskych génov, ktoré sledovali gény zahrnuté do biosyntézy 

a metabolizmu estrogénov a vaskulárnej homeostázy a ich vplyv na vek NPM, nepriniesli 

jednoznačné výsledky. V roku 1999 bola publikovaná práca, ktorá odhalila pozitívny vzťah 

medzi ESR1 (ERα) polymorfizmom a skorším nástupom menopauzy. V novších prácach 

z rokov 2003 až 2006, tento vzťah nebol potvrdený. Na druhej strane, polymorfizmy v génoch 

pre rôzne typy cytochrómov P450 (CYP), napr. polymorfizmy v génoch CYP1B1 a 

CYP19A1, boli pozitívne asociované s nástupom menopauzy v mnohých štúdiách. Výsledky 

prác zameraných na sledovanie vzťahov medzi génmi zahrnutými do vaskulárnych procesov 

(F5, APOE, NOS3) a vekom nástupu menopauzy, nepriniesli žiadne jednoznačné závery a je 

nevyhnutné ich potvrdiť ešte v ďalších genetických štúdiách.  

V rámci rozsiahlej štúdie kandidátnych génov s názvom „Women’s Genome Health 

Study“ a „Nurses’ Health Study“, bolo sledovaných 25 000 žien a vyšetrených 278 rôznych 

génov so vzťahom k nástupu menopauzy. Uvedená štúdia použila celo-genómový prístup 

a vyšetrila známe genetické polymorfizmy v kandidátskych génoch (vrátane regulačných 

a kódujúcich oblastí génov), viacnásobným testovaním boli identifikované štatisticky 

signifikantné asociácie medzi polymorfizmami a nástupom menopauzy. Zo všetkých 

vyšetrovaných kandidátskych génov, len 16 z nich významne vplývalo na nástup menopauzy. 

Jeden SNP polymorfizmus v géne FSHB bol pozitívne asociovaný s vyšším vekom nástupu 

menopauzy. Gény zodpovedné za predčasné ovariálne zlyhanie sú tiež asociované s vekom 
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nástupu menopauzy. Tabuľka 11 uvádza kandidátske gény, ktorých polymorfizmy sú 

signifikantne asociované s vekom nástupu prirodzenej menopauzy. 

 
 Tab. 11 SNP bodové polymorfizmy v kandidátskych génoch asociované s vekom nástupu prirodzenej 

menopauzy. 

 
 

GWAS štúdie a vek NPM 

V súčasnosti rozsiahle genómové štúdie tzv. GWAS (genome-wide association 

stusies) identifikovali niekoľko genetických lokusov, ktoré sú asociované s vekom nástupu 

menopauzy (Tab. 12). V týchto štúdiách, bola menopauza  definovaná ako prirodzené 

ukončenie menštruácie trvajúce viac ako 12 mesiacov, údaje o reprodukčných 

charakteristikách boli získané pomocou dotazníka.  Ženy po hysterektómii, ooforektómii, po 

nástupe menopauzy v dôsledku chemoterapie, či ožarovania, užívajúce hormonálnu 

substitučnú terapiu alebo perorálnu antikoncepciu boli z výskumov vylúčené. Projekt 

„Framingham Heart Study 100K“ bola prvou GWAS štúdiou zameranou na vek nástupu 

menopauzy. Z toho dôvodu, že veľkosť projektu bola limitovaná a projekt pokrýval len 

menšiu oblasť genómu (genotypovanie vykonané pomocou 100K Affymetrix GeneChip), 

bolo determinovaných len niekoľko asociácií, ktoré nemajú rozsiahly genómový GWAS 

význam. V rámci uvedenej štúdie bolo zistené, že SNP v géne FOXO3 je asociovaný s vekom 

nástupu menopauzy. Tento gén je zapojený do smrti oocytov a prispieva k vyčerpaniu 

ovariálnych folikulov u myší. V rámci dvoch amerických štúdií „Nurses’ Health Study and 

the Women’s Genome Health Study“, ktoré sledovali populáciu európskeho pôvodu, boli 

identifikované nové SNP v štyroch lokusoch, 20p12.3 (gén MCM8), 19q13.42 (gén BRSK1), 

5q32.2 (gény UIMC1 a HK3) a 6p24 (gén SYPC2L). Uvedené SNP polymorfizmy vysvetľujú 

2,69% variancie zistenej v prípade veku nástupu menopauzy, čo poukazuje na fakt, že jej 

nástup ovplyvňuje oveľa viac génov. V rámci štúdie  „Rotterdam Study and the TWINS UK 
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Study“ sledovali 3000 žien európskeho pôvodu, odhalili ďalšie SNP v lokusoch 20p12.3, 

19q13.4 a 13q34 (gén ARHGEF7). V rámci meta-analýzy, ktorá sledovala 40 000 žien 

európskeho pôvodu, bolo spracovaných 22 rôznych štúdií zameraných na vzťah genetických 

faktorov a veku nástupu menopauzy. Identifikovali 13 nových lokusov zapojených do 

somatického a reprodukčného stranutia, ktoré spolu so 4 lokusmi identifikovanými 

v predchádzajúcich štúdiách, vysvetľujú  2.5–4.1% variancie veku nástupu menopauzy. 

 
Tab. 12 Nové lokusy asociované s vekom nástupu menopauzy identifikované z GWAS štúdií 
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