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SEXUÁLNÍ ŽIVOT ŽEN

PO MENOPAUZE

Když už ženy nemají své dny… 



SEX V KLIMAKTERIU A V POSTMENOPAUZE



STÁŘÍ A SEX

Jste staří a končíte se životem, takže byste také měli 

ukončit svůj sexuální život“ (Calderone 1971). 

NENÍ TOMU TAK ! 

I když fyzické změny způsobené stárnutím patrně 

ovlivňují náruživost mužů i žen, pro mnoho seniorů 

zůstává sexualita důležitým a naplňujícím 

aspektem života.

Pohlavní život ve stáří je tabu, o kterém se mlčí.



JAK TO VLASTNĚ JE ?

• Důchod  = vyhořelost, brblání a mrzuté chování ? 

• NE – Nepodléhejte předsudkům !!! 

• Sex je ve stáří daleko podstatnější a častější 

aktivitou, než si mladí myslí.

• Mýtus bezpohlavního stáří (Haškovcová 1989), patří 

mezi klasické a nejhlouběji zakořeněné mýty o stáří, 

jejichž důsledky, bez ohledu na jejich zdroje, 

můžeme vysledovat i v dalších oblastech života.



SEXUÁLNÍ ATRAKTIVITA KLESÁ S VĚKEM

• Nepřímá úměra věku a sexuální přitažlivosti je 

neúprosná. 

• Muže přitahují mladé plodné ženy – evoluční logika

• Ženská plodnost závisí na věku více než mužská. 

• Málokterá žena otěhotní po čtyřicítce, muž si 

zachová plodnost do vysokého věku. 

• Pokles sexuální atraktivity ženy trápí. 



SYNDROM ZAVÍRAJÍCÍCH SE  DVEŘÍ

• Syndromy zavírajících se dveří 

• Syndrom prázdného hnízda – právě v této době. 

• Stárnoucí páry hledají smysl dalšího společného 

soužití poté, co děti odešly.

• Vyžaduje to velkou trpělivost, toleranci, přemáhání 

i sebezapření !



• 73 procent lidí ve věku mezi 57 a 64 lety bylo se 

svým partnerem uplynulých dvanácti měsíců 

aspoň jednou sexuálně aktivní. 

• S věkem počet styků klesá, nicméně sex mělo 

plných 53 % lidí ve věku 65 až 74 a 26 % lidí ve 

věku od 75 do 85 let.

americký průzkum sexuality seniorů 

The New England Journal of Medicine 



• ženy prožívají dokonce „second honeymoon“ 

– zvýšený zájem o sex = hledání nových vztahů, 

touha „ještě si užít“ 

– obava ze stáří a ztráty atraktivity

SEX V KLIMAKTERIU

Čtyřicet roků je stáří mladosti. 

Padesátka je zase mladost stáří.

(VICTOR HUGO)



• vliv obezity, osteoporózy, KV poruch 

• snížená pohyblivost, zhoršené prokrvení genitálu, 

alterace celkového stavu

• pokles všech složek ženské sexuality – apetence, 

vzrušivosti, orgastické schopnosti

SEX PO MENOPAUZE

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme…

(FINSKÉ PŘÍSLOVÍ)



DEFINICE MENOPAUZY

• MENOPAUZA je termín pro definitivně poslední 

menstruaci (retrospektivně po 1 roku)

• POSTMENOPAUZA je dle WHO pak doba po posledním 

menstruačním krvácení

FSH > 40 IU/l

17-ß-estradiol < 0.1 nmol/l

Inhibin <72 IU/l



ZÁKLADNÍ POJMY



Raboch J., Sexualita v klimakteriu a postmenopauze, Moderní gynekologie       

a porodnictví, vol.15, č.1, 1995

SEX V POSTMENOPAUZE

%



MŮŽOU ZA TO HORMONY ?





OVARIUM

Malý endokrinní orgán – hraje 

klíčovou roli v životě ženy

Funkce:  - endokrinní       

- reprodukční



SEXUALITA POD VLIVEM HORMONŮ



ŽENSKÁ SEXUALITA POD VLIVEM : 

• A) sexuálních steroidů

• androgeny 

• estrogeny 

• progestiny 

• B) „nesexualních“ hormonů

• prolaktin

• oxytocin

• ADH,  ACTH, GH, TSH, kortikoidy, katecholaminy, 

parathormon, inzulín



ESTROGENY 

– zlepšují celkové emoční ladění ženy – antidepresivní 

– zvyšují sexuální apetenci

– zvýšení antidopaminergně – vzniká hyperprolaktinémie se 

snížením sexuální aktivity

– u hypoestrinních žen (po menopauze, během kojení) vzniká 

atrofická vaginitida, poruchy nálady a spánku



NÍZKÁ HLADINA ESTROGENU A 

SEXUÁLNÍ PROBLÉMY

N = 93

Sarrel PM.J Womens Health Gend Based Med. 2000;9:S25-S32

Sarrel PM. Obstet Gynecol.1990;75:26S-30S



→ atrofické změny poševní sliznice, její ztenčení

→ ztráta elasticity

→ bolest, pálení, svědění při styku

→ degenerace tukové tkáně a předkožky klitorisu

→ dříve přiměřené podněty se stávají 

nadměrnými a bolestivými

→ snížení vaginální lubrikace

SEX PO MENOPAUZE

Každý si přeje dosáhnout stáří a kdo je dosáhl, žaluje na ně!

(MARCUS TULLIUS CICERO)



• muskulogenní dysfunkce –

• m.levator ani a diafragma urogenitale

– podíl na sexuálních funkcích ženy m. 

bulbocavernosus a m. ischiocavernosus 

mimovolé rytmickéh kontrakce

zajišťují intenzivní orgasmický prožitek

hypertonie  vaginismus, dyspareunie, 

hypotonie  koitální anorgasmie

• psychogenní dysfunkce 

ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE 



• 67 letá žena                             

– 2 roky v menopauze    

– bez estrogen substituční terapie

– úbytek podkožního tuku v oblasti vulvy a labií  

– bledost uretrálního a vaginálního  epitelu                                            

– snížená vaginální lubrikace

SEX V POSTMENOPAUZE

Mládí nekoupíš - stáří neprodáš

(RUSKÉ PŘÍSLOVÍ)



• narušení kvality sexuálního života 

hysterektomií:

– u žen, které prožívají uterinní 

kontrakce během orgasmu                                                             

– zkrácením pochvy

– citlivou jizvou ve vrcholu 

poševního pahýlu

SEX PO HYSTEREKTOMII



Raboch J., Sexualita v klimakteriu a v postmenopauze,                                                

Moderní gynekologie a porodnictví, Vol.5, č.1, 1995, soubor 135 žen

SEX PO HYSTEREKTOMII



– lubrikační prostředky, taktilní stimulace

– dle zvážení gynekologa kombinovaná

substituční terapie  estrogeny + androgeny

– konzultace v sexuologické ambulanci při

přetrvávajících obtížích

SEX PO HYSTEREKTOMII



– opakující se bolest spojená se sexuálním stykem

– zánět, trauma, anomálie nebo atrofie

– někdy čistě psychosomatický problém

DYSPAREUNIE

1. VULVA

2. VAGINA

3. MALÁ PÁNEV



• vaskulogenní dysfunkce

– tzv. klitoridální a vaginální – cévně 

insuficientní syndrom (ateroskleróza 

hypogastrického, pudendálního řečiště)

• neurogenní dysfunkce – míšní léze, 

onemocnění CNS, PNS

• endokrinní dysfunkce – významné snížení 

estrogenů a testosteronu 

→  poklesu libida, sex. vzrušení a orgasmu, 

estrogeny – vliv na trofiku, senzitivitu, 

vazokongesci a sekreci genitálu

ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE



FARMAKA NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ ŽENSKOU 

SEXUALITU

– beta blokátory

– alprazolam, diazepam

– tricyklická antidepresiva

– cyproteron acetát

– parasympatolytika

– neuroleptika

– cytostatika



• hormonální terapie – estrogeny, androgeny

• perorální vasoaktivní léky – inhibitory 

fosfodiesterázy (sildenafil), apomorfin, yohinbin

• lokální vasoaktivní léky – prostaglandin E1, 

alprostadil, phentolamin

• sexuální terapie

• terapie mechanickými prostředky

LÉČBA ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE



→ alternativa HT pro ženy se sexuálními problémy

→ snižuje SHBG, zvyšuje volné androgeny, 

→ působí pozitivně na atrofii a sexualitu

→ terapeutické použití androgenů

→ v léčbě nedostatečné apetence a uspokojení

TIBOLON 



ZÁVĚR 

– JAK SI CO NEJDÉLE 

ZACHOVAT SEXUALITU?

1. Tak jako v jiných etapách života, ovlivňuje sex i ve stáří vitalita, životní styl 

a pravidelné návyky.

2. Pro zachování sexuální apetence ve stáří  je důležitá pravidelnost 

sexuálního života.

3. I ve vyšším věku je důležité si prokazovat tělesné něžnosti. Mezi partnery 

má své místo i pomazlení, a podle možnosti i normální tělesný styk. 

4. Sexualita k životu patří, nikdo rozumný však nebude posuzovat míru štěstí 

podle frekvence pohlavních styků.



Ukázkový manželský pár. Přes třicet let jim funguje 

sex, vychovali dvě děti a pořád si mají co říct.

• Čím je žena starší, tím prý je podle Dády sex důležitější. 

• "Sex s partnerem vás neustále duševně sbližuje, 

povzbuzuje psychiku a naplňuje energií. 

Stáří manželky se má rovnat polovičnímu stáří 

manžela plus sedm.
(CYRIL NORTHCOTE PARKINSON)

Sex jako boj se stářím 

propaguje sexuální symbol 

Dáda Patrasová



DĚKUJI 

ZA POZORNOST !


