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|  zdrowie

Andropauza i menopauza 
- różnice i podobieństwa

Menopauza, inaczej 
klimakterium, przekwitanie, 
oznacza koniec 
miesiączkowania, a ostatnie 
krwawienie oznacza zakończenie 
okresu reprodukcyjnego 
w życiu kobiety. Po 50 roku 
życia u mężczyzn spada 
znacznie poziom androgenów. 
Sama nazwa „andropauza” 
jest negowana przez 
endokrynologów. Mężczyźni 
zachowują bowiem często 
płodność i czynność 
hormonalną gonad, czyli 
jąder. Spadek testosteronu 
i dehydroepiandrosteronu, 
a także hormonu wzrostu 
i melatoniny prowadzą 
do pogorszenia procesów 
fizycznych, umysłowych oraz 
zmniejszenia aktywności 
seksualnej. Wraz ze spadkiem 
poziomu testosteronu 
u niektórych mężczyzn 
występują objawy, które 
obejmują zmęczenie, osłabienie 
i depresję.

Bezpłatne webinary
zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę wdowczyk-Murfitt webinaria, 
z których dowiecie się więcej o zdro-
wym odżywianiu i wzmacnianiu 
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 

 www.londonspark.org.uk
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Tekst powstał w ramach projektu ‘Strengthening Polish families – strengthening 
Brent community’, dofinansowanego przez London Borough of Brent.

W
  ra d z e n i u  s o b i e 
z andropauzą, podob-
nie jak z menopauzą, 
pomocna jest dba-
łość o zdrowie, ale nie 

w rozumieniu łykania tabletek, a poprzez 
aktywny i zdrowy styl życia.

w przeciwieństwie do menopauzy 
u kobiet, kiedy produkcja hormonów cał-
kowicie ustaje, spadek poziomu testoste-
ronu u mężczyzn jest procesem wolniej-
szym. Jądra, w przeciwieństwie do jaj-
ników, nie kończą produkcji substancji 
potrzebnych do wytwarzania testoste-
ronu. zdrowy mężczyzna może być w sta-
nie dostarczyć spermy w wieku 80 lat, 
lub później.

Podstawowe różnice między 
menoPauzą i androPauzą
Przede wszystkim andropauza nie wystę-
puje u wszystkich mężczyzn, natomiast 
menopauza dotyczy każdej kobiety 
po pięćdziesiątym roku życia. Andropauza 
dotyczy zaledwie około 10% pięćdziesię-
ciolatków. wskaźnik ten jednak rośnie 
w miarę starzenia się i w wieku osiem-
dziesięciu lat jest nią zagrożonych już 
50% mężczyzn. Kolejną różnicą jest fakt, 
że menopauza dotyka wszystkie kobiety 
bez względu na tryb życia i stan zdrowia, 
z kolei andropauza „dopada” w przewa-
żającej większości tych mężczyzn, któ-
rzy prowadzą niezdrowy tryb życia: piją, 
palą, źle się odżywiają, mają mało ruchu. 
zespół męskich dolegliwości nie posiada 
jednego momentu kulminacyjnego, tak jak 
w przypadku klimakterium – zaprzesta-
nie miesiączkowania. dodatkowo andro-
pauza jest związana nie tylko z zaburze-
niem wydzielania męskich hormonów, 
ale także z osłabieniem pracy ważnych 
narządów, takich jak serce, nerki, wątroba 
oraz układ nerwowy.

Najpowszechniejszym objawem 
andropauzy jest impotencja, ale nie można 
jej porównywać do zaniku zdolności roz-
rodczych przez kobietę. Przede wszystkim 
impotencja, choć prowadzi do niezdolno-

ści posiadania potomstwa, jest zjawiskiem 
odwracalnym. zanik owulacji jest nieod-
wracalny, ale kobieta może bez przeszkód 
dalej utrzymywać kontakty seksualne 
z partnerem.

wsPólny mianownik 
menoPauzy i androPauzy
oba te stany dolegliwości mają ze sobą 
coś wspólnego. Andropauza i menopauza 
naturalnie zachodzą po pięćdziesiątym 
roku życia i diagnozuje się je na podsta-
wie charakterystycznych cech, zebranych 
w wywiadzie oraz badania poziomu hor-
monów. Co ciekawe, symptomy andro-
pauzy mogą być w pewnej części podobne 
do objawów menopauzy: mężczyzna może 
odczuwać uderzenia gorąca, mieć zaburze-
nia snu, napady złego nastroju i brak zado-
wolenia z życia, obniżony popęd płciowy, 
odczuwać ciągłe zmęczenie i brak energii 
oraz obserwować znaczny przyrost tkanki 
tłuszczowej.

sPosoby na sPowolnienie 
Procesu starzenia u kobiet 
i mężczyzn
odpowiedni styl życia, aktywność 
fizyczna, suplementacja i dbanie o skórę 
mogą znacznie spowolnić procesy sta-
rzenia. Należy jednak pamiętać, że nie 
ma żadnego eliksiru, zapewniającego 
długowieczność, ani cudownej metody, 
która pozwoli nam się szybko odmłodzić. 
To, w jaki sposób będziemy się starzeć 
i  jaki będzie nasz stan zdrowia w śred-
nim wieku, w dużej mierze zależy od tego, 
jak żyjemy i odżywiamy się od najmłod-
szych lat.

dieta
Chcąc jak najdłużej cieszyć się mło-
dym wyglądem, powinniśmy posta-
wić przede wszystkim na warzywa 
i owoce, pełne nie tylko składników 
odżywczych, ale także antyoksydan-
tów – związków, które skutecznie wal-
czą z wolnymi rodnikami, odpowie-
dzialnymi m.in. za procesy starzenia się 

i rozwój nowotworów. warto ograni-
czyć natomiast czerwone mięso, pro-
ste cukry i węglowodany. Lepiej sięgać 
po pełne ziarno, kasze, zdrowe kwasy 
tłuszczowe omega-3, produkty orga-
niczne i wodę.

ruch
regularna aktywność fizyczna pozwala 
nie tylko utrzymać zdrową, optymalną 
masę ciała, ale także zmniejsza ryzyko 
wielu chorób cywilizacyjnych.

używki
Alkohol i papierosy są wyjątkowo nie-
zdrowe, przyspieszają procesy starzenia 
choćby poprzez uszkadzanie włókien 
kolagenowych czy utrudnianie pracy 
wielu narządów wewnętrznych.

zanieczyszczenia Powietrza
A także praca w szkodliwych warun-
kach sprzyjają starzeniu się organizmu. 
Mogą też powodować wiele istotnych 
problemów ze zdrowiem, jak np. cho-
roby układu oddechowego czy krwio-
nośnego, jak również nowotwory. 
Nasz skóra również reaguje intensyw-
nie na działanie szkodliwych substan-
cji znajdujących się w powietrzu. warto 
więc unikać wdychania wszelkich tok-
syn.

suPlementy
warto też sięgnąć po suplementy diety, 
np. kolagen czy witaminę C. Pierwszy 
suplement wspomaga odbudowę włó-
kien kolagenowych, a więc poprawi 
wygląd zewnętrzny, ale też pozytyw-
nie wpłynie na kości, mięśnie i stawy. 
witamina C jako naturalny antyoksy-
dant będzie walczyć z wolnymi rodni-
kami. warto też rozważyć suplementa-
cję alg – sięgnąć po spirulinę lub chlo-
rellę. Mikroalgi słyną ze swoich właści-
wości detoksykacyjnych, czyli zdolności 
do usuwania toksyn z organizmu. im 
mniej znajduje się ich w organizmie, 
tym lepiej funkcjonuje.
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