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ABSTRACT:
Classic male hypogonadism is associated with known adverse effects including decreased
libido, erectile dysfunction, osteoporosis, and changes in body composition. Recently, we have
come to appreciate that reduction in serum testosterone (T) levels resulting from aging or
chronic disease or androgen deprivation therapy have consequences similar to those seen in
classic male hypogonadism which include increased fat mass, decreased lean body mass,
decreased muscle strength, and sexual dysfunction. Age-related hypogonadism is a clinical
syndrome defined as a low serum testosterone level (< 11 nmol/l) with precise clinical
symptoms. These data suggest that low T levels may represent a newly recognized
cardiometabolic risk factor. In epidemiological studies, low T is associated with obesity,
inflammation, atherosclerosis and the progression of atherosclerosis. Longitudinal
epidemiological studies showed that low T is associated with an increased cardiovascular
mortality. There is increasing evidence that T treatment improves insulin sensitivity and lipid
profiles. T may possess anti-inflammatory and anti-coagulatory properties and therefore TRT
contributes to reduction of carotid intima media thickness. Saad F. (2012) suggests that T may
have the potential to decrease cardiovascular risk in men with androgen deficiency. The
prescriptions for testosterone products for the aging male increased by over 170% in the
previous five years. Most often applied testosterone products are peroral, intramuscular and
transdermal. However, a careful monitoring of potential side effects is necessary.
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Класическият мъжки хипогонадизъм се свързва с понижено либидо, еректилна
дисфункция, остеопороза и промени в телесната композиция1. Множество епидемиологични
проучвания свързват пониженото ниво на тестостерон със затлъстяване, възпалителни
процеси и прогресираща атеросклероза. Лонгитудинални студии доказват връзката между
ниски нива на андрогените и повишен сърдечно-съдов риск. Установено е, че при хронично
приложение тестостеронът има вазодилатиращ ефект и понижава артериалното налягане,
подобрява инсулиновата чувствителност и метаболитен профил. С цел редукция на
сърдечно-съдовия риск при мъже с андрогенен дефицит Saad F. (2012) препоръчва
заместителна терапия с тестостерон (ТЗТ)2. Съществуват различни начини за тестостероново
заместване3.
1.
Лекарствени форми за парентерално приложение – предимства и
недостатъци:
Най-често прилагани форми за тестостероново заместване са 17-бета хидроксиестерите
на тестостерона, тестостерон енантат, ципронат или пропионат, въвеждани парентерално
чрез мускулни инжекции. Апликации при възрастни мъже се налагат 2-4 пъти месечно4. Тези
естери на тестостерона са безопасни, високоефективни и най-евтини. През първите няколко
дни след инжектиране на тестостеронови естери, нивото на серумния тестостерон се
увеличава до наднормено ниво и спада леко под нормата, непосредствено преди следващата
Volume III, Number 1, 2013
Medicine

202

Science & Technologies

апликация5. Големите вариации в нивото на тестостерона може да се придружават от
повишена енергичност, либидо и настроение6. Тези вариации в нивата на тестостерона могат
да доведат и до проявя на някои нежелани реакции, например еритроцитоза7. Възможно е
андрогенно заместване с ниски дози тестостерон енантат или ципронат да имат положителни
ефекти, без да се проявят нежелани реакции, но липсват данни за проведени проучвания в
тази насока8. Най-употребявани са препаратите Nebido® (Bayer Schering Pharma AG),
Testoviron Depot® (Bayer Schering Pharma AG), Testosterone Cypionate USP (Genesis
Rejunevation Drugs), Sustanon 250 (Organon Pharma).
2.
Трансдермални лекарствени форми (TTС) – предимства и недостатъци:
В момента се използват 3 вида ТТС за заместителна терапия 9,10. Те трябва да се
поставят всеки ден, но осигуряват по-физиологични нива на серумния тестостерон.
Предимство е, че лечението може незабавно да се прекрати при поява на нежелана реакция,
за разлика от депо-формите11. Лепенките Тестодерм (Testoderm TTS 6 mg/ 24ч. ALZA
Pharmaceuticals) се залепят на скротума (предварително измит, подсушен и избръснат), място
което за много пациенти е неприемливо, а на опитни животни практически неприложимо12.
Те предизвикват също така високо серумно ниво на ДХТ, което вероятно е резултат от
повишена активност на 5-алфа редуктазата в скроталната кожа13. Последици от от високото
ниво на ДХТ не са описани. Пластирите Андродерм (Androderm TTS 2,5 mg/ 24ч. Watson
Pharma) могат да се поставят и върху нескротална кожа, но използваните от тях адхезивни
ленти могат да раздразнят кожата и да предизвикат алергии14. Това може да се предотврати
чрез използване на глюкокортикоиден крем, например триамцинолон15. Тестодерм ТТС също
могат да се прилагат извън скротума и причиняват по-малко дразнене на кожата, защото са
по-малко адхезивни и не използват усилващи агенти16. Размерът им е по-голям от този на
Андродерм и прилепват по-слабо към кожата, особено при изпотяване, което е техен
сериозен недостатък17.
Pазработени са трансдермални гелове за за заместителна терапия (Androgel 1% 50 г –
Solvay Pharma; Testim 1% 50 г. – Ferring Pharmaceutical) 18,19. Ежедневната апликация на тези
хидроалкохолни тестостеронови гелове поддържа физиологични нива на серумния
тестостерон20. Дозата може да се приспособи за постигане на серумно ниво на тестостерона в
долна, средна или горна граница без значително дразнене на кожата 21. Андрогел може да
предизвика наднормено серумно ниво на дихидротестостерон (ДХТ), най-вероятно като
резултат от покриването на голяма кожна повърхност22.
3.
Лекарствени форми за перорално приложение – предимства и недостатъци
Оралните 17-алфа алкилирани андрогени /метилтестостерон/ не трябва да се прилагат
като заместителна терапия23. Те са по-малко ефективни от парентералните и
трансдермалните форми. При тяхното приложение се установява потенциално висока
хепатотоксичност и по-голямо потискане на нивото на LDL холестерол24. Извън САЩ една
форма на тестостерона – ундеканоат (Undestor caps. 40 mg – Organon), за перорално
приложение е използвана успешно в продължение на много години за заместителна терапия,
както при млади, така и при възрастни мъже с андрогенен дефицит25. За разлика от 17-алфа
алкилираните андрогени, тестостерон ундеканоат се резорбира от гастроинтестиналния
тракт. При него се избягва ефекта на първо преминаване през черния дроб, не е
хепатотоксичен26. Резорбцията му обаче е много вариабилна и зависи от приема на храна27.
За заместителна терапия има разработена и букална форма (Striant tab. bucc. 30mg – Actient
Pharma)28. Както пероралната така и букалната форма имат предимството, че лечението с тях,
ако възникнат нежелани реакции може да се спре много бързо. Недостатък е, че трябва да се
приемат на 12 или осем часа, което затруднява по-възрастните пациенти29 и влошава
участието на пациентите в лечението.
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Разработени са много форми със забавено освобождаване и удължено действие за
заместителна терапия с тестостерон /ундеканоат, сукцинат, микросфери/, които се
инжектират веднъж на няколко месеца.
4.
Тестостероновите импланти също са ефективни. Използват се в
експериментални проучвания30, както и за ТЗТ при мъже31.
5.
Селективни модулатори на андрогенния рецептор. Аналогично на наскоро
разработените селективни модулатори на естрогенния рецептор за хормонално заместителна
терапия при жени в постменопауза, има такива селективни модулатори на андрогенния
рецептор (SMARs)32. Това за т. нар. “дизайнерски” андрогени за заместителна терапия33.
Идеалният SMAR би бил агент, който води до всички положителни ефекти на тестостерона
върху мускули, кости34, сексуална функция, настроение, възприятието, кардиоваскуларната
система и без нежеланите лекарствени реакции върху простатата и сърдечно-съдовата
система35.
6.
Назалните форми на тестостерона подлежат на системна абсорбция.
Интраназалната система за пренос на лекарства е механизъм, много по- близък до
нормалните циркадни вариации в нивата на тестостерона ,за разлика от абнормените
стабилни нива, наблюдавани при трансдермалните продукти или големите колебания през
дълъг период от време, наблюдавани при инжекциите. Необходими са по-нататъшни
проучвания, за да се определи ефектът от назалната тестостеронова апликация при
хипогонадни мъже за по-продължителни периоди от време. Мattern C и съавтори провеждат
проучване и през 2008 година показват, че оригиналната интраназална тестостеронова
формула МРР 10 може безопасно да бъде предписвана на хора36.
Може да се заключи ,че еднократната дневна апликация на назален тестостерон е
много по- близо(т.е. по-физиологична) до естествения дневен секреторен профил на
тестостерона от всяка друга налична форма за приложение в момента. При назалната
апликация липсват много от недостатъците на другите продукти , като “skin to skin
transfer”,лепкавост, неприятна миризма (гелове), кожно раздразнение (лепенки),завишен
DHT (лепенки и таблетки), болка при инжектиране и високи пикове на тестостерон и
диxидротестостерон (мускулни инжекции)и взаимодействие с храни (таблетки). Назалната
апликация е проста и лесна за употреба. Тестостероновите нива след назална апликация
следват нормалния дневен модел на серумния тестостерон през по-голямата част от деня,
докато виртуално всички други продукти дават повече или по- малко „постоянни” стабилни
нива37.
7.
Други андрогени за заместителна терапия
17-алфа-метил-19-нортестостерон (MENT) е синтетичен андроген, който не
претърпява 5-алфа редукция, но може да се ароматизира до естроген38. В проучвания върху
животни той е 10 пъти по-активен от тестостерона в потискането на гонадотропиновото ниво
и увеличаването на мускулната маса, но е 2 пъти по-неактивен от тестостерона в
стимулирането растежа на простатата39. Следователно предимствата на малки дози MENT
при хипогонадни мъже вероятно може да подобри мускулната сила и мозъчните функции без
да стимулира простатната жлеза40. MENT е бил разработен като имплант и предварителните
проучвания предполагат, че той е способен да възстанови либидото и сексуалната функция
при хипогонадни мъже41.
В България не липсват възможности за ТЗТ при мъжки хипогонадизъм. По данни на
Изпълнителна агенция по лекарствата към момента са регистрирани тестостеронови
продукти под форма на гел, инжекционни разтвори (съдържащи testosterone undecanoate или
propionate, както и комбинация от пропионат, фенилпропионат, деканоат и изокапронат) и
перорален ундеканоат42.
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