
Женски хипогонадизъм 
 
Намаление или отпадане на яйчниковите функции в резултат на увреждане на гонадите 
(първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото 
действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен 
хипогонадизъм). 
 
Към женския хипогонадизъм спадат: 

• Овариална дисфункция Е 28.8 
• Синдром на Търнър Q 96.0 
• Хипопитуитаризъм Е23.0 
• Хипоталамична дисфункция Е 23.3 

 
Диагнозата се поставя въз основа на: 

• клинични признаци за отпадане на яйчниковата хормонална секреция , 
• ановулация, съответно аменорея. 
 

ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ ХОРМОНИ 
С лечението се цели:  
Предизвикване и поддържане на вторичните полови признаци и сексуалната функция, 
включително (псевдо-) менструации, а също укрепване и поддържане на костната 
минерална плътност. 
Чрез хормонално заместване с периферни яйчникови хормони не е възможно 
подобряване на репродуктивната функция. За възстановяването и поддържането й (по 
правило при хипогонадотропния хипогонадизъм) се прилага хормонално лечение с 
гонадотропини, съответно кломифен, но поради опасност от усложнения 
(свръхстимулационен синдром) този вид терапия се извършва в екип или 
самостоятелно от гинеколог . 
Монохормоналната терапия с естрогени се прилага само при хистеректомирани жени 
или при млади момичета за ограничен период от време с цел иницииране на пубертета. 
Комбинираната терапия включва естрогени и гестагени по установена схема. 
 
По-важни лекарствени форми у нас: 
Estraderm, Estrofem (първите две съдържаят само естрадиол), Climen, Cyclo-Progynova, 
Klimonorm, Kliogest, Trisequens, Remifemin (фитоестроген) и др. 
Гестагени: Duphaston (didrogesterone), Orgametril, Primolut Nor, Provera 
 
Противопоказания: 

o неизяснено генитално кървене 
o активно чернодробно заболяване 
o дълбоки венозни тромбози 
o остро тромбоемболично заболяване 
o ендометриален карцином  
o карцином на glandula mammae 

 
Мониториране на лечението: 

o клинично – развитие и поддържане на женския хабитус, 
o ултразвуково проследяване на ендометриалната дебелина; 
o периодически – контролен преглед от гинеколог; 
o ултразвуково проследяване на млечните жлези. 



 
Лечение с кломифен (Clomid, Clostylbegyt): 
Показания: 

o жени с ановулаторни менстуационни цикли 
o хипоталамична аменорея 
o лутеинова недостатъчност 

Започва се с 25 – 50 мг дневно за 5 дни, при липса на успех дозата се покачва на 100, 
евентуално на 150 мг дн. 
С това лечение се цели да се стимулира овулацията, съответно забременяването. 
 
Нежелани и странични явления: 

o свръхстимулиране на яйчниците (рядко с този медикамент) 
o дискомфорт в млечните жлези 
o гадене, повръщане 


