
 Мъжки хипогонадизъм 
 
Намаление или отпадане на една от функциите на на тестисите - ендокринната 
(хормоналната) или екзокринната (сперматогенната), или на двете заедно. 
Хипогонадизмът може да възникне при увреждане на самите тестиси (първичен или 
хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на 
хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм). 
 
Към мъжкия хипогонадизъм спадат: 

o Тестикуларна хипофункция Е 29.1 
o Синдром на Клайнфелтър Q 98.0 
o Хипофункция на тестисите след медицински процедури Е 89.5 
o Хипогонадизмът може да съпътства и: 
o Хипопитуитаризъм Е23.0 
o Хипоталамична дисфункция Е 23.3 
o Метаболитен синдром Е 66.8 
o Диабет 2 тип Е 11.4 

 
Диагнозата мъжки хипогонадизъм се поставя въз основа на: 

o клинични признаци за отпадане на тестикуларната хормонална секреция , 
o ниски нива на общия тестостерон в кръвния серум. 

Мъжете със затлъстяване и с метаболитен синдром и всички с намалено либидо и 
еректилна дисфункция подлежат на изследване и при ниски стойности на тестостерона 
– на заместване при положение, че няма противопоказания. 
 
ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ С ТЕСТОСТЕРОН 
При стойности на общия тестостерон над 12 nmol/l не се налага заместващо 
хормонално лечение.   
Когато нивото на общия тестостерон е трайно под 8 nmol/l е необходимо извършването 
на хормонална субституция, която при липса на показания в повечето случаи е 
пожизнена. 
При серумно тестостероново ниво между тези две стойности (8 – 12 nmol/l) заместване 
с тестостерон се предприема според наличните симптоми и при понижена свободна 
фракция на тестостерона. 
 

 



На нашия пазар са регистрирани три лекарствени форми: 
 

o Omnadren 250  mg, amp.  i.m., производител  Ciech Polfa, Pharmaceutical Works 
Jelfa S.A.; 

o Nebido 1000 mg/4 ml amp.i.m., производител  Bayer Pharma; 
o AndroGel – gel 50 mg x 30 sachets, производител  Besins International, маркетира 

се от Solvay Pharma 
 
С лечението се цели:  
Предизвикване и поддържане на вторичните полови признаци и сексуалната функция, 
укрепване и поддържане на костната минерална плътност. 
Серумното ниво на тестостерона в хода на заместващото лечение следва да се 
поддържа около средата на нормата за млади здрави мъже. 
 
Чрез хормонално заместване с тестостерон не е възможно подобряване на 
репродуктивната функция (сперматогенезата). За възстановяването и поддържането й 
(по правило при хипогонадотропния хипогонадизъм) се прилага друго хормонално 
лечение. 
 
Противопоказания 
 А. Абсолютни: 

o карцином на простатната жлеза, 
o карцином на glandula mammae, 
o свръхчувствителност към тестостерон. 

 Б. Относителни: 
o еритроцитоза и хипервискозитет, 
o нетретирана сънна апнея, 
o изразена доброкачествена простатна хиперплазия, 
o некомпенсирана тежка сърдечна недостатъчност. 

 
Нежелани и странични действия на тестостероновото лечение: 

o омазняване на кожата и акне, 
o оплешивяване от мъжки тип, 
o покачване на хематокрита (обикновено при по-възрастни мъже), 
o гинекомастия, 
o потискане на сперматогенезата, 
o предизвикване или утежняване на сънна апнея 

 
Мониториране на лечението: 

o клинично – поддържане на мъжкия хабитус, 
o серумно ниво на общия тестостерон – в края на първите три месеца след 

включване на лечение и след това по преценка ежегодно; 
o хематорит и PSA – преди и на всеки три месеца през първата година след 

започване на лечението и след това – веднъж годишно; 
o ректално туширане – преди и на третия месец от включване на лечението, след 

това според възрастта на пациента и указанията за скрининг на простатен 
карцином. 

 
 
 



ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ С ГОНАДОТРОПИНИ 
 
При вторичен хипогонадизъм и желание за бременност:  
o тестостерон не се дава или хормоналното заместване с тестостерон се 

прекратява и 
o преминава се към инжектиране на ФСХ (Puregon, Gonal F)  или човешки 

менопаузален хормон (Merional) + човешки хорингонадотропин (Pregnyl) . 
 
Мониторирарене: 
o размери на тестисите 
o серумен тестостерон 
o спермограма 
 
Странични действия: 
Относително малко, предимно гинекомастия.  
 
Продължителност 
Лечението продължава до поява на сперматозоиди в еякулата и/или настъпи 
бременност.  
Успех по отношение на индуциране на сперматогенеза се наблюдава в 80 – 96%, а 
за забременяване – 38 – 51%  от случаите с хипогонадотропен хипогонадизъм. 
 
Нормогонадотропен идиопатичен инфертилитет, вкл. необструктивна 
азооспермия: 
Ефектът от гонадотропното лечение не е така сигурен и приложението му е спорно. 


