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Toto odborné stanovisko bylo schváleno Mezinárodní menopauzální společností, 

Endokrinologickou společností, Evropskou společností pro menopauzu a andropauzu, Mezinárodní 

společností pro sexuální medicínu, Mezinárodní společností pro studium ženského sexuálního 

zdraví, Severoamerickou společností pro menopauzu, Federací latinskoamerických společností pro 

klimakterium a menopauzu, Královskou společností porodníků a gynekologů, Mezinárodní 

endokrinologickou společností, Australskou endokrinologickou společnosti a Královskou 

australskou a novozélandskou akademií porodníků a gynekologů.  

 

ÚVOD 

Neexistuje žádná jasně stanovená indikace pro léčbu testosteronem u žen. Přesto lékaři léčili ženy 

pomocí testosteronu po celá desetiletí s úmyslem zmírnit nejrůznější příznaky a to s nejistým 

přínosem a riziky. Ve většině zemí je léčba testosteronem předepisována mimo rámec 

doporučeného používání tak, že ženy používají buď testosteronové přípravky schválené pro muže s 

upraveným dávkováním nebo prodělávají kombinovanou léčbu. Z těchto důvodů je pro léčbu 

testosteronem u žen velmi nezbytné globální konsensuální stanovisko, vytvořené na základě 

dostupných důkazů získaných v rámci randomizovaných studií kontrolovaných placebem nebo 

komparátorem (RCT). 

Toto odborné stanovisko bylo předloženo díky konsensu zúčastněných organizací s cílem 

informovat pracovníky ve zdravotnictví o známým výhodách a potenciálních rizicích léčby 

testosteronem u žen. Cílem práce bylo poskytnout jasný návod, jaké ženy by mohly využívat léčbu 

testosteronem, identifikovat symptomy a definovat podmínky, u nichž příznaky nehovoří  pro 

předepsání testosteronu, prozkoumat oblasti, v nichž panuje nejistota, a identifikovat všechny 

praktiky při předepsání léčby s potenciálem uškodit pacientce. 

 

METODIKA 

Ustavena byla pracovní skupina ze zástupců předních společností, zahrnujících klinické lékaře, kteří 

vyhodnocují a provádějí léčbu žen pomocí anabolických steroidů. Pracovní skupina se shodla na 

okruhu otázek, kterým bylo nezbytné se věnovat, a poté provedla systémový přezkum a meta-

analýzu přínosů a rizik léčby žen pomocí testosteronu1. Pracovní skupina se poté setkala dne 17. 

května 2019 v Berlíně a vypracovala toto konsensuální odborné stanovisko. 

Doporučení v ohledu na přínosy a rizika léčby testosteronem jsou založena na zjištění zaslepených 

RTC kontrolovaných placebem nebo komparátorem v délce trvání nejméně dvanácti týdnů, u nichž 

údaje byly k dispozici pro zařazení do meta-analýz1. Výsledky jsou vykazovány s Úrovněmi kvality 

důkazů a Třídami doporučení2. Doporučení z klinické praxe představují dohodnuté skupinové 
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odborné posudky. Na základě konstruktivní diskuse bylo dosaženo jednomyslné konsensuální 

shody ve všech odborných posudcích, které jsou zde zahrnuty. 

 

DOPORUČENÍ 

I. Měření hladiny testosteronu, ženské sexuální dysfunkce a endogenní úrovně 

androgenů 

(1) Doporučení vztahující se k měření cirkulujícího testosteronu u žen 

(a) Testosteron může působit přímo přes androgenní receptor (AR) nebo negenomickou cestou 

konverzí na účinnější androgenní dihydrotestosteron (DHT) a/nebo aromatizací na estradiol a 

jejich metabolity.  

(b) Koncentrace testosteronu zaznamenává pokles během reprodukčního období3,4 (Úroveň 

IIB). 

(c) Je snaha udržovat hladiny testosteronu i u žen nad 65 let, ale je třeba zvážit, zda je to 

pčínosné.3,5 (Úroveň IIB). 

(d) Celkovou koncentraci testosteronu lze měřit s vysokou přesností a reprodukovatelností 

pomocí kapalinové nebo plynové chromatografie a testů tandemové hmotnostní spektrometrie 

(LC/GC-MS/MS)6 (Třída B). 

(e) Přímé testování za účelem měření celkového a volného testosteronu je velmi nespolehlivé 

díky variablitě hladin 6,7 (Třída A).  

(f) Referenční laboratoře by měly být standardizovány v koordinaci s Evropským střediskem 

pro prevenci a kontrolu nemocí8 (Odborné stanovisko). 

(g) Měření koncentrace testosteronu pomocí přímého testování v klinické praxi je vhodné, 

pokud LC/GC-MS/MS není k dispozici, aby se tak vyloučily vysoké výchozí koncentrace a také 

aby se vyloučily suprafyziologické koncentrace během léčby (Odborné stanovisko). 

(h) Současný výzkum fyziologie tvorby a klinických účinků testosteronu by se měl zaměřit na 

měření celkového testosteronu jako hlavního biomarkeru spíše než volného testosteronu,neboť 

chybí důkaz, že volný testosteron je biologicky aktivní frakcí9 (Odborné stanovisko). 

 

(2) Doporučení pro terminologii ženské sexuální dysfunkce (FSD) 

(a) Porucha/dysfunkce hypoaktivní sexuální touhy  (HSDD) a porucha ženského sexuálního 

vzrušení (FSAD) jsou odlišné druhy poruch, které by při posuzování dopadu androgenů měly 

být hodnoceny odděleně (Třída B).  

(b) Ačkoliv se HSDD a FSAD překrývají, mají odlišné etiologie, rizikové faktory, klinické rysy a 

reakce na psychologické a biologické intervence10 (Třída B).   
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(c) Tradiční specifikátory, tj. celoživotní vs. získané; všeobecné vs. situační, by měly být 

zachovány a využity k další kategorizaci a rozdělení léčby HSDD a dalších ženských sexuálních 

poruch/dysfunkcí10.  

(d) Diagnóza HSDD v klinické praxi by měla být založena na důkladném klinickém 

vyhodnocení11 řízeném dostupnými diagnostickými kritérií, jako je ISSWSH12,13 nebo Mezinárodní 

klasifikace nemocí v jedenáctém vydání14 (Odborné stanovisko). 

 

(3) Doporučení v ohledu na vztahu koncentrací endogenních androgenů a ženskou sexuální 

funkci  

(a) Vztah koncentrací endogenních androgenů a sexuální funkce u ženy zůstává nadále nejasný 

kvůli otázkám týkajícím se citlivosti a specifičnosti testování androgenů v některých studiích a 

nedostatku dat (Nedostatečné údaje).  

(b) Fyziologie tvorby androgenů je složitá vzhledem k jejich přeměně v tkáních a možnému 

intrakrinnímu metabolismu v řadě tkání (Nedostatečné údaje). 

(c) Žádná mezní hladina v krvi nemůže být použita pro libovolný naměřený cirkulující 

androgen, aby se tak  odlišily ženy se sexuální dysfunkcí a bez ní15 (Třída C).  

 

II. Doporučení v ohledu na systematickou léčbu testosteronem u postmenopauzálních žen 

v dávkách, které se blíží fyziologické koncentraci testosteronu u premenopauzálních žen, 

formulovaná na základě zjištění meta-analýz  randomizovaných klinických studií 

kontrolovaných placebem/komparátorem1,16 

Pro jakákoli doporučení týkající se použití testosteronu u premenopauzálních žen za účelem léčby 

sexuální funkce jsou k dispozici jen nedostatečné údaje (Nedostatečné údaje). 

 

(4) Doporučení v ohledu na léčbu testosteronem u přirozeně nebo chirurgicky 

postmenopauzálních žen s HSDD se současně probíhající estrogenní substituční léčbou nebo bez ní  

(a) Léčba testosteronem v dávkách, které přínáší koncentraci testosteronu  stejnou jako u 

premenopauzálních žen, má příznivý vliv na sexuální funkci a navíc dochází v jejím důsledku 

ve srovnání s placebem/komparátorem k průměrně jednomu sexuálnímu uspokojení za měsíc 

navíc stejně jako k nárůstu v subdoménách sexuální touhy, vzrušení, orgastické funkce, prožitku 

a sexuální reakce společně se snížením sexuálního znepokojení, včetně sexuální nouze (Úroveň 

I, třída A).  

(b) Jako u většiny studií zabývajících se sexuální funkcí, kdy ženy, které se studie zúčastnily, 

potvrdily, že mají diagnostikovánu HSDD nebo všeobecnou FSD, nemůže být výše uvedené 



 

6 

 

doporučení zobecněno na další podtypy FSD nebo ženy bez sexuální dysfunkce (Odborné 

stanovisko). 

(c) Doporučení 4a se nevztahují na injekční přípravky, pilulky nebo přípravky, které mají za 

následek suprafyziologické koncentrace testosteronu v krvi, nebo na kombinované přípravky 

(Odborné stanovisko). 

 

(5) Doporučení týkající se účinků testosteronu na duševní pohodu a náladu a kognitivní procesy u 

postmenopauzálních žen 

(a) Neexistuje dostatek důkazů, které by podpořily tezi, že používání testosteronu zvyšuje u 

postmenopauzálních žen kognitivní výkon nebo zpožďuje kognitivní úpadek. (Nedostatečné 

údaje). 

(b) Data, jež jsou k dispozici, prokazují, že léčba testosteronem nemá žádný vliv na všeobecnou 

duševní pohodu (Úroveň I, třída A).  

(c) Testosteron může zlepšit duševní pohodu premenopauzálních žen, data jsou však 

neprůkazná (Úroveň 1, třída B). 

(d) Data, jež jsou k dispozici, nepotvrzují, že by testosteron měl vliv na depresivní stavy 

(Úroveň I, třída B). 

 

(6) Doporučení v ohledu muskuloskeletální účinky testosteronu 

(a) Jen několik málo studií hodnotilo muskuloskeletální účinky testosteronu.   

(b) U studií s předloženými výsledky testování muskuloskeletálních účinků testosteronu, byl 

počet žen, které se zúčastnily výzkumu malý, všechny prodělávaly souběžně estrogenní léčbu a 

žádná studie se netýkala žen s osteoporózou. 

(c) Data, jež jsou k dispozici, nepodporují tezi, že vliv léčby testosteronem má vliv na hustotu 

minerálů v kosti v případě páteře, kyčelního kloubu nebo femorálního krčku po dobu na dvanácti 

měsíců (Úroveň I, třída A).  

(d) Prokázán nebyl jakýkoli významnější vliv testosteronu, podávaného ve fyziologických 

dávkách, na netukovou tělesnou hmotu, celkový obsah tuku nebo svalovou sílu (Úroveň I, třída A). 

(e) Pro vyhodnocení účinků, které má léčba testosteronem na muskuloskeletálních tkáně, je 

zapotřebí provést klinické testy (Odborné stanovisko).   

 

(7) Doporučení zohledňující možné vedlejší účinky androgenů při léčbě testosteronem 

(a) Systémová léčba testosteronem u postmenopauzálních žen v dávkách, které se blíží fyziologické 

koncentraci testosteronu u premenopauzálních žen, je u některých žen spojena s mírným 
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nárůstem akné a tělesného nebo faciálního ochlupení, ne však s alopecií, klitoromegalií či 

změnami hlasu (Úroveň I, třída A). 

 

(8) Doporučení zohledňující léčbu testosteronem a kardiovaskulární zdraví 

(a) Orální léčba testosteronem je spojena s nepříznivými lipidovými profily s negativními účinky na 

hladinu HDL cholesterolu a LDL cholesterolu a nedoporučuje se (Úroveň I, třída A).  

(b) Studie k neorální léčbě testosteronem (perkutánní a injekční), v dávkách, které se blíží 

fyziologické koncentraci testosteronu u premenopauzálních žen, neprokázaly v krátkém časovém 

horizontu žádné významnější nepříznivé účinky na lipidové profily (Úroveň I, třída A).  

(c) Léčba testosteronem nebyla spojena se zvýšením krevního tlaku, krevní glukózy nebo 

hladiny HbA1c (Úroveň I, třída A). 

(d) Při léčbě testosteronem nebylo zaznamenáno zvýšené riziko žilní trombózy (VTE); nelze 

však vyloučit, že souběžná estrogenová léčba nemá vliv na případné zvýšené riziko VTE (Úroveň I, 

třída A). 

(e) Omezené množství dat neumožňuje posouzení účinků léčby testosteronem na infarkt 

myokardu nebo úmrtí (Nedostatečné údaje). 

(f) RCT léčby testosteronem vyloučily, že by ji mohly prodělávat ženy s vysokým rizikem 

kardiometabolického onemocnění; většina z nich zahrnovala ženy prodělávající současně estrogenní 

léčbu a všechny měly relativně krátké trvání. Proto doporučení týkající se vlivu, který mají 

fyziologické dávky testosteronu na kardiovaskulární zdraví postmenopauzálních žen, nelze 

zevšeobecnit, a to ať již v ohledu na ‘rizikovou’ populaci či dlouhodobou léčbu.  

 

(9) Doporučení zohledňující léčbu testosteronem a zdraví prsu 

(a) Léčba testosteronem nezvyšuje mamografickou hustotu prsní tkáně (Úroveň I, třída A). 

(b) Data, jež jsou k dispozici, naznačují, že krátkodobé transdermální terapie testosteronem 

nemá vliv na riziko karcinomu prsu (Úroveň I, třída A).   

(c) Data z testů RCT nejsou dostatečná pro posouzení dlouhodobého rizika karcinomu prsu 

(Nedostatečné údaje). 

(d) Nejsou k dispozici žádné údaje podporující využití léčby testosteronem k prevenci 

karcinomu prsu (Nedostatečné údaje). 

(e) Ženy s předchozí diagnózou karcinomu prsu byly vyloučeny z randomizovaných studií na 

HSDD. Pro užití testosteronu u žen s hormonálně citlivým nádorem prsu se doporučuje obezřelý 

postup (Odborné stanovisko). 

 

(10) Doporučení zohledňující léčbu testosteronem a závažné nežádoucí příhody (SAE) 
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(a) Léčba testosteronem u postmenopauzálních žen v dávkách, které se blíží fyziologické 

koncentraci testosteronu u premenopauzálních žen, není spojena se závažnými nežádoucími 

příhodami (Úroveň I, třída A).  

(b) Jelikož RCT léčby testosteronem vyloučily ženy s vysokým rizikem kardiometabolického 

onemocnění, a většina z nich zahrnovala ženy prodělávající současně estrogenní léčbu, doporučení 

10(a) nelze zevšeobecnit na rizikovou populaci (Odborné stanovisko). 

(c) Bezpečná data pro testosteron ve fyziologických dávkách nejsou k dispozici pro léčbu delší 

než 24 měsíců (Úroveň I, třída A). 

 

III. Klinická péče u postmenopauzálních žen 

(11) Doporučení zohledňující úplné posouzení FSD před zahájením léčby testosteronem 

(a) FSD včetně HSDD, FSAD a orgastické poruchy/dysfunkce vykazují rozličné etiologie včetně 

biopsychosociálních faktorů jako jsou neuroendokrinní nerovnováha, podlomené fyzické zdraví 

či onemocnění, potíže při interpersonální komunikaci, depresivní poruchy a sexuálně represivní 

kulturní nebo náboženské hodnoty (Třída C).   

(b) Léčba by měla sledovat tento biopsychosociální model a zahrnovat možnosti farmakologických 

způsobů léčby (hormonální terapie a další farmakologické prostředky), psychoterapie nebo 

multimodální léčby, kombinující obě terapie17 (Třída B).  

 

(12) Doporučení v ohledu na aktuální léčbu testosteronem a postmenopauzální ženy 

(a) Jedinou indikací pro užívání testosteronu u žen, podloženou důkazy, je léčba 

postmenopauzálních žen, u nichž byla po formálním biopsychosociálním hodnocení 

diagnostikována HSDD (Úroveň I, třída A). 

(b) Dosud nebyla uspokojena potřeba poskytnout a schválit léčbu testosteronem specifickou pro 

ženy, formulovaná s cílem sblížení fyziologických koncentrací testosteronu u 

premenopauzálních žen (Odborné stanovisko).  

(c) Tam, kde není k dispozici vhodný schválený ženský testosteronový přípravek, či spadá mimo 

doporučené použití, je předepsání schváleného mužského přípravku možné za předpokladu, že 

koncentrace hormonů jsou udržovány v rozsahu odpovídajícímu ženské fyziologii (Odborné 

stanovisko).  

(d) Kombinovaná bioidentická léčba testosteronem nemůže být doporučena pro terapii HSDD 

vzhledem k nedostatku důkazů prokazujících její účinnost a bezpečnost, pokud ovšem není k 

dispozici povolený ekvivalentní přípravek (Odborné stanovisko). Pokud není k dispozici 

schválený výrobek a je zapotřebí použít kombinovaný přípravek, farmacie  těchto přípravků 

musí být v souladu se zásadami Aktivních farmaceutických substancí (API) a správné výrobní 
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praxe (SVP), aby byly splněny standardy kvality a bezpečnost produktů. Dávkování by měl být 

omezeno tak, aby byly dosaženy koncentrace testosteronu v rozsahu odpovídajícím fyziologii 

premenopauzálních žen. 

(e) Použití jakéhokoli testosteronového přípravku, jež má za následek suprafyziologické 

koncentrace testosteronu, včetně léčby pomocí pilulek a injekcí, se nedoporučuje (Odborné 

stanovisko).  

(f) Pokud je pro HSDD stanovena testovací léčba testosteronem, základní celková koncentrace 

testosteronu by měla být měřena před jejím zahájením a měření opakováno po 3–6 týdnech od 

zahájení léčby (Úroveň IIA, třídy C). 

(g) Pacientky by měly být sledovány v ohledu na jejich klinickou reakci na léčbu a posouzeny, zda 

nevykazují známky androgenního přebytku s celkovou koncentrací testosteronu v séru každých 

6 měsíců pro stanovení úrovně nadužívání (Odborné stanovisko). 

(h) Pokud není do 6 měsíců zaznamenáno zlepšení, léčba by měla být ukončena (IB třídy C). 

 

(13) Doporučení týkající se jiných androgenní přípravků 

(a) Systémová DHEA není u postmenopauzálních žen s normální funkcí nadledvin spojena s 

významným zlepšením libida nebo sexuální funkce a nemůže být doporučena pro ženy s 

HSDD18 (Úroveň IA, třída A). 

(b) V případě absence vulvovaginální atrofie, vaginální DHEA nebyla testována a nelze ji tedy 

doporučit pro léčbu HSDD (Odborné stanovisko). 

 

(14) Doporučení v ohledu na podobu budoucí testů fyziologicky dávkovaného testosteronu 

(Odborné stanovisko pro všechny)  

(a) Dvojitě slepé RCT, s adekvátnější statistickou silou, bez výběrového zkreslení a s konzistentním 

vykazováním standardizovaných výsledků, jsou nezbytné pro komplexní stanovení přínosů a 

rizik léčby testosteronem u žen. 

(b) Pro studium testosteronu a FSD: 

(i) Úleva od depresivních stavů spojených se sexuální dysfunkcí je hlavním cílem léčby 

FSD. 

(ii) V současné době žádný dotazník nepokrývá všechny oblasti ženské sexuální funkce 

takovým způsobem, že by měla být použita kombinace oblastí z různých dotazníků. 

(iii) Uspokojující sexuální zážitky by již neměly být používány pro primární měření 

účinnosti v klinických studiích u žen s FSD. 

(iv) Sestaven musí být soubor jasně definovaných klíčových výsledků. 
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(v) Je zapotřebí vytvořit nástroj pro posouzení sexuální funkce s následujícími 

charakteristikami: všeobecná použitelnost; bez provázanosti s konkrétním 

onemocněním; vysoká diskriminační validita v ohledu na ženy s diagnózou FSD a 

ženy bez poruch sexuální funkce; potvrzená schopnost stanovovat FSD per se a 

schopnost fungovat jako prostředek screeningu a diagnózy FSD s prokázáním 

klinicky smysluplné reakce na intervenci; pokrytí různých oblastí s každou z nich 

zahrnující několik položek; přeložitelnost a zpětná přeložitelnost do různých jazyků; 

splnění nejpřísnějších požadavků za účelem získání povolení regulačních orgánů. 

(c) Je zapotřebí uskutečnit RCT o adekvátní statistické síle v ohledu na účinky testosteronu na 

muskuloskeletární zdraví žen s normálním podílem kostní hmoty, nízkým podílem kostní 

hmoty, osteopenií nebo osteoporózou a sarkopenií, s výsledky zahrnujícími denzitu kostního 

minerálu páteře a celkovou minerální denzitu kyčle a krčku femuru, T-skóre, sérové 

biomarkery, riziko zlomeniny, tělesné složení a svalovou sílu. 

(d) Zapotřebí jsou RCT o adekvátní statistické síle v ohledu na účinky testosteronu při posuzování 

kognitivního výkonu. 

(e) Musí být provedeny studie s cílem stanovit, zda je léčba testosteronem u žen bezpečná v 

dlouhodobém horizontu z kardiometabolického hlediska a vůči zdraví prsou. 

 

SHRNUTÍ A KLÍČOVÁ SDĚLENÍ 

Mezinárodní panel dospěl k závěru, že pro léčbu HSDD je vhodná indikace léčby testosteronem u 

žen jen, pokud je založená na důkazech, u postmenopauzálních žen pak jsou k dispozici data 

podporující mírný terapeutický účinek. K dispozici nejsou dostatečné údaje podporující užívání 

testosteronu pro léčbu či prevenci  jakýchkoli jiných příznaků nebo klinického stavu. 

Meta-analýzy dat, jež jsou k dispozici, neprokazují žádné závažné nežádoucí účinky při používání 

fyziologických hodnot testosteronu s upozorněním, že ženy s vysokým rizikem 

kardiometabolického onemocnění byly z populační studie vyloučeny. Bezpečnost dlouhodobé léčby 

testosteronem nebyla prokázána. 

Za nanejvýš důležité byl označen fakt, že diagnóza HSDD zahrnuje kompletní klinický posudek a 

že ostatní faktory přispívající k FSD musí být identifikovány a zohledněny předtím, než je zahájena 

léčba testosteronem10,11. Celková koncentrace testosteronu v krvi by neměla být používána pro 

diagnostiku HSDD. Léčba by měla být prováděna pouze s přípravky, u nichž se koncentrace 

testosteronu v krvi blíží premenopauzálním fyziologickým koncentracím. Jelikož není v současné 

době schválen národním regulačním orgánem žádný přípravek pro ženy, mohou být v rozumné míře 

použity mužské přípravky odpovídající ženským dávkám, přičemž krevní koncentrace testosteronu 
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musí být pravidelně monitorovány. Panel nedoporučil používání kompozitních testosteronových 

přípravků. 

Panel upozornil na naléhavou potřebu dalšího výzkumu léčby testosteronu u žen a vývoj a 

licencování produktů indikovaných speciálně pro ženy.  
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