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BEVEZETÉS 

Nők esetében nincsenek egyértelműen megfogalmazott javaslatok a tesztoszteron terápiára. 

Ennek ellenére, különböző tünetek enyhítésére a klinikusok évtizedek óta kezelik a nőket 

tesztoszteronnal, amely bizonytalan előnyökkel és kockázatokkal jár. A legtöbb országban a 

tesztoszteron terápiát nem írendeltetésszerűen, hanem off-label írják fel , vagyis vagy egy 

férfiak számára jóváhagyott  tesztoszteron készítményeket használnak módosított dózissal, 

vagy más terápiákkal kombinációban alkalmazzák. Ezen tényeknek köszönhetően globális 

konszenzusra van szükség a nőknél alkalmazott tesztoszteron terápiával kapcsolatos 

állásfoglalást illetően, a rendelkezésre álló placebo / összehasonlító randomizált kontrollos 

vizsgálatok (RCT) során nyert bizonyítékok alapján. Ezt az állásfoglalást a részt vevő 

szervezetek között létrejött konszenzus kialakításával dolgozták ki annak érdekében, hogy 

tájékoztassák az egészségügyi szakembereket a nők számára rendelkezésre álló tesztoszteron 

terápia ismert előnyeiről és lehetséges kockázatairól. A cél egy világos iránymutatás nyújtása 

arról, hogy melyek azok a nők akik számára a tesztoszteron terápia előnyös lehet, illetve 

azonak a tüneteknek, jeleknek és körülményeknek az azonosítása, amelyek esetén nincsenek 

bizonyítékok amelyek alátámasztják a tesztoszteron alkalmazását, továbbá a bizonytalan 

területek felderítése és azon előforduló gyakorlatok azonosítása ahol a tesztoteron kezelés a  

károsodás veszélyét hordozza magában. 

 

MÓDSZEREK 

A felállított munkacsoport olyan vezető nemzetközi tudományos társaságok képviselőiből áll, 

amelyek tagságát a nőknél használt sex sztreoid hormon-kezeléseket értékelő és azokat 

irányító klinikusok alkotják. A munkacsoport megállapodott a megvitatásra kerülő 



4 
 

kérdésekben, majd ezt követően szisztematikus irodalom kutatást és metaanalízist végzett a 

nők tesztoszteronterápiájának előnyeiről és kockázatairól.1 A munkacsoport 2019. május 17-

énBerlinben, Németországban találkozott, és elkészítette a jelen nyilatkozatot a konszenzusos 

álláspontról. 

A tesztoszteron terápia előnyeire és kockázataira vonatkozó javaslatok a legalább 12 hetes 

időtartamú, vak placebó/összehasonlító RCT-k alapján nyert eredményeken alapulnak, 

amelyekről az adatok rendelkezésre álltak a metaanalízisbe történő felvételhez.1 Az 

eredmények a bizonyítékok szintjeivel és a javaslatok osztályozásával együtt kerülnek 

ismertetésre.2  A klinikai gyakorlatra vonatkozó javaslatok megtételére a testület által 

egyeztetett szakértői vélemény alapján kerül sor.  Konstruktív megbeszélések útján egyhangú 

konszenzus született az itt felsorolt összes szakértői véleményt illetően. 

 

JAVASLATOK 

I. A tesztoszteron, a női szexuális diszfunkció és az endogén androgén szintek mérése 

(1) A nők keringő tesztoszteronjának mérésére vonatkozó javaslatok 

a)  A tesztoszteron közvetlenül az androgénreceptor (AR) /nem genomikus androgén 

 hatása révén, vagy a hatásosabb androgén-dihidrotestoszteronra (DHT) történő 

 redukcióval, vagy az ösztradiol és ezek metabolitjainak az aromatizálódásával válthat 

ki. 

b)  A tesztoszteron szérum koncentráció csökken a reproduktív évek során.3,4 (IIB szint). 

c)  Úgy tűnik, hogy a tesztoszteron koncentráció a 65 évnél idősebb nők esetében 

 megmarad, de még megértésre vár, hogy ebből származik-e valamilyen előny.3,5 (IIB 

szint). 

d)  Az össztesztoszteron nagy pontossággal és reprodukálhatósággal mérhető 

 folyadék/gáz kromatográfiával és tandem tömegspektrometriás vizsgálatokkal 

 (LC/GC-MS /  MS)6 (B fokozat). 

e)  Az össz- és szabad tesztoszteron  mérésére szolgáló közvetlen vizsgálatok nagyon  

 megbízhatatlanok a nőknél 6,7 (A fokozat). 

f)  A referencialaboratóriumokat „össze kell hangolni” a biológiai standardokkal, a   

 Betegség Ellenőrzési Központtal (Center for Disease Control) együttműködve .8 

 (szakértői vélemény). 
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g)  Ha LC/GC-MS/MS nem áll rendelkezésre, akkor a klinikai gyakorlatban közvetlen 

 tesztekkel kell mérni a tesztoszteront, a magas kiindulási koncentrációk valamint a 

 kezelés során a szuprafiziológiai koncentrációk kiküszöbölése érdekében (szakértői 

 vélemény). 

(h)  A tesztoszteron élettani és klinikai hatásai jelenlegi kutatásainak elsősorban az 

 össztesztoszteron, mint a fő biomarker, mérésére kell koncentrálniuk, nem pedig a 

 „szabad” tesztoszteronra, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a „szabad” tesztoszteron a 

 biológiailag aktív tesztoszteron frakció9 (szakértői vélemény). 

 

(2) A női szexuális diszfunkció (female sexual dysfunction, FSD) terminológiájára vonatkozó 

javaslatok 

a)  A hipoaktív szexuális vágy zavara /diszfunkciója (hypoactive sexual desire disorder 

(dysfunction, HSDD) és a nők szexuális izgalmi rendellenessége (female sexual arousal 

disorder, FSAD) különálló állapotok, amelyeket külön kell osztályozni, ha figyelembe 

vesszük az androgének klinikai megjelenésükre és a kezelésre adott válaszukra adott hatását 

(B fokozat). 

b)  Jóllehet a HSDD és a FSAD átfedik egymást, de eltérő etiológiával, kockázati 

 tényezőkkel, klinikai jellemzőkkel és válaszreakciókkal rendelkeznek  a 

 pszichológiai és biológiai beavatkozásokra10 (B fokozat). 

(c)  A hagyományos specifikátorokat, mint pl. egész életen át tartó, illetve szerzett; 

 általános, illetve helyzeti meg kell tartani és felhasználni az HSDD és más női 

 szexuális rendellenességek /diszfunkciók kezelésének további kategorizálására és 

 startifikációjára.10 

d)  Az HSDD diagnosztizálásának a klinikai gyakorlatban alapos klinikai értékelésen kell 

 alapulnia,11 amelyeket olyan rendelkezésre álló diagnosztikai kritériumoknak kell 

 irányítaniuk, mint például az ISSWSH12,13 vagy a Betegségek Nemzetközi 

 Osztályozása [International Classification of Diseases] 11. Kiadás14 (Szakértői 

 vélemény). 

(3)  Javaslatok az endogén androgénkoncentráció és a nők szexuális működése közötti 

összefüggésre vonatkozóan 
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a)  A nők endogén androgénkoncentrációja és a szexuális funkció közötti összefüggés 

 továbbra is bizonytalan, mivel egyes tanulmányokban az androgéntesztek   

 érzékenységével és specifikusságával kapcsolatosan aggályok merültek föl, valamint 

 a rendelkezésre álló adatok hiányosak (nem megalapozott). 

b)  Az androgének fiziológiája összetett, mivel a szövetekben átalakulnak, és lehetséges, 

 hogy a szövetekben több intracrin metabolizmus is zajlik (nem megalapozott). 

c)  Nincs meghatározott vérszint a keringő androgén mérésére nemi diszfunkcióval 

 rendelkező vagy anélkül élő nők megkülönböztetésére15 (C fokozat). 

II.  Javaslatok szisztémás tesztoszteron terápiára posztmenopauzális nőkben, olyan 

adagokban, amelyek megközelítik a premenopauzális nők fiziológiás tesztoszteron-

koncentrációját, a placebo / összehasonlító kontrollált randomizált klinikai 

 vizsgálatok metaanalízise alapján 1,16 

Nincs elegendő adat a tesztoszteron alkalmazására vonatkozó javaslattételre a 

premenopauzában lévő nők szexuális funkcióinak vagy más kimeneteleknek a kezelésre. 

(nem megalapozott) 

(4)  Javaslatok az HSDD-vel rendelkező, természetes vagy műtétnek köszönhetően 

posztmenopauzában lévő nők tesztoszteron kezelésére, egyidejű ösztrogén terápiával vagy 

anélkül 

a)  A tesztoszteron terápia olyan adagokban, amelyek közelítően a premenopauzális nők 

fiziológiás tesztoszteron-koncentrációját eredményezik, jótékony hatást gyakorol a 

szexuális funkcióra, beleértve azt, hogy  a placebo / összehasonlító terápia hatásain 

felül növeli a havonta átlagosan egy kielégítő szexuális esemény számát, és fokozza a 

szexuális vágyat, az izgatottságot, az orgazmikus funkciót, az öröm és a szexuális 

reakció altartományait, és egyidejűleg csökkenti a szexuális aggodalmakat, beleértve 

a szexuális szorongást (I. szint, A fokozat). 

b)  Mivel a tanulmányok többsége amelyek a szexuális funkcióról számolnak be, olyan 

 női alanyokat toborzott akiknél HSDD vagy általános FSD esete áll fenn, a fenti 

 javaslatok nem általánosíthatók az FSD más altípusaira vagy a szexuális 

 diszfunkciótóval nem rendelkező nőkre (szakértői vélemény). 
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c)  A 4a. pontban szereplő javaslatok nem vonatkoznak olyan injekciós készítményekre, 

pellettekre vagy készítményekre, amelyek a tesztoszteron szuprafiziológiás 

koncentrációját eredményezik a vérben, vagy a kombinált, más összetevőket is 

tartalmazó készítményekre (szakértői vélemény). 

(5)   Javaslatok arra vonatkozóan, hogy a tesztoszteron milyen hatással van a          

       posztmenopauzális nők jóléti állapotára, hangulatára és kognitív funkcióira 

a)  Nincs elegendő bizonyíték annak alátámasztására, hogy a tesztoszteron használata 

elősegíti a kognitív teljesítmény javítását, illetve késlelteti a kognitív hanyatlást 

posztmenopauzális nők esetében (nem megalapozott). 

(b)  A rendelkezésre álló adatok nem mutatják, hogy a tesztoszteron terápia hatással van 

 az általános jólétre (I. szint, A fokozat). 

c)  A tesztoszteron javíthatja a premenopauzában lévő nők jólétét, ám az adatok  

 nem meggyőzőek (I. szint, B fokozat). 

d)  A rendelkezésre álló adatok nem mutatják, hogy a tesztoszteron hatással van a 

 depressziós hangulatra (I. szint, B fokozat). 

 

(6)  Javaslatok arra vonatkozóan, hogy a tesztoszteron milyen hatással van a csont- és     

       izomrendszerre. 

(a)  Kevés tanulmány értékelte a tesztoszteron hatását a csont- és izomrendszerre. 

(b)  Az csont- és izomrendszeri eredményeket mutató eseteknél a tanulmányba bevont 

 résztvevők száma alacsony volt, az összes résztvevő egyidejűleg ösztrogénkezelésben 

 részesült, és csontritkulásban szenvedő nőkkel nem végeztek vizsgálatokat. 

c)  A rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá azt, hogy a tesztoszteron kezelés 

 hatást gyakorolt a gerinc, a csípő vagy a combnyakcsont  ásványianyag sűrűségére 12 

 hónapon belül (I. szint, A fokozat). 

(d)  A fiziológiás dózisokban adagolt tesztoszteronnak nincs jelentős hatása a   

 zsírmentes testtömegre, az össztestzsírra vagy az izomerőre (I. szint, A fokozat). 

e)  Klinikai vizsgálatokra van szükség annak kiértékeléséhez, hogy a    

 tesztoszteron-kezelés milyen hatást gyakorol a csont- és izomrendszeri   

 szövetekre (szakértői vélemény). 

 

(7) Javaslatok a tesztoszteron terápia lehetséges androgén mellékhatásaival kapcsolatosan 
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(a)  Szisztémás tesztoszteron terápia posztmenopauzális nőknél, olyan   

 adagokban, amelyek megközelítik a premenopauzális nők fiziológiás tesztoszteron-

 koncentrációját, egyes nők esetében a pattanások és a test-/arcszőrzet növekedésének 

 enyhe növekedésével jár, de nem okoz alopeciát, clitoromegaliát vagy hangváltozást 

 (I. szint, A fokozat). 

 

(8)   Javaslatok  a  tesztoszteron terápiára és a kardiovaszkuláris egészségre  

(a)  Az orális tesztoszteron terápia előnytelen lipidprofilokkal jár amelyeknek negatív 

 hatása van az HDL-koleszterin és az LDL-koleszterin szintekre és nem ajánlott (I. 

 szint, A fokozat). 

b)  A nem orális tesztoszteron terápiák (perkután és injektálható) vizsgálata olyan 

 adagokban, amelyek megközelítik a premenopauzában lévő nők fiziológás

 tesztoszteronkoncentrációját, rövid távon nem mutattak szignifikáns káros hatást a 

 lipid profilokra (I. szint, A fokozat). 

c)         A tesztoszteron terápia nem járt a vérnyomás, a vércukorszint vagy a HbA1c szint          

          emelkedésével (I. szint, A fokozat). 

d)       A tesztoszteron kezelés során a mélyvénás trombózis (VTE) fokozott kockázatának   

          nem szignifikáns tendenciáját figyelték meg; ugyanakkor az egyidejű   

          ösztrogénterápia szerepe a lehetséges VTE kockázatban nem zárható ki (I. szint, A     

          fokozat). 

e)       Az adatok mennyiségének korlátozott volta nem teszi lehetővé annak a felmérését,   

hogy a tesztoszteron terápia milyen hatással van a szívizom-infarktusra vagy a 

halálozásra  (Nem áll rendelkezésre elegendő adat). 

f)       A tesztoszteron RCT vizsgálatok kizárták azokat a nőket akiknél magas a     

kardiometabolikus megbetegedés kockázata; a legtöbb vizsgálatba azonban bevették 

azokat a nőket, akik egyidejűleg ösztrogénkezelésben részesültek, és valamennyi 

vizsgálat viszonylag rövid időtartamú volt.  Ezér arra vonatkozó javaslatok, hogy a 

fiziológiás dózisú tesztoszteron milyen hatással van a  posztmenopauzális nők szív- és 

érrendszeri egészségre nem általánosíthatók „veszélyeztetett” népesség csoport vagy 

hosszú távú kezelés szempontjából. 

 

(9)  Javaslatok a tesztoszteron terápiára és az emlő egészségére vonatkozóan  

a)  A tesztoszteron terápia nem növeli a mammográfiai emlő denzitást (I. szint, A 

 fokozat). 
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b)  A rendelkezésre álló adatok szerint a rövid távú transzdermális tesztoszteron kezelés 

 nem befolyásolja az emlőrák kockázatát (I. szint, A fokozat). 

c)  Az RCT-k adatai nem elegendőek a hosszú távú emlőrák kockázatának felméréséhez 

 (nincs elegendő adat). 

d)  Nincs olyan adat, amely alátámasztja a tesztoszteron terápia alkalmazását az emlőrák 

 megelőzésére (nincs elegendő adat). 

e)  Azokat a nőket, akiknél korábban diagnosztizáltak mellrákot, kizárták a HSDD-t

 randomizált vizsgálatokból. Hormonérzékeny emlőrákban a tesztoszteron 

 alkalmazásánál óvatosság szükséges (szakértői vélemény). 

 

(10)  Javaslatok a tesztoszteron-terápiára és a súlyos, nemkívánatos eseményekre   

        vonatkozóan 

a)      Posztmenopauzális nőknél a tesztoszteron-terápia alkalmazása olyan adagokban  

         amelyek megközelítik a premenopauzában élő nők fiziológiás tesztoszteron-   

         koncentrációját, nem idéz elő súlyos mellékhatásokat (I. szint, A  fokozat). 

b)      Mivel a tesztoszteron RCT vizsgálatok kizárták azokat a nőket akiknél magas volt   

         a kardiometabolikus betegség kockázata, és a legtöbbb vizsgálat bevette az egyidejűleg  

          ösztrogén terápiában részesülő nőket, a 10. a) javaslat nem általánosítható a  

         „veszélyeztetett” populációra (szakértői vélemény). 

c)      A tesztoszteron fiziológiai dózisaira vonatkozóan a 24 hónapot meghaladó kezelés 

esetén biztonságossági adatok nem állnak rendelkezésre (I. szint, A fokozat). 

 

III.  A posztmenopauzális nők klinikai ellátása 

(11)  Javaslatok  az FSD teljeskörű felmérésére a tesztoszteron terápia megkezdése előtt 

 

(a) Az FSD-nek, beleértve a HSDD-t, az FSAD-et, és az orgazmussal kapcsolatos 

rendellenességet /diszfunkciót,  több etiológiája van, ideértve a biopszichoszociális 

tényezőket, például a neuroendokrin egyensúlyhiányt, a testi gyengélkedést  vagy a 

betegséget, az interperszonális nehézségeket, a pszichológiai szorongást és a 

szexuálisan elnyomó kulturális vagy vallási értékeket (C. fokozat). 

 

b)  A kezeléseknek ezt a biopszichoszociális modellt kell követniük, és tartalmazniuk kell 

 farmakológiai lehetőségeket (hormonterápiák és egyéb farmakológiai szerek), 
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 pszichoterápiát vagy olyan multimodális kezeléseket, amelyek mindkettőt 

 kombinálják17 (B fokozat). 

 

(12)  Javaslatok  a jelenlegi tesztoszteron terápiára és a menopauza után lévő nőkre 

 vonatkozóan 

(a)  A nők esetében a tesztoszteron alkalmazásának egyetlen bizonyítékokon  

 alapuló javallata a posztmenopauzális nők kezelése, akiknél a formális  

 biopszichoszociális vizsgálat után HSDD-t diagnosztizáltak (I. szint, A fokozat). 

(b)  Teljes mértékben szükség van arra, hogy a nőkre specifikus tesztoszteron kezelések 

rendelkezésre álljanak  és jóváhagyásra kerüljenek, amelynek célja a 

premenopauzában lévő nők fiziológiai tesztoszteron koncentrációjának megközelítése 

(szakértői vélemény). 

c)  Ha nem áll rendelkezésre megfelelő, jóváhagyott női tesztoszteron-készítmény, akkor 

 indokolt lehet egy jóváhagyott férfi készítmény off-label felírása, feltéve, hogy a 

 hormonkoncentrációkat a nők élettani tartományában tartják (szakértői vélemény). 

d)  Az összetett „bioidentikus” tesztoszteron terápia nem javasolható a HSDD kezelésére 

 - kivéve akkor ha nem áll rendelkezésre engedélyezett egyenértékű készítmény -

 mivel nincsen bizonyíték a hatékonyságot és a biztonságosságot illetően (szakértői 

 vélemény).  Ha nem áll rendelkezésre jóváhagyott termék és összetett termékre van 

 szükség, az összeállítást végző gyógyszertárnak meg kell felelnie az aktív 

 gyógyszerészeti összetevők (API) és a helyes gyártási gyakorlat (GMP) által előírt 

 tisztasági értékeknek az ipari minőségi és biztonsági előírásoknak való megfelelés 

 érdekében. Az adagolást úgy kell meghatározni, hogy elérje a premenopauzális 

 tartományban lévő fiziológiás tesztoszteronkoncentrációt. 

e)  Nem ajánlott olyan tesztoszteron készítmények használata, amelyek a tesztoszteron 

 szuprafiziológiai koncentrációját eredményezik, ideértve a pellettet és az injekciókat 

 is (szakértői vélemény). 

f) Ha HSDD-re próbaként tesztoszteron-terápiát adnak, akkor a kezelés megkezdése 

 előtt meg kell mérni a kiindulási össztesztoszteron-koncentrációt, majd a 

kezelés megkezdése után 3–6 hetes szinten (IIA szint, C fokozat). 

g)  A betegeket 6 havonta meg kell vizsgálni a kezelésre adott klinikai válaszreakciójuk 

 szempontjából, és a túlhasználat kiszűrése érdekében értékelni kell, hogy a szérum 

 össztesztoszteronszintjénél vannak-e jelei androgéntöbbletnek (szakértői vélemény).    
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(h)  Ha 6 hónapon belül semmi előny sem tapasztalható, a kezelést abba kell hagyni (IB 

 szint, C fok). 

 

(13) Ajánlások más androgén készítményekre vonatkozóan 

(a)  A szisztémás DHEA nem jár a libidó vagy a szexuális funkció szignifikáns 

 javulásával posztmenopauzás nőknél akik normális mellékvese funkcióval 

 rendelkeznek és nem javasolt HSDD -ben szenvedő nők számára (IA szint, A 

 fokozat). 

(b)  A vaginális DHEA hatását nem vizsgálták abban az esetben amikor nincsenek jelen 

 vulvovaginális atrófiára utaló tünetek ezért nem ajánlható a HSDD kezelésére 

 (szakértői vélemény). 

 

(14)   Javaslatok a fiziológiásan adagolt tesztoszteron jövőbeli kísérleteinek megtervezéséhez 

(szakértői vélemény mindenkinek) 

(a)  Hathatósabb, szelekciós torzítás nélküli kettős vak RCT-k valamint a standardizált 

eredmények következetes jelentése szükségesek a nőknél használt

 tesztoszteronterápia előnyeinek és kockázatainak átfogó megállapításához. 

(b)  A tesztoszteron és az FSD vizsgálata: 

 (i)  az FSD-kezelés elsődleges célja a nemi diszfunkcióval járó szorongás enyhítés  

 (ii) Jelenleg egyetlen kérdőív sem terjed ki a női szexuális funkció összes területére, 

így különféle kérdőívekből származó információs tartományok kombinációját kell 

használni. 

  (iii) A kielégítő szexuális eseményeket már nem szabad a hatékonyság  

       elsődleges mérőeszközeként használni az FSD-ben szenvedő nők klinikai    

                   vizsgálataiban. 

           (iv) Világosan meghatározott alaperedményeket kell létrehozni. 

           (v)  A szexuális funkció értékelésére szolgáló eszközre van szükség a   

      következő jellemzőkkel: általános alkalmazhatóság; nem betegség-  

      specifikus; magas diszkriminatív validitás  az FSD-vel diagnosztizált        

      nők és a szexuálisan funkcionális nők között; validált, az FSD önmagában történő 

      mérésére, és mint eszköz az FSD szűrésére és diagnosztizálására, valamint az  

      intervencióhoz szükséges klinikailag jelentős válasz demonstrálására; fedje le a 

      különböző domaineket, és minden domain tartalmazzon több elemet; legyen  
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      lefordítva és visszafordítva különféle nyelveken; elégítse ki a legszigorúbb  

      értékelést, hogy a szabályozó ügynökségek jóváhagyását élvezze. 

c)  Szükség van megfelelő teljesítményű RCT-kre a tesztoszteron által kifejtett hatás     

     mérésére normál  csonttömegű, alacsony csonttömegű, valamint osteopeniában     

    /osteoporózisban és szarkopeniában szenvedő nők izom-csontrendszerére, beleértve a      

     gerincoszlopot, valamint a csípő és a combnyakcsont teljes ásványianyag  sűrűségét, a   

     trabekuláris csont pontszámot, a szérum biomarkereket, a törési kockázatot, a     

     testösszetételt és izomerősséget. 

 

d) Szükség van megfelelő RCT-kre a tesztoszteron kognitív teljesítményre gyakorolt 

hatásának mérésére. 

e) Vizsgálatokat kell végezni annak meghatározása érdekében, hogy a tesztoszteron 

terápia hosszú távon mennyire biztonságos nőknél a  kardiometabolikus kockázat és a 

mellek egészsége szempontjából.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS FŐBB ÜZENETEK 

A nemzetközi testület arra a következtetésre jutott, hogy a nők tesztoszteron terápiájának 

egyetlen, bizonyítékokon alapuló indikációja a HSDD kezelés, ahol a rendelkezésre álló 

adatok mérsékelt terápiás hatást támasztanak alá a menopauza utáni nők esetében. A 

tesztoszteron bármely egyéb tünet vagy klinikai állapot kezelésére vagy betegség-

megelőzésre történő felhasználásának alátámasztására nincs elegendő adat. 

A rendelkezésre álló adatok metaanalízise nem mutatott súlyos mellékhatásokat a 

fiziológiás tesztoszteron használat során, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a magas 

kardiometabolikus kockázatú nőket kizárták a vizsgálati populációkból. A hosszú távú 

tesztoszteron terápia biztonságosságát nem igazolták. 

Rendkívül fontosnak ítélték, hogy a HSDD diagnosztizálása magában foglalja a teljes 

klinikai értékelést, és hogy a tesztoszteron-terápia megkezdése előtt azonosítani és kezelni 

kell az FSD-t befolyásoló egyéb tényezőket.10,11 A vér össztesztoszteron szintjét nem 

szabad felhasználni a HSDD diagnosztizálására. A kezelést csak olyan készítményekkel 

szabad végezni, amelyekben a vér tesztoszteron-koncentrációja megközelíti a 

premenopauzális fiziológiás koncentrációkat. Mivel a nemzeti szabályozó testület jelenleg 

nem hagy jóvá nők számára kifejlesztett készítményt, a férfiaknak felírt készítmények 

nagy körültekintéssel alkalmazhatók a nők számára előírt adagolásban, de a vér 
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tesztoszteron- koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell. A testület az összetett 

tesztoszteron használatát nem javasolta. 

A testület hangsúlyozta, hogy sürgető szükség van a nők számára kifejlesztett 

tesztoszteronterápia, valamint kifejezetten a nők számára kifejlesztett termékek további 

kutatásira és licenszelésére. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönjük Lee Tomkins asszonynak, a Nemzetközi Menopauza Társaság [International 

Menopause Society] ügyvezetõ igazgatójának a segítségét a konszenzusos találkozó 

megtervezésében és koordinálásában. 

 

Szerzői hozzájárulások 

Az irodalom szisztematikus áttekintése és metaanalízise, R.M. Islam és S.R. Davis; 

további irodalmazás, minden társszerző; információk és nyilatkozattervezetek szintézise, 

összes társszerző; első kézirat-tervezet, S.R. Davis, R. Baber, N. Panay; kézirat 

áttekintése, minden társszerző. 

 

  Forrás és szakértői értékelés: ez egy globális konszenzuson alapuló állásfoglalás. 
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Viveve-nél. Dr. Kingsberg Grantakat/kutatási támogatást kap a Palatin Endoceutics-

tól, honoráriuomot kap a fent felsorolt személyektől és részt vett a TherapeuticsMD 

egy, a társaság által támogatott, előadásszervezői irodájában. 

Dr. Liu az AbbVie-től, az AMAG-tól, a Femsys-től kapott támogatást a klinikai 

vizsgálatokhoz. Dr. Liu arról is beszámol, hogy tiszteletdíjat vagy konzultációs 

díjakat kapott az Allergan, a TherapeuticsMD, a Ferring, a Daré és a Mitsubishi-

Tanabe tanácsadójaként. 

Dr. Panay az alábbiakhoz kapott támogatást: Abbot/Mylan (OPTIMIZE tanulmány), 

Asarina (SEPRANOLONE tanulmány), Lawley Pharmaceuticals (T-BONE 
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díjakat kapott a következő cégektől: Abbott, a Bayer, a Besins, a Glenmark, a Kora, a 
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Dr. Panay részt vett az Abbott, a Bayer, a Besins, a Glenmark, a Meda, az MSD, a 
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Dr. Parish beszámol arról, hogy tiszteletdíjat vagy konzultációs díjat kapott az 

Allergén, az AMAG, a Valeant, a Duchesnay Pharmaceuticals tudományos tanácsadói 
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Therapeutics, a Strategic Science Technologies, a Proctor and Gamble, valamint a 
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Pharmaceuticals részéről, és két előadással a Valeant Pharmaceuticals részéről. Dr. 
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megkapta a Gilead tiszteletdíjat tanácsadó testületben való részvételéért.  
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Dr. Simon támogatást kapott az AbbVie, Inc.-től (Észak-Chicago, IL), az Allergan, 

Plc-től (Parsippany, NJ), az Agile Therapeutics-től (Princeton, NJ), a Bayer 

Healthcare LLC-től (Tarrytown, NY), az Endoceutics, Inc.-től (Quebec, Kanada), 
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Finanszírozási forrás: Az állásfoglalás kidolgozását a fent felsorolt társaságok 

támogatták. Nem volt más külső finanszírozás, amelyet jelenteni kell. Az SRD egy 

NHMRC vezető kutatói munkatárs (1135843). 
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