Androgenní substituce testosteron undecanoatem u mužů po oboustranné orchiektomii pro nádory varlat.
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Úvod: Ve věkové skupině mužů mezi 15 - 45 rokem života tvoří nádory varlat až 23% výskytu všech nádorů a představují tak v této věkové skupině nejčastěji se vyskytující
nádor u mužů bíle populace. Bilaterální výskyt tvoří asi 1-2 % všech nádorů varlat. Současná moderní multimodální léčba výrazně redukovala jejich mortalitu. Primární léčba
zahrnuje radikální odstranění varlete a u pacientů s bilaterálním postižením to vede k úplné ztrátě produkce testosteronu. Absolutní deficit testosteronu má negativní vliv na
kvalitu života, a funkci mnoha orgánových systému v těle. Proto tyto pacienti vyžadují dlouhodobou substituci testosteronu.

Symptomy hypogonadizmu –
EAU Guidelines, 2012

• nádory varlat – 5% urologických nádorů
• bilaterální výskyt – 1-2% (EAU Guidelines, 2011)

Male -factor infertility

1,56 – 5% ( Cuníková, 2004)

Loss of libido
Erectile dysfunction

• Urologické oddělení, TN, Praha – 84 pacient ů s dg: C 62 za posledních 5

Sarcopenia

let, 3x bilateráln ě ( 3,57% - 1x synchronní, 2x metachronní)

Low bone mass
Depressive thoughts

• léčba dg:C 62 – multimodální ( chirurgická, CHT, actinoth)

Fatigue
Loss of body hair
Hot flushes

• specifika – mladí, nebo mlad ší pacienti, svobodní, bezdětní, dobrá léčebná

Loss of vigour

odpověď

diminished cognitive functio
Visceral obesity
Sleep disturbances

Cíl: Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti testosteron undecanoatu u pacientů po oboustranné orchiektomii pro nádory varlat.
Materiál a metody: Od dubna 2010 do června 2013 jsme sledovali všechny muže po druhostranné orchiektomii pro tumor varlete, u kterých byla po operaci zahájena hormonální
substituce testosteronem undecanoatem. Ve 12-ti týdenních intervalech jsme sledovali:
• sérové hladiny gonadálních hormonů - testosteron celkový (Tc), Free Androgen Index (FAI)
• FSH a LH
• hematologickou (hladiny erytrocytu a hemoglobinu)
• biochemickou bezpečnost (AST, ALT, GMT )
• PSA
• erektilní funkci (dotazník IIEF5)
• symptomy hypogonadizmu (Heinemannův dotazník androgenní deficience)
Doporučené 12-ti týdenní aplikace testosteron undecanoatu jsme dle aktuálních laboratorních výsledků, hodnocení dotazníků a subjektivního stavu pacientů upravovali (
zkracovali, resp. prodlužovali).

Výsledky: Soubor tvoří 11 pacientů v průměrném věku 39,7 (29-52) let, medián sledování je 20 měsíců (1-32). Substituce byla zahájená průměrně 4 (014) měsíce po druhostranné orchiektomii. Průměrná hodnota celkového Tc před zahájením substituce byla 1,5 (0,009 - 1,76) nmol/l, FAI 5,9 (0,35 –
14,19) %, FSH 51,34 (1,67 – 116,7) IU/l, LH 29,2 (1,78 – 77,61) IU/l, IEF-5 dotazníku 11 (0-23) bodů, Heinemannova dotazníku 39 (31-50) bodů. Při léčbě
došlo u všech pacientů k normalizaci Tc a FAI (průměrná hodnota Tc 14,57 (8,59 -25,59) nmol/l a FAI 62,89 (26,34 – 91,2) %) a k poklesu FSH a LH
(průměrná hodnota FSH 17,57 (0,82-33,71) IU/l a LH 6,77 (0,44 -17,7) IU/l). Průměrná hodnota IIEF 5 při léčbě byla
23,5 ( 22 – 25) bodů, Heinemannova dotazníku 27 ( 20-36) bodů. Nezaznamenali jsme patologickou odezvu v biochemických a hematologických
parametrech. Unifikované schéma 12-ti týdenní aplikace jsme individualizovali, průměrný interval mezi aplikacemi byl 13 (11-17) týdnů.

Výsledky – další sledované parametry

Výsledky - dotazníky

Výsledky - Testosteron

• IIEF 5 – ≥21, 20-17, 16-11, ≤10b.

• Tc n 6,7 – 25,7 nmol/l

ø před – 11 (0-23)b.
ø po – 23,5 (22-25)b.
• Heinemannův dotazník – 17-26, 27-36, 37-49, ≥50b.
ø před – 39 (31-50)b.
ø po – 27 (20-36)b.

ø před - 1,5 (0,009 – 1,76)nmol/l
ø po - 14,57 (8,59 -25,59) nmol/l

• FAI n 24,3 – 72,1 %

ø před – 5,9 (0,35 – 14,19)%
ø po – 62,89 (26,34 – 91,2) %

40

62,89

60

39

30

40

25

Tc (nmol/l)
FAI (%)

30

27
23,5

15

14,57
10
5,9
0 1,5
před

10

ø před – 29,2 (1,78 – 77,61) IU/l
ø po – 6,77 (0,44 – 17,7) IU/l

IIEF 5 (b.)
HD (b.)

20

20

• LH n 1,7 -8,6 IU/l

ø před – 0,318 (0,034 – 0,873) ug/l
ø po – 0,739 (0,23 – 1,52) ug/l
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ø před – 51,34 (1,67 – 116,7) IU/l
ø po – 17,57 (0,82 – 33,71) IU/l

• PSA n 0,0 – 3,1 ug/l
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• FSH n 1,3 -12,4 IU/l

11

• AST, ALT, GMT, KO – bez patologické odezvy
• ø interval aplikací – 13 (11-17) týdnů
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Závěr: Z výsledků naší práce vyplývá, že pravidelná androgenní substituce testosteron undecanoatem je u anorchických mužů po oboustranné orchiektomii
pro tumor varlete vysoce efektivní a bezpečnou léčebnou metodou. Časování intervalů aplikace je vhodné individualizovat podle subjektivního stavu a
laboratorních výsledků pacientů .

