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DOJRZEWANIE  PŁCIOWE 



Dojrzewanie płciowe (syn. pokwitanie) 

jest to okres, w którym zachodzą zmiany 

hormonalne prowadzące do zakończenia 

rozwoju somatycznego oraz do 

osiągnięcia dojrzałości płciowej i 

związanej z nią płodności. Z 

przeobrażeniami somatycznymi wiążą się 

dojrzewanie psychiczne, 

psychoseksualne i społeczne.



CHŁOPIEC

DZIEWCZYNKA

PŁÓD NIEMOWLĘ DZIECIŃSTWO ADRENARCHE DOJRZEWANIE PŁCIOWE

minipuberty



Rey i wsp., Acta  Paediat 2010

Poziom 3-6 mies.

Płód Dzieciństwo Dojrzewanie Dojrzałość
Poród

Objętość jąder

Dojrzałość10 lat
Tanner I

Poród

k. Sertolego

tk. śródmiąższowa

k. płciowe

Testosteron i INSL3

LH

FSH

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PŁCIOWY

10 lat 14 lat 18 lat
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Skok wzrostowy
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Owłosienie łonowe

Wiek (lata)

DOJRZEWANIE  PŁCIOWE  U  CHŁOPCÓW



Zaburzenia dojrzewania płciowego

• Przedwczesne dojrzewanie płciowe

• Brak lub opóźnienie objawów dojrzewania



Przedwczesne  dojrzewanie  płciowe

• GnRH-zależne (prawdziwe)

• GnRH-niezależne (rzekome)

• izolowane objawy dojrzewania płciowego



1. Idiopatyczne

2. Guzy ośrodkowego układu nerwowego

3. Inne zmiany OUN

- wady rozwojowe

- zapalenie

- uraz

- napromieniowanie

- torbiele pajęczynówki

4. Indukowane przez ekspozycję na steroidy 
płciowe

- egzogenne steroidy płciowe

- w przebiegu GnRH-niezależnego 
przedwczesnego dojrzewania płciowego

Przedwczesne  dojrzewanie  płciowe

GnRH-zależne



Przedwczesne  dojrzewanie  płciowe

GnRH-niezależne  u  chłopców

Postać izoseksualna

- guzy wydzielające gonadotropiny

- zwiększenie wydzielania andro-

genów przez nadnercza lub jądra

- testotoksykoza

- zespół McCune-Albrighta

- ekspozycja na egzogenne andro-

geny (postać jatrogenna)

Postać heteroseksualna

- nowotwory nadnerczy wydziela-

jące estrogeny

- zwiększona obwodowa konwersja

androgenów do estrogenów

- ekspozycja na egzogenne 

estrogeny (postać jatrogenna)



Leczenie   przedwczesnego  rzekomego

dojrzewania  płciowego

Leczenie przyczynowe



Opóźnione dojrzewanie płciowe

Jest to brak oznak dojrzewania w wieku, który jest starszy o 2 SD

ponad średni wiek początku dojrzewania w danej populacji. Dla

chłopców rasy białej w klimacie umiarkowanym jest to wiek 14 lat.

Do tego zaburzenia zalicza się także sytuacje, kiedy zaczyna się

dojrzewanie, ale postępuje ono bardzo wolno. W tych przypadkach u

chłopców okres od początku powiększenia jąder do całkowitego

zakończenia ich dojrzewania trwa dłużej niż 5 lat.



Opóźnione  dojrzewanie  płciowe

Przyczyny

a. Konstytucjonalne opóźnienie wzrostu i rozwoju/dojrzewania 

(KOWR/D)

b. Opóźnione dojrzewanie płciowe w chorobach przewlekłych 

(czynnościowy, przejściowy hipogonadyzm hipogonadotropowy)

c. Hipogonadyzm hipogonadotropowy (wtórny, podwzgórzowo-

przysadkowy)

d. Hipogonadyzm hipergonadotropowy (pierwotny, gonadalny)



KONSTYTUCJONALNE OPÓŹNIENIE 
WZROSTU  I  ROZWOJU



Postępowanie  lekarskie  w  KOWR

1. Wytłumaczenie rodzicom i dziecku fizjologii dojrzewania płciowego i 

specyfiki KOWR, a następnie oczekiwanie na fizjologiczny postęp 

dojrzewania. 

2. Kontrola co 6 mies.:

- szybkości wzrastania, 

- wieku kostnego, 

- postępu rozwoju cech dojrzewania płciowego, 

- oznaczanie stężenia gonadotropin i testosteronu we krwi 

3. Pomoc psychologiczna u dzieci z depresją i niskim poczuciem własnej 

wartości, a także u tych, które mają konflikty ze środowiskiem.

4. Leczenie u chłopców z dużym niedoborem wzrostu i opóźnieniem 

dojrzewania oraz problemami psychologicznymi.



Testosteron  - początek podawania nie wcześniej niż przy wieku kostnym 12 lat i 

kalendarzowym 14 lat

- enantan testosteronu – 50-100 mg i.m. co 3-4 tyg. w cyklu 3-6 mies. 

podawania preparatu / 5-6 mies. przerwy 

W końcowym okresie przerw kontroluje się, czy nie wystąpiło spontanicznie 

dojrzewanie płciowe (powiększenie jąder, zwiększenie stężenia gonadotropin i 

testosteronu we krwi, odpowiedź w teście z GnRH).  

Jeśli po 3 cyklach nie występuje spontanicznie dojrzewanie płciowe, przyjmuje 

się, że jest to hipogonadyzm hipogonadotropowy i przechodzi się do leczenia 

stałego.

Postępowanie  lekarskie  w  KOWR



HIPOGONADYZM  

HIPOGONADOTROPOWY

wtórny, podwzgórzowo-przysadkowy 



Hipogonadyzm hipogonadotropowy (wtórny)

podwzgórze

przysadka
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Hipogonadyzm hipogonadotropowy

Przyczyny

Wrodzone

1. Zespół Kallmanna (1: 10 000 mężczyzn)

2. Wielohormonalna niewydolność przysadki

3. Izolowany niedobór LH (zespół płodnego eunucha, zespół Pasqualiniego)

4. Dysplazja przegrodowo-wzrokowa (zespół de Morsiera)

5. Zespół Pradera-Willego

6. Zespół Bardeta-Biedla

Nabyte

1. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (czaszkogardlak, germinoma)

2. Histiocytoza X

3. Efekt radioterapii OUN

4. Efekt urazów OUN

5. Efekt chorób infekcyjnych OUN

6. Efekt zabiegów operacyjnych na OUN



HIPOGONADYZM  

HIPERGONADOTROPOWY

pierwotny, gonadalny



Hipogonadyzm hipergonadotropowy (pierwotny)

podwzgórze

przysadka
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Hipogonadyzm hipergonadotropowy

Przyczyny

Wrodzone

1. Zespół Klinefeltera (1:600 mężczyzn)

2. Dysgenezja jąder

3. Brak jąder (anorchia)

Nabyte

1. Zanik jąder po zapaleniu, po skręcie powrózków nasiennych

2. Chirurgiczna lub powypadkowa kastracja

3. Chemioterapia

4. Radioterapia jąder



DIAGNOSTYKA 



Postępowanie  diagnostyczne  

• Wywiad

• Badanie przedmiotowe (skala Tannera)

• Ocena szybkości wzrastania

• Ocena wieku kostnego

• USG jąder (ocena wielkości i struktury)

• Markery nowotworowe (-fetoproteina,  hCG)

• Biopsja jądra 

• Badania ośrodkowego układu nerwowego (obrazowe, neurologiczne, 

okulistyczne)

• Badania genetyczne 

• Stężenie we krwi FSH, LH, testosteronu, estradiolu, PRL, SHBG (globulina 

wiążąca steroidy płciowe), TSH

• Test z GnRH

• Test z hCG



Powiększenie piersi u mężczyzn

1. Steatomastia (lipomastia) (50%)

2. Ginekomastia (35%)

3. Hiperprolaktynemia (2-3%)

4. Rak gruczołu piersiowego (1-2%)



Mechanizm powstania ginekomastii

ESTROGENY

ANDROGENY



WOLNE 

ESTROGENY

↑ WYDZIELANIE 

ESTROGENÓW

LUB 

ICH PREKURSORÓW

↑ AROMATYZACJA 

ANDROGENÓW 

W TKANKACH 

OBWODOWYCH

↓ METABOLIZM

HORMONÓW 

PŁCIOWYCH

↓ WIĄZANIE 

ESTROGENÓW

Z SHBG



WOLNE 

ANDROGENY

↓ WYDZIELANIE 

ANDROGENÓW

LUB 

ICH PREKURSORÓW

↓ WRAŻLIWOŚCI 

RECEPTORÓW

ANDROGENOWYCH 

W TKANKACH 

OBWODOWYCH

↑ METABOLIZM

HORMONÓW 

PŁCIOWYCH

↑ WIĄZANIE 

ANDROGENÓW

Z SHBG



Stany, w których może wystąpić ginekomastia

- u noworodków (60-90%)

- w okresie dojrzewania płciowego (30-70%)

Stany fizjologiczne



- nowotwory hormonalnie czynne jąder, nadnerczy, 

ektopowe (głównie płuc, wątroby, nerek) (3%)

- hipogonadyzm pierwotny

- hipogonadyzm wtórny

- wrodzone zaburzenia biosyntezy testosteronu

- wrodzony defekt receptora androgenowego

- niewydolność nerek, marskość wątroby

- nadczynność tarczycy 

- ginekomastia idiopatyczna 

- otyłość

- niektóre leki

Stany patologiczne



Całkowity  brak  wrażliwości na  

androgeny

Zespół Morrisa

Zespół feminizacji jądrowej

- kariotyp 46,XY

- jądra w jamie brzusznej

- żeńskie zewnętrzne narządy płciowe

- brak wewnętrznych narządów płciowych

- ↑ stężenie testosteronu

- ↑ stężenie LH

- ↑ stężenie estradiolu



↑ stężenie hormonów tarczycy (fT3, fT4)

↓ stężenie TSH

Nadczynność tarczycy

↑ biosynteza globuliny wiążącej steroidy płciowe 

SHBG (sex hormone binding globuline)

↑ wiązanie testosteronu przez SHBG

↓ stężenie wolnego testosteronu

↑ stężenie wolnego estradiolu

Rozwój tkanki gruczołowej sutków



Tkanka tłuszczowa

TESTOSTERON ESTRADIOL

↑aromataza



Leki, które mogą spowodować ginekomastię

Rodzaj leku Nazwa leku

Hormony Androgeny i steroidy anaboliczne

Gonadotropina kosmówkowa

Estrogeny i agoniści estrogenów

Antyandrogeny Cyproterone, flutamid, ketoconazol, 

metronidazol

Leki przeciwwrzodowe Cymetydyna, omeprazol, ranitydyna

Chemioterapeutyki przeciwnowotworowe Czynniki alkilujące

Leki sercowo-naczyniowe Amiodaron, captopril,digitoxin, enalapril, 

metyldopa, nifedipina, rezerpina, verapamil

Leki psychiatryczne Diazepam, haloperidol, trójcykliczne 

antydepresanty

Używki Alkohol, amfetamina, marihuana, heroina

Inne Fenytoina, penicilamina, spironolakton



• wywiad

• badanie przedmiotowe

• stężenie we krwi FSH, LH, testosteronu, β hCG, estradiolu, 

prolaktyny, hormonów tarczycy, TSH

• badanie stężenia biochemicznych wskaźników czynności nerek i 

wątroby

• usg jąder, gruczołów piersiowych, nadnerczy

• mammografia

• biopsja sutka

• rtg klatki piersiowej

• CT, RM  jamy brzusznej,  głowy

Postępowanie  diagnostyczne  przy  ginekomastii



Leczenie  ginekomastii

• leczenie przyczynowe

• antyestrogeny  

• preparaty testosteronu

• leczenie chirurgiczne 



Działanie antyestrogenów 

K. Leydiga
Testosteron

Estradiol

Przysadka

+-

LH

+

(selektywne modulatory receptora 
estrogenowego - SERM)

Klomifen
Tamoksyfen

+

Letrozole
Anastrazole
(inhibitory 

aromatazy)


