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Mózg
• popęd płciowy 

• zachowania typu męskiego

• funkcje poznawcze 

Męskie narządy płciowe
• różnicowanie i rozwój

• wpływ na mechanizmy erekcji i ejakulacji

• rozwój i utrzymanie czynności prostaty, 

pęcherzyków nasiennych, najądrzy

Skóra
• męski typ owłosienia ciała 

• łysienie typu męskiego

• produkcja łoju

Mięśnie
• rozwój masy i siły mięśniowej

Wątroba
• biosynteza białek

Kości
• skok wzrostowy

• zamknięcie nasad kości wzrostowych

• zwiększenie masy kostnej

• męskie proporcje ciała

Krtań
• wzrost 

• mutacja głosu

Szpik kostny
• wytwarzanie erytrocytów

Nerki
• biosynteza erytropoetyny

Jądra
• regulacja spermatogenezy

Działanie testosteronu w tkankach obwodowych 



Kanaliki plemnikotwórcze
(spermatogeneza)

K. Sertolego

K. Leydiga

Podwzgórze

Przysadka

Testosteron
Działania w tkankach 

obwodowych

Inhibina

Układ podwzgórze-przysadka-jądra

Estradiol DHT
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TT

SHBG

Transport testosteronu

Testosteron niezwiązany 
z białkami osocza, 

wolny

2%

Testosteron związany 
z białkami osocza 

44% związany z SHBG
54% związany z albuminami

Jądro

naczynia krwionośne

tkanka docelowa

dyfuzja

dyfuzja

SHBG – ang. sex hormone binding globulin, globulina wiążąca steroidy płciowe

T - testosteron



aromataza 5α-reduktaza



Chromosom X

Receptor androgenowy

Nieschlag i Behre, Andrology, 2009



Bennett i wsp., Int J Bioch Cell Biol, 2010

Błonowy receptor androgenowy

membrane androgen receptor (mAR) 



Liczba powtórzeń CAG

Prawidłowa liczba

Wzrost  androgenizacji
z. Kennedy’ego  

(opuszkowo-

rdzeniowy zanik 

mięśni)

Nieschlag i Behre, Andrology, 2009

Polimorfizm  receptora  androgenowego 

w zależności  od  liczby  powtórzeń  
trinukleotydów CAG (cytozyna-adenina-guanina)



ERα (1) ERβ (2)

Receptor estrogenowy

Chr. 6

Chr. 14

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Er_domains.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Estrogen_receptor_beta_1U3S.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/PBB_Protein_ESR1_image.png


Hirahara i wsp, Glia, 2012

G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER)

G protein-coupled receptor 30 (GPR30)



Podstawowe poziomy hormonów 
u dorosłych mężczyzn

FSH 1,0 - 8,0 mIU/ml
LH 1,0 - 8,0 mIU/ml

Testosteron całkowity
12 - 30 nmol/l (360 - 1100 ng/dl)

Testosteron wolny
200 - 350 nmol/l (5,6 - 10,2 ng/dl)

SHBG (globulina wiążąca steroidy płciowe)
11 – 71 nmol/l

Estradiol 13,6 – 45,0 pg/ml

Prolaktyna <25 ng/ml

TSH   0,3 – 4,5 uIU/ml

Rytm dobowy wydzielania T 

Indeks wolnego testosteronu (FTI)
15 – 300

T całk. / SHBG x 100

DHT 250-990 pg/ml

Inhibina B  100 – 400 pg/ml AMH 30 – 200 µg/l 
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Definicja

Hipogonadyzm męski jest zespołem klinicznym spowodowanym

niedoborem androgenów, który może niekorzystnie wpływać na funkcje

narządów oraz jakość życia.

Hipogonadyzm

EAU, 2017

Rozpoznanie hipogonadyzmu męskiego opiera się na stwierdzeniu

objawów niedoboru androgenów oraz stale obniżonego stężenia

testosteronu w surowicy krwi.



Rodzaje hipogonadyzmu

Eugonadyzm H. pierwotny H. wtórny H. skompensowany

Testosteron Testosteron TestosteronTestosteron

GNRH
+

GNRH
+

GNRH
+

GNRH
-



Objawy hipogonadyzmu u mężczyzn
Narząd Przed dojrzewaniem Po dojrzewaniu

krtań brak mutacji głosu brzmienie głosu bez zmian

owłosienie brak lub słabe owłosienie łonowe, brak zakoli 
czołowych, brak lub słaby zarost na twarzy, 
brak owłosienia pachowego

zmniejszenie intensywności zarostu na 
twarzy, owłosienia łonowego i pachowego

skóra brak produkcji łoju, brak trądziku, bladość spadek wytwarzania łoju, bladość, 
zmarszczki

szpik anemia anemia

kości eunuchoidalne proporcje ciała, osteoporoza osteoporoza

mięśnie/ tk. 
tłuszczowa

słabo rozwinięte/ nadmierna osłabiona siła i masa/

nadmierna (otyłość trzewna)

prącie dziecięce brak zmian

jądra małe, możliwe wnętrostwo zmniejszenie objętości

spermatogeneza nie rozpoczęta zahamowanie lub zanik

erekcja brak osłabienie lub brak, rzadsze erekcje nocne

ejakulat brak zmniejszenie objętości

popęd płciowy brak osłabienie lub brak

samopoczucie obniżony nastrój , brak energii życiowej, 
osłabienie, drażliwość

obniżony nastrój, brak energii życiowej, 
osłabienie, zaburzenia snu, drażliwość

sprawność 
intelektualna

bez zmian lub obniżona często obniżona

zaburzenia 
metaboliczne

insulinooporność, cukrzyca II,  nadciśnienie,

z. metaboliczny

insulinooporność, cukrzyca II,  nadciśnienie,

z. metaboliczny



Tempo obniżania się stężenia androgenów we krwi

Testosteron  całkowity 0,4% / rok

Testosteron wolny 1,3% / rok

DHEAS 3,0% / rok

Wu i wsp., JCEM, 2008



Zitzmann i wsp., Int J Androl, 2003

Liczba powtórzeń CAG
z. Kennedy’ego

Zmniejszająca się androgenizacja

prawidłowy zakres

Wcześniejsze 

występowanie 

raka prostaty

Nasilone 

męskie 

zachowania

Niższe stężenie 

HDL we krwi

Męski typ 

łysienia

Skłonność do 

depresji

Mniejsza 

gęstość 

mineralna kości

Silniejsza 

reaktywność 

naczyń 

krwionośnych

Większa 

zawartość 

tkanki 

tłuszczowej

Zaburzenia 

neurologiczne

Ginekomastia

Cukrzyca

Zaburzenia 

spermatogenezy

Efekty działania testosteronu w zależności od ilości 

powtórzeń CAG w genie dla receptora androgenowego



Opóźnione dojrzewanie płciowe (idiopatyczne, zespół Kallmanna)

Zespół Klinefeltera z hipogonadyzmem

Zaburzenia seksualne z niskim poziomem testosteronu, nie odpowiadające na

działanie inhibitorów PDE5

Niska masa kostna w hipogonadyzmie

Dorośli mężczyźni z obniżonym poziomem testosteronu, ze stałymi i licznymi

objawami hipogonadyzmu po nieskutecznym leczeniu otyłości i chorób

współistniejących

Niedoczynność przysadki

Wskazania do podania testosteronu

EAU, 2018



1. Przejściowe obniżenie stężenia testosteronu z powodu ostrej lub przewlekłej choroby powinno
być wyeliminowane poprzez dokładną ocenę kliniczną pacjenta oraz powtórne badania
hormonalne.

2. Próbka krwi do oznaczenia testosteronu powinna być pobrana w godz. 7.00-11.00.

3. Najszerzej akceptowanym parametrem biochemicznym jest pomiar stężenia testosteronu
całkowitego we krwi. Nie ma ściśle określonej dolnej granicy normy dla stężenia testosteronu.
Uznano jednak, że stężenie testosteronu powyżej 12 nmol/l (350 ng/dl) nie wymaga substytucji.
Stężenie poniżej 8 nmol/l (230 ng/dl) jest wskazaniem do podania substytucji testosteronowej.
Stężenia 8-12 nmol/l wymagają powtórzenia oznaczeń testosteronu całkowitego, a także
oznaczeń SHBG i testosteronu wolnego. Decyzja o substytucji testosteronowej jest tutaj
indywidualna i w dużej mierze zależy od objawów klinicznych.

4. Zalecane jest także oznaczenie stężenia LH oraz prolaktyny w celu zróżnicowania
hipogonadyzmu pierwotnego od wtórnego.

5. Nie jest zalecane oznaczenie stężenia estradiolu, DHEA, hormonów tarczycy, melatoniny, GH,
IGF-1, jeśli nie ma objawów klinicznych innych chorób endokrynnych.



Rekomendacje EAU 2018

Przed rozpoczęciem leczenia testosteronem powinna zostać wykonana ocena hematogiczną, 

układu krążenia, piersi i gruczołu krokowego.

Podczas terapii testosteronem zalecane jest monitorowanie hematokrytu i hemoglobiny oraz 

stężenia PSA we krwi.

Pacjenci z objawami hipogonadyzmu, którzy byli operowani z powodu lokalnie 

zaawansowanego raka gruczołu krokowego, a obecnie nie mają aktywnej choroby (tzn. 

podwyższonego PSA, nieprawidłowości w badaniu per rectum, potwierdzonych przerzutów do 

kości / narządów trzewnych), mogą być ostrożnie zakwalifikowani do terapii testosteronem. 

Leczenie powinno być zarezerwowane dla pacjentów z niskim ryzykiem wznowy raka gruczołu 

krokowego (tzn. punktacja w skali Gleasona < 8, pT1-2, przedoperacyjne PSA <10 ng/ml) i nie 

powinno być rozpoczęte przed upływem 1 roku po prostatektomii.

Przed rozpoczęciem leczenia testosteronem należy wykonać ocenę czynników ryzyka 

rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i zoptymalizować wtórną prewencję 

istniejących wcześniej chorób.

Mężczyźni z hipogonadyzmem i wcześniej istniejącą chorobą układu krążenia, żylną chorobą 

zakrzepowo-zatorową lub przewlekłą niewydolnością serca, którzy wymagają zastosowania 

terapii testosteronem, powinni być leczeni z rozwagą, uważnie monitorowani poprzez  oceną 

kliniczną, badanie poziomu hematokrytu (nie może przekraczać 54%) i utrzymywaniem poziomu 

testosteronu we krwi w miarę możliwości w średnich wartościach prawidłowego zakresu dla 

wieku. 



Przed rozpoczęciem terapii testosteronem pacjent z hipogonadyzmem

powinien poprawić styl życia, schudnąć i poddać się leczeniu chorób 

współistniejących.

U hipogonadalnych mężczyzn z zaburzeniami erekcji należy zastosować 

terapię inhibitorami PDE5 jako pierwszą linię leczenia i dodać terapię 

testosteronem w przypadku słabej reakcji na PDE5.

Rekomendacje dotyczące rozpoczęcia 

leczenia hipogonadyzmu u mężczyzn



Przeciwwskazania do podania testosteronu

Lokalnie zaawansowany lub przerzutowy rak gruczołu krokowego

Rak piersi u mężczyzny

Mężczyźni starający się o dziecko

Hematokryt >54%

Ciężka przewlekła niewydolność serca/ NYHA IV (ang. New York Heart

Association Class IV)

EAU, 2018



Monitorowanie terapii testosteronem

Odpowiedź kliniczna na leczenie powinna być oceniona po 3 , 6 i 12 miesiącach od jego 

rozpoczęcia, a następnie co rok.

Stężenie testosteronu i hematokrytu powinno być monitorowane 3, 6 i 12 miesięcy po 

rozpoczęciu leczenia, a następnie co rok. Jeśli hematokryt wzrośnie powyżej 54%, dawka 

testosteronu powinna zostać zmniejszona lub zmieniony preparat testosteronu z 

domięśniowego na przezskórny lub zastosowany upust krwi. Jeśli hematokryt pozostaje 

podwyższony, terapia testosteronem powinna być przerwana i wznowiona w niższej 

dawce, kiedy hematokryt powróci do normy.

Gruczoł krokowy powinien zostać oceniony w badaniu per rectum, a stężenie PSA 

zmierzone przed rozpoczęciem terapii testosteronem. Stężenie PSA we krwi powinno być 

skontrolowane po 3, 6 i 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia, a następnie co rok.

Mężczyźni ze współwystępującymi schorzeniami układu krążenia powinni zostać 

poddani dokładnemu badaniu kardiologicznemu przed wdrożeniem terapii 

testosteronem. W trakcie trwania leczenia powinna być przeprowadzana regularna ocena 

kliniczna.

EAU, 2018



1. Opisy przypadków oraz wyniki małych badań kohortowych wskazują na
możliwy wpływ TZT na powstanie raka piersi u mężczyzn, ale jak na
razie brak na to silnych dowodów.

2. Randomizowane badania z grupą kontrolną potwierdzają, że TZT nie
powoduje zmian w budowie histologicznej gruczołu krokowego.

3. Ostatnie badania wskazują, że TZT nie zwiększa ryzyka wystąpienia raka
gruczołu krokowego, ale badania długoterminowe nie są jeszcze
dostępne.

4. Nie ma dowodów na związek pomiędzy TZT i obturacyjnym bezdechem
sennym.

5. Nie ma dowodów na to, że TZT zapewniająca prawidłowe, fizjologiczne
stężenie testosteronu jest związana z wystąpieniem poważnych
niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

6. Wykazano, że TZT u hipogonadalnych mężczyzn zmniejsza ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych.

Niekorzystne działania TZT

EAU, 2018



1. Rzadko opisywane za pomocą TZT są objawy psychotyczne, nadmierne
libido i agresja, a także uzależnienia fizyczne i psychiczne. Ponadto, TZT
może zarówno łagodzić, jak i powodować depresję.

2. Testosteron jest anabolikiem i powoduje zwykle łagodne
zatrzymywanie sodu i wody oraz zwiększenie ciężaru ciała. Mechanizm
jest prawdopodobnie związany z działaniem estrogenu. Receptory
estrogenów znaleziono w tkankach biorących udział w regulacji
gospodarki wodnej, takich jak podwzgórze, układ sercowo-naczyniowy
i kanaliki nerkowe.

3. Zgłaszano łagodne i złośliwe guzy wątroby, cholestazę
wewnątrzwątrobową, hepatotoksyczność i niewydolność wątroby
podczas TZT. Te niekorzystne działania na wątrobę nie są związane z
preparatami testosteronu w iniekcjach domięśniowych i
przezskórnymi.

Niekorzystne działania TZT

Bassil i wsp., 2009



W zależności od rodzaju preparatu testosteronu:

• przezskórne - podrażnienie skóry w miejscu podania i ryzyko
przeniesienia interpersonalnego

• roztwory olejowe - mikrozatorowość płucna w rzadkich przypadkach
prowadzi do kaszlu, duszności, złego samopoczucia, nadmiernej
potliwości, bólu w klatce piersiowej, zawrotów głowy, parestezji lub
omdlenia podczas lub bezpośrednio po wstrzyknięciu i są odwracalne

• wszystkie - reakcje alergiczne, trądzik, nadmierne owłosienie ciała,
łysienie typu męskiego, łojotok, przetrwałe i bolesne erekcje (priapizm)

Niekorzystne działania TZT

Bassil i wsp., 2009



podwzgórze

przysadka

GnRH

LHFSH

Testosteron

jądra

Azoospermia

Wpływ TZT na płodność



Leczenie hipogonadyzmu u mężczyzn 
starających się o dziecko 

K. Leydiga

Testosteron

Estradiol

Przysadka

+-

LH

+

(selektywne modulatory receptora 
estrogenowego - SERM)

Klomifen
Tamoksyfen

+

Letrozole
Anastrazole
(inhibitory 

aromatazy)

FSH

spermatogeneza



Preparaty gonadotropin 

1. hCG (ang. human chorionic gonadotropin, pol. ludzka gonadotropina

kosmówkowa) - preparat wykazujący aktywność biologiczną LH, uzyskiwany z

moczu kobiet ciężarnych

2. hMG (ang. human menopausal gonadotropin, pol. ludzka gonadotropina

menopauzalna) – preparat wykazujący aktywność biologiczną LH i FSH w

stosunku 1:1, uzyskiwany z moczu kobiet po przekwitaniu. Dzięki krótkiemu

okresowi półtrwania w krążeniu LH zawarte w hMG nie wywołuje efektów

klinicznych. Jest to więc głównie preparat o działaniu FSH

3. Rekombinowana hCG

4. Rekombinowana, czysta FSH

5. Oczyszczony FSH z moczu kobiet po przekwitaniu

6. Rekombinowana, czysta LH

7. Rekombinowane, czyste FSH + LH

Dawkowanie: hCG/LH 2500 IU 2x/ tydz. i.m., hMG/FSH: 75-150 IU 2-3x / tydz. s.c.   



www.postepyandrologii.pl

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 

103, Issue 5, May 2018, Pages 1715–

1744, https://doi.org/10.1210/jc.2018-00229

https://uroweb.org/guidel

ine/male-hypogonadism/

https://doi.org/10.1210/jc.2018-00229

