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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
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CHŁOPIEC DZIEWCZYNKA

FAZA NADNERCZOWA DOJRZEWANIA (ADRENARCHE)

Początek 

dojrzewania
Miesiączka

W tym 



Okres niemowlęcy 

i dzieciństwo

Okres 

dojrzewania
Okres 

dojrzałości

GnRH

Gonadotropiny

Steroidy płciowe

WRAŻLIWOŚĆ PODWZGÓRZA NA HAMUJĄCE 

DZIAŁANIE  STEROIDÓW  PŁCIOWYCH



Okres 
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dojrzewania

AMPLITUDA I CZĘSTOTLIWOŚĆ PULSÓW 

WYDZIELANIA GONADOTROPIN



CHŁOPIEC

DZIEWCZYNKA

PŁÓD NIEMOWLĘ DZIECIŃSTWO ADRENARCHE DOJRZEWANIE PŁCIOWE
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OBJĘTOŚĆ JĄDER

Norma u chłopców w okresie przeddojrzewaniowym:  1- 4 ml

Norma u dorosłych mężczyzn:  12 - 30 ml

dorośli

dzieci w okresie 

przeddojrzewaniowym



SPERMATOGENEZA

Gonocyty/
Spermatogonie

Spermatogonia A

Spermatogonia B

Spermatocyty

Spermatydy-plemniki

1 rok życia

6-7 rok życia

12 rok życia



Skala dojrzewania płciowego 

według Jamesa M. Tannera u chłopców



OCENA POSTĘPU DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO 
U CHŁOPCÓW

Skala wg Tannera: zewnętrzne narządy płciowe (genitals – G)  

G II G III

G IV G V

G I

12 lat (10-14 )

owłosienie łonowe 

(pubic hair, pubarche – P) 



Rey i wsp., Acta  Paediat, 2010

Poziom
hormonów 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 

U CHŁOPCÓW

10 lat 14 lat 18 lat



SKOK  WZROSTOWY  U  CHŁOPCÓW

14 lat (12-16 )

G III/IV

Objętość jąder – 10 ml



Rochira i wsp., IJE , 2015

ROLA ESTROGENÓW W KOŚCIACH

W OKRESIE DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO

Androgeny

(androstendion, T)

AR Stymulacja osi GH / IGF-1
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AR – (ang. androgen receptor) 

receptor androgenowy

ER – (ang. estrogen receptor) 

receptor estrogenowy

E1 - estriol

E2 - estradiol

GH – (ang. growth hormone) 

hormon wzrostu

GPR – (ang. G protein-coupled receptor) 

receptor sprzężony z białkiem G

IGF – (ang. insulin-like growth factor) 

insulinopodobny czynnik wzrostu

T – testosteron  



Działania androgenów

w okresie dojrzewania i dojrzałości płciowej
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Skok wzrostowy
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(stadium wg Tannera)
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Wiek (lata)

DOJRZEWANIE  PŁCIOWE  U  CHŁOPCÓW

(podsumowanie)

2 5

4 20



PRZEDWCZESNE  DOJRZEWANIE  PŁCIOWE (PDP)

• GnRH-zależne (prawdziwe)

• GnRH-niezależne (rzekome)

• izolowane objawy dojrzewania płciowego

Przedwczesnym dojrzewaniem płciowym określa się występowanie 

objawów klinicznych dojrzewania przed 8 r.ż. u dziewcząt i 9. r.ż. u 

chłopców.

DEFINICJA



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



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

• Hormonalne testy dynamiczne: z GnRH i z hCG



TEST  z  GnRH
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FSH  - 1,5x

LH  - 3x

GnRH (100 µg i.v.  lub  2,5 µg / kg c.c.)

0

U osób przed dojrzewaniem płciowym przysadka jest niewrażliwa na GnRH. Dopiero podanie 

GnRH w pompie infuzyjnej (5 µg co 120 min) przez 7 dni uwrażliwia przysadkę na GnRH, a 

wtedy ponowne wykonanie testu jest miarodajne.



TEST z hCG

0 24 48 72 godz.

hCG (5000 IU  lub  1500 IU/m2 pow. c., i.m.)

U dzieci w okresie przeddojrzewaniowym nawet 2x wzrost stężenia testosteronu jest

niemiarodajny ze względu na bardzo niskie stężenia tego hormonu. Uważa się, że wzrost

stężenia testosteronu do wartości co najmniej 2 nmol/l świadczy tutaj o obecności aktywnych

komórek Leydiga.

Testosteron (T) - 2x



POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

Analogi GnRH - agonistyczne



PRZYCZYNY 

GnRH-niezależnego PDP  u  chłopców

Postać izoseksualna

- guzy wydzielające hCG

- 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)



POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

Leczenie przyczynowe



OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE

DEFINICJA

Jest to brak oznak dojrzewania w wieku, który jest starszy o 2-2,5 SD ponad

średni wiek początku dojrzewania w danej populacji. Dla chłopców i dziewcząt

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.



PRZYCZYNY

1. Konstytucjonalne opóźnienie wzrostu i rozwoju (KOWR)

2. Opóźnione dojrzewanie płciowe w chorobach przewlekłych 

(czynnościowy, przejściowy hipogonadyzm hipogonadotropowy)

3. Hipogonadyzm hipogonadotropowy (wtórny, podwzgórzowo-

przysadkowy)

4. Hipogonadyzm hipergonadotropowy (pierwotny, gonadalny)

OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE



POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

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

- 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 hormonalne u dzieci z dużym niedoborem wzrostu i opóźnieniem

dojrzewania oraz problemami psychologicznymi.



HIPOGONADYZM  HIPOGONADOTROPOWY

wtórny, podwzgórzowo-przysadkowy 



podwzgórze

przysadka

GnRH
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PRZYCZYNY

Wrodzone

• Zespół Kallmanna (1: 10 000 mężczyzn)

• Wielohormonalna niewydolność przysadki

• Izolowany niedobór LH (zespół płodnego eunucha, zespół Pasqualiniego)

• Dysplazja przegrodowo-wzrokowa (zespół de Morsiera)

• Zespół Pradera-Willego

• Zespół Bardeta-Biedla

Nabyte

• Nowotwory OUN (czaszkogardlak, germinoma)

• Urazy OUN

• Choroby infekcyjne OUN

• Radioterapia OUN

• Zabiegi operacyjne na OUN



ZESPÓŁ EUNUCHOIDYZMU

Wiek 20 lat

• Zaburzone proporcje ciała

o Szeroki pas biodrowy 

o Wąski pas barkowy

o Długie kończyny górne i dolne

o Krótki tułów

• Brak lub słabe owłosienie płciowe

• Małe narządy płciowe

• Małe jądra

• Brak mutacji głosu 



POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE



Substytucyjna terapia gonadotropinami 

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

kosmówkowa) - preparat wykazujący aktywność biologiczną LH, uzyskiwany z

moczu kobiet ciężarnych

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

menopauzalna) – preparat wykazujący aktywność biologiczną głównie FSH,

uzyskiwany z moczu kobiet po przekwitaniu.

• Wysoko oczyszczony FSH (urofolitropina) z moczu kobiet po przekwitaniu

• Rekombinowana FSH (folitropina alfa, folitropina beta)

• Rekombinowana hCG (choriogonadotropina alfa)

• Rekombinowana LH (lutropina alfa)

• Rekombinowane FSH + LH (folitropina alfa + lutropina alfa)

McBride i Coward, Asian J Androl, 2016



HIPOGONADYZM  HIPERGONADOTROPOWY

pierwotny, gonadalny
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PRZYCZYNY

Wrodzone

• Zespół Klinefeltera (1:600 mężczyzn)

• Dysgenezja gonad

• Agenezja gonad

Nabyte

• Zanik gonad zapaleniu, po skręcie powrózków nasiennych

• Nowotwory jąder

• Chirurgiczna lub powypadkowa kastracja

• Gonadotoksyczne leczenie (chemio-, radioterapia) 



Aksglaede i wsp., Am J Med. Genet 2013 

Wiek (lata) Wiek (lata)

Poziomy hormonów w zespole Klinefeltera



Aksglaede i Juul, EJE 2013
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Objętość  jąder w zespole  Klinefeltera



Aksglaede i Juul, EJE 2013
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Zdrowy z. Klinefeltera

Struktura histologiczna  jąder w zespole  Klinefeltera

• Średnica kanalików 

plemnikotwórczych 

• Liczebność komórek 

płciowych

• Liczebność i 

niedojrzałość k. Sertolego

• Liczebność k. Leydiga

• Zwłóknienie i hialinizacja

tk. śródmiąższowej

• Zanik nabłonka 

plemnikotwórczego



POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE



Preparaty testosteronu do podawania domięśniowego

1. Enantan testosteronu – 1-2 amp. po 100 mg co 2 tyg. 

2. Mieszanina estrów testosteronu (propionian, fenylopropionian, izoheksanian, 

dekanian testosteronu) – 1 amp. po 250 mg co 3-4 tyg.  

3. Undecylenian testosteronu – 1 amp. po 1000 mg co 12 tyg. 

Stężenie testosteronu przy wstrzyknięciach 

enantanu testosteronu  2 amp. co 1-2-3-4 tyg. 

Stężenie testosteronu przy wstrzyknięciach 

undecylenianu testosteronu  1 amp. co 12 tyg. 

Nieschlag i Behre, Andrology, 2009



Preparaty testosteronu do podawania przezskórnego

1,62% żel zawierający testosteron – 2,5 g żelu (40,4 mg testosteronu) /dobę

Stężenie testosteronu we krwi przy przezskórnym przyjmowaniu 

testosteronu   

Nieschlag i Behre, Andrology, 2009



Hall i wsp., 2008; Wu i wsp., NEJM, 2010

Po 40. roku życia:

Testosteron  całkowity    0,4% / rok

Testosteron wolny           1,3% / rok

DHEA-S 3,0% /rok

• niskie stężenie testosteronu + objawy kliniczne –

2.1-5.7%

Mężczyźni w wieku 40-79 lat:

• stężenie testosteronu <11 nmol/l - 2.1-12.8%



DOLNA GRANICA STĘŻENIA TESTOSTERONU U MĘŻCZYZN 

Giagulli i wsp., Andrology, 2020; EAU, 2021

Towarzystwo Testosteron całkowity Testosteron wolny 

(wyliczany)

nmol/l ng/dl pmol/l pg/ml

European Association of Urology (2021) 12 350 225 65

European Academy of Andrology (2020) 12 350 - -

International Consultation for Sexual Medicine

(2019)

12,1 350 225-347 65-100

Endocrine Society (2018) 9,2 264 - -

American Urological Association (2018) 10,4 300 - -

British Society for Sexual Medicine (2017) 12 346 225 65

Endocrine Society of Australia (2016) 7,4 u młodych 

/6,6 

u mężczyzn

>70. r.ż. 

216/190 - -

International Society for the Study of Ageing

Male (2015)

12 350 225-243 65-70



Objawy bardziej specyficzne:

• Seksualne - obniżone libido, zaburzenia erekcji i zmniejszona 

częstotliwość erekcji spontanicznych/ porannych

• Fizyczne - mniejsza aktywność życiowa, trudność w przejściu dystansu 

>1 km, trudność w pochylaniu się

• Psychiczne - obniżony nastrój/ zmiany nastroju, obniżona motywacja do 

działania, zmęczenie

Objawy mniej specyficzne:

• Seksualne - mniejsza częstotliwość współżycia płciowego, mniejsza 

częstość masturbacji, opóźniona ejakulacja

• Fizyczne - uderzenia gorąca (nadpotliwość), zmniejszona energia 

życiowa, zmniejszona siła/ sprawność/ aktywność

• Psychiczne - zaburzenia koncentracji i pamięci, zaburzenia snu

OBJAWY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z HIPOGONADYZMEM

EAU, 2021



PRZECIWWSKAZANIA DO PODANIA TESTOSTERONU

EAU, 2021; EAA, 2020

Bezwzględne przeciwwskazania

Względne przeciwwskazania

• Lokalnie zaawansowany lub przerzutowy rak gruczołu krokowego

• Rak piersi u mężczyzny

• Mężczyźni starający się o dziecko

• Hematokryt >54%

• Niekontrolowana lub źle kontrolowana niewydolność serca (III i IV NYHA), po

świeżym zawale

• Choroba zakrzepowo-zatorowa

• podwyższony poziom PSA (>4 ng/ml), nieprawidłowości prostaty w badaniu

per rectum

• Dolegliwości z dolnych dróg moczowych - punktacja IPSS (International

Prostate Symptom Score) >19

• Hematokryt 48-50%, zwłaszcza u osób z ryzykiem chorób sercowo-

naczyniowych i innymi chorobami współistniejącymi

• Rodzinne występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych



WSKAZANIA DO TERAPII ZASTĘPCZEJ TESTOSTERONEM (TZT)

Mężczyźni z hipogonadyzmem w celu poprawy:

• libido

• erekcji

• satysfakcji seksualnej

• Pacjent powinien zostać w pełni poinformowany o przewidywanych

korzyściach i działaniach niepożądanych leczenia, a także o konieczności

monitorowania leczenia.

• Wybór preparatu powinien być wspólną decyzją pacjenta i lekarza.

• Na początek terapii testosteronem polecane są preparaty krótko działające

ze względu na możliwość przerwania terapii przy działaniach

niepożądanych, a po 3-6 miesiącach preparaty długo działające.

EAU, 2021



Lunenfeld i wsp., 2015

KOLEJNOŚĆ POPRAWY OBJAWÓW HIPOGONADYZMU PRZY TZT

Libido

Energia życiowa

Nastrój

Liczba krwinek czerwonych

Otyłość

Wrażliwość na insulinę

Erekcja

Gęstość mineralna kości

miesiące



1. Możliwy wpływ TZT na powstanie raka piersi u mężczyzn, ale jak na razie

brak na to silnych dowodów.

2. TZT nie zwiększa ryzyka wystąpienia raka prostaty, ale badania

długoterminowe nie są jeszcze dostępne.

3. Nie ma dowodów na związek pomiędzy TZT i obturacyjnym bezdechem

sennym.

4. Łagodne i złośliwe guzy wątroby, cholestaza wewnątrzwątrobowa,

hepatotoksyczność i niewydolność wątroby nie są związane z preparatami

testosteronu w iniekcjach domięśniowych i przezskórnymi.

5. Rzadko przy TZT opisywane są objawy psychotyczne, nadmierne libido i

agresja, a także uzależnienia fizyczne i psychiczne.

6. TZT może zarówno łagodzić, jak i powodować depresję.

7. TZT może powodować łagodne zatrzymywanie sodu i wody oraz

zwiększenie ciężaru ciała i wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

EAU, 2021

Niekorzystne działania TZTTZT – OBJAWY NIEPOŻĄDANE



• 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

TZT – OBJAWY NIEPOŻĄDANE

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PREPARATU TESTOSTERONU



TZT - MONITOROWANIE TERAPII 

Parametry 1. rok terapii Po roku terapii

Przed 

leczeniem

Po 3 mies. Po 6/12 mies. Co rok Co 18-24 

mies.

Kliniczne

Objawy + + + +

BMI + + + +

Obwód pasa + + + +

Badanie 

prostaty
+ + + +

Ciśnienie krwi + + + +

Biochemiczne

PSA + + + +

Hematokryt + + + +

Testosteron + + + +

Profil lipidowy 

i glikemiczny
+ + +

Inne

DEXA + +



H. skompensowany

Testosteron

GnRH

+

H. czynnościowy

Testosteron

Częściowa niewrażliwość 

na androgeny

Testosteron

GnRH

+

INNE FORMY HIPOGONADYZMU

GnRH

+

Wu i wsp., JCEM, 2008; Rey i wsp., Andrology, 2012; EAA, Andrology, 2020 



PRZYCZYNY HIPOGONADYZMU CZYNNOŚCIOWEGO

• przewlekłe choroby układowe

• ostra choroba ogólnoustrojowa

• niewydolność narządów

• nadczynność tarczycy

• AIDS

• otyłość

• cukrzyca II

• złe odżywianie, niska masa ciała

• nadmierny wysiłek fizyczny

• bezdech senny

• ostry i przewlekły stres

• wpływ leków: opioidy, glikokortykoidy, androgeny/steroidy 

anaboliczne, analogi GnRH, octan cyproteronu, leki psychotropowe 

powodujące hiperprolaktynemię

• nadużywanie kannabinoidów

• nadużywanie alkoholu

• starość 

EAA, Andrology, 2020



1

Wu i wsp., JCEM, 2008

Wiek (lata) Wiek (lata)

Testosteron całkowity (nmol/l) Testosteron wolny (pmol/l)



Wu i wsp., JCEM, 2008

Brak dodatkowej choroby

Wiek (lata)

Testosteron całkowity (nmol/l) Testosteron wolny (pmol/l)

≥ 1 dodatkowa choroba

Wiek (lata)



TERAPIA ANTYESTROGENAMI 

k. Leydiga

Testosteron

Estradiol

PRZYSADKA

+-

LH

+

(selektywne modulatory receptora 

estrogenowego - SERM)

Klomifen

Tamoksyfen

Letrozole

Anastrazole

(inhibitory 

aromatazy)

FSH

k. Sertolego

spermatogeneza

Ramasamy i wsp., J Urol ,2014; Habous i wsp., BJU Int, 2018; Wheeler i wsp., Sex Med Rev, 2019

+

+



Czas do planowanej ciąży Leczenie

<6 miesięcy Zatrzymać TZT

Podać hCG 3000 IU i.m. co drugi dzień + klomifen 25 mg/dz

p.o.

Badanie nasienia co 2 mies.

Przy braku wzrostu stężenia FSH:

zaprzestać podawanie klomifenu i zastosować rhFSH 75 IU 

co drugi dzień i.m.

6-12 miesięcy Kontynuować TZT

Podać 500 IU hCG co drugi dzień + klomifen 25 mg/dz p.o.

>12 miesięcy Kontynuować TZT

Co 6 mies. zastosować 4-tygodniowy cykl podawania 3000 

IU hCG i.m. co drugi dzień

Lee i Ramasamy, Transl Androl Urol, 2018 

UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ SPERMATOGENEZY PRZY TZT

TZT – terapia zastępcza testosteronem

SAA – substancje androgenno-anaboliczne



https://www.amazon.com/Andrology-Funny-Sayings-Headache-Meme/dp/B07W8Q42FW


