
Hypogonadism hos män  

Magnus Isaksson 
Specialistläkare 
Endokrin- och diabetessektionen 
Akademiska sjukhuset 
 



68-årig man  

• Återkommer till Sverige från Thailand, där han bor 
med sin andra fru sedan 20 år. 

• Diagnostiserad med typ 2 diabetes i Thailand 
• Söker husläkaren då han vill operera sitt knä. Har 

känd artros. Senaste röntgen 2009.  
 



68-årig man 
• Konstateras ha en anemi.  

 



68-årig man  

• Utreds av husläkaren med avseende på blödning i 
mag-tarmkanalen. Utredningen negativ. 

• Remitteras även till hematologen för utredning 
avseende ev. benmärgssjukdom. Kompletterande 
prover tas.    



68-årig man 



68-årig man 
• Man tar även s-testosteron som visar sig vara 2,7 och SHBG 

som är 61. Patienten remitteras därför vidare till 
endokrinologen. 
 

 
 

Kompletterande anamnes: 
• Förlorat erektionsförmågan för 1,5-2 år sedan. Ej längre några 

morgonerektioner. Alltid haft små testiklar. Libido och 
vitalitet bra. Kom i puberteten i samma ålder som andra 
pojkar. 

• Hjärtkateteriserad i ungdomen pga blåsljud? Op app. 
Lungempyem -80. Meniskskada. Flertalet frakturer bl.a. 
radius, båtben, revben och kotkompressioner. Under 90-talet 
behandlad för osteoporos. 

• Har nu medelsvårt sömnapnesyndrom, diabetes mellitus typ2 
och essentiell tremor. 

 
 



68-årig man  
Status:  
• Obesitas med ff.a bålfetma (BMI 32). Små testiklar 

bilateralt. Blygsam sekundärbehåring.  

Lab: 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patientfallet visar alltså på en tydlig testosteronbrist och att detta påverkar flera organ i kroppen.



Reglering av testosteron 
produktionen 
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Hypofysen 

Testis 

Sertoli celler Leydig celler 

FSH LH 

Testosteron Inhibin B 

Oestradiol 
GnRH 

- 

- - 



Metabolism  

Testosteron 

Dihydrotestosteron Oestradiol 

Aromatas 5 α reductas 

Totalt testosteron =  albumin bundet + SHBG bundet + fritt 
testosteron 



Testosteronets effekter 

Immunsystemet 



Dihydrotestosterons effekter 



Estradiols effekter 



Symtom vid androgenbrist 

Från Svensk andrologiskförenings vårdprogram vid tesosteronbrist 



Utredning av hypogonadism 

Newnham HH, Rivera-Woll LM. N Engl J Med 2008;359:2824-2824. 



Utredning av hypogonadism 

1. Finns symtom relaterade till androgenbrist? 
2. Fastställ testosteronbrist 
-Kontrollera s-testosteron och SHBG x2. Ta prov fastande 
på morgonen mellan kl 07-10. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testosteronkoncentration Tolkning 
>12 nmol/L Sannolikt normalt 
8-12 nmol/L Gråzon 
<8 nmol/L Sannolik brist 



Utredning av hypogonadism 

-Vid låga eller höga SHBG nivåer beräkna fritt testosteron 
 

http://www.issam.ch/ 
 
 
 
 
 
 
-Diagnosen testosteronbrist ska undvikas att ställas vid 
samtidig allvarlig sjukdom. 

SHBG ökat SHBG sänkt 

Ökad ålder, många 
systemsjukdomar ex. 
levercirros, hypertyroidism.  
 

Vid övervikt, nefros, 
hypotyreoidism, 
glukokortikoidbehandling,  
anabola steroider 
 



Utredning av hypogonadism 

3. Kontrollera LH för att avgöra om hypogonadotrop eller 
hypergonadotrop hypogonadism. 
 
LH↑                                                     LH↓  
Ev. Karyotypning   Kontrollera    
                hypofysaxlarna 
     Ev. MRT 

 
 



Hypogonadotrop 
hypogonadism 

A. Förvärvad 
• Hypofyssjukdom t.ex tumörer, infiltrativa processer 

(sarkoidos, hemokromatos), strålning. trauma 
• Opioidinducerad hypogonadism 
• Kortikosteroidinducerad hypogonadism 

 
B. Kongenital 
• Idiopatisk hypogonadotrop hypogonadism (IHH). Med 

anosmi = Kallmans syndrom eller utan anosmi. 
• Prader-Willi 
• DAX-1 mutationer 



Idiopatisk Hypogonadotrop 
hypogonadism 

Bianco 2009 



Hypergonadotrop 
hypogonadism 

• Klinefelterssyndrom (47XXY) 
• Orkit 
• Trauma 
• Strålning 
• Kemoterapi 



Klinefelterssyndrom 

-Vanligast är 47,XXY (93%) 
men mosaiker (46, XY/47, 
XXY) förekommer. 
-Kommer i puberteten samtidigt 
som andra pojkar. 
-Progressiv testikulär 
degeneration efter att puberteten 
startat. 
 

-Vanligaste orsaken till hypergonadotrop hypogonadism 
1/500 till 1/1000 av nyfödda pojkar. 



Klinefelterssyndrom 
-Kännetecknas av små testes, 
gynecomasti, 
-långa ben men ej långa armar.  
-Problem med exekutiva 
funktioner och språksvårigheter 
”dyslexi lik”.  
-Normalt totalt IQ 
 



Klinefelterssyndrom 
Övrig klinik 
 
1.   Symtom relaterade till androgenbrist: 
-Minskat libido, manlig behåring, muskelstyrka 
-Osteoporos 
-Ökad risk för tromboembolism 
2.    Övervikt och nedsatt glukostolerans 
3.    Varicösa vener 
4.    Aortaklaffsjukdom 
5.    Ökad risk för sädescellscancer, leukemi 
6.    Lungsjukdom: Kronisk bronkit, bronkiektasier 
7.    Bröstcancer 
 



Behandling 
• Innan behandlingen sätts in tas Hb och PSA. Ev. sömnapne ska  
behandlas innan testosteronbehandlingen startas. Vid hjärtsvikt 
titreras testosteronbehandlingen upp sakta. Ev BPH behandlas 
som vanligt, 
• Bröstcancer och prostatacancer är kontrainducerat! 
 
 
Transdermal: Testogel®, Tostrex® Testim® 50-100mg/24h 
 
Injektionsbehandling: Nebido® (Testosteronundecanoat) 
750-1000mg var 10-14 vecka 
 
 
 



Behandling 

• Testosteronbehandling hämmar spermatogenesen. Byt till  
gonadotropinbehandling vid barnaönskan. 
 
• Under behandlingen följs testosteronnivåerna, Hb och PSA. 



68-årig man 
• Utreds vidare på endokrinologen. Karyotypning visar 47, 

XXY 
 

• Insätts på en Dospåse Testogel 50mg 0,5x1 efter kontroll av 
PSA och prostatapalpation.  

 
Återbesök: 

• Inte märkt av några effekter av testosteronbehandlingen 
förutom att han har kortare stubin. Tror möjligen han gått 
ned i vikt och hans husläkare har sagt att hans blodsocker är 
bättre. 

 



Tack för 
uppmärksamheten! 

- 
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