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Introduksjon

• Testosteron, mannlig kjønns hormon

– Det hormon som er ansvarlig for utvikling av 

de typisk mannlige trekk, så som:

• Tilvekst av penis og testikler

• Sekundær behåring

• Stemmeskifte

• Økning av muskelmasse og styrke

• Tilvekst av høyde





• Gjennom det voksne liv hjelper testosteron 

til å vedlikeholde

– Libido

– Spermieproduksjon

– Mannlig hår mønster

– Muskel masse og bein masse.



• I tillegg har testosteron effekt på

– Humør

– Følelser

– Søvn

– Intellekt



Fysiologi



Hypogonadisme

• Hypothalamus-Hypofyse nivå

– Hypofyseadenom

– Medfødt LH mangel

• Testikler 

– Gonadal dysgenesi

– Testisretensjon, kryptorkisme

– Kromosome, Klinefelters syndrome-XXY 



Hypogonadisme

• Symptomer og tegn på hypogonadisme er relatert 
til når påvirkning eller skade oppstår:
– embryogenese

– før eller etter puberteten



• 18 år kvinne med primær amenoré.

• Lab:

– østradiol 4,0 nmol/l (0,08-2,1)

– LH 30 mIU/l (<10)

– FSH 34 mIU/l (<12)

– testosteron 40 nmol/l (<2,8)



Testikulær feminisering

46 XY



Genetiske defekter som reduserer AR-

aktiviteten kan resultere i et spektrum 

av androgen-sensitivitetssyndrom fra

komplett kvinnelig fenotype til 

mannlig infertilitet eller redusert 

virilisering.



T nivå??



14 nmol/l 20 nmol/l



• 38 år gammel mann, IVF utredning

– S-testosteron 8 nmol/l (10-28)

– LH 34 mIU/l (<10)

– FSH 40 mIU/l (12)

– SHBG 30 mmol/l (20-60)





Klinefelter syndrom

(hypergonadotrop 

hypogonadisme)

XXY (80%)

Infertilitet

Gynekomasti

Utilstrekkelig utvikling av 

mannlige kjønnsegenskaper



Prader orkidometer



• 21 år gammel mann, dårlig 

pubertetsutviling

– S-testosteron 1,8 nmol/l (10-28)

– LH <0.5 mIU/l (<10)

– FSH <0,5 mIU/l (12)

– SHBG 30 mmol/l (20-60) 





Kallmann syndrome

(hypogonadotrop hypogonadism)

Hos omtrent 10% av pasientene med 

Kallmann og anosmi, finner man mutasjon 

eller deletion av Kal-1-genet på X-

kromosomet.

Dette genet koder for anosmin-1.

Mangel på anosmin-1 forstyrrer migrasjonen 

eller differensieringen av N. olfactorius-

neuroner.



• 35 års mann, trøtt, sliten, redusert libido.

– S-testosteron 3,8 nmol/l (10-28)

– LH 1,5 mIU/l (<10)

– FSH 1,0 mIU/l (12)

– SHBG 30 mmol/l (20-60) 





Ervervet hypogonadisme





Utredning

• Kun menn med klinisk mistanke på hypogonadisme
skal utredes.
– Manglende pubertetsutvikling

– Minsket muskelmasse og styrke

– Redusert eller manglende libido

– Gynekomasti

– Minsket sekundær behåring, minsket behov for 
barbering

– Små bløte testikler

– Fertilitetsproblem

– Osteoporose 



• Testosteron skal måles fastende på 

morgenen mellom kl. 07:00-10:00 etter en 

normal nattsøvn.

• Hvis lav T bestilles ny T samt LH, FSH og 

SHBG.

• Det er oftest enkelt å diagnostisere menn 

med en klar primær eller sekundær 

hypogonadisme.



Testosteron substitution av 

hypogonadisme

• Hva kan man forvente ved fysiologisk 

testosteron behandling av yngre hypogonadale 

menn?
– Økt fettfri kroppsmasse

– Økt muskelstyrke

– Forbedret bein mineral tetthet

– Forbedret seksuell funksjon

– Forbedret humør og energi

– Forbedring av noen kognitive funksjoner

Williams textbook of Endocrinology



Behandling
• T Androxon 

• Testogel, Testim eller Tostran (gel) 50mg/5mg 
testosteron daglig.

• Nebido 1000 mg (testosterone undecanoate) i.m. 
hver 10.-14. uke.

• Målet er testosteron i normalområde ved bruk av 
gel eller testosteron i nedre normalområde før 
neste injeksjon (fra og med 3. injeksjonen), dvs. så 
nært en fysiologisk nivå som mulig.



From Campbell’s Urology 1992

22-year male lacking gonadotrophins



• I blåreseptforskriften finner man følgende 
informasjon om refusjonsberettiget bruk.

– «Substitusjonsbehandling til menn ved hypofysesvikt, 
manglende testikler eller inaktive testikler når mangel 
på testosteron er blitt stadfestet ved kliniske og 
laboratoriemessige funn.»

– Aktuelle diagnoser er ICD E23, E31, E89.3, E89.5, 
Q55, Q98. ICPC A87, A90, T99, Y84. 

– «Behandlingen skal være instituert i sykehus, i 
sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin, 
nevrokirurgi, nevrologi eller pediatri.»



The fountain of youth  by Lucas Cranach (the older) 1472-1553







JCEM 2010; 95:2536-2559.

• Nylige retningslinjer

– Det er forsøkt å etablere «late-onset hypogonadism» som 

en klinisk og biokjemisk tilstand med fremvoksende alder

– Men man savner nøyaktige kriteriene for å identifisere T-

mangel hos eldre menn som ikke har patologisk 

hypogonadisme

– Symptomer på T-mangel er ikke-spesifikke

• Vanskelig å diskriminere fra symptomer på andre tilstander og 

sykdommer som er vanlige hos eldre menn, eller normalt aldrende.



Late-onset hypogonadism vs. 

aging

Self-portrait Rembrandt 23 and 63 years old



Testosterone and age

Svartberg et al. Eur J Endocrinol 2003

1563 men from the Tromsø study



Hva kan forklare reduksjonen i 

testosteronnivåer?

Aldersrelaterte endringer i 
hypothalamus-hypofyse 
funksjonen.

Redusert respons ved 
gonadotropin stimulering.

Redusert antall Leydig-celler 
og/eller enzymatisk aktivitet.



Lav testosteron nivå

• Assosiert med
– Overvekt/fedme

• Den sterkeste effekten på endogene testosteronnivåer

– Dyslipidemi
• lav HDL-kolesterol og økt triglycerid nivå

– Høyere blodtrykk

– Diabetes

– Lavere bentetthet

– Kroniske sykdommer

– Erektil dysfunksjon

– Redusert libido

– ………….
Svartberg et al.2003, Svartberg et al 2004, Agledahl 2008, Zitzmann 2006



David av Michelangelo

1504

David av McDonald’s

2018



• Basert på observasjonsstudier synes det være 
ugunstig å ha lave testosteronnivåer.

• Så hva er effekten av testosteronbehandling 
av menn med lav testosteron nivå?

– Det er fortsatt ingen langsiktige, store 
placebokontrollerte studier som undersøker 
klinisk meningsfulle utfall hos menn med lav 
testosteron.

• CVD, diabetes, dødelighet ...



Potensielle gunstige effekter med 

testosteron behandling hos eldre menn.

• Opprettholde og forbedre beinmassen og unngå 

brudd

• Økt muskelmasse for bedre styrke og utholdenhet

• Forbedre fysisk kapasitet

• Forbedre seksuell funksjon

• Forbedre stemningen.



Older men and testosterone

1 year intervention study

men 60-80 years

Svartberg et al. J Impot Res 2008
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• Metanalyse av 156 testosteron behandlingsstudier

• Konklusjon:

– The prescription of testosterone supplementation for 

low-T for cardiovascular health, sexual function, 

physiological function, mood, of cognitive function is 

without support from randomized clinical trials.

DOI:10.1371/journal.pone.0162480 September 21, 2016



Testosteronnivåer er reversible med 

vektreduksjon.

Grossmann JCEM 2011

Niskanen 2004
Excercise and diet

Globerman 2005
Gastroplasty

Hammoud 

2009
Gastric bypass

Pritchard

1999
Exercise

Fin økning av T 

(normalisering) etter 

vektreduksjon med 

livsstilsendringer

Imponerende økning av T 

etter vektreduksjon med 

bariatrisk kirurgi



Således mer enn ti år etter 

publisering av Women's Health 

Initiative, som inkluderte over 

16.000 kvinner, har den største T-

studien inkludert noen få hundre 

menn



Konklusjon
• Kortvarig T-behandling av 

menn med lav T

– Øker fettfri masse og 

reduserer fettmassen.

– Ingen effekt på 

kardiovaskulær helse, seksuell 

funksjon, fysiologisk 

funksjon, humør, kognitiv 

funksjon i randomiserte 

kliniske studier

– Hvis nyere data forteller oss 

noe, er det å bekrefte at lav 

serum T er en biomarkør før 

dårlig helse.



Så…. behandling av menn med sub-

normal/lav testosteron (der det ikke er 

mistanke om hypofysær eller testikulær årsak) 

med en eller flere komponenter av metabolsk 

syndrom er livsstilsendringer, økt fysisk 

aktivitet og vektreduksjon, tilsvarende 

forebygging og behandling av type 2 diabetes.

Johan Svartberg, Nasjonal veileder i Endokrinologi, 1. Utgave 2015. Red. Jørgensen og Tazmini



Henvisning til endo

• Nedsatt libido, slapp, manglende energi. 

Prøver viser tegn til hypofysesvikt? 

– S-testosteron 2 nmol/l (8-35)

– LH <0,5 mIU/l (<10)

– FSH <0,5 mIU/l (12)

– SHBG 8 mmol/l (20-60) 

• Hva mangler vi for info?





Anabole androgene steroider
• Ved misbruk av anabole androgene steroider 

(AAS) kan man oppleve nedsatt libido og 
erektil dysfunksjon. 

• Spesielt hos AAS-misbruker som bruker 
aromatiserende AAS, resulterende i høye 
østrogen nivåer. 



• Slike symptomer ser man også i 
restitusjonsfasen etter at man avsluttet sitt 
misbruk av eksogene AAS.  
– Restitusjon av normal endogen testosteron produksjon kan 

ta lang tid, ikke sjelden mer enn 2 år. 

– Tilfeldig bruk/misbruk av AAS i denne perioden vil 
forlenge ev. forhindre restitusjon av testikkel funksjonen. 

– Det finnes ingen indikasjon for medikamentell behandling i 
en slik situasjon, en klinisk praksis som følges både 
internasjonalt og ved våre endokrinologiske seksjoner i 
Norge. 

• Nieschlag and Verona, Medical consequences of doping with anabolic androgenic 
steroids: effects on reproductiv functions. European Journal of Endocrinology 2015; 
173, R47-R58



Metadon og seksuell funksjon

• Allerede i 70-tallet ble det påvist at metadon 

i høy dose reduserer testosteron nivået, 

hypogonadotrop hypogonadisme

• Kliniske studier har vist redusert libido og 

seksuell funksjon hos mannlige heroinister



Hemning av GnRH sekresjonen

Direkte effekt i testikkelen

Metadon induserer 

suppresjon av testosteron 

via:

I tillegg, undertrykkende effekt på seksuell 

atferd ved aktivering av reseptorer i 

mediale preoptiske område og 

ventromediale hypothalamus



• Hvis lav testosteronnivå vill man forvente 

samme symptomer og tegn som hos andre 

menn med hypogonadisme 

• Økt bevissthet om potensielle metadon 

relaterte seksuelle problemer kan kanskje..

– Redusere behandlingsfrafall

– Øke livskvalitet



Metadon og seksuell funksjon

• Buprenorphine (Subutex) kan være et 

alternativ



Methadone Subutex Control

Dose mg/d 88.4 (16) 11.2 (4.3)

Total 

testosterone

9.7 (4.2) 17.7 (4.2) 17.0 (4.5)

LH 3.8 (2.7) 4.4 (1.6) 4.0 (1.3)

FSH 3.8 (2.7) 4.3 (2.3) 3.9 (2.0)

SHBG 43.8 (17.3) 46.8 (14.8)

Bliesener et al JCEM 2005



Bliesener et al JCEM 2005

http://jcem.endojournals.org/content/vol90/issue1/images/large/zeg0010511130002.jpeg
http://jcem.endojournals.org/content/vol90/issue1/images/large/zeg0010511130002.jpeg


Chronic nonmalignant pain

• Chronic opioid exposure

– Data from the United States in 2004 

• >5 million men



Testosterone treatment in opiate induced 

hypogonadism
• 24 week study open label

• 12 week with 5mg following

• 12 week with 7.5mg

• Sixteen men completed

• Well tolerated 

• Normalized hormone levels

• Improved androgen deficiency symptoms 

• Improved sexual function

• Improved depressed mood

Daniell et al J Pain 2006



Konklusjon….

• Hvis klinisk og biokjemisk hypogonadisme 

med seksuell dysfunksjon (testosteron cut-

off?)

– Prøve buprenorphine

• Hvis ikke buprenorphine fungerer

– Nebido hver 10.e uke?

– Når LAR avsluttes så skal man også avslutte 

testosterone substitusjonen.



Takk for oppmerksomheten!


