2. HOITO
Hoidon tavoite
Tavoitteena on poistaa hypogonadismin oireet
palauttamalla testosteronin määrä normaalitasolle.

Vasta-aiheet/varovaisuus
• Ennen testosteronihoidon aloittamista on yli 45vuotiaiden miesten eturauhanen tutkittava palpoimalla
ja PSA-arvo mitattava, sillä eturauhassyöpä on hoidon
ehdoton vasta-aihe.
• Miehiä, joilla eturauhassyövän riski on suurentunut
( joilla veli tai isä eli ensimmäisen asteen sukulainen on
sairastunut eturauhassyöpään), on PSA:ta seurattava
vähintään vuosittain 40 vuoden iästä lähtien tai paikallisten suositusten mukaisesti.
• Suuret Hb-arvot ja punasolujen tilavuusosuus (B-Hkr)
> 53 % ovat suhteellinen vasta-aihe, jonka syy pitää
selvittää ja hoitaa ennen testosteronihoidon aloittamista. Selvitä, onko potilaalla uniapnea tai muita syitä
hypoksiaan.
• Miehillä, joilla on sydämen vajaatoiminta, vajaatoiminnan hoidon pitää olla tasapainossa ennen testosteronihoidon aloittamista. Hoito voi aiheuttaa lisääntynyttä
nesteen kertymistä.
• Miehillä, joilla on sydän- ja verisuonisairaus, hoito pitää
toteuttaa pienin annosnostoin ja suuria testosteronimääriä pitää välttää.

3. SEURANTASUOSITUKSET
Arvioi testosteronihoidon vaste 3–6 kuukautta ja
2 kuukautta hoidon aloituksesta ja tämän jälkeen
vuosittain. Kysy potilaalta aamuerektioista, seksuaalisesta halusta, jaksamisesta ja fyysisestä suoriutumisesta sekä muista oireista, jotka alun perin johtivat
hypogonadismin diagnosointiin. Seuraa verenpainetta ja veren rasva-arvoja.
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Eturauhasen kunnon arviointi

Källor: EAU Guidelines. (Edn. presented at the EAU Annual Congress
Copenhagen 2018. ISBN 978-94-92671-01-1.) och Testosteronbrist, Vårdprogram
och behandlingsrekommendationer, Svensk Andrologisk förening (2011).

DIAGNOSTIIKKA

Arvioi eturauhasen kunto peräsuolen kautta tutkimalla ja PSA-arvon (prostataspesifinen antigeeni)
määrittämisellä ennen testosteronihoidon aloittamista. Seuranta: PSA-arvo 3–6 kuukautta ja 12 kuukautta
hoidon aloittamisesta ja tämän jälkeen vuosittain.

• Miehet, jotka toivovat lapsia lähitulevaisuudessa.
• Rintasyöpä miehillä.

Hypogonadismi
-muistilista

Seuraa seuraavia arvoja: S-testo, LH, SHBG, Hb
ja B-Hkr 3–6 kuukautta ja 12 kuukautta hoidon
aloituksesta ja tämän jälkeen vuosittain. HUOM!
Testosteroninäyte pitää ottaa aamulla ennen geelin
levittämistä tai jos potilasta hoidetaan injektioilla,
juuri ennen injektiota. Pienennä testosteroniannosta
tai vaihda testosteronivalmiste lihakseen annettavasta valmisteesta geeliin, jos B-Hkr on yli 53 %. Jos
B-Hkr pysyy koholla, keskeytä testosteronihoito ja
aloita hoito pienemmällä annoksella heti B-Hkr-arvon
normalisoiduttua.

1. DIAGNOSTIIKKA
Testosteronin puutos todetaan mittaamalla veren testosteronipitoisuus. Tarvitaan myös kliininen tutkimus
mahdollisten hypogonadismin merkkien toteamiseksi.
Systeemisten sairauksien, aliravitsemuksen ja imeytymishäiriöiden sekä akuutin sairauden poissulkeminen on
tärkeää.

Hypogonadismin kliiniset merkit ja oireet:
Heikentynyt hedelmällisyys
Vähentynyt sekundaarinen karvoitus ja vähentynyt
parranajon tarve

Biokemiallinen analyysi
S-testo, S-SHBG* ja S-LH paastoarvot otetaan
aamulla klo 7–10 normaalin yölevon jälkeen.

Gynekomastia

S-testo

Vähentynyt lihasmassa ja lihasheikkous

Hypogonadismin riskiryhmät
Sulje pois hypogonadismin mahdollisuus miehillä,
joilla on seksuaalinen toimintahäiriö, tyypin 2
diabetes, metabolinen oireyhtymä, ylipainoa,
osteoporoosi, matalaenerginen murtuma, hedelmällisyysongelmia, hoitoa vaatinut maligniteetti
sekä opioidien käyttäjillä.

Kysy seksuaalisesta toimintakyvystä!
Hypogonadismin tavallisia oireita ovat mm.
aamuerektioiden väheneminen ja seksuaalisen
halun heikentyminen.

Matalaenergiainen murtuma
(osteoporoosi)
Lisääntynyt ihonalainen ja vatsansisäinen rasva
Pienet kivekset (tilavuus 12 ml tai vähemmän)
Lievä anemia
Seksuaalisuuteen liittyvät oireet:
Aamuerektioiden väheneminen
Seksuaalisen halukkuuden heikentyminen tai
häviäminen
Erektiohäiriöt
Kognitiiviset ja psykovegetatiiviset oireet:
Kuumat aallot ja hikoilu
Voimattomuus, heikentynyt motivaatio ja aloitekyky,
lisääntynyt ärtyneisyys
Unihäiriöt
Alakuloisuus, masennus
Heikentynyt keskittymiskyky ja huonontunut muisti

<8

8-12

> 12

Todennäköinen
puutos
Selkeä syy harkita
hoitoa, jos oireita
ilmenee.

Rajatapaus
Yksilöllisesti
joko normaali tai
puutos.

Todennäköisesti
normaali

Tulkinta**
• Jos testosteroni on matala, tulos varmistetaan toisella
kokeella.
• SHBG voi olla suuntaa antava tulkinnassa, jos
testosteroniarvo on raja-arvoinen. Kun SHBG-pitoisuus on
matala, vapaan aktiivisen testosteronin määrä on suurempi ja
päinvastoin, eli kun SHBG-pitoisuus on suuri, testosteroniarvo
on mitattua pienempi. SHBG-pitoisuuden mittaaminen antaa
siten kuvan vapaan ja aktiivisen testosteronin määrästä.
• Kun testosteronipitoisuus on pieni ja LH-pitoisuus normaali,
potilaan SHBG-pitoisuus on myös yleensä pieni. Näin
on yleensä, jos potilas on ylipainoinen ja/tai hänellä on
diabetes. Tällaisilla potilailla painonpudotusta voidaan
harkita ensimmäisenä toimenpiteenä.
• Jos LH-pitoisuus (viitearvo 0,6–12 IE/l)*** ja testosteronipitoisuudet (< 5 nmol/l) ovat hyvin pienet, on syytä täydentää
selvittelyjä prolaktiinilla (S-PRL) ja konsultoida erikoislääkäriä.
• Jos testosteronipitoisuus on pieni ja LH-pitoisuus suuri,
kyseessä on primaari hypogonadismi. Tällöin kivekset eivät
tuota riittävästi testosteronia lisääntyneestä stimulaatiosta
huolimatta.

* Sukupuolihormoneja sitova globuliini.
** Normaaliarvolle ei ole tarkkaa rajaa, ja laboratoriotulokset testosteronin (S-testo) osalta ovat vain suuntaa antavia.
*** ”Jos LH (ja FSH) on viitealueen ylemmällä alueella, aivolisäkkeen kasvaimen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sitä ei täysin voida sulkea pois.”
Ruotsin andrologisen yhdistyksen (Svensk Andrologisk Förening) linjauksista.

