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okre śla ne nie za leż nie, po nie waż w ten spo sób moż li -
we jest uzy ska nie cen nych in for ma cji kli nicz nych.
Na przy kład wzrost owło sie nia ło no we go bez jed no -
cze sne go po więk sze nia ją der wska zu je na nad ner czo -
we, a nie go na dal ne po cho dze nie an dro ge nów.

Hi sto lo gicz nie sper ma to ge ne zę stwier dza się mię -
dzy 11 a 15 ro kiem ży cia, a obec ność na sie nia w po -
ran nych prób kach mo czu śred nio w 13,3 ro ku ży cia.
Wy trysk na sie nia wy stę pu je śred nio przed 13,5 ro kiem
ży cia i bez ści słe go związ ku z wiel ko ścią ją der, stop -
niem owło sie nia ło no we go i po więk sze niem prą cia.
Cha rak te ry stycz ny dla wie ku do ro słe go skład, ru chli -
wość i kon cen tra cja na sie nia wy stę pu je po osią gnię ciu
wie ku kost ne go 17 lat, cho ciaż już wcze śniej, wy glą -
da ją cy nie doj rza le chłop cy mo gą być płod ni.

U więk szo ści chłop ców wy stę pu je pew ne go stop nia
po więk sze nie gru czo łów pier sio wych, za zwy czaj ob ser -
wu je się to we wstęp nych fa zach doj rze wa nia w związ -
ku ze zwięk szo ną pro duk cją es tro ge nów (po przez aro -
ma ty za cję te sto ste ro nu), za nim jesz cze wy dzie la nie te -
sto ste ro nu osią gnie stę że nie, któ re zdo mi nu je dzia ła nie
es tro gen ne. W więk szo ści przy pad ków tkan ka gru czo -
ło wa ule ga re gre sji w cią gu dwóch lat, cho ciaż zda rza się
spo ra dycz nie, że prze trwa łą gi ne ko ma stię stwier dza się
u zdro wych, czę sto oty łych chłop ców bądź w sta nach
pa to lo gicz nych, ta kich jak ze spół Kli ne fel te ra lub czę -
ścio wa nie wraż li wość na an dro ge ny, w któ rych nie wy -
star cza ją ca jest efek tyw na ilość bio lo gicz nie ak tyw ne go
te sto ste ro nu. Le cze nie chi rur gicz ne, za zwy czaj po przez
na cię cie oko ło bro daw ko we, jest je dy ną sku tecz ną
i obec nie do stęp ną me to dą te ra pii, cho ciaż pro wa dzo ne

są ba da nia nad nie aro ma ty zu ją cy mi an dro ge na mi i in hi -
bi to ra mi aro ma ta zy ja ko po ten cjal nym far ma ko lo gicz -
nym spo so bem le cze nia gi ne ko ma stii.

Roz wój pier si u dziew cząt jest efek tem dzia ła nia es -
tro ge nów wy dzie la nych przez jaj ni ki. Roz wój pier si
mo że być po cząt ko wo jed no stron ny na wet przez kil -
ka mie się cy, co mo że wy wo ły wać nie po kój ro dzi ców.
Mi mo że wzrost owło sie nia ło no we go i oko lic ło no -
wych jest uza leż nio ny od wpły wu an dro ge nów nad -
ner czo wych, u pra wi dło wo roz wi ja ją cych się dziew -
cząt sta dium roz wo ju pier si za zwy czaj po kry wa się
z roz wo jem owło sie nia ło no we go. Po nie waż jed nak te
dwa pro ce sy kon tro lo wa ne są przez róż ne na rzą dy
hor mo nal ne, sta dia każ de go z nich po win ny być oce -
nia ne od dziel nie.

Gęstość mineralna kości

Naj waż niej sze fa zy przy ro stu ko ści wy stę pu ją w okre -
sie nie mow lęc twa i doj rze wa nia. Dziew czę ta osią ga ją
szczyt mi ne ra li za cji mię dzy 14 a 16 ro kiem ży cia, pod -
czas gdy chłop cy osią ga ją ten szczyt póź niej, tj. w wie -
ku 17,5 lat. Za rów no u dziew cząt, jak i u chłop ców wy -
stę pu je on po szczy cie szyb ko ści wzra sta nia. Gę stość
mi ne ral na ko ści (BMD – bo ne mi ne ral den si ty) jest
uza leż nio na nie tyl ko od ste ro idów płcio wych, ale tak -
że od czyn ni ków ge ne tycz nych, ak tyw no ści fi zycz nej
oraz wy dzie la nia hor mo nu wzro stu.

Ist nie je tyl ko sła ba ko re la cja mię dzy spo ży ciem wap -
nia i BMD w okre sie doj rze wa nia i wcze snej do ro sło -
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Ry ci na 4.2 (a) Orchidometr Pradera i (b) standardy określające wielkość jąder w różnym wieku.
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