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1. Apakah testosteron ?
Testosteron merupakan hormon seks yang penting

untuk perkembangan alat reproduksi dan fungsi seksual
sejak dalam kandungan, pubertas, sampai usia tua.

2. Produksi testosteron
Testosteron sebagian besar diproduksi oleh testis

dan dikendalikan oleh salah satu bagian di otak
(hipotalamus dan hipofise).

3. Fungsi dari testosteron :

 untuk diferensiasi organ seks (dalam kandungan )
 perkembangan pada waktu pubertas
 mempertahankan fungsi normal tubuh

4. Keluhan dan gejala kekurangan testosteron :
 Bila kekurangan testosteron terjadi sebelum pubertas

:
1. testis, phallus dan prostate, kecil
2. rambut pubis dan ketiak, jarang atau tidak ada.
3. panjang lengan dan tungkai tidak proporsional (

penutupan epifiseal terlambat )
4. pengurangan massa otot
5. suara pitch tinggi yang menetap
6. pembesaran payudara
7. proses spermatogenesis terganggu

 Kadar testosteron akan menurun secara perlahan
dengan bertambahnya usia, yang dimulai kira – kira
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Otak :
Libido,
agresivitas,
daya ingat

Sumsum tulang :
Meningkatkan
stem sel

Lemak :
Menurun
kan lemak
perut

Hati :
Meningkatkan
sintesa protein

Otot :
Meningkatkan
kekuatan  &
massa  otot

Tulang :
Pertumbuhanan
badan, penutupan
epifisis,
memelihara
BMO

Organ seks pria  :
Perkembangan penis,
spermatogenesis,
pertumbuhan & fungsi
prostat

Ginjal :
Produksi
eripoetin

Kulit :
Postur tubuh pria,
kebotakan,
produksi sebum

Target Organ Testosteron



pada usia 40 tahunan ( aging process – proses
penuaan ) atau karena sebab-sebab lain :
1. penurunan gairah seksual ( libido )
2. penurunan ereksi spontan (pagi hari)
3. disfungsi ereksi
4. menurunnya kekuatan & massa otot
5. osteopenia – osteoporosis
6. hot flushes (muka kemerahan) dan berkeringat

banyak.
7. konsentrasi dan daya ingat yang menurun.
8. gangguan tidur & rasa  mengantuk setelah makan

malam.
9. meningkatnya lemak tubuh ( viscera fat – perut

membesar).
10. depresi

5. Apa yang dimaksud kekurangan testosteron

Bila  testis tidak mampu menghasilkan testosteron
dalam jumlah yang cukup untuk fungsi normal tubuh,
bisa terjadi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut.

6. Penyebab kekurangan testosteron
 genetik : kallmann’s, klinifelter’s
 kerusakan testis : infeksi,trauma, obat-obatan,

kimia,   radioterapi
 penyebab organik: diabetes mellitus, cirrhosis-

hepatis,  gagal ginjal
 aging (penuaan)

7. Kapan perlu diberikan testosteron
Bila ada keluhan, gejala klinis kekurangan

testosteron dan pada pemeriksaan ditemukan kadar
testosteron yang rendah.

Kuisioner yang telah dipakai dalam menentukan apakah pria
diatas 40 tahun, mengalami keluhan-keluhan Andropause
(PADAM) :
1. Apakah libido atau dorongan seksual anda menurun akhir-

akhir ini ?
2. Apakah anda merasa lemas atau kurang tenaga ?
3. Apakah daya tahan & kekuatan fisik anda menurun ?
4. Apakah tinggi badan anda berkurang ?
5. Apakah anda merasakan kenikmatan hidup menurun ?
6. Apakah anda sering merasa kesal atau cepat marah ?
7. Apakah ereksi anda kurang kuat ?
8. Apakah anda merasakan penurunan kemampuan dalam

berolahraga ?
9. Apakah anda sering mengantuk dan tertidur sesudah makan

malam ?
10. Apakah anda merasakan adanya perubahan atau

penurunan prestasi kerja ?
Jika jawaban no. 1 atau 7 adalah “ya” atau ada 3 jawaban “ya”

selain nomor tersebut maka kemungkinan besar kadar

testosteron menurun atau pria tersebut mengalami PADAM

(Partial Androgen Deficiency in Aging Men).
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MELAYANI :
1. Ingin Punya Anak
2. Disfungsi Seksual

a. Disfungsi ereksi
b. Ejakulasi dini

3. Andropause (penuaan pada pria)
4. Konsultasi seks


