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Streszczenie: W pracy przedstawiono zarys informacji na temat biochemii, fizjologii i patofizjologii 
dihydrotestosteronu. Omówiono biochemiczne podstawy działania tego hormonu, ze szczególnym 
uwzględnieniem szlaków syntezy, roli enzymu 5-α-reduktazy, receptora androgenowego i szlaków 
metabolizmu. Zwrócono również uwagę na procesy związane z rozwojem człowieka, w których bi-
erze udział dihydrotestosteron, z uwzględnieniem roli fizjologicznej u obydwu płci. Przedstawiono 
informacje na temat zaburzeń i chorób, w których rolę odgrywa dihydrotestosteron, w tym: nie-
doboru 5-α-reduktazy, raka gruczołu krokowego, zespołu policystycznych jajników i hirsutyzmu, 
łysienia androgenowego, raka piersi, raka pęcherza moczowego, chorób skóry i układu krążenia,. 
Omówiono także możliwości terapeutyczne związane z użyciem dihydrotestosteronu i leków bloku-
jących jego syntezę. 

Słowa kluczowe: dihydrotestosteron, 5-α-reduktaza, rak prostaty, zespół policystycznych jajników, 
łysienie androgenowe

Summary: The paper presents an overview of information on the biochemistry, physiology and patho-
physiology of dihydrotestosterone. The biochemical basis of the action of this hormone is discussed, 
with particular emphasis on the synthesis pathways, the role of the 5-α-reductase enzyme, the an-
drogen receptor and the metabolic pathways. The attention was also paid to the processes related to 
human development in which dihydrotestosterone takes part, taking into account the physiological role 
in both sexes. Information is provided on disorders and diseases in which dihydrotestosterone plays 
a role, including: 5-α-reductase deficiency, prostate cancer, polycystic ovary syndrome and hirsutism, 
androgenic alopecia, breast cancer, bladder cancer, skin and cardiovascular diseases. Therapeutic pos-
sibilities related to the use of dihydrotestosterone and drugs that block its synthesis are also discussed. 
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BIOCHEMICZNE PODSTAWY DZIAŁANIA 
DIHYDROTESTOSTERONU

Dihydrotestosteron (5α-dihydrotestosteron, 5α-androstan-17β-ol-3-on, ang. 
dihydrotestosterone, DHT) jest hormonem steroidowym należącym do grupy 
androgenów. Stanowi najbardziej aktywny związek spośród czterech głównych 
androgenów w organizmie człowieka. Jego aktywność trzykrotnie przewyższa 
aktywność testosteronu (ang. testosterone, T) [1, 2]. 

SZLAKI SYNTEZY DHT
Wyróżnia się trzy najważniejsze szlaki syntezy DHT: z testosteronu (droga 

klasyczna), androstendionu lub androstendiolu (droga alternatywna). 
Głównym źródłem DHT w organizmie jest nieodwracalna obwodowa kon-

wersja testosteronu do DHT katalizowana przez 5-α-reduktazę (4-dehydrogenazę 
3-okso-5α-steroidową, ang. 3-oxo-5α-steroid 4-dehydrogenase, SRD5A) nazy-
wana w literaturze drogą klasyczną syntezy DHT. 5-α-reduktaza jest zależnym 
od NADPH enzymem mikrosomalnym ulegającym ekspresji zarówno w jądrze 
komórkowym, jak i w cytoplazmie [2-4].Wyróżnia się dwa główne typy SRD5A 
różniące się lokalizacją i powinowactwem do substratu. 5-α-reduktaza typu I zlo-
kalizowana jest w skórze, mieszkach włosowych i wątrobie, natomiast typu II 
w gruczole krokowym, jądrach, najądrzach, nasieniowodach, skórze zewnętrz-
nych narządów płciowych, jak również w wątrobie [1, 3, 5]. Są one kodowane od-
powiednio przez geny SRD5A1 i SRD5A2. 5-α-reduktaza typu II ma 10-15-krot-
nie wyższe powinowactwo do testosteronu niż 5-α-reduktaza typu I [1]. Istnieje 
również 5-α-reduktaza typu III kodowana przez gen SRD5A3. Enzym ten może 
być zaangażowany w procesy patologiczne. Ulega nadekspresji w wątrobie pło-
dowej, komórkach raka endometrium, a także w komórkach raka prostaty [6, 7]. 

Przekształcenie testosteronu w DHT nie jest jedyną drogą jego powstawania. 
Istnieje również tzw. ścieżka 5α-androstendionu. Androstendion, zamiast w testo-
steron, przekształcany jest przez SRD5A1 w 5α-androsten-3,17-dion, z którego 
następnie dzięki aktywności dehydrogenazy 17β-hydroksysteroidowej typu 3 jest 
wytwarzany DHT. SRD5A1 wykazuje większe powinowactwo do androstendionu 
niż do T [8, 9]. 

Oprócz drogi klasycznej (tzw. „konwencjonalnej”) DHT może powstawać na 
drodze alternatywnej (ang. backdoor pathway). Ta ścieżka syntezy wykorzysty-
wana jest głównie w przypadku braku w komórce testosteronu bądź androsten-
dionu [2]. Omija również etap pośredni, jakim jest wytworzenie dehydroepian-
drosteronu (ang. dehydroepiandrosterone, DHEA). Droga alternatywna opiera się 
na przekształceniu progesteronu lub 17-hydroksyprogesteronu do androsteronu 
w szeregu reakcji obejmujących m.in. 5-α- i 3-α-redukcję. Androsteron ulega 
następnie konwersji do androstendiolu. Enzymem katalizującym tę reakcję jest 
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dehydrogenaza 17β-hydroksysteroidowa typu 3 (w jądrach) lub typu 5 (w nadner-
czach). Ostatni etap stanowi 3-α-oksydacja androstendiolu przez dehydrogenazę 
17β-hydroksysteroidowa typu 6 do DHT [10-12]. 

RECEPTOR ANDROGENOWY I BIAŁKA TRANSPORTUJĄCE DHT
DHT, podobnie jak T, wiąże się z receptorem androgenowym (ang. androgen 

receptor, AR). AR jest receptorem jądrowym kodowanym przez gen receptora an-
drogenowego zlokalizowany na chromosomie X. Receptor zbudowany jest z czte-
rech części: domeny N-terminalnej, domeny wiążącej DNA, regionu zawiasowe-
go oraz domeny wiążącej ligand. DHT lub T wiążą się z domeną wiążącą ligand 
w cytoplazmie, co powoduje zmianę konformacji receptora, jego transport do ją-
dra komórkowego oraz dimeryzację. W konsekwencji następuje związanie dome-
ny wiążącej DNA za pośrednictwem motywu palca cynkowego ze specyficznym 
dla hormonu odcinkiem DNA tzw. elementem odpowiedzi na hormon. Skutkuje 
to uruchomieniem transkrypcji odpowiednich genów [13, 14]. Powinowactwo AR 
do substratu zależy od wzajemnego stosunku DHT do T. AR wiąże preferencyjnie 
ten substrat, który występuje w większym stężeniu. Niemniej jednak, obserwuje 
się silniejsze powinowactwo AR do DHT, gdyż wiąże się on około 4 razy silniej, 
a oddysocjowuje 3 razy wolniej niż T. Ponadto związanie DHT z AR powoduje 
przekształcenie receptora w formę wiążącą się z DNA. Warto również zaznaczyć, 
że DHT stymuluje syntezę AR [2, 15]. 

DHT jest transportowany w osoczu w połączeniu z globuliną wiążącą hormony 
płciowe (ang. sex hormone–binding globulin, SHBG). Powinowactwo SHBG do 
DHT jest pięciokrotnie wyższe niż do T. Kompleks DHT-SHBG jest również bar-
dziej trwały, o czym świadczy dłuższy w porównaniu do T czas połowicznej dysocja-
cji (odpowiednio 43 sekundy dla DHT i 12 sekund dla T). DHT może być również 
transportowany w kompleksie z albuminą, jednakże jest to słabsze oddziaływanie [2].

METABOLIZM DHT
Metabolizm DHT opiera się na jego redukcji do nieaktywnych, tj. nieoddzia-

łujących z AR, metabolitów: 5α-androsten-3α,17β-diolu (3α-DIOL), 5α-androsten-
-3β,17β-diolu (3β-DIOL) lub pośrednio do androsteronu. Dwie pierwsze przemiany 
katalizowane są odpowiednio przez dehydrogenazy 3α-17β-hydroksysteroidową 
(3α-HSD) i 3β-17β-hydroksysteroidową (3β-HSD). Reakcje te zachodzą w wątro-
bie, jelicie, skórze oraz innych tkankach wrażliwych na androgeny. Konwersja DHT 
do androsteronu może odbywać się na dwóch szlakach. Pierwszy szlak obejmuje 
kolejno DHT, 3α-DIOL i androsteron, drugi natomiast DHT, androstendion i andro-
steron. Przekształcenie DHT w androstendion jest katalizowane przez dehydroge-
nazę 17β-hydroksysteroidową typu 2, 5, 8 lub 10 [2, 16].

DHT oraz jego metabolity ulegają nieodwracalnej glukuronidacji polegają-
cej na sprzęganiu z urydyno-5’-difosofranem (UDP). Reakcja katalizowana jest 
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przez UDP-glukuronozylotransferazę (UGT). Istnieje wiele typów UGT, wśród 
których powinowactwo do DHT wykazują głównie UGT2B17 i UGT2B15. Meta-
bolity DHT sprzężone z UDP są wydalane z moczem [2, 16].

DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE DHT W ORGANIZMIE

DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE DHT U MĘŻCZYZN
DHT odgrywa kluczową rolę w rozwoju płciowym mężczyzn, rozpoczyna-

jącym się już we wczesnym okresie życia prenatalnego. Rola DHT zmienia się 
w miarę poszczególnych etapów rozwoju, choć w okresie dorosłości jest ona już 
niewielka [17-19].

Lokalna konwersja T do DHT zachodzi w jądrach płodu między 8. a 12. tygo-
dniem ciąży i jest niezbędna do wykształcenia męskich zewnętrznych narządów 
płciowych oraz różnicowania zatoki moczowo-płciowej [9, 20]. DHT odpowie-
dzialny jest za zewnętrzną wirylizację podczas embriogenezy oraz wykształcenie 
drugorzędowych cech płciowych męskich podczas dojrzewania [21].

Produkcja DHT z T jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój wyrost-
ka płciowego [22]. Wyrostek płciowy oraz fałdy szczeliny moczowo-płciowej są 
wysoce wrażliwe na działanie DHT dzięki obecności licznych receptorów androge-
nowych oraz wysokiej zawartości SRD5A i biorą udział w wykształcaniu zewnętrz-
nych narządów rozrodczych. Wyrostek płciowy tworzy żołądź prącia. Trzon prą-
cia formowany jest z fałdów szczeliny i szczeliny moczowo-płciowej oraz wałów 
płciowych. Wały płciowe uczestniczą także w wykształcaniu moszny [23].

W okresie postnatalnym DHT bierze udział w powiększeniu gruczołu kroko-
wego i prącia podczas dojrzewania, wzroście owłosienia na twarzy, powstawaniu 
trądziku młodzieńczego oraz cofaniu się wraz z wiekiem linii włosów [5]. 

DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE DHT U KOBIET
U rozwijających się zarodków żeńskich stężenie DHT i T nie jest wystarcza-

jąco wysokie do maskulinizacji zewnętrznych narządów płciowych. Wyrostek 
płciowy tworzy łechtaczkę. Wargi sromowe mniejsze, cewka moczowa i ujście 
pochwy powstają z fałdów szczeliny i szczeliny moczowo-płciowej, natomiast 
wargi sromowe większe z wałów płciowych [23].

U kobiet krążący DHT pochodzi prawie w całości z obwodowej konwersji T 
powstającego w jajnikach i nadnerczach. Wykazano również obecność enzymów 
biorących udział w metabolizmie DHT w endometrium [24, 25]. Stężenie krążą-
cego DHT we krwi wynosi 3-10% stężenia T i zmienia się bardzo nieznacznie 
podczas trwania cyklu niezależnie od jego fazy. DHT nie wpływa znacząco na 
dojrzewanie kobiet, a jego poziom nie spada w ciągu życia kobiety [1]. Ponadto 
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DHT, w odróżnieniu od T, nie jest aromatyzowany do estradiolu [26]. Mimo że 
działanie DHT nie odgrywa kluczowej roli w prawidłowym funkcjonowaniu or-
ganizmu kobiety, hormon ten ma znaczenie w patologii zespołu policystycznych 
jajników (ang. polycystic ovary syndrome, PCOS) i hirsutyzmu u kobiet [1, 2].

ROLA DHT W PROCESACH PATOLOGICZNYCH

DHT odgrywa istotną rolę w etiologii wielu chorób [1]. Wśród nich wyróżnia-
my zarówno te z jego podwyższonym, obniżonym, jak i prawidłowym stężeniem 
w surowicy. We wczesnym okresie życia stanem wymagającym szczególnej uwagi 
jest niedobór DHT, a w późniejszych etapach życia zarówno nadmiar, jak i niedo-
bór DHT mogą stanowić przyczynę licznych patologii, omówionych poniżej.

NIEDOBÓR ENZYMU 5-Α-REDUKTAZY
Enzym 5-α-reduktaza bierze udział w produkcji DHT [4, 6, 17, 18]. Niedobór 

5-α-reduktazy (ang. 5-α-reductase deficiency, 5ARD) jest dziedziczonym autoso-
malnie recesywnie zaburzeniem występującym u mężczyzn 46,XY, które skutkuje 
niezdolnością do przekształcania T w DHT z powodu polimorfizmów i mutacji 
w genie kodującym SRD5A2 [6, 17, 18]. Ze względu na to, że DHT jest niezbęd-
ny do maskulinizacji zewnętrznych narządów płciowych, mężczyźni urodzeni 
z niedoborem 5-α-reduktazy mają słabo rozwinięte narządy płciowe, niezstąpione 
jądra i małą lub nieobecną prostatę. Obraz choroby jest zróżnicowany w zależ-
ności od stopnia niedoboru enzymu. W ciężkich przypadkach niemowlęta mają 
zewnętrzne narządy płciowe, które wydają się typowe dla kobiet, co prowadzi do 
mylnego kwalifikowania płci. Mają one małe prącie przypominające łechtaczkę, 
niezrośniętą mosznę wyglądającą jak wargi sromowe oraz krótką, ślepo zakoń-
czoną pochwę. Stężenie DHT wynosi około 30% wartości prawidłowych. Testo-
steron i hormon antymüllerowski (ang. Anti-Müllerian hormone, AMH) są jed-
nak produkowane normalnie, utrzymując odpowiednio przewód mezonefryczny 
i hamując przewód paramezonefryczny. Jądra nadal rozwijają się normalnie, ale 
nie zstępują z powodu braku DHT. Na początku okresu dojrzewania u pacjentów 
dochodzi do gwałtownego wzrostu produkcji testosteronu w jądrach, co prowadzi 
do rozwoju wielu drugorzędowych cech płciowych męskich. Głos mężczyzn po-
głębia się, jądra mogą się obniżyć, zwiększa się masa mięśniowa i powiększa się 
penis. Chociaż w niektóre z tych procesów w okresie dojrzewania zaangażowany 
jest DHT, zwykle odbywają się one bez jego znaczącego udziału, gdyż poziom 
testosteronu jest wystarczająco wysoki. Wzrost włosów na twarzy jest znacznie 
zmniejszony i obecne jest owłosienie łonowe typowe dla kobiet. Prostata nie roz-
wija się prawidłowo. U pacjentów ostatecznie rozwija się męska tożsamość płcio-
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wa i preferencje seksualne w stosunku do kobiet. Osoby te mogą stać się płodne 
po operacji korygującej męski układ rozrodczy [27].

Wrodzony niedobór 5-α-reduktazy w dużym stopniu nie wpływa na rozwój 
kobiet. Znaczna aktywność DHT nie jest wymagana do prawidłowego rozwo-
ju kobiet, dlatego jego niski poziom może doprowadzić jedynie do zmniejszenia 
wzrostu włosów na ciele i łagodnego zmniejszenia owłosienia łonowego [27].

DHT A NOWOTWORY

DHT a rak gruczołu krokowego
Rak gruczołu krokowego charakteryzuje się wzrostem aktywności DHT, ponie-

waż dochodzi do zwiększenia stężenia wszystkich trzech izoform enzymu 5-α-re-
duktazy. Mutacje w genach powodują niekontrolowaną proliferację i zahamowanie 
apoptozy, co jest związane ze szlakami, w których uczestniczy DHT [28]. 

Rola wewnątrzkomórkowego oraz krążącego stężenia DHT
Wysokie stężenie DHT i T wewnątrz komórek prostaty odgrywa ważną rolę 

w powstawaniu raka prostaty. Stężenia androgenów w tych komórkach wydają 
się być kontrolowane przez wewnętrznie regulowany system, który dostosowuje 
się do krążących we krwi T i DHT [2, 28-30]. Badania nie wskazują jednak, aby 
wysokie stężenie tych hormonów w surowicy krwi miało w procesie nowotwo-
rzenia istotne znaczenie, nawet gdy wysokie stężenia DHT lub stosunek DHT/T 
utrzymywały się przez długi czas [2, 28, 29, 31-33]. 

Potwierdzeniem tej teorii mógłby być przypadek raka prostaty u mężczyzny, 
który w dzieciństwie przeszedł obustronną orchidektomię i pomimo niskich stężeń 
T i DHT w surowicy krwi, stężenie DHT, T i androstendionu w tkance gruczołu 
krokowego było na podobnym poziomie co u eugonadalnych mężczyzn [34]. Praw-
dopodobnie wiąże się to z ekspresją w tkance gruczołu krokowego sulfatazy stero-
idowej, dehydrogenazy 3β-hydroksysteroidowej typu 2, specyficznych dla gruczołu 
krokowego reduktaz 3-, 17- i 20-ketosteroidowych oraz SRD5A1 i SRD5A2, co 
umożliwia tkance gruczołu krokowego syntezę DHT ze zgromadzonego w tkance 
tego narządu DHEA, a nie z androgenów gonadalnych [2, 29, 30, 35].

W trakcie leczenia hipogonadalnych mężczyzn domięśniową podażą T przez 
6 miesięcy zauważono wzrost stężenia T w surowicy, jednak nie zaobserwowano, 
aby proces ten wywarł znaczący wpływ na stężenie DHT czy T w komórkach gru-
czołu krokowego w porównaniu z wartościami wyjściowymi tychże pacjentów. 
Biomarkery tkanki gruczołu krokowego, tj. AR, Ki-67 czy CD34 lub ekspresja 
genów, tj. AR, PSA, PAPA2, VEGF, NXK3 czy klasteryny także na skutek terapii 
T nie uległy zmianie. Nie zaobserwowano zmian histologicznych w gruczole kro-
kowym, ani zmian w częstości zachorowania na raka gruczołu krokowego czy też 
stopnia jego zaawansowania. To potwierdzałoby tezę, że wysokie stężenia DHT 
i T w surowicy krwi nie mają zasadniczego znaczenia w procesie powstawania 
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tego typu zmian w opisywanym narządzie. Udowodniono natomiast, że wyższą 
punktację w skali Gleasona w biopsji rdzenia prostaty i dodatnie marginesy chi-
rurgiczne po prostatektomii otrzymali mężczyźni z niskimi stężeniami DHT i T 
w surowicy [2]. 

Zaawansowany rak gruczołu krokowego jest początkowo leczony poprzez ob-
niżenie stężenia T w gonadach. Stan, gdy choroba postępuje pomimo niedoboru 
T w gonadach, określa się mianem raka gruczołu krokowego opornego na kastra-
cję (ang. castration resistant prostate cancer, CRPC). Wiele dowodów wskazuje 
na to, że przejście od raka hormonozależnego do CRPC jest regulowane przez 
wzmocnienie funkcji AR [30]. Szlak sygnalizacji androgenowej jest ściśle zwią-
zany z procesem inicjacji i inwazji nowotworu, a także z rozwojem choroby prze-
rzutowej. Translokacja regionu regulatorowego TMPRSS2, kontrolowanego przez 
androgeny w pobliże onkogenów z rodziny ETS, występuje w okresie przejścio-
wym między śródnabłonkową neoplazją gruczołu krokowego wysokiego stopnia 
a inwazyjnym rakiem prostaty. Mutacja ta wzmaga ekspresję onkogenów, która 
utrzymuje się do bardzo późnych i opornych na leczenie stanów choroby [30].

Dodatkowym mechanizmem, który ostatecznie wpływa na rozwój i wzrost 
CRPC, pomimo obniżonego stężenia T, jest wewnątrzkomórkowa synteza DHT. 
Wytwarzanie DHT odbywa się w dużej mierze z 19-węglowych prekursorów 
steroidów nadnerczowych, które są zależne od ekspresji CYP17A1. Przypuszcza 
się jednak, że wystąpienie polimorfizmów w genach związanych z syntezą DHT 
-CYP17(MspA1) i SRD5A2 (V89L), nie wpływa na zmianę poziomu stężenia T 
w surowicy krwi lub surogatu metabolizmu DHT – glukuronidu androstanodiolu. 
Hipotezy te nie zostały potwierdzone, gdyż nie wykonano bezpośrednich pomia-
rów stężenia DHT u opisywanych pacjentów [2, 29, 30].

Leczenie
Silne inhibitory CYP17A1, tj. ketokonazol, octan abirateronu czy galeteron sto-

suje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego, a w szczególności 
CRPC. Wykorzystuje się je, gdy guz pojawia się ponownie po zastosowaniu kastra-
cji chemicznej i chirurgicznej i pozostaje zależny od androgenów, czego oznaką jest 
rosnące stężenie antygenu sterczowego (ang. prostate-specific antigen, PSA). Dzia-
łają one na wszystkie rodzaje szlaków wewnętrznej syntezy DHT w komórkach 
prostaty poprzez blokadę syntezy resztkowych androgenów [29, 30].

Inhibitory 5-α-reduktazy: finasteryd i dutasteryd są skuteczne zarówno w le-
czeniu, jak i w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka gruczołu krokowego. 
Jednak w przypadku stosowania obu wyżej wymienionych leków, mimo wykaza-
nia zmniejszenia częstości występowania raka gruczołu krokowego, w badaniach 
Prostate Cancer Prevention Trial i REDUCE Trial zaobserwowano zwiększoną 
częstość występowania nowotworów o wyższym stopniu złośliwości [28]. Z tego 
względu obecnie zalecane jest ostrożne stosowanie inhibitorów SRD5A w lecze-
niu raka gruczołu krokowego [28, 30]. 
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DHT a rak piersi
Rola DHT w promowaniu proliferacji komórek nowotworowych nie dotyczy 

jedynie raka prostaty. Zaobserwowano także stymulujący wpływ DHT na prolife-
rację komórek potrójnie ujemnego raka piersi, choć w innych typach tego nowo-
tworu androgeny mogą także hamować proliferację komórek nowotworowych [36]. 
Ze względu na odrębne mechanizmy działania DHT w komórkach ER-dodatniego 
i ER-ujemnego raka piersi, tylko w liniach ER-ujemnych stwierdzono obecność re-
ceptora DHT na integrynie αvβ3. Zaobserwowane w badaniach wiązanie ligandu 
do tej integryny aktywuje szlak reakcji prowadzących do promocji aktywności Ras, 
aktywacji kinazy 2 regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ang. extracellu-
lar signal-regulated kinase 2, ERK2) oraz proliferacji komórek [37]. 

Oddziaływanie DHT na integrynę αvβ3 reguluje także ekspresję czynników 
wzrostu. Zwiększenie ilości receptorów dla czynnika wzrostu śródbłonka naczy-
niowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF) oraz wzrost powino-
wactwa dla jego ligandu wiąże się ze zwiększoną aktywnością mitotyczną ko-
mórek nowotworowych oraz niekorzystnym rokowaniem w przebiegu raka piersi 
ze względu na odwrotną zależność od ekspresji receptora estrogenowego α (ang. 
estrogen receptor α, ER-α) [36, 37].

Tym, co tworzy możliwości terapeutyczne jest oddziaływanie DHT na inte-
grynę αvβ3 i pośrednio lub bezpośrednio na fosforylację związanego z nią białka 
p66Shc. Jego stężenie jest podwyższone w liniach komórkowych o dużych zdol-
nościach do przerzutów i w guzach węzłów chłonnych. Istotą terapii są poten-
cjalne możliwości regulacji ubikwitynacji tego białka w zaawansowanych nowo-
tworach. Obniżenie stężenia DHT hamuje ekspresję VEGF, a także wzrost guza 
i angiogenezę in vivo [36, 37].

DHT a rak pęcherza moczowego
Sygnalizacja androgenowa jest również istotnie związana z progresją nowo-

tworu w guzach litych, takich jak rak pęcherza moczowego. Komórki pęcherza 
moczowego, wywodzącego się z endodermy zatoki moczowo-płciowej wykazu-
ją zdolność do reagowania na sygnały androgenowe. Biorąc pod uwagę wyniki 
dotychczasowych badań, szlak sygnałowy AR został uznany za ważny czynnik 
biorący udział w rozwoju i progresji oraz modulowaniu wrażliwości na promie-
niowanie komórek raka pęcherza moczowego. Tłumaczyłoby to zdecydowanie 
większą częstość występowania tego nowotworu u mężczyzn niż u kobiet [38,39].

Innym dowodem potwierdzającym słuszność hipotezy na temat ważnej roli sygna-
lizacji AR w procesie rozwoju nowotworów jest wykazanie, że u mężczyzn z rakiem 
gruczołu krokowego poddanych terapii pozbawionej androgenów ryzyko rozwoju 
raka pęcherza moczowego było mniejsze w porównaniu z osobami poddanymi wy-
łącznie operacji lub radioterapii. Stwierdzono także wysoką częstość występowania 
gruczolakoraka gruczołu krokowego w wycinkach po cystoprostatektomii wykonanej 
z powodu raka urotelialnego pęcherza moczowego u tych pacjentów [38]. 
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Ze względu na sprzeczne dane nie udało się ustalić, czy niezłośliwe przej-
ściowe komórki nabłonkowe i rak przejściowokomórkowy mają wyższy poziom 
ekspresji AR w porównaniu z liniami komórkowymi nowotworów o wysokim 
stopniu złośliwości lub raka mięśniowo-zarostowego [38, 40, 41].

Komórki AR-ujemne są bardziej czułe na promieniowanie jonizujące niż ko-
mórki z linii AR-dodatnich. Leczenie DHT powodowało zmniejszenie skutków 
napromieniowania w komórkach AR-dodatnich hodowanych w warunkach po-
zbawionych androgenów [38, 40, 41]. 

ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW (PCOS)

Patofizologia PCOS
Nadmiar krążących androgenów jest kluczową cechą zespołu policystycznych jaj-

ników, a hiperandrogenizm [biochemiczny lub kliniczny (np. trądzik i/lub hirsutyzm)] 
jest składową większości fenotypów związanych z PCOS [42]. Chociaż pomiar krą-
żącego T i androstendionu jest powszechny w klinicznej ocenie PCOS i może być 
przydatny w przewidywaniu ryzyka metabolicznego, DHT nie jest rutynowo ozna-
czany w tej populacji pacjentek. U kobiet rola DHT pozostaje niejasna [43].

Hirsutyzm i wpływ DHT na włosy
Hirsutyzm, częsty objaw PCOS, jest kolejnym przykładem, w którym rolę od-

grywają wewnątrzkomórkowe stężenia DHT (lub jego metabolitów 3α- i 3β-an-
drostendionu), natomiast stężenia krążącego DHT nie mają tak istotnego znacze-
nia [44-46]. DHT oraz hormony androgenowe i ich prekursory są bardzo ważnymi 
czynnikami wzrostu włosów. Wiążąc się z receptorami androgenowymi w komór-
kach brodawki skórnej, powodują zmianę ekspresji genów oraz przekształcenie 
włosów z małych, prostych vellus we włosy terminalne, szczególnie na twarzy, 
w okolicy pach, kości łonowej i klatki piersiowej. Jednocześnie wykazują odwrot-
ny efekt na określone obszary skóry głowy i są czynnikiem sprawczym procesu 
obserwowanego jako łysienie androgenowe [47-52]. DHT jest metabolizowany 
do glukuronidu 3α-androstenediolu w mieszku włosowym, a następnie uwalniany 
do krążenia, co sugeruje, że metabolit ten jest dobrym markerem obwodowej pro-
dukcji androgenów u kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym [53]. 

ŁYSIENIE ANDROGENOWE

Patofizjologia łysienia androgenowego
Łysienie androgenowe jest skutkiem nieprawidłowej wrażliwości łysiejącej skó-

ry głowy na krążący testosteron. W mieszkach włosowych łysiejącej skóry głowy 
stwierdzono wyższe stężenie 5-α-reduktazy typu 2, a tym samym DHT, niż w miesz-
kach włosowych potylicznej skóry głowy [47-49, 51]. Zjawisko to dotyczy obu płci, 
u kobiet może się objawiać przerzedzeniem włosów na czubku głowy [51].
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Mężczyźni z niedoborem SRD5A2 wytwarzają jedynie kobiece wzory wzrostu 
włosów łonowych i pachowych. Wskazuje to, że DHT jest niezbędny dla miesz-
ków włosowych specyficznych dla mężczyzn (np. obecnych w brodzie), podczas 
gdy T może stymulować wzrost włosów w okolicy pachowej i łonowej u obu płci. 
Nie jest jasne, dlaczego niektóre mieszki potrzebują DHT, a inne T, by pobudzić 
te same zmiany biologiczne w komórkach. U mężczyzn z niedoborem SRD5A2 
nie występuje łysienie. Ponadto, inhibitor 5-α-reduktazy typu 2, finasteryd, odpo-
wiedzialny za obniżenie stężenia DHT, może zahamować proces łysienia androge-
nowego, a także zostać wykorzystany w procesie leczenia hirsutyzmu, zaburzenia 
owłosienia zależnego od androgenów czy zaburzeń wzrostu włosów zależnych od 
androgenów, np. w raku gruczołu krokowego [47-49, 51, 52].

Wykazano związek między występowaniem wczesnego łysienia u mężczyzn 
z genem metabolizmu steroidów, CYP17. Przeprowadzone badania wśród rodzin 
z łysieniem androgenowym sugerują istnienie nowego genu podatności na łysie-
nie na chromosomie 3. locus 3q26 [52]. U mężczyzn test genowy może prze-
widzieć prawdopodobieństwo wystąpienia łysienia androgenowego oraz ocenić 
odpowiedź na terapię finasterydem poprzez stwierdzenie obecności lub braku 
określonej zmiany w genie receptora androgenowego znajdującym się na chro-
mosomie X [48].

U kobiet rola androgenów w łysieniu jest niejasna. Jedynie u jednej trzeciej 
kobiet z łysieniem androgenowym (ang. female androgenetic alopecia, FAGA) 
obserwuje się nieprawidłowe stężenie androgenów [54, 55]. To zjawisko może 
być tłumaczone zwiększoną wrażliwością AR na androgeny przy prawidłowym 
ich stężeniu we krwi, jednakże u części kobiet z FAGA występuje mechanizm 
niezależny od AR [55]. Jednocześnie u kobiet z FAGA zaobserwowano zwięk-
szoną aktywność SRD5A1 i SRD5A2 w mieszkach włosowych. Stężenia wy-
mienionych enzymów były jednak niższe niż u mężczyzn z łysieniem androge-
nowym [56, 57]. Powyższy fakt, jak również wzrost ryzyka wystąpienia FAGA 
wraz z wiekiem sugerują, że estrogeny mają protekcyjną rolę w rozwoju łysienia 
u kobiet [57, 58].

Diagnostyka łysienia androgenowego
Stężenie DHT jest przydatne w diagnostyce niedoboru 5-α-reduktazy i łysie-

nia typu męskiego. Podwyższony stosunek testosteronu do DHT jest czynnikiem 
diagnostycznym niedoboru 5-α-reduktazy. Badanie wykonuje się we wczesnym 
niemowlęctwie lub w okresie dojrzewania. Przydatność stężenia DHT w diagno-
styce łysienia typu męskiego jest kontrowersyjna, ponieważ nie wykazano istot-
ności statystycznej ani korelacji stężenia DHT z postępem łysienia [59].

Rozpoznanie łysienia androgenowego u kobiet może przysporzyć wielu trud-
ności. W celu ustalenia rozpoznania konieczne jest zebranie wywiadu, aby okre-
ślić tempo utraty włosów i czas jej trwania, a także odnotowanie stosowanego 
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leczenia i obecności innych chorób dermatologicznych. Ważne jest również wy-
kluczenie chorób endokrynologicznych i ginekologicznych, a także przyjmowa-
nia jakichkolwiek preparatów hormonalnych, zwłaszcza środków antykoncepcyj-
nych. W różnicowaniu choroby z telogenem należy wziąć pod uwagę przebyte 
zabiegi chirurgiczne lub stosowanie restrykcyjnych diet [59-61].

W badaniu pacjentek z łysieniem androgenowym należy zwrócić uwagę na 
obecność cech związanych ze współistnieniem hiperandrogenizmu, takich jak hi-
rsutyzm, trądzik, otyłość czy zaburzenia miesiączkowania. Jeśli są one obecne, 
ważne jest, aby oznaczyć stężenie w surowicy wolnego i całkowitego T, DHT, 
DHEA, androstenedionu, estradiolu oraz prolaktyny i SHBG. W celu oceny czyn-
ności tarczycy zaleca się również oznaczenie stężeń TSH, FT4 i FT3 [59].

Do badań odpowiednich do rozpoznania zarówno FAGA jak i MAGA należą: 
trichogramy, trichoskopia, fototrichogram ze wzmocnieniem kontrastowym (CE-
-PTG) oraz badanie histopatologiczne w celu różnicowania z przewlekłym łysie-
niem telogenowym (CTE, chronic telogen effluvium). Inne, rzadziej stosowane, 
metody rozpoznania obejmują ocenę dziennego wypadania włosów, test płukania, 
badanie za pomocą refleksyjnej konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej 
(R-CSLM) lub pomiar powierzchni jednostki trichogramu [59].

W diagnostyce łysienia androgenowego u mężczyzn często wystarczające są dane 
z wywiadu, które pozwalają na wykluczenie innych przyczyn (choroby ogólnoustro-
jowe, leki, dieta) i charakterystyczny obraz kliniczny. Do najbardziej przydatnych 
kryteriów w diagnostyce MAGA należy to, czy utrata włosów rozpoczęła się po okre-
sie dojrzewania, lokalizacja utraty włosów i obecność cienkich włosów na czubku 
głowy. Ważne jest również określenie predyspozycji genetycznych [58-61]. 

W wątpliwych przypadkach można wykonać trichogram, polegający na bada-
niu korzeni włosów. Innym sposobem może być też wykonanie tzw. testu pociąga-
nia.W trichoskopii możemy dostrzec zmniejszoną grubość włosów ze zwiększoną 
liczbą włosów zminiaturyzowanych, zróżnicowanie średnicy włosów większe niż 
20% w regionach zależnych od androgenów czy zmniejszoną liczbę włosów na jed-
nostkę pilosa. W niektórych przypadkach możliwe jest także wykonanie biopsji skóry 
głowy, jednak ze względu na inwazyjność techniki jest ona niezalecana [58-61].

Czasami pomocne może być oznaczenie najważniejszych hormonów androge-
nowych, takich jak T, wolny T i całkowity DHT, jednak nie jest to podstawą pro-
cesu diagnostycznego [59, 60, 62]. Badanie stężeń T, DHT i PSA w surowicy oraz 
stosunek DHT/T u mężczyzn z łysieniem pokazało, że jedynie stężenie DHT było 
wyższe u pacjentów z łysieniem androgenowym niż u pacjentów z łysieniem spowo-
dowanym przez inne czynniki. Nie stwierdzono także zależności między stężeniem 
PSA w surowicy a stężeniem androgenów w surowicy oraz stosunkiem DHT/T [62].

Do oceny ciężkości MAGA używa się 12-stopniowej skali Hamilton-Nor-
wood, natomiast w FAGA najczęściej stosuje się klasyfikację Ludwiga lub skalę 
Olsena [58-62].
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DHT A CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
Na podstawie badania przeprowadzonego w Cardiovascular Health Study ni-

skie [(<50 ng/dL (<1,72 nmol/L)] i wysokie [>74 ng/dL (>2,55 nmol/L)] stęże-
nia całkowitego DHT związane były z podwyższonym ryzykiem incydentu ser-
cowo-naczyniowego oraz wyższą śmiertelnością. Nie wykazano zależności dla 
stężenia całkowitego DHT utrzymywanego pomiędzy tymi zakresami. Z kolei 
z podwyższonym stężeniem wolnego DHT maleje ryzyko wystąpienia incydentu 
sercowo- naczyniowego. Ponadto w badaniu tym nie wykazano zależności ani po-
między T całkowitym, ani T wolnym a ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. Jako 
iż wyniki badań nie ukazują jednoznacznego związku przyczynowego między 
wartością stężenia DHT a ryzykiem udaru mózgu czy śmiertelnością z powodu 
choroby niedokrwiennej serca i nie ma jasnego wytłumaczenia zależności DHT 
całkowitego oraz wolnego a ryzykiem udaru mózgu, należy przeprowadzić dalsze 
badania [2, 63]. 

T, DHT i estradiol wpływają na układ sercowo-naczyniowy poprzez oddzia-
ływanie na grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych oraz po-
wstawanie blaszki miażdżycowej. Wysokie stężenia DHT lub estradiolu wiążą 
się z mniejszą ilością blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych u mężczyzn 
z chorobą wieńcową. Odwrotna zależność obserwowana jest u mężczyzn bez cho-
roby wieńcowej w wywiadzie – w tej grupie to T wiązał się z mniejszym pogrubie-
niem ścian tętnic szyjnych i mniejszą częstością obecności blaszki miażdżycowej 
w tych naczyniach. Ze względu na częstość występowania choroby wieńcowej 
oraz możliwość uzyskania korzystnych wyników terapeutycznych zalecane było-
by przeprowadzenie badań na większych grupach pacjentów [2, 64].

W innych badaniach wykazano, iż wyższe stężenie DHT (pomiarów doko-
nano metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas-LC-MS/
MS) wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy kończyn dolnych 
i choroby niedokrwiennej serca, niezależnie od stężenia SHBG i standardowych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie mężczyzn po-
między 70. a 89. r.ż. Ze względu na możliwy protekcyjny wpływ androgenów na 
komórki mięśnia sercowego należałoby przeprowadzić dodatkowe badania, które 
pozwoliłyby na uzyskanie miarodajnych wniosków [2, 65, 66].

Zwiększenie ilości krwinek czerwonych powoduje wzrost hematokrytu oraz 
lepkości krwi, co może zwiększyć częstość występowania chorób naczyniowych 
[2,65,67]. Erytrocytoza jest najczęstszym ograniczającym dawkę działaniem nie-
pożądanym, występującym u 4-40% mężczyzn, którzy są poddawani terapii T na 
skutek hipogonadyzmu. Zaobserwowane w trakcie leczenia zmiany wartości he-
matokrytu silniej korelowały z kontrolnymi wartościami DHT niż T całkowitego. 
W związku z powyższym DHT może odgrywać rolę w erytrocytozie związanej 
z terapią T przyjmowanym w postaci pozajelitowej, szczególnie u starszych pa-
cjentów z chorobami współistniejącymi. Z tego powodu być może należy rozwa-
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żyć monitorowanie stężenia DHT podczas terapii T w formie iniekcji [67]. Przed-
stawionej tezie zdaje się jednak zaprzeczać wynik innego badania, w którym 
u pacjentów stosujących pozajelitowy undekanian testosteronu zaobserwowano 
niski wskaźnik erytrocytozy przy stężeniach T i DHT w granicach fizjologicz-
nych. Ze względu na sprzeczne wyniki badań nie jest jasne, czy podwyższenie 
DHT jest przyczynowo związane z rozwojem erytrocytozy. Nie można także 
wskazać związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stężeniem DHT a wzro-
stem hematokrytu. U mężczyzn, u których rozwija się erytrocytoza, terapię mogą 
stanowić inhibitory 5-α-reduktazy [67]. 

DHT A PROCES GOJENIA SIĘ RAN
Androgeny powodują przedłużenie procesu gojenia się ran skórnych na sku-

tek wydłużenia jednej ze składowych tego procesu – stanu zapalnego. Jest to moż-
liwe poprzez indukcję zwiększenia syntezy cytokin prozapalnych, tj. IL-1, IL-6 
czy TNF- α [2, 68-70].

W przeciwieństwie do znanego hamującego działania androgenów, badania 
kliniczne wykazały, że T i syntetyczny androgen, oksandrolon, mogą zwiększać 
regenerację po urazie oparzeniowym u dzieci po dużych oparzeniach (z niskim 
stężeniem androgenów krążących) oraz samców myszy. Fizjologiczna rola DHT 
w skórze nie do końca została określona, dlatego postawiono sprzeczną do ist-
niejących wcześniej doniesień hipotezę o możliwym wspomaganiu gojenia się 
ran pooparzeniowych oraz korzystnym wpływie na miejscowe odpowiedzi ka-
taboliczne poprzez terapię DHT. U samców myszy udział DHT w miejscowym 
gojeniu się ran nieoparzeniowych i dużych ran oparzeniowych skóry należy ra-
czej przypisać wpływowi tego hormonu na reakcje ogólnoustrojowe po urazie 
oparzeniowym. Należy wziąć pod uwagę, że rola DHT w procesie gojenia się 
ran u ludzi nie jest jednoznacznie określona i wymaga przeprowadzenia większej 
liczby badań [68-70].

ZASTOSOWANIE DHT W TERAPII

Testosteron jest podstawowym hormonem stosowanym w stanach niedoboru 
androgenów, takich jak hipogonadyzm męski, niedobór androgenów w przebiegu 
ciężkiej choroby oraz procesu starzenia, a także mikrocefalia w okresie niemow-
lęcym. Jako lek w leczeniu niedoboru androgenów został również zaproponowany 
DHT, ponieważ jest czystym androgenem i nie przekształca się w estrogen [71].

Dihydrotestosteron stosowany jako lek jest określany jako androstanolon lub 
jako stanolon. Używany jest głównie w leczeniu niskiego stężenia testostero-
nu u mężczyzn, zazwyczaj w postaci żelu do stosowania na skórę. Przyjmowa-
nie DHT w takiej postaci pełni rolę androgenowej terapii zastępczej w leczeniu 
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męskiego hipogonadyzmu [71, 72]. W przypadku tego schorzenia u mężczyzn, 
istnieje szereg potencjalnych korzyści klinicznych z terapii zastępczej dihydrote-
stosteronem, w tym poprawa libido. Badania żelu DHT wykazały również popra-
wę funkcji seksualnych i masy mięśniowej, obniżenie procentowej masy tłuszczu 
oraz korzystny wpływ na profil lipidowy. Podsumowując, endogenny DHT wy-
daje się odgrywać rolę w utrzymaniu prawidłowych funkcji seksualnych, w tym 
libido, u młodszych i starszych mężczyzn [2, 72].

Ponadto, dane w badaniu Kuhna oraz współautorów sugerują, że przezskórne 
podanie DHT jest skuteczną metodą leczenia ginekomastii idiopatycznej, gdzie 
wyraźną poprawę zaobserwowano w 29 z 40 przypadków. U pacjentów tych 
najpierw znikała wrażliwość piersi na dotyk, następnie miękła konsystencja, 
a w końcu zmniejszała się ich objętość [73].

Terapia DHT może być również zastosowana w przypadku chronicznego zmę-
czenia. Schorzenie to może pojawiać się u osób z niskim stężeniem testosteronu 
i dihydrotestosteronu, m.in. w przypadku hipogonadyzmu, gdzie leczenie ma na 
celu złagodzenie objawów oraz musi być zindywidualizowane. Nie ma jednak 
wystarczającej liczby badań potwierdzających słuszność monoterapii DHT, która 
mogłaby złagodzić objawy chronicznego zmęczenia [74].

PODSUMOWANIE

Dihydrotestosteron jest niewątpliwie jednym z najważniejszych androgenów 
w organizmie człowieka [1, 2]. Jego fizjologiczna rola jest szczególnie istotna na 
wczesnym etapie życia prenatalnego i podczas dojrzewania, ponieważ to właśnie 
ten hormon odpowiada za zewnętrzną wirylizację podczas embriogenezy oraz wy-
kształcenie drugorzędowych cech płciowych męskich podczas pokwitania [9, 20-23]. 
Z punktu widzenia klinicznego na uwagę zasługuje rola DHT w patogenezie licznych 
zaburzeń. Dotychczas zaobserwowano między innymi, że wysokie wewnątrzkomór-
kowe stężenie DHT mieć związek z procesem nowotworzenia w raku prostaty oraz 
z łysieniem androgenowym [28-33, 47-49]. Z kolei niskie stężenie DHT stwierdzono 
np. przy niedoborze 5-α-reduktazy objawiającym się niepełnym wykształceniem dru-
gorzędowych cech płciowych męskich [27]. Należy zaznaczyć, że rola DHT w proce-
sach patologicznych jest złożona i w wielu przypadkach konieczne są dalsze badania 
w celu uzyskania miarodajnych wyników. Choć wiele zagadnień związanych z funk-
cją DHT w organizmie pozostaje niejasnych, postępy medycyny stwarzają nadzieję 
na szersze wykorzystanie tego hormonu w terapii i diagnostyce w przyszłości. 
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