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Testosteron, androjenik aktiviteye sahip steroid yapıda

girmesi sonucu sentezlenir. Bu şekilde günde ortalama 2.1

bir molekül olup, 1935 yılında izole ve karakterize edil-

– 11.0 mg arası testosteron sentez edilir ve normal plaz-

dikten sonra kimyasal olarak testosteronun çeşitli özellik-

ma düzeyi 300 – 1000 ng/dl arasındadır (1). Testosteron

lerine sahip olan türevleri sentezlenmiştir. Testosteron ile

lipofilik özellikte bir molekül olduğu için difüzyon yoluyla

birlikte bu türevlerin hepsine birden kısaca “Anabolik And-

Leydig hücrelerinden kana geçer. Kandaki testosteronun

rojenik Steroidler” (AAS) adı verilmektedir (1). Bu mole-

%98’i transport proteinlerine (seks hormonu bağlayıcı glo-

küllerin ergojenik (performans artırıcı) etkisi keşfedildikten

bülin ve albümine) bağlı olarak bulunur ve sadece %2’si

sonra profesyonel sporcular ve atletler tarafından sıklıkla

serbest yani aktif haldedir. Kanda bulunan serbest testos-

suprafizyolojik dozlarda kullanılmaya başlanmış, fakat

teron çevre dokularda 5 – α redüktaz enzimi ile güçlü bir

daha sonra doping etkisi nedeniyle Dünya Anti-Doping

androjenik metaboliti olan 5 α-dihidrotestosteron’a (DHT)

Ajansı tarafından olimpiyatlar dahil olmak üzere birçok

ve aromatizasyona uğrayarak östradiol’e dönüşür. (6). Tes-

uluslararası ciddi spor karşılaşmalarında profesyonel at-

tosteron ve DHT hedef hücrelerde aynı androjen reseptör-

letler tarafından kullanımı yasaklanmıştır (2). Günümüzde,

lerine bağlanırlar, fakat DHT’un androjen reseptörüne afi-

genellikle amatör sporcular ve vücut geliştirme sporu ile

nitesi testosterona göre on kat daha fazladır. Testosteron

ilgilenenler dışında gençleşmeyi veya genç kalmayı arzu-

ve DHT, farmakokinetik olarak karaciğerde oksidasyon,

layan erkekler tarafından da kullanılmaktadır (3). Amerika

redüksiyon ve hidroksilasyon yoluyla metabolize olurlar.

Birleşik Devletleri’nde yaklaşık üç milyon kişinin AAS kul-

Bu işlemin sonucunda meydana gelen 17 – ketosteroidler

landığı ve bu sayının giderek arttığı, uluslararası yapılan

ve sülfat içeren inaktif metabolitler (androsteron, epiand-

anket çalışmalarında ise ülkeden ülkeye değişmekle bir-

rosteron, epitestosteron ve etiokolanolon gibi) suda çözü-

likte steroid ile kontaminasyon oranının %15-25 arasında

nebilen moleküller olup idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırı-

olduğu tahmin edilmektedir (4, 5).

lırlar. Testosteronun farmakodinamisine baktığımızda ise,

AAS’in bu özelliğinin yanı sıra erkek üreme sistemi

bu molekül erkeklerde puberte döneminde sekonder seks

üzerine olumsuz etkilerinin olduğu uzun zamandır bilin-

karakterlerinin gelişiminde, kılların uzamasında, sperma-

mektedir. Bu moleküller, hipotalamo-hipofizo-testiküler

togenezisin başlaması ve sperm maturasyonunda ve ayrı-

yolak üzerine negatif feedback etki göstererek sperm olu-

ca libidoda önemli rol oynar. Testosteronun bu androjenik

şumunu, fonksiyonlarını ve testiküler yapıyı olumsuz yön-

etkisinin yanı sıra yağsız vücut kitlesinde azot depolan-

de etkilemektedirler. Bu derlemede, önce AAS molekül-

masına ve protein sentezine neden olan ve aynı zamanda

ler hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra klinikte kullanım

protein yıkımını azaltan “anabolizan” etkisi de vardır. Bu

yerleri, yan etkileri ve spermatogenez üzerine olan etkileri

sayede büyümenin tetiklenmesi, protein ve kollajen sen-

güncel literatür bilgisi ışığında irdelenmiştir.

tezi ve kas hacminde artış meydana gelir (7). AAS’ler çe-

Anabolik androjenik steroidler

şitli anabolik ve androjenik etkileri nedeniyle birbirlerinden
ayrılırlar. Testosteron ana AAS olduğunda dolayı anabolik/

Testosteron, insan vücudunda bilinen en önemli and-

androjenik etki oranı 1 olarak kabul edilmektedir ve diğer

rojendir ve %90 – 95 oranında testislerden salgılanır. Sağ-

AAS’lerin anabolik veya androjenik etkileri bu oran temel

lıklı bir erkekte, testiste bulunan Leydig hücrelerinin mito-

alınarak saptanmaktadır. Bazı AAS androjen reseptörüne

kondrilerinde kolesterolün bir takım enzimatik reaksiyona

zayıf olarak bağlanarak zayıf androjenik fakat güçlü ana-
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bolik etki gösterirken, bazıları ise tam tersi yönde androjen

at, testosteron cypionat, 19-nortestosteron (nandrolone),

reseptörüne güçlü bir şekilde bağlanarak güçlü androjenik

boldenone ve trenbolone’ dur. Bu moleküller içinde nand-

ve zayıf anabolik aktivite gösterirler. Testosteronun ana-

rolone’ un diğerlerine oranla daha yüksek anabolik etkisi

bolizan etkisini güçlendirmek ve androjenik aktivitesini

vardır ve bu özelliği nedeniyle de oldukça popülerdir.

azaltmak için steran yapısındaki çekirdeğine çeşitli moleküller eklenerek sentetik türevleri olan AAS’ler üretilmiştir.
Burada amaç her ne kadar testosteronun anabolik etkisini

AAS’ler anabolik/androjenik etkinlik bakımından üç
ana grupta değerlendirilirler (Tablo 1):
1.

Testosteron benzeri etki gösteren moleküller:

arttırmak ve androjenik aktivitesini azalmak olsa da, bu

Güçlü bir androjenik etkiye sahiplerdir ve anabolik/andro-

moleküllerin uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanımı so-

jenik etki oranı 1’e yakındır. Bu nedenle kas güçlendirilme-

nucunda da androjenik etki meydana gelmektedir (8).

sinde kullanılırlar. Bu moleküller periferde aromatizasyon-

Testosteronun yapısındaki 17 α-hidrojen’ in yerine
metil veya etil grupların bağlanması ile alkil formu elde
edilmektedir. Bu form testosteronun barsaktan emildikten

la östradiole dönüştükleri için jinekomasti ve ödem yapıcı
özellikleri vardır.
2.

Dihidrotestosteron benzeri etki gösteren mole-

sonra karaciğerden ilk geçişi esnasında yıkımını önlemek-

küller: Androjenik aktiviteleri oldukça yüksektir. Periferde

te ve oral kullanım şansı sağlamaktadır. Bu grubun en iyi

aromatizasyona uğramadıkları için östradiole dönüşmez-

bilinen molekülleri stanozolol, oxandrolone ve metiltes-

ler ve bu nedenle jinekomasti ve ödem yapıcı özellikleri

tosteron’ dur. Bu AAS’ler çoğunlukla kısa ömürlüdürler ve

yoktur.

bu nedenle yeterli kan konsantrasyonunun sağlanabilmesi

3.

Nandrolone benzeri etki gösteren moleküller:

için günde birkaç kez alınması gerekmektedir. Karaciğerde

Yüksek anabolik ve düşük androjenik aktiviteleri nedeniy-

metabolize oldukları için bu molekülleri kullanan erkekle-

le anabolik/androjenik etki oranı diğer iki gruptaki mole-

rin hepatik fonksiyonlar açısından belirli aralıklarla takibi

küllere göre daha yüksektir.

gerekmektedir.
Testosteronun yapısında bulunan 17 β-hidroksil grubu-

Klinikte kullanım alanları ve yan etkileri

nun esterifikasyonu sunucunda ise bu molekülün parente-

Son yıllarda gerek yeni ürünlerin pazara sunulması, ge-

ral türevleri sentezlenmekte ve bu şekilde yağlı taşıyıcılar

rek erkeklerin androjen yetmezliği sendromu konusunda

içinde yavaş salınımlı AAS’ler elde edilebilmektedir. Bu

bilgilerinin artması sonucu eksojen testosteron kullanı-

grubun en iyi bilinen molekülleri testosteron undekano-

mında ciddi bir artış olmuştur (9). Ayrıca, çoğu vücut geliş-

Tablo 1. AAS’lerin anabolik/androjenik etkinlikleri bakımından sınıflandırılmaları.
Testosteron benzeri etki gösterenler

Testosteron cypionate
Testosteron undekanoat
Metil-testosteron
Metandrostenolone
Kloro-dehidrometiltestosteron
Fluoksimesterone
Boldenone

Dihidrotestosteron benzeri etki gösterenler

Stanozolol
Oxandrolone
Oxymetholone
Mesterolone
Methenolone

Nandrolone benzeri etki gösterenler

Nandrolone dekanoat/undekanoat
Nandrolone fenilpropionate
Trenbolone
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larda kullanılırlar.

da ergojenik amaçlı eksojen testosteron/AAS kullanmak-

Uzunca bir süre AAS kullanan olguların fizik muayene

tadırlar. AAS ve kas gelişimi arasında doza bağımlı di-

bulguları tipiktir ve bu olgularda artmış libido, virilizasyon,

rekt bir ilişki vardır. Amatör veya profesyonel sporcular

gelişmiş kas kitlesi ile birlikte testis atrofisi gözlenebilir.

bu molekülleri normal fizyolojik ihtiyaç olan ve testisler

AAS kullanımına bağlı bir takım yan etkiler meydana ge-

tarafından üretilen 40 – 50 mg/hafta’nın 50 – 100 katı

lebilir. Bunlar arasında en sık görülenler akne, alopesi ve

kadar yüksek dozlarda (600 – 5000 mg/hafta) almakta-

prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomlarıdır.

dırlar (10-13). Bu amaçla farklı oral ve parenteral AAS’ler

İlacı bıraktıktan sonra endojen testosteron yetmezliğine

kombine edilerek daha güçlü bir anabolik ve androjenik

bağlı olarak libido kaybı ve erektil disfonksiyon görülebilir.

etki elde edilmektedir (14). Bu şekilde tek molekülü yük-

Yine, yüksek dozda testosteronun periferik aromatizasyo-

sek dozda almak yerine çok sayıda AAS’i düşük dozlar-

nuna bağlı olarak jinekomasti ve oral alkile AAS’lerin kul-

da alarak ortaya çıkabilecek komplikasyonların da önüne

lanımına bağlı olarak hepatik disfonksiyon, peliosis, koles-

geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, daha uzun bir süre

tatik sarılık ve fokal nodüler hiperplazi meydana gelebilir.

suprafizyolojik seviyede AAS alınması da sağlanmaktadır.

AAS kullanımı ile prostat kanseri oluşumu veya PSA yük-

Burada tercih edilecek AAS’lerin farklı etki mekanizmaları

selmesi arasında ilişki net değildir. Ayrıca hipertansiyon,

ve yan etkilerinin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

aritmi, eritrositoz ve ventriküler disfonksiyon gibi bir takım

Bu amaçla en sık kullanılan kombinasyon testosteron ve

kardiyovasküler sistem ile ilişkili yan etkiler de görülebilir.

nandrolone’dur. 4 – 12 haftalık sikluslar halinde kullanı-

Kronik AAS kullanımına bağlı mortalite riskinin 4,6 kat art-

lan bu ilaçlar bırakıldıktan sonra anti-östrojen ve hCG gibi

tığı bilinmektedir. Bunun dışında AAS kullanımı esnasında

ilaçlar kullanılarak kan testosteron seviyesinin korunması

saldırgan davranışlar, öfori, şiddet suçlarına eğilim ve hatta

sağlanmalıdır (1).

psikoz, bıraktıktan sonra ise depresyon gibi psikiyatrik du-

Erkeklerde testislerin yetersiz fonksiyon göstermesine

rumlar da gözlenebilmektedir (11). Ayrıca, AAS kullanımı

hipogonadizm adı verilmektedir. Eğer bu durum sadece

sonucu santral endojen opioid aktivitesinin arttığı ve bu

testis kaynaklı ise primer veya hipergonadotropik hipo-

ilaçların bırakılması sonucu endojen opioid aktivitesindeki

gonadizm, hipotalamus veya hipofiz kaynaklı bir hastalığa

azalmaya bağlı olarak bu olgularda “Akut Hiperadrenerjik

bağlı olarak meydana gelmiş ise sekonder veya hipogo-

Sendrom” geliştiği bildirilmiştir (16). Bundan dolayı AAS

nadotropik hipogonadizm olarak adlandırılmaktadır. Se-

kullanan olgular opioid bağımlısı olma riski taşımaktadır

bep ne olursa olsun her iki durumda da testisin parakrin,

(17). Buna ilaveten, gerek psikiyatrik semptomlar gerek se

endokrin ve üreme fonksiyonlarında bozulma meydana

endojen opioid aktivitesinde sağlamış olduğu artıştan do-

gelir. Sonuç olarak, plazma testosteron düzeyi 300 ng/

layı AAS kullanımının da bağımlılık yaptığı düşünülmekte-

dl’ in altına iner. Buna bağlı olarak, değişik yaş gruplarında

dir (18).

farklı semptomlar ortaya çıkmakla birlikte, erişkin yaş grubu erkeklerde libido kaybı, seksüel disfonksiyon, infertilite,

Spermatogenez üzerine etkileri

oeteoporoz, anemi ve depresyon gibi bulgular meyda-

Eksojen testosteron /AAS kullanımının klinik yararları

na gelebilir. Eksojen testosteron tedavisi, Amerika Birle-

yanında yanlış veya aşırı doz kullanımı sonucunda libi-

şik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından

do kaybı ile birlikte erkek üreme sistemlerinde bir takım

semptomatik hipogonadizm’in tedavisi için onaylanmıştır

yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Kullanılan AAS’in tipi ve

(3). Testosteron preparatları topikal jel, subkutan testoste-

kombinasyonlara bağlı olarak değişiklik göstermekle bir-

ron pelletleri ve intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanı-

likte en iyi bilinen ve klinik olarak ortaya konan yan etkisi

labilmektedir. 2012 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada,

spermatogenezisin inhibisyonudur. Bu etkisini hipotala-

ürologların %25’inin düşük testosterona bağlı meydana

mo-hipofizo testiküler (HHT) yolak üzerine negatif feed-

gelen erkek infertilitesini tedavi etmek için eksojen tes-

back olarak etki ederek göstermektedir. Hipotalamustan

tosteron kullandıklarını ortaya koymuştur (15). Ayrıca,

gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) ve dolayısı ile

AAS’ler anabolik etkinin istendiği cerrahi sonrası katabolik

hipofizden follikül uyarıcı hormon (FSH) ve lüteinize edici

durumlarda, kaşekside ve ciddi yanıklar gibi klinik durum-

hormon (LH) salınımını inhibe eder (Şekil 1). Bunun sonu-
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Şekil 1. Eksojen testosteron/AAS kullanımının spermatogenez üzerine etkisi.

cunda Leydig hücrelerinden testosteron salınımı azalır ve

aynı çalışmada, semen kalitesinde bozulma olduğu da

intratestiküler testosteron seviyesi fizyolojik sınırların altı-

gösterilmiştir (27). Floresan in situ hibridizasyon tekniği

na iner (2). Azalmış intratestiküler testosteron seviyesine

kullanılarak spermlerin ultrastriktürel yapısını inceleyen bir

bağlı olarak spermatogenezis yavaşlar ve bir süre sonra

başka klinik çalışmada ise, AAS kullanan olguların sperm-

durur. Bunun sonucunda sperm morfolojisi ve motilitesin-

lerinin XY, 1. ve 9. kromozomlarında disomilerin oluştuğu

de bozulma ile birlikte şiddetli oligozoospermi/ azoosper-

ve AAS kullanımının mayotik bölünme esnasında genetik

mi ve hatta testis atrofisi meydana gelebilir (19, 20). Bu

hasara neden olduğu saptanmıştır (28). Tüm bu deneysel

olgularda serum FSH ve LH düzeyleri tipik olarak düşüktür.

ve klinik çalışmalar, eskiden düşünülenin aksine AAS kul-

Serum androjen seviyeleri de genellikle normal düzeyin

lanımına bağlı meydana gelen testiküler hasarın tamamen

çok üstündedir. Fakat hipogonadotropik durumdan dolayı

geri dönüşümlü olmadığını, kısmen de olsa erkek üreme

intratestiküler testosteron düzeyi düşük olduğu için bu ol-

sistemi ve spermatogenezis üzerine kalıcı bir olumsuz etki

gularda spermatogenezis bozulur. Ayrıca, spermlerin baş

bırakabileceğini düşündürmektedir.

ve gövde bölümünde defektler, amorf spermatozoa’lar

Bu olguların tedavisinde eksojen testosteron/AAS kul-

veya morfolojik olarak anormal spermler görülür (21-23).

lanımının kesilmesi, tek başına spermatogenezisin tekrar

Eksojen testosteron /AAS kullanımının testiste yarat-

başlaması ve fertilizasyon için yeterli olabilmektedir (20).

mış olduğu histolojik hasarlar ile ilgili yapılan deneysel

Bu şekilde olguların çoğunda ilacı bıraktıktan 4 – 12 ay

çalışmalarda, bu ilaçların kullanımına bağlı olarak Leydig

sonra sperm parametreleri düzelmektedir (29). Fakat bu-

hücrelerinde morfolojik bozulma ve sayılarında azal-

nun yetersiz kaldığı durumlarda hipogonadotropik hipo-

ma olduğu gösterilmiştir. İlacı bıraktıktan sonra ise Ley-

gonadizmin tedavisinde kullanılan hCG, insan menapozal

dig hücrelerinde proliferasyon olduğu, fakat sayıca eski

gonadotropin (hMG) ve hatta rekombinant FSH gibi go-

hale gelemedikleri de gösterilmiştir (24, 25). Ayrıca son

nadotropin veya analoglarının tek başına ya da kombine

dönem spermatidlerin oluşumunda yetersizlik olduğu

olarak kullanılması ile spermatogenezis başarılı bir şekilde

da saptanmıştır (26). Ayrıca, başka bir çalışmada yüksek

başlatılabilmektedir (30, 31). Östrojen reseptör blokörü

dozda nandrolone kullanımına bağlı intratestiküler apop-

olan tamoksifen’in hCG ile kombine edilerek kullanılması

tozis hızının arttığı ve egzersiz ile apoptozisin amplifiye

sonucu endojen testosteron seviyesinin arttığı ve sperma-

olduğu deneysel bir hayvan modelinde gözlenmiştir. Yine

togenezisin düzeldiği gösterilmiştir (32). Bir nonsteroidal
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anti-östrojen olan klomifen sitrat’ın bu olgularda kullanıl-

etkileyerek testiste ve dolayısı ile sperm parametrelerinde

ması ile de normal seks hormonlarının salınımının uyarıla-

geçici veya bir miktar kalıcı hasara neden olabilmektedir.

bildiği ve spermatogenezisin başlatılabildiği gösterilmiştir

Her ne kadar kalıcı hasarlanmalar ağır ve uzun süre AAS

(33). Ayrıca, son yıllarda anastazol, letrozol gibi aromataz

kullanan olgularda görülse de, olguların çoğunda ilacı bı-

inhibitörlerinin testosteronun periferde aromatizasyonla

raktıktan sonraki ilk bir yıl içinde AAS kullanmadan önceki

östradiole dönüşümünü engelleyerek hipogonadotropik

serum hormon ve sperm parametrelerine ve hatta testis

hipogonadizmli veya testosteron/östradiol oranı <10 olan

hacimlerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca, yaygın bilinenin

olgularda kan testosteron düzeyindeki azalmayı ve buna

aksine erkek fertilitesi üzerine olan bu olumsuz etkisinin

bağlı meydana gelecek sperm parametrelerindeki bozul-

geçici değil, kullanılan AAS’in dozu ve kullanım süresine

mayı önleyeceğine dair çalışmalar da vardır (34, 35).

bağlı olarak kalıcı olabileceği de bu olgulara detaylı bir

Sonuç

şekilde anlatılmalı ve ilacı kontrollü bir şekilde bırakması
sağlanmalıdır. Bu amaçla bu duruma multidisipliner yak-

AAS kullanımı erkeğin genel beden sağlığı ile birlikte

laşılmalı ve üroloji ve endokrinoloji uzmanları birlikte ha-

fertilite yeteneğini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

reket ederek ve gerekli destekleyici/hormonal tedaviler

Erkekte HHT yolağını negatif feedback etki ile olumsuz

başlanarak olguların tedavisini ve takibini yapmalıdır.
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