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Erkekte geç baﬂlayan hipogonadizm, ilerleyen yaﬂla birlikte
serum androjen seviyelerinde azalma ile karakterize olan ve
androjenlere karﬂ› genomik hassasiyette azalman›n da eﬂlik
etti¤i, birden fazla organ› etkileyebilen böylece hayat kalitesinde ciddi de¤iﬂikliklere sebep olabilen klinik ve biyokimyasal bir sendromdur.

na göre bu düﬂüﬂ %1-2 olarak bildirilmiﬂtir. Testosteronun
aksine SHBG’de belirgin LH’da ise minimal bir art›ﬂ görülmektedir.(2) Ayr›ca testosterondaki azalman›n sonucu olarak östrojende de bir azalma görülür. Zira bilindi¤i gibi
özellikle ya¤ dokusu olmak üzere di¤er dokularda da aromatizasyonla testosterondan östrojen elde edilmektedir.

Ülkemizde dahil olmak üzere dünya nüfus ortalamas›n›n
yükselmesi nedeniyle bu sendrom günümüzde önem kazanm›ﬂt›r. Bu sendrom andropoz, PADAM(partial androgen deficiency in aging man) ADAM(androjen deficiency in aging
man), LOH(late onset of hypogonadism), S-LOH(symptomatic late onset of hypogonadism) gibi terimlerle adland›r›lm›ﬂt›r. En son testesteron yetersizli¤i sendromu olarak adland›r›lm›ﬂt›r.

Yaﬂlanmayla paralel olarak hipofizin hipotalamus’un uyar›s›na karﬂ› cevab›nda bir azalma oldu¤u gösterilmiﬂtir. Yine
testiküler testosteron yap›m›nda human karyonik gonodotropinlere karﬂ› cevapta benzer oranda bir düﬂüﬂ oldu¤u da
bilinmektedir.*

‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 2005 verilerine göre 40-65 yaﬂ aras›
nüfus 8.834.190, 65 yaﬂ üstü ise 3.391.339, 40 yaﬂ üzeri
toplam nüfus ise 12.225.529’dur.
Türk Androloji Derne¤i’nin araﬂt›rmas›na göre, Türkiye’de
40 yaﬂ üzeri erkeklerde geç baﬂlayan hipogonadism oran›
%54 dür. Bölgelere göre da¤›l›m göz önüne al›nd›¤› takdirde en s›k Do¤u Anadolu’da (%64) ve ‹ç Anadolu’da (%62),
en az ise Marmara (%45) ve Karadeniz Bölgelerinde (%49)
bulunmuﬂtur.
Avrupa ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› takdirde sonuçlar oldukça yak›nd›r.(1)
Normalde testosteronun %95’i testislerde Leydig hücrelerinden salg›lanmaktad›r. Kanda testosteronun %98’lik bölümü proteine ba¤l› olup , %2’si serbest testosterondur. Proteine ba¤l› olan testosteronun %57’si SHBG’ye, %47’si de
albumine ba¤l› olarak taﬂ›n›r. Ancak biyolojik olarak kullan›labilir testosteron, albumine ba¤l› olanla serbest testosterondur.
‹lerleyen yaﬂla paralel olarak özellikle biyolojik olarak kullan›labilir testosteron olmak üzere testosteron seviyelerinin
düﬂtü¤ü eskiden beri bilinmektedir. Testosteronun her dekkalde 100mg/dl düﬂüﬂ gösterdi¤i ileri sürülmüﬂtür.Y›l baﬂ›-

Normal erkeklerde LH sekresyonu sabahlar› art›ﬂ, akﬂamlar› ise düﬂüﬂ gösterir. Bu sirkadian sekresyon ritminin yaﬂl›
erkeklerde özelli¤ini kaybetti¤i ortaya konmuﬂtur.
Endojen opioidlerin GnRH ve dolay›s›yla LH sekresyonunu
inhibe etti¤i bilinmektedir. Nitekim orta yaﬂl›larda endojen
opioidlerin artmas›na ba¤l› olarak LH sekresyonunun azald›¤› saptanm›ﬂt›r. Ancak çok ileri yaﬂlarda opioid seviyesi
azalmaktad›r.
Sonuç olarak, hipotalamus duyarl›l›¤›n›n steroidler, endojen
opioidler, aterosikleroz gibi çeﬂitli faktörlerle inhibisyonu
sonucu pulsatil GnRH sekresyonunun zay›flamas›na ilaveten
testis, Leydig hücre volümlerinin ve reserv fonksiyonlar›n›n
azalmas› sonucu testosteron sekresyonu da azalmaktad›r.(3,4)
YAﬁLI ERKEKTE TESTOSTERON YETERS‹ZL‹⁄‹N‹N
ETK‹LER‹ VE BEL‹RT‹LER‹
1- Libido, eskiye göre ereksiyon kalitesi,ereksiyon s›kl›¤›,
özellikle gece ereksiyon say›s›nda, spermiogenez ve ejekulat volümünde azalma, empotans.
2- Vücut k›llanmas›nda azalma ve sebm yap›m›n›n azalmas›na ba¤l› deride kuruluk, terleme, s›cak basmas›
3- Kemik mineral dansitesinde azalmayla paralel olarak
osteopeni ve osteoporoz, s›rt a¤r›s› ve kemik fraktürü
riskinin artmas›. Nitekim Jackson ve ark.femur boyun
k›r›¤› olan hastalar›n %65’inde serum testosteron seviyelerinin düﬂük oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.(18)

* ‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›

172

YAﬁLI ERKEKTE GEÇ BAﬁLAYAN H‹POGONAD‹ZM

4- Testosteron seviyesinin azalmas›yla adale proteinleri ve
myosin sentezinde azalma sonucu, vücut adalelerinin
kütlesinde ve kas›lma gücünde azalma olur. Bu nedenle
hastalar eskisi gibi iﬂ yapamad›klar›n›, eskiden ayn› iﬂi
rahat yaparken ﬂimdi yorulduklar›n› ifade ederler. Zaman içersinde adale atrofisi artt›kça baﬂkalar›n›n yard›m›na muhtaç hale gelirler.
5- Adale dokusunda azalman›n aksine özellikle kar›n bölgesinde olmak üzere ya¤ dokusunda artma söz konusudur.
Sih ve ark. ya¤ hücrelerinin salg›lanan bir peptid hormon
olan leptin’in yaﬂl› hipogonadal erkeklerde testosteron
tedavisi ile azald›¤›n› saptam›ﬂlard›r. (5)
6- Yaﬂl› erkeklerde testosteron eksikli¤ine paralel olarak
eritropoezde azalma dolay›s›yla eritrosit say›s›nda ve hemoglobin konsantrasyonunda düﬂüﬂ görülebilir. Dolay›s›yla anemi di¤er bir klinik tablodur. Ayr›ca anemi nedeniyle fizik aktivite, kalp merkezi sinir sistemi bu faktörle de etkilenebilir.
Testosteronun eritropoezi direkt olarak stem hücreleri
proliferasyonunu, indirekt olarak da böbreklerde hemopoetik growth faktör eritropoetin yap›m›n› etkiledi¤i bilinmektedir. Nitekim Sih ve ark. Yaﬂl› erkeklerde testosteron yerine koyma tedavisi ile hematoksitte %3-7 oran›nda bir düzelme oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.(5)
7- Beyin hücrelerinde androjen reseptörleri oldu¤u bilinmektedir. Baltimore çal›ﬂmas›nda düﬂük testosteron seviyeleri ile zihinsel yeti aras›nda bir iliﬂki oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca uyku düzensizli¤i, depresyon, sinirlilik, entelektüel aktivitede düﬂüﬂ gibi mizaç de¤iﬂiklikleri görülebilir.
TANI:
Bu sendromun tan›s› için klinik ve biyokimyasal tablonun
birlikte de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Hastalar› standart olarak de¤erlendirme amac›yla sorgulama formlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Günümüzde klinik tan›n›n konulmas› için en s›k kullan›lan sorgulama formu “AMS”
(Aging Males’Symptom Scale)dir. Bu sorgulama formunun
Türkçe çevirisinin validasyonu Türk Androloji Derne¤i taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Yüksek semptom skoru (SS: >37) saptanan hastalarda hormon analizlerine baﬂvurulmal›d›r. Esas olan biyolojik olarak
kullan›labilir testosteron ya da serbest testosteronun ölçülmesidir. Equilibrium dializ yöntemiyle ölçülen serbest testosteron, yine ammonium sülfat presipitasyonu yöntemi ile tayin
edilen biyolojik olarak kullan›labilir testosteron ölçümleri güvenli de¤ildir. Direkt serbest testosteron ölçümü güvenilir olmad›¤› için tavsiye edilmez. Biyolojik olarak kullan›labilir
testosteron ya da onun alt grubu serbest testosteron tayini yerine serum total testosteron, SHGB ve albumin miktarlar›
kullan›larak hesaplanmas› önerilmektedir. Bu hesaplama
www.issam.org web sitesindeki formüle göre yap›labilir.

Testosteron için kan örne¤i sabah saat 7-11 aras› al›nmal›d›r. E¤er testosteron seviyesi normalin alt›nda ya da s›n›rda
ise test tekrarlanmal› ayr›ca LH ve prolaktin seviyeleri de
araﬂt›r›lmal›d›r. Prolaktin yüksekse selle MR ‘› çekilmelidir.
Ancak total testosteron < 8 nmol/l veya <200ng/dl nin alt›na düﬂerse kesin hipogonadizm tan›s› konulabilir.
Ayr›ca anemi tan›s› için kan say›m› yap›lmal›d›r. Rektal digital muayene, kanda PSA tayini ve ultrasonografi ile hastan›n prostat› de¤erlendirilmeli ; en ufak bir ﬂüphe halinde
mutlaka prostat biopsisi yap›lmal›d›r. Kemik ﬂikayeti olanlarda osteodensitometri ile kemik dansitesi ölçülmelidir.
TEDAV‹
Yaﬂl› erkeklerde testosteron yerine koyma tedavisinin libido,cinsel tatmin, kendini iyi hissetme baﬂta olmak üzere, kemik metabolizmas›, adale yap›s› ve gücünde, eritropoez ve
de mizac›nda olumlu etkileri olmas› beklenir. Ancak yararl›
taraflar› oldu¤u gibi riskleri de vard›r.
Testosteron yerine koyma tedavisinin olas› yararlar›:
1- Libidoyu(cinsel iste¤i)artt›r›r.
2- Ereksiyonun düzelmesini sa¤lar.
3- Adale kütlesi ve gücünü artt›r›r.
4- Kemik dansitesini artt›r›r.
5- Abdominal ya¤ dokusunu azalt›r.
6- Zihinsel yetenekte düzelme sa¤lar.
7- Ruhsal durumu düzeltir, kendini iyi hisseder.
8- Fizik performans ve aktiviteyi düzeltir.
9- Kemik k›r›¤› ihtimalini azalt›r.
10- Hayat kalitesini düzeltir.
Testosteron yerine koyma tedavisinin riskleri:
1- Tan› konamam›ﬂ prostat kanserini indükler.
2- BPH semptomlar›n› ﬂiddetlendirir.
3- Polisitemiye neden olur.
4- Uyku apnelerini ﬂiddetlendirir.
5- S›v› retansiyonuna neden olur.
6- Ginekomasti oluﬂabilir.
7- Priapism oluﬂabilir.
Testosteron preparatlar›
Enjektabl formlar›n›n baz› dezavantajlar› vard›r. Bunlar›n
içersinde yeni geliﬂtirilen uzun etkili testosteron undecaonat
formu sirkadiyen ritmi en iyi sa¤layand›r.
Di¤erleri ise 48-72 saat gibi k›sa bir sürede suprafizyolojik
seviyelere ulaﬂmas› ancak bunu takip eden 10-14 saat içersinde ise testosteron seviyelerinin sürekli düﬂüﬂ göstermesi
ve normalin alt›na düﬂmesidir. Suprafizyolojik seviyeler LH,
FSH suprasyonuna neden olup hastalar›n duygu durumlar›nda iniﬂ ç›k›ﬂlara neden olur. S›k s›k intramüsküler yap›lmas› da ikinci bir dezavantajd›r.
Oral formlar› karaci¤erde y›k›ma u¤rad›¤› için karaci¤er
üzerine toksik etkileri vard›r. Fluoxymesteron ve metyltes-
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tosteron gibi alkilleﬂtirilmiﬂ formlar›n›n ise karaci¤er üzerine karsinojenik etkileri vard›r. Ancak ya¤da emilebilen undecoanate formu karaci¤erden geçmeyip barsak lenfatiklerinden geçti¤i için bu etkisi yoktur. Mesterolone aromatize
olup östrodiole dönüﬂemedi¤inden suboptimal tedavi olarak
kabul edilir.

(E2) reseptörlerini içerdi¤i bilinmektedir. Ancak testosteron
tedavisinin bu hastal›kta risk taﬂ›yan lipidler üzerine etkisini araﬂt›ran çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkilidir. Örne¤in
Snyder ve ark. yaﬂl› hipogonadik hastalarda testosteron
bantlar ile tedavi sonucu total kolesterol HDL ve LDL seviyelerinin de¤iﬂmedi¤ini ileri sürmüﬂlerdir. (6)

Skrotal bantlar›n yap›ﬂmas› problemli olabilir. Ayr›ca skrotal bak›m problemi var. Bunlar›n yan›nda skrotal ciltte yüksek 5 alfa redüktaz aktivitesi oldu¤u için çok yüksek dihidrotestosteron seviyelerine neden olabilir.

Tenover ve ark. yaﬂlar› 57-76 aras› olan ve testosteron seviyeleri düﬂük ya da s›n›rda olan 13 erkek hastada 3 ay süreyle haftada bir 100 mg. testosteron enanthate tedavisi ile
adale kütlesi, hematokrit, idrar hydroxyproline at›l›m›nda
düﬂüﬂ ile kemik dansitesinde art›ﬂ, total kolesterol ve LDL
kolesterolde düﬂüﬂ oldu¤u PSA de¤erlerinin yükseldi¤ini
saptam›ﬂlar ve PSA aç›s›ndan hastalar›n yak›ndan takip
edilmesini önermiﬂlerdir.(7)

‹mplant formlar› cilt alt›na verildi¤i için hasta aç›s›ndan invaziv ve tercih edilmeyen bir yöntemdir. Ayr›ca uzun süreli
etkisi nedeniyle yan etki oluﬂtu¤u zaman sonland›rmak
mümkün de¤ildir.
Nonskrotal testosteron bantlar› kolay kullan›labildi¤i gibi
sirkadiyen ritmi sa¤larlar, böylece kanda testosteronun normal seviyelerde tutuldu¤undan seksüel fonksiyonun da düzelmesini ve kemik dansitesinin artmas›n› sa¤larlar. Ancak %9
hastada aﬂ›r› cilt reaksiyonuna neden oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Testosteron jellerin uygulamas› kolay olup sirkadiyen ritmi
sa¤larlar ve güvenlidirler. Cilt reaksiyonu seyrek görülür.
Enjeksiyon formlar›na göre gonadot ropinleri daha az bask›larlar. Ancak partnerine kontaminasyon riski vard›r. Ancak
içeriklerindeki alkol buharlaﬂ›p jel kuruduktan sonra temas›n serum seviyelerini anlaml› derecede yükseltecek bir etkiye neden olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
Olas› yan etkiler aç›s›ndan y›lda bir lipid profili ve kardiyolojik tetkik 3 ayda bir hemogram, PSA ve rektal digital muayene ile prostat kontrolü, karaci¤er fonksiyon testleri yap›lmal›d›r.
Bukal adhesif testosteron tabletleri ülkemizde olmamakla
berbaer FDA taraf›ndan onaylanm›ﬂ yeni bir testosteron preparat›d›r. 12 saat ara ile günde 2 defa kullan›lmas› önerilmektedir. Kullan›m zorlu¤u nedeniyle yayg›n kullan›m ﬂans›
bulamam›ﬂt›r. Ancak direkt kana geçip karaci¤er ve gastroentastinal sistemi by-pass geçme avantaj› vard›r.
Günümüzde en iyi tedavi yöntemleri testosteronun jel formlar› ile uzun etkili intramüsküler undeconat formlar›d›r.
Dobs ve ark. transdermal non-skrotal testosteron bant› kulland›klar› hastalar›n %15,4’ünde, intramüsküler testosteron
enanthate tedavisi uygulad›klar› hastalar›n ise %43,8’inde
hematokrit de¤erlerinin artarak %52’nin üzerine ç›kt›¤›n›
saptam›ﬂlard›r.(6)
Epidemiyolojik çal›ﬂmalar, testosteron seviyeleri düﬂük erkeklerde aterosklerotik kalp hastal›¤› riskinin artt›¤›n› göstermiﬂtir. Nitekim vasküler epitelin testosteron ve östradiol

Lam ve ark. yaﬂlar› 60 üzeri olan PADAM tan›s› konan 33
hastan›n 17’sine transdermal dihidrotestosteron gel, 16’s›na
da placebo verilerek yapt›klar› çift-kör placebo kontrollü çal›ﬂmada, kanda dihidrotestosteron seviyelerinin yükseldi¤ini
total ve serbest testosteron, LH,FSH seviyelerinin azald›¤›n›, SHBG ve östradiol seviyelerinin de¤iﬂmedi¤ini; ayr›ca total ve LDL kolesterollerin azald›¤›n› HDL kolesterol ve trigliseridlerin etkilenmedi¤ini, eritrosit say›s›, hemoglobin, hematokritte art›ﬂ, vücut ya¤ dokusunda azalma oldu¤unu ama
adale kütlesinde, fizik kapasite, zihin fonksiyonlar›, PSA de¤erlerinde bir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.(8)
Kunelius ve ark. 50-70 yaﬂ aras› hipogonadism ﬂikayetleri
olan 60’›na transdermal dihidratestosteron gel, 60’›na da
placebo verilerek yapt›klar› çal›ﬂma sonucunda cinsel fonksiyonlar›n›n düzeldi¤ini, kanda LH, FSH, SHBG, T ve E2
düzeylerinde düﬂüﬂ oldu¤unu, karaci¤er fonksiyonlar›n›n ve
lipid profilleri, PSA düzeylerinin etkilenmedi¤ini, hemoglobin ve hematokrit konsantrasyonlar›n›n artt›¤›n› saptam›ﬂlard›r.(9)
Traish ve ark. tavﬂanlar üzerinde yapt›klar› deneysel çal›ﬂmalar sonucu korpus kavernosum içersindeki PDE-5 üretiminin androjenler taraf›ndan regüle edildi¤ini, korpus kavernosumlardaki adale dokusunu artt›rd›¤›n› ve kavernosal
sinir üzerinde pozitif etkisi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.(10)
Dihindra ve ark. tip.2 diabette %33-50 hastada düﬂük testosteron seviyeleri saptam›ﬂlar, testosteron yerine koyma tedavisi ile insülin rezistans›n› azaltt›¤›n› glisemik kontrolü
artt›rd›¤›n› saptam›ﬂlard›r.
Malkin ve ark. periferik rezistans› azalt›p, kardiyak indeksi
artt›rarak kronik kalp yetmezli¤i semptomlar›n› azaltt›¤›n›
ileri sürmüﬂlerdir(17).
Greenstein ve ark. yaﬂ ortalamas› 60,7 olan ve erektil disfonksiyon ﬂikayeti saptanan 48 hastaya testosteron-gel tedavisi uygulam›ﬂlar, 3 ayl›k tedavi sonras› sadece 31’inde cin-
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sel istek ve erektil fonksiyonlar›nda düzelme olmuﬂ, geri kalan 17’sinde 100 mg sildenafil+testosteron gel kombine tedavisi ile ayn› sonucu alm›ﬂlard›r.(11)
Stephanie ve ark. testosteron seviyeleri düﬂük, yaﬂ ortalamas› 71±4 olan 77 hastay› 3 gruba ay›rarak, 1.gruptaki 24
hastaya 200 mg testosteron enanthate, 2.gruptaki 22 hastaya finasterid, 3.gruptaki 24 hastaya da placebo tedavisi uygulam›ﬂlar. ‹laç tedavisi gören gruplarda placeboya göre
ya¤ dokusu, total kolesterol, LDL kolesterol ve leptin seviyelerinde azalma, testosteron seviyelerinde artma saptam›ﬂlar,
finasterid grubunda ise farkl› olarak prostat boyutunda nisbeten küçülme oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.(7)
Aversa ve ark. yaﬂlar› 48-66 aras› (ort:56) olan ve kanda
testosteron ve serbest testosteron seviyeleri alt düzeyde olan
10 hastaya transdermal bant , 10 hastaya da placebo bant
uygulam›ﬂlar, bir ayl›k tedavi sonras› testosteron ve serbest
testosteron seviyelerinin kavernozal arter kan ak›m›n›n artt›¤›n› ve IIEF skoru esas›na göre cinsel fonksiyonlar›n›n düzeldi¤ini belirtmiﬂlerdir.(12)
Kalinchenko ve ark. 43-74 yaﬂlar› aras›nda tip-2 diyabetli
ve erektil disfonksiyon ﬂikayeti olan ve 100 mg sildenafil tedavisine cevap vermeyen 120 hasta üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada testosteron yerine koyma tedavisi ile erektil ﬂikayetlerinin düzeldi¤ini ileri sürmüﬂlerdir.(13)
Shamloul ve ark. PADAM belirtileri olan 40-70 yaﬂ aras›
40 hastay› kapsayan bir çal›ﬂmada, sildenafil tedavisine cevap vermeyenler ve k›smen cevap verenler olarak 2 ana gruba ay›rm›ﬂlar, her bir grubu da aralar›nda 2’ﬂer gruba bölerek sadece enjektabl testosteron undecaonate (TU) ya da
TU+sildenafil tedavisi uygulam›ﬂlard›r. Elde ettikleri sonuçlara göre testosteron undecaonate + sildenafil kombine tedavisinin erektil fonksiyon ve hasta memnuniyeti aç›s›ndan
yararl› ve güvenilir bir tedavi oldu¤unu ve PSA de¤erlerinin
de¤iﬂmedi¤ini bildirmiﬂlerdir.(14)
Ak›llara gelen bir soru da radikal prostatektomi sonras› testosteron yerine koyma tedavisinin etkisi nedir?
Agarwal ve arkadaﬂlar› radikal prostatektomi olmuﬂ semptomatik hipogonadizm saptanan 10 hastada testosteron yerine koyma tedavisi uygulam›ﬂlar, 19 ayl›k bir izlem sonucu
PSA de¤eri ve hastal›kta nükse rastlamam›ﬂlard›r. Ayr›ca
ED ve tüm hipogonodal belirti ve bulgularda iyileﬂme oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.(15)
Ereksiyon fizyolojisinde rol oynayan NO-PDE-5 sisteminin
korunmas› için yeterli düzeyde testosteron gereklidir. Ayr›ca
testosteron eksikli¤inde erektil dokuda apopitozis de olmaktad›r. PDE-5 inhibitörü tedavisine yan›t vermeyen ED olgular›nda hipogonadizm araﬂt›r›lmal› e¤er mevcutsa testosteron tedavisi eklenmelidir. Böylece hem PDE-5 inhibitörleri-

nin etkisini güçlendirdi¤i gibi cinsel iste¤i de artt›rmaktad›r.
Cunnigham, LOH nedeniyle testosteron yerine koyma tedavisi 65 yaﬂ alt› hasta grubunda, daha ileri yaﬂ grubuna göre
daha yararl› ve güvenilir oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.(16)
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