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ÖZET
Erkeklerde yaşlanma ile birlikte oldukça yavaş ilerleyen bir
androjen düşme eğilimi söz konusudur. Yaşlı erkek
popülasyonunun artışı ile birlikte andropoz, ürolojinin yeni ve
güncel ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Prevelansı net
olarak bilinmese bile nüfus dinamikleri incelendiğinde
önümüzdeki 25 yıl içerisinde androjen düşüklüğü ve buna
bağlı gelişen sorunlar üroloji kliniklerinde önemli bir yer
alacaktır. Testesteron seviyesinde 40'lı yaşlarda başlayan
düşme eğilimi ileri yaşlarda daha belirgin hale gelmekte,
birlikte gözlenen diğer hormonal değişikliklerle andropoz kliniği
ortaya çıkmaktadır. Cinsel istekde azalma, davranışsal
değişiklikler, kas yoğunluğu ve gücünde azalma, vücut
kıllarında azalma, kemik mineral yoğunluğunda azalma ve
viseral yağ dokusunda artış gibi farklı klinik spektrumlara sahip
olan andropoz, yaşlanan her erkek de izlenmediği gibi her
hastada farklı klinik bulgular ve şiddete sahip olabilir. Risk
grubu olan veya hipogonadizmden şüphelenilen hastalarda
sabah saatlerinde bakılan testesteron seviyesi ölçümü ile
araştırmalara başlanabilir. Düşüklük izlenen hastalarda ikinci
bir ölçüm ile birlikte LH, FSH ve prolaktin seviyelerine de
bakılarak tanı konulabilir. Tanı konulduğunda tedavinin
kontrendike olduğu durumlar yalnızca meme kanseri ve
prostat kanseri varlığıdır. Bu yüzden tedavi başlanacak
hastaların özellikle prostat yönünden ayrıntılı değerlendirilmesi
şarttır. Tedavide kullanılabilecek oldukça farklı testesteron
preperatları vardır. Bu ajanlarla tedavide amaç testesteron
seviyesini fizyolojik sınırlar içerisinde tutmak ve mümkün
olduğunca ritmik salınımı taklit etmektir. Bu amaç için en
başarılı sonuçlar transdermal testesteron tedavisi ile elde
edilmektedir. Tedavi alan hastaların etki-yan etki profili
yönünden mutlaka yakın takibi gereklidir.
Anahtar Sözcükler: Yaşlılık, Andropoz, Androjen düşüklüğü,
Hormonal değişiklikler, PADAM

Geliş: 22.10.2001

In men gonadal function is affected in a slow progressive way
as part of the normal aging process. Only recently, significant
interest has developed on the importance of this problem with
the increase in aging male population. The prevalence of
ADAM is not accurately known but it can be infer from
population projections that diseases associated specifically with
aging will increase significantly in the 25 years. ADAM
becomes evident from the age of 45-50 years on.It is evident,
that some of the manifestations associated with the decline in
androgen production in the aging male can also be attributed to
age-associated alteration in other endocrine regulatory
systems. The andropause syndrome is characterized by:
1.diminished sexual desire and erectile quality, 2. changes in
mood, 3. decrease in lean body mass with associated
diminution in muscle volume and strength, 4. decrease in body
hair, 5. decreased bone mineral density, 6. increase in visceral
fat. These manifestations need not ali be present to identify the
syndrome. In addition, the severity of one or more of them does
not necessarily matches the severity of the others. it is
recommended that in patients at risk or suspected of
hypogonadism the following biochemical investigations be
done: serum testesteron between 8:00 and 11:00 AM. If
testesteron levels are below or at the lower limit of the
accepted normal values, it is prudent to confirm the resulto with
a second determination together with assessment of luteinizing
hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH) and prolactin.
The only contraindications for treatment are breast cancer and
prostate cancer. Therefore the patients should be investigated
for prostate cancer before the treatment. There are many
current treatrment options. Testosterone replacement therapy
should maintain not only physiologic levels of serum
testosterone but also the circadian rhythm. This is
accomplished best by the dermal patches. In addition to the
specific aress of intorest, long-term monitoring of these patients
for
potential
side
effects
is
mandatory.
Key Words: Andropause, Aging male, PADAM. Male
climacteric, Hormonal changesety.
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GİRİŞ
Günümüzde erkeklerde yaşlanma ile birlikte gözlenen
gonadal fonksiyon bozukluğu ve bunu takip eden androjen
seviyesindeki düşme yerleşik bir bilgidir (25). ADAM
(androgen decline in aging male) ya da andropoz olarak
adlandırılan ve özellikle 45-50 yaşları arasında total
testesteron seviyesinde gözlenen düşme eğilimi ile karakterize
bu durum, son zamanlarda güncel bir konu olmuştur. Klinik ve
biyolojik olarak yanlış bir adlandırma da olsa yaşlanma ile
birlikte gözlenen duygusal ve fiziksel değişimlerde bu
hormonal değişikliğin de önemli bir payı olduğu gerçektir.
Kadınlarda gözlenen hormonal değişikliklere benzer şekilde
yapılan bu adlandırma, ADAM'ın da kaçınılmaz bir son
olduğu ve tedavisinin de olmadığı gibi yanlış anlaşılmalara yol
açmaktadır.
EPİDEMİYOLOJİ

ADAM'ın prevelansı tam olarak bilinmemektedir. Ancak
günümüzde yaşlı popülasyonun artması ile birlikte bu kliniğin
de artış göstereceğini beklemek yanlış olmaz. 20. yüzyılın son
10 yılında l milyar artan dünya nüfusu, 25 yıl içerisinde
tahminen 2 milyar civarında artacaktır (47). Yaşam
beklentisindeki artışla birlikte yaşlı popülasyon sayısının
neredeyse 3 kalma çıkması beklenmektedir (53) (Şekil 1).

Şekil-1: 1950 ile 2025 yılları arasında üreme yaşı dışındaki
popülasyon değişimi. 15 yaş altı grupla gözlenen azalma ile
birlikle 65 yaş üstü grupta artış beklenmektedir.

Yaşlanma ile birlikte üroloji kliniklerinde benign prostat
hiperplazisi, inkontinans, prostat kanseri ve erektil impotans
gibi majör başlıkların yanına artık hormonal değişikliklerin,
özellikle de androjen seviyesi değişikliklerine bağlı sorunların
eklenmesi gereklidir.
Benzer sorunların en sık karşılaşıldığı örneklerden biri
androjen blokajı uygulanan prostat kanserli hastalardır. Bu
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hastalarda tedavi sırasında gözlenen kemik mineral
değişiklikleri ve uyku bozuklukları söz konusu kliniğin
önemim daha net anlatmaktadır (7,29). Bu yüzden andropozun
klinik bulguları, tanı-tedavisi ve tedavi komplikasyonları
hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunmalıdır.
ENDOKRİNOLOJİK DEĞİŞİMLER:

Total testosteron seviyesindeki düşüklük 45-50 yaşları
arasına rastlamasına rağmen daha önce testosteronun bağlanma
kapasitesindeki artışa ikincil serbest testosteron düzeyinde
belirgin bir düşme gözlenir (50,37)(ŞekiI 2). Seks hormon
bağlayıcı globülin seviyesindeki yükseklik östrojen/androjen
oranında östrojen leyhinde kaymaya bağlıdır. Yaşlanma ile
birlikte östrojen seviyesi düşmediği gibi artan yağ
dokusundaki aromataz aktivesine ikincil artış gösterebilir. İşte
östrojen/testesteron oranındaki bu yükseliş karaciğerde daha
fazla seks hormon bağlayıcı globülin üretimini indükleyen
temel nedendir. Serbest testosteron miktarındaki bu azalma
nedeni ile testesteron metaboliti 5alfa,3alfa-androstanediol
miktarında da belirgin düşme gözlenir.
Bunun yanında gençlerde testosteron düzeyi sabahları daha
yüksek gözlenirken öğleden sonra düşmeye başlar. Bu değişim

hipotalamo-pitüiter bölgeden pulsatil LHRH ve LH salınımına
bağlıdır. Yaşlanma ile birlikte bu ritim de gittikçe azalır ve
sonunda kaybolur. Bu yüzden yaşlılarla gençler arasında
öğleden sonra bakılan testosteron kan değerleri arasında fark
yokken, sabahları belirgin fark gözlenmektedir (9,10).
Yaşlanma ile birlikte oluşan androjen konsantrasyonlarındaki düşme kısmen LHRH azalmasına bağlıdır;
ancak aynı zamanda primer testiküler yetersizliği işaret eden
bulgular da vardır (24).

Yaşlanma ile birlikte görülen hormonal değişiklikler
konusunda asıl odak noktası testesteron düzeyleri olmasına
rağmen diğer hormon seviyelerinde de belirgin oynamalar
söz konusudur. Daha önceden testesteron azalmasına
bağlanan bir çok kliniğin gözlenmesinde bu hormonların
da belirgin rol oynadığı artık bilinmektedir:
1. Dehidroepiandrosteron:
2. Büyüme hormonu
3. Melatonin

4. Prolaktin, estradiol, kortikosleroidler ve leptin:
Buradan da anlaşılacağı gibi yaşlı erkeklerde gözlenen
andropoz semptomları sadece ve sadece testesteron
düşüklüğüne bağlı değildir. Dolayısı ile hipogonadal
durumun düzeltilmesi ile semptomlarda tam bir düzelme
beklenmesi de yanlış olur. Her ne kadar günümüzdeki
bulgular yaşla birlikte gözlenen androjen düşüklüğünün
patolojik bir kliniğe yol açtığı yönünde de olsa tedavi söz
konusu olduğunda testesteron tedavisine verilen yanıt; tek
başına testesterondan çok tedavinin diğer hormonal
sistemlerle olan etkileşimlerine bağlıdır (30).
ADAM VEYA ANDROPOZ:

Asıl sorun yaşa bağlı androjen azalmasının andropoza
yol açıp açmayacağı ve bunun kliniğinin ne olacağıdır?
Daha da ötesi bu durumdaki hastalarda verilecek olan
hormonal tedavinin kadınlardaki kadar başarılı olup
olmayacağı sorunudur? Kadınlarda ortaya çıkan kliniğin
tersine androjen düşüklüğü son derece yavaş ilerleyen ve
her erkekde semptom yaratmayan bir durumdur. Klinik
bulgular kolaylıkla yaşlanmanın sonucu olarak
yorumlanabilir. Gerçek andropoz; prostat kanseri nedeni
ile hormonal tedavi alan hastalarda izlenen durumdur.
ADAM'dan etkilen hastalarda da izlenen benzer ve
karakteristik klinik durumlar:
1. Cinsel istekde ve özellikle gece ereksiyonlarında
olmak üzere ereksiyon kalitesinde azalma
2. Davranışsal değişiklikler, entellektüel kapasitede
azalma, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik hali (2,5)
3. Vücut kitlesinde özellikle kas yoğunluğu ve gücünde
azalma (46.48)
4. Vücut kıllarında azalma ve deri değişiklikleri (19)
5. Osteoporoza neden olan
yoğunluğunda azalma (l)

kemik

mineral

6. Viseral yağ dokusunda artış
Sendromun tanısını koymak için tüm bu bulguların
hepsinin bir arada olması gerekmediği gibi bulgulardan
herhangi birinin şiddetli olması diğerlerinin şiddetini de
belirlemez.

Yaşla birlikte gözlenen androjen düşüklüğü bireyler
arasında oldukça farklılık gösterir. Bu farklılığa neden olan
faktörler hakkında henüz net bir bilgi yoktur. Kural olarak
serum testesteron seviyesi 50 yaşından sonra her yıl %1
oranında düşer. Bunun sonucunda biyokimyasal
hipoganodizm 60 yaş altında %7 oranında izlenirken, 60
yaş üzerinde bu oran %20'ye yükselir (49). Testesteron
seviyesinin 375 ng/ml'nin altında oluşu biyokimyasal
hipogonadizm olarak tanımlanmasına rağmen gerçekte
gençliğinde çok yüksek androjen seviyesi olanlarda 400
ng/ml'in üzerindeki düzeylerde dahi ADAM gözlenebilirken; diğerlerinde 350 ng/ml'in altında dahi bir sorun
gözlenmeyebilir.
BİYOKİMYASAL BULGULAR:

Klinik olarak hipogonadizm tanısını koymak oldukça
güçtür. Buna rağmen yaşlılarda hormonal bir araştırma
yapılması gerekliliği halen tartışmalıdır. Azalmış cinsel
istekle birlikte erektil disfonksiyonu olanlarda genellikle bir
hormonal sorun öngörüsü yaygın bir kanıdır. Ancak diğer
yandan hipognadizmi olup cinsel fonksiyonları yerinde olan
vakalar olduğu gibi testesteronu normal seviyelere getirilen
ancak halen cinsel disfonksiyonu devam eden hastalar da
vardır (36). Dolayısı ile ilk planda hastalardan sağlıklı bir
öykü alınması gereklidir. Mümkünse semptom skalası ile
değerlendirme yapılabilir (18). Bu grup hastada sıkça
rastlanan DM, vasküler skleroz ve malign hastalıklar
elimine edilmelidir. Fizik muayenede küçük testisler ve
testis kıvamını yumuşak olması ve pubik kıllanmada
azalma sık rastlanan hipoandrogenizm bulgularıdır. Risk
grubu olan yada hipogonadizmden şüphelenilen hastalarda
ise şu tetkikler yapılmalıdır:
1. Sabah 8-11 saatleri arasında testesteron düzeylerine
bakılmalıdır. En iyi parametre serbest ve albumin
bağlı kesimin ölçümüdür. Orta yaş üstü erkeklerde
SHBG yüksekliği ve ritim bozukluğu nedeniyle total
testesteron ölçümleri yanıltıcı olabilir.
2. Eğer T seviyesi normalden düşükse ikinci bir ölçüm
daha yapılmalı ve bu sefer birlikte LH, FSH ve
prolaktin seviyesine bakılmalıdır.
3. Genç erkeklerde düşük T seviyesi ve kronik olarak
yüksek
seyreden
gonadotropinlerle
primer
hipogonadizm tanısı rahatlıkla konulabilir.
4.

Yaşlılarda ise bu ayrım net değildir ve ek bilgilere
gereksinim vardır. Şişmanlarda ve yaşlılarda SHBG
düzeyleri, T ölçümlerinin klinik değerini arttırıcı
olacaktır.

Bu vakalarda tedavi planlanmadan önce prostat mutlaka
değerlendirilmeli ve serum PSA düzeylerine de
bakılmalıdır.
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HORMONAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI:

Hipogonadizm medikal olarak tedavi edilebilir. Ürolog için
tedavinin amacı cinsel hayatın yeniden yapılandırılması
bununla birlikte libido ve kendini iyi hissetme halinin yeniden
hastaya kazandırılmasıdır. Androjen tedavisi ile birlikte kemik
yoğunluğu düzenlenmekte, büyüme hormonu seviyesi normale
dönmekle, kas gücü ve mental fonksiyonlar belirgin derecede
toparlanmaktadır (14,27). İdeal hormon tedavisinde:
1.

Kanda fizyolojik testesteron konsantrasyonu sağlanmalıdır (tahminen sabah 8-12 arasında 400-700
ng/ml).

2. Ritmik salınım sağlanmalıdır.
3.

Dihîdrotestesteron (DHT)/testesteron ve E2/testesteron oranları normale getirilmelidir.

Günümüzde testesteron içeren oral tabletler, kapsüller,
intramusküler ajanlar, kısa veya uzun etkili implantlar, serotal
ve non serotal transdermal ajanlar tedavi amaçlı
kullanılmaktadır. Ritmik salınım yalnızca dermal ajanlarla
veya doz ayarlaması yapıldığında oral ajanlarda
sağlanabilmektedir.
Oral Preparatlar:

Çoğu oral ajan hepatik metabolizmaya uğradığından yeterli
serum testesteron konsantrasyonunu sağlamakta başarısız
olabilir (35). Hepatik metabolizmanın engellenmesi amacı ile
kullanılan alkillenmiş preperatlar ise yeterli androjenik etki
göstermelerine ve lipid profilini belirgin derecede
etkilemelerine rağmen oldukça ciddi hepatik yan etkilere
sahiptirler (5). Tüm oral ajanlar içerisinde yan etkisi en az olan
ve en yaygın kullanılan ajan "testesteron undeeanoate" dır.
Ancak nadir de olsa fizyolojik sınırın üzerinde
dihidrotestesteron seviyelerine ve bazen de gastrointestinal
yan etkilere neden olabilir (15). Yemeklerle birlikte alınması
önerilir. Tedavi dozu testesteron eksikliğine, vücut yüzeyine,
şişmanlığa ve klinik yanıta bağlı olarak 120-200 mg total
dozda, üçe bölünmüş şekilde önerilir.
İntramusküler İnjeksiyonlar:

Genellikle uzun etkili ajanlardır. Enjeksiyon sonrası 72 saatte
maksimum kan seviyesine ulaşırlar ve 10-14 gün içerisinde
fizyolojik sınırın altına düşerler (43). Enjeksiyonlar çok keyifli
olmadığı gibi ritmik testesteron seviyesini de sağlayamazlar.
İlk bir kaç gün içerisinde fizyolojik sınırın çok üzerinde
seyreden testesteron, jinekomastiye ve meme hassasiyetine
neden olabilir. En sık kullanılan preperatlar testesteronun 17
beta hidroksi esterleridir. Bu esterlerden en fazla kullanılan
kısa etkili "testesteron propionate" ve uzun etkili olan
"testesteron enanthate ve cypionate"dır. Özellikle tercih edilen
uzun etkili ajanlar hastalarda T seviyesindeki şiddetli artış ve
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düşmelere bağlı belirgin davranış değişikliklerine yol
açmaktadır (roller-coaster etkisi). Her 2-4 haftada bir 200-400
mg dozunda uygulanırlar (38).
Transdermal Testesteron Tedavisi (TTT):
Son zamanlarda gündeme gelen daha pahalı ancak daha
fizyolojik bir tedavi şeklidir (31). Skrotal veya skrotum dışı
deride kullanılan formları vardır. Deri yoluyla emilen
elemental testesteron, fizyolojik testesteron salınımına yakın
bir diurnal ritim sağlar. TTT gece yatarken deriye yapıştırılır
böylece sabahları maksimum testesteron seviyesi sağlanmış
olur. Kullanım zorluğu, yüksek DHT seviyelerine neden
olması gibi dezavantajlarından dolayı skrotal formlar artık
tercih edilmemektedir (34,52). Transdermal ajanlar normal
estradiol ve DHT seviyeleri ile birlikte fizyolojik testesteron
konsantrasyonları sağlamaktadır. Tedaviye başladıktan 2-3
hafta sonra sabah testesteron düzeyleri kontrol edilmelidir.
Takip çalışmalarında TTT ile hastaların testesteron
seviyelerinde düzelme ile birlikte, libidoda artış, cinsel
fonksiyonlarda düzelme, NPT testinde düzleme ile birlikte,
hematokrit, lipid profili, PSA düzeyleri ve prostat hacminin
korunduğu gözlenmiştir (6,13). TTT'ye bağlı en sık gözlenen
yan etkiler dermatit ve kimyasal yanıklardır (22,23).
Testesteron bucylate ya da testesteron undeeanoate içeren
uzun etkili enjatabıl formlar ve subkuten pelletler de optimal
fizyolojik gereksinimleri yerine getirememiştir (3). Bu
ajanlarla oldukça uzun bir zaman süresince testesteron
konsantrasyonunu fizyolojik bir aralıkta tutmak mümkündür
ancak ritmik değişiklikleri ortaya çıkarmak mümkün değildir.
Bu arada gündüz testesteron düzeyleri normal aralıktayken
gece testesteron düzeyleri fizyolojik sınırın üstünde seyreder.
Diğer bir dezavantajları ise tedavinin herhangi nedenden ötürü
sonlandırılması gerekliliğinde bunun mümkün olmayışıdır.
Bukkal kullanılan testesteron tabletlerinde transmukozal
yolla çok hızlı bir emilim sözkonusudur. Birkaç saat içerisinde
oldukça yüksek testesteron konsantrasyonu oluşur. Daha sonra
T düzeyi yeniden normalin altına düşer (11,26).
TESTESTERON TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA
KLİNİK ETKİLER: Testesteron tedavisinde alınan yanıtın
değerlendirilmesinde kullanılan androjen hedefi organlar: kas
kitlesi, yağ kitlesi, kemik kitlesidir, bunlarla birlikte libido, kas
gücü, erektil disfonksiyon ve ruh hali gibi fonksiyonlar da
androjen seviyesinden etkilenir (16) (Tablo 1), Erkeklerde
hormon replasman tedavisi (HRT) üzerine yayınlar olmasına
rağmen kadınlarda yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında
geniş ve iyi dizayn edilmiş çalışmaların eksikliği göze
çarpmaktadır. Yine de bugüne kadar yapılmış çalışmalar
eşliğinde HRT'nın etki ve yan etki profili tablo 2'de olduğu
şekilde özetlenebilir (4). HRT yalnızca prostat

kanseri ve meme kanseri olan olgularda kesinlikle
kontraindikedir. Tablo 2'de gözlenen diğer yan etkilerin
çoğu kolayca tanı konulabilen ve tedavi edilebilecek
yan etkilerdir. Prostat üzerine uzun dönemde etkisi gibi
bazı yan etkiler ise halen bilinmemektedir. Hem benign
prostat hîperplazisi (BPH) hem de prostat kanseri yaşlı
erkeklerde sık görülen sorunlardır. Her iki hastalığın
tedavisinde de testesteronun baskılanmasına yönelik
yaklaşımlar sözkonusu olduğundan, HRT'nin bu
hastalıkların riskini arttırıp artırmayacağı başlıca
tartışma konusudur. Kadınlarda da menapoz tedavisinin
başlangıcında meme kanseri üzerine benzer tartışmalar
yaşanmıştır. Ancak günümüzde HRT ile sağlanan
yaşam kalitesi ile karşılaştırıldığında bu riskin göze
alınabilir derecede küçük olduğu kabul edilmektedir.
Tablo-1: Yaşlanma ve genç hipogonadal erkeklerde testesteron tedavisi ile değişiklik gösteren androjen hedef organ
değişimleri

Şekil-3: Yaşlanma ile birlikte azalan testesteron seviyesi ye
artan prostat kanseri riski

Genel olarak kabul edilen yaklaşım HRT tedavisine
başlanmadan
önce
prostat
kanseri
varlığını
araştırılmasına yönelik tüm incelemelerin yapılmasıdır.
Ayrıca tedavi başlanan hastalarda PSA takibine
özellikle önem verilir. Bugüne kadar yapılan kısa
dönem takipli (<3 yıl) bir çok çalışmada testesteron
tedavisinin hastaların ne PSA düzeylerini, ne prostat
hacimlerini, ne de IPSS'lerini arttırdığına dair bir veri
sunulmamıştır (12,32,45). Daha da ötesi prostat hacmi
ile kan testesteron seviyesi arasında ters bir ilişki olduğu
gözlenmiştir (33). Bu yaklaşıma sahip olan otörler BPH
gelişiminde stromada östrojen/androjen oranındaki
artışın sorumlu tutulduğu teoriye daha çok yakınlık
göstermektedirler (28,41,42). Bîr başka çalışmada ise
HRT'nin testesteron seviyesini arttırması bir yana %30

Hoffman ve ark.'nın yaptığı bîr başka çalışmada
düşük testesteron seviyesi olan erkeklerde prostat iğne
biyopsisinde kanser gözlenme olasılığının daha yüksek
olduğu gözlenmiştir (20). Aynı zamanda Gleason skoru
8'in üzerinde olan kanserlerin de yine düşük testesteron
sahip erkelerde daha sık olduğu belirtilmiştir. Pehn bu
durumunun düşük testesteron sahip erkeklerin prostat
hücrelerinde c-Met adlı proto-onkogenin artmış
ekspresyonuna bağlı olduğunu iddia etmiştir (40).
Yapılan hayvan deneylerinde ise androjen tedavisi alan
gruplarda prostat kanseri riskinin tedavi almayan gruba
göre neredeyse yarı yarıya düşük olduğu gözlenmiştir
(39,51).
HRT ile prostat kanserine neden olabilecek bazı
prekörsır lezyonların aktive olup olmayacağı sorunu ise
halen bir yanıt beklemektedir. Androjenlerin prostat
kanserine yol açmadığı ancak var olan kanseri
körüklediği düşünülmektedir. Ancak bazı hücre kültürü
ve hayvan deneylerinde androjenlerin varlığında prostat
kanserinin iyileşme göstermesi bu düşünceyi tartışmalı
hale getirmiştir (17,44). Diğer yandan androjenlerin
yokluğunun in-vitro ortamlarda androjen bağımsız
prostat
kanseri
progresyonunu
şiddetlendirdiği
gözlenmiştir (21). Bütün bu tartışmalı sonuçların
ortasında, prostat kanseri riskinin belirlenmesinde prostat
dokusundaki testosteron konsantrasyonunun kandaki
konsantrasyondan daha önemli olduğu düşüncesi en
mantıklı yaklaşım olacaktır (54). Ekzojen testesteron
kulanımın prostat dokusunda kanda olduğundan daha
düşük konsantrasyonlara neden olduğunun da iddia
edildiği çalışmalar vardır (8).
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Bu noktada görülen şey şudur; HRT tedavisinin
prostat üzerindeki etkilerinin net olarak ortaya
koyulması için daha bir çok araştırmaya gereksinim
vardır, ancak bugüne kadar elde edilen sonuçlar daha
çok HRT'yi destekleyici yöndedir.
TESTESTERON TEDAVİSİ ALAN
HASTALARIN
TAKİBİ: Yaşam boyu devam edecek olan HRT
süresince hastaların takibi son derece önemlidir.
Hastaların takibinde temel izlem kriteri şüphesiz HRT
indikasyonun konulduğu patoloji olacaktır. Örneğin
osteoporoz nedeni ile tedavi başlanmış olan bir hasta
osteoporoz yönünden daha dikkatli izlenecek ve
kontrollerde kemik dansitesi ölçümleri gerekecektir.
Ürolojide HRT başlanmasında en önemli indikasyonu
erektil disfonksiyon olduğuna göre, bu hastaların en
kolay takibi de tedavinin etkinliğinin sorgulanması
olacaktır. Hastaların uzun dönem takiplerinde tedavinin
yan etkilerinin gözlenebileceği karaciğer, lipid profili ve
kardiyovasküler hastalıklar, eritropoez, prostat, uyku
bozuklukları, sosyal uyum ve duygusal durumun
yakından takip edilmesi tedavinin başarılı olmasında
şüphesiz en önemli etkenlerdir.
Bugün elimizdeki veriler HRT'nin fizyolojik
testesteron konsantrasyonlarını ve ritmik değişikliklerini
sağlayarak ayrıca DHT/testesteron ve E2/testesteron
oranlarını normale getirerek yaşam kalitesini arttırdığını
göstermektedir. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek
bazı hastalıkları azaltabileceği gibi belki de yaşlı,
andropoza girmiş erkeklerde yaşam beklentisini de
arttırabilir. Tedavi öncesinde prostat kanseri yoksa HRT
büyük olasılıkla prostata zarar vermeyecek bir tedavidir.
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