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Özet

İleri yaşa bağlı hipogonadizm, yaşlanmaya bağlı testosteron düzeylerinde azalma ve buna bağlı semptomların ortaya çıkması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tür hipogonadizmin primer tedavisinde testosteron replasman
tedavisi uygulanmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte hipogonadizm gelişen hastalarda alt üriner sistem semptomları
diğer semptomlarla beraber görülmektedir. Testosteron replasman tedavisi alan bu hastalarda yapılan çalışmalarda, artan androjen düzeylerine rağmen alt üriner sistem semptomlarında kötüleşme görülmemiş; hatta
semptomların iyileştiği gösterilmiştir. Bu iyileşmenin nedeni olarak pek çok mekanizma ileri sürülmüştür. Diğer
taraftan bu görüşün tersini destekleyen çalışmalarda literatürde mevcuttur. Randomize kontrollü çalışmalar ve
sistematik derlemelerin sonucunda testosteron replasman tedavisinin alt üriner sistem semptomlarına olumsuz
etkisi gösterilmemiştir. Bu kounda ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
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Testosteron düzeyinin yaşla azalması sonucu gelişen özgün semptomlar ileri yaş hipogonadizmi olarak tanımlanmaktadır. Massachusetts Yaşlanan Erkek
Çalışması’na göre ABD’de 40-69 yaş arası yaklaşık 2,4
milyon erkekte hipogonadizm saptanmıştır (1). Bu erkeklerde görülen başlıca semptomlar; libido, kemik
mineral dansitesi, kas kitlesi ve gücünde azalma ile
visseral yağ dokusunda artıştır (2). Tüm bu semptomlar sonucunda hastaların yaşam kalitesi de olumsuz
yönde etkilenmektedir (3).
Orta yaş grubunda testosteron düzeylerinin ilerleyici biçimde azalması ile eş zamanlı olarak prostat
hacminde belirgin bir artış izlenmektedir (4). Prostatın

androjen bağımlı bir organ olduğu, orşiektomi yapılması ile veya antiandrojen etkili ilaçlar verilmesiyle
hacminde azalma meydana geldiği gösterilmiştir (5).
Genellikle testosteron preparatlarının lokal ileri evre
ve metastatik prostat kanseri olan hastalara reçete
edilmesi önerilmemektedir ve testesteron replasman
tedavisi (TRT) verilmeden önce hastada prostat kanseri varlığı ekarte edilmelidir (6).
Literatürde alt üriner sistem semptomları ile TRT
arasındaki ilişki tartışmalıdır. 100 mg testosteron enantatın 3 ay süreli her 3 haftada bir uygulanması ile yapılan kısa süreli klinik bir çalışmada, prostat hacmi ve
işeme sonrası rezidü idrar miktarında artış izlenmemiş-
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tir (7). Bir başka çift kör kontrollü çalışmada da 8 aylık
TRT sonrasında prostat hacminde artış saptanmamıştır
(8). On bir ay süreli başka bir çalışmada TRT verilmesi,
prostat boyutlarında artış veya işeme semptomlarında
kötüleşme ile sonuçlanmamıştır (9). Uzun dönem bir
başka klinik çalışmada oral testosteron undekanoat 10
yıl boyunca 33 erkeğe verilmiş; idrar akım hızında hafif bir düşüş gözlenmiş ancak prostat boyutunda artış
veya kanser gelişimine öncülük ettiğine dair bir bulgu
saptanmamıştır (10).
Literatürde bir grup çalışmada ise geç dönem hipogonadizme sahip yaşlı erkeklerde TRT’nin alt üriner
sistem semptomlarına olumlu etkide bulunabileceği
belirtilmektedir. İki yüz yedi orta yaşlı erkekte yapılan
bir çalışmada, 6 ay boyunca oral testosteron undekanoat verilmesi ile prostat hacminde yaklaşık %30 azalma
ve işeme semptomlarında iyileşme gözlenmiştir (11).
Karazindiyanoğlu ve arkadaşlarının yaptığı prospektif
bir çalışmada, 25 geç dönem hipogonadizmli erkeğe
1 yıl boyunca 50-100mg transdermal testosteron replasman tedavisi verilmiş; ürodinamik çalışmaların sonucunda bu hastaların maksimal mesane kapasitesi ve
kompliyansında artış ve maksimum akımdaki detrüsör
basınçlarında düşüş saptanmıştır (12). Erkek tavşanlarda yapılan deneysel bir çalışmada; bilateral orşiektomili tavşanlara yapılan testosteron enjeksiyonları sonrası
yüksek serum testosteron seviyeleri elde edilmiş ve bu
tavşanlarda anlamlı derecede artmış mesane kapasitesi
ve kompliyansı tespit edilmiştir (13). Madeiro ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 28 gün boyunca TRT
alan kastre ratların mesaneleri ile tedavi verilmeyen
kontrol grubu karşılaştırıldığında; TRT alan kastre ratların mesanesinde damarlanma, epitelyal kalınlık ve kas
lifi sayısında artış saptanmıştır (14). Çayan ve arkadaşları
TRT’nin, mesane düz kas/kollajen oranını kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında belirgin oranda arttırdığını raporlamıştır (15). Bu çalışma sonuçları değerlendirildiğinde
TRT’nin, mesane kas kontraktilitesi ve kompliyansında
artışa sebep olarak, işenen idrar hacmi ve maksimum
üriner akım hızını arttırdığı söylenebilir.
Testosteronun Rho-kinaz aktivitesi üzerinde negatif
etkiye sahip olması, alt üriner sistem semptomlarında
sağladığı iyileşmeyi açıklayacak bir başka mekanizma
olarak ileri sürülmektedir. Rho-kinazın mesane düz kasındaki kontraktil ünitede, kalsiyum duyarlılığı ile ilişkili olduğu mesane boynu obstrüksiyonu olan hayvan
modellerinde gösterilmiştir (16). Ayrıca alt üriner sistem semptomlarının gelişmesinde rol oynayan pelvik
kan akımındaki azalmanın, testosteronun aktive ettiği
nitrik oksit sentaz (NOS) yoluyla geriye döndüğü yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (17).

Literatürdeki uzun dönem çalışmalar TRT’nin alt üriner sistem semptomlarına olumsuz etkisi olmadığını,
hatta birtakım olumlu etkileri olduğunu destekler niteliktedir. İki yüz kırk altı hasta ile yapılan bir çalışmada,
hastalara 100 mg testosteron undekanoat 3 ayda bir
intramüsküler enjekte edilmiş; PSA, üroflovmetri tetkikleri ve IPSS değerleri tedavi öncesi ve sonrasında
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 1 yıllık takip sonucunda orta dereceli alt üriner sistem semptomu olan
hastalarda, semptomlarda ve PSA değerinde artış izlenmemiş ve üriner akım hızında belirgin iyileşme gösterilmiştir (18). Beş ve 20 yıllık takiplerin yapıldığı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (19, 20).
Kohn ve arkadaşlarının yapmış olduğu meta-analizde
14 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiştir.
AÜSS olan ve olmayan erkeklerin aldığı TRT sonucunda IPSS değerlerinde belirgin değişim izlenmemiş ve
hipogonadizmi olan erkeklerin aldığı TRT sonucunda
AÜSS’de artış olmadığı sonucuna varılmıştır (21). Kathrins ve arkadaşları da çalışmalarında benzer sonuçlara
ulaşmış, ek olarak şiddetli AÜSS’de testosteron replasman tedavisinin göreceli kontrendike olduğuna dair
kılavuz bilgilerinin desteklenmesi için ileri çalışmalar
yapılması gerekliliğini savunmuşlardır (22).

Sonuç

Geç dönem hipogonadizm, yaşlanan erkeklerin yaşam
kalitelerini önemli ölçüde etkileyen önemli bir sağlık
sorunudur. Primer tedavisi ise çeşitli formlarda uygulanan testosteron replasman tedavisidir. Yaşlanan erkekte çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkan alt üriner sistem
semptomlarının TRT ile artabileceği ileri sürülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar bu öngörüyü destekler
nitelikte değildir. Aksine TRT ile hafif ve orta şiddetli
alt üriner sistem semptomlarında iyileşme olduğu bildirilmektedir. TRT’nin, AÜSS patofizyolojisindeki etkisini ve önemini araştıracak ileri çalışmalara gereksinim
duyulmaktadır.
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