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ÖZET
Hipogonadizmde kardiyometabolik hastalık riski artmıştır. Testosteron replasman 
tedavisinin (TRT) hipogonad hastalardaki kardiyovasküler ve metabolik sonuçlar 
üzerine etkisi net değildir. Biz bu çalışmamızda konjenital hipogonadotropik 
hipogonadizmli (KHH) hastalarda TRT’nin insülin direnci ve inflamasyon üzerine 
olan etkisini araştırdık. KHH tanısı konulan 80 hasta (ort. yaş: 21,5±2,13 yıl) 
çalışmaya dahil edildi. TRT enjektabl ve transdermal formlar kullanılarak yapıldı. 
Tedavi öncesinde ve sonrasında hastaların demografik özellikleri, Pentraxin-3 
(PTX3), yüksek duyarlılıklı C reaktif protein (hsCRP) ve Homeostasis model 
assessment of insulin resistance (HOMA-IR) düzeyleri ölçüldü. 6,0±2.41 aylık TRT 
sonrasında vücut kitle indeksi (p<0,001), bel çevresi (p=0,001), HOMA-IR (p=0,04) 
ve PTX3 (p=0,02) düzeyleri anlamlı olarak arttı, HDL kolesterol (p<0,001) düzeyleri 
ise anlamlı olarak azaldı. Korelasyon analizinde PTX3, hsCRP ve HOMA-IR düzeyleri 
ile testosterone düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmaz iken yalnızca PTX3 
düzeyleri ile trigliserid düzeyleri arasında (r=-0,28 p=0,03) anlamlı ve negatif 
yönde bir ilişki saptandı. Çalışma sonuçları KHH hastalarında TRT’nin inflamasyon 
ve insülin direnci üzerine olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu 
Bulguların tedavi almamış ve genç konjenital hipogonadotropik hipogonadizmli 
hastalarda TRT’nin erken dönemde ortaya çıkan bir yan etkisinin olup olmadığı 
net değildir. Bu spesifik popülasyonda TRT’nin kardiyometabolik mortalite ve 
morbidite açısından uzun dönem etkilerinin ortaya çıkarılması amacı ile prospektif 
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipogonadizm; testosteron replasman tedavisi; pentraxin-3; 
insülin direnci.

SUMMARY
The effect of testosterone replacement treatment on the inflammation 
and insulin resistance in patients with congenital hypogonadotrophic 
hypogonadism
Cardio-metabolic risk is increased in hypogonadism. The effect of testosterone 
replacement treatment (TRT) on the cardiovascular and metabolic outcomes in 
hypogonadal patients is not clear. We investigated the effect of TRT on the insu-
lin resistance and inflammation in patients with congenital hypogonadotrophic 
hypogonadism (CHH). A total of 80 patients with CHH (mean age 21,5±2,13 ye-
ars) were enrolled. TRT was implemented in injectable and transdermal form. The 
demographic parameters, Pentraxin-3 (PTX3), high sensitive C reactive protein 
(hs-CRP) and homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) le-
vels were measured before and after TRT. After 6,0±2.41 months of TRT, body mass 
indexes (p<0,001), waist circumferences (p=0,001), HOMA-IR (p=0,04) and PTX3 
(p=0,02) levels were significantly increased and HDL cholesterol (p<0,001) levels 
were significantly decreased. In the correlation analysis, there was no association 
between testosterone and PTX3, hsCRP, HOMA-IR levels, but there was only a sig-
nificant and negative association between PTX3 and triglyceride levels (r=-0,28 
p=0,03). The Results of the present study show that TRT has a negative effect on 
the insulin resistance and inflammation in patients with CHH. Whether this is an 
early implication of TRT related adverse effects in this very young and treatment 
naïve population of CHH is not clear. Future prospective studies are required to 
find out the long-term effects of TRT on cardio-metabolic morbidity and mortality 
in this specific population. 

Key words: Hypogonadism; testosterone replacement treatment; pentraxin-3; insulin 
resistance.

Giriş
Hipogonadizm, düşük testosteron düzeyleri ile birlikte li-

bido azlığı, enerji düşüklüğü, kas atrofileri ve depresyon ile 
karakterize klinik bir sendromdur. Hipogonadizm hastalarında 
aynı zamanda tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve obe-
zite gibi kardiyometabolik hastalıkların prevalansı da artmış-
tır (1,2). Daha önce tarafımızca yapılan çalışmalarda bu risk 
artışının genç konjenital hipogonadotropik hipogonad (KHH) 
hastalarda da var olduğu gösterilmiştir (3-5). Bu risk artışının 
patogenezi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte yapı-
lan çalışmalarda endotel disfonksiyonu, insülin direnci ve inf-
lamasyonun patogenezde önemli rolleri olduğu gösterilmiştir 
(6-9). 

Pentraxin-3 (PTX3) ve yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein 
(hsCRP) pentraxin süper ailesinin üyeleridirler. CRP bir akut 
faz proteini olup karaciğerde üretilmekte ve çeşitli infeksiyon 
ve immüno-inflamatuvar hastalıklarda artış göstermektedir 
(10). PTX3 ise lokalize vasküler inflamasyonun spesifik bir be-
lirteci olup (11) karaciğerde üretilen CRP’nin aksine başlıca 
endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve makrofajlar gibi ate-
rosklerozun patogenezinde yer alan hücrelerde üretilmektedir 
(12). Son yıllarda yapılan çalışmalarda plazma PTX3 düzeyle-
rinin aterosklerozla ilişkili olduğu gösterilmiştir (13,14).

Testosteron replasman tedavisi (TRT) hipogonadizmin te-
davisinde kullanılan primer tedavi yöntemidir. Ancak TRT’nin 
hipogonad hastalarda görülen artmış kardiyometabolik risk 
üzerine etkileri net değildir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda 
TRT’nin hipogonad hastalardaki kardiyovasküler risk artışını 
daha da kötüleştirildiği gösterilmiştir (15,16). Çalışmamızın 
amacı hipogonadizmde TRT’nin inflamasyon ve insülin direnci 
üzerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla daha önce teda-
vi almamış ve herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan genç 
konjenital hipogonadotropik hipogonad hastalarda TRT’nin 
plazma PTX3, hsCRP düzeyleri ve HOMA-IR indeksi üzerine 
olan etkilerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem
Çalışmaya, daha önce TRT veya human koryonik gonadotr-

pin (hCG) tedavisi almamış, KHH tanısı konulan ve herhangi 
bir kronik hastalığı olmayan 80 erkek hasta dahil edildi. Gül-
hane Askeri Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan çalışma için onay 
alınmış olup tüm hastalardan onam formu alındı.

Çalışma öncesinde hastaların detaylı medikal hikâyeleri 
alındı. Hastaların boy, kilo, bel çevresi (BÇ) ve kan basınçları 
ölçümleri tedavi öncesinde ve sonrasında ölçüldü. Vücut kitle 
indeksi (VKİ), ağırlığın boy uzunluğunun karesine bölünmesi 
(ağırlık/boy2) şeklinde hesaplandı. Bel çevresi (cm) 10. kabur-
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ga ile spina iliaca anterior superiorun birleşiminin orta nokta-
sının çevresinin ölçülmesi ile bulundu. Pubertal gelişim Tan-
ner evrelerine göre değerlendirildi. 18 yaşından önce spontan 
puberteye girmeyen olgularda, düşük testosteron düzeylerine 
eşlik eden düşük ya da normal gonadotropin düzeylerinin bu-
lunması durumunda KHH tanısı konuldu. Panhipopituitarizmi 
dışlamak amacı ile tüm hastalarda hipofiz hormonları değer-
lendirildi. Hipofizer veya hipotalamik kitle varlığı hipofiz MR 
çekilerek dışlandı. 

Testosteron replasman tedavisi
Çalışmaya alınan olgularda iki farklı testosteron replasman 

rejimi kullanıldı. Birinci rejimde dört farklı testosteron esterin-
den oluşan (™Sustanon 250 mg; 30mg Testosteron Propio-
nate, 60mg Testosteron Phenylpropionate, 60 mg Testosteron 
Isocaproate, 100 mg Testosteron Decanoate) ve 3 haftada bir 
uygulanan enjektabl preperat kullanıldı. İkinci rejimde ise her 
gece uygulanan transdermal (Testogel 50 mg jel) form kulla-
nıldı. Enjektabl testosteron preperatı maliyeti daha az olması 
nedeni ile klinik pratikte ilk tedavi seçeneği olup bu preperatın 
temin edilemediği durumlarda transdermal preperat kullanıldı.  

Hastalardan başlangıç kan örnekleri ilk testosteron dozun-
dan önce alınmış olup hastalar tedavi başlandıktan sonra 
3. ve 6. aylarda tekrar değerlendirilerek kan örnekleri alındı. 
Enjektabl testosteron kullanan grupta kontrol vizitleri sonraki 
testosteron dozundan önceki güne planlandı. Bu nedenle kan 
örneklerinin alım zamanları tüm hastalarda benzerdi. 

Laboratuvar ölçümleri 
Biyokimyasal analizler için kan örnekleri bir gece açlıktan 

sonra sabah 08:00-09:00 arasında antekubital venden alın-
dı. Kan örnekleri 4000 devirde 15 dk. santrifüj edildi ve analiz 
zamanına kadar -80 C’de saklandı. Glukoz, total kolesterol, 
trigliserid ve HDL-Kolesterol düzeyleri Olympus AU 600 auto 
analyzer (Olympus Diagnostics, GmbH, Hamburg, Germany) 
cihazı kullanılarak enzimatik kalorimetrik yöntem ile ölçüldü. 
LDL-kolesterol düzeyleri ise Fridewald formülü ile hesaplan-
dı (17). Lüteinizan hormon (LH), folikül stimüle edici hormon 
(FSH), total testosteron ve insülin düzeyleri Unice lDXI 800 
Access Immunoassay System (Miami, FL, ABD) cihazı kulla-
nılarak kemolimünesan yöntemi ile ölçüldü. İnsülin direnci, ho-
meostasis model assessment (HOMA) formülü [Açlık insülini 
(microU/mL) × Açlık glukozu (mg/dl)/405)] kullanılarak hesap-
landı. hsCRP ölçümü enzim immünassay yöntemi ile ölçüldü 
(en düşük saptanabilir konsantrasyon 0.07 μg/ml). PTX3 öl-
çümü enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) metodu 
ile (Cat. No: CK-E90303, Hangzhou Eastbiopharm Co., Ltd, 
China) ölçüldü. Bu yöntemde kullanılan referans aralıkları 0,1 
ng/ml ve 30 ng/ml arasında ve sentivite 0,05 ng/ml olarak sap-
tandı.

İstatiksel analiz
İstatistiksel ölçümler SPSS programı (15.0 versiyonu, SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak yapıldı. Ortalama değerler 
± standart sapma olarak yazıldı. Değişkenliğin normalitesinin 
evalüasyonu için Kolmogorov–Smirnov testi kullanıldı. Grup 
içindeki farklı iki zaman arasındaki değişimleri analiz etmek 
için Paired samples t-test kullanıldı. Parametreler arasındaki 
ilişkinin ortaya konması için ise Pearson korelasyon katsayısı 
kullanıldı. Farklılıklar p<0.05 durumunda anlamlı olarak kabul 
edildi.
Bulgular

Olguların tedavi öncesi ve sonrası demografik ve biyokim-

yasal verileri Tablo-1’de verilmiştir. Olguların ortalama yaşı 
21,5±2,13 yıl ve TRT altında ortalama takip süreleri 6,0±2.41 
ay olarak saptandı. Tedavi sonrasında olguların ağırlık 
(p<0,001), VKİ (p<0,001) ve bel çevrelerinde (p=0,001) an-
lamlı artış gözlendi. TRT’nin biyokimyasal parametreler üze-
rine olan etkilerine bakıldığında, tedavi sonrasında HOMA-IR 
(p=0,04) ve Total testosteron (p<0,001) düzeylerinde anlamlı 
artış, HDL-K (p<0,001) ve Total kolesterol (p=0,002) düzeyle-
rinde anlamlı azalma saptandı. Olguların hsCRP düzeylerinde 
TRT sonrasında anlamlı bir değişiklik gözlenmez iken PTX3 
(p=0,02) düzeylerinde tedavi öncesine göre anlamlı artış tes-
pit edildi (Figür-1). Transdermal jel ve enjektabl formun etkileri 
karşılaştırıldığında grupların tedavisi öncesindeki demografik 
ve laboratuvar parametreleri açısından anlamlı bir farklılık sap-
tanmadı. TRT sonrası etkiler açısından da her iki uygulama 
biçimi arasında farklılık tespit edilmedi. 

Tablo-1:Testosteron replasman tedavisinin olguların 
demografik ve laboratuvar parametreleri üzerine etkisi

Değişken Tedavi öncesi
n=80

Tedavi sonrası
n=80 p

Yaş 21,5 ± 2,13 - -
Ağırlık (kg) 66,6 ± 12,5 73,6 ± 12,8 <0,001
VKİ (kg/m2) 22,38 ± 3,07 24,12 ± 3,18 <0,001
Bel çevresi (cm) 85,12 ± 10,41 87,70 ± 9,88 0,001
SKB (mmHg) 117,9 ± 12,9 120,0 ± 11,2 0,27
DKB (mmHg) 72,3 ± 7,7 71,3 ± 9,4 0,56
Glukoz (mg/dl) 86,4 ± 7,2 86,8 ± 7,9 0,72
Trigliserid (mg/dl) 109,7 ± 61,5 119,1 ± 73,0 0,18
HDL-K (mg/dl) 47,6 ± 9,9 41,4 ± 9,3 <0,001
LDL-K (mg/dl) 93,1 ± 21,1 89,8 ± 24,0 0,18
Total-K (mg/dl) 163,5 ± 26,8 154,0 ± 28,2 0,002
İnsülin 10,7 ± 6,1 12,3 ± 6,5 0,05
HOMA-IR 2,29 ± 1,35 2,67 ± 2,67 0,04
FSH 0,75 ± 0,60 0,77 ± 1,22 0,82
LH 0,37 ± 0,34 0,47 ± 0,53 0,09
Total-testosteron 24,83 ± 15,41 206,54 ± 148,34 <0,001
hsCRP 1,17 ± 1,33 1,19 ± 1,30 0,91
Pentraxin-3 2,31 ± 1,41 2,85 ± 1,66 0,02
VKİ: Vücut kitle indeksi, SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diyastolik kan basıncı, HDL-K: 
HDL kolesterol, LDL-K: LDL kolesterol, Total-K: Total kolesterol, HOMA-IR: Homeostasis 
model assessment of insulin resistance, hsCRP: Yüksek duyarlılıklı C reaktif protein

Korelasyon analizinde TRT ile PTX3, hsCRP ve HOMA-
IR düzeylerinde oluşan değişimler ile total testosteron, TG, 
HDL-K, bel çevresi ve VKİ düzeylerinde oluşan değişimler 
arasındaki ilişkiye bakıldı. hsCRP ve HOMA-IR düzeyleri ile 
herhangi bir parametre arasında anlamlı bir korelasyon sap-
tanmaz iken PTX3 düzeyleri ile yalnızca TG düzeyleri arasın-

Figür-1: Tedavi öncesi ve sonrası plazma PTX3 (a) ve HOMA-IR (b) 
düzeylerinin karşılaştırılması



 396 • Aralık 2016 • Gülhane Tıp Derg Haymana ve ark.

da anlamlı ve negatif yönde bir korelasyon (r=-0,28 p=0,03) 
saptandı.

Tartışma
Bu çalışmanın sonuçları TRT’nin genç KHH hastalarında 

tedavi öncesinde de var olan insülin direnci ve subklinik infla-
masyon üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermekte-
dir. Bunun yanında hipogonad hastalarda TRT ile birlikte VKİ 
ve bel çevresi düzeylerinde belirgin artış ve HDL-K düzeylerin-
de ise belirgin azalma olduğu da görülmektedir.

Hipogonadizm ve kardiyometabolik hastalıklar arasında iki 
yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Obezite, tip 2 diyabet, dislipide-
mi ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler ve metabolik hasta-
lıklar hipogonadizm hastalarında sık olarak görülmekte iken 
(1,2) yapılan çalışmalarda kardiyometabolik hastalıklarda da 
düşük testosteron düzeylerinin olduğu tespit edilmiştir (18,19). 
Endotel disfonksiyonu, insulin direnci ve inflamasyon aterosk-
lerozun patogenezinde yer alan başlıca faktörler olup değişik 
çalışmalarda hipogonadizm hastalarında gözlenen artmış kar-
diyovasküler hastalık sıklığının patogenezinde de önemli roller 
oynadıkları gösterilmiştir (6,7,8). Daha önce yaptığımız çalış-
malarda endotel disfonksiyonu, insulin direnci ve inflamasyo-
nun genç konjenital hipogonadizm olgularında bulunduğunu 
göstermiştik (3,4,5). Hipogonadizm olgularında birincil tedavi 
seçeneği olan testosteron replasmanının kardiyometabolik pa-
rametreler üzerine olan etkisi Tartışmalıdır. Yapılan çalışma-
ların bir kısmında TRT’nin metabolik parametreleri düzelttiği 
rapor edilmekte iken (20,21) son yıllarda yapılan çalışmalarda 
ise kardiyovasküler hastalık riski yönünden olumuz etkilerinin 
olduğu gösterilmiştir (15,16).

Yüksek duyarlılıklı CRP, pentraxin ailesinin bir üyesi olup 
makrofajlardan ve adipositlerden salınan interlökin-6’ya bağ-
lı olarak karaciğerden sekrete edilen bir akut faz reaktanıdır. 
hsCRP inflamatuvar bir belirteç olup doku nekrozu, otoimmün 
hastalıklar ve infeksiyon gibi inflamatuvar olaylarda plazma dü-
zeyi hızlı bir şekilde artmaktadır. Pentraxin ailesinin bir diğer 
üyesi olan PTX3 ise yakın zamanda bulunmuş olan bir akut faz 
reaktanıdır. Yapısal ve fonksiyonel olarak hsCRP’ye benze-
mekle birlikte farklı olarak vasküler düz kas hücreleri, endotel 
hücreleri ve fibroblastlar tarafından üretilmektedir (22,23). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda PTX3 düzeylerinin akut myokard 
infarktüsü, unstable anjina pektoris ve kalp yetmezliği gibi kar-
diyovasküler hastalıklara sahip olgularda plazma düzeylerinin 
arttığı gösterilmiştir (13, 24). Çalışmamızda genç hipogonad 
hastalarda TRT sonrasında PTX3 düzeylerinde anlamlı artış 
olmakta iken hsCRP düzeylerinde belirgin bir değişiklik göz-
lenmedi. Kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi bakımından 
hsCRP’ye göre daha spesifik bir belirteç olan PTX3’ün TRT 
sonrasında artması testosteron replasmanın aterosklerozun 
temel mekanizmalarından biri olan inflamasyon üzerine olan 
olumsuz etkisini göstermektedir. Bu sonuç son yıllarda yapılan 
ve TRT’nin kardiyovasküler risk artışına neden olduğunu gös-
teren çalışma sonuçlarını desteklemektedir. Mevcut çalışma 
TRT’nin PTX3 düzeylerine etkisini gösteren ilk çalışma olması 
açısından da önem kazanmaktadır.

Çalışmamızda TRT sonrasında olguların bel çevrelerinde ve 
VKİ’lerinde de artış gözlemlendi. TRT yaşlı olgulardan farklı 
olarak genç hastalarda pubertal gelişimi tetikleyebilir. TRT ile 
tetiklenen bu pubertal gelişim genç olgulardan oluşan çalışma 
popülasyonumuzda görülen VKİ ve bel çevresindeki artışı kıs-
men açıklayabilir. Ancak fiziksel özelliklerde görülen bu olum-

suz etkinin yanında TRT sonrasında lipid parametrelerinde de 
belirgin bir kötüleşme tespit edildi. TRT sonrasında olguların 
HDL-K düzeylerinde belirgin bir azalma olurken trigliserid dü-
zeylerinde ise istatiksel olarak anlamlı olmayan bir artış sap-
tandı. Tüm bu Bulgular birlikte ele alındığında TRT’nin kardiyo-
metabolik risk faktörleri açısından olumsuz bir etkisinin olduğu 
söylenebilir.

TRT’nin kardiyovasküler risk artışına neden olmasının bir-
kaç sebebi olabilir. İlk olarak TRT sonrasında oluşabilecek 
suprafizyolojik androjen dozları olumsuz sonuçlara yol açabilir. 
Ancak çalışmamızda tedavi sonrasındaki testosteron düzey-
lerine baktığımızda suprafizyolojik düzeylerde olmadığını gör-
mekteyiz. Çalışmamızdaki olumsuz sonuçların nedeni oldu-
ğunu düşündüğümüz ikinci bir durum ise endojen ve eksojen 
testosteronun etkilerinin farklı olmasıdır. Eksojen testosteron 
koagülasyon kaskadını aktive edebilmekte ve benzer şekilde 
polisitemi veya platelet agregasyonu gibi trombotik hastalık-
lara neden olarak (25,26) kardiyovasküler hastalık gelişimine 
neden olabilmektedir.

Çalışmamızın bir takım kısıtlılıkları mevcuttur. Öncelikle ça-
lışmamızdaki tedavi almamış genç KHH hastalarından oluşan 
spesifik popülasyon toplumdaki hipogonadizm hastaların bü-
tününü temsil etmeyebilir. Ayrıca nispeten kısa takip süresi de 
bir kısıtlılık olabilir. Olgularımızın takip süreleri ortalama altı ay 
kadar olup TRT’nin uzun dönemdeki kardiyometabolik sonuç-
ları bilinmemektedir. Tüm bu kısıtlılıklara rağmen daha önce 
tedavi almamış ve kronik hastalığı bulunmayan olgulardan 
oluşan homojen bir çalışma popülasyonuna sahip olması da 
çalışmamızın önemli bir avantajıdır. 

Sonuç olarak, mevcut çalışma tedavi almamış genç KHH 
hastalarında TRT’nin plazma PTX3 ve HOMA-IR düzeyle-
rinde artışa neden olduğunu göstermektedir. Aterosklerozun 
patogenezinde yer alan inflamasyon ve insülin direncinde 
TRT sonrasında oluşan bu olumsuz yöndeki değişim TRT’nin 
kardiyovasküler risk artışına neden olduğunu bildiren çalışma 
sonuçlarını desteklemektedir. Ancak TRT’nin kardiyometabolik 
risk faktörleri üzerindeki uzun dönemde oluşabilecek etkileri bi-
linmemekte olup daha uzun süreli prospektif randomize kont-
rollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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