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ÖNSÖZ 

Anabolik Androjenik Steroid (AAS) ilaçlar etik ve yasal olarak 

onaylanmamasına karşın, yarım asırdan fazla bir süredir sporcular tarafından sıkça 

kullanılan maddelerdir. Genellikle oral, intramusküler enjeksiyon veya topikal jel 

şeklinde transdermal olarak kullanılabilen, doğal olanlarınkine göre daha güçlü, daha 

uzun süreli etkiye ve spesifik özelliklere sahip olan AAS ilaçlar farmakolojik ve 

suprafarmakolojik dozlarının ancak 10-100 katı düzeylerinde kullanılmaları halinde 

sportif performansı olumlu yönde etkileyebildikleri bildirilmektedir. Bazı 

araştırmacılar tarafından kullanıma başlangıç yaşı 16 yaş civarı olarak bildirilmekte 

ve bu erken başlangıç yaşı, AAS'lerin ölümle de sonuçlanabilen, ciddi yan etkileri 

nedeniyle sorunu daha da önemli hale getirmektedir. 

Yapılan kaynak taramalarında genel olarak anabolik androjenik steroidlerin 

birçok yan etkisi tanımlanmasına rağmen, özellikle nandrolonun puberta 

dönemindeki kemik gelişimi üzerine etkisinin araştırılmadığı tespit edilmiştir. 

AAS’lerin genel yan etkileri değerlendirildiğinde, nandrolonun kemik gelişimi 

üzerine de bir etkisinin olabileceği öngörülebilir. Bu çalışmada AAS ilaçlardan olan 

ve doping amacıyla da yaygın olarak kullanılan nandrolon'un puberta dönemindeki 

ratların tibial büyüme plakları üzerine etkilerinin ışık mikroskobik ve histometrik 

yöntemlerle belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Doktora eğitimim boyunca desteklerini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Emrah SUR, Doç. Dr. Murat BOYDAK, Doç. Dr. Yasemin ÖZNURLU ile birlikte 

çalışmaktan zevk aldığım asistan arkadaşlarıma, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Hakan YALÇIN’a, Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Nurcan DÖNMEZ'e, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU’na ve akademik hayatım boyunca bana destek olan 

tüm dostlarıma ve aileme teşekkürlerimi sunarım.  
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

Nandrolonun Puberta Dönemindeki Erkek ve Dişi Ratların Tibial Büyüme 

Plakaları Üzerindeki Etkileri 

 

Mustafa Ünal BOYRAZ 

Histoloji ve Embriyoloji (Vet) Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2015 

Bu çalışmanın amacı puberte dönemindeki sıçanların tibial büyüme plakları üzerine 

nandrolon'un etkilerini belirlemektir.  

Çalışmada 28 adet Sprague Dawley ırkı sıçan kullanıldı. Sıçanlar her grupta 7 adet erkek, 7 

adet dişi sıçan olacak şekilde kontrol ve deney grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney 

grubundaki sıçanlara periton içi, 4 hafta süreyle, haftanın 5 günü 10 mg/kg düzeyinde nandrolon 

(Nandrolone Decanoate, Enj. Norma Hellas SA, Menandrou, Greece) uygulaması yapıldı.  Tibial 

büyüme plakaları dikkate alınarak kemik doku örnekleri alındı, % 10 nötral formalinde tespit edildi. 

Dekalsifikasyon EDTA ile yapıldı. Paraffin bloklar hazırlanarak 6 µm kalınlığında kesitler alındı. 

Kesitler safranin O boyama metodu ile boyandı. Her kesitten 4 fotoğraf çekildi. Rezerv, proliferatif ve 

hipertrofik zonların ölçümleri yapıldı. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları alındı gruplar 

arasındaki farklılıklar independent t-testi ile belirlendi. 

Nandrolon verilen erkek ve dişilerde rezerv ve proliferatif zonların uzunluğu kontrol grubuna 

gore önemli ölçüde azaldığı gözlendi. Bu ratların hipertrofik zonlarının uzunluğunun da azaldığı 

ancak bu azalmanın istatistiki öneme haiz olmadığı belirlendi. Bu verilerin ışığı altında nandrolonun 

epifizeal büyüme plakalarında daralmaya dolayısıyla erken dönemde longitudinal büyümenin 

durmasına neden olabileceği kanaatine varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Büyüme plakası; histometri; ışık mikroskobu; nandrolon; sıçan. 
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Effects of Nandrolone on Tibial Growth Plate in Male and Female Rats during 

Puberty 

Mustafa Ünal BOYRAZ 

Department of Histology and Embriology 

PhD THESIS / KONYA-2015 

The aim of this study was to determine the effects of nandrolone on tibial growth plate by 

histometric methods in puberty period of rats. 

Twenty eight rats were used in the study. Animals were divided into two groups as control 

(Sprague Dawley) (7 male, and 7 female), and experimental group (7 male, and 7 female). Nandrolone 

(Nandrolone Decanoate, Enj. Norma Hellas SA, Menandrou, Greece) was injected intraperitoneally 

10 mg/kg for 5 days of week during the 4 weeks. Bone tissue samples including tibial growth plate 

were taken, and fixed in 10% neutral formalin. Decalcification was done with Na EDTA. Paraffin 

blocks was prepared, and 6 µm sections were taken. Sections stained with safranin O method. Four 

photographs were taken from each preparation. Calculations of length of the reserve, proliferative, and 

hypertrophic zones were done by Leica Image Manager 50, archive and calculating program, and 

saved 10 different regions from each photograph. The data analysed for arithmetic means and standard 

deviation, and significance between groups was determined by independent t-test with SPSS version 

17.0 packed program. 

Length of the reserve and proliferative regions decreased in statistically significance degree, 

regardless of the gender differences. Length of the hypertrophic region also decreased, but no 

statistically significance. Nandrolone may lead to early closure of the growth plate in puberty period 

of rats. 

Key Words: growth plate; histometry; light microscope; nandrolone; rat. 
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1. GİRİŞ  

1. 1. Endojen Anabolik Androjenik Steroid (AAS)’ler  

Testosteron, dihidrotestosteron (DHT), androstenedion, dehidro-

epiandrosteron (DHEA) ve 17-α-hidroksiprogesteron gibi erkek cinsiyet 

hormonlarını içeren hormon grubuna androjenler adı verilmektedir. Androjenler 

yapılarında 19 karbon atomu içeren ve anabolik etkiye sahip olan steroid hormonlar 

olup 18. ve 19. karbon atomlarında iki metil grubu yer almaktadır (Guyton ve Hall 

2001, Kayaalp 2005, Eryarsoy 2006). 

Androjenik steroidler testislerden, adrenal korteksten ve az miktarda da 

ovaryumlardan salgılanır (Mycek ve ark 2001, Kayaalp 2005).   

1. 2. Testosteronun Biyosentezi, Salgılanması ve Etki Mekanizması 

Erkek memelilerde testesteron % 95 oranında testislerin leydig hücrelerinden, 

küçük bir kısmı ise sertoli ve epididimis hücreleri ile adrenal korteksten, dişilerde ise 

ovaryumlardan, çok az bir miktarda da adrenal korteksten salgılanmaktadır (Mycek 

ve ark 2001, Kayaalp 2005, Sarıtaş 2008).  

Testosteronun salgılanması, hipofiz ön lobundan salgılanan intersitisyel hücre 

uyarıcı hormon (ICSH) tarafından düzenlenir. ICSH’nın salgılanması ise 

hipotalamustan salgılanan GnRH’nın kontrolü altındadır ve gerektiğinde 

testosteronun etkisiyle negatif feedback mekanizması ile inhibe edilmektedir. 

Gonadlarda testosteron ve diğer androjenlerin biyosentezi ve salgılanması ICSH’nın, 

adrenal kortekste ise ICSH ve Adrenokortikotropik hormon (ACTH)’un kontrolü 

altında gerçekleşir (Ganong 1995, Guyton ve Hall 2001, Mycek ve ark 2001, Sarıtaş 

2008). ICSH siklik adenozin monofosfat (cAMP) aracılığı ile leydig hücrelerini 

uyarmaktadır. cAMP tarafından kolesteril esterden kolesterol oluşumu artırılmakta, 

protein kinazın aktive edilmesiyle de mitokondride kolestrol, pregnenolon’a 

çevrilmektedir. Mitokondriyi terk eden pregnenolon, mikrozomal enzimler aracılığı 

ile 17α-hidroksipregnenolon veya progesteron’a metabolize olmakta, bu 

maddelerden de testosteron sentezlenerek kana verilmektedir (Dökmeci 2000, 

Kayaalp 2005). Kana geçen testosteron ve diğer AAS’ler plazmada % 99 oranında ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Testis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yumurtal%C4%B1k
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spesifik olarak TBG (testosterone binding globulin), SHBG (sex hormone binding 

globulin) ya da TEBG (testosterone estradiol binding protein) adı verilen proteinler 

ile albümin ve diğer proteinlere bağlı olarak bulunmaktadırlar. % 1-2’lik kısmı da 

plazmada serbest olarak bulunmaktadır. Testosteronun ekstrasellüler sıvı ve/veya 

hücrelere geçmeye elverişli olan fraksiyonu plazmada serbest halde bulunandır (Uçar 

2001). 

Çevresel hedef doku ve organlarda testosteronun, 5-hidroksile olmuş aktif 

metabolitleri, DHT veya aromatize olmuş östradioldür (Kalantaridoua ve Calis 

2006). Testosteron hedef hücrelerindeki androjenik reseptör (AR)’lere bağlanarak 

etki göstermektedir. Testosteron’un hedef dokuları penis, eklenik genital bezler, 

genital kanallar başta olmak üzere, deri, kemik, kemik iliği, kas, beyin, yağ dokusu 

ve karaciğerdir. Testosteron özellikle genital organları, beyin, yağ, deri ve karaciğer 

dokularında sitoplazma ve çekirdek membranında bol miktarda bulunan 5-α- 

redüktaz enzimi aracılığıyla güçlü bir androjen olan DHT’ye dönüştürülmektedir. 

Diğer bir yol ise testosteron ve androstenedionun, aromataz enzimi aracılığıyla 

östradiole çevrilmesi ve östrojen reseptörlerini etkilemesidir.  DHT veya östradiolün 

sitoplazmada ve/veya çekirdek membranında bulunan reseptöre bağlanması sonucu 

oluşan hormon-reseptör kompleksi çekirdeğe taşınmakta ve sonuçta hücresel cevap 

şekillenmektedir. Kas ve kemik gibi diğer dokularda 5-α- redüktaz enzimi 

bulunmadığından testosteron’un DHT’ye dönüşümü gerçekleşmemekte, 

testosteronun sözkonusu dokular üzerindeki etkisi direkt olmaktadır. 

Testosteronunkine göre,  DHT’nin sözkonusu reseptörlere olan afinitesi birkaç kat 

fazladır. Bu nedenle bazı hedef hücrelerde testosteronun DHT’ye dönüşmesi etkinin 

daha da güçlenmesine neden olmaktadır (Bökesoy ve ark 2000,  Guyton ve Hall 

2001, Mycek ve ark 2001, Sevin ve ark 2005, Eryarsoy 2006, Kılıç 2007, Özdemir 

ve Gültürk 2008). 

Erişkin erkeklerdeki plazma testosteron düzeyi (serbest ve bağlı) yaklaşık 525 

ng/dL (18.2 nmol/L), erişkin kadınlarda ise 30 ng/dL (1.0 nmol/L)’dir. Erkeklerdeki 

testosteron düzeyi yaşın ilerlemesine bağlı olarak tedricen azalmaktadır. Puberte 

sırasında ise erkeklerde serum testosteron düzeyi kadınlarınkine göre çok daha fazla 

artış göstermektedir (Sarıtaş 2008). Testosteronun yarılanma ömrü 10-20 dakika 

kadardır. Testosteronun, diğer doğal androjenlerin ve ilaç olarak kullanılan 
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testosteron benzeri steroidlerin biyotransformasyon yeri karaciğerdir. Testosteron 

karaciğerde androstenidion’a indirgenmekte, sonra da androsteron ve etiokolanolon’a 

oksitlenmekte, glukronik veya sülfürik asit ile de konjuge edilerek %90’ı idrar, geri 

kalan çok küçük bir kısmı ise safra içinde feçes ile atılmaktadır. Bu metabolitler 

genellikle 17-ketosteroidler (17–KS) olarak bilinmektedirler (Dökmeci 2000, 

Kayaalp 2005, Eryarsoy 2006, Gül 2008, Özdemir ve Gültürk 2008). 

1. 3. Testosteronun Etkileri 

Androjenik ve anabolik etkiye sahip olan testosteron, yaşamın değişik 

evrelerinde farklı fonksiyonlara sahiptir (Özdemir ve Gültürk 2008). Örneğin, 

embriyonik dönemde sekizinci haftadan sonra ürogenital organlar ile dış genital 

organların farklılaşmasında (virilizasyon) (Wilson 1996, Bökesoy ve ark 2000, 

Dökmeci 2000, Özdemir ve Gültürk 2008), pubertada sekonder seks karakterlerinin 

kazanılmasında, yetişkin erkeklerde ise kas kitlesinin artışı, seksüel fonksiyonlar, 

eritropoez, plazma lipidlerinin ve kemik metbolizmasının düzenlenmesi gibi birçok 

fizyolojik olayda önemli rol üstlenmektedir (Bardin 1996, Kutsal 1998, Kayaalp 

2005, Özdemir ve Gültürk 2008).  

Doğumdan sonraki birkaç ay içinde testosteron salgılanması oldukça 

azalmaktadır. Testis ve adrenal korteksten salgılanan düşük düzeydeki testosteron ise 

puberte dönemine kadar gonadotropin salgılanmasını baskılamaktadır. Puberte 

döneminde gonadotropin ve testosteron sekresyonlarının artması; primer cinsiyet 

karakterleri (dış genital organlar, prostat, vezikula seminalis ve diğer cinsiyet salgı 

bezlerinin gelişmesi, spermatojenezin uyarılması, spontan ereksiyon, ejekülasyon) 

yanısıra sekonder cinsiyet karakterlerinin (kas ve iskeletin gelişmesi, libidonun 

artması, kıllanma, ses kalınlaşması, cilt yağlanması ve akne, agresifleşme ve 

aktifleşme şeklindeki ruhsal değişiklikler) de belirginleşmesine de neden olmaktadır 

(Bökesoy ve ark 2000, Dökmeci 2000, Guyton ve Hall 2001, Kayaalp 2005, Özdemir 

ve Gültürk 2008).  

Testosteronun yanısıra DHT, 17 β-östradiol ve progesteron gibi steroidler 

protein sentezini artırarak ya da protein ve aminoasitlerin yıkımını azaltarak,  

nitrojenin yağsız vücut kitlesi içinde tutulmasını sağlayan, böylece gelişmeyi ve/veya 

büyümeyi arttıran maddelerdir (Guyton ve Hall 2001, Kuhn 2002, Kayaalp 2005, 
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Gül 2008). AAS’lerin primer hedef dokuları iskelet kasları ve kemiklerdir (Kutsal 

1998, Bhasin ve ark 2001). 

Testosteron ve DHT’nin özellikle puberte döneminde kas kitlesinin ve 

geriminin artışında rol aldıkları bildirilmektedir (Kutsal 1998, Kayaalp 2005). 

Düzenli fizik egzersiz yapan yetişkin erkeklerde de kas gelişmesini sağlayabileceği 

belirtilmektedir (Dökmeci 2000). Testosteron hem tip I ve tip II kas liflerinde hem de 

miyonukleus sayısında artışa neden olmaktadır (Sinha-Hikim ve ark 2002). Anabolik 

steroidler aynı zamanda egzersize karşı toleransı artırmakta ve kas zedelenmesi 

sonrasında protein sentezini hızlandırarak iyileşme sürecini kısaltmaktadır (Tamaki 

ve ark 2003). Psikoaktif etkileri (öfori, enerjik durum vb) nedeniyle egzersiz 

yoğunluğunda ve dolaylı olarak da kas kitlesi ve geriminde artma şekillenmektedir 

(Yates 2000). 

Testosteronun, hipotalamus ve yağ dokusu hücrelerinde aromataz enzimi 

katalizörlüğünde östradiole dönüşümünün söz konusu olduğu (Bökesoy ve ark 2000, 

Kayaalp 2005), kemikler ve kalsiyum metabolizması üzerindeki etkisinin de 

östradiolün etkisine benzer olduğu kaydedilmektedir (Kayaalp 2005). AAS’lerin 

kemiklerde kalsiyum depolanmasını sağlayarak; kemik uzunluğunu, kalınlığını ve 

dayanıklılığını (dansitesini) artırdıkları, pubertede epifiz gelişimini hızlandırdıkları 

ve boy uzamasını maksimal düzeye çıkardıkları bildirilmektedir (Mauras ve ark 

1994, Bhasin ve ark 1996, Brodsky ve ark 1996, Bökesoy ve ark 2000, Dökmeci 

2000, Guyton ve Hall 2001, Ayköse 2006, Sarıtaş 2008). Ergenlik döneminde söz 

konusu steroid düzeylerindeki artış, büyüme hormonu (GH) salınımını uyararak 

dolaylı yoldan da iskelet gelişimi ve olgunlaşmasına katkı sağlamaktadır (Sarıtaş 

2008). Testosteronun kemikler üzerindeki etki mekanizmasına ilişkin gerçekleştirilen 

in vitro gözlemlerde; androjenik reseptörler aracılığıyla osteoblastik hücrelerin 

uyarıldığı (Kutsal 1998), osteoklastların fonksiyonunun ise bloke edildiği 

kaydedilmektedir (Al-İsmail K. ve ark 2002). 

Testosteronun kaslar üzerindeki etkisinin doza bağımlı olduğu, haftada 300 

mg ve üstü dozlarda alındığında kas boyutunda ve geriminde artış görüldüğü (Bhasin 

ve ark 2001) ve bağ dokusundaki kollajen miktarının arttığı bildirilmektedir (Falanga 

ve ark 1998). 
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1. 4. AAS İlaçlar ve Kullanım Alanları 

AAS ilaçlar erkeklik hormonu olan testosteronun ester veya alkillileştirilmiş 

sentetik türevleridir (Marshall-Gradisnik ve ark 2009). Günümüzde 100’den fazla 

AAS ilaç geliştirilmiştir; oksimetalon (oxymethelone), oksandrolon (oxandrolone), 

metandrostelon (methandrostenolone) ve stanazolol (stanozolol) oral olarak, 

nandrolon dekonat (nandrolone decanoat), nandrolon fenpropiyanat (nandrolone 

phenpropionate), testosteron sipiyanat (testosteron cypionate), testeosteron 

propiyonat (testosterone propionate) ve boldenon andesiylenat (boldenone 

undecylenate) parenteral olarak en yaygın olarak kullanılanlardır (Vardar ve ark 

2002, Evans 2004). Bu ilaçlar hem anabolik hem de androjenik etkiye sahip olmakla 

birlikte anabolik/androjenik etkinlik oranları farklılık arz etmektedir. Örneğin, 

testosteronun anabolik/androjenik etki oranı 1 iken, nandrolon fenpropiyonatınki 

10’dur (Evans 2004). AAS ilaçlar günümüzde tıbbi endikasyonlarının yanında 

egzersize karşı toleransı ve sportif performansı artırmak (doping etkisi) ya da mesleki 

ve kozmetik amaçlarla fiziksel görünümü iyileştirmek amacıyla da kullanılmaktadır 

(Brower 1993, Kanayama ve ark 2001, Vardar ve ark 2002, Şahin ve ark 2006).  

1. 4. 1 Tıbbi Endikasyonları 

Androjenik Kullanım Alanları 

AAS ilaçlar daha çok erkeklerde puberte öncesi veya sonrası gelişen 

hipogonadizm ve/veya androjen eksikliği, ereksiyon ve/veya ejakülasyon yetmezliği 

ile büyüme ve puberte gecikmesi, osteoporoz, anemi ve herediter anjiyoödem gibi 

tıbbi endikasyonlarda kulanılmaktadır (Bökesoy ve ark 2000). 

Testis (FSH ve LH düzeyleri yüksek) ya da hipatalamo-hipofizer (FSH ve LH 

düzeyleri düşük) orijinli hipogonadizm olgularında tedavi amaçlı testosteron 

propiyonat, enentat ya da sipiyonat gibi steroidler kullanılabilmektedir (Bökesoy ve 

ark 2000, Dökmeci 2000).  

Hipofizer cüceliği olan çocuklarda puberte öncesi dönemde, kas ve iskelet 

sisteminin gelişmesini sağlamak amacıyla, epifiz kapanmasına neden olmayacak 
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düşük dozlarda kullanılmakta (Mycek ve ark 2001), tedavi daha sonra anabolik 

steroidlerle sürdürülmektedir (Kayaalp 2005). 

AAS ilaçların, erkeklerde yaşın ilerlemesine bağlı olarak gelişen sarkopeniye 

karşı korumada (Brill ve ark 2002, Schroeder ve ark 2003, Isidori ve ark 2005), 

hipogonadal erkeklerde ise düşük hormon düzeylerinin giderilerek kas kitlesi ve 

gerimi ile kemik dansitesinin artırılmasında etkili olduğu bildirilmektedir (Brodsky 

ve ark 1996, Bhasin ve ark 1997, Bökesoy ve ark 2000). 

Androjenlerin kalsiyum retensiyonunu sağlamaları, osteoblastları stimüle 

edip, osteoklast aktivitesini bloke etmeleri ve dolayısıyla kemiklerin 

mineralizasyonunu artırmaları nedeniyle osteoporoz tedavisinde kullanıldığı 

bilinmektedir (Dökmeci 2000, Basaria ve Dobs 2001, Al-İsmail ve ark 2002). 

Androjenler ve/veya östradiol kemik oluşumunu devam ettirmede etkili olmakla 

birlikte kemik rezorpsiyonunu düzenleyen hormonun östrojen olduğu 

kaydedilmektedir (Falahati-Nini ve ark 2000). Testosteron tedavisi uygulanan 

hipogonadal erkeklerde kemik mineral dansitesinde artma gözlendiği belirtilmektedir 

(Katznelson ve ark 1996). Kalça ve vertebra kırığı olan kadın hastalarda anabolik 

steroid tedavisi sonrası total kemik kalsiyumunda artış olduğu bildirilmektedir 

(Kutsal 1998). AAS’ler bazı psikiyatrlar tarafından majör depresyonun tedavisinde 

de alternatif ilaç olarak denenmektedir (Pope ve ark 2000). 

Anabolik Kullanım Alanları 

Bazı bağırsak hastalıkları, malign tümörler, vaskuler inflamatuar hastalıklar 

ve AIDS gibi kaşeksi ile seyreden hastalıklar, ileri derecedeki yanıklar, beslenme 

bozuklukları, ağır operasyonlar, negatif azot ve kalsiyum dengesi ve buna bağlı 

oluşan kas-kemik zayıflaması, puberta gecikmesi, senil osteoporozis, hipoplastik 

veya aplastik anemi; erkeklerde impotens vakaları ya da orşiektomi sonucu 

testosteron düzeyinin azalması ile bayanlarda meme kanseri olguları, postmenapozal 

metroraji gibi tıbbi endikasyonlarda anabolik etkinlik oranı yüksek olan AAS 

ilaçlardan yararlanılmaktadır (Bökesoy ve ark 2000, Dökmeci 2000, Bhasin ve ark 

2001, Mycek 2001, Kayaalp 2005). 
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1. 4. 2. Sporcularda Kullanımı 

Bu ilaçlar özellikle atletler ile halter, güreş ve vücut geliştirme sporu ile 

uğraşanlar tarafından fiziksel görünümü değiştirmek ve/veya fiziksel performansı 

artırmak amacıyla kullanılmaktadırlar (Bökesoy ve ark 2000, McCreary ve Sasse 

2000, Vardar ve ark 2002, Şahin ve ark 2006). 

AAS ilaçlar 1930’lu yıllarda üretilmeye başlanmasına rağmen, bu ilaçların 

kullanımına ilişkin düzenli veriler 1971 yılından sonraya dayanmaktadır (Yesalis ve 

ark 1989). Bu ilaçların ABD’de bir milyondan fazla insan tarafından tıbbi 

amaçlarının dışında kullanıldığı bildirilmektedir (Pope ve Brower 2000). AAS’ler 

etik ve yasal olarak onaylanmamasına karşın, yarım asırdan fazla bir süreden beri kas 

gücünü sürdürmenin, cüssenin ve agresifliğin önem arz ettiği spor branşlarında gerek 

antrenmanlar sırasında gerekse yarışmalardan önce sporcular tarafından sıkça 

kullanılan maddelerdir. Beden dismorfik bozukluğu olanlarda da kullanılabildiği 

bildirilmektedir. (Johnson ve ark 1989, Kanayama ve ark 2001, Vardar ve ark 2004, 

NIDA 2006). AAS ilaçları 1999 yılında 250.000 erkek ve 50.000 kadının kullandığı; 

bunların dörtte birini ise 12-17 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu bildirilmektedir. 

Bu kullanım yıllık 300-500 milyon dolarlık yasadışı bir pazar oluşturmaktadır. 

ABD’de gençler arasında prevalansın % 1,4’ün altında olduğu tahmin edilmektedir. 

(Kanayama ve ark 2001, Vardar ve ark 2004). National Institute on Drug Abuse 

(NIDA 2000)’un 1999 yılında ABD’de yapmış olduğu araştırma raporunda 8. sınıf 

öğrencilerinin % 2,7 ’sinin, 12.sınıf öğrencilerinin % 2,9’unun yaşamlarının bir 

bölümünde bu ilaçları kullandıkları belirtilmiştir. Erkeklerde AAS ilaç kullanımı 

daha sık olmakla birlikte, genç kızlarda da hızlı bir artışın olduğu bildirilmektedir. 

Başlangıç yaşı 16 yaş civarı olarak bildirilmekte ve erken başlangıç yaşı ciddi yan 

etkiler nedeniyle sorunu daha da önemli kılmaktadır (Faigenbaum ve ark 1998, 

Kanayama ve ark 2001). Kanayama ve ark (2001), erkeklerde en az bir kez AAS ilaç 

kullanım oranının % 5, altı aydan fazla kullanım oranının % 2; Korkia ve Stimson 

(1997) ise spor salonlarında AAS ilaç kullanım oranının erkeklerde % 9,1, kadınlarda 

% 2,3 olduğunu bildirmektedirler. Ülkemizde ise sporcuların AAS kullanımları 

açısından mevcut çalışmalar oldukça yetersiz olup (Vardar ve ark 2004) konu ile 

ilgili kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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AAS ilaçların birçoğu, marketlerde, reçetesiz satılan, diyeti takviye eden 

ürünler arasında da pazarlanmaktadır. Türkiye’de ise mesterolon (mesterolone), 

metalon enetat (metholoneenethate), oksimetalon (oxymethelone), oksabolon 

sipiyanat (oxabolone cypionate), testosteron andekonat (testosterone undeconoate), 

testosteron propiyanat (testosterone propionate), testosteron dekonat (testosterone 

deconoate) gibi preparatlar eczanelerde çoğu zaman reçetesiz olarak da satılmakta ve 

ilaçların tanıtım bilgilerinde kötüye kullanımı ile ilgili uyarıcı bilgiler de yer 

almamaktadır. Bu ilaçların tıbbi amaç dışında kullanımı sanılandan daha fazla sorun 

yaratmaktadır (Vardar ve ark 2002). 

Testosteron esterleri veya alkilleri şeklinde sentetik olarak imal edilen AAS 

ilaçlar doğal olanlarınkine göre daha güçlü ve uzun süreli etkiye ve spesifik 

özelliklere sahiptir (Alaçam 2001). AAS ilaçlar genellikle oral, intramusküler 

enjeksiyon veya topikal jel şeklinde transdermal olarak kullanılabilmektedir. 

Genellikle oral olarak kullanılan AAS ilaçlar 17-α alkil türevleridir (Bhasin ve 

Bremmer 1977). Enjeksiyon tarzında uygulanan testosteron’un 17-β esterleri ise 

enjeksiyon yerinden yavaş adsorbe olmakta ve uzun süreli etki gösterebilmektedir 

(Kayaalp 2005). 

AAS’lerin normal dozlarının 10-100 katı düzeyinde kullanılmaları halinde 

ancak sportif performansı olumlu yönde etkileyebildikleri bildirilmektedir (Mottram 

ve George 2000, George 2003). Güçlü bir antrenmanla birlikte kısa bir süre haftada 

600 mg testosteron uygulamasının yağsız vücut kütlesini ve kas boyutunu artırdığı 

bildirilmektedir (Bökesoy ve ark 2000). 

AAS kullanan erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada (Evans 1997) 

testosteron veya eşdeğerleri için alınan ilaç dozajının haftada 250- 3200 mg arasında 

değiştiği, kullanıcıların yarısının haftada en az 500 mg steroid aldıkları 

bildirilmektedir. 

Nandrolone (19-nortestosteron) en çok kullanılan AAS ilaçlar arasında yer 

almaktadır (Aksoy ve Dağoğlu 1998, Kuhn 2002, Maravelias ve ark 2005). Kimyasal 

adı 17β – hidroksi-19-norandrost-4-en-3-on’dur (Brian 2007). Testosterondan C-19 

metil grubunun ayrılması ile nandrolon meydana gelmektedir (Wilds ve Nelson 

1953). 
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Nandrolon vücutta metabolize olan bir AAS ilaçtır (Özer 1994). Nandrolon 

kadınlarda menapoz sonrası osteoporoz tedavisinde, anemide, aplastik anemide, 

kronik böbrek yetmezliğinde ve sitotoksik ilaç tedavisinde ana ilaç olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır. Nandrolon endojen olarak fare böbreğinde, at ve domuz 

testislerinde, maymun plasentasında ve domuz foliküler sıvısında bulunmaktadır 

(Lök 2009). 

Nandrolonun esterleri intramüsküler yolla verildiğinde, vücutta yaklaşık 

olarak 6-7 gün içinde absorbe edilmektedir. Nandrolonun kas ve iskelet sistemine 

olan etkisi yapılan deneysel çalışmalar tarafından desteklenmektedir (Brian 2007). 

1. 5. AAS İlaçların Yan Etkileri 

AAS ilaçların önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu savunan bildirimler 

(NIDA 1996) mevcut olmasına karşın, yan etkilerinin abartıldığı (Street ve ark 

1996), bunların iyi huylu ve geri dönüşümlü olduğu (Özdemir ve Gültürk 2008) 

görüşünde olan araştırıcılar da mevcuttur. AAS ilaçların farmakolojik ve 

suprafarmakolojik dozlarının 20 hafta kadar kullanılması halinde birkaç laboratuar 

bulgusu anormalliği (HDL değerinin azalması, hemoglobin miktarının ve karaciğer 

enzimlerinin artması) dışında sistemik bir toksisite göstermediği kaydedilmektedir 

(Bhasin ve ark 1997, Sattler ve ark 1999, Bhasin ve ark 2001). Bökesoy ve ark 

(2000)’da AAS’lerin tedavi dozunun 26 katı kadar fazla dozlarda alınması halinde 

androjenik yan etkilerinin ortaya çıkabileceğini belirtmektedirler. Buna karşın 

Brower (1993), AAS ilaçların birkaç ay sürekli kullanılıp bırakılması halinde 

depresyon, yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, kas-kemik ve baş ağrısı, kas kütlesi ve 

geriminde azalma, cinsel istekte azalma, kaygı duygusu ve agorafobi gibi belirtilerin 

açığa çıktığını bildirmektedir. 

Parssinen ve Seppala (2002), AAS’lerin uzun süre kullanılması halinde 

kanser (hepatom, renal karsinom, testiküler tümör) oluşumuna veya kanserli 

hücrelerin çoğalmasına yol açtığını bildirirlerken, Forbes ve ark (1993), AAS 

bağımlılarının kansere yakalanma riskinin sigara bağımlılarına göre 4 kat daha 

yüksek olduğunu belirtmektedirler. 
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AAS ilaçların bağımlılık oluşturması konusundaki bilgiler, yüksek doz ve 

yasa dışı kullanım ile ortaya çıkan vaka bildirimlerine dayanmakta ve gelişen fiziki 

ve/veya psikolojik bağımlılık zayıf, orta veya şiddetli olabilmektedir. Bu ilaçların 

kullanıcıları ile yapılan görüşmeler sonucunda fiziksel ve psişik bağımlılık belirtileri 

gösterenlerin oranının % 14- 69 arasında olduğu bildirilmektedir (NIDA 2000, Pope 

ve ark 2000). Brower ve ark (1990), geçmişte AAS ilaç kullanmış olan haltercilerin 

tamamında bağımlılık belirtilerinin bulunduğunu kaydetmektedirler. AAS ilaç 

kullanıcılarında mani, depresyon ve psikozdan,  homiside kadar değişen davranış 

bozuklukları bildirilmektedir (Conacher ve Workman 1989, Schulte ve ark 1993, 

Bahrke ve Yesalis 1996, Pope ve ark 2000, Yates 2000, Kindlundh ve ark 2001, 

Brower 2002, Brannvall ve ark 2005). Hatta AAS ilacın bırakılmasından sonraki ilk 

üç ay içerisinde intihar (suisid) vakaları bildirilmektedir (Brower ve ark 1990). 

Sporcuların bu ilaçları bıraktıklarında en sık bildirdikleri yakınma, kendilerini 

depresif hissetmeleridir (Vardar ve ark 2004). AAS ilaçların dopaminerjik 

uyarıcıların etkilerine benzer şekilde beyni etkiledikleri düşünülmektedir. AAS 

kullanımı akabinde beyinde ventral tegmental bölgede endojen opioid düzeyinde 

artış olduğu belirlenmiştir. Sıçanlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise GABA 

transmisyonunun etkilendiği kaydedilmektedir (Jorge-Rivera ve ark 2000, NIDA 

2000). 

AAS ilaçları kullanan sporcularda erken kardiyovasküler olaylar rapor 

edilmiştir. AAS ilaçlar makrofajların lipid içeriğini (McCrohon ve ark 1999) ve 

monosit adezyonunu artırdığından pro-aterojenik etkiye sahiptirler (McCrohon ve 

ark 2000). Ayrıca bu tür steroidlerin lipoprotein metabolizmasını etkileyerek kanda 

serum LDL düzeyini yükselttiği, HDL düzeyini düşürdüğü; böylece erken yaşlarda 

hiperkolestrolemi ve aterogenezis riski oluşturduğu, ayrıca vücutta su ve tuz 

tutulumuna bağlı ödem oluşmasına yol açtığı birçok araştırıcı tarafından 

bildirilmektedir (Kutsal 1998, Bökesoy ve ark 2000, Dökmeci 2000, Mycek ve ark 

2001, Uçar 2001, Parssinen ve Seppala 2002, Ammar ve ark 2004, Kayaalp 2005). 

AAS ilaç kullanımının trombo-emboli, kardiyomiyopati, sol ventrikül hipertrofisi, 

ventriküler aritmi, hipertansiyon ve miyokardiyal infarktüs gibi komplikasyonlara ve 

ani ölümlere yol açtığı bildirilmektedir (Ferenchick 1992, Melchert ve Welder 1995, 

Korkia ve Stimson 1997, Madea ve Grellner 1998, Kutscher ve ark 2002, Dhar ve 
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ark 2005, Chung ve ark 2007, Furlanello ve ark 2007). Ayrıca vasospazm ve 

vasorelaksiyonda zayıflama oluşturabilecekleri belirtilmektedir (Ammar ve ark 2004, 

Kam ve Yarrow 2005). 

Steroidlerin kemik iliğinde eritropoietin yapımını artırarak eritrositozise ve 

ayrıca trombozis oluşumuna yol açtıkları bildirilmektedir (Kutscher ve ark 2002, 

Furlanello ve ark 2007). Kanın fibrinolitik etkinliği ile antitrombin III etkinliğini, 

dolayısıyla kanama riskini arttırabilecekleri de kaydedilmektedir (Bökesoy ve ark 

2000, Kayaalp 2005). 

Endokrin yan etkiler cinsiyete, steroidin kullanım süresi ve dozuna bağlı 

olarak değişmektedir. Kısa süreli steroid kullanılması halinde yan etkiler geçici ve 

geri dönüşümlüdür (Turek ve ark 1995). AAS’lerin yüksek dozda alınması, plazma 

LH düzeyi ile hipotalamo-hipofizer sistemde gerçekleşen negatif geri bildirim 

yoluyla FSH düzeyini azaltmaktadır (Jarow ve Lipshultz 1990, Lloyd ve ark 1996). 

Özellikle androjenik etkinliği fazla olmayan anabolik steroidler, erkeklerde 

testosteron salgısını inhibe etmek suretiyle testislerde atrofi, sperm sayısında azalma, 

sperm motilitesinde yavaşlama, infertilite, prostat büyümesi,  impotens ve libido 

azalması, testosteronun estradiol ve diğer estrojenlere dönüşümü nedeniyle 

jinekomasti (Jarow ve Lipshultz 1990, Boyadjiev ve ark 2000, Kayaalp 2005), 

kadınlarda ise klitoral hipertrofi, oligomenore, amenore, meme dokusunda ve 

uterusta küçülme ve ikincil erkeklik karakterlerinin belirginleşmesi (virilizasyon) 

gibi değişmeler görülebilmektedir (Strauss ve ark 1985, NIDA 2000, Aitken ve ark 

2002). 

AAS ilaçların hepatik yan etkilerininin de bulunduğu ve ağız yoluyla alınan 

17-α alkil türevlerinin (metiltestosteron, fluoksimesteron, oksimetalon, stanazolol 

vb),  doz ve süreye bağlı olarak hepatotoksik etki gösterebilecekleri (Kafrouni ve ark 

2007); plazma bilirubin düzeyi yanısıra karaciğerde alanin aminotransferaz (ALT, 

SGPT), aspartat aminotransferaz (AST, SGOT, serum glutamik oksalasetik 

transaminaz) alkalen fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT) gibi bazı 

enzim düzeylerini artırabilecekleri bildirilmektedir (NIDA 2000, Schroeder ve ark 

2003, Kayaalp 2005). 17-α alkil türevi AAS ilaçların uzun süre kullanılması halinde 

ender olarak da olsa iyi veya kötü huylu hepatom şekillenebileceği belirtilmektedir. 
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Nandrolon gibi enjeksiyon tarzında uygulanan testosteron esterlerinde ise bu tür bir 

yan etki genelde görülmemektedir (Kutsal 1998, Dökmeci 2000, Kayaalp 2005). 

Karaciğer antioksidan sistemi üzerine testosteronun etkisinin araştırıldığı çalışmada, 

“testosterone propionate” uygulanan tavşanlarda oksidatif stresin arttığı sonucuna 

varılmıştır (Aydilek ve Aksakal 2003). 

Kullanılma sıklığı ve dozuna bağlı olarak AAS ilaçlar deride kalınlaşma, 

çatlama (stria), akne, saç dökülmesi (alopesi), vücutta ve yüzde aşırı kıllanma 

(hirsutizm) gibi dermatolojik yan etkilere de neden olabilmektedir (Shuster 1979). 

AAS’lerin prepubertal dönemde yüksek dozda ve/veya uzun bir süre 

kullanılması, uzun kemiklerde epifiz plağın erken kapanması sonucu büyümenin 

durması ve normal dışı erken seksüel gelişme ile sonuçlanan büyüme ve gelişme 

bozuklukları ile psikoseksüel davranış bozukluklarına neden olmaktadır (Bökesoy ve 

ark 2000, Guyton ve Hall 2001, Mycek ve ark 2001, Kayaalp 2005). Bunun dışında 

kız çocuklarında virilizasyon (maskülünizasyon)’a yol açtıklarından 13 yaşından 

önce AAS ilaç alınmaması önerilmektedir (Dökmeci 2000, Kayaalp 2005). 

Farmakolojik yan etkiler dışında; kontamine AAS ilaçların kullanılması 

halinde bakteriyel bulaşma, septik artrit, septik şok, HIV, hepatit B ve C gibi 

enfeksiyonlar; sık ve yanlış enjeksiyonlara bağlı olarak ise inflamasyon, 

intramuskuler fibrozis, distrofik kalsifikasyon, granülom ve sinir yaralanmaları gibi 

komplikasyonlar da şekillenebilmektedir  (Evans 1997, All-Ismail ve ark 2002).  

1. 6. Kemik Dokusu 

Diğer destek dokuları gibi mezenşimal kökenli olan (Dekleer 1982, Slatter 

1985) kemik dokusu; destekleme, şekillendirme, koruma, iskelet kaslarına bağlantı 

noktaları sağlama, Ca ve P iyonu için depo görevi yapma, kemik iliğini barındırma 

gibi fonksiyonlara sahiptir (Olsson 1982, Slatter 1985, Tekelioğlu 1993, Farquharson 

1999,). Bu özelliğini; Ca
+2

 ve Mg
+2

 iyonlarının, PO4
-2

 ve HCO3
-- 

iyonlarıyla 

oluşturdukları
 

tuzlarının, matriks adı da verilen hücreler arası bölgelerde 

hidroksiapatit kristalleri halinde özel bir biçimde tertiplenmeleriyle kazanır. Bu ara 

bölgedeki Ca
+2

 ve PO4
-2

 iyonları ihtiyaç halinde mobilize olarak kana geçerler ve 

gerekli bölgelere taşınarak, buralarda çok önemli fizyolojik fonksiyonları yerine 



13 

 

getirirler. Bu bakımdan kemik dokusu, bu iki iyon için depo görevi de yapmaktadır.  

Kemik dokusunun diğer önemli bir fonksiyonu da hemopoetik sistemin önemli bir 

bileşeni olan myeloid dokuyu barındırmasıdır (Kul 1996, Farquharson 1999). 

 Kemik dokusunda bulunan hücreler; osteoprogenitör hücreler, osteoblastlar, 

osteositler ve osteoklastlardır (Dekleer 1982, Slatter 1985, Erbengi ve ark 1987, 

Paker 1990, Cireli 1997, Sağlam ve ark 1997). Osteoprogenitör hücreler embriyonik 

mezenkimden köken alırlar ve osteoblastlara farklılaşarak kemiğin matriks 

proteinlerini salgılarlar. Osteoblastlar, kemik matriksinin organik kısmının bileşimine 

giren kollagen, glikoprotein ve proteoglikanların yapımından sorumlu olan hücreler 

olup; yeni osteoid dokunun yapımı sonucu bu organik matriksle kuşatılırlar. 

Matriksin kalsifikasyonundan da sorumlu olan bu hücreler osteoid doku içinde 

hapsolup yassılaşarak, uzantılı hücreler haline dönüşürler ve kemik boşluklarına 

(lakuna) yerleşirler. Şekillenen bu yeni hücreler, olgun kemik dokusu hücreleri 

olarak bilinen osteositlerdir. Osteoklastlar ise kanın monositlerinden köken alan ve 

kemik matriksinin rezorpsiyonundan sorumlu olan çok çekirdekli hücrelerdir. 

Çoğunlukla kemiklerin yüzeyindeki Howship lakunalarında yerleşirler (Dekleer 

1982, Slatter 1985,  Erbengi ve ark 1987, Hall 1987). 

Kemik dokusunun ara maddesinin histolojik özellikleri kıkırdak dokusunun 

ara maddesine büyük benzerlik göstermekle birlikte; ondan farklı olarak, Ca
+2

 ve 

Mg
+2

 tuzlarını da içerir. Matriks de denilen kemik dokusunun ara maddesinin temel 

iskeleti, şekilli unsurlar olan ve dalgalı seyreden kalın demetler halindeki Tip I 

kollagen iplikler tarafından oluşturulur. Bu iplikler organik matriksin yaklaşık 

%95’lik bölümünü oluşturur. Kalan kısmı ise yüksek oranda su tutma özelliğine 

sahip olan kondroitin-4 sülfat, kodroitin-6 sülfat, keratan sülfat gibi proteoglikanlar 

ile hyaluronik asit gibi glikozaminoglikanlar (GAG)’dan  oluşmaktadır. Ara 

maddede ayrıca yapıştırıcı özellikteki glikoproteinlerden osteonektin, osteokalsin, 

osteopontin ve kemik spesifik sialoprotein de bulunmaktadır (Dekleer 1982, Poole ve 

ark 1984, Slatter 1985,  Erbengi ve ark 1987, Hall 1987, Paker 1990, Tekelioğlu 

1993, Cireli 1997, Sağlam ve ark 1997) . Osteoblastlar tarafından sentezlenen 

osteopontin ve ostekalsin, matriks organizasyonunda ve Ca
+2

 homeostazisinde 

merkezi rol oynamaktadırlar. Osteopontin, fosforile haldeki bir glikoprotein olup, 

kıkırdağın kemiğe dönüştüğü bölgelerde ve özellikle de osteoklastların kemik 
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yüzeyine tutundukları noktalarda yoğun olarak bulunur. Osteopontin’in 

osteoklastlara tutunduğu ve onların kalsifiye durumdaki matriks ile bağlantılarını 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Osteokalsin ise, modifiye bir aminoasit olan γ-

glutamik asidi içeren küçük bir proteindir. Bu proteinin de osteoklast aktivitesi ile 

ilgili olduğu düşünülmektedir. Osteokalsin, kemik mineral kristallerine bağlanmakta 

ve osteoklastları bölgeye çekerek aktive etmekte ve böylece de kemik oluşumunda 

önemli bir rol oynamaktadır (Mercer 1993). 

1. 6. 1. Kemik Dokusunun Embriyonik Gelişimi 

Tüm bağ ve destek dokuları gibi kemik dokusu da temel olarak mezenkim 

dokusundan köken almakla birlikte, iskelet sistemini oluşturan kemiklerin 

embriyonik kökenlerinde farklılıklar görülebilir. Örneğin; ekstremite kemiklerinin 

tamamı bulundukları bölgenin mezenkiminden geliştikleri halde,  kraniyofasiyal 

kemiklerden frontal, parietal, temporal kemikler ve mandibulanın bir kısmı, bu 

kemiklerin gelişeceği bölgelere göç eden crista nöralis hücrelerinden köken alırlar 

(Dekleer 1982, Olsson 1982, Hall 1987).   

Kraniyofasiyal kemiklerle ekstremite kemiklerinin embriyonik 

gelişimlerindeki diğer bir fark da şekillenme aşamalarındaki farklılıktır. Pelvis ve 

ekstremite kemikleri hiyalin kıkırdak bir modelden gelişirken, kraniyofasiyal 

kemiklerde böyle bir kıkırdak modelin şekillenmesi söz konusu değildir (Olsson 

1982, Hall 1987).  

Memelilerde Kemiğin Embriyonik Gelişimi 

Memelilerde kemik dokusu; embriyonik dönemde ya intramembranöz 

ossifikasyon,  ya da intrakartilaginöz ossifikasyon yoluyla meydana gelmektedir 

(Dekleer 1982, Olsson 1982, Erbengi ve ark 1987, Cireli 1997, Sağlam ve ark 1997). 

a) İntramembranöz Kemikleşme 

İnsanlarda, embriyonik hayatın 6-7. haftalarında ilk önce clavicula’da ve daha 

sonra da calvaria’ya ait olan yassı kemiklerin gelişeceği bölgelerde bu tür 

kemikleşme görülmektedir. Bu kemikleşmede ilk önce kemik dokusunun 

şekilleneceği bölgedeki mezenkim hücreleri bölgedeki damarlar etrafında toplanarak, 
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buralarda çoğalırlar. Bu dönemde, bölgedeki hücreler arasında şekilsiz temel madde 

ve ince kollagen iplikler bulunur ki, bu bölgeler “ossifikasyon merkezleri” olarak 

adlandırılırlar. Bölgedeki hücrelerin bir kısmı osteoprogenitör hücrelere farklılaşır ve 

bu osteoprogenitör hücreler de irileşerek, bazofilik sitoplazmalı ve poligonal şekilli 

osteoblastlara dönüşürler (Erbengi ve ark 1987, Hall 1987). Osteoblastlar kemiğin 

organik matriksini sentezler ve takiben de mineralizasyonunu sağlarlar. Bu 

hücrelerden salgılanan kollagen ve proteoglikan matriks, başlangıçta mineralize 

değildir ve “osteoid” olarak isimlendirilir (Olsson 1982, Paker 1990, Mercer 1993). 

Salgılanan kollagen fibrillerin belli bir doğrultuları olmayıp farklı yönlerde 

seyrederler. Takiben, osteoblastların enzimatik aktiviteleriyle osteoid doku kalsifiye 

olur. Bu erken embriyonik gelişim evresindeki kemiğe “lamelsiz kemik, örgülü 

kemik, primer spongiyöz kemik” denir. Kalsifiye olan matriks içinde hapsolan 

osteoblastların, içlerinde sıkışıp kaldıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri küçük 

boşluklara “lakuna osseum” adı verilir. Bu hücreler artık osteosit olarak 

nitelenmektedir (Erbengi ve ark 1987).  Osteoblastların tamamı osteosite 

dönüşmeyip, önemli bir kısmı bu bölgede çoğalır ve oluşan bu ilk kemik dokusunun 

yüzeyine tek sıra halinde dizilirler. Osteoblastik faaliyet her noktada aynı hızda 

gerçekleşmediğinden, oluşan ilk kemik dokusu kemikleşme merkezinden çevreye 

doğru ışınsal biçimde uzanan çıkıntılar, yani spiküller (kemik trabekülleri) 

tarzındadır. Birbirleriyle birleşen trabeküller, süngerimsi bir ağ tarzındaki 

“spongiyöz kemik” dokusunu oluştururlar (Olsson 1982, Cireli 1997, Sağlam ve ark 

1997). 

Matriksin şekilsiz unsurları ve kollagen fibrillerin oluşmasından sonra kemik 

alkalen fosfataz (ALP) enziminin etkisi ile Ca
+2 

iyonlarının bölgedeki miktarı artar 

ve bu iyonlar inorganik fosfatlarla birleşerek kalsiyum fosfat ve karbonat tuzlarını 

oluştururlar. Hidroksilapatit kristalleri halindeki bu tuzlar kollagen fibrillerin üzerine 

ya da aralarına yerleşirler. Bu yeni oluşan kemik dokusunda osteoblastlar spongiyöz 

tabakadaki her trabekülün hem serbest uçlarında ve hem de yan yüzlerinde dizilmiş 

olup, faaliyetlerine devam ederek trabeküle yeni kemik dokusu eklerler. Yan yüzlere 

lameller halinde yeni kemik dokusu (sekonder kemik) eklendikçe trabeküller arası 

mesafeler daralır ve kemiğin histolojik yapı karakteri değişir. Oluşan bu yeni kemik 
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türüne  “kompakt kemik, sekonder kemik” denir (Moore 1983, Cireli 1997, Sağlam 

ve ark 1997). 

b) İntrakartilaginöz Kemikleşme 

Klavikula ve kafatasının yassı kemikleri dışında kalan, iskeletin diğer bütün 

kemikleri bu kemikleşme ile gelişmektedir. Bu kemikleşmede, kemiği oluşturacak 

bölgede kemiğin önce hiyalin kıkırdaktan oluşan bir taslağı şekillenmektedir. 

Kondral kemikleşme, kıkırdak modelin periferinde başlıyorsa “perikondral 

kemikleşme”, iç bölgelerinden başlıyorsa “enkondral kemikleşme” olmak üzere iki 

tipte gözlenmektedir (Olsson 1982, Erbengi ve ark 1987, Cireli 1997, Sağlam ve ark 

1997). 

c) Perikondral kemikleşme 

Bu tip kemikleşmede kemik dokusu oluşumu, şekillenecek olan kemiğin 

hiyalin kıkırdak modelini çevreleyen kıkırdak zarından başlamaktadır. 

Perikondrium’un iç katmanında bulunan mezenkim hücreleri bölünüp farklılaşarak 

osteoprogenitör hücrelere, bu hücreler de osteoblastlara dönüşmektedirler. 

Osteoblastların faaliyeti ile kıkırdak modelin diyafizinin orta bölgesinde modeli çepe 

çevre saran ince bir “kemik manşon” şekillenir. Diyafizin orta bölgesini çepe çevre 

kuşatan bu kemik manşon, eklenen yeni kemik lamelleri ile daha da kalınlaşır. 

Osteoblastların etraflarında hidroksilapatit kristallerinin çökelip birikmesiyle bu 

hücrelerin bir kısmı daha sonra osteositlere dönüşür. Oldukça vaskülarize durumdaki 

bu periostal bağ dokusu, osteoklastların periostal manşonda açtığı deliklerden 

bölgeye nüfuz eder. Osteoklastlar enzimatik aktiviteleri ile kıkırdak hücrelerinin 

çevresinde boşluklar oluştururlar ki, içinde damarların seyrettiği bu boşluklar daha 

sonra Havers ve Volkman kanallarına dönüşürler. Uzunlamasına kesitlerde periostal 

spongiyöz kemiğin histolojik görünümü enkondral spongiyöz kemiğinkinden 

oldukça farklıdır. Enkondral spongiyöz kemikte boşluklar ve trabekulalar düzensiz 

bir sünger görünümünde olduğu halde, periostal spongiyöz kemikte boşluklar ve 

trabekulalar birbirlerine paralel ve düzenli bir seyir takip ederler (Olsson 1982, Hall 

1987).   
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Kıkırdak taslağın perikondrium’u, kemiğin oluşumunun tamamlanmasından 

sonra periosteum adını alır. Perikondral kemikleşmede, uzun kemiklerin diafiz 

kısımlarındaki kalınlaşma daha belirgin iken, metafizlere doğru bu kalınlaşma daha 

az belirgindir (Öznurlu 2003). 

d) Enkondral kemikleşme 

Perikondriyumdan başlayan perikondral kemikleşme ile diafizde gerçekleşen 

enkondral kemikleşme olayları, başlangıçları ve devamları açısından birbirleriyle 

uyum içinde gerçekleşirler. Kıkırdak modelin diafiz bölgesine karşılık gelen orta 

kısmının yüzeyinde, önce perikondral kemikleşmeyle spongiyöz kemik yapısındaki 

kemik manşet şekillenir. Takiben de, diafizin tam ortasında yeni bir kemikleşme 

olayı başlar (Olsson 1982, Cireli 1997, Hall 1987). Kıkırdak dokusunun içinde 

gerçekleşen bu kemikleşme olayı “enkondral kemikleşme” olarak adlandırılmaktadır. 

Periosteumdan kıkırdak dokuya nüfuz eden damarlar yoluyla gelen mezenkim 

hücreleri iki yönde diferensiye olurlar: Bu hücrelerden ilki kondroklastlardır. Bu 

hücreler salgılarıyla kıkırdak dokusunu yıkımlar ve kıkırdak temel maddesinin büyük 

kısmını eritirler. İkinci hücre tipi ise osteoblastlardır.  Kondroklastların faaliyeti 

sonucu, dejenere olan kıkırdak yavaş yavaş rezorbe edilerek ortadan kaldırılır 

(Moore 1983). Esas olarak metafizleri oluşturan enkondral kemikleşme, kıkırdağın 

ortasında şekillenen kemikleşme merkezlerinden başlar ve çift yönlü olarak 

metafizlere doğru genişlemek suretiyle ilerler. Boyuna kesitlerde, ilerleme sahası 

tepe noktaları diafizde birbirine bakan ve tabanları metafizlerde bulunan iki üçgen 

şeklinde görülür. Burada oluşan kemik, yıkımlanan kıkırdak kitlesinin yerini 

tamamen dolduramaz. Çünkü gelişmekte olan kemik bir yandan da rezorbe 

edilmektedir. Rezorpsiyon sonucunda kemik bölmeleri arasında küçük boşluklar 

oluşur. Boşlukları işgal eden mezenkim doku sonradan kemik iliğine farklılaşır. 

Böylece metafizlerin substantia spongiozası şekillenmiş olur (Hall 1987). 

Epifizlerin enkondral yolla kemikleşmesi, metafizlerinkinden çok daha geç 

gerçekleşmektedir. Yeni doğanlarda çıplak gözle görülebilecek büyüklükte olan ve 

“kemikleşme çekirdeği” de denen merkezi bölgeden başlayarak bütün epifizi 

kaplamaktadır. Bu merkeze “sekonder ossifikasyon merkezi” denmektedir (Moore 

1983, Erbengi ve ark 1987, Cireli 1997, Sağlam ve ark 1997). 
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1. 7. Kemik Büyümesi 

Uzun ve yuvarlak kemikler enine (transversal) büyümeyle kalınlıklarını 

artırırken, boyuna (longitidunal) büyümeyle de boylarını uzatırlar. Longitudinal 

kemik büyümesi; uzun kemiklerin büyüme plakalarındaki kondrositlerin 

proliferasyonu ve diferensiyasyonlarını (Farquharson ve Jefferies 2000, Tachetti ve 

ark 1987), hücre zarı ALP enzimi (Farnum ve Wilsman 1987, Farquharson ve 

Jefferies 2000) ile tip X kollagen sentezi artışı ve tip II kollagen sentezindeki 

yavaşlamanın yanı sıra osteonektin sekresyonunu, vitamin D reseptörlerinin 

ekspresyonunu, matriks veziküllerinin salınımı ve mineralizasyonları (Ohyama ve 

ark 1997) ile kondrositlerin hipertrofilerini ve programlı hücre ölümüyle (apoptozis) 

yıkımlanmalarını kapsayan oldukça karmaşık olaylar zinciri sonucunda gerçekleşir 

(Monsonego ve ark 1993, Germiller ve Goldstein 1997, Erenpreisa ve Roach 1999, 

Farquharson ve Jefferies 2000). 

Epifizeal büyüme plakasında gerçekleşen yukarıdaki olaylar zinciri sonunda 

büyüme plakasındaki kıkırdak dokusunun büyümesi tamamlanmakta ve geçici 

kemikleşme (provizyonal kalsifikasyon) bölgesi olan kalsifiye kıkırdak dokusunun 

yerini tedricen kemik dokusu almaktadır. Diferensiye olan kondrositler, kıkırdağın 

uzamasını düzenli olarak sürdürebilmek için yer değiştirmek zorundadırlar. Eğer bu 

süreç bozulacak olursa, takibeden kemik formasyonu olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bazı araştırıcılar (Cancedda ve ark 1995), hipertrofik kondrositlerin 

kemik hücrelerine dönüştüğünü ileri sürmektedirler. Roach ve ark (1995) göre 

farklılaşmanın son aşamasına gelmiş olan iki kardeş hipertrofik kondrositten biri 

ölürken, diğeri osteoblasta dönüşmektedir. Buna karşın, Farnum ve Wilsman (1987) 

ise, başlangıçta diferensiye olan kondrositlerin apoptozis ile öldüklerini ve bunların 

artıklarının elimine edilmesi ile kemik formasyonunun kemik uçlarına doğru 

ilerlediğini bildirmektedirler. 

Uzun kemiklerin enine büyümesi ise, periostal kemik trabeküllerinin art arda 

eklenip giderek kalınlaşması sonucu gerçekleşmektedir. Kemik uzunlamasına 

büyürken, aynı hızla da enine kalınlaşma devam eder ve böylece orantılı bir şekilde 

büyüme gerçekleşir (Courtin ve ark 1997). 
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1. 8. Büyüme Plakası 

Tibianın orta bölümünü oluşturan ve ilik kanalını (canalis medullaris) 

barındıran kompakt kemik yapısındaki diyafizin her iki ucunda süngerimsi kemik 

yapısındaki metafizler bulunur. Metafizlerin dışında yer alan ve eklem yüzlerine 

bakan kısımlar ise epifizlerdir ki, bu bölgeler hiyalin kıkırdak yapısındaki dıştan 

eklem kıkırdaklarıyla kaplanmıştır. Epifiz ile metafiz arasında yer alan ve uzun 

kemiklerin uzamasından sorumlu olan kıkırdak dokusuna, “büyüme plakası” adı 

verilmiştir (Olsson 1982, Brighton 1985). Çoğu kemikte hem proksimalde hem de 

distalde olmak üzere ikişer adet büyüme plakası bulunurken, metatarsal ve 

metakarpal kemikler ile falanks kemiklerinde birer adet büyüme plakası mevcuttur 

(Olsson 1982). 

En hızlı büyüyen kemikler olan femur ve tibianın büyüme plakalarındaki 

kondrositlerin çoğalma ve diferensiyasyon hızları, bu kemiklerin hem büyüme 

hızlarını ve hem de ulaşabilecekleri uzunlukları belirler. Bu kemikler aynı zamanda 

basınca en fazla maruz kalan kemikler olduklarından, özellikle tibianın proksimal 

büyüme plakası, iskelet sisteminin gelişimini bozan faktörlerden en fazla etkilenen 

bölgedir.  

Büyüme plakasının epifize ya da metafize ait olduğu konusunda yapılan 

tartışmalar kesin bir sonuca ulaşmamıştır. Zira tibianın embriyonik gelişiminin 

başından itibaren gerçekleşen olaylar zinciri dikkate alındığında büyüme plakasının 

“metafizeal büyüme plakası” olarak isimlendirilmesi (Olsson 1982) uygun olmakla 

birlikte; plakanın rezerv zonunun epifiz kıkırdağıyla komşu olması ve onunla devam 

etmesi, “epifizeal büyüme plakası” ifadesinin daha uygun olacağını akla 

getirmektedir. Ancak çoğu araştırcı, tibiadaki büyüme plakalarından proksimaldekini 

“proksimal tibial büyüme plakası”, distaldekini de “distal tibial büyüme plakası” 

olarak adlandırmaktadır.  

Büyüme plakasında yeni kemik doku oluşumu tek yönlü, yani unipolardır. 

Büyüme, ekstremite kemiklerinde proksimal ya da distal yöne doğru, vertabraların 

korpuslarında ise kranial veya kaudal yönlere doğrudur (Olsson 1982). 
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Büyüme plakasında, değişik kondrosit tiplerinin şekillendirdiği farklı zonlar 

bulunur ve her bir zon, farklı diferensiyasyon evrelerindeki kıkırdak hücrelerini 

barındırır (Germiller ve Goldstein 1997). Memeli tibiasındaki büyüme plakasında; 

rezerv zon (dinlenme fazındaki hücrelerin oluşturduğu zon), proliferasyon zonu 

(proliferatif zon), tranzisyonel zon, hipertrofik zon,  dejenerasyon zonu ve 

provizyonel kalsifikasyon zonu (kalsifiye kıkırdak zonu) olmak üzere farklı zonlar 

tanımlanmıştır (Olsson 1982).  

Büyüme plakasındaki epifize komşu olan ilk zon, rezerv zondur. Bu zon 

germinal hücre zonu olarak da isimlendirilmektedir. Bu zondaki hücreler, kemik 

büyümesinden sorumlu olan hücrelerdir. Hücreler yassı olup; bölgenin hücre 

yoğunluğu diğer zonlarla karşılaştırıldığında daha düşüktür (Leach ve Gay 1987, 

Farquharson ve Jefferies 2000). Bu zonun ekstraselüler matriksi diğer zonlara oranla 

daha fazladır ve buradaki hücrelerin sitoplazmaları glikojence oldukça zengindir. 

Elektron mikroskopta bu hücrelerin granüler endoplazmik retikulum bakımından 

(gER) da oldukça zengin oldukları ve aktif olarak protein sentezledikleri 

görülmektedir. Bu hücrelerin; glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PDH), malik 

dehidrogenaz (MDH), fosfoglukozizomeraz (PGIM), alkali fosfataz (ALP) ve asit 

fosfataz (ACP) enzimleri ile total ve inorganik fosfat, kalsiyum klorür, potasyum ve 

magnezyum iyonları bakımından fakir oldukları bildirilmektedir (Olsson 1982, 

Brighton 1985). Bu zonun matriksi, diğer zonlarınkinden daha az miktarda lipid, 

glikozaminoglikan, protein ve polisakkarit içermekte ve düşük lizozomal aktivite 

göstermektedir. Büyüme plakasındaki en yüksek hidroksilpirolin içeren bölge rezerv 

zondur. Bölgenin matriksindeki kollagen iplikler rastgele tertiplenme 

göstermektedirler (Brighton 1985). 

Büyüme plakasındaki her bir kondrosit, rezerv zondan itibaren kademe 

kademe bir sonraki zona doğru ilerler. Nitekim rezerv zondaki yassı kondrositler, 

diferensiye olarak proliferatif zonun yassı-oval kondrosit sütunlarını 

oluşturmaktadırlar. Bu ilerleyişin hızı türlere göre büyük değişiklikler 

göstermektedir. Örneğin,  insanda bu süre yaklaşık 20 gündür (Farquharson ve 

Jefferies 2000).  
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Proliferatif zondaki hücreler oval bir nükleus ile yoğun ve eozinofilik bir 

sitoplazmaya sahiptirler (Brighton 1985, Haynes ve ark 1985, Farquharson ve ark 

1992). Kondrosit sütunları, kemiğin uzun eksenine paralel, yani longitudinal tarzda  

oldukça düzenli sütunlar halinde dizilmişlerdir.  (Farquharson ve Jeffries 2000). Bu 

zon,  büyüme plakasının hücresel yoğunluğu en yüksek olan zonudur (Haynes ve ark 

1985).  Matriks bazofilik olup, kollagen ipliklerden de zengindir. Kollagen iplikler 

ve matriks vezikülleri rastgele dağılmışlardır. Bu zondaki hücrelerin sitoplazmaları 

da glikojence oldukça zengindirler. H
3
-timidin ile yapılan otoradyografik 

çalışmalarda, proliferatif zonda bulunan kondrositlerin bazı özel durumlar dışında, 

büyüme plakasının bölünebilen tek hücre tipi olduğunu ortaya konmuştur (Brighton 

1985, Farquharson ve ark 1992). 

Hipertrofik zon, kondrosit farklılaşmasının son aşamasındaki hücrelerin 

oluşturduğu ve proliferatif zondakinden daha iyi tertiplenmiş hücre sütunlarından 

oluşur. Bu zondaki iri hücreler daha yuvarlaktır ve daha fazla sitoplazmik vakuol 

içerirler. Vakuolasyon metafize doğru daha da artar. Hücreler nükleer 

fragmantasyonu takiben ölürler (Haynes ve ark 1985). Bu zonun matriksi, metafizde 

başlayan ve distale doğru artan mineralizasyon nedeniyle oldukça serttir. Bu zondaki 

hücreler Tip II kollagen, Tip X kollagen ve alkalen fosfataz enzimini sentezlerler 

(Castognola ve ark 1986). Ayrıca bu zonu oluşturan hipertrofik kondrositler, diğer 

kıkırdak hücrelerinin (kondrosit ve kondroblast) sentezlediği “antivasküler invazyon 

faktörü”nü sentezlemezler. Bu faktör, damar endotellerinin proteaz grubu enzimleri 

sentezlemesini baskılayarak, kıkırdak matriksine kan damarlarının invazyonunu 

engellemektedir. Proteazlar, matriksi parçalayan ve damarların doku içinde 

yayılmasını kolaylaştıran bir enzim grubudur. Hipertrofik kondrositler antivasküler 

invazyon faktörünü sentezleyemediklerinden, bu zonda hızlı bir vaskülarizasyon 

gelişerek matriksin mineralizasyonu hızlanır. Hipertrofik kondrositler hayvan türüne 

ve şekillendikleri kemik bölgesine bağlı olarak ya ölürler, ya da osteoblastlara 

dönüşürler. Bundan dolayıdır ki, bu zon oldukça dardır (Hall 1987). 

Memelilerde kemiklerin longitudinal büyüme hızları, hipertrofik 

kondrositlerin proliferasyon hızı ve hacimlerindeki artışlarla belirlenmektedir. Bu 

yüzden, memelilerde kemiğin uzama hızı ile büyüme plakasındaki hipertrofik zonun 
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uzunluğu arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. (Kember ve ark 1990, Germiller 

ve Goldstein 1997,  Farquharson ve Jefferies 2000).  

Hipertrofik zonun orta hattına kadarki bölgede bulunan kondrositlerin 

sitoplazmaları glikojen bakımından oldukça zengin olduklarından güçlü PAS (+) 

reaksiyon vermektedirler. Ancak orta hattın hemen altındaki hücreler bu 

yeteneklerini kaybetmektedirler. Transmisyon elektron mikroskobunda ise, 

hipertrofik zonun ortasına kadarki bölgede lokalize olan kondrositler normal 

görünürler ve sitoplazmik organellerin hemen tamamını içerirler. Metafize 

yaklaştıkça hücreler mitokondriyonları dışındaki diğer sitoplazmik organellerini 

kaybederler ve hücre membranları yoğun bir fragmantasyon gösterir. Sütunun 

dibindeki hücreler öldüklerinden, hipertrofik zon ölü hücrelerin oluşturduğu 

dejenerasyon zonunda sonlanır (Brighton 1985, Farnum ve Wilsman 1987). 

Arka ekstremitelerin kan ihtiyacı 2 ana arterden sağlanmaktadır. Bu arterler 

arteria ischiadica ve A. iliaca externa olup, bölgenin sadece anterior kısmını 

beslerler. A. ischiadica,  A. poplitea kolunu verir ve bu damar da 3 kola ayrılarak A. 

genu suprema, A. tibialis anterior ve A. tibialis medialis’i oluşturur. Bu 3 arter ve 

diğerleri tibia’nın anterior kısmını çevreler ve tibia’nın proksimal metafizi ile 

epifizini besleyen küçük besleyici damarları gönderirler (Howlett ve ark 1984). 

Büyüme plakası birbirlerinden bağımsız iki intraosseöz vasküler kanal tarafından 

beslenmektedir. Bu vasküler kanallar arasında olgun ve hipertrofik kondrositlerden 

oluşan ince bir avasküler zon bulunur. Epifiz ve metafizden gelen damarlar 

perikondral ve periostal bölgede, kemik dışında birbirleriyle anostomoz yaparlar.  

Her ne kadar, kıkırdak dokusunun kan damarı içermediği ifade edilse de, bu 

düşünce soluk borusundaki kıkırdak halkalar ve eklem kıkırdağı için gerçerlidir. 

Çoğu hayvan türünün büyüme plakasındaki kıkırdak dokusunda vasküler kanallar 

bulunmaktadır. (Haynes ve ark 1985). 

Büyüme plakasının kan damarları, plakanın genişlemesi ve kemiğin 

büyümesinin regülasyonunda hayati bir role sahip olmaları yanında, uzun kemiklerin 

belli hastalıklarının patogenezisinde de önemli roller oynamaktadırlar (Howlett ve 

ark 1984).  
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Bu çalışmanın amacı puberte dönemindeki sıçanların tibial büyüme plakları 

üzerine nandrolon'un etkilerini belirlemektir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2. 1. Gereç 

Çalışma başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik 

Kurulu (SÜVFEK)’ndan 23.12.2009 tarih ve 2009/76 sayılı kararı ile onay alındı. 

Araştırmada Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nden temin edilen 30 günlük 28 adet laboratuvar ratı (Spraque Dawley) 

kullanıldı (14 erkek 119,13±11,28 gr, 14 dişi 108,13±7,65 gr). Yirmisekiz adet rat 

kontrol ve deney grupları olmak üzere iki eşit gruba (n:14; 7 erkek, 7 dişi) ayrıldı. 

Ratlar bir kafeste en fazla 4 adet ve aynı cinsiyette olmak üzere ayrı ayrı standart 

kafeslere konuldu, 4 hafta süreyle ticari pelet yemle beslendi. Yem ve su ad libitum 

verildi. Ratların tutulduğu ortam sıcaklığı 25 
o
C, nem oranı ise %52 olarak ayarlandı. 

Kontrol grubundaki ratlara herhangi bir işlem yapılmazken; deney grubundaki 

hayvanlara 4 hafta süreyle, haftada 5 gün boyunca (hafta içi günler) günde 10 mg/kg 

dozda nandrolon (Nandrolone Decanoate
® 

Enj. Norma Hellas SA, Menandrou, 

Yunanistan) intraperitoneal olarak enjekte edildi.   

2. 2. Yöntem 

Deneme sonunda ratlar intraperitoneal pentobarbital (nembutal sodyum, 

Abfar) ile ötenazi edilerek, sol tibianın büyüme plakları bölgesi dikkate alınarak 

kemik doku örnekleri alındı ve tespit edilmek üzere % 10’luk nötral formalin sıvısına 

bırakıldı, tespiti yapılan dokular Na EDTA ile dekalsifiye edildikten sonra rutin takip 

ve blokaj işlemleri gerçekleştirildi. Hazırlanan parafin bloklardan 6 µm kalınlığında 

kesitler alındı. Kesitler  Safranin O boyama yöntemiyle boyandı (Culling ve ark., 

1985). 

Elde edilen herbir preparattan 4 adet büyüme plağı resmi (DFC 320 kamera 

ataşmanlı Leica DM 2500) çekildi. Çekilen her resimde 10 farklı bölgeden rezerv, 

proliferatif ve hipertrofik bölgelerin Leica IM 50 paket programı ile ayrı ayrı 

ölçümleri yapılarak kaydedildi (Şekil 1). 
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Şekil 2.1. Büyüme plağı bölgesi, A: rezerv zon, B: proliferatif zon, C: hipertrofik 

zon, D: ossifikasyon zonu. Safranin O boyama. 

2. 3. İstatistiki Analizler 

Araştırma sonunda tüm gruplara ait verilerin aritmetik ortalamaları ve 

standart hataları ile gruplar arası farklılıklar 'Independent-t' testi ile ve SPSS 17.0 

paket programından faydalanılarak belirlendi (SPSS, 2008). 
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3. BULGULAR 

Kontrol ve deney grubu ratlara ait tibial büyüme plaklarının histometrik 

ölçümleri aşağıda tablolar halinde verildi (tablo 1-5). Cinsiyet farkı gözetmeksizin 

yapılan değerlendirmede (tablo 1); rezerv zon ile birlikte proliferatif zon alanının 

istatistiksel olarak önemli oranda daraldığı, hipertrofik zonda da daralma olmakla 

birlikte bu daralmanın istatistiksel öneme haiz olmadığı gözlendi.  

Çizelge 3.1. Kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı bölgelerinin 

histometrik ölçüm sonuçları (µm). 

Gruplar (n=14) Rezerv zone 

 ( ±S ) 

Proliferatif zone 

 ( ±S ) 

Hipertrofik zone 

 ( ±S ) 

Kontrol 31,45±0,44* 103,62±3,19* 133,93±5,86
-
 

Deney 27,63±1,25* 85,39±4,15* 117,83±6,35
-
 

*: Aynı sütundaki gruplar arasındaki fark önemlidir P<0,05; 
-
: aynı sütundaki gruplar arasındaki fark 

önemli değildir P>0,05. 

 

Şekil 3.1. Kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı bölgelerinin 

histometrik ölçüm sonuçları. 

Verilerin sadece erkek ratlarla ilgili sonuçları (tablo 2) dikkate alındığında; 

hem rezerv hem de proliferatif zonu oluşturan alanların istatistiki olarak (P<00,05) 



27 

 

daraldığı, hipertrofik zon alanının ise daralma olmakla birlikte bu daralmanın 

istatistiki açıdan önemli olmadığı (P>0,05) gözlendi.  

Dişilerde yapılan ölçüm sonuçlarında (tablo 3) ise; her üç bölge alanında da 

daralma olmasına rağmen proliferatif zon alanındaki daralmanın istatistiksel olarak 

önemli olduğu gözlendi (P<0,05). 

Çizelge 3.2. Erkek ratların kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları (µm). 

Gruplar (n=7) Rezerv zone 

 ( ±S ) 

Proliferatif zone  

( ±S ) 

Hipertrofik zone 

( ±S ) 

Kontrol 30,96±0,75* 103,49±5,31* 129,36±11,19
-
 

Deney 24,57±1,37* 78,33±7,02* 105,15±10,69
-
 

*: Aynı sütundaki gruplar arasındaki fark önemlidir P<0,05; 
-
: aynı sütundaki gruplar arasındaki fark 

önemli değildir P>0,05. 

 

Şekil 3.2. Erkek ratların kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları. 
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Çizelge 3.3. Dişi ratların kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları (µm). 

Gruplar (n=7) Rezerv zone 

( ±S ) 

Proliferatif zone 

( ±S ) 

Hipertrofik zone 

( ±S ) 

Kontrol 31,93±0,42
-
 103,74±3,98

*
 138,51±4,06

-
 

Deney 30,70±1,32
-
 92,46±3,00

*
 130,52±2,64

-
 

*: Aynı sütundaki gruplar arasındaki fark önemlidir P<0,05; 
-
: aynı sütundaki gruplar arasındaki fark 

önemli değildir P>0,05. 

 

Şekil 3.3. Dişi ratların kontrol ve deney gruplarında büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları. 

Kontrol grubu ratların tibial büyüme plaklarının farklı zonlarında yapılan 

ölçüm sonuçları dişi ve erkeklerde birbirine benzer sonuçlar gösterdi (tablo4). Ölçüm 

yapılan her üç bölgede de farklı cinsiyetlerde değerler arasında istatistiksel olarak 

farklılık gözlenmedi (P>0,05). Deney grubu ratların tibial büyüme plaklarının farklı 

zonlarında yapılan ölçüm sonuçlarında ise rezerv zon yüksekliğinin erkeklerde 

dişilerden istatistiksel olarak önemli oranda düşük (P<0,05) olduğu; diğer zonların 

yüksekliğinin de erkeklerde daha düşük olduğu ancak bu düşüklüğün istatistiksel 

olarak önemli olmadığı (P>0,05) görüldü. 
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Çizelge 3.4. Kontrol grubu erkek ve dişi ratlarda büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları (µm). 

Gruplar (n=7) Rezerv zone 

 ( ±S ) 

Proliferatif zone 

 ( ±S ) 

Hipertrofik zone 

 ( ±S ) 

Dişi 31,93±0,42
-
 103,74±3,98

-
 138,51±4,06

-
 

Erkek  30,96±0,75
-
 103,49±5,31

-
 129,36±11,19

-
 

-
: aynı sütundaki gruplar arasındaki fark önemli değildir, P>0,05. 

 

Şekil 3.4. Kontrol grubu erkek ve dişi ratlarda büyüme plaklarının farklı bölgelerinin 

histometrik ölçüm sonuçları. 

Çizelge 3.5. Deney grubu erkek ve dişi ratlarda büyüme plaklarının farklı 

bölgelerinin histometrik ölçüm sonuçları (µm). 

Gruplar (n=7) Rezerv zone 

 ( ±S ) 

Proliferatif zone  

( ±S ) 

Hipertrofik zone 

( ±S ) 

Dişi 30,70±1,32* 92,46±3,00
-
 130,52±2,64

-
 

Erkek  24,57±1,37* 78,33±7,02
-
 105,15±10,69

-
 

*: Aynı sütundaki gruplar arasındaki fark önemlidir P<0,05; 
-
: aynı sütundaki gruplar arasındaki fark 

önemli değildir P>0,05. 
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Şekil 3.5. Deney grubu erkek ve dişi ratlarda büyüme plaklarının farklı bölgelerinin 

histometrik ölçüm sonuçları. 

 

Şekil 3.6. Kontrol grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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Şekil 3.7. Kontrol grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 

 

Şekil 3.8. Kontrol grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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Şekil 3.9. Kontrol grubu dişi ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 

 

Şekil 3.10. Kontrol grubu dişi ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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Şekil 3.11. Kontrol grubu dişi ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 

 

Şekil 3.12. Deney grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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Şekil 3.13. Deney grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 

 

Şekil 3.14. Deney grubu erkek ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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Şekil 3.15. Deney grubu dişi ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 

 

Şekil 3.16. Deney grubu dişi ratlardan alınan epifizeal büyüme plakası kesiti. 

Safranin O boyama. 
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4. TARTIŞMA 

Androjenik ve anabolik etkiye sahip olan testosteron, yaşamın değişik 

evrelerinde farklı fonksiyonlara sahiptir (Özdemir ve Gültürk 2008). Örneğin, 

embriyonik dönemde sekizinci haftadan sonra ürogenital organlar ile dış genital 

organların farklılaşmasında (virilizasyon) (Wilson 1996, Bökesoy ve ark 2000, 

Dökmeci 2000, Özdemir ve Gültürk 2008), pubertada sekonder seks karakterlerinin 

kazanılmasında, yetişkin erkeklerde ise kas kitlesinin artışı, seksüel fonksiyonlar, 

eritropoez, plazma lipidlerinin ve kemik metbolizmasının düzenlenmesi gibi birçok 

fizyolojik olayda önemli rol üstlenmektedir (Bardin 1996, Kutsal 1998, Kayaalp 

2005, Özdemir ve Gültürk 2008).  

Büyüme plağı büyüme evresinde uzun kemiklerin epifiz ile metafizleri 

arasında yerleşmiş kıkırdak tabakadır. Longitüdinal kemik büyümesi endokondral 

kemikleşme yoluyla epifizeal büyüme plakalarında meydana gelir (Hunziker 1994). 

Memelilerde büyüme plakaları rezerv, proliferatif ve hipertrofik zonlar olmak üzere 

3 temel kattan meydana gelir. Rezerv zondaki kondrositler kıkırdak matriks 

yatağında düzensiz bir şekilde dağılmış olarak yerleşmişlerdir. Proliferatif ve 

hipertrofik zonlardaki kondrositler ise kemiğin uzun eksenine paralel kolonlar 

oluşturacak şekilde düzenli yerleşim gösterirler (Hunziker 1994). Proliferatif zondaki 

hücreler bölünme özellikleri açısından aktif hücreler olup endokondral kemik 

oluşumunda önemli rol oynarlar (Kember ve Walker 1971). Hipertrofik zon da 

endokondral kemik oluşumunda anahtar rol oynar. Hipertrofik kondrositler epifizin 

en uç noktasında proliferatif zon kondrositlerinin farklılaşmalarıyla şekillenir. Bu 

hücreler bölünmeden büyüyerek kemiklerin büyümesine önemli katkı sağlar (Breur 

ve ark 1991). Hipertrofik zon aynı zamanda vaskülarizasyonu artırarak kemikleşmeyi 

ve kemik hücrelerinin invazyonunu başlatır (Abad ve ark 1999, 2002). 

Abad ve ark (2002) rezerv zon kıkırdağının epifizeal büyüme plakalarında 

endokondral kemik oluşumuna önemli katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Buna 

sebep olarak; rezerv zonun proliferatif zon kondrositlerini şekillendirecek kök hücre 

benzeri hücreler içerdiğini, rezerv zonun “growth plate-orienting faktör” (GPOF-

proliferatif zon kondrositlerinin proliferatif hücre kolonları oluşturmasına rehberlik 

eden faktör) ürettiğini ve rezerv zonun ayrıca proliferatif zon kondrositlerinin 
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terminal farklılaşmasını engelleyen morfojen salgılayabileceğini ve böylece 

proliferatif ve hipertrofik zonların organizasyonunda kısmi sorumlu olabileceğini 

belirtmişlerdir (Abad ve ark 2002).  

Memelilerde kemiklerin longitudinal büyüme hızları, hipertrofik 

kondrositlerin proliferasyon hızı ve hacimlerindeki artışlarla belirlenmektedir. Bu 

yüzden, memelilerde kemiğin uzama hızı ile büyüme plakasındaki hipertrofik zonun 

uzunluğu arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. (Kember ve ark 1990, Germiller 

ve Goldstein 1997, Farquharson ve Jefferies 2000).  

Tibial büyüme plaklarında ayırt edilen rezerv, proliferatif ve hipertrofik 

zonlarda erkek dişi ayrımı olmaksızın kontrol ve deney gruplarını karşılaştırmak 

amacıyla yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar tablo 1’de görülmektedir. Rezerv 

zonun kontrol grubunda ortalama 31,45 µm, deney grubunda ise bu değerin 27,63 

µm olduğu belirlenmiştir. Bu veriler nandrolonun rezerv zon hacminde önemli 

düşüşe neden olduğunu göstermektedir. Abad ve ark (2002) in vivo şartlarda 

proliferatif ve hipertrofik zonları çıkardıkları tavşanlarda bir hafta gibi kısa süre 

içinde çıkarılan bu zonların önemli oranda tamamlandığını gözlemişlerdir. Aynı 

çalışmada (Abad ve ark 2002), rezerv zonun proliferatif zondaki kondrositleri 

doğuran kök hücreler içerdiği; bu bölgenin proliferatif zondaki kondrositlerin 

farklılaşmalarını tamamlamasını engelleyen maddeler üretebileceği bildirilmiştir. 

Proliferatif zonun uzunluğu kontrol grubunda ortalama 103,62 µm, deney grubunda 

ise 85,39 µm olarak ölçülmüştür. Hipertrofik zon uzunlukları ise kontrol grubunda 

ortalama 133,93 µm, deney grubunda 117,83 µm olarak ölçülmüştür. Bu değerler 

Abad ve ark (2002)’nın belirttiği rezerv zonun proliferatif ve hipertrofik zonların 

oluşumu üzerine önemli etkisinin olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Sadece erkek ratlara ait ölçümler dikkate alındığı zaman büyüme plakalarının 

rezerv ve proliferatif zonlarının deney gruplarında kontrol grubuna göre istatistikî 

açıdan önemli derecede farklılıklar ile düşüş gösterdiği hipertrofik zonda da düşüş 

olduğu ancak bu düşüşün istatistikî açıdan önemli olmadığı gözlenmiştir. Wiren 

(2005) kemik oluşumu üzerine androjenlerin etkilerini; kortikal kemiklerde 

periosteal yüzeyde artışa, endosteal yüzeyde azalmaya; trabeküler kemik oluşumu 

açısından hacim, çap ve trabekül sayısını artırırken trabekül aralığı ile kalınlığını 



38 

 

azalttığını belirtmiştir. Çocukluk dönemlerinde ve gelişme aşamalarında da kemik 

gelişiminin trabeküler yoğunluğun artışı ve korteks kalınlığının artışı östrojen ve 

androjenlere bağlı olarak farklı olabileceği bildirilmiştir. Androjen yetersizliğinin 

kemik kütle oluşumunu olumsuz etkileyeceği de belirtilmektedir (Wiren, 2005). 

Dışarıdan alınan extra androjenlerin ise epifiz plağının erken dönemde kapanmasına 

bağlı olarak kemiklerde longitudinal büyümenin engelleneceğine işaret edilmektedir 

(Hoffman, 2006). Ornoy ve ark (1994), 3 haftalık farelerde yaptıkları çalışmada 1 

µg/g vücut ağırlığı dozunda testosteron enjeksiyonunun erkek farelerde kemik 

ağırlığını ve epifiz hacmini önemli oranda azalttığını göstermişlerdir. El Baradie ve 

ark (2012), dışarıdan verilen DHT’nin erkek ratların büyüme plakalarında 9 dakika 

içinde gözlenebildiğini dolayısıyla cinsiyete özel olarak büyüme plağı kondrositlerini 

düzenlediğini belirtmişlerdir (El Baradie, 2012). Olney ve ark (2004), büyüme 

plakalarındaki kondrositlerin proliferasyonunun büyüme ile ilişkili büyüme plağının 

önemli bir parçası olduğunu belirtmişler; genç insanlarda büyüme plağı 

kondrositlerinin proliferasyonunu IGFs, TGF-B, PDGF ve düşük dozda östradiolün 

uyardığı; androjenler, BMPs ve yüksek doz östradiolün inhibe ettiğini 

göstermişlerdir. 

Sadece dişiler ile ilgili değerler dikkate alındığında nandrolon uygulamasının 

tibial büyüme plakalarının rezerv zonunda önemli bir değişiklik oluşturmadığı; 

ortalama proliferatif zon uzunluğunun deney grubunda önemli oranda (P<0,05) 

azaldığı; Hipertrofik zonda da deney grubunda azalma olduğu ancak bu azalmanın 

istatistiki açıdan önemli olmadığı (P>0,05) görülmüştür. Büyüme plağı üzerine 

androjenlerin etkileri üzerine yapılan çalışmalar (Van Der Eerden ve ark 2002, 

Vanderschueren ve ark 2004, Wiren ve Orwoll 2010) androjenlerin dişilerde 

longitudinal kemik büyümesi, kemik kütle oluşumu ve kemik yoğunluğu üzerine 

önemli katkılarının olduğunu ortaya koymaktadır. Lök ve Yalçın (2010), nandrolon 

uygulamasının dişilerde femur uzunluğunu önemli oranda (P<0,05) azalttığını 

belirtmişlerdir. Lebovitz ve Eisenbarth (1975) androjenlerin uzun kemiklerin 

büyümesi, kondrositlerin olgunlaşması ve metafizeal kemikleşmeyi uyarıcı etkiye 

sahip olduğunu bildirirken; Wiren ve Orwoll (2010), androjenlerin yüksek 

konsantrasyonlarının büyüme plağının yaşlanmasını hızlandıracağını ve büyüme 

potansiyelini azaltacağını bildirmektedirler. 
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Erkek ve dişilerde endokrin sistem hem morfolojik hem de fizyolojik açıdan 

farklılıklar göstermektedir. Androjenlerin hem erkeklerde hem de dişilerde kemik 

gelişimi ve kemik kütlesi oluşumu üzerine önemli etkilerinin olduğu vurgulanmıştır. 

Androjenlerin iskelet sistemine yaptıkları etkilerle; büyüme plağının olgunlaşmasını 

ve kapanmasını etkilediği; trabeküler ve kortikal kemik kütle oluşumunun 

düzenlenmesine aracılık ettiği bildirilmektedir (Wiren 2004, 2005). 

Kontrol grubu erkek ve dişi ratlarda gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. 

Doğal testosteron ve östrojen puberte sonuna kadar longitudinal büyüme üzerine 

uyarıcı etkilerini devam ettirirken; özellikle dişilerde yaşa bağlı olarak testosteron 

azlığına bağlı olarak kemiklerde osteoporoza kadar giden gelişmeler görülmektedir. 

Bu dönemde dişilere yapılacak testosteron ilavesi kemik yoğunluğunda, kemik 

kütlesinde azalma ve osteoporoz gibi gelişmelerin önlenmesi sağlanabilir. 

Deney grubu erkek ve dişi ratların büyüme plakaları ölçümlerine göre; rezerv 

zon uzunluğunun erkeklerde dişilere oranla önemli ölçüde (P<0,05) azaldığı; 

proliferatif zon ile hipertrofik zonların uzunluğunun da erkeklerde daha az olduğu bu 

azalmanın istatistiki açıdan önemli olmadığı görülmüştür. Bu veriler erkeklerde 

epifizeal büyüme plakalarının dişilere göre yüksek dozdaki androjenlerden daha çok 

etkilendiklerini göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Androjenler iskelet sisteminin sağlıklı gelişimi ve osteoblast, osteosit, 

osteoklast ve pluripotent kök hücrelerin farklılaşması üzerine önemli katkılar 

yaparlar. Androjenlerin bu etkileri özellikle büyüme dönemlerinde daha belirgindir. 

Östrojenlerden farklı olarak androjenler longitudinal kemik büyümesini, 

kondrositlerin olgunlaşmasını ve metafizeal kemikleşmeyi artırırken; yetersizliği 

bunları yavaşlatır.  

Bu çalışmanın sonuçlarından da anlaşılacağı gibi yüksek androjen 

konsatrasyonları ya da yüksek doz nandrolon enjeksiyonu büyüme plakalarının 

yaşlanmasını hızlandırabilecek, kemiklerin büyüme potansiyelini azaltabilecektir. 

Nandrolonun gelişme dönemlerinde ve/veya uzun süreli kullanımı epifizeal 

büyüme plakasının erken kapanmasına ve sonuçta büyümenin durmasına neden 

olabilecektir. 

Nandrolon ya da başka androjenlerin doktor kontrolü olmadan tıbbi amaçlar 

dışında kullanılmaması sağlıklı gelişme ve sağlıklı nesiller için oldukça önemlidir. 
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