LANGTIDSMISBRUK AV ANABOLE
ANDROGENE STEROIDER –
EFFEKTER PÅ HJERTE OG KAR
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om en steroidbrukende kroppsbygger med
venstre ventrikkelhypertrofi (3). De neste
årene fulgte kasuistikker på løpende bånd,
der en rekke kardiovaskulære hendelser
assosieres med AAS-bruk, eksempelvis
myokardinfarkt (4-16), prematur koronarsykdom (17-19), venstre ventrikkelhypertrofi
og kardiomyopatilignende tilstander (13,
20-25), cerebrovaskulære hendelser (20,
26-30), redusert venstre ventrikkelfunksjon
(25, 31-33), atrieflimmer (34, 35), arteriell
trombose (33, 36-38), lungeembolisme
(39, 40), hjertetransplantasjon (41) og
flere om plutselig død (42-48). En svensk
autopsistudie fra 2000 (49) har fått mye
oppmerksomhet. Rettslig obduksjon av
steroidmisbrukere som hadde dødd enten
som følge av drap eller suicid avdekket
patologiske funn i 12 av 34 hjerter, i form av
både venstre ventrikkelhypertrofi, fibrose
og koronarsykdom. Til tross for økt oppmerksomhet mot skadelige effekter av AAS
og en økende kunnskapsmengde er det til
dags dato ingen prospektive intervensjonelle studier av langtids-kardiovaskulære
effekter av AAS-misbruk. Av etiske grunner
vil heller ikke en slik studie kunne gjennomføres. Et mindre antall prospektive studier er
publisert, men alle er gjort over en kortere
tidsperiode, AAS-dosene er relativt små og
de reflekterer ikke «den virkelige verden»
innenfor f.eks. kroppsbygging.
Til tross for de mange rapportene
og hendelsenes alvorlighet må man fra en
rent vitenskapelig synsvinkel ta hensyn
til den store populasjonen av brukere og
erkjenne at det fortsatt gjenstår å bevise
at de beskrevne assosiasjonene er mer
enn tilfeldige observasjoner. Likevel, et
overveldende antall publikasjoner reiser
en sterk mistanke om, og noen vil nok si
indirekte bevis for, at langtidsmisbruk av

Bruk av anabole androgene steroider (AAS)
har i løpet av de sist drøyt 20 årene vokst
til å bli et betydelig misbruksproblem i den
vestlige verden. Selv om utstrakt bruk først
ble oppfattet som et amerikansk fenomen,
er det dessverre sterke holdepunkt for
at også Norge har høy prevalens av
steroidmisbruk (1). Allerede tidlig på 70-tallet forekom bruk av AAS i idrettsmiljøer,
men det var først på 80-tallet at bruken
spredte seg til populasjonen for øvrig. I dag
er majoriteten av misbrukere ikke konkurrerende idrettsutøvere, men typisk unge til
middelaldrende menn som bruker medikamentene for å øke sitt selvbilde gjennom økt
muskelmasse og atletisk utseende. I USA er
det anslått at så mange som 2,9-4 millioner
personer i alderen 13-50 år har brukt AAS
og at hele 1 million har opplevd avhengighet
(2).
AAS fremmer muskelvekst gjennom
økt proteinsyntese og reduserer restitusjonstiden etter hard trening. I tillegg til det
endogene kjønnshormonet testosteron og
en del andre endogene androgene hormoner utgjøres gruppen medikamenter av syntetiske stoffer som er strukturelt beslektet
med testosteron. Forsøk på å modifisere
testosteronmolekylet til et rent anabolt virkende produkt uten de androgene effektene
(de maskuline), har ikke lyktes. Gruppen
omtales derfor i litteraturen som AAS, heller
enn anabole steroider.
I de siste to til tre dekadene har det
vært økende oppmerksomhet rettet mot
mulige skadelige effekter på hjertet ved
misbruk av AAS. Denne oppmerksomheten
har blitt fyrt opp av en rekke kasuistiske
publikasjoner om til dels dramatiske kardiovaskulære hendelser mer eller mindre
åpenbart koblet til bruk av AAS, noen av
dem også med dødelig utfall. Den første
publiserte kasuistikken skriver seg fra 1986,

29

hjerteforum

N° 3/ 2017/ vol 30

studien av AAS-brukere og kardiale effekter
publisert i Circulation (71). Til en tverrsnittstudie ble det ble rekruttert 140 erfarne
«recreational weight lifters» i alderen
34-54 år, hvorav 86 hadde brukt AAS med
kumulativ varighet mer enn to år. Det var 54
ikke-brukere. Brukergruppen hadde signifikant lavere ejeksjonsfraksjon (EF) og lavere
E’ enn ikke-brukerne, redusert longitudinell
strain, økte veggtykkelser og økt venstre
ventrikkelmasse. Funnene av redusert EF
og longitudinell strain var nesten utelukkende drevet av brukere «on-drugs» (en
subgruppe var AAS brukere «off-drugs» på
inklusjonstidspunktet), noe forfatterne tok
til inntekt for at den reduserte systoliske
venstre ventrikkelfunksjonen var dynamisk
relatert til brukermønsteret av AAS. Dette
i kontrast til diastolisk funksjon, som var
redusert i både «on-»- og «off-drug»-gruppene. AAS-brukerne hadde også signifikant
økt venstre ventrikkelhypertrofi, og graden
av denne var direkte relatert til funksjonell
svekkelse, både diastolisk og systolisk. I den
samme studien ble det også gjort koronar
CT-angiografi, og AAS-brukerne hadde
signifikant høyere koronarplakk-volum.
Alvorligheten av arteriosklerotisk sykdom
var sterkt assosiert med kumulativ livslangt
AAS-bruk.
Det synes trygt å fastslå at AAS
fører til morfologiske og funksjonelle
forandringer i hjertet. Dette omfatter a)
en tendens til å skape myokardhypertrofi,
dominerende septalt, b) en mulig økning av
kammerdiametere, men ikke så manifest

AAS har skadelige og potensielt livstruende
kardiovaskulære effekter.

Hjertets struktur og
funksjon

Effekter av AAS på hjertets struktur og
funksjon er undersøkt i en rekke ekkokardiografiske studier (50-63), de første fra
siste halvdel av 80-tallet. Med betydelig
teknologisk utvikling av metoden har man
etter hvert kunnet oppnå svært mye høyere
sensitivitet og spesifisitet i undersøkelsene.
De tidlige studienes dårlige undersøkelsesmetoder forklarer nok hvorfor mange
av dem kom ut med sprikende resultater.
De seneste ekkokardiografiske studiene av
langtidsmisbrukere av AAS, bl.a. med bruk
av vevsdoppler, har ikke levnet noen særlig
tvil om funnene. Til sammen er det gjort et
drøyt 30-talls ekkokardiografiske studier,
og samlet er det over tid produsert en del
motstridende resultater.
Av nyere ekkokardiografiske studier
av AAS-brukere, der moderne modaliteter
er anvendt, er det ganske sammenfallende resultater når det gjelder diastolisk
og systolisk funksjon (64-68), og blant
brukerne av AAS er førstnevnte i alle disse
studiene signifikant svekket. Data fra de
samme studiene og fra to MR cor-studier
av AAS-brukere (69,70) indikerer alle at
steroidene fører til en form for kardiomyopati karakterisert ved redusert diastolisk og
også redusert systolisk funksjon av venstre
ventrikkel. I mai 2017 ble den hittil største

Figur 1. 25 år gammel styrkeløfter på høyt nivå som aldri har brukt anabole androgene steroider.
Normale veggtykkelser (bildet til venstre).
37 år gammel kroppsbygger med mangeårig bruk av anabole androgene steroider. Hypertrofi av
venstre ventrikkel (bildet til høyre).
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dilatasjon beregnet, og sublingual nitroglyserin ble gitt for måling av endoteluavhengig vasodilatasjon. Det ble ikke sett noen
forskjell mellom kroppsbyggergruppene,
men sammenlignet med kontrollgruppen
hadde de reduserte responser, men signifikant bare når det gjaldt endoteluavhengig
vasodilatasjon. Lignende funn ble gjort i en
annen studie med et litt annet design (89),
men i denne var det den endotelavhengige
vasodilatasjon som i brukergruppen ble
funnet å være signifikant svekket. Dette
funnet ble også gjort i en senere studie fra
2013 (90). En annen human studie fra 2006
(91) viste signifikant svekkelse bare for den
endoteluavhengige vasodilatasjon.
I sum, også når man tar med
eksperimentelle dyremodeller, er det funnet
negative effekter på både endotelavhengig
og –uavhengig vasodilatasjon, men funnene
er ikke entydig reproduserbare. Om dette
skyldes tilfeldigheter, modellsvakheter eller
andre ting er uklart. En viss grad av reversibilitet ser ut til å være et mer konsistent
funn. Det er spekulert i at endoteldysfunksjon hos brukere kan være relatert til lav
HDL-kolesterol eller muligens som en
direkte effekt av AAS på vasoreaktivitet.

som hos utholdenhetsidrettsutøvere, c)
utvilsomme endringer i ventrikulær relaksasjon som ved diastolisk dysfunksjon, påvist
ved pulset vevsdoppler, og d) subklinisk
kompromittert kontraktil funksjon i venstre
ventrikkel, som regel bare detekterbart ved
moderne ekkokardiografiske metoder.

Blodtrykk

Selv om hypertensive effekter av AAS ofte
er rapportert fra brukermiljøene, er det
vitenskapelige grunnlaget for en slik effekt
mangelfull. Dyremodeller har til en viss
grad vist hypertensive effekter av AAS, og
en rekke teorier om mulige virkningsmekanismer er lansert (72-79). Humane data
er imidlertid mindre overbevisende og en
samlet bevisbyrde taler mot noen særlig
hypertensiv effekt av AAS (54, 55, 57, 58,
61-63, 80-87). De fleste studiene av hypertensive effekter er små og typisk tverrsnittsstudier. De fleste av dem er gjort som en del
av en bredere studie der andre aspekter ved
AAS-misbruk er undersøkt, eksempelvis
effekter på lipidprofil eller som en del av en
ekkokardiografisk studie. Noen av studiene
viser en svak økning i systolisk trykk, andre
viser en svak økning av diastoliske trykk og
mange viser ingen effekt i det hele tatt. Ved
funn av hypertensive effekter ser det til å
være full reversibilitet bare måneder etter
opphør av steroidbruk.
En forsiktig konklusjon basert på den
samlede bevismengde vil være at AAS kan
indusere en mild, men forbigående økning i
blodtrykk. Den kliniske betydningen av dette
må antas å være beskjeden.

Koronar kalsifisering

Prematur koronarsykdom blant misbrukere
av AAS er presentert i en rekke kasuistiske
publikasjoner (4-19). To studier har med
computertomografi påvist økt kalsifisering
blant brukere. I den første, fra 2006 (92),
ble 14 profesjonelle kroppsbyggere i alderen
28 til 55 år undersøkt. De hadde brukt AAS
i gjennomsnittlig 12,6 år. Av de 14 hadde 7
økt kalsium-score i koronararteriene. Ut fra
tidligere store populasjonsbaserte studier
(93, 94) skulle det forventede antallet i
denne aldersgruppen vært 3. Ingen av brukerne hadde symptomer på koronarsykdom,
og ved ekkokardiografi hadde alle ejeksjonsfraksjon innenfor det normale. I Baggish et
als tverrsnittsstudie fra 2017 (71) ble det
i tillegg til omfattende ekkokardiografisk
undersøkelse gjort computertomografisk
koronarangiografi der 84 AAS-brukere ble
sammenlignet med 53 ikke-brukere, alle
«recreational weight lifters» i alderen 34-54
år. Brukervarighet var minst to akkumulerte
år. AAS-brukerne hadde signifikant høyere plakk-volum enn ikke-brukerne, og det

Vaskulær reaktivitet og
vaskulær funksjon

Kasuistiske rapporter om hjerteinfarkt og
plutselig død uten påviselig koronarsykdom
blant AAS-brukere har bl.a. ledet til teorier
om vasospasme og endoteldysfunksjon
som forklaring på disse hendelsene. Det er
veldig få humane studier som omhandler
dette. I en australsk studie fra 2001 (88)
sammenlignet man 10 AAS-brukere med 10
ikke-brukere, alle kroppsbyggere, og med
en ikke-trenende kontrollgruppe. Vasoreaktivitet var en av flere egenskaper som ble
undersøkt. Som uttrykk for endotelavhengig vasodilatasjon ble blodstrøm-mediert
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annen studie (101) ble det
påvist en signifikant økning
av blodplatenes tromboxan
A2-reseptor-tetthet og
en økning i aggregasjons
respons etter to injeksjoner
med testosteron cypionate
200 mg i.m. på 16 friske
individer. Hva gjelder det
hemostatiske og fibrinolytiske system er bildet
ganske uklart da resultater
fra flere studier er til dels
motstridende. Litteraturen
tilsier at AAS har visse
hyperkoagle effekter, men
utstrekningen er uviss, og
i tillegg kommer at AAS
også ser ut til å ha visse
fibrinolytiske, altså beskyttende, effekter. Stanozolol
(som for øvrig ble påvist
hos sprinteren Ben Johnson
Figure 2. Computertomografi-bilde som viser utbredt kalsifisering av
under OL i Seoul i 1988)
koronararteriene til en 48 år gammel kroppsbygger som har brukt anabole
androgene steroider i mange år
f.eks., ble på et tidspunkt
tiltenkt å ha beskyttende
effekt mot venøs tromboembolisme da steble funnet en sterk assosiasjon mellom
roidet økte nivået av plasminogenaktivator
livslangt akkumulert AAS-bruk og alle målte
og plasminogen. Den kliniske nytten viste
parametere for patologiske koronarforandseg å være fraværende (bl.a. undersøkt for
ringer (plakk-volum, Agatston score, antall
postoperativ dyp venetrombose etter abdopatologiske kar og grad av patologiske
minalkirurgi (102)). Studier av hemostase
karforandringer).
hos AAS-brukere er nesten helt fraværende.

Blodplatefunksjon og
hemostase

Lipider

De best dokumenterte kardiovaskulære
effekter av AAS er antagelig effekten på
lipoproteiner. De siste 30 årene har gitt
mangfoldige publikasjoner av lipoproteinendringer under AAS-bruk, og for en gangs
skyld er resultatene for en stor del sammenfallende. Langtidseffektene av disse
endringene er imidlertid fortsatt ikke kjent.
Epidemiologiske studier av den generelle
befolkning har dokumentert en sterk sammenheng mellom nivåer av LDL-kolesterol
og insidens av aterosklerotisk hjertesykdom
(103). Det er også vist sammenheng mellom lave nivåer av HDL-kolesterol og risiko
for kardiovaskulære hendelser (104, 105).
Multivariatanalyser har vist at forandringer
i HDL-kolesterolnivåer er en uavhengig prediktor av aterombyrde (106). HDL promoterer revers kolesteroltransport fra arteri-

Tross en rekke enkeltstående rapporter om
både arteriell og venøs tromboembolisme
er det per dags dato ingen direkte vitenskapelige bevis for at AAS er trombogene for
mennesker. Økt blodplateaggregabilitet er
en av flere foreslåtte mekanismer bak steroidmisbrukernes økte risiko for myokardinfarkt, gjennom dannelse av ustabile plakk.
Androgenmediert økt blodplateaggregabilitet er vist i flere eldre dyremodeller (9498). Når det gjelder studier av AAS-brukere,
har én (99) vist trend mot økt blodplatetall
og økt adenosin difosfat-indusert blodplateaggregabilitet. Studien hadde imidlertid ikke
styrke til å vise forskjeller mellom brukere
og kontrollpersoner, da det ironisk nok viste
seg at 8 av de 12 selverklærte steroidfrie
hadde positive androgenfunn i urin. I en
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måneder (84, 122,123). I Glazers oversiktsartikkel ble LDL-nivåene rapportert til å øke
med gjennomsnittlig 36 %. Totalkolesterol
og triglyserider endret seg ikke signifikant.
Basert på nåværende kunnskap om endringene i lipoproteiner er det store spørsmålet
i hvilken grad disse øker risikoen for koronar
hjertesykdom. Ingen studier har hittil kunnet
si noe om dette. I henhold til Framinghamdataene har personer med HDL-kolesterol
< 1,0 mmol/l fire ganger så høy risiko for
koronarsykdom som dem med verdier 1,03 –
1,27 mmol/l, når totalkolesterol er normalt.
Basert på disse dataene estimerer Glazer
en risikoøkning for koronar hjertesykdom
ved AAS-bruk på tre til seks ganger. Som
han også kommenterer, er dette estimatet
komplisert av flere faktorer, bl.a. er steroidbrukerne yngre enn dem som populasjonsstudien baserer risikovurderingen på, og de
fleste AAS-brukere legger inn steroidfrie
perioder, som ofte er så lange at lipidverdiene returnerer til normalverdier.

eveggene, spesifikt fra lipidrike makrofager.
Av de forskjellige HDL-subfraksjonene er
HDL2 den viktigste for revers lipidtransport
(107). AAS har åpenbart store effekter på
lipidnivåene og i en sterkt aterogen retning. En solid bevismengde foreligger fra en
rekke publikasjoner om dette. Steroidene
forårsaker sterk reduksjon i HDL, særlig av
subfraksjon HDL2. Nivåene av LDL er også
negativt påvirket i form av økning, men ikke
i en slik størrelsesgrad som for HDL-endringene. Selv om det er langt fra bevist at
disse effektene på lipidene fører til koronarsykdom i aktuelle populasjon, kan man
definitivt ikke avvise assosiasjonen. Den
første studien som viste HDL-reduksjon ved
AAS-bruk ble publisert i 1980 (108). Senere
fulgte et stort antall publikasjoner (57, 84,
85, 109-116) som bekreftet dette funnet
og i tillegg viste økning av LDL-kolesterol,
men altså ikke så uttalt. De fleste studiene
var kortvarige prospektive kohortstudier og
tverrsnittsstudier der selvadministrering av
suprafysiologiske doser AAS var benyttet.
I mange av dem var det ikke tatt hensyn
til diett, trening eller hva slags type, dose
eller varighet av AAS som var brukt. Like
fullt, denne svakheten til tross, gjennomgående konsistente funn etterlater liten tvil
om AAS’ effekter på lipoproteinene. Selv
om Glazers sammenfatning av 15 studier,
publisert i 1991 (113) er noe utdatert, gir den
en fin oversikt over AAS-effektene på HDL
og LDL, de underliggende mekanismene
og effektenes mulige kliniske betydning. I
denne studien er den gjennomsnittlige HDLreduksjonen på 52 % (spenn 39-70 %).
Reduksjon i denne størrelsesorden overstiger langt den effekten andre farmakologiske
og ikke-farmakologiske stoffer/faktorer har,
inkludert røyking og overvekt. Den mest
uttalte effekten er på HDL2-fraksjonen, som
reduseres med 78 % (spenn 71-89 %). Man
mener AAS virker på HDL via induksjon av
hepatisk triglyserid-lipase i lever (82, 109,
117-119). De orale 17-alfa-alkylerte substansene (eks. stanozolol, methandienone,
oxymetholone) utøver vesentlig sterkere
effekt på HDL enn andre AAS, og de orale
har generelt større effekt enn de injiserbare
(121). Effektene kan måles allerede etter
få dagers bruk og når sitt toppnivå etter få
uker (113, 121). Etter seponering av AAS
normaliseres lipoproteinene etter én til tre

Arytmier og plutselig død

Plutselig død er en ikke ukjent hendelse
blant AAS-brukere, og flere kasuistikker har
rapportert om dette (42-48). Insidensen er
selvfølgelig umulig å anslå. Etiologien bak
plutselig død i denne populasjonen er ukjent
og vil mest sannsynlig forbli det. En mulig
forklaring kan være malign arytmi. Om dette
kan oppstå direkte trigget av AAS eller om
det skjer sekundært til andre konsekvenser
av AAS, f. eks. venstre ventrikkelhypertrofi,
kardiomyopati eller myokardinfarkt, er
ukjent. For å komplisere problemstillingen
ytterligere er det i aktuelle populasjon en
utstrakt bruk av andre medikamenter og
stoffer, eksempelvis diverse stimulanter
som efedrin, koffein og amfetamin, som
alle har arytmogene egenskaper. Alle disse
stoffene er høyprevalente blant kroppsbyggere som bruker AAS. Insulininjeksjoner
(insulin har anabole egenskaper) gir risiko
for plutselig død pga. hypoglykemi. Et annet
hensyn å merke seg er at medfødte arytmogene sykdommer, som lang QT-tid-syndrom
og ARVC, også finnes blant den stadig
økende populasjon av AAS-brukere. Hard
fysisk trening kombinert med illegale stoffer
kan meget vel trigge en malign arytmi hos
slike personer. Det er kasuistiske rapporter
om både atrieflimmer (34, 35) og ventrik33
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keltakykardi (9, 17, 18), men gitt den store
populasjonen vi her snakker om, er dette i
beste fall bare en assosiasjon. I en interessant elektrofysiologisk studie fra Finland
ble 15 styrkeløftere som brukte store doser
AAS sammenlignet med 30 orienteringsløpere og 15 ikke-trente unge menn (124).
QT-intervall og QT-dispersjon ble målt. I
tillegg ble det gjort ekkokardiografi. Økt QTdispersjon (forskjellen mellom lengste og
korteste QT-intervall) er assosiert med økt
risiko for arytmier (125-127). Hovedfunnet
i studien var at orienteringsløperne hadde
lengst QT-tid og styrkeløfterne kortest. Den
siste gruppen hadde høyest forekomst av
QT-dispersjon og orienteringsløperne minst.
Artikkelforfatterne forklarer forskjellen
mellom de to gruppene med at styrkeløfterne hadde venstre ventrikkelhypertrofi
med sannsynlig patologisk myokardstruktur, mens de utholdenhetstrente hadde en
fysiologisk adaptiv hypertrofi. Korrigert for
kroppsoverflate hadde faktisk orienteringsløperne større venstre ventrikkelmasse enn
styrkeløfterne. I mangel på humane studier
kan det også nevnes en eksperimentell
studie (128) der rotter ble gitt suprafysiologiske doser nandrolone decanoate, og for
første gang kunne man vise at kombinasjonen av trening og AAS førte til en økning
av hjertets kollagenkonsentrasjon som var
assosiert med aktivering av renin-angiotensin systemet. Disse patofysiologiske forandringene kan være et patologisk-anatomisk
substrat for dannelse av og vedlikehold av
maligne arytmier.
Konklusivt kan man si at AAS ser
ut til å føre til en økt risiko for livstruende
arytmier som kan lede til plutselig død, men
de underliggende mekanismene er langt fra
å være fullstendig forklart.
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