
DECA-DURABOLİN
(nandrolon dekanoat)

İLAÇ ADI
Deca-Durabolin(Nandrolone dekanoat enjeksiyonu için çözüm)

Moleküler Formül: C28H44Ö3

Kimyasal Adı: 3-okso-estr-4-en-17β-yl dekanoat
Moleküler kütle: 428.7 Cas. Hayır: 360-70-3

Deca-Durabolin, kas içi uygulama için androjenik yağlı bir preparattır.

TANIM

Nandrolone dekanoat, beyaz ila kremsi beyaz, kristalimsi bir tozdur. Suda pratik olarak çözünmez ancak 
kloroform, etanol, eter, sabit yağlar ve esterlerde serbestçe çözünür.

Deca-Durabolin, 1 ml açık sarı yağlı sıvı içeren 1 ml önceden doldurulmuş şırıngalarda gelir.

Kompozisyon

Her ml Deca-Durabolin, 50 mg aktif bileşen nandrolone dekanoat içerir. Ürün ayrıca hacmi 
oluşturan aktif olmayan maddeler benzil alkol (0,1 ml) ve arachis (fıstık) yağı içerir.

FARMAKOLOJİ

farmakodinamik özellikler

Deca-Durabolin, enjekte edilebilir bir anabolik preparattır. Farmakolojik olarak aktif madde 
nandrolondur. Dekanoat ester, preparasyona enjeksiyondan sonra yaklaşık üç haftalık bir etki süresi 
verir.

Nandrolone kimyasal olarak erkeklik hormonuyla ilişkilidir. Testosteron ile karşılaştırıldığında, gelişmiş bir 
anabolik ve azaltılmış bir androjenik aktiviteye sahiptir. Bu, hayvan biyo-tahlillerinde gösterilmiştir ve 
reseptör bağlama çalışmaları ile açıklanmıştır. Nandrolone'un düşük androjenitesi klinik kullanımda 
doğrulanmıştır. İnsanlarda, Deca-Durabolin'in kalsiyum metabolizmasını olumlu yönde etkilediği ve 
osteoporozda kemik kütlesini arttırdığı gösterilmiştir. Dissemine meme kanseri olan kadınlarda, Deca-
Durabolin'in aylarca objektif gerilemeler ürettiği rapor edilmiştir. Ayrıca Deca-Durabolin, nitrojen tasarrufu 
sağlayan bir etkiye sahiptir. Protein metabolizması üzerindeki bu etki, metabolik çalışmalarla belirlenmiştir 
ve kronik zayıflatıcı hastalıklar sırasında ve büyük cerrahi ve şiddetli travma sonrası gibi bir protein 
eksikliğinin olduğu durumlarda terapötik olarak kullanılır.
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Deca-Durabolin, parenteral beslenmenin yanı sıra spesifik tedavilere ve diyet önlemlerine destekleyici bir yardımcı 
olarak hizmet eder.

Tavsiye edilen dozlarda androjenik etkiler (örn. virilizasyon) nispeten nadirdir. Nandrolone, 
karaciğer fonksiyon bozukluğu ve kolestaz oluşumu ile ilişkili C17alfa-alkil grubundan 
yoksundur.

farmakokinetik özellikler

absorpsiyon
Nandrolone dekanoat, 6 günlük bir yarılanma ömrü ile enjeksiyon bölgesinden yavaşça kana salınır.

Dağıtım
Kanda, ester, bir saat veya daha kısa bir yarılanma ömrü ile hızla nandrolona hidrolize edilir. Hidroliz ve 
nandrolonun dağıtılması ve eliminasyonunun birleştirilmiş prosesi, yaklaşık 4 saatlik bir ortalama yarı 
ömre sahiptir.

Metabolizma ve atılım
Nandrolone karaciğer tarafından metabolize edilir. 19-Norandrosteron, 19-noretiokolanolon ve 19-
norepiandrosteron, idrarda metabolitler olarak tanımlanmıştır. Bu metabolitlerin farmakolojik bir etki 
gösterip göstermediği bilinmemektedir.

BELİRTEÇLER

• Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği anemisi.
• Ameliyat edilemeyen meme kanserinin palyatif tedavisi için.
• Osteoporoz (östrojen tedavisinin kontrendike olduğu durumlarda).
• Aplastik anemi.
• Kortikosteroidlerle uzun süreli tedavi gören hastalar.

KONTRENDİKASYONLARI

• Gebelik.
• emzirme
• Erkekte bilinen veya şüphelenilen prostat kanseri veya meme kanseri.
• Etkin madde, nandrolone dekanoat veya arachis yağı dahil yardımcı maddelerden herhangi birine 

karşı aşırı duyarlılık. Deca-Durabolin bu nedenle yer fıstığı ve soyaya alerjisi olan hastalarda 
kontrendikedir (bkz.ÖNLEMLER).

• Nefroz veya nefritin nefrotik fazı.
• Bozulmuş bilirubin atılımı olan karaciğer hastalığı.
• Kalp yetmezliği.

ÖNLEMLER

• Önerilen dozlar aşılmamalıdır.
• Virilizasyon belirtileri gelişirse, tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
• Hasta heparin etkisi altında ise Deca-Durabolin enjeksiyonu yapılmamalıdır.

• İyi huylu prostat hipertrofisi olan hastalarda anabolik steroidler dikkatli kullanılmalıdır.
• Uzun süreli androjenik-anabolik steroid tedavisi ile ilişkili olarak hepatoselüler neoplazmalar ve 

peliosis hepatik ile ilgili nadir raporlar vardır.
• Deca-Durabolin, mL çözelti başına 100 mg benzil alkol içerir ve prematüre bebekler veya yeni 

doğanlar dahil 3 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Benzil alkol, bebeklerde ve 3 yaşına 
kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve anafilaktoid reaksiyonlara neden olabilir.

• Deca-Durabolin'in çocuklarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Güvenlik ve 
etkinlik belirlenmemiştir.
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• Deca-Durabolin arakis (fıstık) yağı içerir ve yer fıstığına alerjisi olduğu bilinen hastalar tarafından 
alınmamalı/uygulanmamalıdır. Fıstık alerjisi ile soya alerjisi arasında olası bir ilişki olduğundan, 
soya alerjisi olan hastalar Deca-Durabolin'den de kaçınmalıdır (bkz. KONTRENDİKASYONLARI).

• Aşağıdaki koşullara sahip hastalar izlenmelidir:
- gizli veya açık kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya işlev bozukluğu, hipertansiyon, epilepsi 

veya migren (veya bu durumların öyküsü), çünkü anabolik steroidler bazen tuz ve sıvı 
tutulmasına neden olabilir;
miyokard enfarktüsü veya kronik arter hastalığı öyküsü. Androjen tedavisi sırasında serum 
kolesterolü artabileceğinden veya düşebileceğinden, bu tür hastalara uygulama sırasında 
dikkatli olunmalıdır. Serum kolesterolünün seri tayinleri önemlidir.
diyabet - Bkz.Diğer ilaçlarla etkileşimler;
yüksek dozlarda anabolik steroidler epifiz kapanmasını hızlandırabileceğinden, tam 
olmayan büyüme;
meme kanserinin iskelet metastazları; bu hastalarda kendiliğinden hiperkalsemi 
ve hiperkalsiüri gelişebilir, bu durumda Deca-Durabolin kesilmeli ve hiperkalsemi 
uygun şekilde tedavi edilmelidir. Kalsiyum seviyeleri normale dönerse, anabolik 
steroid tedavisine devam edilebilir;
karaciğer fonksiyon bozukluğu.

-

-
-

-

-

• Reçete yazanlar, Deca-Durabolin'in kötüye kullanılmamasına dikkat etmeli ve bazı kişilerin 
uyuşturucu arama davranışı sergileyebileceğinin farkında olmalıdır. Sporda yeteneği artırmak için 
anabolik maddelerin yanlış kullanımı aşağıdaki ciddi sağlık risklerini taşır ve önerilmemelidir: su 
tutma; erkeklerde testis atrofisi ve spermatogenezin inhibisyonu; kadınlarda ses kısıklığı, akne ve 
hirsutizm olarak görülen oligomenore ve virilizasyon; peliosis hepatis veya diğer hepatoksisite 
(bkz.YAN ETKİLER).

Doğurganlık Üzerine Etkileri

Nandrolone dekanoat ile yetişkin hayvanlarda standart doğurganlık ve erken embriyonik gelişim 
çalışmaları yapılmamıştır.

Gebelikte Kullanım (Kategori D)

kontrendikedir. Anabolik steroidler ve androjenik etkileri olan diğer maddeler, fetüs üzerinde virilize edici bir 
etkiye sahip olabilir.

Emzirme Döneminde Kullanım

kontrendikedir. Anabolik steroidlerin yenidoğan üzerinde virilizan etkisi olabilir ve anne sütüne 
geçen nandrolon esterlerinin miktarı bilinmemektedir.

kanserojenlik

Hayvanlarda nandrolone dekanoatın kanserojen etkileri üzerine çalışmalar yapılmamıştır.

genotoksisite

Nandrolone dekanoatın genotoksik etkileri üzerine çalışmalar yapılmamıştır.

Diğer ilaçlarla etkileşimler

• Antikoagülanlar: Anabolik steroidler, oral antikoagülanlara duyarlılığı artırabilir. Protrombin 
süresini istenen terapötik seviyede tutmak için antikoagülanların dozunun azaltılması 
gerekebilir. Oral antikoagülan tedavi alan hastalar, özellikle anabolikler başlatıldığında veya 
durdurulduğunda, yakın izleme gerektirir.

• İnsülin ve diğer hipoglisemik ajanlar: diyabetik hastalarda anaboliklerin metabolik etkileri kan 
şekerini düşürebilir ve böylece insülin ve diğer hipoglisemik ajanlara olan ihtiyacı azaltabilir.
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Laboratuvar testleri üzerindeki etkiler

• Anabolikler, proteine   bağlı iyot (PBI), tiroksin bağlama kapasitesi ve radyoaktif iyot alımı 
düzeylerini azaltabilir.

• Anabolikler, glukoz tolerans testi ve metirapon testinde (hipofiz işleyişinde) değişikliklere neden 
olabilir.

YAN ETKİLER

Olumsuz etkiler doza, doz aralığına ve bireysel duyarlılığa bağlıdır. Olumsuz etkiler, preparasyonun 
androjenik aktivitesinden kaynaklanmaktadır.

Sistem Organı
Sınıf Yaygın yaygın olmayan Nadir

Genel Su tutma
Endokrin Virilizasyon (içinde

dişiler*) şu şekilde gösterilir:
ses kısıklığı
akne
hirsutizm
artmış azalmış
libido.

Spermatogenezin inhibisyonu 
Oligospermi
testis atrofisi
İktidarsızlık
Jinekomasti
Artmış ereksiyon sıklığı Artmış 
penis boyutu (ergenlik öncesi 
erkekler)
Klitoris hipertrofisi Kasık 
kıllarında artış Oligomenore

amenore
Metabolik hiperlipidemi

Azalmış serum HDL kolesterolü
hematolojik Anormal yüksek seviyelere 

artan hemoglobin
kardiyovasküler Hipertansiyon

gastrointestinal Mide bulantısı

hepatobiliyer anormal karaciğer
işlev
Sarılık
pelyoz
hepatit

genitoüriner epididimit
mesane sinirlilik
Azaltılmış idrar akışı
İyi huylu prostat hipertrofisi 
Priapizm

kas-iskelet sistemi Erken epifiz kapanması 
(çocuklarda)

Deri &
ekler

Akne Yağlı cilt
Yağlı saç
Döküntü

kaşıntı
ekzantem
ürtiker
enjeksiyon yeri
Furunculosis

(* Yüksek dozda, uzun süreli tedavide ve sık uygulamada, hormon tedavisine duyarlı kadınlarda 
virilizasyon belirtileri görülebilir. Virilizasyon belirtileri ortaya çıkarsa tedaviye ara verilmesi 
düşünülmelidir. Ses kısıklığı ses değişikliklerinin ilk belirtisi olabilir. uzun süreli olabilir ve bazen geri 
döndürülemez.)
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DOZAJ VE YÖNETİM

Deca-Durabolin sadece derin kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır. Şişeler ve ampuller sadece 
tek kullanımlıktır.

• Akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği gibi böbrek rahatsızlıkları: 2-3 haftada bir 25-50 
mg. Başlangıçta daha yüksek dozlar (haftada 50 mg) gerekebilir.

• Ameliyat edilemeyen meme kanserinin palyatif tedavisi için: 2-3 haftada bir 50 mg.
• Osteoporoz (östrojen tedavisinin kontrendike olduğu durumlarda):2-3 haftada bir 50 mg.
• Kortikosteroidlerle uzun süreli tedavi gören hastalar için: 2-3 haftada bir 50 mg.
• NB Optimum bir anabolik etki için, kalori açısından zengin bir diyette yeterli miktarda 

vitamin, mineral ve protein uygulamak gereklidir.
• Anemi tedavisi için:

Ö
Ö

Aplastik anemi: Her hafta 50-150 mg.
Kronik böbrek yetmezliği anemisi: Haftada bir kez kadınlar için 100 mg, erkekler için 200 mg.

Kırmızı kan tablosunda tatmin edici bir iyileşme veya normalleşme sağlandıktan sonra, hematolojik 
parametrelerin düzenli olarak izlenmesi temelinde tedavi kademeli olarak kesilmelidir. Doz 
azaltılırken veya tedavi durdurulduktan sonra herhangi bir zamanda nüks meydana gelirse, tedaviye 
yeniden başlanması düşünülmelidir.

Terapötik bir etkinin başlangıcı hastalar arasında büyük farklılıklar gösterebilir. 3-6 aylık tedaviden 
sonra tatmin edici bir yanıt alınmazsa, uygulama kesilmelidir.

Pediatrik hastalar:Pediyatrik hastalarda Deca-Durabolin önerilmez (bkz.ÖNLEMLER).

DOZ AŞIMI

Deca-Durabolin ile doz aşımının yönetimi için özel bir tavsiye bulunmamaktadır. Nandrolone 
esterlerinin akut kas içi toksisitesi çok düşüktür.

SUNUM VE SAKLAMA KOŞULLARI

Deca-Durabolin Orgaject 50mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (AUST R 10655): Tek kullanımlık cam şırınga içinde 1 
ml.

25'in altında saklayın0C ve ışıktan koruyun.

SPONSORLUK ADI VE ADRESİ
Merck Sharp & Dohme (Avustralya) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
Güney Granville NSW 2142 
Avustralya

Merck Sharp & Dohme (Yeni Zelanda) Ltd Posta 
Kutusu 99 851
Yeni market
Auckland 1149
Yeni Zelanda

İLAÇ ZEHİR PROGRAMI

Program 4 – Sadece Reçeteli İlaç
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ONAY TARİHİ
TGK onay tarihi: 22 Şubat 2007 En son değişiklik 
tarihi: 06 Ekim 2011

Sağlanan bilgiler yalnızca Deca-Durabolin 50mg ile ilgilidir ve aynı etken maddeyi 
içerebilecek başka herhangi bir ürünle ilgili olarak kullanılmamalıdır.
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