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Dagens plan 

• AAS-avhengighet

• AAS-bruk blant 
ruspasienter-
preliminære funn

• Testosteron og 
hjernen, intro

• Hjernestrukturelle 
funn



Anabole steroider til tross for alvorlige
bivirkninger, hvorfor?

• Relativ høy andel som
utvikler AAS avhengighet, 
30-35% sammenlignet
med andre rusmidler



• Toleranse; (høyere doser for å oppnå samme 
effekt)

• Abstinens-symptomer (depresjon, 
søvnprobelmer, redusert appetitt og sex-lyst), og 
AAS brukes for å unngå/lette på disse 
symptomene.

• AAS brukes i lengre perioder og med kortere 
pauser enn planlagt

• Klarer ikke stoppe pga redsel for å miste 
muskelmasse

• Tidsbruk: bruker betydelig tid på AAS-relatert 
aktivitet (vekttrening, kost, selve bruken komme 
seg til hektene etter bruk)

• Påvirker hverdagen i stor grad (arbeid/sosiale 
relasjoner/fritidsaktiviteter)

• Klarer ikke å slutte å bruke til tross for 
medisinske eller psykiske bivirkninger av bruken

Hva menes med AAS-avhengighet?



Hva skyldes AAS-avhengighet? 3 mulige mekanismer-
(ved høydose-bruk)

Effekt Modulerende faktor 
- sårbarhetsfaktorer

Mekanisme som 
trigger videre 
bruk

AAS bruk

1) Anabolsk effekt/
muskeloppbyggende

Muskeldysmorfi
(forstyrret 
kroppsbilde)

Redsel for å miste 
muskelmasse

2) Androgen effekt
(forstyrrelser i 
kjønnshormon 
produksjon-regulering)

Langsom 
gjenoppretting av 
hormonproduksjon

Redusert sex-lyst

Energiløshet

Predisposisjon for 
depresjon ved 
hypogonadisme

Depresjon

3) Belønningseffekt Impulsivitet, risiko-
søking

Klassisk 
avhengighet –
opioiderge
mekansimer? 



AAS-bruk blant ruspasienter
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• Forekomst
• Type rusmiddel?
• Karakteristika ved bruken
• Selvopplevde bivirkninger
• AAS-bruk aggresjon, impulsivitet og 

vold
• Motiv
• Hvordan opplever pasientene 

behandlingsapparatets kunnskap om 
og vektlegging av AAS



Forekomst og type rusmiddel

Menn (n=154) Kvinner (n=49) Totalt (n=204)

Livstidsprevalens
AAS-bruk % (n)

36.6 % (56) 4.1 % (2) 28.6 % (58)

16

44

83

65

69

28

56

Alkohol

Opiater

Dempende (Benzo, sedativa)

Sentralstimulerende (kok+amf)

Cannabis

Andre

Polysubstans >3 per uke

AAS-prevalens relatert til foretrukket 
rusmiddel %



AAS-bruk virker spesielt vanlig
blant de som kombinerer
amfetamin og dempende, 
74% av mennene som oppgir 
å bruke denne kombinasjonen 
hver uke har også bruk AAS.



AAS-bruk blant ruspasienter

• Variert bruk, samme mønster som 
andre AAS brukere mtp doser, 
preparat, debutalder (22,5 år)

• Men, mange har brukt kort tid 
(median 6 mnd)

• Men, mange som oppfyller 
kriteriene for avhengighet ca 30%, 
& av de som hadde brukt >1 år var 
det 70% -ekstremt høyt!!



AASRusmisbruk

• 60% rusproblem først
• Begynte rus for å motvirke effekter av AAS? 94% NEI
• Begynte med AAS fordi jeg ble tynn av å bruke rusmidler? 37% JA 



Behandlingsapparatet og AAS

NEI

JA

VET IKKE

Axis Title

Har blitt spurt om AAS-bruk %
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Opplever AAS-brukere at behandlere har kunnskap om AAS

Behandlingsapparatet og AAS



Kognisjon

Hjerne struktur

PersonlighetPsykisk helse

Sosial
kognition/Empati



Brain 
structural 
alterations

Behavior

Long-term 
high-dose 
AAS use



Hjernen & testosteron

Neurotoksisk effekt (Caraci, 2011).



ANOVA

KONTROLLGRUPPE (M) AAS (M) F Sig.

Education 15,8 14,2 12.79 .00

Age 31.8 32.8 1.34 .25

Cigarettes/day 0,3 1,7 5.75 .02

Alcohol/week 3,3 1,6 6.60 .01

BMI 27,8 29,7 7.48 .00

Strenght
training/week (min) 472 351 10.81 .00

Endurance
training/week (min) 86,6 121,6 1.88 .72

Squats max 174 216 22.33 .00

Benchpress max 136 168 36.84 .00

Deadlift max 202 232 12.14 .00

Utvalget
N= 153 
85 AAS – tidligere og nåværende brukere
69 kontrollgruppe matchet på alder og
styrketrening

	

	

Avdeling	for	fysikalsk	medisin	og	rehabilitering	
Seksjon	for	nevropsykologi	
Besøksadresse:	Ullevål	sykehus,	bygg	37A,	Kirkeveien	166	

	

Noen	gang	løftet	120	kg	i	benk?	

benkbenkpress	benkpress?	
Delta	i	forskningsprosjekt	om	anabole	steroider	og	effekter	på	hjerne	og	atferd	

Vi	ønsker		kunnskap	om	hvordan	anabole	steroider	over	lengre	tid	påvirker	hjerne,	kognisjon	og	
følelser.	Med	kognisjon	mener	vi	prosesser	som	oppmerksomhet,	resonnering	og	hukommelse.	
Det	er	ikke	gjort	noen	slik	undersøkelse	tidligere	hverken	i	Norge	eller	i	andre	land,	og	det	er	
behov	for	kunnskap	på	dette	feltet.		
	

Hvem	søker	vi?	

· Menn	som	har	brukt	anabole	steroider	over	lengre	tid	(minst	ett	år	akkumulert	bruk).	

Både	aktive	og	tidligere	brukere	er	ønsket!	

· Menn	som	bruker	mye	tid	på	styrketrening	(vektløfting)	men	som	ikke	har	erfaring	med	

anabole	steroider	eller	tilsvarende	dopingpreparater.	

NB!	Hva	du	løfter	i	benk	er	irrelevant	for	deltagelse	(gjelder	begge	gruppene)	

Hva	innebærer	studien?	

· Studien	består	av	utfylling	av	spørreskjemaer	(gjøres	hjemme)	

· Oppgaveløsning	,	intervju	(om	helseforhold)	og	urinprøve.	Denne	undersøkeslen	foregår	

på	Ullevål	universitetssykehus	og	tar	tilsammen	ca	3	timer.	

· MRI-undersøkelse	av	hodet	.	Foregår	på	Rikshospitalet	og	tar	ca.	1	time	

Informasjonen	om	deg	behandles	strengt	konfidensielt	og	du	vil	få	1000	kr	for	å	delta	i	

studien.	Vi	håper	DU	vil	delta!		

Er	du	interessert	i	å	delta	eller	ønsker	mer	informasjon	ta	uforpliktende	kontakt	med		

Astrid	Bjørnebekk		Epost:	askrbj@ous-hf.no,	tlf:	22118296	
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Utvalget - type idrettsaktivitet
KONTROLLGRUPPE- 69 menn

AAS-GRUPPE 85 menn



AAS gruppen (N=85)

Alder = 33.5 (range 21-56)

Debut = 22.1 år (range 12-52)

År med bruk = 9,3 (range 0.6-30) 

Estimert ukentlig dose = 1298mg (range 
125-7000)

Livstids estimat = 368364 (range 15000-
3969375) 

N=51

N=34



Strukturell MR-scanning

1 of 176 slices of a participant brain scan



Normal versus patologisk aldring



MRI resultater: Nevroanatomiske volumer

Sammenlignet med 
kontrollgruppen har AAS gruppen
mindre
• Totalt grå materie volum
• Hjernebark volum
• Putamen
• Hjernebjelken (Corpus 

callosum)



Tynnere hjernebark (cerebral cortex) hos AAS brukere





The findings are marginally 
influenced by controlling 
for potential confounders; 
premorbid intelligence, 
quantitative measures of 
drugs and alcohol, 
symptoms of anxiety and 
depression, attention and 
problem behavior.





Nevropsykologisk undersøkelse

Sansemotorsike ferdigheter Hukommelse Verbal kognisjon

Ekskutive funksjoner: 
oppmerksomhet,  

fleksibilitet & regulering

Prosesserings hastighet Visuell
kognisjon/resoneringsevne



Oppsummering..sammenlignet med kontrollgruppen så har AAS 
gruppen:

MR FUNN
• Mindre nevroanatomiske

volumer; totalt grå substans 
volum, hjernebarkvolum, corpus
callosum og putamen

• Tynnere hjernebark i utbredte 
regioner 

• Lengre AAS eksponering var 
assosiert med mere utbredte 
effekter enn kortere eksponering

KOGNITIVE FUNSJONER
• Lavere kognitive funksjoner på en 

rekke kognitive domener.

• Hukommelse og visuell kognisjon
synes å være relatert til bruk av
AAS

Funnene gir grunn til bekymring
angående langsiktige
konsekvensene av AAS bruk
på hjernen og visse
kognitive funksjoner.





With a little 
help from my 

friends


