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ENDOKRİNOLOJİ 

 

HİPOFİZ 

Hipofiz iki kısma ayrılır. 

1. Adenohipofiz 

2. Nörohipofiz 

Her iki kısımda ektodermden oluşur. 

Adenohipofiz Rathke kesesinden, nörohipofiz ise infundibulumdan gelişir. 

Rathke kesesi fetusun ağız tavanından gelişir. 

Rathke kesesinin oldukça sık görülen bir artığı, kraniofarinjioma denir. 

Hipofizin anterior lobunun büyük kısmı direkt bir arteryel dolaşıma sahip değildir. 

Hipatalamus nöronlarının yaptığı releasing hormonlar, ön hipofize portal dolaşım 

aracılığı ile geçerler. 

Adenohipofizdeki hücreler boyanmalarına göre kromofoblar ve kromofiller 

olarak iki gruba ayrılır. 

Kromofoblar adenohipofizdeki hücrelerin yaklaşık yarısını oluşturur. (Esas 

hücrelerde denir) 

Kromafil hücrelerde iki gruba ayrılır. 

Asidofiller (H & E ile kırmızı) 

GH salgılayan (somatotropik) 

PRL salgılayan (mamotropik) 

Bazofiller ( H & E ile mavi) 

LH/FSH salgılayan (gonadotropik) 

TSH salgılayan (tirotropik) 

ACTH salgılayan (kortikotropik) 

 

NÖROHİPOFİZ 

Nörohipofiz salgı hücreleri içermez. Nöron gövdelerinin myelinsiz aksonları 

bulunur. (paraventriküler, supraoptik) 

Nörohipofizial hormonların taşınması ve pars nervozada depolanmasında (Herring body) 

nörofizin adlı bir protein aracılık eder. 

Nörohipofizde myelinsiz aksonlara pitusit denilen glial hücreler eşlik eder. 

 

Nörohipofiz yoluyla kana verilen iki hormon vardır.  

Oksitosin 

Vasopressin (ADH) 
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ADENO HİPOFİZ 

 

 

 

Interrelationships between hypothalamic and pituitary hormones. Plus signs indicate stimulatory effects, 

and minus signs indicate inhibitory effects. ACTH = adrenocorticotropic hormone; AVP = arginine 

vasopressin; CRH = corticotropin-releasing hormone; DA = dopamine; FSH = follicle-stimulating hormone; 

GH = growth hormone; GHRH = growth hormone-releasing hormone; GnRH = gonadotropin-releasing 

hormone; LH = luteinizing hormone; PRL = prolactin; SRIF = somatotropin release–inhibiting factor 

(somatostatin); TRH = thyrotropin-releasing hormone; TSH = thyroid-stimulating hormone; VIP = vasoactive 

intestinal polypeptide. 
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Kortikotropin ilgili peptidler:  

            ACTH  

  LPH 

 MSH 

 Endorfin 

Somatomammotropinler:  

 GH 

  PRL 

Glikoproteinler:  

  FSH 

  LH 

  TSH 

 

HİPOTALAMUS HASTALIKLARI 

 Hipotalamus hastalıkları ısı, iştah, davranış ve susama bozukluğu ile karakterizedir.  

1. KRANİOFARİNJİOMA:  

Çocuk ve genç erişkinde hipotalamus fonksiyon bozukluğunun en sık primer sebebi 

kraniofaringioma’dır. 

 Rathke poşundan köken alır.  Diabetes insiputus yapabilir. Direkt grafide 

suprasellar,yada intrasellar kalsifikasyon tipiktir.  

2. Kalman sendromu:  

OD geçişli, anosmi ve hipogonadotropik hipogonadizm ile giden bir sendromdur.  

3. Hipotalamusun diğer hastalıkları: 

Yetişkinlerde sarkoidoz, Tüberküloz, viral ensefalitler, histiositosis X, çeşitli tümörler, 

subaraknoid kanama ve vasküler malformasyonlar ile Wernicke hastalığı hipotalamus 

disfonksiyonuna sebep olabilir.  
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HİPOFİZ ADENOMLARI 

 En çok prolaktinoma görülür. Bundan başka görülme sıklığına göre GH, ACTH, FSH-LH 

ve fonksiyonsuz adenomlar görülmektedir. En az TSH salgılayan adenom saptanır. 

 10 mm’den küçükse mikro, büyükse makroadenom denir.  

Klinik: Hipofiz adenomlarında kitle etkisine bağlı oluşan klinik bulgular şunlardır;  

Baş ağrısı: Diafram basısına bağlıdır 

Bitemporal hemianopsi: Optik kiazmaya basıya bağlıdır. 

Sella tabanını erode eder ve rinoreye neden olabilir 

Tümör içi kanama ve kitle etkisi bulguları diğer hipofiz hormonlarının salınımını 

inhibe eder.  

 

Tanı: 

Görüntüleme 

 MR  

Hormon ölçümleri  

 Hipofiz kan örneklenmesi için inferior petrozal sinus kullanılır. Bu sinus direkt olarak 

sinus sigmoideusa dökülmektedir. 
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HİPOPİTUİTARİZM 

Etiyoloji:  

Tümörler : Edinilmiş kromofob adenom (hipopitüarizmin en sık nedenidir), 

Çocukta en sık idiopatik  

Kranioforingeoma (konjenital hipopitüarizmin en sık nedenidir)  

Metastaz (en sık meme Duktal kanseri)  

Postpartum nekroz (Sheehan sendromu)  

Cerrahi girişim, travma  

Diğerleri:  

sarkoidoz (en sık panhipopituitarizm yapan granülomatöz hastalık) 

hemokromatozis 

Hand-Schüller- Christian hastalığı : Bu hastalık histiositozis X sendromik formudur. 

Diabetes insipitus, exoftalmi, puberte tarda, kemiklerde litik alanlar.  

Tüberküloz 

Pitüiter aplazi 

Subarachnoid anevrizma 

Pitüiter apopleksi : Post-partum nekroz. (Sheehan sendromu)  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       

 
   

 

414 

 

Klinik: 

GH yetmezliği  

 Yenidoğan : Hipoglisemi, uzamış sarılık ve mikrafallus  

  Çocuklukta boy kısalığı 

   erişkinde klinik yok 

 LH ve FSH yetmezliği  

 amenore,genital atrofi 

 potens ve libido kaybı 

 TSH yetmezliği 

hipotiroidizm 

normositik normokromik anemi 

 ACTH, prolaktin eksiklikleri  

 

 

NOT: 

 En fazla etkilenen GH salgılayan hücrelerdir. Fakat yetişkinde klinik bulgu vermez.  

  En sık klinik bulgu veren hormonlar FSH ve LH eksikliğidir.  

Tanı:  

 çoğunlukla birden fazla endokrin organ yetmezliği  
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Panhipopitiutarizm Tanisinda Kullanilan Testler 

Hormon Test  Yorum 

Büyüme 
hormonu 

1. İnsülin tölerans testi: 0.05-0.015 U/kg                

kristalize insülin ver. –30, 0, 30,45,60,90  dk       

glukoz ve GH ölç. (En güvenilir test) 

  

2. L Dopa testi: 10 mg/kg oral ver. 0, 30, 60, 120 

dk GH ölçülür. 

 

3. L-arjinin testi 

AKŞ <40 mg ve GH >5μl/L  

 

 

Normal cevap GH > 5μl/L  

 

 

Normal cevap GH > 5μl/L 

ACTH 

1. İnsülin tölerans testi: 0.05-0.015 U/kg       

kristalize insülin ver. –30, 0, 30,45,60,90 dk       

glukoz ve kortizol  ölçülür. 

 

2. CRH stimülasyon testi: 1 μg/kg ver. 0,             

15,30, 60,90, 120 dk ACTH ve kortizol ölçülür. 

 

3. Metapiron testi: 30 mg/kg gece 11-12 ver.       

Sabah 8’de kortizol, ACTH ve 11 

deoksikortizol ölçülür. ACTH rezervini ölçen 

testtir. 

 

4. ACTH stimülasyon testi: 0.25 mg IM veya 

 IV ver. 0, 30 ve 60 dk kortizol ölç 

AKŞ < 40 mg/dl, kortizol 7 μ/dl artar  veya > 20μ/dl ise 

 

 

Normalde ACTH 2-4 kat artar. Hipotalamik ise ACTH 

salınımı geçikir. kortizol 20-25 5μg/dl ulaşır. 

 

Normalde 11 deoksikortizol 7.55μg/dl, ACTH > 75 

μg/dl’dir. Plasma kortizolu 4 μ/dl’ün altına inerse 

yetersiz yanıt 

 

Normal kortizol > 18 μg/dl’dir. Şüpheli durumlarda 

düşük doz test daha duyarlı 

TSH Serbest T3, T4 ve TSH T3, T4, TSH hepsi düşük sekonder-tersiyer olabilir.  

FSH ve LH 

1. Bazal FSH, LH, testosteron, östrojen 

 

2. GnRH testi: 1000 μg IV ver. 0, 30 ve 60 dk       

 FSH ve LH ölç 

 

3. Klomifen testi: 100 mg 5 gün oral ver. 0,      

5,7,10 ve 13 günde FSH ve LH ölç 

 

 

Normalde LH 10 IU/L, FSH ise 2 IU/L artar.  

 

 

5. günde genel olarak FSH %50 artar.  

Multipl hormon 
ölçümü Kombine hipofiz ön lob hormonları Düşük olması anlamlı 

 

 

Tedavi:  

 Altta yatan hastalığın tedavisi  

Hormon replasman tedavisi 

  Hidrokortizon (ilk replasmanı yapılması)  
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  Tiroksin (ikinci sırada ) 

  Seks steroidleri,  

Çocuklarda büyüme hormonu 

 

HİPOFİZ HORMONLARI FİZYOLOJİSİ VE PATOLOJİLERİ 

Growth hormon (GH, somatotropin)  

 Etkİlerini hücresel düzeyde prolaktin gibi JAK üzerinden gösterir.  

 Somatotrop hücrelerden salgılanır. Somatotropinde denir. GH türe özgüdür. Epizodik 

salınır.  

 Ön hipofizde en çok bulunan hücre GH salgılayan hücredir. Yaklaşık olarak ön 

hipofizin  

% 50’sini oluştururlar. Bu nedenle hipofiz yetmezliğinde en erken etkilenen hormon GH dur. 

 GHRH hipotalamustan GH salınımını uyaran bir hormondur. Somatostatin ise gene 

hipotalamus parvoselüler nöronlarından salınan ancak GH salınımını inhibe eden hormondur.  

 

 Östrojen, androjen, seratonerjik, dopaminerjik agonistler (L-dopa),  açlık, 

hipoglisemi, uyku (NREM 3-4), stress ve egzersiz, glukagon, protein ağırlıklı beslenme,  

Arginin, alfa-2 agonistler (klonidin), beta blokerler (propranalol) GH salınımını arttırır.  

 

 Somatostatin, somatomedinler, obesite, kortizol, gebelik, REM uykusu, serbest yağ 

asiti, progesteron ve hiperglisemi GH salınımını azaltır.  

 

 Growth hormon karaciğerde IGF(insülin benzeri Growth Factor)sentezletir ve indirek 

etkilerini IGF üzerinden yapar.  

 

Growth hormonun direk etkileri  

 Diabetojenik (hiperglisemik etki): Glukozun hücrelere alınımını inhibe eder. 

Glukoneogeneze neden olur. hiperglisemik etki ile bazal insulin düzeyini arttırır.  

 Lipolize neden olur ve keton cisim yapımını arttırır.  

 Kan aminoasit ve üre düzeyini azaltır. Pozitif nitrojen dengesi sağlar.  

 İskelet ve kalp kasında protein, DNA ve RNA sentezini arttırır,   

 Na+, K+, Ca++, fosfat gibi minerallerin böbreklerden reabsorbsiyonunu arttırır.  

 Protein sentezini ve lipolizi arttırdığı için yağsız vücut kitlesinde artışa neden olur.  

 

NOT: 

GH adenomlu hastalar sodyum ve tuz tutumuna bağlı gelişen hipervolemi sonucu 

oluşan konjestif kalp yetmezliğinden ölürler.. 
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GH’un indirek etkileri  

Somatomedinler (IGF-1) ile olan etkilerdir.  

IGF insuline benzer etki gösterir (Hipoglisemi) 

Kondrositlerde mitoz artışına ve protein sentezine neden olarak boyca uzamaya neden 

olur.  

  Kaslarda protein sentezini arttırır.  

Organlarda protein sentezini arttırarak organ boyutlarının artmasını sağlar.  

 

AKROMEGALİ 

 Asidofilik (veya kromofob) pituiter adenom  

 30- 50 yaş grubunda sık 

 çocukta her yaş grubunda görülebilir 

 Tanı konulduğunda en büyük boyutlara ulaşan hipofiz tümörüdür. 

Growth Hormon ektopik salınımına da bağlı olabilir. (örn: Pankreatik tümörler) 

Başağrısı en sık semptomlardır.  

Kolon Ca ve polip riski artmıştır. 

GH ile birlikte en sık prolaktin salgılanır.  

 

 

Klinik: 

Kemik ve yumuşak doku değişiklikleri 

uçlarda büyüme 

yumuşak doku büyümesi 

çıkık alın- prognatizm 
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visseromegali 

proksimal kas güçsüzlüğü (Miyopati)  

jinekomasti 

deri kıvrımlarının kalınlaşması 

interstisyel ödem 

osteoartritis 

bası nöropatileri; en sık bitemporal hemianopsi 

 

Metabolik değişiklikler  

 polidipsi 

 hiperhidrozise sekonder dehidratasyon  

 glukoz intoleransı- osmotik diürez  

 galaktore (prolaktin salınımı) 

 hipertansiyon 

 hiperfosfatemi (tübüler fosfat reabsorbsiyonu ) 

 terleme ve sebase gland fonksiyonunda artma 

Hiperkalsüri, böbrek taşı  

Sistem Semptomlar Bulgular 
Genel Halsizlik, terleme, sıcak 

intoleransı, kilo artışı 
 

Deri ve subkutan doku El ve ayaklarda büyüme, yüz 
hatlarında kabalaşma, yağlı deri, 
aşırı kıllanma 

Nemli deri, deride katlantılar, 
akantozis nigrikans, ayak 
ölçüsünde artma  

Baş Başağrısı Parotid büyümesi,  frontal 
bombeleşme 

Gözler Görme bozukluğu Vizuel görme defektleri 
Burun, boğaz, paranazal 
sinuslar 

Sinus konjesyonu, ses 
değişikliği, malokluzyon 

Dilde büyüme, prognatizm, dilde 
diş izleri, dişlerin arasında 
açılma 

Boyun  Guatr, uyku apnesi 
Kardiorespiratuvar Konjestif kalp yetmezliği Hipertansiyon, kardiyomegali 
Genitourinar  sistem Libido azalması, oligomenore, 

impotans, infertilite, böbrek taşı 
 

Nörolojik sistem Parestezi Karpal tünel sendromu 
 Hipersomnolans  
Kaslar Güçsüzlük Proksimal myopati 
İskelet sistemi Eklem ağrıları Osteoartrit 
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Tanı:  

  Oral glukoz süpresyon testi: Oral glukoz alımı sonrası plazma GH supresyonu 

olmaması, bazen paradox artma (en kolay ve spesifik test)  

  sabah açlık GH ölçümü > 10 ng/ml  

 GH sirkadian ritm kaybı  

Radyoloji:  

 MR 

Tedavi:  

  transsfenoidal hipofizadenektomi (ilk seçenek)- Radyoterapi  

  Octreotid (Somatostatin sentetik analoğu): Yan etkiler DM, malabsorbsiyon, safra taşı 

Pegvisomant: GH nun reseptöre bağlanmasını bloke eder. IGF düzeylerini azaltır. 
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ÇOCUKTA BOY KISALIĞI 

GENETİK BOY KISALIĞI  

Çocuğun boyu anne ve baba boylarına göre düzeltilmiş büyüme eğrilerinde normal 

sınırlar içinde ise ve çocukta klinik bir patoloji yoksa genetik boy kısalığıdır.  

Doğumda kiloları normaldir.  

Puberte başlama yaşları gecikmez ve nihai boyları kısadır. Tedavisi yoktur   

Takvim yaşı=Kemik yaşı  

KONSTİTÜSYONEL BÜYÜME GERİLİĞİ  

Doğum kiloları normaldir ve genellikle ilk 2 yıl büyümeleri normal seyreder. 

Takvim yaşı>Kemik yaşı’dır.   

3-5 yaşlarında boyları 3 persentilin altına iner. 

Puberte başlangıcı gecikir ancak gelişim normaldir. (Puberteya giriş için ölçü olan 

kemik yaşıdır.) Bunun için pubertede erişilecek nihai boyları yaşıtlarına uygundur. 

Pubertede yaşıtlarını yakalarlar. 

Ergenlik yaşlarında uyarı testlerine GH yanıtları düşüktür. 

İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI  

AKONDROPLAZİ  

En sık rastlanan kondrodistrofidir. 

Epifiz kıkırdaklarının gelişim kusuru (kondroblast FGF-2 Reseptöründe defekt) 

sonucunda oluşan, özellikle üst kol ve uyluğun kısa olması ile karakterize otozomal dominant bir 

hastalıktır. Oturma yüksekliği normal, kulaç kısadır. 

Baş brakisefalik olup alın öne doğru çıkıktır. Humerusta halter görünümü tipik. 

El ve ayak parmakları kısa ve geniş olup birbirinden ayrı durur ve yelpaze görünümü 

oluşturur. Zekaları normaldir. Tedavisi yoktur. 

 

KROMOZOM ANOMALİLERİ  

Klinefelter sendromu ve XYY sendromu dışındaki kromozom bozukluklarının çoğu 

büyüme geriliği ile gider. 

Klinikte en sık rastlanan büyüme bozukluğu nedeni kromozom anomalileri Down ve 

Turner sendromudur.  
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ENDOKRİN BOZUKLUKLAR  

 GH eksikliği, hipotiroidi, Cushing sendromu, pseudohipoparatiroidi, diyabetes mellitus, 

erken püberte.  

GH eksikliğinde klinik bulgular 

Doğum boyu normal  

Büyüme geriliği lineer büyümenin GH’a bağımlı olmaya başladığı 6. aydan sonra belirgin 

olmaya başlar. 

Gövdesel yağlanma vardır. 

Dişler geç çıkar, burun kökü basık, frontal kemikler çıkıktır. 

Yüz kısa ve geniştir. Bebek yüzü görünümü ve mikropenis vardır. 

Puberte gecikimi YD’de mamıs sarılık olabilir. 

YD döneminden bazı olgularda şiddetli  hipoglisemi görülebilir ve 3-5 yaşlarda geriler.  

Takvim Yaşı> Kemik Yaşı> Boy Yaşı> (TY>KY>BY)  

Tanı:  

Uykuda GH profiline bakılır. (normalde uykudan 1 saat sonra GH’de 10 ng/ml’den fazla 

artış olur.) Egzersiz, insülin, arginin, L-Dopa, glukagon, propronalol ve klonidin uyarı testlerinden 

sonra GH artışı 10 ng/ml’den azsa tanı desteklenir. IGF-I ve IGFBP-III düşüktür. 

Tedavi:  

Subkutan GH kullanılır. GH tedavisi alanlarda lösemiye 2 kat fazla rastlanır. Reversible 

hipotiroidi gelişebilir. 

 

 

PSİKOSOSYAL BOY KISALIĞI :  

Anne-babası ayrı çocuklar,hastenede uzun süre kalma durumlarında görülür.2 

yaşlarında belirgin hal alır.Çocukta hırçınlık,aşırı su içme,yiyecek çalma gibi davranışlar 

olabilir. ACTH-TSH yanıtları baskılanmıştır.  

 

MALNUTRİSYON :  

 

KRONİK HASTALIKLAR :  

Kalp ,solunum,GIS,Renal,kan hastalıkları  

 

 

PROLAKTİN 

Fizyolojisi : 

 Laktotrop hücrelerden salınır. En önemli etki yeri meme dokusudur. Yapıca growth 

hormona benzer.  

 TRH prolaktin salınımını arttırır. PIF (dopamin) prolaktin sentezini inhibe eder.  
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 Uyku, egzersiz, stress, meme başının uyarılması, hamilelik, serotonin ve histamin 

prolaktin salınımını arttırır.  

Prolaktin feedback ile kendi salınımını inhibe eder. Somatostatin de prolaktin salınımını 

inhibe eder.  

NOT:  

h-PL, GH, prolaktin biokimyasal olarak yapıları benzer. 

 Artışı Azalması 
Fizyolojik Gebelik 

Emzirme, meme stimulasyonu 
Proteinden zengin diet 
Laktasyon 
Koitus 
Egzersiz 
Stress 
Uyku 

 

Farmakolojik Dopamin antagonistleri  
   Fenotiazinler 
   Metoklorpramid 
TRH, Östrojen, Morfin 
Metil dopa, Rezerpin 
Simetidin, Verapamil 
Kokain, antidepresanlar 

Dopa agonistleri 
   L-Dopa 
   Bromokriptin 
   Apomorfin 
GABA 

Patolojik Hipofiz adenomu ve diğer hastalıkları 
Hipotalamus ve hipofiz sapı lezyonları 
Hipotroidi 
Zona zoster 
Kronik böbrek yetmezliği 
Ağır karaciğer hastalıkları 

Hipofiz lezyonları 
Lenfositik hipofizitis 

Etkileri  

 Meme bezlerini, kanalları ve asinileri geliştirir. Bu etkisi için östrojen, progesterona 

ihtiyaç duyar.  

 Gebelikten sonra laktoz sentezini uyarır.  

 GnRH sentez ve salınımını inhibe eder. Sonuç olarak FSH ve LH yı azaltırlar. Bu 

nedenle kadında anovulasyon oluşturmakla birlikte erkekte LH azalmasına bağlı testesteron 

yapımı azalacağından libido kaybı ve sperm yapımında zamla oluştururlar. Kadınlarda bu 

nedenle emzirmek ovulasyonu önler. (Süt koruması)  

 Annelik davranışını uyarır. Bu etkiyi oluşturmada oxitosin ile beraber çalışır.  

 Hipotalamo-hipofizer traktusun kesintiye uğraması (Hipotalamustan hipofize gelen 

dopamini kesintiye uğratacağından) hiperprolaktinemiye neden olur. 

 Hiperprolaktineminin tedavisi için dopamin agonistleri kullanılır. (Bromokriptin)  

NOT:  

Prolaktin eksikliğinde laktasyon olmaz. (Sheehan sendromu: Özellikle zor-kanamalı 

doğımdan sonra hipofiz nekrozuna bağlı gelişir. Pan-hipoputiatirizm ile seyreder. Prolaktin 

olmadığı için emzirmeye rağmen süt oluşmaz.)  

NOT : 

Galaktorenin en sık sebebi ilaç kullanımıdır. 
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HİPERPROLAKTİNEMİ  

ETİOLOJİ:  

  Prolaktinomalar: En sık görülen hipofiz tümörüdür. Hipofiz endokrin adenomlarının 

%50 si prolaktin (PRL) salgılar .  

  Hipotalamus ve hipofiz sapında hasar (tümör, granulomatöz hastalık, kesi)  

  Empty sella sendromu :Subaraknoid mesafenin sella içine uzanıp, hipofize bası 

yapmasıdır. Stalk basısı sonucu dopamin kesintiye uğrayacağından prolaktin artar. 

 İlaçlar: Dopamin Reseptör blokerleri 

 

Klinik:  

  Amenore, menstruel düzensizlik  

infertilite 

  galaktore 

  disfonksiyonel uterin kanama 

  potens, libido kaybı (testesteron) 

görme alanı defekti (erkeklerde daha sık) 

osteoporoz 

Tanı:  

  PRL > 300 ng/ml  

MR’la adenomu görüntüleme  
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Tedavi:  

  Dopamin R agonistleri: Bromokriptin, Kabergolin, Lizürid, Pergolid  

Radyoterapi-Cerrahi 

NOROHİPOFİZ 

FİZYOLOJİSİ:  

ADH (Vazopressin)  

  Temel olarak supraoptik çekirdekte ve bir miktarda paraventriküler çekirdekte 

sentezlenir.  

  VI ve V2 olmak üzere 2 tip reseptörü vardır.  

  V 1’ler IP3 üzerinden hücre içi Ca miktarını arttırarak etkilerini oluşturur.  

  V1 reseptörleri damar düz kasını kasıcı etkiyi oluşturur. KC de glikojenolize neden 

olur.  

  V2 Gs protein üzerinden cAMP düzeylerini arttırarak etkili olur.  

  V2 reseptör etkinliği akuaporin 2’nin toplayıcı kanal hücrelerinin membranına 

yerleşmesine dolayısı ile suyun geri emilmesine neden olur.  

Ayrıca ADH V2 reseptörü ile  endotelden Weibel-Palade cisminden VWF (Von- 

willenbrand Faktör) çıkmasına neden olur.  

 

ADH salınımını arttıranlar  

  Plazma efektif osmotik basıncının artması ( Hipotalamus osmoreseptör ile algılanır ) 

Hücre dışı sıvı hacminin azalması (Volüm reseptörleri atrial duvarda yer alır)  

  Kan hacminin azalması 

  Kan basıncının düşmesi 

  Ağrı, heyecan, stres, egzersiz  

  Bulantı, kusma 

  Ayakta durma  
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  Morfin, nikotin, siklofosfamit, Vinka alkaloidleri (Vinkristin, vinblastin)  

  Klofibrat, karbamazepin, Klorpropamid, Klortiazit 

  Anjiotensin II  

 

ADH salınımını azaltanlar  

Plazma efektif osmotik basıncının azalması 

Hücre dışı sıvı hacminin artması 

Alkol  

Klonidin 

Haloperidol 

 

OKSİTOSİN  

  Hipotalamusun paraventriküler nükleusunda sentezlenir ve nörohipofizde depolanır. 

Taşınmasını ilgili nörofizinler yapar. Oksitosin 9 aminoasitten oluşan bir peptid hormondur.  

ADH (arginin-vazopressin) supraoptik çekirdekte sentezlendikten sonra nörofizin II ile 

taşınır.  

Oksitosin ise paraventriküler çekirdekte sentez edilir (NF-I ile taşınır.)  

  Sentezleyen hücrelerde Herring cisimciği (Nörofizinin axon içinde yaptığı inklüzyon) 

gözlenir  

 Oksitosin salınımı için en güçlü stimulus emzirmedir. Bebeğin görülmesi veya sesinin 

duyulmasıda oksitosin salınımına neden olabilir.  

Serviksin genişlemesi ve genital bölgenin uyarılmasıda oksitosin salınımına neden 

olur.  

 

Etkileri  

  Meme bezlerindeki myoepitelyal hücrelerde kasılmaya neden olarak sentez edilmiş 

sütün kanallar boyunca ilerlemesini sağlar.  

  Myometriumda kasılmaya neden olur. 

  Bu doğum sancılarının oluşmasında etkilidir. Ayrıca myometriumdaki kasılmalar 

doğum sonrası kanamaları önler.  

  Gebeliğin sonuna doğru myometriumda oksitosin reseptör sayısında artış olur.  

  Korku, üzüntü ve alkol oksitosin salınımını inhibe eder.  

  ADH ve oksitosin birbirlerine yapı olarak çok benzerler. Bu iki hormon erkek ve dişi 

üreme davranışından sorumludur. Ayrıca anne, baba rolünün oluşmasında önemlidir.  
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DİABETES İNSİPİTUS (DI) 

Tipleri 

Santral DI: ADH yetmezliği vardır  

Nefrojenik DI : ADH ‘na cevap yoktur  

 

Etiyoloji (Santral DI için):  

 idiopatik (en sık) 

 herediter  

 travma (2. sık) 

 infiltrasyonlar; sarkoidoz; histiositozis 

 enfeksiyonlar; menenjit, ansefalit  

 vasküler sebepler 

  Sheehan sendromu 

DIDMOAD-Wolfram syndrome (Diabetes İnsipidus, Diabetes Mellitus, Optik Atrofi, 

Deafnes-sağırlık-) sendromu  

Klinik: 

 Hasta yeterince su içerse bir problem yaratmadan seyreder.  

Sadece polidipsi ve poliüri vardır. Ancak bilinç kaybı yada yaşlılarda susama hissi 

bozukluğu ile agreve olur ve hipernatremi ve buna bağlı konfüzyon ve koma gelişebilir.  

 

Tanı:  

Su kısıtlama Testi: Hasta 8 saat süre ile susuz bırakılır idrar dansitesi < 1008 ve idrar 

osmolaritesi < 300 mosm ise DI vardır. Diabet İnsipitus ile Psikojenik su içme ayırımında 

kullanılır. İdrar densitesi su kısıtlama ile artıyorsa psikojen su içmedir.  

Vazopressin testi: İntranazal vazopressin verilir. İdrar dansitesi ve osmolaritesi artar 

ise santral DI, artmazsa nefrojenik DI’dur.  

 

Tedavi:   

Santral DI:  

DDAVP-dezmopressin (vasopressin analoğu) ile yerine koymadır. Klorpropramid, 

Klofibrat, Karbamazepin ADH salınımı arttırlar.  

 

Nefrojenik DI:  

 Tiazidler (Volüm deplesyonu yaparak aldesteronu arttırırlar. Böbrek tubuluslarında tuz 

ve su reabsorbsiyonunu arttırırlar)  

 İbuprofen (PGE sentezini azaltır, afferent arteriolden böbreğe gelen kan akımı azalır. 

İdrar miktarı azaltılmış olur.)  

 Bazen yüksek doz DDAVP’ye cevap verir.  
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UYGUNSUZ ADH SENDROMU (IADH)  

Etiyoloji:  

Malign tümörler:  

 Akciğerin küçük hücreli Ca (%80- en sık neden)  

 pankreas Ca  

 SSS tümörleri  

 lenfoma  

 Hipotalomo- hipofizer aksı bozan hastalıklar  

-pnömoni 

-tüberküloz  

-aspergillozis  

 

 SSS hastalıkları  

-Ensefalit  

-Menenjit  

-Beyin absesi  

-Kanama 

-Gulian Bare Sendromu 

 

 İlaçlar:  

ADH sentezini uyaran ilaçlar  

klorpropamid 

karbamazepin 

siklofosfamid 

vinkristin  

klofibrat 

opioid analjezikler 
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Neoplasms 

 Carcinomas 

  Lung 

  Duodenum 

  Pancreas 

  Ovary 

  Bladder, ureter 

 Other neoplasms 

  Thymoma 

  Mesothelioma 

  Bronchial adenoma 

  Carcinoid 

  Gangliocytoma 

  Ewing's sarcoma 

Head trauma (closed and penetrating) 

Infections 

 Pneumonia, bacterial or viral 

 Abscess, lung or brain 

 Cavitation (aspergillosis) 

 Tuberculosis, lung or brain 

 Meningitis, bacterial or viral 

 Encephalitis 

 AIDS 

Vascular 

 Cerebrovascular occlusions, hemorrhage 

 Cavernous sinus thrombosis 

Neurologic 

 Guillain-Barré syndrome 

 Multiple sclerosis 

 Delirium tremens 

 Amyotrophic lateral sclerosis 

 Hydrocephalus 

 Psychosis 

 Peripheral neuropathy 

Congenital malformations 

 Agenesis corpus callosum 

 Cleft lip/palate 

 Other midline defects 

Metabolic 

 Acute intermittent porphyria  

 Pulmonary 

 Asthma 

 Pneumothorax 

 Positive-pressure respiration 

Drugs 

 Vasopressin or desmopressin 

 Chlorpropamide 

 Oxytocin, high dose 

 Vincristine  

 Carbamazepine  

 Nicotine  

 Phenothiazines 

 Cyclophosphamide  

 Tricyclic antidepressants 

 Monoamine oxidase inhibitors 

 Serotonin reuptake inhibitors  
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Klinik   

 hiponatremi hızlı gelişirse veya <125 mEq/lt ise letarji, başağrısı, bulantı, kusma, 

konvulsiyon ve koma  

Laboratuvar:  

1. Serum sodyumu düşüktür <125 mEq/lt.  

2. Serum osmolaritesi < 280 mosm/L  

3. İdrar sodyumu >20 mEq/L  

4. İdrar osmolaritesi >300 mosm/l  

Tanı:  

 Plazma ADH düzeyi yüksektir.  

Tedavi:  

I. İlk yapılması gereken sıvı kısıtlamasıdır. Günlük 500-1000 ml sıvı verilir.  

II. Serum sodyumu <125 mEq/L. ise sodyum verilebilir.  

Yalnız sodyum çok dikkatli verilmelidir. Saatte 0.5 -1 mEq/Lt sodyum (Günde 12 -24 

mEq/Lt sodyum değişimi planlanmakıdır) Daha fazla yükseltilirse ponsta demiyelizasyona neden 

olabilir. Bu duruma santral pontin miyelinolizis adı verilir. 

III. Demoklosiklin-Li: ADH’nun toplayıcı kanallardaki etkisini antagonize eder.  

  IV.ADH reseptör blokeri Tolvaptan kullanılabilir.  

SANTRAL TUZ KAYBI 

Akut serebral olaylarda hiponatremiye yol açan temel etkenin ANP ve BNP artışı olduğu 

görülmektedir. Özellikle ilk 4 gün yüksek sürdüğü saptanmıştır ve 13-28 güne dek uzar. ANP 

üriner sodyum ve klor atımını30 kat, üriner volümü ise 10 kat artırmaktadır.  

Ayrıca renin ve aldosteronu suprese eder.İntrakranial olaylarda ANP ve BNP’nin nasıl 

uyarıldığı tam bilinmiyor.  

Serebral vazospazmın uyarıcı olabileceği düşünülüyor.  Adrenerjik ve kolinerjik uyarılar da 

ANP artışı yapabilmektedir. Beyindeki olayların sağ arka hipotalamus ve sağ pariyetal lopta 

olmasının daha çok tuz kaybıyaptığı gözlenmiştir. Natriüretik peptidler renal etkileriyle intrakraniyal 

lezyonun azalmasına katkıda bulunurlar. 
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TİROİD HORMONLARI 

 

TİROİD HORMON FİZYOLOJİSİ 

TİROİD HORMON SENTEZİ  

 İyot foliküler hücrelerce sodyumla beraber aktif olarak alınır.  

 Pompa aktivitesi ekstrasellüer sıvı iyot konsantrasyonundan etkilenir. Düşük iyot 

konsantrasyonunda pompa aktive olurken, yüksek iyot konsantrasyonunda pompa inhibe 

olmaktadır. Bu inhibisyona Wolf Chaikoff etkisi denmektedir.  

 Tek değerlikli bazı anyonlar buradaiyotla yakalanır, ör: perklorat, perteknetat, 

tiyosiyanat. 

 Tiroid h. sentezinde hız kısıtlayıcı basamak bu iyot uptake basamağıdır.  

Tiroid bezine alınan iyot tiroperoksidaz ile okside edilip (I- iken I+ olur) aktive edilir. Bu 

reaksiyon için H2O2 ve NADPH gerekir. Enzim bir hemoproteindir.  

Aktive iyot, Endoplazmik retikulumda sentez edilen tiroglobulin (TG) üzerindeki tirozin 

bakiyelerine, tiroperoksidaz ve H2O2 aracılığıyla bağlanır.  

 Triglobulin halinde depo edilen tiroid hormonları ihtiyaç halinde folikul epiteli tarafından 

endositozis ile alınarak. DIT (Diiyodotirozin) ve MIT (Monoiyodotirozin) haline parçalanır.  

Bundan sonra, iyotlanmış olan iki tirozin molekülünün birleşmesi gerekir. Bunu ya 

tiroperoksidaz ya da bir coupling (birleştirici) enzim katalizler.  

Daha çok DIT’lerin birleşmesiyle 3,5-3’,5’-tetraiyodotironin (tiroksin, T4) oluşumu tercih 

edilir.  

Bir DIT ve bir MIT birleşirse de 3,5-3’-triiyodotironin (T3) oluşur. Az miktarda 3-3’,5’ T3 

(rT3) de oluşabilir.  
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Tiroid peroksidaz enzimini propiltiyourasil ve imidazol (metimazol) inhibe eder. 

NOT:  

Anti-tiroid ilaçlar ANCA pozitif vaskulitten (Mikroskopik PAN) sorumludurlar. 

 

Tiroid hormonlarının fizyolojik etkileri  

Kalorijenik etkiler:  

 Metabolik etkin dokularda oksijen tüketimini uyarır. (beyin, testisler, uterus, lenf 

düğümleri, dalak ve adenohipofiz hariç)  

 Na-K ATPaz etkinliğini arttırır.  

 Yağların mobilizasyonu arttırır  

 Erişkinde pr katabolizmasını arttır (kilo kaybı)  

 Vücut sıcaklığı artar. Sıcaklık artışı sunucu arteri-venöz şantlar açılır. Sonuçta diyastol 

basıncı düşer. Nabız basıncı artar.  

 Metabolizma hızı artar, vitamin ihtiyacı artar. 

 Sinir sistemine etkileri  

  Normal beyin gelişimini sağlar. 

  Hipotiroidizmde zihinsel etkinlik yavaşlar, BOSta protein düzeyi azalır. Beyin gelişimi 

aksama özellikle serebral korteks, bazal ganglionlar ve kohlea da çarpıcıdır. Zeka geriliği, 

rijidite ve sağır dilsizlik görülebilir.  

Hipertiroidizmde zihinsel etkinlikte artış, irritabilite, huzursuzluk, sinirlilik, gerilme 

reflerkslerinin reaksiyon zamanında ↓ görülür.  

NOT:  

Yenidoğanda hipotiroidizm en sık sebebi tiroid bezi disgenezisidir. YD hipotroidizmde 

ayrıca uzamış sarılık, kaba sesle ağlama, kaba saç görünümü, göbek fıtığı eşlik edebilir.  
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Kalbe etkileri  

  Kalbe teki adrenerjik reseptörlere ve direkt miyositler üzerine etkileri ile oluşur.  

  Kalb debisi ↑, atım sayısı ve atım volümü   

 

Karbonhidrat Metabolizması 

Emilimi hızlandırır (kan glukozu hızlı ve çok yükselir)  

Glikozaminoglikan turnoverini sağlarlar. Bu nedenle hipotiroidide glikozaminoglikanlar 

yıkılmaz. Su tutarak mixödem oluştururlar.  

Kolesterol metabolizmasına etkisi  

 Kan kolesterolü düşer. (LDL reseptör yapımı arttırlar. )  

 

 

 

Tiroid Hormonlarının Taşınması:  

bağlı T4 (%99,95) : TBG ve prealbumin taşır.  

serbest T4 (%0,05)  

TBG’ de artış TBG’de azalma 
Gebelik Androjen kullanımı 
Yenidoğan Yüksek doz  glukokortikoid 
Ostrojen ve oral kontraseptifler 
Klofibrat 

Kronik karaciğer hastalıkları 
Şiddetli sistemik hastalıklar 

Tamoxifen Aktif akromegali 
Enfeksiyoz ve kronik aktif hepatitis Nefrotik sendrom 
Biliyer siroz Genetik  
Akut intermittant porfiri Malnutrisyon 
Perfenazin L-asparaginaz 
Genetik   
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Tiroid Fonksiyon Testleri  

1. Tiroid hormon düzeyleri; T3, T4, sT3, sT4, TSH   

 TSH: Primer hipertiroidi ve primer hipotiroidi tanısında tek başına en değerli testtir. 

Düzeyleri tiroid hormonları ile ters ilişkilidir. Tiroid hastalıklarında tarama testidir.  

2.Radyoaktif iyot uptake (RIU) testi  

RlU’in artığı durumlar:  

- Tiroid bezinde tiroid hormon sentezinin artışı ile gider tirotoksikozlar. 

RlU’in düşük olduğu tirotoksikozlar: 

-Subakut tiroidit  

-Hashimotonun hipertiroid dönemi 

-Tirotoksikoz factitia  

-Struma ovari (tiroid dokusu içeren over teratomu) 

-Ektopik fonksiyonel tiroid metastazı  

HİPOTİROİDİZM 

Etyoloji: 

Hashimoto tiroiditi; nonendemik bölgelerde en sık nedendir  

  İdiopatik tiroid atrofisi  

  Graves tedavisi (radyoiyod tedavisi, subtotal tiroidektomi, antitiroid ilaç tedavisi)  

  Sekonder hipotiroidizm (Hipofiz TSH yetmezliği)  

 Refetaff sendromu (tiroid hormonlarına karşı periferik rezistans)  

 

 

Fizik bulgular  

 kalın şiş görünüm  

 sarımsı kuru deri 

 gode bırakmayan pretibial ödem  

 hipotermi 

 bradikardi 

 kasların dış bölümünde dökülme 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       

 
   

 

435 

Kardiyovasküler Sistem 

   kardiyak debi azalması 

 perikardiyal sıvı birikimi 

   PR uzaması 

Solunum sistemi  

 hipoventilasyon 

 plövral sıvı birikimi 

Gastrointestinal sistem  

 Kabızlık 

Sinir sistemi  

 mental fonksiyonlarda azalma 

 psişik değişiklikler (psikoz, depresyon) 

Kan  

  normokrom normositer anemi 

Tanı:  

   serum T3, T4 azalır 

 primer hipotiroidinin en hassas ve en erken bulgusu : serum TSH artma  

   subklinik hipotiroidi: serum TSH artar; serbest T4 N  

Tedavi  

T3-T4 preparatları  

LThyroxine Sodyum  

KONJENİTAL HİPOTİROİDİZM (KH) 

Ulusal tarama programlarında belirlenen sıklığı 1/4000. Kızlarda erkeklerden 2 kat fazla görülür. 

Konjenital Hipotiroidizmin Etiyolojik Sınıflandırması  

Santral (hipopituiter) hipotiroidizm 

Pit-1 mutasyonları: TSH, GH, PRL eksiklikleri 

Prop-1 mutasyonları: TSH, GH, PRL, FSH-LH ± ACTH eksiklikleri 

TRH veya TSH eksikliği: İzole veya çoklu hipotalamik-hipofizer eksiklikler (kranifarengioma) 

 

 

 

 

Primer hipotiroidizm 

Tiroid disgenezisi: Aplazi, hipoplazi, ektopi - %85 (en sık) 

TH sentez defekti (Dishormonogenez - Guatrlı hipotiroidizm) - %10  
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Tiroid oksidaz mutasyonları: Homozigot (kalıcı) veya heterozigot (geçici)  

İyot transport defekti  

Tiroid peroksidaz defekti  

Tiroglobulin sentez defekti  

Deiyodinasyon defekti 

İyot eksikliği (endemik guatr): Nörolojik veya miksödemli tip 

Maternal antikorlar: Tirotropin reseptör blokan antikor (TRBAb) - % 5 

Maternal ilaçlar: Radyoiyot, iyot, propiltiourasil, metimazol, amiodaron 

Etiyoloji 

Tiroid disgenezisi: KH'nin en sık nedenidir, olguların %85'ini oluşturur. KH %10 TH sentez 

defektleri ve %5 maternal antikorlara bağlı gelişir. Tiroid disgenezili olguların 1/3'ünde sintigrafide 

hiç doku saptanmaz (aplazi), 2/3'ünde ise rudimenter tiroid dokusu ektopik veya normal (hipoplazi) 

yerleşimli bulunabilir. Tirioid disgenezisinin en sık formu ektopik tiroid dokusu (lingual, sublingual, 

subhyoid) yıllarca yeterli miktarda TH üretebilir veya erken çocuklukta yetersiz hale gelebilir. 

Ektopiye bazen tiroglossal kanal kisti eşlik edebilir. 

Tiroksin sentez defekti: Tarama programlarındaki sıklığı 1/40.000 dir ve hemen her 

zaman guatr vardır. Bu defektler OR yolla kalıtılır. Sodyum-iyot symporter-NİS (ortak taşıyıcısı) 

genindeki mutasyonlar iyot transport defektine neden olur; nadirdir. Dishormonogenezin en sık 

nedeni tiroid peroksidaz defektlerid'ır. Bu defekti olan hastaların karakteristik bulgusu 

radyoaktif iyot verildikten 2 saat sonra perklorat veya tiyosiyanat verilmesi halinde tiroid 

radyoaktivitesinde belirgin azalma olmasıdır (perklorat deşarj testi: perklorat NİS'i inhibe eder, 

tiroide iyot girişini engeller. Normal kişilerde radyoiyotun deşarjı %10'dan az iken organifikasyın 

defekti olanlarda %40-90 olur). Sensörinöral sağırlık ve guatrdan oluşan Pendred sendromlu 

hastalarda da perklorat deşarjı pozitifdir. 

Tirotropin reseptör-blokan antikor: Tiroid bağlayıcı inhibitör immünglobülin de denilen 

TRBAb geçici KH nedeni olabilir. Sıklığı 1/50.000-100.000 dir. Maternal otoimmün tiroid 

hastalığı (Hashimoto veya Graves) veya kardeşlerde geçici KH öyküsü olması halinde 

kuşkulanılmalı ve gebelikte maternal TRBAb düzeyleri ölçülmelidir. Tiroid sintigrafisinde (Tc veya 
125I) ageneziye benzer şekilde tiroid dokusu saptanmaz, ancak USG'de tiroid görüntülenir. Bu 

durum düzeldikten sonra tiroid dokusu sintigrafide de gösterilir. Antikorun yarılanma süresi 21 

gündür, hipotiroidizmin remisyonu yaklaşık 3 ayda gerçekleşir. 

 

İyot eksikliği-endemik guatr: Gelişmiş ülkelerde esasen görülmeyen iyot eksikliği 

veya endemik guatr tüm dünyada KH'nin en sık sebebidir. 
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Preterm bebeklerde tiroid fonksiyonu: Gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile orantılı olarak T4 

düzeyleri düşüktür ve 6 haftada term bebeklerin düzeyine gelir. Postnatal TSH artışları düşüktür. 

Geçici primer ve hipotalamik hipotiroidi sıklığı yüksektir. 

Klinik bulgular:  

Tiroid agenezi olsa bile KH'li çoğu bebek doğumda semptomsuzdur. Kordon kanındaki 

T4'ün %33'ünün plasental geçen anne kaynaklı T4 olması bu durumun sebebini açıklar. 

Tarama programlarından önce, belirti ve semptomlar yeterince gelişmediğinden, KH yenidoğan 

döneminde nadiren tanınırdı. Doğum ağırlığı ve boyu normaldir, ancak beyin miksödemi 

nedeniyle baş çevresi hafifçe büyük olabilir.  

Konjügasyon matürasyonunun gecikmesine bağlı fizyolojik sarılığın uzaması en erken 

belirti olabilir. Beslenme güçlükleri, çevreye ilgisizislik ve uykuya eğilim hayatın ilk ayında 

çoğu kez vardır. Kısmen büyük dile bağlı solunum güçlükleri apne atakları, gürültülü solunum 

ve nazal obstrüksüyonu içerir.Tipik RDS ' de görülebilir. Etkilenen bebekler az ağlar, çok uyur, 

iştahları kötüdür. Kabızlık olabilir. Karın şiştir ve umblikal hemi genellikle vardır. Vücut ısısı 

düşüktür, cit, özellikle ekstremiteler soğuk ve beneklidir.  

Genital bölge ve ekstremitelerde ödem olabilir. Nabız yavaştır ve üfürümler, 

kardiyomegali ve asemptomatik perikardiyal sıvı sıktır. Makrositik anemi çoğu kez vardır ve 

hematiniklerle tedaviye dirençlidir. Semptomlar yavaş yavaş ortaya çıktığından tanı çoğu kez 

gecikir. 3-6 ay içinde fiziksel ve mental gelişme geriliği ile birlikte klinik tablo tam olarak 

oturur.  

Çocuğun boyu bodurdur, ekstremiteleri kısadır ve baş çevresi normal ve hatta büyüktür. 

Ön ve arka fontaneller büyüktür; doğumda bu belirtinin gözlenmesi KH 'nin erken tanısı için ilk 

işaret olarak hizmet edebilir. 

Normal yeni doğan bebeklerin sadece % 3 'ünde arka fontanel 0,5 tm 'den büyüktür. 

Gözler ayrık görülür, burun kökü basıktır. Göz kapakları şiştir. Ağız açık ve büyük dil dışarıda 

tutulur. Diş çıkışı gecikir. Boyun kısa ve kalındır, eller geniş ve parmaklar kısadır. Cilt kuru ve 

pulludur.  

Miksödem özellikle göz kapakları el sırtı ve dış genitallerde karşımıza çıkar. 

Karotenemi olabilir. Saçlar kaba, seyrek ve kırılgandır. Gelişme geriliği genellikle vardır. Oturma 

ve yürüme gecikir. Ses kabadır ve konuşmayı öğrenmezler, mental geriliğin derecesi yaşla artar. 

Puberte gecikebilir. Kaslar genellikle hipotoniktir ancak nadiren jeneralize müsküler 

psödohipertrofi görülür (Kocher-Debre-Semelaigne sendromu). 

Laboratuar bulguları:  

Serum T4 düzeyleri düşüktür; T3 düzeyi normal olabilir ve tanıda yardımcı değildir. 

Primer hipotroidizmde TSH düzeyleri yüksektir (>100 mU/L). TSH 'ye paralel prolaktin 

düzeyleri yüksektir. Tiroid agenezi veya troglobulin (TG) sentez defekti olan bebeklerde serum TG 
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düzeyleri genelde düşüktür, ancak ektopik tiroid veya dishormonogenezde yüksek olabilir. Kemik 

yaşı olguların % 60 'ında doğumda geridir.  

Doğumda normalde mevcut olan distal femur epifizi çoğu kez yoktur. Tedavisiz hastalarda 

takvim yaşı ile kemik yaşı arasındaki fark artar.  

Epifizlerde çoklu ossifikasyon odakları (epifizyal disgenezis) vardır. Kafa grafileri büyük 

fontanel ve geniş sütürleri gösterir; sütürler arası (Wormiyan) kemikleri sıktır. Sintigrafi altta yatan 

nedeni göstermeye yardım eder, ancak bu çalışma için tedavi geciktirilmemelidir. 123l ,99Tc 'ye 

üstündür. USG yardımcıdır, ancak sintigrafide gösterilen bazı ektopik glandları kaçırabilir. 

Tedavi:  

L-tiroksin 10-15 µgr/kg/gün (50 µ.-1/2 tablet/gün) dozunda başlanır. Doz büyük 

çocuklarda 4, erişkinlerde 2 µgr/kg/gündür. Geçici hipotiroidizm olasılığını dışlamak için 3 

yaşında iken 3-4 hafta süre ile tedavinin kesilmesi bazı çocuklarda gerekli olabilir. TSH 'de 

belirgin artış kalıcı hipotiroidizmi gösterir.  

Yükek LT4 dozları kraniosinostoz ve davranış (huy) problemlerine yol açabilir. 8 

yaşından büyük çocuklar tedavinin ilk ayında psödotümör serebri yaşayabilir. 

Prognoz:  

Tarama programlarının başlaması ile prognoz dramatik olarak düzeldi. Hayatın ilk 

haftalarında erken tanı ve yeterli tedavi normal büyüme ve zeka ile sonuçlanır. Doğumda T4 

düzeyleri çok düşük ve kemik yaşı geri olan ağır etkilenmiş bebeklerin, IQ'larında hafif (5-10 puan) 

gerilik ve inkordinasyon, hipotoni veya hipertoni, kısa dikkat süresi ve konuşma problemleri gibi 

nöropsikolojik sekelleri olabilir.  

Çocukların yaklaşık % 20'sinin nörosensöryal işitme kayıpları vardır. Tedavi edilmeyen 

çocuklar ağır mental geriliği olan cüceler haline gelir. Tanıda gecikme ve başlangıç tedavi dozlarının 

yetersiz olması değişik derecede beyin hasarı ile sonuçlanır. 

Genetic Causes of Congenital Hypothyroidism 
 

Defective Gene Protein Inheritance Consequences 

PROP-1 Autosomal 
recessive 

Combined pituitary hormone deficiencies with 
preservation of adrenocorticotropic hormone  

PIT-1 Autosomal 
recessive 
Autosomal 
dominant 

Combined deficiencies of growth hormone, 
prolactin, thyroid-stimulating hormone (TSH) 

TSH  

Autosomal 
recessive 

TSH deficiency 

TTF-1 (TITF-1) Autosomal 
dominant 

Variable thyroid hypoplasia, choreoathetosis, 
pulmonary problems 

TTF-2 (FOXE-1) Autosomal 
recessive 

Thyroid agenesis, choanal atresia, spiky hair 
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PAX-8 Autosomal 
dominant 

Thyroid dysgenesis 

TSH-receptor Autosomal 
recessive 

Resistance to TSH 

Gs (Albright hereditary 
osteodystrophy) 
  

Autosomal 
dominant 

Resistance to TSH 

Na+/I- symporter 
  

Autosomal 
recessive 

Inability to transport iodide 

THOX2 Autosomal 
dominant 

Organification defect 

Thyroid peroxidase Autosomal 
recessive 

Defective organification of iodide 

Thyroglobulin Autosomal 
recessive 

Defective synthesis of thyroid hormone 

Pendrin Autosomal 
recessive 

Pendred's syndrome: sensorineural deafness and 
partial organification defect in thyroid 

Dehalogenase Autosomal 
recessive 

Loss of iodide reutilization 

 
 
 

Miksödem koması  

   en sık neden enfeksiyonlardır  

 diğer sık nedenler: soğuk, travma, operasyon 

Semptomlar:   

 şiddetli depresyon, şuur kaybı, 

 hipotermi,  

 hipoglisemi,  

 şok, hipoventilasyon,  

 ileus 

Mortalite oranı : %50- 75 

Tedavi 

 ölüm oranı çok yüksek olduğundan süratle tedavi şarttır 

 L- Tiroksin, 500 mgr iv bolus şeklinde verilir, sonra idame dozuna geçilir  

   Yardımcı tedavi gerekebilir.(kortikosteroid, respiratuar destek)  

HİPERTİROİDİZM  

Etyoloji  

   Graves hastalığı (diffüz, toksik guatr) en sık nedendir.  

   Tek hiperaktif nodül (plummer hastalığı)  

 Multinoduler Guatr 

 subakut tiroidit  

 factitia hipertiroidizm  

 hipofiz tümörleri, over teratomları (struma overi)  
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Klinik  

 iştah artışına rağmen zayıflama  

 terleme, sıcağa tahammülsüzlük 

 sinüs taşikardisi  

 atrial fibrilasyon ve kardiyomegali tirotoksikoz için en karateristik bulgudur.  

 nabız basıncı artar (sistolik kan basıncı artar, diastolik kan basıncı düşer)  

 aritmiler  

 diyare 

 deri sıcak ve nemli, saç ve kıllar ince 

 emosyonel labilite, yorgunluk hissi, ince tremor 

 adele güçsüzlüğü  

 oftalmopati 

 

GRAVES HASTALIĞI  

Tanım: 

Genç-erişkin yaş grubunda (20-40 yaş arası pik yapar) kadınlarda (K:E oranı 7:1) sık 

izlenir. HLA  B8 ve HLA-DR3 ile belirgin yakınlığı vardır.  

Hastalığın patogenezinde tiroid folikül hücrelerindeki TSH reseptörlerini uyaran tiroid 

sitimülan immünglobülin (TSI) vardır. 

 Difüz guatr  

 Oftalmopati  (T hücrelerinin retroorbital infitrasyonu sonucu) 

-proptosis, unilateral ekzoftalmus 

-eksternal göz kaslarına lenfositik infiltrasyon 

-vertikal diplopi 

-en sık inferior oblik; 2.sıklıkta superior oblik kas tutulur  

-bozulmuş konverjans  

-korneal ülserasyon 

-lid lag  

Lokalize müsinöz ödem (pretibial miksödem)  

Acropachy (=clubbing+subkutanöz fibrozis + falengeal periosteal proliferasyon)  

Splenomegali 

Lenfadenopati 

Patoloji: 

 TSI (+) (tiroid stimülating immünglobülin)  

Laboratuar bulguları:  

-T4; T3 artar   

-TSH azalır; radyoaktif iyod uptake artar  
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TİROİD FIRTINASI (KRİZİ)  

Yüksek ateş  

 Atrial fibrilasyon  

 Vasküler kollaps  

   Stupor, koma  

Tanı:  

  derin tendon refleksi gevşeme fazı kısalmıştır.    

Tiroid Fırtınası Tedavisi :  

 IV. sıvı  

   PTU (propil tiourasil) 

 Beta bloker (propranolol)  

   Kortikosteroid (deksamethazon) 

  Radyokontrast iyotlu ajanlar 

Yukarıdaki ilaçlar plazmadaki 5’-deiyodinazı inhibe ederek, T4 � T3 dönüşümünü 

baskılarlar. 

 Graves Hastalığı’nın Tedavisi  

1. Antitiroid ilaçlar (hormon yapımını azaltırlar)  

 methimazole,  

 propylthiouracil (PTU) 

 

 İlaç toksisitesi  

-deride kızarıklık, döküntü (en sık) 

-eklem ağrıları  

-agranülositoz (hayati komplikasyondur) 

2.subtotal tiroidektomi  

3. radyoaktif iyod tedavisi 

4.Cerrahi  
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TOKSİK ADENOM 

Toksik soliter nodül  hemen daima follikülerdir ve hemen her zaman benigndir.  

Genelde hipertiroidizm hafiftir ve % 50 hastada sadece T3 yükselir (T3 tiritoksikozu).  

Tanı 

Sintigrafide hiperaktif sıcak nodül izlenir. 

Tedavi; 

Daha çok RAI tedavisi tercih edilmelidir.  

I-131 tedavisi sonrasında ise çoğunlukla kalıcı hipotiroidi gelişmez. Çünkü nodül 

etrafındaki atrofik tiroid hücreleri çok az radyasyona maruz kalır. 

 

TOKSIK MULTİNODULER GUATR 

Genellikle yaşlıda görülür.  

Sintigrafide çok sayıda fonksiyonel (sıcak) nodül vardır.  

Klinik hipertiroididir.  

Tiroid hormon düzeyleri hafifçe yükselmiştir ancak yaşlı hasta grubunda atrial fibrilasyon 

ve kalp yetmezliği gibi kardiovasküler problemler ön planda görülebilir.  

 

Tanı 

 Muayinede multipl nodül, sintigrafide hiperaktif nodüller 

 

 

Tedavi 

Genellikle tedavi yüksek dozlarda I-131 ile ablasyondur . Eğer guatr retrosternal 

uzanmışsa ya da trakeal kompresyon varsa tireidektomi indikasyonu vardır. Uzun süreli 

antitiroid ilaç tedavisine uygun değildir. Çünkü ilacın kesilmesinden sonra nüks görülür. 
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TİROİDİTLER 

1. Akut,  

2. Subakut (granülomatöz, lenfomatoz)  

3. Kronik (Hashimoto, Riedel) olabilir. 

AKUT TİROİDİT  

Sepsis ve infektif endokardit komplikasyonu olarak gelişir. Tiroid bezi şiş, kızarık ve 

ağrılıdır. Abse formasyonuna dönüşebilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik + drenaj gerekebilir.  

 

SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ TİROİDİT (QUERVAİN TİROİDİTİ)  

Etiyoloji 

Viral infeksiyonlar (kabakulak, koksaki, adeno virüs). 

Klinik:  

Ateş, halsizlik ve boyunda hassasiyet ve ağrı vardır. Başlangıç döneminde hipertiroidi kliniği 

(çarpıntı, terleme, ajitasyon) , ilerleyen dönemlerde hipotiroidi kliniği ortaya çıkar.  

Tiroid hormonları artmış, TSH ve Radyoaktif iyot alımı çok azalmıştır.  

 Sedimantasyon çok yüksek olabilir.  (>100 mm/s)  

Tiroid antikorları hastaların ancak %10-15’inde görülür. Kalıcı hipotiroidi gelişebilir.  

Tanı 

 Klinik ile konur, gerekirse  biyopsi (dev hücreler ve büyük fagositler).  

Tedavi 

 Aspirin ilk seçilecek ilaçtır. Cevapsız olgularda steroid eklenir. Kardiyovasküler semptomlar 

için beta blokerler verilmelidir. 

 

SUBAKUT LENFOSİTİK (SİLENT) TİROİDİT  

Sıktır. Kadın/erkek oranı:5/1 

  Başlangıç akuttur, ağrısız postpartum tiroiditi  

  Transient tirotoksikozis sık  

Genelde guatr yoktur 

  Klinik olarak Gravesten ayrılmalıdır.  

  Gravesten ayrımında en önemli fark RAIU nin düşük olmasıdır. (Graveste yüksek)  

Biyopsisi hashimoto ile aynıdır 

  Birliktelikleri: tiroid otoantikorları, HLA - DR5  

  Sekel: transient hipotiroidi %25 

Tedavi:   

Beta bloker, Aspirin  
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KRONİK (HASHİMOTO) TİROİDİT  

Özellikler 

Sıktır 

Kadın/erkek oranı 20:1’dir 

Başlangıç yavaş ve ağrısızdır. Tiroid bezi diffüz büyümüştür. 

Hipotiroidinin ve tiroiditlerin en sık sebebidir. 

Fizyopataloji: 

Supressör T hücrelerde bir defekte bağlı otoimmün bir hastalıktır.  

HLA DR5 pozitiftir. 

Erken dönemde tiroglobilin (Anti-T) (%60) otoantikorları, geç dönemde mikrozomal antikorlar (Anti-

M) (%90) saptanır 

Patolojik olarak tiroid bezi lenfositlerle infiltre ve yapısı bozulmuştur.  

Hurtle hücreleri veya Askenazy hücreleri görülür. Hurtle hücresi atrofik folikülleri döşeyen 

eozinofilik sitoplazması olan hücrelere denmektedir.  

Normal tiroid folikülünü düşeyen kubodal epitel injury durumunda Hurtle hücresi olmaktadır. 

Lenfoma riskinde artış vardır.  

 

 

Teşhis 

Biopsi ile konur.  

Tedavi 

 Hipotiroidi varsa hormon replasmanı  
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KRONİK FİBROSİNG (RİEDEL) TİROİDİTİ  

 En nadir tiroidittir 

 Başlangıç yavaş; sert, yapışık ve taş gibi sert tiroid 

 Biyopside yaygın kollagen artışı 

 Birliktelikleri: retroperitoneal fibrozis, sklerozan kolanjit, Peyroni hastalığı  

 Dispneye en sık neden olan tiroidittir (disfaji, disfoni, disartri) 

 Anaplastik tiroid Ca ile sık karışır.  

 

SOLİTER TİROİD NODÜLLERİ VE YAKLAŞIM  

Türkiye popülasyonun yaklaşık % 30-40 ’ünde tiroide nodül mevcuttur.  

Ancak tiroid nodüllerinin çok azı maligndir.  

Hikaye:  

Nodülün büyüme hızı, etkileri (hiperfonksiyon?) sorgulanır.  

Seste kabalaşma veya kısılma olması nodülün malign olduğunu düşündürebilir.  

Özellikle aile hikayesi ve boyuna iyonize radyasyon gibi risk faktörleri mutlaka 

sorgulanmalıdır. 

Risk Factors for Thyroid Carcinoma in Patients with Thyroid Nodule 
 
History of head and neck irradiation 

Age <20 or >45 years 

Bilateral disease 

Increased nodule size (>4 cm) 

New or enlarging neck mass 

Male sex 

Family history of thyroid cancer or MEN 2 

Vocal cord paralysis, hoarse voice 

Nodule fixed to adjacent structures 

Extrathyroidal extension 

Suspected lymph node involvement 

Iodine deficiency (follicular cancer) 
 

 

Boyuna radyasyon hikayesi ve tiroide soliter nodülü olan bir hastada tiroid kanseri 

bulunma riski % 40’tır.  

Bazı ailevi kanser sendromlarında tiroid kanser riski artmıştır. MEN II ve ailevi medüller tiroid 

kanseri tipik örnekleridir.  
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Fizik muayene:  

Fiksasyon varlığı, sertlik, eşlik eden lenf nodlarının varlığı malignansiyi çağrıştırır. Delphian lenf 

nodu bakılabilir.  

Tanı:  

İİAB tiroid nodül ve kitle lezyonlarının tanısında tek ve en önemli tetkik haline gelmiştir. 

Direk veya USG altında yapılabilir.  

İİAB folliküler adenom veya kanser ayrımını yapamaz (kapsül veya damar invazyonunu 

göstermez).  

 

Yaklaşım:  

Benign nodüllerde T4 verilerek TSH baskılanması fayda sağlayabilir. TSH baskılayıcı tedaviye 

rağmen nodülboyutunda artış olan hastalarda tiroidektomi ndikasyonu vardır.  

Malignite tanısı daima tiroidektomi endikasyonudur. Boyuna radyoterapi almış ve tiroide 

nodülü olan hastalarda istisnai olarak biyopsi yapmadan tiroidektomi tercih edilebilir, çünkü 

malignansi riski % 40 civarındadır.  
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TİROİD KANSERLERİ 

Classification of Thyroid Neoplasms 
  
Benign   

Follicular epithelial cell adenomas   

  Macrofollicular (colloid)   

  Normofollicular (simple)   

  Microfollicular (fetal)   

  Trabecular (embryonal)   

  Hürtle cell variant (oncocytic)   

Malignant Approximate Prevalence, % 

Follicular epithelial cell    

  Well-differentiated carcinomas   

    Papillary carcinomas 80–90 

       Pure papillary    

       Follicular variant   

       Diffuse sclerosing variant   

       Tall cell, columnar cell variants   

    Follicular carcinomas 5–10 

       Minimally invasive   

       Widely invasive   

       Hürthle cell carcinoma (oncocytic)   

       Insular carcinoma   

  Undifferentiated (anaplastic) carcinomas   

C cell (calcitonin-producing)  10 

  Medullary thyroid cancer   

    Sporadic   

    Familial   

    MEN 2   

Other malignancies    

  Lymphomas 1–2 

  Sarcomas   

  Metastases   

  Others   
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Genetic Alterations in Thyroid Neoplasia  
Gene/Protein Type of Gene Chromosomal 

Location 
Genetic Abnormality Tumor 

TSH receptor GPCR receptor 14q31 Point mutations Toxic adenoma, differentiated 
carcinomas 

Gs  

  

G protein 20q13.2 Point mutations Toxic adenoma, differentiated 
carcinomas 

RET/PTC Receptor tyrosine 

kinase 

10q11.2 Rearrangements 

PTC1: 
(inv(10)q11.2q21) 
PTC2: 
(t(10;17)(q11.2;q23)) 
PTC3: ELE1/TK 

PTC 

RET Receptor tyrosine 
kinase 

10q11.2 Point mutations MEN 2, medullary thyroid 
cancer 

BRAF MEK kinase 7q24  Point mutations, 
rearrangements 

PTC 

TRK Receptor tyrosine 
kinase 

1q23-24 Rearrangements Multinodular goiter, papillary 
thyroid cancer 

RAS Signal transducing 
p21 

Hras 11p15.5 
Kras 12p12.1; 
Nras 1p13.2 

Point mutations Differentiated thyroid 
carcinoma, adenomas 

p53 Tumor suppressor, 
cell cycle control, 
apoptosis 

17p13 Point mutations 
Deletion, insertion 

Anaplastic cancer 

APC Tumor suppressor, 
adenomatous 
polyposis coli gene 

5q21-q22 Point mutations Anaplastic cancer, also 
associated with familial 
polyposis coli 

p16 (MTS1, 
CDKN2A) 

Tumor suppressor, 
cell cycle control 

9p21 Deletions Differentiated carcinomas 

p21/WAF Tumor suppressor, 
cell cycle control 

6p21.2 Overexpression Anaplastic cancer 

MET  Receptor tyrosine 
kinase 

7q31 Overexpression Follicular thyroid cancer 

c-MYC Receptor tyrosine 

kinase 

8q24.12.-13 Overexpression Differentiated carcinoma 

PTEN Phosphatase 10q23 Point mutations PTC in Cowden's syndrome 
(multiple hamartomas, breast 

tumors, gastrointestinal 
polyps, thyroid tumors) 

CTNNB1 -Catenin 3p22 Point mutations Anaplastic cancer 

Loss of 
heterozygosity 

(LOH) 

?Tumor 
suppressors 

3p; 11q13 
Other loci 

Deletions Differentiated thyroid 
carcinomas, anaplastic 

cancer 

PAX8-PPAR1 Transcription factor 
Nuclear receptor 

fusion 

t(2;3)(q13;p25) Translocation Follicular adenoma or 
carcinoma 

 
 Etiyoloji:  

-Radyasyona maruz kalma (Özellikle papiller karsinom için)  

-Aile hikayesi  

-TSH  
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Papiller tiroid kanseri (%60)  

40 yaşın altında ve bayanlarda pik yapar. Çocukta ve radyoterapi görenlerde en sık görülen 

tiroid Ca’dır.  

 En sık görülen tiroid karsinomudur (%60)  

   En iyi prognoza sahiptir  

 Psammom cisimcikleri (kalsifikasyon)görülür. Papiller vejetasyonlar vardır. 

Çekirdeklerin içi boş gibi gözükür. (Orphan Annie eye) 

 yavaş büyür 

 ince iğne aspirasyon biyopsisi ile en kolay tanı konan neoplazi  

 lenfojen yayılım  

 nüks azdır 

 ağrısız sert kitle en sık semptomdur  

 

Prognostic Risk Classification for Patients with Well-Differentiated Thyroid Cancer (AMES or 
AGES  

  Low Risk High Risk 

Age <40 years >40 years 

Sex Female Male 

Extent 
No local extension, intrathyroidal, no capsular 
invasion 

Capsular invasion, extrathyroidal 
extension 

Metastasis None Regional or distant 

Size <2 cm >4 cm 

Grade Well differentiated Poorly differentiated 
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Foliküler kanser (%25)  

Papiller karsinomdan daha maligndir 

  Uzak hematojen metastaz  

  histopatolojik olarak normal tiroid dokusu gibidir  

en fazla hipertiroidi kliniği görülen tiroid karsinomudur  

 

Medüller kanser (%25)  

   Folikülerden daha malign 

 Lenfojen+ hematojen metastaz 

 Parafoliküler (C cell) hücre kaynaklı  

   Multisentrik hiperplazi şeklinde başlar 

 Kalsitonin salgılar  

   Hyalin stroma; amiloid saptanır.  

 herediterdir ve MEN II ile birlikte görülür .  

 RET proto-onkogeni vardır. Bu onkogen tirozin kinazı kodlar. 

 

Anaplastik karsinom (%10)  

   En malign tiroid karsinomudur  

   Hematolojik metastaz/ lokal invazyon 

   Surveyi en kısa olan tiroid karsinomudur 

 En çabuk disfaji geliştirendir 

 Dev hücreler görülür 
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Tedavi: 

Cerrahi(Total Tiroidektomi ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu)  

 L-tiroksin ile TSH supresyonu  

   RAI tedavisi 

PARATİROİD HASTALIKLARI 

Paratiroid bezin parankimasında iki tip hücre vardır. 

1. Esas hücreler:  

Stoplazmik granüllerde parathormon içeren hücrelerdir. Glikojen inklüzyonlarıda stoplazmada 

gözlenebilir. 

2. Oxyphil hücreler:  

Oksifil hücre özellikle puberteden sonra sayıları artar. Stoplazmasında bol miktarda 

mitokondri içerdiği için H&E ile stoplazması asidofilik boyanır. Bu hücreler gerektiğinde esas 

hücrelere diferansiye olabilirler. 

 

HİPERPARATİROİDİZM  

2 şekilde ortaya çıkar.  

1. Primer hiperparatiroidizm: PTB adenomu, hiperplazisi, karsinoması ya da ektopik PTH 

salınımı (bronchial karsinoma... vb) nedeniyle. Primer hiperparatiroidizmin sebebi, % 85 

adenomdur.  

2. Sekonder hiperparatiroidizm: Böbrek yetmezliği, rickets, osteomalazia.  

Semptomatoloji:  

İskelet sistemi yakınmaları:  

Hastaların % 70’inde iskelet sistemi yakınmaları görülür.  

Demineralizasyona bağlı olarak kemik kistleri, Brown tümör, patolojik kırıklar, kemik ağrıları, 

kemik deformiteleri sıklıkla görülen semptomlardır.  

Üriner sistem yakınmaları:  

Hastaların % 15-20’sinde mevcuttur. Hipertansiyon, böbrek taşları, polidipsi ve poliüri 

görülür.  
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GİS yakınmaları:  

Hastaların % 5’inde görülür. Non-spesifik bulantı ve kusmalar olabilir. Ayrıca epigastrik ağrı, 

peptik ülser (% 1-3) ve konstipasyon,pankreatit  görülebilir.  

 

Görüntüleme yöntemleri:  

Hiperparatiroidizm tanısı almış bir hastada ameliyat oldukça standard olup başarısı %95 

üzerinde olduğu için genelde ilk ameliyat öncesi görüntüleme yöntemi çok kullanılmaz. 

     Sintigrafi: Technetium (99mTc) sestamibi . Sadece ektopik paratiroid için kullanılır. 
 

Radyoloji: 

Kafa grafisinde güve yeniği ya da buzlu cam (tuz-biber) manzarası görülür. 

Diş grafilerinde lamina dura kaybolmuştur. 

Kemiklerde, özellikle de mandibula’da kemik kistleri ve Brown tümör görülür. 

Parmak grafisinde, subperiosteal rezorpsiyon tesbit edilir. 

Özellikle uzun kemiklerde patolojik kırıklar gözlenir. 

 

Tedavi: 

 Hiperkalsemi için sıvı relasmanı 

Bifosfonat: Kemik rezorbsiyonunu durdurur 

Cinacalcet: Kalsimimetik, paratiroid bezin kalsiyum duyarlılığını arttırır. 

Tek tedavi metodu, cerrahidir. 
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SEKONDER HİPERPARATİROİDİZM  

Sekonder hiperparatiroidizmin sebebi böbrek yetmezliği ise, buna renal osteodistrofi   

( Osteitis Fibroza) denir.  

Kronik renal yetmezlikli hastalarda böbrekte aktif D vitamini yapımı olmadığı için plazma 

kalsiyumları azalır. Fosfatın tek atılım yolu böbreklerdir.  

KBY’li hastalarda fosfat atılamadığı için hiperfosfatemi mevcuttur. Bu da plazma 

kalsiyumunun düşmesini daha da arttırmaktadır. Plazma kalsiyumunu yükseltmek için paratiroid bezi 

aktive olur. Sonuç olarak sekonder hiperparatiroidi gelişir. 

KBY hastalarında sekonder hiperparatiroidi önlemek için hastaya fosfat şelatörleri 

(Aliminyum hidroksit, Kalsiyum karbonat), Aktif D vit (Kalsitriol) verilir. 
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HİPOPARATİROİDİ  

Etioloji  

 paratiroidlerin cerahi yolla alınması (en sık)  

Klinik tablo  

 adele güçsüzlüğü  

 uyuşma , karıncalanma 

 Chvostek belirtisi (fasial sinir spazmı)  

 trausseau belirtisi (karpal spazmı, ebe eli)  

 torsades pointes (QT uzaması, ventriküler taşikardi)  

 tetani 

 eğer uzun süreli ise; tırnaklarda, deride değişiklikler 

 mine defekti 

 bazal ganglion kalsifikasyonu (parkinson benzeri bulgular) 

 lens kalsifikasyonu / katarakt  

 Mental reterdasyon 
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Tedavi  

Ca takviyesi  

-Ca glukanat 

-Ca glubiyonat 

 D vitamini takviyesi  

-Calcitriol (vitamin D3)  

 Akut tedavi  

-IV Ca glukonat  

 

PSODOHİPOPARATİROİDİ (Albright osteodistrofisi) 

Tanım 

  G protein defektidir.  

  PTH vardır. Ancak etki gösteremez. 

Klinik 
Obez , kısa boy , yuvarlak yüz , kısa 4. ve 5. metakarpaller  

Tedavi: 

 D vitamini ve kalsiyum replasmanı 
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SURRENAL KORTEX HORMONLARI  
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Glukokortikoidler  

 Kortizol (Tüm glukokortikoid aktivitenin %95’ini oluşturur)  

 Kortikosteron (%4’ünü oluşturur) 

 

Sentetik türevler 

  Kortizon (hemen hemen kortizol kadar etkili) (En kısa etkili ve en zayıf) 

  Prednizon (kortizolden 4 kat daha fazla etkili)  

Metilprednizon (kortizolden 5 kat daha fazla etkili)  

  Deksametazon (kortizolden 30 kat daha fazla etkili (En uzun etkili ve en güçlü) 

 TABLO:  KORTIKOSTEROIDLERIN ÖZELLIKLERI   

İlaç  etki süresi  
Anti- 

enflamatuar güç  

Tuz tutma 

etkisi  
deri etkisi  

Kortizol  8-12  1  1  0  

Prednizol  12-24  4  0.3  (+)  

triamsilon  15-24  5  0  (+++)  

deksametazon  24-36  30  0  (++++)  

Aldesteron  1-2  0.3  3000  0  

Fludrokortizon  8-12  10  125-250  0  

 

 

Glukokortikoid etkileri  

 Glukoneojenez artışı 

 Kaslarda Proteoliz artışı (katabolik)  

 Karaciğerde Protein sentezini arttırır.  

 Lipoliz artışı 

 Glukoz kullanımının azalması 

 İnsülin duyarlılığının azalması  

 Anti-enflamatuar  

 İmmünsüpresan 

 Katekolaminlere vasküler duyarlılığın sürdürülmesi 

 Kemik yapımının inhibisyonu  

 GFR’nin (glomerüler filtrasyon hızı) artması 

 REM uykusunda azalma 

 Eosinofil ve lenfositleri azaltır . 

 PMNL (Nötrofil), eritrosit sayısını arttırmaktadır  

  Kortizol, lizozomal membranları stabilize eder.  

  Kortizol kapiler geçirgenliğini azaltır, dokulara plazma geçişi azalır.  

  Kortizol lipokortin sentezini tetikler; lipokortin, fosfolipaz A2 enziminin inhibitörüdür.  

 Kortizol, interlökin-2 (IL-2) oluşumunu ve T lenfositlerin proliferasyonunu baskılar.  
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 Kortizol, mast hücreleri ve trombositlerden histamin ve serotonin salgısını inhibe eder. 

 Kortizol lökositlerden IL-1 salgısını azaltarak, ateşi düşürür ve bu da vazodilatasyonu 

azaltır. 

 

CUSHİNG HASTALIĞI VE CUSHİNG SENDROMU 

 
 Hipofizden ACTH salgılayan adenomlara bağlı gelişen Cushing tablosuna Cushing 

Hastalığı, sürrenal patolojilerine bağlı Cushing’ e Cushing Sendromu denir.  

 Ektopik ACTH’ya bağlı Cushing sendromu: Hipofiz dışında tümör dokusunda salgılanan 

ACTH’ya bağlı gelişen Cushing tablosuna denir. En sık akciğerin küçük hücreli karsinomunda 

görülür  

 İyadrojenik Cushing Sendromu: Dışardan ilaç olarak aşısı steroid alınımına bağlı gelişir. 

Toplumda hiperkortizolemi ve ACTH düşüklüğünün en sık nedeni iatrojeniktir.  

 Cushing Hastalığında Patoloji: CH’da hipofizde mikroadenom vardır. Bazofiliktir ve 

kadınlarda sıktır. ACTH nın fazlalığı bilateral adrenal hiperplazi ve kortizol fazlalığına yol açar. 

 Cushing Sendromunda Patoloji: Aşırı kortizol üretimine neden olan sürrenal adenom veya 

karsinomu vardır. Aşırı kortizol üretimine bağlı ACTH salınımı baskılanmıştır 

 

Etiyoloji Cushing Hastalığı  

Hipofiz adenomu (en sık)  

Ektopik ACTH salgılayan tümörler  

Cushing Sendromu  

-Adrenal adenom  

-Adrenal karsinom  
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Semptomlar ve Bulgular 

Emosyonel değişiklikler: En sık rastlanan semptomdur. 

Santral obezite (en sık fizik muayene bulgusudur)  

Hipertansiyon 

Amenore  

İmpotans, 

Aydede yüz 

Fasiyal pletore 

Epidermis atrofisi 

Kolay morarma 

Osteopeni 

Proksimal kas güçsüzlüğü 

Mor stria 

Hirsutizm 

Akne 

Yara iyileşmesinde gecikme 

Yüzeyel fungal enfeksiyonlarda artış 

Emosyonel labilite. 
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Frequency of Signs and Symptoms in Cushing's Syndrome  
Sign or Symptom Percent of Patients 

Typical habitus (centripetal obesity)a  97 

Increased body weight  94 

Fatigability and weakness 87 

Hypertension (blood pressure > 150/90) 82 

Hirsutisma  80 

Amenorrhea  77 

Broad violaceous cutaneous striaea  67 

Personality changes 66 

Ecchymosesa  65 

Proximal myopathya  62 

Edema 62 

Polyuria, polydipsia 23 

Hypertrophy of clitoris 19 
 

 

YAKLAŞIM :  

 Önce hastaya Düşük doz (2mg) dexametazon supresyon testi yapılır. Bu testin amacı 

şudur. Hastaneye gelen hastalarda zaten fizyolojik strese bağlı ACTH ve kortizol yüksektir. Bu 

nedenle Cushing tanısında ilk basmakta ACTH ve kortizol bakmak anlamsız olur. Bu nedenle 2 mg 

dexametazon ile test yapılır. Bu testle hastanın kortizolü baskılanıyorsa Cushing değil demektir.  

Düşük doz dexamatazon ile süpres olmuyorsa Cushing sendromu vardır.  

Bu sefer hastaya yüksek dozda dexametazon (8mg) testi yapılır. Burada amaç hastalığın 

kaynağını bulmaktır. Hipofiz ACTH salgılayan tümörler normali taklit ederler. Yüksek doz 

dexametazon ile baskılanırlar. Hastaya yüksek doz dexametazon sonra hastanın kortüzolü 

baskılanıyorsa hipofiz kökenli Cushing Hastalığıdır. Tanı için MRG yapılanilir. 

Yüksek doz dexametazon ile süprese olmuyorsa ya ektopik ACTH ya ada surrenel 

tümördür. Bu basmakta ayrıcı tanı için ACTH bakılır. Ektopik ACTH salgılayan tümörlerde ACTH 

aşırı yüksektir. Surrenal tümörde ise ACTH baskılanmıştır. Surrenal tümör için BT/MRG 

kullanılabilir. 
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Cushing Hastalığının tedavisi  

1.Cerrahi (ilk tercih). Hipofizdeki adenom çıkarılır. En sık cerrahi komplikasyon geçici 

Diabetes insipidustur.  

2. Hipofize adenomuna yönelik radyoterapi 

3. İlk iki tedavi başarısız ise bilateral sürrenalektomi. (Nelson sendromu) 

 

4. ilaçlar genellikle hastayı operasyona hazırlamak için yada radyoterapi etkisinin çıkmasını 

beklerken kullanılır . Ketakonazol, Metirapone¸ Aminoglutethimide kullanılır. 
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Cushing Sendromunda tedavi:  

 Tek taraflı adenomlarda adenomun çıkarılması küratiftir. Sürrenal karsinomlarına bağlı 

Cushing sendromu tedaviside cerrahidir. Cerrahi tedavinin başarısız olduğu durumlarda ilaç 

tedavisi verilir.  

İlaçlar: 

Ketakonazol ( steroid sentezini azalır)  

Metirapone(11- alfa hidroksilazı inhibe eder)  

Aminoglutethimide (kolesterol-pregnolone dönüşümünü inhibe eder.)  

Mitotane (adrenal atrofi yapar.)  

Siproheptadin (ACTH salınımını inhibe eder) kullanılabilir.  

  

ADRENAL YETMEZLİK (ADDİSON HASTALIĞI) 

Etiyoloji:  

Primer yetmezlik (Addison’s Hastalığı) 

Otoimmun (80%) 

Tuberküloz (15%) 

Malignite metastaz 

Sarkoidoz 

Amiloidoz 

Blastomikoz 

Hemakromatoz 

AIDS 

Adrenal kanama ( travma, antikoagulan, koagulopati) 

Konjenital adrenal hiperplazi 

Waterhouse–Friderichsen sendromu  

Adrenalekomi 

Sekonder yemezlik 

Egzojen steroid hormonlara bağlı hipofizo-adrenal aksın baskılanmas(En sık) 

Sheehan’s sendromu 

Hipofiz infarktı 

Hipofiz otoimmun harabiyeti 

Klinik:  

Kortizol yetmezliğine bağlı:  

hiperpigmentasyon (Surrenal yetmezlikte kortizol yapılamadığı için feed back ile ACTH 

yapılır. ACTH melanositleri MSH gibi stimule eder.) 

 ortostatik hipotansiyon 

   gastrointestinal semptomlar 

   hipoglisemi 

 mental semptomlar (letarji, konfüzyon) 
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   stres intoleransı 

 Aldosteron yetersizliği:  

 hiponatremi, hipovolemi 

 renal kan akımında azalma 

 hipotansiyon 

 hiperkalemi  

 kardiak aritmi orta derecede asidoz 

Tanı:  

  ACTH uyarı testi en iyi testtir. ACTH sonrası 0 ve 30.dk’da kan kortizol bakılır. 30. dk’da 

18 mgr/dl altındaki değerler adrenal yetmezlik bulgusudur. 

 

Laboratuar  

 Hiponatremi 

   Hiperkalemi  

 Hipoglisemi 

 Eozinofili  

 Damla kalp görüntüsü 

 İdrar 17 OH kortikosteroid düzeyi düşüktür 

 Plazma, idrar kortizol düzeyi düşüktür 

 

 

Kortizol   ↓ ACTH        ↑ 

Na           ↓ Potasyum   ↑ 

Nötrofil   ↓ Lenfosit      ↑ 

Glukoz    ↓ Eozinofil    ↑ 

HCO3      ↓  

Hct          ↓  
Tedavi  

  Glukokortikoid replasmanı 

Mineralokortikoid replasmanı (fludrokortizon) 
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Adrenal Kriz (Addison Krizi)  

En sık neden infeksiyonlardır. 

Klinik: 

-Ateş  

-Bulantı 

-Karın ağrısı 

-Mental bozukluklar-Hipoglisemi 

- Vasküler kollaps  

Tedavi:  

-iv kortizol (ilk tercih hidrokortizon)-Dextroz 

-mineralokortikoid (hipotansiyon belirgin ise) 

 

PRİMER ALDOSTERONİZM (CONN SENDROMU) 

 Tek adrenal adenom (en sık)  

Klinik: 

Aldesteron etkisi 

Na geri emilimi artmış  

K ve H atılımı artmış  

 Hipertansiyon 

 Persistan hipokalemi  

 Kas güçsüzlüğü (Hipokalemiye bağlı) 

 Parestezi, tetani 

 Hipokalemik nefropati, poliüri : Uzun süreli hipokalemi böbreğin ADH cevabını bozar. 

 Metabolik alkoloz 
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Factors Regulating Aldosterone Biosynthesis   
Factor Effect 

Renin-angiotensin system Stimulation  

Sodium ion Inhibition (?physiologic) 

Potassium ion Stimulation 

Neurotransmitters    

  Dopamine Inhibition 

  Serotonin Stimulation  

Pituitary hormones   

  ACTH  Stimulation 

  Non-ACTH pituitary hormones (e.g., growth 
hormone) 

Permissive (for optimal response to sodium 
restriction) 

  -Endorphin Stimulation 

  -Melanocyte-stimulating hormone Permissive  

Atrial natriuretic peptide Inhibition 

Ouabain-like factors Inhibition 

Endothelin Stimulation 
 
 

 

Tanı: 

 Primer de plazma renin aktivitesi baskılanmış  

 Sekonderde plazma renin aktivitesi yüksek  

 Plazma aldesteron/renin oranı >30/1 (primer) 

 

Sekonder aldesteronizm nedenleri: 

 Kalp yetmezliği 

   Nefrozis 

   Siroz 

 Volüm kaybı (diüretikler, kusma, diare)  

 Renovasküler hastalık 

 

  

GONAD GELİŞİMİ 

Gonadlar intrauterin 6. haftada bipotenttir. Eğer gonadal çıkıntıya spermatogonyum 

ulaşırsa gonadın medullası gelişir ve testis oluşur. Oogonyum ulaşırsa kortex gelişir ve over oluşur.  

Fakat testis gelişimi için Y kromozamundaki Testis Determining Factor (TDF) gereklidir. 8. 

haftada ise hem wolf (mezanefroz) hem de müller (paramezonefroz) kanalları bulunur. 

Eğer fetus erkek olacaksa sertoli hücrelerinden müllerian inhibe edici faktör salınır ve 

müller kanalları geriler. Wolf kanallarının gelişimi ise Testosteron salınımına bağlıdır.  
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Testesteron bulunması durumunda wolf kanalı erkek iç genitali yönünde diferansiye 

olmaktadır. (epididim, duktus deferens, vesikula seminalis). Dış genital sinus ürogenitalisten 

farklılanır. Dihidrotestesteron varlığında erkek dış genital gelişir.  

Testis yoksa sertoli ve Leyding hücreleri olmayacağından, MIF etkisi oluşamaz ve Müller 

kanalı persiste olur. Müler kanalları birleşerek Kadın iç genitali (tüpler, Uterus, Vagen 2/3 üst 

kısmı gelişir) oluşturur. Testesteron olmadığı için Wolf kanalı regrese olur. DHT olmadığı için dış 

genital sinus ürogenitalisten dişi yönünde farklılanır.  
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NOT: 

KADIN GENİTALE BULUNAN EMBRİYOLOJİK ARTIKLAR 

Kadınların 1/4'de müllerian gelişim sırasında, vvollf kanal artıkları olabilmekte ve bunlar  overin 

hilusunda paraovaryen kistlere yol açabilmektedir. Over lateralinde yer alanlarına epooforon 

(Rosenmüller organı); overle uterus arasında yer alanlarına ise parooforon adı verilir. Bu artıkların 

bazıları da uterus lateral duvarı ve vajen üst 4/5 kısmında lig.latum tabakaları arasında gartner 

kanal kistlerini oluştururlar  

Müller kanalının kranial parçası bazen tubanın yapısına katılmaz ve morgagni kist hidatiği 

adı verilen bir kalıntı oluşturur. 
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KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (KAH) 

 Enzim eksikliği sonucu gelişir.  

 Kortizol oluşamaz ve ACTH artar  

 Adrenal hiperplazi gelişir  

 

Klinik:  

21 eksikliği : Aldesteron ve kortizol oluşamaz. Hiperkalemi ve asidoz vardır. Hiperkalemi 

bağlı aritmi, aldesteron yetmezliğine bağlı tuz kaybı görülür. Ayrıca Hipotansiyon görülür. Sürekli 

DHEA ve Androstenadion yapılır. Dişilerin dış genitali erkeğe benzer. Klitoris büyük olup penis 

gibidir. Labiumlar kapanıp skrotuma benzer. ( Erkek = 2 * Erkek, Dişi=Erkek gibidir.) Dişi 

psodohermafrodit en sık sebebidir. 

11 eksikliği : Aldesteron ve kortizol oluşamaz. DOC birikir. DOC, mineralokortikoid 

olduğu için hipertansiyon, alkaloz, hipokalemi vardır. Sürekli DHEA ve Androstenadion yapılır.  

Erkek = 2 * Erkek, Dişi=Erkek gibidir.   

17 eksikliği: Sürekli aldesteron yapılır. Aldestreron, mineralokortikoid olduğu için 

hipertansiyon, alkaloz, hipokalemi vardır. DHEA ve Androstenadion yapılamaz. Erkek=Dişi, 

Dişi= Dişi  

3 beta eksikliği: Aldestreon, kortizol oluşamaz. Sürekli DHEA yapılır. DHEA zayıf 

androjendir. Dişiler erkek gibi olur. Ancak erkekler dişi görünümü taşınır.  
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SURRENAL MEDULLA HORMONLARI  
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FEOKROMASİTOMA 

Patoloji:  

En sık adrenal medullada tek olarak bulunur  

 %10- 20 ekstraadrenal bulunur  

-Zuckerkandl organı (aortik bifurkasyon) (extraadrenal en sık yerleşim)  

-Paraspinal sempatik ganglion 

Sporadik veya familyal olabilir (çift taraflı)  

Feokromasitoma eşlik eden Sendromlar:  

-MEN Tip II (Sipple sendrom)  

-Nörofibromatozis  

-Von Hippel- Lindau hastalığı  

-MEN Tip III  

-Sturge Weber Sendromu  

 

Klinik:  

 Hipertansiyon  

  %50 olguda sürekli  

  %50 paroksismal (ataklar tipik olarak bir saatten az)  

 Hiperglisemi  

 hipermetabolizma (kilo kaybı) 

 postural hipertansiyon 

 sinirlilik ve tremor 

 başağrısı  

 çarpıntı 

 terleme 

 flushing  

Clinical Features Associated with Pheochromocytoma  
Headaches Weight loss 

Sweating attacks Paradoxical response to antihypertensive drugs 

Palpitation and tachycardia Polyuria and polydipsia 

Hypertension, sustained or paroxysmal Constipation 

Anxiety and panic attacks Orthostatic hypotension 

Pallor Dilated cardiomyopathy 

Nausea Erythrocytosis 

Abdominal pain Elevated blood sugar 

Weakness Hypercalcemia 
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Tanı  

  24 saatlik idrarda metanefrin atılım hızı en yararlı testtir  

 idrarda vanilmandelik asit konsantrasyonları  

 serum katekolamin düzeyleri, glukagon stimulasyon testi  

Görüntüleme:  

   BT, MRI  

 I 131 iodo benzil guanidin ile adrenal sintigrafi (MIBG): Özellikle ektopik odak aramasında 

kullanılır. 

 

Tedavi: 

 Cerrahi:  

  alfa blokerler (Fenoksibenzamin, fentolamin)  

 beta blokerler (tek başına verilirse tansiyonu arttırır)  

 metirozin (Metirozin tirozin hidroksilaz inhibitörüdür. 

NOT: 

MULTİPLE ENDOKRİN NEOPLAZİLER 

MEN 1 (Wermer sendromu):   

Pitüiter adenom 

Paratiroid (genellikle multigland hiperplazisi) 

Pankreas tümörü (en sık gastrinoma) 

MEN 2a (Sipple sendromu) :    

Medüller tiroid CA 

Feokromasitoma 

Paratiroid (hiperparatiroidi) adenomu 

MEN 2b (MEN 3):     

Meduller tiroid CA 

Feokromasitoma 

Marfanoid habitus 

Multiple endokin nörinom (hastaların hepsinde) 
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Disease Associations in the Multiple Endocrine Neoplasia (MEN) Syndromes  
MEN1 MEN2 Mixed Syndromes 

Parathyroid hyperplasia or 
adenoma 

Islet cell hyperplasia, adenoma, or 
carcinoma 

Pituitary hyperplasia or adenoma 

Other less common 
manifestations: foregut carcinoid, 
pheochromocytoma, 
subcutaneous or visceral lipomas 

MEN2A  
MTC  
Pheochromocytoma  
Parathyroid 
hyperplasia or 
adenoma 

MEN2A with cutaneous 
lichen amyloidosis  
MEN2A with Hirschsprung 
disease  
Familial MTC  
 
MEN2B  

MTC  
Pheochromocytoma  
Mucosal and 
gastrointestinal 
neuromas 
Marfanoid features 

Von Hippel–Lindau syndrome  
Pheochromocytoma  
Islet cell tumor  
Renal cell carcinoma  
Hemangioblastoma of 
central nervous system  
Retinal angiomas 

Neurofibromatosis with 
features of MEN1 or 2  
Carney complex  

Myxomas of heart, skin, 
and breast  
Spotty cutaneous 
pigmentation  
Testicular, adrenal, and 
GH-producing pituitary 
tumors  
Peripheral nerve 
schwannomas 

 
 

ADRENAL İNSİDENTALOMA  

Adrenal bezler dışında başka patolojik durumlara yönelik tetkik yaparken adrenal bezler içinde 

tespit edilen kitlelere insidentaloma denir.  

Bu şekilde bir kitle tespit edildiğinde öncelikle hormonal açıdan aktif olup olmadığı 

değerlendirilmelidir.  

Önceden kanser hikayesi olmayan hastalarda adrenal insidentalomaların büyük kısmını(% 40-

90) non-fonksiyone kortikaladenomlar oluşturmaktadır. 

Saptanan kitlenin gösterilmesi için en güvenilir tetkik BT dir. BT de kitlenin boyutu 5 cm’nin 

üzerinde ise (>4 cm ) kesinlikle adrenalektomi endikasyonu vardır. Hormonal açıdan normal olan 5 

cm’den küçük kitleler 6 ayda bir USG ve/veya BT ile takibe alınırlar. Takipte boyutlarında büyüme 

tespit edilirse adrenalektomi uygulanır.  

Adrenal kitlelerde İİAB adrenal adenom veya karsinom ayırımını yapamaz. Daha önceden 

başka malign tümörü olan hastalarda metastatik kitle veya primer adrenal kitle ayırıcı tanısı için 

kullanılır. 

 

NÖROBLASTOMA 

 Nöroblastoma, çocukluk çağının, SSS dışında en sık görülen solid tümörüdür ve infansi 

döneminde görülen malignensilerin yaklaşık %50’sini oluşturur.  

  Vakaların %80’inde nöroblastoma hücrelerinin analizinde, sitogenetik bozukluklar 

saptanmıştır.  
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 En sık görülen bozukluk, 1. kromozomun kısa kolunda kopmadır. 2. en sık görülen anamoli 

ise, 17. kromozomda görülür.  

 Sempatik zincirin bulunduğu her yerden nöroblastoma gelişebilir. Abdomen içerisinde primer 

tümörün en sık görüldüğü bölgeler adrenal bez (nöroblastomaların %40’ı) ve paraspinal 

gangliondur.  

 En sık metastaz  lenf nodlarına, kemik iliğine, kemiğe, KC’e ve subkutan dokuya olur.  

  1 yaşın altında en sık karaciğere metastaz yaparken, 1 yaşın üzerinde en sık kemik 

korteksine metastaz yapar.  

  Karaciğere 5 yaşın altında en sık metastaz yapan tümördür.  

Mikroskobik olarak nörofibriler (nöropil benzeri zemin; nöropil beyinde nöronların akson 

dendritlerden oluşan eozinofilik ve lifsel zemini tanımlar) bir zeminde palizatik dizilim gösteren küçük 

yuvarlak hücrelerden meydana gelen yapı psödorozetler Homer-Wright olarak adlandırılır ve 

nöroblastomda görülmeleri tipiktir.  

Bunun dışında psödo (yalancı) rozet olarak adlandırılan ikinci rozet formu tümör hücrelerinin 

hayatta kalabilmek için damar duvarlarına tutunmaları ile oluşur (ya da sadece damar duvarına yakın 

olanların yaşayabilmesi sonucu). Sonuçta tümör hücrelerinin damar çevresinde psödopalizatik 

dizilim oluşturdukları saptanır. Bu tip psödo-rozetler mitotik indeksin yüksek olduğu bütün tümörlerde 

görülebilir.  

  Nöroblastoma vakalarının yaklaşık %90’nda, idrarda katekolamin  metabolitlerinde artış 

görülür.  

  İdrarda en sık rastlanan metabolitler  vanilmandelik asit (VMA) ve homovalinik asittir 

(HVA).  

  İleri evre nöroblastoma vakalarında ise serum ferritin düzeyi yükselmiştir ve bu kötü prognoz 

bulgusudur.  

 Nöroblastomanın diğer yuvarlak hücreli tümörlerden ayrımı için “nöron spesifik enolaz 

düzeyi” kullanılır. Nöroblastomada nöron spesifik enolaz düzeyi yüksek saptanır.  

NOT:  

Yuvarlak Hücreli tümörler:  Nöroblastom, Wilms, Retinoblastom, RMS, Ewing 

Sarkomu, Küçük hücreli Akciğer kanseri, lenfoma 

Rozetler Görünüm En sık saptandığı tümörler 

Perivasküler 

psödorozet 

Yüksek mitoz oranına sahip tümörlerde 

izlenen rozetlerdir 

Tümör hücreleri damar çevresinde 

dizilmiştir 

Turn-over'ı yüksek tüm tümörler 

Homer -Wright Nörojenik tümörlerde izlenen, nöropil 

çevresinde dizilen tümör hücrelerinde 

oluşan psödorozetler 

Nöroblastom 

Medülloblastom 

Nöroendokrin tümörler 
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Flexner Wintersteiner Embriyolojik gelişimdeki nöral tübü 

taklit eden gerçek rozetler 

Retinoblastom 

En sık görülen semptom ve bulgular şunlardır;  

-Abdominal kitle  

-Torakal kitleler  

-Servikal kitleler  

-Horner Sendromu ve heterokromia iridis  

-Hepatomegali 

-Alt ekstremite ödemi  

-Hipertansiyon  

-Spinal kord basısı  

-Subkutan nodüler  

-Kemik ağrıları 

-Orbital ekimoz  

-Solukluk, kanama ve enfeksiyonlara duyarlılıkta artış  

-DIC 

Opsomiyokolunus (Gözde nistagmus benzeri hareketler) 

-İshal (VIP bağımlı) 

-Hipertansiyon (Katekoaminler ve renal arter bası sonucu) 

   

İskelet lezyonları genellikle litik tarzdadır ve en sık proksimal uzun kemiklerde, orbitada ve 

kranyumda görülürler.  

 Nöroblastoma tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi kullanılır. En etkili yöntem 

kemoterapidir.   

  Nöroblastomada prognozu belirleyen en önemli faktörler; klinik evre, primer tümör bölgesi ve 

tümörün histolojik özellikleridir.  

Nöroblastom Evreleme Sistemi 

Evre 1 
Tümör organda (sürrenalde) sınırlıdır 

Evre 2 
Tm. organı aşmış ancak batın orta hat karşısına  

Geçmemiştir, aynı taraf lenf nod tutulumu olabilir veya olmayabilir. 

Evre 3 
Tümör orta hattı geçmiş. Aynı taraf lenf nod tutulumu olabilir veya olmayabilir. 

Evre 4 
Visseral  organlara distal lenf nodlarına, iskelet ve yumuşak dokuya metastaz. 

Evre 4s 

(special) Kemik metastazı olmaksızın deri, karaciğer, kemik iliği gibi yumuşak dokulara metastaz olduğunu 

ifade eder. Evre 4’e göre prognozu daha iyidir 

NOT:  

Uzak organ metastazı Evre 4 olmasına rağmen, nöroblastomda Kemik iliği, Karaciğer, deri 

metastazı Evre 4S adını alır. Evre 4S iyi prognozludur. 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       

 
   

 

475 

a. İyi prognoz göstergeleri  

-Evre IVS  

-Evre I ve II 

-<1 yaş  

-Kız cinsiyet 

-Mediastinal,  servikal yerleşim 

-Semptomlardan opsomyoklonus varlığı 

b. Kötü prognoz göstergeleri  

-Evre III ve IV  

-> 2 yaş  

-Abdominal yerleşim  

-Metastaz bulguları 

-Yüksek serum ferritin düzeyi  

-N-myc gen amplifikasyonu 

 

ENDOKRİN PANKREAS VE HASTALIKLARI 

GLUKOZ METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 

DİABETES MELLİTUS  

TİP 1 (IDDM)  

Etiyoloji: Virüs (kabakulak, rubella, Koksaki B4), toksin (vacor, hidrojen siyanür), 

otoimmündur. Tip I DM Anti-İnsulin, anti-Adacık, anti-GAD65 antikorları bulunmaktadır.  

GAD ile Koksaki virusu fragmanları benzer olduklarından Anti-koksaki Antikorları , Anti- GAD 

gibi işlev görmektedir. Sonuçta insulitis (adacık otoimmun iltihabı) oluşmaktadır. Tip I DM e en 

spesifik antikor Anti GAD dır.  

Genetik predispozisyon azdır. Eş yumurta ikizlerinde oran %50’ dir  

LADA (Tip 1,5 Diyabet): Yetişkinlerde ( 35 yaş üzeri) görülen yavaş seyirli otoimmün diyabet 

şeklidir ki ,genellikle tip 2 diyabet ile karıştırılır.  
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LADA ‘nın tip 2 diyabet ile karıştırılmasının sebebi,genelde 35 yaş üzeri olanlarda kilo 

fazlası vardır, ve biraz insülin direnci gelişmesine bağlı belirtilerde görülür. Öte yandan otoimmün bir 

olay olmasına rağmen tamamen Tip 1 diyabet ile aynı değildir, Tip 2 diyabet olgularında saptanan 

genetik profile de sahiptir.(Her iki tip diyabet ‘ in karışımı tablo) LADA ileri yaşlarda görülmekle 

beraber klasik tip 2 diyabet tedavisinden bu nedenlerle farklılık gösterecektir. Bu durumda insülin 

direncinden ziyade beta hücrelerinden insülin salınım yetmezliği vardır. 

 

TipII (NIDDM) : 

Tip 2 DiYABET ETiOPATOGENEZi 

  Tip 1 Diyabetin aksine, Tip 2 diyabetle aile öyküsü daha fazladır.  

 idantik ikizlerde görülme sıklığı %90-100’dür.  

 HLA ilişkisi gösterilememiştir.   

  Tip 2 diyabetle insülinitis yoktur.  

 Amylin (adacık amiloid polipeptid), Tip 2 diyabetle insülin sekresyon defektinden sorumlu 

tutulmuştur.Amylin Tip II DM hastalarında adacık hücresinde biriken amiloidin adıdır.  

  Glukoz transporturlarının (= taşıyıcılarının) yapısında defekt (özellikle periferik dokularda 

GLUT-4), tip 2 diyabette insülin rezistansından sorumludur.  

Obez insanlarda yağ dokusundaki adipozitlerden salınan adipokinler (TNF-alfa ve Rezistin) 

insulin rezistansı oluştururlar. Bu nedenle kilo kaybı bu rezistansı azaltır.  

MODY (Maturity onset diabetes of the young ): NIDDM alt tipi olup 25 yaş altı gençlerde 

görülür. Hastalar obez değildir. Glikozun induklediği insülin salımında defekt vardır. MODY 2 

glikokinaz enzim defektidir. Diğer MODY tiplerinde beta adacığındaki nukluer transkripsiyon faktör 

mutasyonu vardır. 

 

DİYABETTE TANI KRİTERLERİ  

Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.  

 

Diyabette tanı kriterleri : 

Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.  

1. İki ayrı zamanda 8 saatlik açlık sonrası ölçülen AKŞ’nin 126 mg/dl ve üzerinde olması, 

2. Semptomsuz olgularda iki ayrı zamanda rastlantısal olarak ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve 

üzerinde bulunması,  

3. Semptomlu olgularda rastlantısal olarak bir kez ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde 

bulunması,  

4. OGTT sonuçlarına göre glukoz aldıktan sonraki 2.saat kan şeker değerinin 200 mg/dl ve üzerinde, 

5. HbA1c değerinin % 6.5’ ten büyük olması. 

Ayrıca açlık kan şekeri 100-126 mg/dl arasında ise, buna Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) (=impaired 

Fasting Glucose = IFG) denilmektedir. OGTT endikasyonu oluşturur.  
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Laboratuar: 

Mikroalbüminüri:  

Günlük idrar albumininin 30-300 mg arasında olmasıdır. Nefropatinin ilk bulgusudur.  

HbA1c:  

120 günlük ortalama şeker seviyesini verir. (N: 5-8%) (Seker regülasyonunun en iyi 

göstergesi) 

Hemoglobinin, karbamoilation (KBY) veya asetilasyonu (ASA tadavisi) HbA1c seviyesinde 

yükselme oluşturabilir. 

Hemolitik anemi ve akut kan kaybı gibi durumlarda HbA1c seviyesi düşer. Vitamin C ve E 

hemoglobin glikozilasyonu önleyerek HbA1c düşüklüğüne sebep olur. 

 Glikozile albumin: (Fruktozamin)  

1-2 haftalık kan şekeri regulosyonunu yansıtır. Nefrotik sendrom ve KC hastalıklarında 

miktarı azalır. 

 

OGTT:  

 En az 3 gün serbest karbonhidrat diyeti, sonra geceden itibaren aç olan hastaya 75 gr (çocukta 1. 

7gr/kg) glukoz + 300 cc su ağızdan 5 dk. da içirilir.  

        2.saat kan şekeri <140 mg/dl ise normal 

        2.saat kan şekeri 140-200 md/dl bozulmuş OGTT  

        2.saat kan şekeri >200 mg/dl diabet teşhisi konur. 

 

GESTASYONEL DM 

(GEBELİK ÖNCESİ DM YOK, GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN DM) 

24-28 gebelik haftalarında açlık gerektirmeden 50 g glukoz ile oral glukoz tarama testi 

yaplır. Eğer bu test sonucu 1. saat plasma glukoz seviyesi 140 mg/dl üzeri bulunursa tanısal 3 

saatlik 100 g OGTT endikedir. 

 OGTT (8 ssat açlık sonrası) Açlık < 126, 1.h > 180, 2.h >155, 3.h >140 ise Gest. DM teşhisi 

konur.  

8 saat açlıkta eğer AKŞ >126 ise direkt DM teşhisi konur.  

Tedavi 

Önce diyet verilir.  

Diyetle kontrol edilemezse insulin başlanır.  

GDM komlplikasyon 

Gestasyonel DM komplikasyonu makrozomik bebektir. 
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DİABETİK ANNE BEBEĞİ 

(GEBELİKTEN ÖNCE DM OLAN HASTA GEBE KALIRSA) 

Diabetik anne gebeliğinde özellikte gebede retinopati hızlanır.  

I) Metabolik  

a) Hipoglisemi: Hipoglisemi en çok 1-3.saatlerde görülür.  

b) Hipokalsemi: Yenidoğanda hipokalseminin en sık sebebi DM anne bebeğidir.  

c) Hipomagnezemi: Annenin hipomagnezemisi ve diabetinin derecesi ile yakından ilgilidir.  

 

II) Kardiyorespiratuar  

a) Perinatal asfiksi  

b) RDS: Fetal hiperinsülinizm akciğer matürasyonunu geciktirir.  

c) Yenidoğanın geçici takipnesi: özellikle elektif sezaryen sonrası oluşur.  

d)  Kardiyomyopati: Myokardda yağ ve glikojen depolanmasına bağlı asimetrik septal 

hipertrofi (hipertrfik subaortik stenoz). olur.  

 

III) Hematolojik  

a) Polisitemi ve hiperviskosite  

b) Hiperbilirubinemi ( İnsulin kemik iliğinde eritropoez oluşturur)  

c) Renal ven trombozu (Polisitemi bağımlı)  

 

IV) Morfolojik: Fetal anomaliler özelikle döllenme sırasındaki HbA1c ile koreledir.  

a) Makrozomi ve doğum travmaları: Klavikula ve humerus kırıkları, brakial pleksus paralizileri, 

frenik sinir paralizisi, SSS hasarı  

b) Konjenital malformasyonlar:  

Kardiyak (büyük damarların transpozisyonu, VSD, ASD, koarktasyon), 

Renal(agenezi, hidronefroz),  

Gastrointestinal (küçük sol kolon, situs inversus, duodenalatrezi, anorektal atrezi), 

Nörolojik (anensefali, meningosel),  

İskelet sistemine ait (hemivertebra, lumbosakral agenezi) malformasyonlar  

Malfomasyonlar, normal popülasyona göre 3 kat daha sık görülür.  

DAB’de kardiyak malformasyonlar ve lumbosakral agenezi en sık karşılaşılan 

anomalilerdir.  

 

DİABETİK KETOASİDOZ  

 IDDM (insülin bağımlı DM)’ lerde meydana gelir  

 Artmış glukagon, stress hormonları ( epinefrin, norepinefrin, kortizol ve GH )  

 En sık neden infeksiyonlardır (özellikle idrar yolu infeksiyonları)  

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       

 
   

 

479 

Patofizyoloji  

 hiperglisemi 

 ozmotik diürez hipovolemi , dehidratasyon 

 ketogenez 

 asidoz keton cisimleri artmıştır (asetoasetat , betahidroksibutirat)  

 PaCO2 azalmıştır (Tamponlama mekanizması)  

 Anyon açığı artar  

 Sonuç metabolik asidozdur  

Klinik tablo  

  Kussmaul solunumu  

  aseton kokusu  

  dehidratasyon  

turgor azalması 

  ortostatik hipotansiyon 

  bilinç bulanıklığı  

 

 

Tedavi  

Sıvı ve insulin (Esas tedavi) :0.1 Ü/kg insülin infuzyon 

 glukoz seviyesi 250 mg/dl’ nin altına düşünce %10’luk dextroz  

   mineraller ve elektrolitler  

 Enfeksiyon varsa tedavi edilmelidir 

 Bilinç kapalı ise nazogastrik aspirasyon yapılmalıdır 

   HCO3, pH<7.1 veya 7’nin altında ise verilir.  

 

HİPEROSMOLAR NONKETOTİK KOMA  

 Daha seyrek 

     Mortalite oranı daha yüksek 

 Yaşlı , Tip 2 DM de daha sık  

Klinik tablo  

 hiperglisemi ,ortalama >500 mg/dl 

 ozmotik diürez (ketoasidoz yok) 

   dehidratasyon 

   serum ozmolalitesi artmış yaklaşık 360 mOsm/kg  

 bilinç bulanıklığı  

 kasılmalar 

 Keton negatif  

   Asidoz yok  

 HCO3 normal  
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Tedavi  

 sıvı replasmanı (Esas tedavi) 

 insulin 

 

HİPOGLİSEMİ  

 Tip 1 diabetes mellitusun en sık görülen akut komplikasyonudur. 

 Etiyoloji  

 insulin fazlalığı  

 yemek atlamak 

  aşırı fizik aktivite 

 

Klinik tablo  

  adrenerjik uyarı (terleme , taşikardi , çarpıntı , tremor , kas güçsüzlüğü)  

 SSS semptomları (konfüzyon, koma, başağrısı ve peltek konuşma)  

 

 Whipple triadı:  

1. Hipoglisemi semptomları  

2. % 50 mg altında kan şekeri  

3. Glukoz verilince semptomlarda düzelme  

 

Tedavi  

  mümkünse ağızdan şeker verilir 

  değilse IV %50’lilik glukoz solusyonu (50 ml ) 

daha sonra %5 - %10 ‘luk glukoz solusyonu ile perfüzyonla devam edilir 

IM glukagon (1 mg ) 
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DİABETİN KRONİK KOMPLİKASYONLARI  

 
1.Mikravasküler komplikasyonlar  

  Tip 1 DM daha sık  

  Dokulardaki proteinin nonenzimatik glikolizasyonu  

  Glukoz artmış ise, aldoz redüktaz enzimi, glukozu sorbitole çevirir.Sorbitol özellikle 

katarakttan sorumludur. 
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Mikrovasküler komplikasyonlar: 

 Diabetik retinopati 

Nefropati 

Nöropati’dir.  

 

2. Makrovasküler komplikasyonlar 

  Ateroskleroz (tip II DM daha sık) diyabetle birliktedir  

  Düşük glukoz seviyelerinde de oluşur 

 

MİKROVASKULER KOMPLİKASYONLAR 

Diabetik Retinopati 

a.Background (basit, nonproliferatif) retinopati (%90- 95)  

   Venöz dilatasyon, mikroanevrizma  

 Eksuda, kanama 

 

b.Proliferatif retinopati (%5-10)  

 Neovaskülarizasyon ( Laser fotokoagulasyonn yapılmalıdır)  

   Vitreus içine kanama sonucu retina ayrılması, körlük gelişebilir  

 

Tedavi: 

Proliferative retinopati genellikle laser fotokoagulasyonla tedavi edilebilir.   

Vitreus içine VEGF inhibitörü yarar sağlar. 
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Diabetik nefropati:  

1-Hiperfiltrasyon (GFR artımı),  

2-Mikroalbuminüri,  

3-Nefrotik Sendrom, 

4-KBY   

Kimmel Wilson sendromu   

  Noduler glomeruloskleroz patagnomoniktir.  

Diffüz glomerüloskleroz: Diabette en sık böbrek tutulum şeklidir.  

 

Diabetik nöropati: (En sık kronik komplikasyonu) 

DM tip I’de %40 oranında gözükürken ,  

Tip II’de %20 oranında görülür  

Periferik nöropati (en sık )  

 Distal bilateral his kusuru (en sık) 

 Parastezi (Ağrılı nöropatide gabapentin, pregabalin, duloksetin, kapsaisin) 

 Reflekslerde azalma 

Nöropatik ülserler (Debridman, antibiyotik, platelet-derived growth factor (becaplermin). 

Ancak PDGF kanser riskinde artma oluşturmakta. 
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Otonom nöropati :  

Postural hipotansiyon başlıca belirtileridir. Erkeklerde impotans görülür. Anormal 

gastrointestinal motilite bağlı diabetik gastroparezi görülebilir. Mide geç boşalır.  

Metoklopramid prokinetik olrak kullanılabilir. Ayrıca kolon motilitesi azaldığında bakterilerin 

aşırı çoğalmasına bağlı ishal (gece) görülebilir. Geniş spektrumlu antibiyotik, loperamid ve 

difenoksilat gibi opiat analogları ishal tedavisinde kullanılır. 

Diabetik amyotrofi :  

N.femoralis hasarına bağlı femur çevresi kaslarda atrofi oluşur.  

Diabetik radikülopati  

Diabetik mononöropati :  

En sık tutulan kranial sinir 3. kafa çifti. 

Charcot eklemi :  

Derin duyu bozulduğu için eklem kıkırdağı dejenere olup eklem içine düşer. En sık MTF 

ekleminde görülür. 

 

DİABETİN TEDAVİSİ  

   semptomların kontrolü 

 akut komplikasyonların önlenmesi 

   kronik komplikasyonların önlenmesini içerir 

 

Tip I DM Tedavisi 

İnsulin: 

  Büyümeyi sağlamak  

  Karbonhidrat ve insulin alımı arasındaki dengeyi sağlamak  
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 Pankreas Transplantasyonu:   

45 yaşından genç, tip I insülin bağımlı hastalar potansiyel pankreas transplantasyonu 

adayıdır. 

Koroner arter hastalığı olan hastalar , ciddi periferik vasküler hastalığa bağlı majör 

amputasyonu olan diabetikler, ciddi görme bozukluğu olanlar uygun aday değildir.  

 

Tip II DM Tedavisi 

Kalori kısıtlaması, egzersiz uygulamaları 

Diyet: Günlük kalori ihtiyacının %35 yağ, %50 karbonhidrat, % 15 protein’ den karşılanmasına 

çalışılmalıdır. Basit şekerler yasaklanır. Obezlere kilo verme önerilir, Sakarin (mesane CA) aspartam, 

tatlandırıcı olarak kullanılabilir.  

Oral Hipoglisemik İlaçlar –İnsulin sekratogogları (Sülfonilüre) 

Insulin Rezistansını azaltan ilaçlar (TZD-Biguanidler) 

İnkretinler (GIP ve GLP-1) 

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri (GIP ve GLP yıkmını önler) 

Amilin analogları (Pramlintid) 
 

Oral Hipoglisemik ilaçlar  

I. İnsülin sekresyon ve düzeyini artıranlar:  

A. Sülfonüreler: Tip 2 DM’de kullanılır.  

Beta hücresindeki Potasyum kanallarını kapatarak depolarizasyon oluşturlar. 

Genel olarak en önemli yan etkileri hipoglisemidir.  
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1. jenerasyum sulfanilüreler:  

Tolbutamide: (en kısa etkili) Yaşlı hastalarda uygundur. Kc’den metabolize olur. Böbrek 

fonksiyonlarından çok etkilenmez. Hipoglisemi nadirdir.  

Klorpropramide: (en uzun etkili) KBY’de kontrendike, hipoglisemi etkisi uzun, sarılık, 

disulfram benzeri etki, su retansiyonu, hiponatremi, hemotolojik toksisite gibi yan etkiler var.  

 

2. jenerasyon sülfonüreler  

Daha potenttirler ve yan etkileri daha azdır.  

Gliburide,  

Glipizide( en kısa etkili ) 

Gliklazid,  

Glibenklamid  

3. jenerasyon sülfonüreler  

Meglitidinler:  

repaglinid: Yaşlı ve böbrek fonksiyon bozukluğunda kullanılabilir.  

D-Fenilalanin deriveleri 

Nateglinid: Bulantı, baş dönmesi ve diareye neden olur.  

Mitiglinid 

 

 

II. İnsülin rezistansını azaltan ve insülin etkilerini artıranlar  

A-Biguanidler (Metformin) (1,1-dimethylbiguanide hydrochloride) 

Barsaktan glukoz emilimini azaltırlar.  

Kc’de glukoneogenezi inhibe ederler 

insülin reseptör bağlanmasını arttırırlar. 

Periferik dokularda glukozun anaeorobik yıkımını arttırır.  

Obez hastalarda daha çok tercih edilirler.  

Tek başına hipoglisemi yapmazlar.  

En sık görülen yan etkileri GIS yakınmalarıdır.  

Laktik asidoz ise en önemli yan etkileridir. (Renal ve Kalp yetmezliğinde dikkatle  

kullanılmalıdırlar). B12 emilimini azaltır. 

Bu grupta; Fenformin (Laktik asidoz sebebi ile kullanılmıyor), Metformin ve Buformin 

bulunmaktadır 
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B- Thiazonlidinedionlar: (TZD) 

Rosiglitazon 

Pioglitazone 

Çekirdekte bulunan Peroxizomal Proliferatör activated reseptör Gama (PPAR) agonistleridir.  

GLUT-4 ve 1 in membran expresyonunu artırırlar. İnsulin rezistansını bu yolla azaltırlar. 

Tek başına hipoglisemi yapmazlar. 

Serbest yağ asitlerini azaltır, adipositlerden rezistini azaltır. Adiponektini azaltır. 

Preadipozitlerin adiposit dönüşümünü arttırır. 

Plasminogen activator inhibitor type 1, matrix metalloproteinase 9, C-reactive protein, ve 

interleukin 6 seviyelerini azaltırlar. 

En sık yan etkisi hepatik toxite, kilo alımı, Na retansiyonu, KKY (Evre 3-4 KKY de 

kontrendike)  

Anjina pektoris ve MI riskinde artma oluştururlar. 

Makula ödeminde artma oluştururlar. Kemikte adipogenezi aktive ederler. Bu nedenle kemik 

densitesinde azalma (osteoporotik kırık riskinde artma) oluştururlar. 

III.Alfa-glukozidaz inhibitörleri  

Akarboz  

miglitiol 

Glukozun barsaktan emiliminiazaltırlar.  

TipI ve 2 diabette kullanılabilirler.  

Sıklıkla GIS yakınmalarına yol açarlar.  

 

 

IV.İnkretinler 

Enteral beslenmenin intravenöz beslenmeye göre daha fazla insülin sekresyonuna 

yol açtığının gözlenmesinden sonra inkretin konsepti ortaya çıkmıştır. İntestinal bölgeden salgılanan 

en önemli inkretin ise glukagon benzeri peptid-1 (glukagon-like peptide GLP-1)’dir. 

En potent inkretin olan GLP-1 %50 homoloji ile glukagona benzer. GIP ve GLP- 1’in plazma 

yarı ömürleri sırası ile 7 ve 4 dakikadır. Her iki inkretin dipeptidil peptidaz-4 enzimi ile dakikalar 

içerisinde yıkılmaktadır.  

GIP ve GLP-1 glikoza bağımlı akut insülotropik etkilerini pankreasın beta hücrelerinin yüzey 

reseptörlerine bağlanıp cAMP artışı ile göstermektedir. 

Exenatid-Liraglutid 

Doğada bulunan en iyi GLP-1 agonisti exendin-4 molekülüdür. Bu molekül bir tür sürüngen 

olan Gilia monster’ın tükürüğünden elde edilmiştir.  

Exenatide, GLP-1 reseptörlerine yüksek afinitede bağlanmakta ve endojen GLP-1 etkisi olan 

glikoz bağımlı insülin sekresyonu, gastrik boşalmanın geciktirilmesi, glukagon süpresyonu, iştah 

baskılanması ve beta-hücre kitlesini artırıcı etkilerini göstermektedir. Subkutan yol ile uygulanırlar. 
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V.Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri 

Sitagliptin-vildagliptin- Alogliptin-Saxagliptin 

GLP-1 molekülünün postprandial dönemde hızlı yıkılmasını sağlayan DPP-4 enziminin inhibe 

edilmesi GLP-1 ve GIP düzeylerinin artmasına neden olur. DPP-4 enzimi vücutta karaciğer, akciğer, 

böbrek, bağırsak, lenf dokularında, ayrıca çözünmüş olarak kanda bulunmaktadır. Oral olarak aktif ve 

hızlı absorbe edilirler. 

 

VI.Amilin Analogları 

Pramlintid 

Amylin, beta hücreleri tarafından insülin ile beraber sekrete edilen bir hormondur. Amylin 

postprandial glikoz seviyesini baskılar ve gastrik boşalmayı yavaşlatır.  

Pramlintide ise amylinin analoğudur. Pramlintide enjeksiyonu sonrası glukagon sekresyonu, 

gastrik motilite azalmakta, bu etkilerin net sonucu olarak postprandial kan şekerlerinde belirgin bir 

düşme olmaktadır. 

 

İNSULİN VE ETKİLERİ 

Insulin salınımını arttıranlar 

   Aminoasitler - lösin  

 Yağ asitleri  

 Glukagon  

 Teofilin  

 Vagal tonus  

 GIS hormonları(GİP)  

   Beta stimulasyonu  

İnsulin salınımını azaltanlar 

   Somatostatin: Hem insülin hemde glukagon salınımını güçlü bir şekilde inhibe eder.  

 α-adrenerjik uyarı  

 2-deoksiglükoz, mannoheptüloz  

 β-adrenerjik blokörler  

 Galanin  

 Diazoksit  

 Tiazid diüretikleri  

 Potasyum kaybı  

 Fenitoin  

 Alloksan  

 İnsülin, Nikotinik asid  

 Alfa-INF tedavisi  
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Hipoglisemi Yapan İlaçlar Hiperglisemi Yapan İlaçlar 

Beta-blokörler 

Salisilat(diyabetik hastalarda) 

Alkol 

Lityum 

Teofilin 

Bromokriptin 

Sulfonamidler 

Pridoksin 

Mebendazol 

Klofibrat 

Pentamidin 

Anjiotensing dönüştürücü enzim inhibitörleri 

Tetrasiklin 

Sulbaktam ampisilin 

İndometasin 

Beta-blokörler 

Diüretikler 

Steroid 

Diazoksid 

Kalsiyum kanal blokörleri 

Klonidin 

Morfin 

Heparin 

Esrar 

Fenitoin 

Pentamidin 

Nikotin 

Beta-2 reseptör agonistleri 

Histamin-2 reseptör blokörleri 

HIV-1 proteaz inhibitörleri 

 

İNSULİN  

İnsulinin etkileri İnsülinin çeşitli dokulara etkileri:  

Yağ dokusu  

1. glukoz girişini ↑  

2. yağ asidi sentezini ↑  

3. Gliserol fosfat sentezini ↑  

4. trigliserit yıkımını ↓  

5. lipoprotein lipazı aktive eder.  

6. Hormona duyarlı lipazı inhibe eder.  

7. K+ alımını ↑  

Kas 

1. glukoz girişini ↑  

2. Glikojen sentezini ↑  

3. Amino asit alımını↑  

4. Ribozomlarda pr sentezini ↑  

5. Pr yıkımını ↓  

6. Glikoneogenik aa serbestlenmesini ↓  

7. Keton alımını ↑  

8. K+ alımını ↑  

Karaciğer  

1. Ketogenezi ↓  

2. Pr sentezini ↑  
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3. Lipid sentezini ↑  

4. Glikoneogenez ↓ ve glikojen sentezi ↑  

 

İNSÜLİNİN BAZI YAN ETKİLERİ  

Hipoglisemi (en önemli ve en sık)  

  İnsülin allerjisi  

  Presbiyopi (insüline ilk başlandığında göz içi osmotik dengenin bozulmasına bağlı)  

  İnsüline karşı antikor gelişimi ve insülin resistansı  

 Enjeksiyon yerinde lipodistrofi  

  Kilo alma  

  Lipoatrofi  

  Lipohipertrofi   

Smogy fenomeni:  

Akşam insülin dozunun fazla olmasına bağlı gece saat 02-03’de kan şekeri düşer. Anti 

insüliner hormonlar aktive olur. Buna bağlı sabah ölçülen kan şekeri yüksek çıkar. Tanı için gece 

02-03’de kan şekeri ölçülür. Tedavisinde akşam insülin dozunu azaltmak gerekir.  

 

Şafak Fenomeni (Down fenomeni):  

Bu durumda ise insülin alan hastalarda akşam dozunun az olmasına bağlı  sabah saatlerinde 

geçici hiperglisemi ortaya çıkar, insülin dozunu artırmak gerekir.  

 

 

İNSULİNLER 

İnsulin Endikasyonları  

 Tip I DM  

 Tip II DM (diet ve oral hipoglisemik yolla kontrol edilemiyorsa)  

 Gebelik  

 İnsülin ihtiyacının arttığı belirli durumlar (Diabetik ketoasidoz, hiperozmolar koma, operasyon, 

ağır enfeksiyon)  

 Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu 

ETKİ SÜRELERİNE GÖRE İNSÜLİNLER  

Kısa Etkili İnsülinler  

 LizPro-Aspartat-Glulizin insulin: En kısa en sürede etkisi başlayıp, en kısa sürede biten 

insulindir. Doğal insulin içindeki aminoasitler değiştirilerek hızlı etkili anolog insulinler üretilmiştir. 

  Kristalize insülin (nötral regüler): Etkisi çabuk başlayıp, kısa sürede sona eren ve i.v. 

kullanılabilen insülin  

  Semilente insülin 
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Orta Etkili İnsülinler 

  İzofan insülin (NPH)  

  Karma lente insülin  

Uzun Etkili İnsülinler  

Protamin çinko insülin   

  Glargine insulin: 24 h etkilidir. Gün içinde plazmada sürekli bazal insulin sağlamak için 

kullanılır. Pik etkisi bulunmaz.  

 Detemir İnsulin: İnsulin B zincirine 14-C lu yağ asidi (tetradecanoic acid) eklenmiştir. 6-8 

saatte pik etki yapar.Etkisi 24 saat sürer. 

Ultralente insülin  

TABLO: İNSÜLIN TİPLERİ 

Aktivite (saatler)  
İnsülin tipi  

Pik etki  Etki süresi  

Ultra hızlı etki İnsülin lispro  0.25-0.5  3-4  

Hızlı etki Regüler (kristalize insülin)  0.5-0.5  3-4  

Orta etkili NPH insülin (izofan insülin süspansiyonu) Lente 

insülin (insülin çinko süspansiyonu)  
8-12  18-24  

Uzun etkili Ultra lente insülin (insülin çinko süspansiyonu)  8-16  18-28  

Ultra uzun etki İnsülin glargine  No peak  >24  

 

 

 

Summary of bioavailability characteristics of the insulins.  
Insulin Preparations Onset of Action Peak Action Effective Duration 

Insulins lispro, aspart, glulisine 5–15 minutes 1–1.5 hours 3–4 hours 

Human regular 30–60 minutes 2 hours 6–8 hours 

Human NPH 2–4 hours 6–7 hours 10–20 hours 

Insulin glargine 1.5 hours Flat ~24 hours 

Insulin detemir 1 hour Flat 17 hours 
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Insulin preparations available in the United States.1   
Rapidly acting human insulin analogs  

Insulin lispro (Humalog, Lilly) 

Insulin aspart (Novolog, Novo Nordisk) 

Insulin glulisine (Apidra, Sanofi Aventis) 

Short-acting regular insulin   

Regular insulin (Lilly, Novo Nordisk) 

Intermediate-acting insulins   

NPH insulin (Lilly, Novo Nordisk) 

Premixed insulins   

70% NPH/30% regular (70/30 insulin - Lilly, Novo Nordisk) 

70% NPL/25% insulin lispro (Humalog Mix 75/25 - Lilly) 

50% NPL/50% insulin lispro (Humalog Mix 50/50 - Lilly) 

70% insulin aspart protamine/30% insulin aspart (Novolog Mix 70/30 - Novo Nordisk) 

Long-acting human insulin analogs  

Insulin glargine (Lantus, Sanofi Aventis) 

Insulin detemir (Levemir, Novo Nordisk) 
 
 

DM Tedavisinde Hedefler: 

HbA1c < %7 

Açlık kan glc 90-130 mg/dl 

Tokluk kan glc < 200 mg/dl 

Kan Basıncı < 130-80 mm-Hg (MI riskini azaltır) 

LDL < 100 mg/dl 

HDL >40 (erkek), > 50 mg/dl (kadın) 

TG < 150 mg/dl 

HİPOGLİSEMİ (%45 - %55 SERUM GLUKOZU)  

 İnsulinomalar (langerhans beta adacıkları)  

 En sık görülen pankreas endokrin hücre tümörüdür.  

Klinik  

 Hasta sık yemekle semptomların oluşmadığını fark ettiği için bol karbonhidrat alır kilo alır  

Tanı   

   hiperinsülinemi  

 uzun sureli açlık (72 saat) testi (hala insulin yüksekliğini koruyordur) 

  Proinsülin c peptid + insulin olduğu icin C peptid (larner peptid) miktarı bize endojen insulin 

miktarını verir  

  Görüntüleme metodları : Pankreas MRG-Somatostatin sintigrafisi 

 

Tedavi:  
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  cerrahi 

  Diazoksid, insülin salınımını baskılar 

  Steptozosin, beta hücrelerini tahrip eden antibiotiktir  

 

POLİGLANDULER OTOİMMUN YETMEZLİKLER 

Poliglanduler otoimmun yetmezlikler Tip  1 ve 2 olmak üzere iki grupta incelenir. 

Tip 1 in, Tip 2 den farkı kandidiazis gözlenmesi ve hipoparatiroidi gözlenmesidir. 

Tip 1  Tip 2 

Adrenal yetmezlik 

Kandidiazis  

Hipoparatiroidi 

Kronik otoimmun Hepatit 

Graves Hastalığı 

Hipotiroidi 

Pernisyöz Anemi 

Tip 1 DM 

Vitiligo 

Malabsorbsiyon 

Alopesi 

Hipofizitis 

Hipogonadizm 

Keratokonjuktivit 

 
 

Adrenal yetmezlik 

 

Geriatrik hipoparatiroidi 

 

Graves hastalığı 

Hipotiroidi 

Pernisyöz Anemi 

Tip 1 DM 

Vitiligo 

Malabsorbsiyon 

Alopesi 

Hipofizitis 

Parkinson 

Miyastenia Gravis 

 

OBEZİTE 

Vucut kilosunun normalin üstünde olmasına obesite denir. Obesiteyi değerlendirmede vücut 

kitle indeksi (body mass index = BMI) kullanılır.  

20-25 = Normal 

25-30 = Fazla kilolu 

30-40 = Obez 

40’dan yüksek ise   = Morbid obez denir.  

Etyoloji:  

Genetik faktörler, çevresel faktörler, psikolojik, ilaçlar ve daha bir çok faktör rol alır.  

Genetik hastalıklar içerisinde obesite ile karakterize iki sendrom, Prader-Willi ve Laurence - 

Moon- Biedl sendromlarıdır. En çok üzerinde durulan leptin gen ve leptin gen reseptör mutasyonlarıdır.  

Çevresel faktörler;en önemlisi yağdan zengin ve yüksek enerjili besinleri tüketirler.  
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Sedanter yaşantı ve günlük egsersizleri yetersiz yapanlarda obesite daha sık görülür.  

İlaçlar;  

Endokrin hastalıklar;  

Kortizol fazlalığı ile giden Cushing sendromu, hipotiroidi, hipotalamik hasar, insüinoma ve  

akromegalide görübilir.  

Obezler genel olarak sempatik ve kendisi ile barışık insanlardır. Ama obesite ise hiçte 

sempatik olmayan birçok komplikasyona neden olabilir.  

Metabolik Komplikasyonlar: 

Tip II DM: İnsülin rezistansı ve tip II DM’sa neden olur.  

Hipertansiyon: Dolaşan volüm artışı, vasküler tonusda azalma, anormal vazokonstrüksiyon 

ve  kalp atım hacmindeki artışa bağlı hipertansiyon gelişim sıklığı artmıştır.  

Hiperlipidemi : Total kolesterol ve LDL kolesterol, trigiliserid artar. HDL kolesterol azalır.  

Koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği: DM, hipertansiyon ve hiperlipidemiye bağlı kalp 

yetmezliği ve koroner arter hastalığı sıklığı artmıştır.  

Polikistik over sendromu: Hafif hirsitismus, adet düzensizliği ve anovülatuar siklus ile 

karakterizedir.  

Mekanik komplikasyonlar: Dejeneratif osteoartirit sık görülür. Uyku apne sendromuna neden 

olur. Pulmoner hipertansiyon gelişebilir.  

Gut: Hiperürisemi ve gut hastalığı sıklığı artmıştır.  

Kanser: Meme ve endometrium kanseri sıklığı artımşıtır. Obez erkeklerde ise kolon ve prostat 

kanserinden ölüm riski artmıştır. Bunun mekanizması bilinmemektedir.  

 

Gastrointestinal komplikasyonlar: Gastroözefajial reflü, safra kesesi taşı sıklığı artmıştır. 

Karaciğerde steatohepatitis sık görülür.  

Tedavi: 

Eğitim (Davranış modifikasyonu): Tedavideki en önemli basamaktır. 

Diyet: Hipokalorik diyet verilir. 

Egzersiz: Diyetle birlikte yapıldığında daha hızlı kilo kaybı sağlar ve verilen kiloların 

korunmasında yararlıdır. 

Farmakolojik tedavi: Kimlere ilaç tedavisi verilmelidir; 

1.  Vücut kitle indeksi > 27 kg/m2 olanlar 

2.  Diyet ve egsersiz ile başarız olan hastalar 

3.  Hamile olmayan ve bu ilaçları kullanımında bir kontraendikasyon olmayan hastalar  
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Sibutramin: Santral etkili serotonin-noradrenalin re-uptake inhibitörüdür. İştahı keser ve 

termogenezi arttırır. Hipertansiyon ve taşikardiye neden olabilirler.  

Orlistat: Gastrik ve pankreatik lipaz inhibitörüdür. Barsaklardan yağın emilmesini azaltır. Gaz, 

şişlik ve yağda malabsorbsiyonu bulgularına neden olur.  

          Cerrahi tedavi: İntragastrik balon, gastrik bantlama, gastroplasti yapılabilir. Vücut kitle indeksi 

>40 olan, medikal tedaviye dirençli ve obesiteye bağlı değişik komplikasyon gelişen hastalarda cerrahi 

tedavi yapılmalıdır.  

 
 


