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Parathormonun etkileri:
• Hedef organları kemik ve böbreklerdir.
• Kandaki kalsiyum seviyesini yükseltici, fosfat seviyesini düşürücü yönde 

etkilidir.
• Parathormon reseptörleri osteoblastlar üzerinde bulunmaktadır. 
• RANK ligand üzerinden monosit sitümüle edici faktör uyarılır.
• Monositlerden osteoklast yapımı uyarılır, osteoklastların sayısı artar. 
• Fizyolojik düzeylerde kemik oluşumunu artırıcı etkisi baskındır.

Parathormonun etkileri

Kemikler üzerine:

• Kemiklerden Ca serbestletir (Kemik yıkımı).
• Mevcut osteoklastları hızla aktive ederek veya yeni osteoklastların 

oluşumunu sağlayarak kemik resorpsiyonuna yol açar.
• Osteoklastik kollajenaz aktivitesini ve lizozomal hidrolaz salınımını artırır.
• Kemiğin organik matriksi yıkılır, idrarla hidroksiprolin ve hidroksilizin atılımı artar.
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Paratiroid hormonun kemik yıkımına etkisi

Böbrekler üzerine:

• Ca+2 geri emilimini uyarır, PO4- geri emilimini önler; atılımını artırır.
• Proksimal tüplerde fosfat, Na+, bikarbonat ve amino asit geri 

emilimini önler. cAMP atılımını artırır.
• Distal tüpler ve toplayıcı kanallarda ise Ca+2 geri emilimini artırır
• PTH, böbrekte 1α hidroksilazı aktive ederek aktif D vitamini yapımını artırır.  

Parathormonun en hızlı etkisidir. 
• Vitamin D3, karaciğer ve böbreklerde hidroksile edilerek 1,25-

Dihidroksikolekalsiferol oluşturulur. Bu hormon da bağırsaklardan Ca+2 geri 
emilimini aktive eder.

• Aşırı D vitamini alınması parathormon gibi etki gösterir ve kemiklerin erimesine 
yol açar.

• Vitamin D, parathormonla birlikte sinerjik etki gösterir.
• D vitamini yokluğunda parathormonun aktivitesi de azalır.

Paratiroid hormonla ilişkili protein (PTHrP)
• PTHrP, PTH etkinliğine sahip bir protein olup, vücutta birçok farklı dokuda yapılır.
• Gelişmekte olan kıkırdakta, kondrositlerin çoğalmasını uyarır ve bunların mineralize 

olmalarını baskılar.
• Derinin, kıl foliküllerinin ve memenin gelişimi için bir büyüme faktörü olarak da etki 

yapar.

KALSİTONİN
• Tiroid bezi C hücrelerinden salgılanır.
• Kan Ca+2 miktarının artışı, kalsitonin salınımını stimüle eder.
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• Preprohormon ⇒ prohormon ⇒ kalsitonin
• Sekresyon veziküllerinde depolanır.
• Yarı ömrü 10 dakikadır.

Salgıyı uyaran diğer ajanlar 
• Adrenerjik agonistler 
• Dopamin
ü Östrojen
ü Gastrin, CCK, glukagon, sekretin

Kalsitonin etkileri
• Kalsitonin, kan Ca+2 ve fosfat düzeyini düşürür:
• Osteoklastik aktiviteyi azaltır (hızlı etki).
• Osteoklast oluşumunu azaltır.
• Kalsitoninin ayrıca santral sinir sisteminde ağrı kesici etkinliği vardır.

Kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP)

CGRPa ve CGRPb diye 2 formu vardır: 

• CGRPb sindirim kanalında bulunur.
ü CGRPa primer afferent nöronlarda, tad duyularını talamusa ileten nöronlarda 

ve medial
ü  Ön beyin şeridindeki nöronlarda yer alır.
ü  Kan damarları civarında sonlanan primer afferent nöronların dallarında P 

maddesiyle birlikte bulunur.
ü  CGRP damar genişlemesine neden olur.
ü  CGRP’nin çok güçlü vazodilatatör etkisi bulunmaktadır.

D VİTAMİNİ

D vitamininin etkileri:

Bağırsak

ü Kalsiyum ve fosfatın bağırsaklardan emilimini artırır.
ü Ca+2 üzerine olan etkisini calbindin D-28K yapımını artırarak yapar.

 Kalsiyumun ince bağırsaktan emilimi
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Böbrek

ü Kalsiyum ve fosfatın geri emilimini artırır.

Kemik

ü Fizyolojik etkisi osteoblastik aktiviteyi artırmaktadır.
ü Ancak farmakolojik dozlarda osteoklastik aktiviteyi ve kemik rezorpsiyonunu 

artırır. 
ü Sonuç olarak her zaman kemik yıkımını, kemik yapımı takip eder.

Sentezinin düzenlenmesi:

• D vit oluşumu, plazma Ca+2 ve fosfat düzeyleri tarafından geri bildirimle 
düzenlenir. 

• PTH, 1α-hidroksilaz oluşumunu kolaylaştırır.

• Plazma fosfatının azalması durumunda, D vitamini oluşumu artar.

• Plazma fosfat düzeylerindeki artma ise, 1α-hidroksilaz’ı doğrudan inhibe ederek, aktif 
D-vit oluşumunu azaltır.

• Fazla D vitamini oluştuğunda, D vit sentezi 24,25 dihidroksi kolekalsiferol olarak 
yapılır.

• 24,25 dihidroksi kolekalsiferolün etki gücü, 1,25 kolekalsiferolden düşüktür. 

• Prolaktin, 1α-hidroksilaz etkinliğini artırır.
• Östrojen, protein sentezini artırır. Bu şekilde kalbindin sentezi artar. Sonuç olarak 

D- vitamininin etkileri artmış olur.
• Hipertiroidizmde, D vitamini yıkımı artar. Böylece osteoporoz insidansı da artar.
• Metabolik asidoz, D vitamini oluşumunu baskılar.
• Büyüme hormonu, hCS ve kalsitonin, D vitamini oluşumunu uyarırlar.

 D vitamini sentez yolu
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PİNEAL BEZ

• Pineal bez, embriyolojik olarak 
diensefalonun tavanından gelişir. 

• Pineal bez, gelişimi 10. haftada başlar.
• Pineal bez, serebral epifiz veya 

pineal cisim olarak da bilinir.
• Üçüncü ventrikülün arka ucunda, 

diensefalon çatısının üzerinde kısa bir 
sapa bağlı olarak bulunur.

• Pineal bez pia mater ile örtülüdür.
• Pineal bez pek çok hücre tipinden, 

esas olarak da pinealositler ve 
astrositlerden oluşur.

Pineal bez embriyolojisi

• İki hücre tipine ek olarak pineal bezde corpora arenasea ya da acervulus cerebri adı 
verilen kalsifiye yapılar bulunur. Bu yapılar pineal sekresyonların ekzositozunda görevli 
proteinlerin kalsifiye olması sonucu oluşur. Çocukluk çağında görülür ve yaşla birlikte sayısı 
artar. Tomografi görüntülemede tipik olarak merkezde beyaz kum tanecikleri şeklinde 
görüldükleri için bu yapılara beyin kumu adı da verilir.

Acervulus cerebri (beyin kumu)

• Pinealositler melatonin ve bazı pineal peptidleri üretir.
• Sinir lifleri pineal beze girdiklerinde myelin kılıflarını kaybederler.
• Miyelinsiz aksonlar, bazıları sinaps yaparak pinealositlerin arasında sonlanırlar.


