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HİPOTALAMO-HİPOFİZER HORMONLAR

HİPOTALAMUS HORMONLARI

þ Hipotalamustan TRH, GnRH, somatostatin, CRH, GHRH ve PRF salınır.

þ Tirotropin Releasing Hormon (TRH): TSH ve prolaktin salınımını arttırır.

þ Gonodatropin Releasing Hormon (GnRH): FSH ve LH salınımını arttırır.

þ Somatostatin (Somatotropin Releasing İnhibitör Faktör):

• Hipotalamusa ek olarak pankreas adacıklarında (D hücreleri) ve bağırsaktaki 
myenterik pleksusta somatostatin bulunur.

• Büyüme hormonu, TSH ve ACTH salınımını inhibe eder. 

• İnsülin, glukagon, kolesistokinin, gastrin, sekretin, VİP ve diğer 
gastrointestinal hormonların salınımını inhibe eder. 

• Somatostatin mide asit salınımını, mide boşalmasını, safra kesesi kasılmasını 
ve splanknik kan akımını azaltır.

• Kısaca somatostatin inhibitör bir hormondur.

• Somatostatin analogları (oktreotid, lanreotid, pasireotid) 

þ Kortikotropin Releasing Hormon (CRH): 

• ACTH, beta endorfin, beta lipoprotein ve MSH salınımını arttırır. 

• En önemli etkisi ACTH üzerinedir.

þ Growth Hormon Releasing Hormon (GHRH): Büyüme hormonu salınımını 
arttırır.

þ Prolaktin Releasing Faktör (PRF)

HİPOFİZ BEZİ VE HORMONLARI

þ Ön Hipofiz Bezi

• Somatotroplar: Büyüme hormonu (BH) salgılarlar. Ön hipofizin %50’sini 
oluşturur. Bu yüzden hipofiz veya hipotalamusu etkileyen hastalıklarda ilk ve en 
fazla etkilenen hormon büyüme hormonudur.

• Laktotroplar: Prolaktin (PRL) salgılarlar.

• Tirotroplar: Tiroid stimulan hormon (TSH) salgılarlar.

• Kortikotroplar: Adrenokortikotrop hormon (ACTH) salgılarlar.

• Gonadotroplar: Luteinizan hormon (LH), follikül stimulan hormon (FSH) 
salgılarlar.

• Bu hormonların sekresyonu hipotalamusdan salgılanan nörohormonların kontrolü 
altında olur.
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þ Arka hipofizden salınan hormonlar ise antidiüretik hormon (ADH = Arjinin- 
Vazopressin = AVP) ve oksitosindir.

• Bu hormonlar hipotalamusta sentezlenir ve nöron uzantıları ile arka hipofize taşınır.

Hipotalamus ve Hipofiz

Anterior Hipofiz Hormonları

þ Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)

• Proopiomelanokortin (POMC) adındaki büyük bir polipeptid zincirin 
parçalanması ile oluşur.

• ACTH ile birlikte melanosit stimulan hormon (MSH), lipotropin, enkefalinler 
ve endorfinler de meydana gelir. 

• MSH artışı, hiperpigmentasyona neden olur. Pigmentasyon artışı doğrudan 
ACTH’nın melanokortin reseptörlerine bağlanmasıyla da olur.

@ ACTH yüksekliği ve hiperpigmentasyon yapan hastalıklar

Cushing hastalığı
Ektopik Cushing sendromu
Nelson sendromu
Addison hastalığı

• ACTH sekresyonunun diürnal varyasyonu olup gece azalır, şafak vakti artar.

• ACTH, esas olarak adrenal bezin zona fasikulata ve zona retikularis 
tabakalarında kortizol ve androjen sentezini arttırır.

ü Ancak ACTH’nın zona glomerüloza (aldosteron sentezi) üzerine olan etkisi 
minimaldir. 
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þ Büyüme Hormonu (BH, Growth Hormon)

• Lineer büyümeyi hızlandırır. Bu etkisini insülin-like growth factor (IGF-1, 
Somatomedin-C) yolu ile yapar.

• IGF-1 en çok karaciğer olmak üzere tüm dokularda sentezlenir. IGF-1 etkisi ile 
protein sentezi artar.

• BH’nin direkt etkisi ile (IGF-1’den bağımsız)
ü Hücrelerin glukoz alımı azalır (hiperglisemi)
ü İnsülin direnci meydana gelir. Buna bağlı sekonder diyabet oluşur. 
ü Lipoliz  olur ve serbest yağ asit düzeyi artar.

• Büyüme hormonu, kortizol, adrenalin ve glukagon antiinsüliner 
hormonlardır. 
ü Bu hormonların fazlalığında sekonder diyabet meydana gelir. 
ü Bu hormonların eksikliğinde hipoglisemi meydana gelir.

þ Prolaktin (PRL)

• En önemli fonksiyonu postpartum dönemde laktasyonu uyarmasıdır. 

• Prolaktin salınımının major düzenleyicisi dopamindir. Dopamin hipofizden 
prolaktin salınımını inhibe eder.

• Diğer hipofizer hormonlarının aksine PRL sekresyonunda dopamin üzerinden 
hipotalamik inhibitör etki ön plandadır. 

• Sap kesisi ve hipotalamik lezyonlar, hipotalamus – hipofiz arası ilişkiyi 
bozarak; ön hipofiz hormonlarının çoğunu azaltırken, dopaminin inhibitör etkisi 
ortadan kalkacağı için PRL sekresyonunda artışa neden olurlar.

• Prolaktin fazlalığı hipotalamik GnRH ve dolayısıyla hipofizer gonadotropin 
sekresyonunu inhibe ederek hipogonadizme neden olur. Erkekte libido azalması 
ve impotans, kadında amenore, galaktore ve infertilite görülür.

• Prolaktin eksikliğinin en önemli sonucu postpartum dönemde laktasyonun 
olmamasıdır.

þ Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

• Tiroid bezinde; iyodun alımını, iyodun organifikasyonunu, T3 ile T4 hormonlarının 
sentez ve sekresyonunu arttırır. 

• Fakat periferde T4’ün T3’e dönüşmesine etkisi yoktur.

þ Gonadotropinler (LH, FSH)

HİPOTALAMOHİPOFİZER SİSTEMİN ENDOKRİNOLOJİK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

@ • Bir hormonun eksikliğinin gösterilmesinde stimülasyon (provakasyon) 
testi yapılır.

• Bir hormonun yüksekliğinin gösterilmesinde ise süpresyon testi yapılır.

þ ACTH’nın Değerlendirilmesi:

• ACTH eksikliği adrenokortikal yetmezliğe neden olur. ACTH eksikliğinin 
değerlendirilmesinde stimulasyon testleri (İnsülin-hipoglisemi testi, CRH 
stimulasyon testi, Metirapon testi gibi) kullanılır.

• ACTH fazlalığı Cushing sendromuna neden olur. ACTH fazlalığının değerlendirilmesinde 
plazma ve idrar kortizol düzeyleri ile deksametazon supresyon testleri kullanılır.
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þ Büyüme Hormonunun Değerlendirilmesi:

• Büyüme hormonu pulsatil salgılandığı için değerlendirmede bazal düzeyler 
kullanılmaz. Kesin tanı koydurmasa da IGF-1 düzeyi, bazal BH’ye göre daha 
değerlidir. 

• BH fazlalığının değerlendirilmesinde stimulasyon testleri (İnsülin hipoglisemi testi, 
GHRH + Arginin testi, glukagon stimülasyon testi, L-dopa testi) ile BH düzeyine bakılır.

• BH fazlalığının değerlendirilmesinde oral glukoz ile BH supresyon testi (OGTT) 
uygulanarak BH ölçümü yapılır.

þ Prolaktin Değerlendirilmesi: Bazal düzeylerinin ölçülmesi yeterlidir.

þ TSH Değerlendirilmesi:
• Tiroid fonksiyonlarını taramak için TSH düzeylerine bakılabilir. 
• Primer hipotiroidi için bazal TSH düzeyi tanıda yeterlidir.
• Sekonder ve tersiyer hipotiroidiyi ayırmak için TRH stimülasyon testi yapılır. 

þ LH, FSH Değerlendirilmesi: Seçilmiş hastalarda GnRH (LHRH) testi ve klomifen 
testi yapılabilir.

þ Radyolojik görüntüleme: Hipofiz ve/veya hipotalamusta bir lezyon düşünülüyorsa 
magnetik rezonans görüntüleme yapılır.

þ Nörooftalmolojik Değerlendirme: Suprasellar büyüme gösteren hipofiz tümörlerinde 
optik kiazma etkilenmesine bağlı bitemporal hemianopsi şeklinde görme alanı 
defektleri olur.

HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HASTALIKLARI

HİPOTALAMUS HASTALIKLARI

þ Hipotalamus hastalıklarını genellikle bu bölgenin tümörleri oluşturur. 

þ Klinik bulgular; 

• Tümöre bağlı nörolojik değişiklikler (baş ağrısı, görme alanı defektleri gibi), 

• Ön hipofiz hormonlarındaki anormallikler (hipopitüitarizm)

• Hipotalamik fonksiyon bozuklukları (ısı, iştah, susama ve davranış değişiklikleri)

þ Kallman Sendromu (İzole GnRH eksikliği):
• Bulbus olfactorius agenezisi ve GnRH sentezleyen nöronların embriyolojik 

göçünün olmayışı sonucu gelişen anosmi ve hipogonadotropik hipogonadizm 
ile karakterizedir.

þ Hipotalamus Tümörleri
• Hipotalamusu en fazla etkileyen tümörler hipofiz tümörleridir.
• Hipotalamusun en sık primer tümörü ise kraniofarenjiomadır.

þ Kraniofarenjioma
• Özellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülen bir tümördür.
• Nörolojik bulgular ve bası belirtileri sıktır.
• Boy uzamasında yetersizlik, puberte gecikmesi veya duraklaması görülebilir. 
• Diabetes insipidus ve hipofiz yetmezliği gelişebilir.
• Hipotalamus veya pitüiter sap hasarına bağlı hiperprolaktinemi görülebilir.
• Hipotalamus fonksiyon bozuklukları; bilinç değişiklikleri, davranış bozuklukları, susama, 

iştah ve vücut sıcaklığı regülasyonunda bozukluklar (hipotermi, hipertermi) görülebilir.
• Direkt grafilerde suprasellar kistik kalsifik kitle görülebilir.
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HİPOPİTUİTARİZM
þ Bir veya daha fazla ön hipofiz hormon sekresyonunda azalma olmasına 

hipopituitarizm adı verilir.
þ Tüm ön hipofiz hormonlarında eksiklik varsa panhipopituitarizm denir. 
þ Sadece bir hipofiz hormonu eksikliğine selektif veya izole hipopituitarizm denir.

Hipofiz yetmezliğinde etiyoloji

Gelişimsel/Yapısal
• Hipofiz displazisi / aplazisi
• Konjenital santral sinir sistemi kitlesi, ensefalosel
• Primer empty sella
• Konjenital hipotalamik hastalıklar (Septo-optik displazi, Prader – Willi sendromu, Laurence 

– Moon – Bardett - Biedl sendromu, Kallmann sendromu)

Travmatik
• Cerrahi rezeksiyon
• Radyasyon hasarı
• Kafa travması

Neoplastik
• Hipofiz adenomu / tümörü (en sık)
• Kraniofarengioma
• Parasellar kitleler (germinoma, ependimoma, glioma)
• Rathke kisti
• Hipotalamik hamartom, gangliositoma
• Hipofiz metastazı (meme - en sık, akciğer, kolon kanseri)
• Lenfoma ve lösemi
• Menenjioma

İnfiltratif / İnflamatuvar
• Lenfositik hipofizitis
• Hemokromatozis
• Sarkoidoz
• Histiostosis X
• Granülomatöz hipofizitis
• İmmünoterapi (Kontrol noktası inhibitörleri: ipilimumab, nivolumab)

Vasküler
• Hipofizer apopleksi
• Gebelikle ilişkili (diyabete bağlı infarkt, postpartum nekrozis)
• Orak hücreli anemi
• Arteritis

İnfeksiyonlar
• Fungal (histoplasmosis)
• Parazitik (toxoplasmosis)
• Tüberküloz
• Pneumocystis carinii


