
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ12
HİPOFİZ VE HİPOTALAMUS BEZİ

ÇOKLU ÖN HİPOFİZ HORMON EKSİKLİĞİ
• Hipopituitarizm, izole büyüme hormon eksikliği veya diğer hipofiz hormonlarının bir veya 

birkaçının yetersizliği ile oluşur.

• Konjenital ve edinsel nedenlerle ortaya çıkabilir. 

• Konjenital nedenler içinde en sık görülen PROP1 mutasyonudur ve otozomal 
resesif olarak kalıtılır (ön hipofizin gelişiminden sorumlu olan bir gendir).

• Edinsel nedenler içinde en sık olanı hipofiz tümörleri ve travmadır 

• Kraniofaringiomada en sık büyüme hormonu ve gonadotropin salınımı bozulur. 
Hipoglisemiye, hipotiroidi ve/veya mikropenis (LH ve FSH eksikliği) eşlik ediyorsa, 
panhipopituitarizm düşünülmelidir. 

• Ayrıca orta hat defekti olan bebeklerde de (yarık damak-dudak, tek santral kesici, 
holoprozensefali) hipopituitarizm düşünülmelidir.

• Septo-optik displazi, optik sinir hipoplazisi, korpus caloosum agenezisi ve 
hipopituitarizm triadı ile karakterizedir. En sık büyüme hormonu eksikliği görülür. 

Edinsel hipopituitarizm nedenleri

• Beyin hasarı (travma, subaraknoid kanama, cerrahi, radyasyon)
• Hipofiz tümörleri
• Diğer tümörler (kraniofaringioma, menenjiom, gliom gibi)
• Enfeksiyonlar (abse, hipofizit, meningoensefalit)
• İnfarkt
• Otoimmün hastalıklar (lenfositik hipofizit)
• Diğerleri (hemokromatozis, histiyositozlar, empty (boş) sella)

İZOLE BÜYÜME HORMONU (GH) EKSİKLİĞİ
• İzole büyüme hormonu eksikliğinin en sık nedeni idiyopatiktir. 

GH salınımını artıranlar: GH salınımını azaltanlar:

• Egzersiz
• Uyku (non-REM evre 3-4)
• Stres
• Hipoglisemi
• Seks steroidleri
• Alfa-2 agonistler (klonidin, lofeksidin)
• L-dopa
• Ghrelin

• Somatostatin
• Obezite
• Hiperglisemi
• Hipotiroidi
• Glukokortikoid artışı
• Psikososyal baskı
• Beta adrenerjik tonus artışı

GH Eksikliğinin Klinik Bulguları:

• Doğum boyu normaldir (orantılı patolojik boy kısalığı görülür).

• Büyüme geriliği, lineer büyümenin büyüme hormonuna bağımlı olmaya başladığı 
12-18. aydan sonra belirgin olmaya başlar.

• Gövdesel yağlanma vardır.
• Dişler geç çıkar, burun kökü basık, frontal kemikler çıkıktır.
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• Yüz kısa ve geniştir. Bebek yüzü görünümü ve mikropenis vardır.
• Puberte gecikir.
• Zeka genellikle normaldir.
• Yenidoğan döneminde; bazı olgularda şiddetli hipoglisemi, mikropenis ve 

uzamış sarılık görülebilir ve 3-5 yaşlarda geriler.

Tanı:
• Bu hastalarda en önemli klinik özellik, yıllık büyüme hızında yetersizliktir 

(prepubertal dönemde <5 cm)
• Bu hastalarda tipik olarak kemik yaşı geridir. 
• Takvim yaşı>Kemik yaşı>Boy yaşı
• Serum insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I) ve bağlayıcı protein-3 

(IGFBP-3) düşüktür.
• Bazal büyüme hormonu ölçümünün tanısal bir değeri yoktur
• Kesin tanı; egzersiz, insülin, arginin, L-Dopa, glukagon, propronalol ve klonidin 

gibi uyarı testlerinden en az iki tanesine yetersiz büyüme hormonu yanıtı 
(<10 ng/mL) ile konur

• Yapısal bozuklukları göstermek için kranial MR çekilir.

Tedavi:

• Subkutan büyüme hormonu kullanılır. Yan etkiler arasında insülin direnci ve Tip 2 
diyabet, femur başı epifiz kayması, skolyoz, psödotümör serebri, jinekomasti, tiroid 
fonksiyonlarında bozulma sayılabilir. Büyüme hormonu tedavisi Tip 1 diyabet riskini 
arttırmaz. Büyüme hormonunun malignite riskini arttırmadığı bilinmektedir.

Büyüme Hormonu Eksikliğinde Ayırıcı Tanı:

Laron sendromu:

•  Laron sendromu, GH reseptör direnci sonucu görülür

•  Doğum boyları ortalamanın altında olan bu çocuklarda, 1 yaşlarında ağır boy 
kısalığı gözlenir. 

•  Karakteristik olarak GH düzeyleri yüksek, IGF-1 düzeyleri düşük olarak 
gözlenir.

•  Tedavide rekombinan IGF-1 preparatı kullanılır.

Konstitüsyonel büyüme geriliği (Yapısal boy kısalığı):

•  Konstitüsyonel büyüme geriliği sık gözlenen ve normal büyümenin varyantı olan 
bir durumdur.

•  Aile öyküsü (anne veya baba) sıklıkla pozitiftir.

•  Bu çocuklarda doğum boyu ve kilosu normal olup yaşamın ilk 12 ayında 
büyüme normaldir.

•  Boy 3 persentilin altında olup, büyüme eğrisine paralel bir büyüme gösterirler 
(yıllık büyüme hızı normaldir).

•  Kemik yaşları geridir, bu nedenle puberteleri gecikir.
•  Erişkin boyları genellikle normaldir.

TAKVİM YAŞI (TY), BOY YAŞI (BY) VE KEMİK YAŞINA (KY) GÖRE 
BOY KISALIĞINA PRATİK YAKLAŞIM

TY>BY>KY Hipotiroidizm

TY>KY>BY İzole BH eksikliği

TY>BY≥KY Konstitusyonel boy kısalığı

TY=KY>BY Ailevi boy kısalığı
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HİPERPİTUİTARİZM
• Genellikle hipofizer tümörlere bağlı ortaya çıkar. 
• Çocuklarda en sık görülen hipofiz adenomu prolaktinomadır. Prolaktinoma tipik 

olarak adölesan yaş grubunda görülür. 
• Prepubertal çocuklarda ise en sık kortikotropinoma görülür.

ARKA HİPOFİZ HASTALIKLARI
Diabetes İnsipidus (Dİ):

• Aşırı susama (polidipsi) ve poliüri ile karakterize bir hastalıktır. 
• Arginin vazopressin (AVP) sentez-salınımında bozukluk veya böbrek toplayıcı 

kanallarında AVP-hassas epitel hücrelerinde hormona cevabın bozulması nedeniyle 
ortaya çıkar.

Poliüri ve polidipsinin ayırıcı tanısı:

Hipotonik Poliüri Nedenleri

Santral (Nörojenik) Diabetes İnsipidus 
• Konjenital (konjenital malformasyonlar, otozomal dominant, arjinin vasopressin [AVP] 

nörofizin gen mutasyonları) 
• İlaç veya toksinler (etanol, difenilhidantoin, yılan venomu)
• Granülomatöz (histiositozlar, sarkoidoz)
• Neoplastik (kraniofaringioma, germinoma, lenfoma, lösemi, meningioma, hipofiz 

tümörleri; metastaz) 
• Enfeksiyöz (meninjit, tüberküloz, ensefalit) 
• İnflamatuvar, otoimmün (lenfositik infundibulonörohiofizit) 
• Travma (cerrahi, kazalar)
• Vasküler (serebral hemoraji veya infarkt, beyin ölümü)
• İdiyopatik  

Osmoreseptör Disfonksiyonu 
• Granülomatöz (histiositozlar, sarkoidoz)
• Neoplastik (kraniofaringioma, pinealoma, meningioma, metastaz) 
• Vasküler (ön kominikan arter anevirazması veya ligasyonu, intrahipotalamik kanama) 
• Diğerleri (hidrosefali, ventriküler veya suprasellar kist, travma, dejeneratif 

hastalıklar)
• İdiyopatik  

AVP Metabolizmasında Artış 
• Gebelik  

Nefrojenik Diabetes İnsipidus 
• Konjenital (X’e bağlı resesif, AVP V2 reseptör gen mutasyonu , otozomal resesif veya 

dominant aquaporin-2 su kanalı geninde mutasyon) 
• İlaçlar (demeklosiklin, lityum, sisplatin, metoksifluran) 
• Hiperkalsemi 
• Hipokalemi 
• İnfiltrasyon (sarkoidoz, amiloidoz)
• Vasküler (orak hücreli anemi)
• Mekanik (polikistik böbrek hastalığı, bilateral ureteral obstrüksiyon)  
• Solüt diürez  (glukoz, mannitol, sodyum, radyokontrast) 
• İdiyopatik 

Primer Polidipsi
• Psikojenik (şizofreni, obsessif-kompulsif bozukluk)
• Dipsojenik

Klinik:
• Polidipsi ve poliüri belirleyici şikayetler olmasına karşın hastalar çoğunlukla 

dehidratasyon tablosu ile başvurur. 
• Bebeklerde çoğunlukla irritabilite, emme bozukluğu, görme bozuklukları, gelişme 

geriliği, aralıklı ateş yükselmesi vardır. 
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• Farkedilmezse dehidratasyon ve hipernatremi nedeniyle beyin harabiyeti, mental 
fonksiyonlarda kayıp, davranış bozukluğu, hiperaktivite gelişir.

• Enürezis bazen başlangıç semptomu olabilir. Hastalar az terler, ciltleri kurudur, 
iştahsızlık sık görülür.

• Uzun süre devam ederse mesanede genişleme, hidroüreter, hidronefroz gelişebilir.
• Bebeklerde tekrarlayan hipernatremik dehidratasyon atakları tipiktir.

Tanı:
• İdrar volümü artmıştır.
• İdrar açık renkli ve dansitesi 1001-1005 arasındadır.
• İdrar osmolalitesi her zaman plazma osmolaritesinden düşüktür.
• Ciddi dehidratasyon tablosunda bile idrar densitesi 1010’un üzerine, osmolalitesi de 

300’ün üzerine çıkmaz. 
• Böbrek fonksiyon testleri normaldir.
• Su kısıtlama testi ile Dİ ve psikojenik polidipsi ayrımı yapılır. 

-  Test sonunda normal kişilerde plazma osmolaritesi 295’i aşmaz, idrar osmolaritesi 
600’e yükselir (Uosm/Posm >2). 

-  Dİ hastalarında test sonrası plazma osmolaritesi 300’ün üzerine çıkar, idrar 
osmolaritesi 300’ü aşmaz (Uosm/Posm <1).

-  Su kısıtlama testi sonrasında idrar osmolaritesi artmadıysa, hastaya IV vazopressin 
verilir. İdrar osmolaritesi artarsa (>600) santral Dİ, artmazsa nefrojenik 
Dİ tanısı konur.X

İdrar Osmolaritesi Plazma 
Osmolaritesi

Susuzluk 
öncesi

Susuzluk 
sonrası

DDAVP 
sonrası Test öncesi

Santral Dİ Düşük Düşük Artar Yüksek/N

Nefrojenik Dİ Düşük Düşük Artmaz Yüksek/N

Primer 
polidipsi

Düşük Artar Gerekmez Düşük

Ayırıcı Tanı:
1. Kronik böbrek hastalıklarında da idrar konsantre etme özelliği kaybolur. Hastalar çok 

su içerler ve düşük dansiteli idrar çıkarırlar. 
2. Familyal nefronofitizis, diyabetes insipidus’u taklit eder (plazma BUN ve kreatinin 

artması, anemi olması ayırıcı tanıyı kolaylaştırır).
3. Ayırıcı tanıda hiperkalsemi ve kronik hipokalemi mutlaka araştırılmalıdır.

Komplikasyonlar:
1) Hipernatremiye bağlı beyin kanaması
2) Hipernatremik dehidratasyon
3) Poliüriye bağlı hidronefroz

Tedavi:
• Santral diyabetes insipidus tedavisi için desmopressin (DDAVP) kullanılır. 

Yan etkisi, faktör VIII seviyesinin artmasıdır.
• Nefrojenik Dİ’de hidroklorotiazid ve/veya amilorid kullanılır (Diüretik tedavi ile 

oluşan hiponatremi ve hipovolemi, proksimal tübüler su reabsorbsiyonunu artırır). 
• Diüretiğe cevapsız olgularda indometazin kullanılır (Prostoglandin sentezini 

inhibe ederek ADH salınımını uyarır. Ayrıca afferent arteriolde vazokonstrüksiyon 
yaparak GFR’yi azaltır).
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SPOT BİLGİLER

• İzole büyüme hormonu eksikliğinin en sık nedeni... 
İdiopatik

• GH salınımını arttıranlar... Uyku, egzersiz, stres, 
hipoglisemi

• GH etkisini nasıl gösterir... IGF aracılğı ile
• Hipopituitarizm‛in YD bulguları... Hipoglisemi, 

mikropenis, uzamış sarılık
• GH eksikliğinin bulguları ne zaman başlar... 12-18. 

aydan sonra
• Fetuste büyümeyi sağlayan... IGF-II (İnsülin)
• Boy kısa, GH yüksek, IGF-1 düşük. Tanı... Büyüme 

hormonu duyarsızlığı (örn. Laron sondromu)
• Laron sendromunun tedavisi... IGF-I
• TY>KY>BY Tanı... GH eksikliği
• Boy kısalığının en sık sebebi... Konstitusyonel
• GH eksikliği tanısı... Stimulasyon testleri ile (iki test 

ile)
• GH eksikliğinde kullanılan stimulasyon testleri... 

İnsülin, arjinin, L-Dopa, glukagon, propranolol, 
klonidin

• Hiperpituitarizmde ölümün en sık nedeni... Kalp 
yetmezliği

• Hiperpituitarizm altın standart tanı yöntemi... 
Glukoz yükleme testi ile GH‛un baskılanmaması

• ADH nerede sentezlenir... Hipotalamus supraoptik 
ve paraventriküler çekirdek

• Kiminle taşınır... Nörofizin-2
• Santral diabetes insipidus nedenleri... Tümörler 

/ Travma / Wolfram sendromu DİDMOAD 
/ Histiositozlar / Lösemiler/ İlaçlar / MSS 
enfeksiyonları

• Santral diabetes insipidus‛a en sık neden olan 
tümörler... Pinealom, germinom

• Nefrojenik diabetes insipidus yapan elektrolit 
bozuklukları... Hiperkalsemi hipokalemi

• Nefrojenik diabetes insipidus yapan ilaçlar... 
Lityum, demeklosiklin

• Diabetes insipidusda klinik ... Poliüri / Polidipsi / 
Dehidratasyon

• Diabetes İnsipidusda laboratuvar ... İdrar 
osmolaritesi düşük / Plazma osmolaritesi normal-
yüksek / Hipernatremi

• DI ve psikojenik polidipsi ayırıcı tanısı... Su kısıtlama 
testi

• Testte idrar osmolaritesi artıyor ve kan osmolaritesi 
değişmiyor. Tanı... Psikojenik polidipsi

• Testte idrar osmolaritesi artmıyor ve kan 
osmolaritesi artıyor. Tanı... Diabetes insipidus

• Santral diabetes insipidus tedavisi ... 
Desmopressin

• Nefrojenik diabetes insipidus‛un tedavisi... 
Hidroklorotiazid

• Hidroklorotiazide yanıt yoksa... İndometazin

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi hipopituitarizmin bulgularından 
biri değildir?

A) Boy kısalığı B) Uzamış sarılık
C) Mikropenis  D) Semptomatik hipoglisemi

E) Santral erken püberte

Doğru cevap: E

2. Boy kısalığı ve büyüme geriliği olan 10 yaşındaki bir 
kız çocuğun klinik değerlendirmesinde, ilk aşamada 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?

A) Serum tiroksin konsantrasyonu tayini
B) Rastgele insülin benzeri büyüme faktörü-1/somatomedin 

C (IGF-1) ölçümü
C) Kemik yaşının radyolojik olarak değerlendirilmesi
D) Rastgele  plazma  büyüme  hormon  konsantrasyonu 

ölçümü
E) Tam kan sayımı

Doğru cevap: D

3. Bir çocuk boy kısalığı şikayetiyle polikliniğe getiriliyor. 
Büyüme eğrisi normal standartların altında ancak standartlara 
paralel seyreden çocukta kemik yaşı takvim yaşına uygun 
saptanıyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi yoksunluğuna bağlı kısalık
B) Boy uzamasında yapısal kısalık
C) Ailesel boy kısalığı
D) Kronik böbrek yetmezliği kısalığı
E) Gluten enteropatisi kısalığı

Doğru cevap: C

4. Kemik  ve  boy  yaşı  geriliği  olan  bir  hastada  büyüme  
hormonu  yetersizliği  tanısı  için  yapılması  gereken  
inceleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) L-Dopa ve insülin ile ikili stimulasyon
B) Kanda büyüme hormon seviyesi ölçümü (Sabah akşam)
C) 24 saatlik büyüme hormonu seviyeleri
D) İdrarda büyüme hormonu miktarı tayini
E) Kan somatomedin miktarı düzeyi tayini

Doğru cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi orantılı boy kısalığı 
nedenlerinden değildir?

A) Beslenme yetersizliği B) Büyüme hormon eksikliği
C) Turner sendromu  D) Akondroplazi

E) Kronik böbrek hastalığı

Doğru cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi hipopituitarizmde görülen 
bulgulardan değildir?

A) Boy kısalığı    B) Mikropenis
C) Gelişme geriliği   D) Semptomatik hipoglisemi

E) Erken puberte
Doğru cevap: E


