
Endokrin sorunlar: salgılanan hormonun türüne göre farklı etkiler○

Hipopituitarizm: adenom kitlesinin hipofizde basınç atrofisine neden olması○

Görme sorunları: optic kiazma üzerine bası (bitemporal hemianopsi)○

Sella turcica deformasyonu: irice adenomalarda kemik erozyonu○

KİBAS (kafaiçi basınç artışı sendromu): başağrısı, bulantı, kusma○

Kanama: irice tümörlerin kendi içine kanaması (pitüiter apopleksi)○

Infarkt: adenom basısı nedeniyle dolaşımın bozulması ve iskemik nekroz○

Hipofiz adenomlarında bulgular ve komplikasyonları

Köken / Tümör Bulgu İmmunhistokimya

Asidofil hücre adenomları (%70)

Growth hormone (GH) adenoma (%40)

Prolaktinoma (%30)

Giantism, Akromegali

Erkekler: impotans, libido yitimi
Kadınlar: amenore, infertilite, 
libido yitimi
Ortak bulgu: obesite, galaktore
Mikroskopi: distrofik 
kalsifikasyon

Somatotrop adenom
Mammosomatotrop 
adenom

Laktotrop adenom
Asidofilik kök hücre 
adenomu

Bazofil hücre adenomları (%5)

Kortikotrop hücreli adenom 
(ACTH-oma)

Tirotrop hücreli adenom

Gonadotrop hücreli adenom

Cushing sendromu

Ender; Hipertiroidizm

Ender; gonadal hipofonksiyon

3 tipin ortak özelliği:
Mikroadenom  bulgusu

Nonfonksiyonel adenomlar (%25) Kitle etkisi Null cell adenoma

HİPOFİZ ADENOMLARINDA KLİNİK PATOLOJİ

Klinik bulgu Patoloji 

Endokrin sistem sorunları Büyük adenomlarda hipofiz ve hipotalamus atrofisi

Görme bozuklukları Optik kiazma etkilenmesi (bitemporal hemianopsi)

Sella turcica basısı Büyük adenomlarda kemik dokusunda basınç atrofisi

KİBAS Kafaiçi basıncı artışı bulguları (KİBAS)

Kanama Pitüiter apopleksi

İnfarkt Büyük adenomlarda basıya bağlı dolaşım bozukluğu

ENDOKRİN SİSTEM: HİPOFİZ ADENOMLARI
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HİPOFİZ Growth hormone (GH) ADENOMLARINDA KLİNİK PATOLOJİ

Giantism (Gigantizm) Akromegali 

Hiperpitüitarizm 
yaşı

Epifiz kıkırdakları kapanmadan önce Epifiz kıkırdakları kapandıktan 
sonra

Iskelet sistemi Aksial kemiklerde aşırı uzama
Ekstremitelerde aşırı uzama ve büyüme
Çene kemikleri ve dişler büyük

Altçene ucunun 
uzaması:prognatizm
Büyük eller ve ayaklar
Eklem deformiteleri (dejeneratif 
artrit)
Fıçı biçiminde toraks
Burun ve kulaklarda uzama

Genital sistem Genital organlarda gelişme geriliği Düzensiz menstrüasyonlar

Endokrin sistem Hipogonadizm (pubertede gecikme)
Düzensiz menstrüasyon

Galaktore (prolaktin sekresyonu)
Diabet

Başkaca bulgular Aşırı terleme
Başağrıları
Çift görme

Carney kompleksi (*)•

McCune-Albright senromu•

Multipl endokrin neoplazi 
sendromu-1 (MEN-1)

•

Nörofibromatozis •

Hipofiz tümörü dışındaki nedenler:

Makroglossi
Yağlı ve kokulu deri (yağ bezleri 
hiperplazisi)
Kalın ve kaba ses
Kardiyomegali 
Uyku apneleri

(*) Carney kompleksi: endokrin bezlerde hiperfonksiyon, kalp ve deri miksomaları, deride melanin 
pigmenti lekeleri (lentiginozis) bulgularını içeren, otosomal dominant geçen bir sendrom.

Prolaktinoma(1)
Hipotalamik tümörler (sap etkisi)(2)
Kraniyofaringioma○

Gliomalar○

Hipotalamik germinomalar○

Hiperprolaktinemi nedenleri:

Nöroleptikler○

Antidepresanlar○

Alfa-metildopa○

(3) İlaçlar

Gebelik○

Hipoglisemi○

Stres (ekzersiz yüklenme)○

Hipotiroidizm○

Böbrek yetmezliği○

Karaciğer yetmezliği○

(4) Öteki nedenler
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