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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖNKOŞUL
YETERLİK

Endokrin Sistem Hastalıkları ve Endokrin Sisteme Etkili
İlaçlar
Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçlar
ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
40/16
Anatomi ve Fizyoloji dersi modülleri ile “Hastalık ve
İlaçlara Giriş” modülünü almış olmak.
Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili
ilaçları ayırt etmek
Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında endokrin
sistem hastalıklarını ve endokrin sisteme etkili ilaçları doğru
olarak ayırt edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Endokrin sistem hastalıklarını doğru şekilde ayırt
edebileceksiniz.
2. Endokrin sisteme etkili ilaçları doğru şekilde ayırt
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Maket, afiş, poster, CD, broşür, bilgisayar, ders
kitapları, kaynak kitaplar, anatomi atlası, endokrin sisteme
etkili ilaç çeşitleri.
Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yaşamın devamında önemli rolü olan fizyolojik fonksiyonların birçoğu hormonlar
tarafından kontrol edilir. Hormonların salgılanması endokrin bezler tarafından sağlanır.
Endokrin bezlerle ilgili problemler hormon dengesizliklerine neden olmakta ve bu durum
vücudun normal fizyolojik fonksiyonlarının dengesini bozmaktadır.
Endokrin sistem hastalıkları genellikle hormonların fazla veya eksik salgılanması ile
ortaya çıkmaktadır. Hastalıkların gelişmesi durumlarında da hastalığa yönelik hormonlar ya
dışarıdan takviye olarak ya da hormon salgılanmasını baskılayıcı ilaçlar verilerek dengede
tutulmaya çalışılır.
Bu modülde öğrendiklerinizle endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili
ilaçlarla ilgili bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Endokrin sistem hastalıklarını doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Radyoaktif iyod tedavisini kaynaklardan araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Otoimmün reaksiyonlar ve oto immün hastalıklara yönelik araştırma yaparak
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hastalık ve sendrom arasında fark var mıdır; araştırınız.

1. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
Endokrin sistem, gland adı verilen çeşitli bezlerden meydana gelir. Gland, salgı yapan
bez anlamındadır. Vücudumuzda dış salgı bezleri (ekzokrin) ve iç salgı bezleri (endokrin)
olmak üzere iki tip salgı bezi bulunur. Endokrin sistemin en önemli görevi, sinir sistemi ile
birlikte organizmanın iç dengesinin (homeostazis) korunması ve devamı için hormon adı
verilen kimyasal maddeleri doğrudan doğruya dolaşıma salgılamasıdır.
Bütün metebolik işlevlerde; büyüme, üreme, glikozun kandaki miktarı, minerallerin ve
suyun hem hücreler arası sıvıda hem de kanda belirli seviyelerde tutulmasında hormonların
büyük etkisi vardır. Hormonlar çok etkin kimyasal maddeler olup çok az miktarda dahi
etkilerini gösterirler. Bu yüzden kanda ve idrarda çok az miktarda bulunur. Bir hormonun
izolosyonu yapılarak, kimyasal yapısının aydınlanması ve daha sonra yapay olarak
sentezlenerek o hormonun eksikliğinden ve fazlalığından meydana gelecek hastalığın
tedavisine çalışılır.
Endokrin sistem, sinir sistemi ile beraber çalışır ve bazı yönlerden ona benzer. Sinirsel
ve hormonal düzenleştirme arasındaki başlıca fark, hız farkıdır. Örneğin; sinir sistemi, bir
organda çok kısa zamanda bir etki meydana getirebildiği halde, hormonların düzenleyici
etkisi çok yavaştır ve uzun zaman alır. Endokrin sistemini meydana getiren başlıca iç salgı
bezleri hipofiz, tiroid, paratiroid, böbrek üstü, pankreas, epifiz, timus ve eşeysel bezlerdir
(şekil 1.1.inceleyiniz).
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Şekil 1.1: Endokrin sistem

Hipofiz (pitiüter) bezi: Organizmada birçok hormonun salgısını idare eden bir bezdir.
Anatomik konum olarak hipotalamusun alt tarafına yerleşmiştir ve hipotalamusa bir sap ile
tutunur. Çapı 1cm den az, ağırlığı yaklaşık 0,5 gr kadardır. Ön ve arka olmak üzere iki lobtan
oluşur. Ön loba adeno hipofiz, arka loba nöro hipofiz denir. Ön ve arka lobtan çeşitli
hormonlar salgılanır ve bu hormonların salgılarının kontrolü hipotalamus tarafından yapılır.

Şekil 1.2: Hipofiz bezi



Hipofiz ön lob hormonları


STH (somatotropin - büyüme hormonu);
o
Uzun kemiklerin boyca uzamasını sağlar, kasların büyümesini
kontrol eder.
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o
o
o


Gonadotropinler (üreme hormonları)
o

o

o






Protein, sentezini artırır, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını
etkiler.
Büyüme çağında fazla salınması devliğe (jigantizm), az salınması
cüceliğe (dwarfism) neden olur.
25 yaşından sonra çok salgılanacak olursa el, ayak, burun ve yüzde
uzama (akromegali) görülür.

FSH (folikül uyarıcı hormon): Dişilerde ovaryumdaki folikülleri
uyararak yumurtanın olgunlaşmasını etkiler. Erkeklerde spermlerin
üretilmesini (spermatogenez) ve testosteron salgılanmasını kontrol
eder.
LH (lüteinleştirici hormon): Dişilerde ovulasyonu (yumurtanın
ovaryumdan yumurta kanalına atılması) ve sarı cisim denilen
hormon salgılayan yapının oluşmasını sağlar. Erkeklerde Leydig
hücrelerinin testosteron hormonu salgılamasını uyarır.
LTH (luteotropik hormon= prolaktin): Gebelik sırasında ve
doğumdan sonra süt bezlerinin gelişmesini, sütün memeden
akmasını ve annelik duygusunun oluşmasını sağlar. LTH ayrıca
yumurtalıktaki sarı cismin sağlam kalmasını da sağlar.

TSH (tiroit uyarıcı hormon= tirotropin): Tiroid bezini uyararak
Tiroksin hormonunun salınmasını sağlar.
ACTH (adrenokortikotropik hormon): Böbrek üstü bezlerini uyararak
Aldosteron ve Kortizol hormonlarının salgısını kontrol eder.
MSH (melanosit uyarıcı hormon): Melanin pigmentinin oluşumunu
kontrol eder. Bu pigment derinin bronzlaşmasında etkilidir.

Hipofiz arka lob hormonları




Vazopressin (antidiüretik hormon = ADH) : Kan damarları
duvarlarındaki düz kasları etkileyerek bu kasların kasılmasını ve
dolayısıyla kan basıncının yükselmesini sağlar. Böbrek hücrelerini
etkileyerek idrar tüplerinden suyun geri emilmesini sağlar. Yetersiz
salınması halinde bol idrar atılır. Kişi sürekli su ihtiyacı hisseder. Bu
belirtiler şeker hastalığında da olduğu için bu duruma Diabetes İnsiputus
(şekersiz şeker hastalığı) denilmiştir.
Oksitosin: Düz kasların kasılmasını uyararak özellikle doğumda rahim
kasılmalarını artırır, doğumu kolaylaştırır. Ayrıca sütün dışarı verilmesine
yardımcı olur.

1.1. Endokrin Sistem Hastalıklarının Genel Belirtileri
Endokrin sistem hastalıklarının her birinin kendine özgü belirtileri vardır. Genellikle
ortaya çıkan belirtiler şunlardır;


Çarpıntı: Taşikardiden farklıdır. Hasta kendi kalp atışlarını hisseder.
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Nefes darlığı: Hava açlığı ve solunum sayısında artma.
Sıcak veya soğuğa karşı tahammülsüzlük
Menstrüasyonda düzensizlikler, kısırlık.
Cinsel isteksizlik, iktidarsızlık (libido yokluğu, impotans).
Poliüri: Çok fazla idrar yapma.
Büyüme değişiklikleri ( büyüme geriliği ya da hızlı büyüme)
Şişmanlık, iştahsızlık, aşırı yemek yeme.
Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunması.
Küçük kıllarda artma (hirsutizm) veya azalma.
Kasılmalar, adale krampları ve kişilik değişiklikleri.

Ayrıca hastalarda deri ve dış görünüşe ait belirtilerde tanıda yol gösterici olmaktadır.
Bu belirtiler;
Deride görülen belirtiler;





Hipotiroidili hastalarda deri kurudur.
Hipertiroidili hastalarda deri nemlidir.
Deri çatlakları. Cushing Sendromunda kırmızı deri çatlakları görülür.
Hiperpigmentasyon (addison hastalığını düşündürür), hipopigmentasyon
genellikle hipotiroidide görülür.

Dış görünüşe ait belirtiler;









Ablak yüz, aydede ve kırmızı yüz görünümü. Diabetes mellitus veya cushing
sendromunu düşündürür.
Bufisür ödem; yüzün ve göz kapaklarının ödemli olmasıdır. Hipotiroidide ve
akut glomerulonefritte görülebilir.
Kaşların temporal bölgede seyrekleşmesi.
Göz kürelerinin ileri doğru fırlaması (ekzoftalmi), gözlerde kızgın bakış;
hipertiroidi belirtisidir.
Vücudun bazı bölümlerinde görülen orantısız büyüme (burun, çene, eller,
ayaklar ). Akromegalide görülür.
Tremor (ellerde titreme); hipertiroidide görülür.
Tiroid bezinde büyüme (guatr).
Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi).

Resim 1.1: Jinekomasti
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1.2. Endokrin Sistem Hastalıklarının Genel Teşhis Yöntemleri
Endokrin sistem hastalıklarının teşhis edilmesi amacıyla yapılan testler aşağıda
sıralanmıştır.










Kandaki hormon değerlerinin testi,
İdrarda görülen ve böbreklerle atılan hormon miktarının tespiti,
Uyarıcı ve baskılayıcı hormon testleri,
Tomografi ( BT, CT ),
Nükleer manyetik rezonans,
Direkt grafiler,
Biyopsiler,
Glikoz yükleme testleri,
Ultrasonografi yöntemleri kullanılır.

1.3. Hipofiz Bezi Hastalıkları
Hipofiz bezi, küçük bir bez olmasına rağmen diğer endokrin bezlerin hâkimi olarak
bilinir. Ön lobu epitel hücrelerden, arka lobu ise sinir hücrelerinden meydana gelmiştir.
Hipofiz bezi hastalıkları; diabetes insiputus, akromegali, jigantizm ve dwarfismdir.

1.3.1. Diabetes İnsiputus (ADH Yetersizliği)
Hipofiz bezi arka lob hastalığıdır. Antidiüretik hormon eksikliğine bağlı olarak ortaya
çıkar. Hastalar çok fazla idrar çıkarırlar. Şekersiz diabet olarak da adlandırılır.



Etyoloji: Bu hastalık daha çok hipotalamus ve hipofizdeki bir tümörün, ADH
sekresyonunun kontrolünün yapıldığı hipotalamus bölümünü haraplaması
sonucu ortaya çıkar.
Belirti ve bulgular: En sık görülen belirti ve bulgular aşağıda sıralanmaktadır.








Polidipsi (çok su içme)
Poliüri ( çok idrar yapma),
İştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk, noktüri,
Bilinç kaybı olanlarda ve çocuklarda dehidratasyon (az su alımına bağlı
olarak) görülebilir.

Tanı: Su kısıtlaması testi, ozmatik uyarı testi, vazopresin testi ve ADH ölçümü
yapılarak tanı konur.
Tedavi: Vazopressin eksikliği giderilir. Sentetik ADH verilir.

1.3.2. Akromegali ve Jigantizm
Hipofiz ön lobundan büyüme hormonunun (GH-Growth hormon) aşırı salınımında
epifiz kıkırdakları kapanmamış ise (ergenlikten önce) boyda aşırı uzama meydana gelir.
Buna, jigantizm (hipofizer devlik) denir. Epifiz kapandıktan sonra ise (yetişkinlerde)
akromegali tablosu ortaya çıkar. Bu durumda subperiostal kalınlaşma, uçlarda büyüme ve
yumuşak dokuda aşırı kalınlaşma olur.

7



Etyoloji: Genellikle neden, hipofizde büyüme hormonu yapan hücrelerin iyi
huylu tümörleridir. Hastalığın ortaya çıkışında genetik faktörler de etkili
olmaktadır. Yüzün görüntüsünün değişmesi, kabalaşması, el ve ayaklarda
büyüme şikâyetlerine neden olan hastalık, kalp ve solunum sistemini
etkileyerek ölüm riskini 2 kat arttırır.

Resim 1.2: Akromegali






Belirti ve bulgular: Kemikler kalınlaşır. Yumuşak dokular hipertrofiye uğrar.
Hastanın elleri, ayakları ve yüzü kabalaşır. Dil, böbrek, kalp, dalak, karaciğer,
tiroid bezi büyüyen organlar arasındadır. Kadınlarda oligomenore, amenore;
erkeklerde impotans görülür. Hastada halsizlik, durgunluk, zayıflık, baş ağrısı,
terleme vardır. Görme bozukluğu vardır. Osteoporoz ve hipertansiyon
komplikasyonlarıdır.
Tanı: Röntgen tetkikleri, kan tetkikleri (OGTT, serum fosfat düzeyi, GH).
Tedavi: Genellikle cerrahi tedavi uygulanır. Radyoterapi de uygulanabilir. İlk
tedavi seçeneği cerrahi operasyondur. Hastaların yaşam boyu takip edilmesi
gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde Diabetes Mellitus ve Hipertansiyona
neden olabilmektedir. Büyüme tamamlanmadan ortaya çıktığında aşırı boy
uzaması nedeniyle hemen hastalıktan şüphelenilmesine rağmen, erişkinlerde
değişimin yavaş olması nedeniyle hastalığın başlangıcından uzun yıllar sonra
(15-20 yıl) fark edilebilmektedir.

1.3.3. Dwarfism (Cücelik)
Ön lobun hipofiz işlevinin bir kısmının veya bütününün kaybına bağlı endokrin
yetersizliği sendromudur.

Resim 1.3: Dwarfism-cücelik
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Etyoloji: Büyüme hormonları ve diğer ön hipofiz bezinden salgılanan
hormonların azalması konjenital olabileceği gibi çeşitli kanamalar,
enfeksiyonlar, tümörler ve travmalarda hormonların azalmasına neden
olabilmektedir.
Belirti ve bulgular: Vücut kısımları yeterince gelişmemiş ve büyüyememiştir.
Mental gelişme normal veya normale yakındır. Seksüel olgunluk normal olabilir
bazen de normal değildir.
Tanı: Anamnez ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Ayrıca GH ölçümü, BT
ve MR yapılır.
Tedavi: İnsan gelişim hormonu verilir. Günümüzde insan gelişim hormonu
sentetik olarak üretilmekte ve tedavide kullanılmaktadır.

1.4. Pankreas Hastalıkları
Pankreas, 60-100 gram ağırlığında bir organdır. Bir milyon adacıktan oluşmuştur.
Pankreasın kuyruk kısmında bulunan bu adacıklara langerhans adacıkları adı verilir.
Pankreasın dış salgıları sindirim sisteminde rol almaktadır. Pankreasın iç salgıları ise
langerhans adacıklarından salgılanan insülin, glukagon ve somatostatin hormonlarıdır.




İnsülin, langerhans adacıklarının beta hücreleri tarafından salgılanır. Kanda
şeker oranı yükselince, salgılanır ve kan glikozunu düşürür.
Glukagon, langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanır. Kanda
şeker oranı düşünce salgılanır. Kan glikozunu yükseltir.
Somotastatin, langerhans adacıklarının delta hücreleri tarafından salgılanır.
İnsülin ve glukagon hormonlarının salınımını kontrol eder.

Pankreas hastalıkları içerisinde yaygın olarak görülen hastalık Diabetes Mellitus’dur
(şeker hastalığı).

1.4.1. Diabetes Mellitus
Diabetes mellitus pankreas adacıklarının anormal fonksiyonları ile karakterize,
temelde karbonhidrat, lipit ve protein metebolizması bozukluğu ile ortaya çıkan kronik
seyirli, metabolik bir hastalıktır. İnsülin salgısının eksikliği, etki eksikliği veya her ikisinin
eksikliği sonucu gelişir. Glikoz toleransının bozulmasına yol açan birçok etyolojik ve
fizyopatolojik mekanizmalar ile beraber ayrı genetik şekilleri olan bozuklukların oluşturduğu
hastalıklar grubudur. Diyabetin iki temel tipi mevcuttur. Bunlar, Tip I ve Tip II diabettir.


Tip I diabetes mellitus: Genetik yatkınlığı olan bireylerde, çevresel faktörlerin
etkisiyle (çeşitli virüs enfeksiyonları) ortaya çıkar. Sıklıkla çocukluk ve gençlik
yaşlarında ortaya çıktığı için “Juvenil diabet” de denir.
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Resim 1.4: Tip I Diabetes mellitus (juvenil diabet)

Pankreasın langerhans adacıklarında bulunan beta hücrelerinde %90 oranında
harabiyet meydana gelir. Beta hücreleri insülin üretemez. Beta hücrelerinin harabiyeti
sonucu karaciğerden kontrolsüz olarak şeker salgılanmakta bu da kan şekerinin
yükselmesine (hiperglisemi) neden olmaktadır. Tip I diabetes mellitus hastaları sürekli
insülin yaptırmak zorundadırlar. Diabetes mellitus’ta yağların yıkımı artar ve yıkım ürünü
olan keton cisimciklerinin üretimi artar ve klinik olarak hiperglisemi ve diabetik ketoasidoz
eğilimi vardır.


Tip II diabetes mellitus: Orta ve ileri yaşlarda görülür. Genellikle 45 yaşından
büyük şişman kişilerde yaygındır. Bununla birlikte, artan obezitenin bir sonucu
olarak, çocuklarda ve genç erişkinlerde de yaygın hale gelmektedir. Tip II
diabet en yaygın diabet tipidir. Tüm diabetlilerin %90-95’ini oluşturur.

Tip II diabetli hastalarda, insülin üretimi azdır veya insülin yeterince
kullanılamamaktadır. Bu diabette hücre içi reaksiyonlar azalır. Dokuların glikoz alımı
insülün tarafından engellenemez ve beta hücreleri artan insülün ihtiyacını karşılayamaz ise
kanda glikoz oranı artar. Bunun sonucunda da tip II diabetes mellitus tablosu gelişir. Tip II
diabet, insüline bağımlı olmayan diabet veya geç başlangıçlı diabet olarak da adlandırılır.
Tip II diabette, yağların yıkımı ve yıkım ürünü olan keton cisimciklerinin üretimini
engelleyecek kadar insülin vardır. Bu miktardaki insülin, Tip II diabetes mellitusta
ketoasidoz oluşumunu önler.
Eğer Tip II Diabetli kişilerde erken tanı konulmaz ve tedavi edilmez ise ölüme yol
açabilen ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Tüm dünyada milyonlarca kişi hastalığını
bilmeden veya yeterli tıbbi bakıma ulaşmadan Tip II Diabetli olarak yaşamaktadır.


Gestasyonel diabetes mellitus: Bir diğer diabet tipi de gebe kadınlarda oluşan,
geçici bir diabet formudur. “gestasyonel diabet” olarak adlandırılır. Hamilelik
tamamlandığında genellikle kaybolmaktadır. Bu tip diabeti olan kadınlar, daha
sonraki zamanlarda, yüksek oranda, Tip II diabet geliştirme riskine sahiptir
(%15).
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Çeşitli hormonal bozukluklar, pankreas hastalıkları, çeşitli ilaçlar, çeşitli genetik
sendromlar sekonder diabet oluşmasına neden olabilir.


Diabetes mellitusta risk faktörleri: Diabetes Mellitus hastalığına yakalanma
riski yüksek olduğu durumlar şunlardır;










Diabetes mellitusta görülen belirti ve bulgular: Diabette sıklıkla görülen
semptomlar aşağıda sıralanmıştır.















Obez kişiler ( vücut ağırlığı istenilen ölçüden % 20 fazla olanlar),
Birinci derece akrabalarında diabet olanlar,
Gestasyonel Diabetli kadınlar,
4.2 kilogramdan fazla ağırlıkta çocuk doğuranlar.
Stres altında yaşayanlar,
Pankreasın kronik iltihabı, pankreas tümörleri ve ameliyatları
Hipertiroidi, akromegali gibi bazı hormon hastalıklarıdır.

Yorgunluk ve kırıklık, görmede bozukluk,
Artan açlık, susama ve idrara çıkma,
El ve ayakta karıncalanma veya his kaybı,
Deride iyileşmeyen enfeksiyon durumu,
Kuru kaşıntılı deri,
Yaraların iyileşmesinde gecikme,
Sık tekrarlayan enfeksiyonlar,
Poliüri,
Polidipsi,
Polifaji,
Ani görme değişiklikleridir.
Tip 1 diabette bulantı, kusma ve karın ağrısıyla başlayabilir.

Diabetes mellitusta tanı: Fiziki muayene ve laboratuvar testleri ile konur.






İdrarda glikoz bakılması
İdrarda ketoasitlerin aranması
Nefeste aseton kokusu
Açlık kan şekeri ve glikoz tolerans testi yapılması
Açlık kan şekeri ( AKŞ):
o
o
o




70-100mg/dl arasında ise normal
100-125mg/dl arası bozulmuş kan şekeri
126mg/dl üzerinde ise diabetes mellitus

Tokluk kan şekeri; 200 mg/dl üzerinde ise diabetes mellitus

Tedavi: Tip I ve Tip II diabetes mellitus tedavisinde farklılıklar vardır.
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Tip 1 diabette hastalar dışarıdan insülin kullanmak zorundadırlar. Tip 1 diabet; bazen
insüline bağımlı, genetik olarak yönlendirilmiş veya erken başlangıçlı diabet olarak
adlandırılır. Hasta kişiler, kanlarındaki glukoz seviyesini kontrol etmek için her gün insülin
enjeksiyonu yapmak zorundadırlar. Eğer Tip 1 diabetli kişiler insülin bulamazlarsa
hiperglisemik komaya (diabet koması) girerler.
Tip II diabetli kişilerin genellikle insülin gereksinimleri yoktur. Diyetlerini kontrol
ederek, düzenli egzersiz yaparak ve ağızdan ilaç alarak kanlarındaki glikozu normal
sınırlarda tutabilirler. Ancak Tip II diabette de insülin tedavisi gereken bazı durumlar vardır.
Bu durumlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.







Beslenme planına uyum sağlamasına, egzersiz yapmasına ve aldığı
ilaçlara rağmen kan şekeri yüksek seyreden diabetlilere,
Ameliyat olacak hastalara, ameliyat döneminde,
Gebeliği esnasında diabet tanısı konan ve hamilelikte kan şekeri kontrolü
sağlanamayan gebelere,
Ağır bir enfeksiyon geçirirken iyileşmeyen kişilere,
Ayak ülseri olan diabetlilere,
Diabete bağlı komplikasyonların gelişmeye başladığı diabetus mellitus
hastalarına mutlaka insülin tedavisi uygulanmalıdır.

1.4.2. Diabette Görülen Komplikasyonlar
Ortaya çıkan komplikasyonlar riskli kişilere göre değişir. Genellikle diabetes
mellitusun artan süresi ile birlikte komplikasyon görülme riski artar. Diabette görülen
komplikasyonlar erken ve geç komplikasyonlar olarak incelenir.

1.4.2.1. Diabetin Erken (Akut) Komplikasyonları
Hipoglisemi ve diabetik ketoasidozdur.


Hipoglisemi: Kan şekeri düzeyinin 50 mg/dl veya altına düşmesi, hipoglisemi
olarak tanımlanır.

Hipoglisemi nedenleri: Hipogliseminin oluşumuna zemin hazırlayacak nedenler
ortadan kaldırıldığında hipoglisemi riski de uzaklaştırılmış olur. Aksi takdirde insülin veya
oral antidiyabetik ilaç kullanan herkeste hipoglisemi görülebilir. Hipoglisemi nedenleri;









Gereğinden fazla insülin veya oral antidiabetik kullanmak,
Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yemek
Öğünlerde gereksinimden az karbonhidrat almak
İlaçları yanlış zamanda kullanmak,
Her zamankinden fazla egzersiz yapmak,
Alkol kullanmak,
Kadınlarda menstrüasyon,
İnsülin enjeksiyonlarının yerini değiştirmek,
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Sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi,
Soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmektir.

Hipoglisemi belirtileri: Hipogliseminin şiddeti hafif, orta ve ağır olabilir.
Hipogliseminin şiddetine göre klinik bulgular farklıdır. Hipogliseminin şiddetine uygun
klinik bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dikkatlice inceleyiniz.
Hipogliseminin
derecesi

Klinik bulgular

Hafif

Açlık, titreme, terleme, dudakta ve dilde
karıncalanma, solukluk, çarpıntı, huzursuzluk

Orta

Baş ağrısı, karın ağrısı, bulanık görme, uyuşukluk,
konuşma zorluğu, taşikardi, sinirlilik, solukluk,
terleme

Ağır

Bilinç kaybı, kolvülsiyon

Tablo 1.1: Hipogliseminin derecesine uygun klinik bulgular

Aşağıda hiperglisemi ve hipoglisemi belirtilerinin karşılaştırılması verilmiştir.
Dikkatlice inceleyiniz.
HİPERGLİSEMİ
HİPOGLİSEMİ
(Kan şekerinin yükselmesi ve ketoasidoz
(İnsülinin etkisiyle kan şekerinin düşmesi
yavaş gelişir)
çok hızlı olur)
Belirtileri
 Sık idrara çıkma ve ağız kuruluğu
 Aşırı terleme, baygınlık hissi
 İdrarda fazla miktarda keton ve
 Başağrısı
şeker
 Çarpıntı, titreme, görme bozukluğu
 Halsiz, genel vücut ağrıları ve karın
 Açlık hissi
ağrısı
 Uyuklama
 İştahsızlık, bulantı, kusma
 Aşırı sinirlilik
 Derin ve hızlı solunum
 Karakter değişikliği
Nedenleri
 Az insülin
 Fazla insülin
 Diyete uymama
 Yetersiz beslenme
 Stres
 Aşırı egzersiz
 Enfeksiyon
 Öğünü geciktirmek
 Yüksek ateş
Tablo 1.2: Hiperglisemi ve hipogliseminin karşılaştırılması

Tedavi; hastaya acil olarak glikoz solüsyonu verilir. Diabet hastalarının boyunlarında
kimlik ya da bileklerinde bileklik olarak diabet hastası olduklarını belirten not taşımaları
gerekir. Bu tür hastaların hipoglisemi olasılığına karşı çantalarında şeker, çikolata taşımaları
faydalı olur.
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Ketoasidoz:
İnsülin
yetersizliği
sonucu
gelişen
diabetin
akut
komplikasyonudur. İnsülin gereksiniminin arttığı durumlarda ortaya çıkar. Kan
şekeri 400-600 mg/dl arasındadır. Kanda insülin miktarı artınca, glikoz
kullanılamaz. Kan glikoz düzeyi yükselir (hiperglisemi). Enerji ihtiyacını
karşılamak için glikoz yerine yağlar kullanılır. Dokular yağları son ürünlerine
kadar parçalayarak okside edemez. Yağlar keton halinde kalır (beta hidroksi
bütirik asit, asetoasitik asit, aseton). Bu keton cisimleri kanda birikir ve idrara
geçer. Hasta hızla dehidratasyona girer. Dehidratasyon, asidoz ve şok tablosu
hızla düzeltilmezse hasta komaya girer.


Belirtileri
o
o
o
o
o
o
o



Poliüri: İdrarla glikoz ve ketonlar atılırken suyu da osmotik etkiyle
birlikte atar.
Polidipsi: Poliüri nedeni ile ekstrasellüler sıvının kaybıyla
dehidratasyon oluşur ve susama gereksinimi artar.
Keton cisimlerinin (kuvvetli asit) kanda artması metabolik asidoza
neden olur. Kanın pH’sı asit değerlere doğru kayar.
Asetonun akciğerlerden atılması sonucu nefeste aseton kokar.
Dehidratasyon
Kilo kaybı
Halsizlik, paralizi, parestezidir.

Tedavisi: Hastaya insülin verilir. Sıvı elektrolit dengesi sağlanır.
Dehidratasyona yönelik tedavi uygulanır. Koma nedeni araştırılarak
nedene yönelik tedavi düzenlenir. Hastanın hava yolu açık tutularak
oksijen verilir. Hasta, hipoglisemi yönünden takip edilir.

1.4.2.2. Diabetin Geç (Kronik) Komplikasyonları
Hastalığın başlangıcından yıllar sonra hastalığa bağlı hasarların artması ile meydana
gelen komplikasyonlardır.





Diabetik retinopati: Retina tabakasında medya gelen kanamalar ve eksüdanın
damar dışına sızması nedeniyle ortaya çıkar. Genellikle diabet hastalığının 1520 yılından sonra görülür. Kan şekerinin kontrol altında tutulması bu
komplikasyonun görülmesinde önemlidir. Kan şekeri yüksek seyredenlerde
daha erken ortaya çıkabilir. Diabetik retinopatisi olan hastaların düzenli olarak
göz doktorunun kontrolü altında olmaları gerekmektedir. Diabetes mellitus
kontrol altında tutulmazsa körlüğe neden olma ihtimali yüksektir.
Diabetik nefropati: Tip I diabetlilerde, hastalığın başlangıcından 15-20 yıl
sonra böbrek hastalığı belirtileri görülmeye başlar. Terminal böbrek hastalığı,
gelişene kadar genellikle asemptomatiktir.
Diabetik nöropati: Genellikle alt ekstremite sinirlerinde (çorap-eldiven tarzı
dağılımlı) duyusal bozukluklara neden olur. Diabetik polinöropatiler (periferik
sinirlerin hastalığı) genellikle asemptomatiktir. Hastalarda duyu kaybı olduğu
için yaralanma, yanma gibi kazalara karşı dikkatli olmaları gerekir.
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Ayak ülserleri (diabetik ayak): En önemli nedeni enfeksiyonlardır. Alt
ekstremitelerde dolaşım bozulmuştur ve nöropati vardır. Hasta sıcak soğuk
algısını yitirmiştir. Ayakta ülserler, genellikle içe büyüyen ayak tırnağı ve
nasırlaşma sonucu gelişir.

Resim 1.5: Ayak ülseri (diabetik ayak)

Hastalar nöropati nedeni ile sıklıkla ağrı hissetmezler ve enfekte yaralarını ihmal
ederek enfeksiyonun yumuşak dokulara yayılımına neden olurlar. Bu tür enfeksiyonlar ayak
kemiklerinin kemik iliği iltihabı ile sonuçlanır. Enfeksiyona yönelik tedavi yapılır. Tedavi
edilmezse amputasyonla sonuçlanabilir.

1.5. Tiroid Hastalıkları
Tiroid bezi; larenksin ön bölümüne yerleşmiş, kelebek şeklinde, birbiriyle bağlantılı
iki lobdan oluşan, yaklaşık 20-25 gram ağırlığında endokrin bezdir. Hemen hemen tüm
dokulardaki metabolik olayları etkileyen hormonları (Tiroksin, T4; Triiyototironin, T3)
salgılar. Tiroid hormonlarının metabolizmayı düzenleyici ve büyüme üzerine etkisi vardır.

Şekil 1.3: Tiroid bezinin boyundaki yerleşimi

Tiroid bezi, hipofiz bezinden salgılanan TSH ile kontrol edilir. Kan dolaşımındaki
tiroid hormonları (T4 ve T3) azalınca, hipofizden TSH salgısı artar ve bu hormon, tiroid
bezinden tiroid hormon salgısını artırır. Dolaşımda T4 ve T3 artarsa bu durumda da
hipofizden TSH salgılanması azalır. Hastanın kanındaki T3, T4 ve TSH hormonlarının
ölçülmesi ile tiroid bezinin çalışması hakkında bilgi sahibi olunur. Tiroid hormonları normal
ise hastaya, ötrioid denir.
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Tiroid bezi hastalıklarında, tiroid bezinde büyüme veya hormon salgılanmasında
bozukluk söz konusudur.
Tiroid bezinde büyüme: Basit guatr, tiroid tümörleri ve tiroiditisler.
Tiroid hormonlarının yapım bozukluğu: Hipotiroidi, hipertiroididir.


Tiroid hastalığı gelişiminde risk faktörleri: Tiroid hastalığı gelişme riski şu
kişilerde daha fazladır:









İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda,
Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda,
Diabetes mellitus (şeker hastalığı), romatoid artrit ve persiniyöz anemisi
olanlarda,
Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda,
60 yaşın üzerindeki kadınlarda,
70 yaşın üzerindeki erkeklerde,
Kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda,
Bazı ilaçları kullananlarda (lityum, amiodaron ve interferon gibi).

1.5.1. Tiroid Bezinin Büyümesine Neden Olan Hastalıklar
Tiroid bezinde büyümeye neden olan hastalıklar; basit guatr, nodüler guatr, tiroid
tümörleri ve tiroiditistir.


Basit guatr: Tiroid bezinin büyümesine denir. En önemli nedeni tuz ve suda
iyot eksikliğidir. İyot azlığında tiroid bezi az hormon salgılar. Kanda tiroid
hormonunun azlığı, hipofizden TSH salgılanmasını uyarır. Fazla salgılanan
TSH tiroidi uyararak daha fazla hormon salgılamaya zorlar. Buna ayak
uydurabilmek için fazla çalışan tiroid bezi giderek büyür.


Belirti ve bulgular: Basit guatr genellikle çocukluk ve ergenlik
döneminde başlar. Boyundaki şişlik dışında herhangi bir yakınmaya yol
açmaz; ancak larenks ve trakeaya baskı nedeni ile solunum güçlüğü ve
kronik öksürük, yutma güçlüğü, sinirlere baskı ve nadiren kanamaya yol
açabilir.

Resim 1.6: Tiroid bezinin büyümesi (guatr)
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Tiroid nodülleri (nodüler guatr): Tiroid nodülleri, tiroid bezi içinde oluşan ve
bezin normal dokusuna benzemeyen leblebi veya ceviz büyüklüğünde olabilen
anormal dokulardır. Nodüllerin, % 50’si tek nodül, % 50’si çok nodül (multipli
nodül) olarak bulunur. Tek nodül veya çok nodül de olsa kanser oranı aynıdır
(% 5). Nodüller elle muayene sırasında saptanabildiği gibi tiroid ultrasonu ile de
saptanır. Tiroid sintigrafisi bulgularına göre nodüller; soğuk, sıcak ve ılık nodül
olarak üçe ayrılır.







Tedavi: Tedavide amaç, tiroid bezinin büyümesini önlemek ve iyot
ihtiyacını karşılamaktır.

Belirti ve bulgular: Nodüler guatrı olan hastaların çoğunda herhangi bir
şikayet yoktur. Boyunda şişkinlik olabilir. Bazen nodül içine kanama
olursa ağrı oluşabilir. Nodül çok büyürse baskı yaparak nefes darlığı ve
yemek yeme de sıkıntı yapabilir.
Tedavi: Tedavide nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin
patoloji sonucu önemlidir. Biyopsi patolojisi sonucunda kanser veya
kanser yönünden şüphe varsa cerrahi işlem uygulanır. Selim nodüllerde
ilaç tedavisi yapılabildiği gibi, ilaç vermeden sadece takip de yapılabilir.

Tiroid tümörleri: Tiroid bezinde oluşan habis ve selim tümörlerdir. Cerrahi
müdahale ile çıkartılır.
Tiroiditisler: Tiroid bezinin bakteriler veya virüslere bağlı olarak gelişen
inflamasyonudur. Boyunda; şişlik, ağrı, iştahsızlık, halsizlik ve enfeksiyon
belirtileri vardır. En sık görülen şekli haşimato tiroiditisi veya kronik
tiroiditis’tir. Genellikle kadınlarda ve menapoz döneminde görülür.

1.5.2. Tiroid Hormonlarının Yapım Bozukluğuna Bağlı Hastalıklar
Bu hastalıklar, hipertiroidi ve hipotiroididir.
Hipertiroidi (Toksik Guatr, Tiritoksikoz): Hipertiroidi, tiroid bezinden aşırı tiroid
hormonu (T4 ve T3) salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa tiritoksikoz ismi de
verilir. Hipertiroidi nedenleri şunlardır:






Basedow-Graves hastalığı,
Toksik nodüler guatr (Tiroid bezindeki sıcak bir nodülden aşırı hormon
salgılanması),
Tiroid bezinin iltihapları (tiroiditler),
Aşırı iyod alınması (nodülü olan hastaların iyodlu tuz veya iyodlu
öksürük şurubu içmeleri ile),
Aşırı tiroid hormonu alınması (Levotiron veya Tefor gibi ilaçların aşırı
alınması),

Temel bozukluk yaygın büyüyen tiroid ve hipertiroiddir. Hipertiroidinin nedeni tam
olarak anlaşılamamıştır. İmmünolojik faktörlerin rol aldığı düşünülmektedir.
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Graves - Basedow hastalığı: Tiroid bezinin nedeni bilinmeyen otoimmün bir
hastalığıdır. Vücut tiroid bezine karşı TSH reseptör antikoru üretir ve bu
antikorlar tiroid bezini uyararak aşırı hormon üretmesine neden olur. Graves
hastalığında guatr, hipertiroidi ve gözlerde öne doğru çıkma-fırlama
(ekzoftalmi) bulgularından üçü ile karekterizedir. Şekil 1.4 inceleyiniz.
Hipertiroidili hastaların çoğunda (%70-80) Graves hastalığı vardır. Sıcak
nodüller de hipertiroidi yaparlar. Tiroid bezinin iltihapları (tiroiditleri) sırasında
da hastalığın ilk aşamasında hipertiroidi gelişebilir. Tiroid bezi iltihaplarında
boyunda ağrı oluşur. Bazı hastalarda ateş vardır. Hasta, uyumada zorluk çeker.

Şekil 1.4: Ekzoftalmi



Belirti ve bulgular
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Kilo kaybı,
Kaslarda zayıflık,
Ellerde titreme,
Uyku problemleri,
Çarpıntı,
Saçlarda incelme ve dökülme,
Ciltte incelme ve nemlilik ve aşırı terleme,
Bağırsak hareketlerinde artma ve bazen ishal,
Sinirlilik,
Gözlerde ileri doğru fırlama (ekzoftalmi),
Adet düzensizlikleri,
Kısırlık,
Cinsel durgunluk,
Tiroid bezinde büyüme (guatr) oluşması,
Sıcağa tahammül edememe,
Erkeklerde memelerde büyüme (jinekomasti),
Kemik erimesi (Osteoporoz).

Tanı: Hipertiroidi tanısı için kanda tiroid hormonlarına (T3 ve T4) ve
TSH düzeyine bakılır. Kanda T3 ve T4 düzeyleri yüksek, TSH ise düşük
bulunursa hipertiroidi teşhisi konur.
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Tedavi: Hipertiroidi tedavisinde üç yöntem vardır:
o

o
o


İlaç tedavisi (hipertiroidisi olan tüm hastalarda kanda yüksek olan
tiroid hormonlarını normal düzeye getirmek için ilaç tedavisi
yapılır),
Radyoaktif iyod tedavisi yapılır,
Tiroid bezinin bir kısmı veya tamamı cerrahi yöntemle çıkartılır.

Hipertiroidi hastalığında tekrarlama (nüks) riski yüksek durumlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Guatrı büyük olan hastalar,
Genç yaştaki hastalar,
Tiroid bezinde kan akımının fazla olduğu hastalar,
Hastalığı başlangıçta şiddetli olanlar,
Başlangıçta ekzoftalmi (gözde dışarı fırlama) olanlar,
Sigara içenler,
İyodlu tuz kullananlarda veya iyodlu öksürük şurubu içenler,
TPO antikorları yüksek olanlar,
Hormonları normale getirebilmek için yüksek doz antitiroid
ilaçlara ihtiyaç olan hastalar,
TSH düzeylerindeki düşüklüğün düzelmediği hastalar.

İlaç tedavisiyle hipertiroidisi düzelen hastalarda ilaç kesildikten sonra hastalık nüks
ederse kesin tedavi olarak radyoaktif iyod tedavisi veya cerrahi tedavi yapılabilir.
Hipertiroidili hastalar iyotlu tuz tüketmemeli ve sigara içmemelidir.
Hipotiroidi: Hipotiroidi tiroid bezinin az hormon salgılaması nedeniyle oluşan bir
hastalıktır. Kan dolaşımında tiroid hormonları (T3 ve T4) düşük olduğundan metabolizma
yavaşlar ve bu duruma bağlı şikayet ve belirtiler ortaya çıkar. Hipotiroidinin farklı şekilde
ortaya çıkan tipleri vardır.




Kretenizm (konjenital hipotiroidi): Tiroid hormonu eksikliği doğuştan olursa
zekâ ve gelişme geriliği ortaya çıkar. Kretenizm semptomları tiroid hormonu
verilerek düzeltilebilir. Ancak fizik ve seksüel gelişim normale dönse bile
mental gerilik düzelmeyebilir.
Miksödem (yatrojenik hipotiroidi): En sık 60’lı yaşlarda ve kadınlarda daha
sık görülür. Hastalarda yaygın ödem, hipotermi ve bilinç bozukluğu vardır.
Kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanan ağır tablolara da yol açabilir.


Etyoloji: Hipotiroidiye neden olan hastalıkların başında hashimoto
tiroiditi denilen ve tiroid bezinin nedeni bilinmeyen bir şekilde hasara
uğramasıyla oluşan bir hastalık vardır. hashimoto tiroiditinde önce guatr
vardır; ancak yıllar içinde bez küçülür ve hormon salgılayamaz. En
önemli özelliği bu hastaların kanlarında anti-TPO ve anti-Tiroglobulin
antikorlarının çok yüksek olmasıdır.
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Hipotiroidiye neden olan diğer nedenlerden birisi de tiroid bezi ameliyatlarıdır. Tiroid
ameliyatı sonrası hormon salgılayacak yeterli doku kalmayınca, hipotiroidi gelişir. O nedenle
tiroid ameliyatı geçiren hastalarda tiroid hormonlarını ölçmek ve izlemek gerekmektedir.
Radyoaktif iyod tedavisi yapılan hastalarda tiroid bezi tahrip edildiğinden yeteri kadar
hormon salgılayamayabilir. Bunun sonucunda da hipotiroidi gelişir. Nadir olarak bazı ilaçlar
ve baş ve boyuna yapılan radyoterapi (ışın tedavisi) sonrası hipotiroidi gelişebilir.
Hipotiroidi ayrıca şeker hastalarında, kansızlığı olanlarda, romatoid artriti olanlarda
sık görülür. 60 yaşın üzerindeki kadınlarda da sık görülür. Kanda yağ düzeyleri (kolesterol,
trigliserid gibi) yüksek hastalarda da hipotiroidi yönünden araştırma yapmak gerekir. Ayrıca
depresyonu olan hastalarda, çocuğu olmayan veya adet düzensizliği olan kadınlarda da
hipotiroidi aranmalıdır.


Belirti ve bulgular:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma,
Üşüme, soğuğa tahammülsüzlük,
Seste kısıklık ve kalınlaşma,
El, yüz ve bacaklarda şişlik,
Göz etrafında şişlik,
Ciltte kuruma, kabalaşma veya kalınlaşma,
Saçlarda dökülme,
Kas krampları,
Depresyon, uyku bozukluğu, uyku hali,
Kabızlık,
Kadınlarda adet bozukluğu,
Kilo alma,
Hafızanın zayıflaması, hatırlamada zorluk,
Nabız sayısında azalma,
Hareketlerde yavaşlama,
Terlemede azalma, görülür.



Tanı: En önemli test TSH ölçümüdür. TSH düzeyi normalin üzerinde (>4
IU/L) çıkarsa bu hastada hipotiroidi vardır. Hipotiroidide serbest T4
düzeyi düşük, TSH düzeyi yüksektir. Sadece TSH yüksek ancak T4 ve T3
düzeyi normal ise buna subklinik hipotiroidi denir. Bu durum hafif
derecede tiroid yetmezliğidir; ancak tedavi edilmesi gerekir. Tedavi
edilmezse % 5 hastada hipotiroidiye neden olur.



Tedavi: Tedavide hedef T4 düzeylerini normale getirmek ve TSH
düzeyinin normal sınırlar içinde olmasını sağlamaktır. İlaç tedavisi ömür
boyu sürecek bir tedavidir. 6 ay – 1 yılda bir kontrole giderek TSH
düzeyine bakılmalıdır. Bazen ilacın dozunu artırmak veya azaltmak
gerekebilir. Gebe kalan hipotiroidi hastaları mutlaka kontrol altında
tutulmalıdır.
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1.5.3. Tiroid Bezi Hastalıklarında Kullanılan Testler
Tiroid bezi hastalıklarında genellikle aşağıdaki testler yapılır.








Kan testleri: Sıklıkla kullanılan testler; serbest T3, serbest T4 ve TSH
hormonlarının kan düzeylerinin ölçülmesidir. Tiroid bezinin fonksiyonu
hakkında en iyi bilgiyi TSH ölçümü verir. TSH ölçümünün normalden düşük
olması tiroid bezinin aşırı çalıştığını gösterir. TSH düzeyinin normalden yüksek
bulunması ise tiroid bezinin az çalıştığını gösterir. Yine T4 ve T3 hormonlarının
normal sınırın altında veya üstünde olması tiroid bezinin iyi çalışmadığını
gösterir. Ayrıca antikorlar vardır. Bunlar anti-TPO antikoru ve anti-Tiroglobulin
antikorlarıdır. Bu antikorların yüksek olması, tiroid hastalığının otoimmün bir
hastalık olduğunu gösterir. Otoimmün hastalık vücudun kendi dokusunu
(Burada tiroid bezini) yabancı bir doku olarak algılayıp ona karşı reaksiyon
vermesidir. Bu reaksiyon antikorlar ile oluşur ve nedeni bilinmemektedir.
Tiroid ultrasonu: Tiroid ultrasonu tiroid bezinin ve nodül varsa nodülün
büyüklüğünü belirler. Ayrıca ilaç tedavisiyle bezin veya nodülün ne kadar
küçüldüğünü veya küçülmediğini belirlemeye yarar. Nodül kan akımının
Doppler ultrason ile incelenmesi nodüllerin iyi huylu veya kötü huylu olup
olmadığı konusunda ek bilgi verir.
Tiroid sintigrafisi: Damardan ilaç verilerek tiroid bezinin filminin
çekilmesidir. Sintigrafi ile nodülün sıcak mı, soğuk mu olduğu anlaşılır.
Sintigrafi sadece nodülü olan ve TSH’sı düşük olan hastalara yapılır.
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Tiroid bezinde saptanan nodüllerde
kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Nodülü olan tüm hastalara yapılır.
Oldukça basit, yapılması kolay ve ağrı oluşturmayan bir tetkiktir. Normal
enjektörlerle yapılır. Damardan kan alınır gibi tiroid bezindeki nodülden parça
alınır. Alınan hücreler patoloji bölümünde incelenerek kanser ve enfeksiyon
olup olmadığı araştırılır.

1.6. Paratroid Hastalıkları
Paratiroid bezleri, tiroid bezinin arka yüzeylerine gömülmüş olarak bulunur ve 4
adettir. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıdadır. Bir paratiroid bezinin ağırlığı en fazla 70 mg
ve boyutu 6x5x2 mm kadardır. Koyu kahverengi, yağ görünümündedir. Bazı tiroid
ameliyatlarında yanlışlıkla çıkarılması mümkündür. Paratiroid bezinden küçük bir parçanın
kalması ile bez hipertrofiye uğrayarak fonksiyonunu yerine getirebilir. Paratiroid bezinden
paratiroid hormonu salgılanır.
Paratiroid hormonu kandaki kalsiyum düzeyine göre salgılanır. Kanda kalsiyum düşük
ise paratiroid hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak ve
bağırsaklara da dolaylı yoldan etki ederek kan kalsiyumunu yükseltir. Kanda kalsiyum
(Ca++) yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.
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Bu hormon, kemiklerden ve bağırsak epitelinden kana Ca++ geçişini hızlandırır;
vücutta Ca++ ve P metabolizmasını düzenler. Eksikliğinde, kanda Ca++ azalacağı için
kaslarda ağrılı kasılmalar ve titreme (tetani hastalığı) görülür.
Parathormon eksikliğinde; Kalsiyum oranı düşük

Fosfor oranı yüksektir.

Parathormonun aşırı
salgılanmasında;

Fosfor oranı düşüktür.

Kalsiyum oranı yüksek

Tablo 1.3: Kandaki parathormon seviyesine bağlı görülen değişiklikler

Parathormonun Görevleri:






Kanda Ca++ ve P dengesini düzenleyerek kalsiyumun belli bir düzeyde
kalmasını sağlar.
İnce bağırsaklarda sindirimi tamamlanan besinlerdeki kalsiyum iyonlarının kana
absorbsiyonunu (emilim) sağlar.
Böbrek tüplerinden kalsiyum iyonlarının kana geri emilmesini sağlar.
Gerektiğinde kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlar.
Parathormonun faaliyetlerinin etkili olması için D vitaminine ihtiyaç vardır.

Paratiroid bezi hastalıkları bezin, hiperfonksiyon veya hipofonksiyonuna bağlı olarak
pirimer veya sekonder nedenlerle meydana gelir. Genellikle tiroid hastalıklarını takiben
sekonder olarak gelişir.

1.6.1. Hiperparatiroidi
Parathormonun (PTH) aşırı salgılanmasına hiperparatiroidizm denir. Pirimer veya
sekonder olarak gelişir. Normalde kanda Ca++ ve P değerleri sabittir. Bu hormonun
salgılanmasında paratiroid hormonu, kalsitonin ve D vitamini birlikte rol oynar. Paratiroid
hormonunun vücutta iskelet sistemi ve böbrek üzerine etkisi vardır.


Etyolojisi: Paratiroid hiperplazisi, tümörü ve kanseridir.



Belirti ve bulgular: Hiperkalsemi ve PTH yüksekliğine bağlı belirtiler ortaya
çıkar. Bunlar;








Gastrointestinal sistemde; iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare ve ülserler,
Üriner sistemde; böbrek taşları, poliüri, piyelonefrit ve böbrek yetmezliği,
Gözde, kornea tabakasında Ca++ birikimi,
Kas sisteminde, adelelerde paralizi ve fonksiyon kaybı,
İskelet sisteminde, kemiklerde fibrozis ve deformasyonlar (osteoporoz),
Kanda; serumda Ca++ düzeyi yükselirken, P düzeyinin düşmesi,
Santral sinir sisteminde; beyin hasarı, bilinç kaybı, kişilik değişiklikleri
görülür.
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Tanı: Fizik muayene ve laboratuar testleriyle tanı konur. Bunun için:








Serum Ca++ düzeyine bakılır.
Boyun tomografisi çekilir.
Bilgisayarlı tomografi (BT) çekilir.
Manyetik rezonans (MR) çekilir.
Radyoizotop skan yapılır.

Tedavi: Nedene ve belirtilere yönelik tedavi yapılır. Amaç, serum Ca++
düzeyini normale indirmek ve komplikasyonları önlemektir. Pirimer nedenlerde
cerrahi girişim ile paratiroid bezi veya tümörü çıkartılır. Acil hiperkalsemik kriz
tedavisinde kalsitonin, IV sıvı tedavisi ve diüretik tedavisi yapılır.

1.6.2. Hipoparatiroidi
Hipoparatiroidide, kanda paratiroid hormon düzeyinde azalma vardır.


Etyoloji: İntrauterin hayatta paratiroid fonksiyonlarının baskılanması ile
pirimer (ilk) hipoparatiroidi gelişir. Sekonder (sonraki – ikinci)
hipoparatiroidiler
ise
cerrahi
operasyon
komplikasyonu
olarak
tiroidektomilerden sonra gelişir. Ayrıca boyuna radyasyon uygulaması da neden
olabilir. İdiopatik hipoparatiroidizm ise kandidiazis ile birlikte olabilir. Addison
hastalığı ve tiroiditlerle birlikte görülebilir. Genellikle otoimmün bir hastalık
olarak kabul edilir.



Belirti ve bulgular: Hipoparatiroidi belirti ve bulguları aşağıda sıralanmıştır.










Plazma Ca++ normalin altına düşerse sinir ve adele uyarıları artar, spontan
kasılmalar ve tetaniler oluşur.
Ekstremitelerde karıncalanma ve iğne batması hissi olur.
Bulantı, kusma, susama ve inatçı ağız enfeksiyonları görülür.
Tırnaklarda kalınlaşma ve kırılmalar görülür.
Ciltte kuruma, kabuklaşma, yatak yaraları ortaya çıkar.
Stridor, wheezing, fotofobi görülür.
Depresyon, mental durgunluk vardır.
Baş ağrısı vardır.
Taşikardi gelişir.

Ağır vakalarda ise;






Konvülsiyonlar.
Larengeal spazm.
Distoni.
Pisikoz.
Chvostek ve Throusseau bulguları pozitiftir.

23

Chvostek bulgusu: Fasial sinir üzerine, kulağın önüne hafif bir şekilde perküsyon
çekici ile vurulduğunda ağız, burun ve göz kenarlarında kasılmalar olur (resim 1.6).
Trousseau bulgusu: Tansiyon aleti hastanın koluna takılır, sistolik basınç
duyulduktan sonra alet 2-3 dakika basıncı indirilmeden beklenir. Hastanın parmakları
açılmıyor, karpopedal görünümünde kalıyorsa bu duruma, trousseau bulgusu (+) denir (resim
1.7).

Resim 1.6: Chvostek bulgusu




Resim 1.7: Trousseau bulgusu

Tanı: EKG (QT dalgası uzamıştır), serum Ca++, P (fosfat), magnezyum
düzeyleri, PTH düzeyleri, 25 hidroksi vitamin D düzeyi, serum kreatinin, BUN
(kan üre nitrojeni), X-Ray grafileri tanıda faydalanılan tetkiklerdir.
Tedavi: Enjeksiyonla parathormon verilir. Akut tetanide yavaş yavaş IV
kalsiyum glukonat verilir. İdame tedavisinde yüksek kalsiyumlu diyet ve
vitamin D preperatları kullanılır. Sık sık Ca++ ve P düzeyleri kontrol edilir.

1.7. Sürrenal Gland Hastalıkları (Adrenal-Böbrek Üstü Bezlerin
Hastalıkları)
Adrenal bezler her iki böbreğin üst kısmında yerleşmiştir. Her biri ortalama 5 gram
ağırlığındadır. Medulla ve korteks olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır (şekil 5.1’i
inceleyiniz).

Şekil 1.5: Adrenal-böbrek üstü bezleri
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Medulla kısmından, katekolamin olarak adlandırılan adrenalin (epinefrin) ve
noradrenalin (norepinefrin) salgılanır. Bu iki hormon hipotalamus tarafından kontrol edilir.
Adrenalin stres anında salgılanır. Kan şekerini ve kardiyak out-put’u yükseltir. Nabız
atışını artırır. Vazokontriksiyona neden olarak kan basıncını yükseltir. Noradrenalininde
benzer etkileri vardır. Fakat kan şekerini yükseltme etkisi daha az, kan basıncını artırma
etkisi daha fazladır. Katekolaminlerin (adrenalin, noradrenalin) hiperfonksiyonu ve
hipofonksiyonu hayati risk taşır; ancak hipofonksiyonu durumunda sempatik sinirler devreye
girer.
Korteks kısmında, kortin veya kortikosteroid olarak adlandırılan hormonlar salgılanır.
Korteks hormonları steroid yapıdadır ve hipofiz ön lobundan salgılanan ACHT’ın
(Adrenokortikotrop hormon) kontrolü altındadır. Adrenal korteks hormonları ve
fonksiyonları:


Glukokortikoidler (kortizol)










Mineralokortikoidler (aldesteron)






Kan glikoz seviyesini,
Protein katabolizmasını,
Sodyum ve su retansiyonunu,
Gastrik asit ve pepsin üretimini artırır.
Antienflamatuar etki yapar.
Yeni antikor salınımını azaltır.
Emosyonel (duygusal) değişiklikler yapar.

Su ve tuz retansiyonunu artırır,
Kan basıncını yükseltir,
Potasyum, magnezyum ve amonyum iyonlarının atılımını sağlar.

Androjenler (progesteron, östrojen, testesteron)



Erkeklerde ses kalınlaşması ve kıllanma yapar, kas tonüsünü etkiler.
Kadında cinsiyet içgüdüsünü artırır.

1.7.1. Feokromositoma
Böbrek üstü bezinin medulla kısmında oluşan tümörlere denir. Tümör dokusundan
salgılanan çok miktarda adrenalin ve noradrenalin kana karışır. Hastada baş ağrısı ve
hipertansiyon ortaya çıkar. Taşikardi, titreme, aşırı terleme, bulantı ve kusma vardır. Hastada
görme ve konuşma bozuklukları görülebilir. Tedavisi, cerrahi yolla tümörün çıkartılmasıdır.
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1.7.2. Cushing Sendromu (Böbrek Üstü Bezinin Fazla Çalışması -Kortizol
Fazlalığı)
Cushing sendromu; böbrek üstü bezi tarafından, glukokortikoidlerin (kortizolun) fazla
ve düzensiz salgılanması sonucu ortaya çıkan semptomlar kompleksidir. Olay hipofizer
kaynaklı bir adenoma bağlı ise daha çok Cushing hastalığı, adrenal kaynaklı olanlara veya
ekzojen ACTH veya glukokortikoidlerin yüksek dozda ve uzun süre verilmesi ile (iatrojenik
cushing) ortaya çıkan tabloya Cushing sendromu denir. Glukokortikoid fazlalığı olmakla
birlikte etyolojik sebeplere göre değişen adrenal korteksin diğer hormonlarının
(mineralokortikoid ve androjen) da artışı tespit edilebilir.
Bu hastalık, Harvey Cushing isimli bilim adamı tarafından 1932 yılında tanımlandığı
için bu ad verilmiştir. Kanda kortizol hormon yüksekliği vardır. Bu kortizol fazlalığı ya
hipofizden ACTH hormonunun fazla salgılanmasına bağlıdır ya da böbreküstü bezindeki bir
tümörden kortizol salgılanmasına bağlı olarak gelişir.


Etyoloji: Kanda kortizol fazlalığı hastalığı, daha sıklıkla kortizon ilacının
yüksek dozda ve uzun süre kullanılması ile olur. Cushing sendromu her yasta
görülse de en sik 20–40 yas arasında görülür. Adrenal bezdeki tümörlere bağlı
olarak fazla kortizol salınımı kadınlarda 3 kat fazladır. % 20 hastada adrenal
bezdeki tümörlerden dolayı bu hastalık oluşur. Nedeni genellikle antidiuretik
hormonun aşırı kortizol tarafından baskılanması ile ilgilidir.

Ektopik ACTH salgılayarak Cushing Sendromuna yol açan başlıca tümörler; küçük
hücreli akciğer kanserleri, bronş karsinomları, timus karsinoidleri, pankreatik tümörler,
feokromositoma, medüller tiroid kanseri’dir.


Belirti ve bulgular: Herhangi bir yasta, genelde genç yas grubunda kendini
gösterir. Görülen belirti ve bulgular aşağıda sıralanmıştır.



Kemik erimesi,
Şişmanlık (obezite); (ani kilo alımı % 90 sıklıkla en sık belirtidir). Kilo
artışı devamlıdır. Göbekte yağ artışı vardır. Yüzde yağ artışı ay dede
yüzüne neden olur. Resim 1.8’i inceleyiniz. Ensede yağ toplanması olur
ve buna buffalo hörgücü adı verilir,

Resim 1.8: Aydede ve kırmızı yüz
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Tanı: Plazma kortizolü, normalde sabah erken saatlerde dereceli olarak 10’un
altına iner. Cushing sendromu olan hastalarda genellikle sabah yüksek kortizol
düzeyleri vardır. Kortizol üretiminde gün içerisinde azalma olmazken; akşam
plazma kortizol üretimi artar.









Hipertansiyon,
Cilt değişiklikleri görülür. Cilt incelmesi, cilt altı yağ dokusunda azalma,
yüzde kızarma, travma ile ciltte morarma,
Psikolojik değişiklikler ( hastaların çoğunda depresyon, halisunasyon,
manik davranışlar ve uyku bozuklukları olabilir).
Seks hormon bozukluğu görülür. Kadınların %75’inde adetler kesilir.
Vücut kılları dökülür. Her iki cinste libido kaybı olur. Kortizol fazlalığı
düzelince bu bozukluklar iyileşir. Cushing sendromunda çocuklarda,
erken ya da geç ergenlik saptanabilir.
Kas zayıflığı vardır.
Susama ve aşırı idrara çıkma görülür.
Enfeksiyonlar görülür.
Diabetes mellitus hastalığı görülür.
Göz içi basınç yükselir. Göz arkası yağ dokusu artar ve 1/3 hastada gözler
öne doğru çıkar.
Karında ağrı görülür (karında kitle palpe edilebilir). Karaciğer ve
akciğere metastaz olabilir. Karaciğer büyümesi karaciğer metastaz
bulgusudur.
Hemoglobin ve hematokrit artar. Lenfosit hücre sayısı normalin
altındadır. Eozinofil hücre sayısı azalır.
Kan potasyumunda azalma vardır.

ACTH seviyesi ölçümü
İdrar serbest kortizol atılımı: 24 saatlik idrarda serbest kortizol (ISK)
ölçümü en iyi tarama testidir. Ancak Cushing sendromluların %1015’inde normal ISK atilimi olabilir. Cushing sendrom bulguları olanlarda
idrarda serbest kortizol atılımı 4 kat artmış ise tanı kesindir. Normal
değerler < 80–120 µg /gündür.
Deksametazon supresyon testi: Cushing tespitinde en önemlisidir.
Hipofiz MRI
Adrenal görüntüleme: Ultrasonografi, tomografi, MRI ve sintigrafiden
yararlanılır. Tomografi, adrenal görüntülemede kanser şüphesi dışında
MRI’ dan üstündür.

Tedavi: Hipofiz bezinin veya adrenal korteksin hiperfonksiyonunun
düzeltilmesi gerekir. Kesin yaklaşım altta yatan anomaliye bağlıdır. İlaç
tedavisi, cerrahi tedavi ve radyoterapi’dir. Hastanın diyeti düzenlenmelidir.


Hipofiz tümörü varsa; hipofiz tümörlerinin % 85’i mikro adenomdur
(çapı 1 cm. küçüktür). Burundan veya ağız içi tavanından girişle ameliyat
yapılır. Büyük tümörlerde çok az hastada radyoterapi gerekir.
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Adrenal tümör varsa; ameliyatla adrenal bez çıkarılır. Laparoskopik
girişim hastanede kalış suresini azaltır.
Adrenal karsinom varsa; cerrahi ve ilaçla tedavi edilir. Primer tümör
çıkartılması metastaz varsa bile yararlıdır.
İlaç tedavisi, kortizol yapımını azaltan bazı ilaçlar verilerek yapılır.

1.7.3. Addison Hastalığı
Addison hastalığı, böbrek üstü bezlerinin körelmesine ya da yıkılmasına yol açan bir
hastalıktır.


Etyoloji: Böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmun, TBC
(tüberküloz) ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. %
80 vakada bağışıklık sisteminde bozukluk ana sebeptir. Tüberküloz ikinci
sıradadır. AİDS son yıllarda artan nedenlerdendir. Bu hastalık erkekte ve
kadında eşit oranda görülür ve çoğu kez orta yaşlı kişileri etkiler.











Bağışıklık sisteminde bozulmaya bağlı böbrek üstü bezi yetmezliği,
Sebebi bilinmeyen bir nedenle böbrek üstü bezinin yetersiz büyümesi,
Mantar hastalığı (histoplazmoz. blastomikozis),
Böbrek üstü bezi içine kanama,
Hemokromatozis hastalığı,
Ameliyatla her iki böbrek üstü bezinin alınması,
Böbrek üstü bezi tümörleri. Bazı hastalıklara bağlı böbrek üstü bezine
protein tabiatında madde birikmesi (amiloidoz),
AİDS’dir.

Belirti ve bulgular: Addison hastalığında aşağıdaki belirti ve bulgular görülür.
















Aşırı yorgunluk, bitkinlik, kas güçsüzlüğü,
Kilo kaybı,
Mide bulantısı, kusma,
Tekrarlayan ishaller,
Hiponatremi,
Hiperkalemi,
Asidoz,
Azotemi,
Hipoglisemi,
Melanin pigmentasyonu,
Hiperpigmentasyon (deride özellikle kıvrım yerlerinde koyulaşma,
lekeler),
El ve ayaklarda cilt döküntüleri ve lezyonlar,
Ağızda yanak içlerinde renk değişiklikleri,
Yavaş, uyuşuk hareketler,
Kan basıncı ve kalp atımında değişiklikler, hipotansiyon,

28















Yüzde ve avuçlarda olağandışı ve aşırı terleme,
Baş ağrısı,
Pupillerde genişleme,
Kalp atışlarında hızlanma,
Hızlı ve ritmik titreme,
Ani krizler,
Göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler,
Uyku bozukluğu,
Heyecanlanma,
Konfüzyon (dikkat dağınıklığı),
Amnezi (hafıza kaybı),
Halüsinasyonlar,
Bayılmalar.

Addison krizi: Enfeksiyonlar, yaralanmalar ve aşırı terleme adrenal krize sebep
olabilir. Hipotansiyon, ileri derecede halsizlik, siyanoz, bulantı, kusma, konfüzyon,
dehidratasyon, ateşte yükselme ve sonuçta şok görülmesidir.


Tanı: Laboratuvar bulguları, özel test ve görüntülemeler ile tanı konulur.















Düşük serum sodyumu (130 mEq/ L'den az),
Yüksek serum potasyumu (5 mEq/l_'den fazla),
BUN yükselir,
Kortizol düşer, renin yükselir,
Hipoglisemi,
ACTH seviyesi yükselir,
Orta derecede nötropeni,
Batın bilgisayarlı tomografisinde böbrek üstü bezlerinde anormal
büyüklük veya küçüklük,
Batın grafisinde böbrek üstü bezinin olduğu bölgede kireçlenme odakları,
Göğüs grafisi,
EKG’ de potasyum fazlalığına bağlı, voltaj azlığı, QT, PT uzaması,
Basit tarama testi (su yükleme testi): Ağır hiponatremisi ve kusması
olmayan hastalarda bu test yapılabilir.

Tedavi: Eskiden ölümle sonuçlanabilirken, günümüzde sentetik hormonlarla
kesin olarak tedavi edilmektedir. Addison hastalarına genellikle glukokortikoid
(kortizon veya hidrokortizon) ve mineralokortikoid kombinasyonları verilir. İlaç
tedavisi stresin arttığı durumlarda arttırılmalıdır. Adrenal krizde damar içi veya
kas içi hidrokortizon hemen yapılmalıdır. Hipotansiyon tedavisi gereklidir.
Birçok hasta stres anında kendi kendilerine acilen yapmak üzere acil
hidrokortizon enjeksiyonunu öğrenir. Hastaların yanlarında acil durumlarda
yapılacak ilaç ve dozlarının yazılı olduğu tanıtıcı bir sağlık kartını taşımaları
çok önemlidir. Hasta, ilaç almayı asla aksatmamalıdır.
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1.8. Timüs Bezi
Doğum anında yaklaşık 15 gr, ergenlikte ise 35 gr ağırlıktadır. Sonra ağırlığı düşer ve
20 yaşındaki bir erişkinde 25 gr, yaşlı bir insanda 6 gr olur. Timüs kan dolaşımına, vücudun
ergenliğe kadar büyümesini, gelişmesini olumlu etkileyen timosin hormonunu verir.
Timüsün faaliyetinin artması, lenftik yapıların aşırı çalışmasıyla birleştiğinde, timolenfatik duruma yol açar. Çocuklarda bu durum çoğu kere boğulma krizleri ile görülür.
Rahatsızlıklar, kortizonlu ilaçlar veya cerrahi müdahale ile tedavi edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Endokrin sistem hastalıklarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Anatomi atlasından yararlanabilirsiniz.
 Hipofiz bezi hormonlarını gösteren
 Ön lob ve arka lob hormonları şeklinde
şema çiziniz.
gruplandırarak şematize edebilirsiniz.
 Endokrin sistem hastalıklarının genel  Her hastalığın kendisine özgü olan ayırıcı
belirtilerini ayırt ediniz.
belirtilerini not alabilirsiniz.
 Endokrin sistem hastalıklarının genel  En
sık
kullanılan
teşhis yöntemlerini ayırt ediniz.
araştırabilirsiniz.

yöntemleri

 Hipofiz bezi hastalıklarını analiz  Pano hazırlayabilirsiniz.
ediniz.
 Panoyu görsellerle destekleyebilirsiniz.

 Pankreas hastalıklarını ayırt ediniz.

 Diabetes mellitusün beslenme ile ilgisini
kaynaklardan
araştırarak
sınıfta
tartışabilirsiniz.

 Tiroid bezi hastalıklarını ayırt ediniz.

 Tiroidin ülkemizde görülme sıklığını ve sık
görülen yerleri araştırabilirsiniz.

 Paratiroid bezi hastalıklarını ayırt
ediniz.

 Parathormon ve kalsiyumun vücuttaki
etkilerini anatomi ve fizyoloji dersinden
tekrar edebilirsiniz.

 Böbrek üstü bezinin şeklini tahtaya çizerek
bölümlere ayırabilirsiniz.
 Sürrenal gland (böbrek üstü bezleri)  Her bölümden salgılanan hormonları
hastalıklarını ayırt ediniz.
gruplandırarak maddeleyebilirsiniz.
 Bölümlere
özgü
hastalıkları
sıralayabilirsiniz.
 Timüs bezini ayırt ediniz.

 Timus bezinin lenfatik dolaşımla ilişkisini
araştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Endokrin sistemin salgı bezlerine, gland adı verilir.
B) Vücudun dış salgı bezlerine ekzokrin bezler denir.
C) Vücudun iç salgı bezlerine, endokrin bezler denir.
D) Ekzokrin sistem, kan dolaşımına hormon salgılar.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Hipofiz arka lob hormonudur?
A) ADH (vazopressin)
B) Somatotropin
C) TSH
D) ACTH
E) MSH

3.

Aşağıdakilerden hangisi, endokrin sistem hastalıklarının genel belirtilerinden değildir?
A) Çarpıntı
B) Menstrüasyon düzensizlikleri
C) Vücut kıllarında artma veya azalma
D) Hiperpigmentasyon
E) Midede asit artması

4.

Aşağıdakilerden hangisi, diabetes insiputus hastalığına ait değildir?
A) Hipofiz bezi arka lob hastalığıdır.
B) ADH fazlalığına bağlıdır.
C) Şekersiz diabet olarak bilinir.
D) Hastalar aşırı idrar çıkarır.
E) Polidipsi (aşırı su içme) görülür.

5.

Aşağıda insülinle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pankreasın dış salgı bezleri tarafından salgılanır
B) Pankreasın langerhans adacıklarının beta hücreleri tarafından salgılanır.
C) Kan glikozu yükselince salgılanır.
D) Kan glikozunu düşürür
E) Diabet hastalarına gerektiğinde dışarıdan enjekte edilir.

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Tip II diabetes mellitus hastalığına ait değildir?
A) Orta ve ileri yaşlarda görülür
B) Diyet, egzersiz ve oral antidiabetiklerle kontrol altında tutulabilir.
C) Genellikle hiperglisemi ve ketoasidoz eğilimi vardır.
D) En yaygın diabet tipidir.
E) Bazı durumlarda insülin kullanmak gerekebilir.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi, tiroid bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen hastalıklardan
değildir?
A) Basit guatr
B) Nodüler guatr
C) Multinodüler guatr
D) Hipotiroidi
E) Tiroiditisler

8.

Aşağıdakilerden hangisi, Cushing Sendromuna ait belirti bulgulardan değildir?
A) Hipertansiyon
B) Aydede ve kırmızı yüz
C) Kilo kaybı
D) Buffalo hörgücü
E) Erkek tipi görünüm bulguları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Endokrin sisteme etkili ilaçları doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İnsülinlerin saklanma koşullarını araştırınız.
İnsülin verme yollarını araştırınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR
Endokrin bezler tarafından dolaşıma salınan hormon adı verilen endojen maddeler kan
yolu ile uzak bölgelere taşınarak o bölgelerdeki fonksiyonları fizyolojik ve farmakolojik
olarak etkiler.
Hormonların büyüme, gelişme, üreme, enerji üretimi ve kullanımı ve iç ortamın dış
çevreye uyumunun sağlanması gibi fonksiyonlarda rolleri vardır. Hormonların salgılanması
ihtiyaca göre artar veya azalır ya da biyoritmik olarak belirli dönemlerde salgılanma artar.
Kan dolaşımına salınan hormonlar kendilerine duyarlı olan belirli hücrelerde, kendilerine
özgü reseptörleri aktive ederek etkilerini oluştururlar.

2.1. Adrenal Kortikosteroidler
Stres, travma ve kimyasal maddeler hipotalamustan CRF’nin (kortikotropin salgılatıcı
faktör) salgılanmasına yol açar. Bu durum hipofiz ön lobunu uyarır ve ACTH (Adreno
kortikotrop Hormon) salgılanır. ACTH da böbreküstü bezinden (adrenal korteks) adrenal
steroidlerin salgılanmasına neden olur. Adrenal korteksten birçok steroid salgılanır. Bu
hormonlardan glukokortikoid ve minerelokortikoid adlı hormonlar “kortikosteroid
hormonlar” olarak adlandırılırlar. Bu hormonlar tedavi amacı ile kullanılmak üzere sentetik
olarak üretilmektedir.

2.1.1. Glukokortikoidler
Böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizol ve benzeri etki gösteren sentetik
glukokortikoidler vücutta aşağıda belirtilen etkileri gösterirler.





Karbonhidrat ve protein metabolizmasını etkiler.
İnsüline ters etki gösterir. Karaciğerde glikojen sentez ve depo edilmesini artırır.
Lipidlerin (yağ) yıkımını artırır.
Protein sentezini inhibe eder ve yıkımını artırır.
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Adrenalinin kardiyovasküler etkilerini artırır. Sempatik duyarlılığı artırır ve
yüksek dozda hipertansiyona neden olur.
İmmün cevabı engellerler, yüksek dozda antikor oluşumunu engellerler.
Osteoporoz gelişmesine sebep olabilir.
Böbreklerde aldesteronu aktive ederek su ve tuz tutulmasına sebep olur.
Stres şiddetiyle doğru orantılı olarak salgılanması artar. Strese karşı direnci
artırır.
Hipofiz ön lobunu inhibe ederek, ACTH salgılanmasını azaltırlar.
Glukokortikoidlerin, uzun süre kullanılması sonucu, böbrek üstü bezi atrofisi
gelişir.
Hemoglobin sentezini ve buna bağlı olarak eritrosit (alyuvar) sayısını artırır.
Hücre büyümesini ve bölünmesini engeller (çocuklarda uzun süre kullanılırsa
büyümeyi yavaşlatır).
Antialerjik ve antiinflamatuvar etkiler gösterir. Bunun oluşmasında şu faktörler
rol oynar:





Lökositlerin migrasyonunu (göç) önlerler, inflamasyon bölgesinde doku
onarımı için gerekli aktiviteyi azaltır,
Histamin salınmasıyla birlikte kapiller geçirgenliğin artışını engellerler,
antikor sentezini azaltırlar,
Prostaglandin ve lökotrienlerin sentezini inhibe ederler,
Lizozomların (proteolitik enzimlerin depolandığı hücre organelleri)
membranlarını stabilize ederler.

En önemli doğal glukokortikoidler; kortizol (hidrokortizon), kortizon ve
kortikosterondur. Doğru zamanda ve doğru dozda kullanıldığında hayat kurtarıcı olurken,
yanlış kullanımlarda vücut üzerinde çok ciddi yan etkilere neden olabilirler. Hasta tedavi
olmak yerine ciddi zararlar görebilir. Yan etkileri en aza indirmek için sistemik tedavi
yerine, intraartiküler enjeksiyon, inhalasyon, damla, krem ve solüsyon gibi lokal
uygulamalar tercih edilmelidir. Oral glukokortikoidler mümkün olan en az dozda ve sabah
vakitlerinde (ACTH salgısı sabah stimüle edildiğinden) verilmelidir.
Glukokortikoidlerin endikasyonları:














Böbrek üstü bezleri yetmezliği
Astma
Cilt hastalıkları
Myasteni gravis
Bağırsak hastalıkları
Hiperkalsemi
Alerjik hastalıklar ve alerjik reaksiyonlar.
Şok
Kanser tedavisinde diğer antiemetiklere cevap vermeyen inatçı kusmalar.
Göz çevresinin iltihabi hastalıkları.
Trombositopenik purpura ve otoimmün hemolitik anemi.
Organ nakilleri
Aspirasyon ve kimyasal madde pnömonisi.
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Glukokortikoidlerin yan etkileri: Yüksek dozda ve uzun süre kullanıldıklarında
fizyolojik ve farmakolojik etkilerinin şiddetlenmesi sonucu birçok yan etki oluşur.

















Peptik ülser gelişimi ve yara iyileşmesinde gecikme.
Ruhi depresyon, mental bozukluk, intihar eğilimi gibi psişik bozukluklar.
Enfeksiyon
Osteoporoz
Kaslarada güçsüzlük, kas erimesi, atrofi
Kadınlarda ses kalınlaşması, kıllanma ve saç dökülmesi
Su ve tuz retansiyonu
Ciltte atrofi ve akne
Çocuklarda büyüme geriliği
Hipokalemi
Diabet
Göze lokal uygulamada kornea ülseri
İktidarsızlık ve amenore
Baş ağrısı
Kanın kuagülasyon özelliğinde artma, tromboembolizm riskinde artış.
Böbrek üstü bezi atrofisi. Böbrek üstü bezi atrofisi, uzun süreli glukokortikoid
kullanımında ortaya çıkmakta ve tedavi kesildikten sonra uzun süre problem
devam etmektedir. Bazı selim ve kronik hastalıklarda uzun süreli tedavinin yan
etkilerinin hastalığın ortaya çıkaracağı komplikasyonlardan daha ciddi
olabileceği unutulmamalıdır. Glukokortikoidler, mümkün olan en az dozda
kullanılmalıdır. Uzun süreli tedaviden sonra ilaç aniden kesilmemeli, günlük
doz azaltılarak kesilmelidir.

Hidrokortizon (Kortizol): Vücutta üretilen doğal kortikoiddir. Diğer kortikoid ilaçlar
gibi sentezlenerek elde edilirler. Tedavide sentetik olanlar kullanılmaktadır. Hidrokortizon
asetat intraartiküler yolla ve cilde uygulanır. Lokal etki süresi daha uzundur. Hidrokortizon
süksinat İ.V yolla uygulanır. Sindirim sisteminden absorbsiyonu kolaydır ve etkisi 12–14
saat kadar sürer. Günlük yetişkin dozu 50-100 mg’dır. İ.M yolla uygulanır. Krem, damla,
solüsyon formları vardır.
Deksamatazon sodyum fosfat: İ.M., İ.V. uygulanır. Ayrıca lokal uygulamalar için
pomad ve damla biçiminde preperatları vardır.
Prednizolon sodyum fosfat: Absorbsiyonu hızlıdır. Lokal uygulama preparatları
vardır. İ.M., İ.V., intraartiküler ve cilt altına infiltrasyon yolu ile de uygulanmaktadır.
Beklometazon dipropionat, prednizon, prednizolon, prednizolon asetat, prednizolon
butilasetat, parametazon asetat, triamsinolon, flusinolon asetonoid tedavide kullanılan diğer
glukokortikoidlerdir.
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2.1.2. Mineralokortikoidler
Adrenal korteksten salgılanan en etkin mineralokortikoid hormon, aldosterondur. 1.
derece anjiotensin, 2. derece ACTH tarafından kontrol edilir. Aldosteron ilaç olarak
kullanılmaz. Mineralokortikoidlerde hedef organ böbreklerdir. Aldosteron nefronların distal
tübülüs ve toplayıcı kanallarını etkileyerek sodyum ve suyun geri emilmesini, potasyum
kaybının artmasını sağlar. Su ve elektrolit metabolizmasını etkilerler. Vücutta sodyum,
fosfat, kalsiyum ve bikarbonat birikmesine yol açar ve serum potasyum düzeyini düşürürler.
Aldosteron ve dezoksikortikosteron doğal mineralokortikoidlerdir.
İlaç olarak kullanılmayan aldesteron yerine, dezoksikortikosteron ve fludrokortizon
kullanılır. Sadece minerolokortikoid etkisi olan dezoksikortikosteron, İ.M. yolla ve 2–5 mg
dozunda kullanılmaktadır. Ayrıca sublingual ve TTS biçiminde de kullanılan formları vardır.
Aldesteron salgılanması kontrolsüz olarak artarsa hiperaldosteronizm tablosu gelişir.
Hiperaldosteronizm tedavisinde ve teşhisinde aldosteron antagonisti olan spironolakton
verilir.
Mineralokortikoid İlaçlar: Addison hastalığının tedavisinde kullanılırlar.



Dezoksikortikosteron Asetat (Doca)
Fludrokortizon Asetat (Astonin-H)

2.2. Oral Kontraseptifler
Hamileliği önlemek amacıyla kadınlar tarafından kullanılan ve içerisinde belli
hormonlar bulunan steroidal ilaçlara oral kontraseptifler adı verilir. Oral kontraseptif olarak
kullanılan ilaçlar, östrojenler ve progesteronlardır (projestin). Bu ilaçlar geri dönüşebilir bir
şekilde hamileliği önlerler. Temel etki mekanizmaları menstrüel siklüsün ortasında LH
(luteinleyici hormon) ve FSH’ın (follikül stimüle edici hormon) yükselmesini inhibe
(baskılama) etmelerine dayanmaktadır.
İlacın devamlı kullanılmasının gerekmesi nedeniyle, oral yol dışından ilaç
kullanılması kontrasepsiyon için pratik ve olağan bir yaklaşım değildir. Ancak özel
durumlarda, parenteral yoldan uzun etki süreli depo projestin kullanmak suretiyle de uzun
süreli kontrasepsiyon yapılabilir. Doğum kontrol yöntemi olarak kısırlaştırma dışında, en
etkin yöntemdir.
Bazı preperatlar düşük dozda östrojen (20 mikrogram etinilöstradiol) ihtiva eder ve
ileri yaşlardaki kadınlar için daha uygundur. Standart dozlu preperatlar, 30-35 mikrogram
etinilöstradiol ya da diğer östrojen preperatlarını ( etinodiol, levonorgestrol, noretisteron)
içerir. Yüksek dozlu preperatlar, 50 mikrogram etinilöstradiol ihtiva eder. Kombine oral
kontraseptifler her gün aynı saatte alınmalıdır. 12 saatten fazla gecikmelerde etkinliğin
azalacağı unutulmamalıdır. İlacın alınmasının unutulduğu durumlarda hatırlanır hatırlanmaz
alınmalı ve diğer doz yine aynı saatte alınmalıdır.

37

2.2.1. Uygulanma Yöntemleri
Menstrüel siklüsün 5. gününden başlayarak 25. güne kadar günlük dozlar halinde
uygulanır. Bu ilaçlar estrojen ve projestin kombinasyonu içerirler.

Resim 2.1: Oral kontraseptifler

Mini hap uygulaması: Düşük doz projestin içerirler. Bu dozlarda ovülasyonu inhibe
etmez ve menstrüel siklüsü değiştirmezler. Kanama süresi ve menstrüel siklusun süresi
değişebilir. Servikal mukus kalınlığını artırarak spermin geçmesini engellerler. Ektopik
gebelik oranı yüksektir.
Östrajen kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda tercih edilir. Başarı oranı diğer
prepatlara nazaran daha düşüktür. Diabet ve kalp kapakçığı hastalığı olan 35 yaş üzeri, sigara
içen, hipertansiyon hastası olan kadınlarda tercih edilir. Siklusun birinci gününden
başlayarak her gün aynı saatte ilaç alınmalıdır. İlacın alınması gereken vaktinin üzerinden 3
saatten fazla zaman geçtiyse hap atlanmış sayılarak 7 gün boyunca ek koruyucu yöntem
kullanılır.
Trifazik hap uygulaması: Bu tür uygulamalarda östrojen miktarı sabit kalırken 1,2 ve
3. haftada alınan progesteron dozu giderek artar. Siklusun 5. günü ilaç alınmaya başlanır ve
üç hafta boyunca içeriği farklı ilaçlar alınır. 25. gün ilaç alımı sona erer ve toplam 21 gün
ilaç alınmış olur.
Bu tür ilaç uygulamalarında amaç, yan etki riskini azaltmaktır. Bifazik oral
kontraseptif kombinasyonunda ise östrojen miktarı sabit, progesteron dozu ilk 10 günde
düşük, 11. günden 21. güne kadar alınan haplar içerisinde yüksektir. Bu tür kombine
preperatların 21 adet ve 28 adet haptan oluşan formları vardır. 28 hap bulunan preperatlarda
fazlalık olan 7 hap hormon içermez, boştur.
Oral kontraseptiflerin faydaları: En etkin kontraseptif yöntemlerden biri olan oral
kontraseptifler bazen tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Oral kontraseptifler,






Ovaryum ve endometriyum kanseri riskini azaltır.
Benign (iyi huylu) fibrokistik göğüs hastalığı riskini azaltır.
Ovaryum kistleri riskini azaltır.
Endometriosis riskini azaltır.
Aşırı kanama riskini azaltır.
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Oral kontraseptiflerin yan etkileri:










Estrojenler bazı pıhtılaşma faktörlerinin kandaki konsantrasyonunu artırırlar.
Oral kontraseptif kullananlarda estrojen dozuna bağlı olarak tromboflebit ve
tromboemboli riski artar.
Serebral ve koroner tromboz sıklığı artar. Ancak bunda yaş, sigara ve
hipertansiyon da önemli risk faktörlerdir.
Kullananların %5 'inde reversibl hipertansiyon gelişir. Estrojenler vücutta su ve
tuz tutulmasına neden olan renin ve angiotensinin dolaşımdaki
konsantrasyonlarını artırırlar.
Zayıf da olsa vaginal ve uterus kanserinde rolleri olduğu düşünülmektedir.
Başlangıçta düzensiz kanamalar olabilir.
Bulantı, kusma, göğüs hassasiyeti, kilo artması, başağrısı ve baş dönmesi
yapabilirler.
Depresyon, çeşitli görme bozuklukları, safra kesesi hastalıklarında artma
görülebilir.
Gebeliğin ilk aylarında kullanılmışsa, teratojenik etkileri olabilir.

Norplant (Implant): Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir diğer kontrasepsiyon
yöntemidir. Kibrit çöpü büyüklüğünde olan altı kapsül üst kolda, cilt altına yerleştirilir.
Kapsüllerden yavaş yavaş salgılanan projestin yaklaşık 5 yıl süreyle kontrasepsiyon sağlar.
Bu implantlar sterilizasyon kadar güvenlidir ve çıkarıldıktan sonra etkileri kaybolur. En sık
rastlanan yan etkisi; düzensiz menstrüel kanama ve baş ağrısıdır.

Resim 2.2: Norplant
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2.3. İnsülin ve Oral Hipoglisemik İlaçlar
İnsülin pankreasın langerhans adacıklarında beta hücrelerinden salgılanır. Vücutta yağ
ve karbonhidrat metabolizmasında önemli rol oynar. İnsülin trigliserid ve protein
sentezlenmesini artırır. Besinlerin özellikle karbonhidratların aşırı alınması kandaki glikoz
oranı artırır ve bu durum insülin salgılanmasını uyarır. Glukoz vücudun enerji ihtiyacının
karşılanması için kullanılır. İhtiyaç fazlası olan glikoz daha sonra enerjiye dönüştürülmek
üzere karaciğerde glikojene (glikojenez olayı) çevrilerek depo edilir. Glikozun daha fazla
alınması durumunda ise karaciğer ve adipoz dokuda trigliserid olarak (lipojenez) sentezlenir.
İnsülinin yetersiz salgılanması kandaki glikozun artmasına neden olur. Lipoliz olayı
hızlanarak enerji yağlardan sağlanmaya başlanır. Bu durumda sağlıklı bir kişide insülin
salgılanması artar ve denge sağlanır. Ancak diabetli hastalarda insülin sentezinde olan
bozukluğa bağlı olarak bu denge sağlanamaz. Diabet hastaları bu dengeyi dışarıdan aldıkları
insülin ve antidiabet ilaçları yardımı ile sağlarlar.

2.3.1. İnsülin
Diabetes mellitus tedavisinde kullanılır. 1921 yılında Banting ve Best tarafından
keşfedilmiş ve 1922 yılında ilk kez 14 yaşında bir çocuğa uygulanmıştır. Protein
yapısındadır. Başlangıçta sığır ve domuz pankreasından elde edilen insülinler kullanılmıştır.
Ancak günümüzde insan insülinleri (Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilirler) suni
olarak üretilmektedir. İnsülin uygulaması ünite şeklindedir. Ülkemizde insülin, 1 ml. de 100
ünite şeklindedir.
İnsülin dozu ünite olarak belirtilir. Sadece parenteral yolla kullanılır. Protein yapısında
olduğundan oral yolla verildiğinde sindirilir. Genellikle insülin preparatları s.c. yolla
uygulanır. Acil durumlarda kristalize insülin i.v. yolla da uygulanabilir. Tip 1 diyabetlilerin
tamamında ve Tip 2 diyabetlilerin de bir kısmında insülin eksiğinin kapatılması amacı ile
insüline ilaç olarak ihtiyaç vardır. Bu ilaç enjektör ya da insülin kalemi kullanılarak veya bir
insülin pompası ile verilir.

Resim 2.3: İnsülin çeşitleri

İnsülin çeşitleri: Etkisinin başlama süresine bağlı olarak, hızlı etkili, kısa etkili, orta
etkili ve uzun etkili insülin preparatları bulunmaktadır.
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Hızlı Etkili İnsülin Preparatları

Hızlı etkili analoglar (insülin aspart ve insülin lispro), kristalize insüline göre daha
çabuk etkili, daha yüksek kan konsantrasyonu sağlayan ve etkisi daha kısa süren (2-3 saat)
insülinlerdir. Dörtlü tedavi için uygundurlar (sabah-öğle-akşam yemeği öncesi analogyatarken NPH insülin) yapılır. Yemekten 15 dakika öncesine kadar yapılırlar, hastalarda ara
öğün ihtiyacı genellikle olmaz.


Kısa Etkili İnsülin Preparatları

Kristalize Çinko İnsülin (regüler insülinin): Etkisi 30 dakika–1 saat içinde başlar. İğne
yapıldıktan 3-4 saat sonra en fazla etki gösterir. Etki süresi 6-8 saattir. Genellikle S.C.
yoldan uygulanır. Acil durumlarda İ.V. yolla uygulandığında kan şekerini kısa sürede
düşürür. İ.M ve İ.V. yolla uygulamaya uygun tek insülin preparatıdır.


Orta Etkili İnsülin Preparatları

Orta etkili insülinlerin etkileri kısa etkililere göre daha geç ortaya çıkar ve daha uzun
sürer. Görünümü bulanıktır. Etkisi 2 saat içerisinde başlar. İğne yapıldıktan 8-10 saat sonra
insülin en fazla etki gösterir. Etki süresi 16-18 saattir.










Semilente insülin süspansiyonları: İnsülinin çinko iyonu ile asetat
tamponu içerisinde amorfik (belirsiz / negatif bulgu) olarak
çöktürülmesiyle elde edilir. İ.V. olarak kullanılmaz. Etkinin ortaya
çıkması regüler insülinden daha yavaştır.
İzofan insülin süspansiyonu (Protamin Hagedorn, NPH insülin): Orta
etki süreli insülin çeşididir. Etkisi 2 saat sonra başlar ve 24 saat kadar
sürer. NPH sadece S.C. yolla yapılır. Diyabetik ketoasidoz ile
hiperglisemiye bağlı aciller dışında diyabetin tüm çeşitlerinin tedavisinde
kullanılır.
Lente insülin: Lente insülin %30 semilente insülin (hızlı etkili) ve %70
ultralente insülinin (uzun etkili) karışımından oluşur. Sadece S.C. yolla
uygulanır. Etki süresi 18- 24 saat sürer. İnsan insülini DNA
rekombinasyon tekniği ile biyosentetik olarak da yapılır. Hayvansal
kaynaklı insüline alerjisi olanlarda kullanılabilir.
İnsülin kombinasyonları (miks - karışım insülinler) : Hem kısa hem
de orta etkili insülinlerin belli oranda karıştılması ile oluşturulan
insülinlerdir. %70 izofar + %30 regüler insülin veya her iki insülinin %50
oranında karışımı şeklinde insan insülini kombinasyonları vardır. S.C.
veya İ.M. yolla uygulanan çeşitleri vardır.

Uzun Etkili İnsülin Preparatları


Ultralente insülin: Kristalize çinko insülinin asetat tamponuyla
hazırlanmış, büyük partiküller şeklindeki süspansiyondur. Görünümü
berraktır. Etkisi 1-2 saat içerisinde başlar. Kanda devamlı aynı seviyede
bulunur. Etki süresi 24saattir.
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Protamin çinko İnsülin: Uzun etki sürelidir. Etkisi 36 saat kadar sürer.
Böylesine uzun etki süreli insülinle hiperglisemiyi kontrol altına almak
güçtür.

İnsülinin Yan Etkileri:





Hipoglisemi: İlk belirtileri terleme, taşikardi ve açlıktır. İ.V. glikoz verilmesi
veya meyve suyu ve diğer çözünebilir karbonhidratların verilmesiyle tedavi
edilebilir.
İnsülin şoku. Gelişen en ciddi yan etkidir. Santral sinir sistemi bozuklukları ve
konvülsiyonlar gelişebilir.
Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar olabilir. Enjeksiyon yeri sık sık
değiştirilmelidir.
Hayvansal kaynaklı olan insülinlerde daha sık alerjik reaksiyonlar görülebilir.

2.3.2. Oral Antidiabetikler (Oral Hipoglisemik İlaçlar)
Pankreasın beta hücrelerinden insülin salgılanmasını artırarak beta hücrelerini glikoza
duyarlı hale getirirler. Glukagon salgılanmasını azaltırlar. Sindirim kanalından iyi absorbe
olur ve yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanırlar. Etkileri 30 dakika ile 3 saat arasında
başlayabilir. Etki süreleri değişiktir.


Sulfonilüreler; pankreastan insülin salınımını arttırır ve vücudu insüline daha
duyarlı hale getirirler. Pankreasta beta hücreleri yoksa etkisizdirler. Kısa süreli
kullanımda glukagon salgılanmasını etkilemez ancak uzun süreli kullanımda
glukagon salgılanmasını engellerler. Karaciğerde metabolize edilirler, karaciğer
veya böbreklerden atılırlar.

Sulfonilüre grubuna ait başlıca ilaçlar; klopramid, glibornid, gliklazid, glimepirid ve
tolbutamiddir.
Sulfonilürelerin yan etkileri ve kontrendikasyonları:









Hepatik ve renal yetmezliği olan hastalarda atılım azalacağından vücutta
birikerek hipoglisemiye neden olabileceğinden bu tür hastalarda
kullanılmamalıdır.
Yaşlı hastalarda hipoglisemiye neden olurlar. Yaşlılarda genellikle en
kısa süre etkili olan Tolbutamid tercih edilir.
Klopramid ise en uzun etki oral antidiabetiktir. Klopramid ADH
hormonunun etkisini artırır. Yaşlı hastalarda, karaciğer ve böbrek
yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Bu grup ilaçların kullanımı süresince rutin olarak kan şekeri takibi
yapılmalıdır.
Kan şekerinin kontrol altında tutulabildiği en düşük doz kullanılmalıdır.
Gebelikte kullanılmamalı, insülin kullanılmalıdır.

42







Sindirim kanalında tahrişe bağlı; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, mide
ekşimesi, alerjik cilt döküntüleri, su ve tuz tutulumu, kemik iliği
depresyonuna bağlı; lökopeni ve trombositoz gibi yan etkiler görülebilir.
Ketoasidoziste ve laktasyon döneminde kullanılmaları kontrendikedir.
Yüksek dozda hipoglisemi ve hipoglisemik komaya sebep olabilmektedir.

Biguanidler; metformin bu grupta bulunan tek ilaçtır. Karaciğerden glukoz
yapımını azaltıcı etkisi vardır. İnsülin mevcudiyetinde hücrelere glikoz girişini
arttırarak kan şekerini düşürürler, ayrıca bağırsaktan şeker emilimini azaltırlar.
İnsüline bağımlı olmayan obez hastalarda özellikle tercih edilirler. İnsülin
ve/veya sülfonilüre ile kombine edilebilir. Böbreklerden atılır. Kan basıncını
düşürücü etki (hafif) ve dislipidemi üzerinde olumlu etkisi vardır.

Biguanidlerin yan etkileri ve kontrendikasyonları:












En ciddi yan etkisi laktik asidoz oluşmasıdır. Bu nedenle laktik asidoza
eğilimin olduğu gebelik, emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.
Aşırı dozda verilmediği takdirde hipoglisemiye neden olmaz.
Yan etkileri gastrointestinal sistemle ilgilidir. Bulantı, kusma, diyare,
karında kramplar ve ağızda metalik tad gibi yan etkilere neden olur.
Uzun süreli kullanımda B12 vitamininin emilimini bozar.
Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda, alkoliklerde, şok durumlarında ve
miyokard enfarktüsünde kontrendikedir.

Alfa-Glikosidaz inhibitörleri; bağırsakta karbonhidratların parçalanmasını
yavaşlatarak yemek sonrası olan kan şekeri yükselmelerini azaltırlar.
Glinidler (Non-sülfonilüre sekretogoglar); pankreasta insülin salgılayan beta
hücrelerini kısa dönemde uyararak yemeklerden sonra oluşan tokluk kan
şekerindeki artışı azaltırlar.
İnsülin dirençini azaltan, insüline duyarlılığı arttıran ilaçlar; bu grup ilaçlar
insülin dirençini azaltırlar. Vücutta hafif derecede su tutulmasına ve ortalama
olarak 2-3 kilo ağırlık artışına neden olabilmektedir.
Yapay tatlandırıcılar; şeker yerine normal ve diyabetli hastalarda diyete
yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan tatlandırıcılar
aspartam, sakarin ve siklamattır. Çay şekerinden 180 – 300 kat daha fazla
tatlandırır. Enerji değerleri yoktur. Uzun süre kaynatmalarda tatlandırıcı özelliği
kaybolur. Aspartam, vücutta fenilalanine dönüşmesi nedeni ile fenilketonürili
hastalarda kullanılmamalıdır. Yapay tatlandırıcılar alerjik reaksiyonlara neden
olabilmektedirler. Dışkı kıvamında değişme, adet periyodunda farklılık gibi yan
etkiler de görülebilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda oral antidiabetik ilaçların kullanımı uygun değildir.




Tip 1 diabetes mellitus,
Böbrek yetmezliği,
Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
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Gebelik,
Cerrahi öncesi ve sonrası dönem,
Akut metabolik dekompansasyon,
Ciddi enfeksiyon, yanık, travma gibi stres hallerinde.

Oral antidiabetik ilaçların kontrendike olduğu durumlarda, gebelik halinde, sekonder
sülfonilüre yetmezliklerinde veya Tip 1 diabetes mellitus hastalarında insülin tedavisi
endikasyonları vardır.
Oral antidiabetik ilaçların genel olarak yan etkileri: Hastaların %3-5 kadarında
görülebilmektedir. En sık görülen yan etkiler;







Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda hipoglisemi,
Kaşıntı ve fotosensitibilite gibi cilt reaksiyonları,
Bulantı, kusma.
Hematolojik reaksiyonlar, lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, hemolitik
anemi yapabilirler.
Geçici sarılık,
Teratojenik etkileri vardır.

2.4. Tiroid Bezini Etkileyen İlaçlar
Tiroid hormonları; tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) adlı 2 hormondur. Hormon
eksikliğinde hormonun yerine konulmasını sağlayan ve aşırı hormon salgılanması
durumunda ise hormon salınımını baskılayıcı ilaçlar kullanılır.

2.4.1. Tiroid Hormonları
Hipotiroidizm ve guatr tedavisinde kullanılır. Hipotiroidili çocuklarda hormon
tedavisine erken başlanırsa, kretinizm (cücelik) önlenir.




Levotiroksin sodyum (Tiroksin sodyum): tablet biçimindedir. Yetersiz
hormonun yerine konulmasında kullanılır. Birikici etkisi vardır. Etkisi ilk alınan
dozdan 10–12 gün sonra ortaya çıkar. İdame tedavisinde ilk tercih edilecek
ilaçtır.
Liyotironin sodyum (Triiyodotironin): levotiroksine oranla daha hızlı
metabolize edilir. Alınmaya başlandıktan sonra iki gün içinde maksimum etki
düzeyine ulaşır. Tedavi kesildikten sonra kısa sürede etkisi kaybolur. Oral ve
İ:V: yolla kullanılır. Acil durumlarda (miks ödem koması) tercih edilir.

Yan Etkileri: Hipertiroidzme özgü belirtiler ortaya çıkabilir (taşikardi, aritmi, sıcağa
tahammülsüzlük, sinirlilik, çarpıntı). Çarpıntılar betablokörlerle önlenebilir. Koroner kalp
hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon ve adrenal korteks yetmezliğinde
kullanılmamalıdır.
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2.4.2. Antitiroid İlaçları
Hipertiroidizmde kullanılırlar. Tiroid hormonlarının sentezine engel olurlar. Antitiroid
ilaçları hipertiroidizmi kesin olarak tedavi etmezler. İlaç alındığı sürece etkilidir. İlaç
kesilince hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkar. Genellikle kesin tedavi cerrahidir.






Propiltiyourasil (Propycil) ve Metimazol (Thyromazol): En çok kullanılan
ilaçlardır. Metimazolün etki süresi daha kısadır. Her iki ilaç da tiroid bezinde
birikir ve daha sonra böbreklerle atılır. Plasentayı geçer ve süt içine de itrah
edilebilirler. Bu ilaçlar tek başına veya radyoaktif iyotla birlikte kullanılabilir.
Yan etki olarak cilt döküntüsü, ateş, eklem ağrıları, saçlarda ağarma, geçici
lökopeni yapabilirler. Ender olmakla birlikte en ciddi yan etkileri
agranülositozdur.
Radyoaktif İyod: Aşırı hormon salgılanmasını önlemek amacıyla potasyum
iyodür şeklinde ağız yoluyla verilir. Radyoaktif iyodür tiroid bezi içinde yaydığı
radyoaktif beta ışınarı ile çevresindeki hücreleri kısmen tahrip ederek hormon
salgılanmasını azaltır. Özellikle kalp hastalığı olan yaşlı hastaların
hipertiroidisinde kullanılır. Tiroidit, şişme ve ağrı gibi yan etkiler olabilir.
Kalıcı hipotiroidizm yapabilir. Mutajenik etkisi vardır. Gebe ve emzikli
kadınlarda kullanılmamalıdır.
İyodürler: Yüksek dozda iyot alınması, tiroid hormonlarının sentezini azaltır.
Doymuş potasyum iyodür ya da lugol solüsyonu günde 3 defa üçer damla
olmak üzere kullanılır. Nadiren iyod basedowu (iyot ile tetiklenen
hipertiroidizm) görülebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Endokrin sistemi etkileyen ilaçları ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

 Endokrin fonksiyonlarını
ilaçları ayırt ediniz.

Öneriler

etkileyen

 Endokrin
fonksiyonlarını
ilaçları
liste
gruplandırabilirsiniz.

etkileyen
şeklinde

 Adrenal kortikosteroid türevi ilaçları  Adrenel kortikosteroidlerin yan etkilerini
ayırt ediniz.
tahtaya sıralı şekilde yazabilirsiniz.

 Oral kontraseptif olarak kullanılan ilaç
 Yan etkilerini tahtaya sıralayabilirsiniz.
türevlerini ayırt ediniz.

 İnsülin türevi ilaç çeşitlerini ayırt
ediniz.

 İnsülin uygulamalarında doz kaybının
tedaviye
etkisini
kaynaklardan
araştırabilirsiniz.
 Düzenli kan şekeri kontrolünün önemini
internetten araştırabilirsiniz.

 Oral hipoglisemik ilaçları ayırt ediniz.

 Gruplandırarak şema çizebilirsiniz.
 Troid bezini etkileyen ilaçları ayırt  Endikasyonlarını ve
ediniz.
kontrendikasyonlarını şemada
gösterebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Oral kontraseptiflerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oral yoldan kullanılırlar
B) Hergün aynı saatte alınmalıdır
C) 24 saat alınmazsa etkinliği azalabilir
D) Kombine haplar en etkili olanlarıdır
E) Doğum kontrol yöntemi olarak etkin bir yöntemdir

2.

Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin endikasyonu değildir?
A) Diabetes Mellitus
B) Böbrek üstü bezlerinin yetmezliği
C) Myestenia gravis
D) Hiperkalsemi
E) Organ nakilleri

3.

Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin yan etkisi değildir?
A) Depresyon
B) Osteoporoz
C) Çocuklarda büyüme geriliği.
D) Böbrek üstü bezi hipertrofisi
E) Kas erimesi

4.

Aşağıdakilerden hangisi en önemli minerolokortikoiddir?
A) TSH
B) Progesteron
C) Aldesteron
D) PTH
E) ACTH

5.

Aşağıdakilerden hangisi insülinin yan etkisi değildir?
A) Hipoglisemi
B) Enjeksiyon yerinde lokal ağrı
C) Alerjik reaksiyonlar
D) Kilo artışı
E) Hipertansiyon

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezi hastalıklarından değildir?
A) Jigantizm
B) Akromegali
C) Diabetes insiputus
D) Diabetes mellitus
E) Dwarfizm.

2.

Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta risk faktörleri arasında değildir?
A) Obez kişiler
B) Hipertansiyon hastaları
C) Birinci derece akrabalarında diabet olanlar
D) Gestasyonel diabetli kadınlar
E) Hormon hastalığı mevcut olanlar

3.

Aşağıdakilerden hangisinden dibetes mellitusun tanısında yararlanılmaz?
A) Su kısıtlaması testi
B) Glikoz tolerans testi
C) Açlık kan şekeri
D) Nefeste aseton kokusu
E) İdrarda glikoz ve ketoasitlerin aranması

4.

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde aşırı GH (büyüme hormonu) salınımına bağlı
ortaya çıkan hastalık değildir?
A) Jigantizm
B) Dwarfizm
C) Cushing sendromu
D) Diabetes insiputus
E) Akromegali

5.

Aşağıdakilerden hangisi diabetin geç komplikasyonlarından değildir?
A) Ayak ülseri
B) Diabetik nöropati
C) Ketoasidoz
D) Diabetik nefropati
E) Diabetik retinopati

6.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tiroid bezi iki lobdan oluşur.
B) Tiroid hormonları büyümeyi etkilemez.
C) Tiroid bezi T3 ve T4 hormonlarını salgılar.
D) Tiroid bezi hipofizden salgılanan TSH tarafından kontrol edilir.
E) Tiroid hormonlarının salınımı azalınca TSH salgısı artar.
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7.

Hangisi hipertiroidisi olan bir hastada gözlenmez?
A) Kilo kaybı
B) Ellerde titreme
C) Bağırsak hareketlerinde artma
D) Üşüme
E) Çarpıntı

8.

Aşağıdakilerden hangisi hipoparatiroidiye ait bir bulgu değildir?
A) Gözün kornea tabakasında Ca birikmesi.
B) Larengeal spazm
C) Chvostek bulgusu (+)
D) Throusseau bulgusu (+)
E) Çarpıntı

9.

Aşağıdakilerden hangisi katekolamindir?
A) Epinefrin.
B) Kortizol
C) Aldesteron
D) Progesteron
E) Östrojen

10.

Aşağıdakilerden hangisi kısa etki süreli insülindir?
A) Lente insülin
B) Kristalize çinko insülin
C) Protamin çinko insülin
D) Ultralente insülin
E) İzofan insülin

11.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tiroid hormonu içerir?
A) Radyoaktif iyod
B) Metamizol
C) Tiroksin sodyum (levotiroksin sodyum)
D) İyodürler
E) Propiltiyourasil

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

49

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
A
E
B
A
C
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
D
C
E

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
B
A
E
C
B
D
A
A
B
C
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