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GİRİŞ 

Prolaktin {PRL) salgılayan hipofiz adenomları insanda en sık 

rastlanan hipofiz tümör tipidir. Bununla birlikte bu tümörlerin oluşum ve 

gelişmesinden hangi faktörlerin sorumlu olduğu konusunda henüz tam açık

lık getirilememiştir(28,47, 122). 

Östrojenlerin memelilerde PRL sentezi (88, 117, 130) ve sekresyo

nu üzerinde uyarıcı etkileri olduğu bilinmektedir(l0,34,82,93, 115). Ayrıca 

DNA sentezini arttırdığı{19,48,55) ve PRL hücresi proliferasyonuna yol 

açtığı(68,69) bildirilmiştir. 

Uzun süre yüksek dozda östrojen uygulamasının sıçanlarda ade

nohipofizde PRL hücresi hipertrofisi ve tümör oluşumuna neden olduğu 

deneysel olarak g9sterilmiştir(56,83,86,90, 109, 139). Bununla birlikte 

tümör gelişimine yatkınlık türler arasında farklılıklar göstermekte

dir( 43,45, 142, 143, 144 ). 

Günümüze kadar östrojenlerle indüklenerek oluşturulan hipofiz 

adenomları üzerinde birçok biyokimyasal ve morfolojik çalışma yapılarak 

prolaktinomaların biyolojisi ve etyolojisine yaklaşılmaya çalışılmıştır. 

Öte yandan östrojen uygulamasıyla PRL salan hücrelerde meyda

na gelen değişikliklerin altında yatan mekanizma henüz tam olarak anlaşı-
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lamamıştır. 

Ayrıca hipofizde farklı uyaranlara değişik cevap veren iki PRL 
. ' 

hücre populasyonu olduğu bilinmektedir. Bunlardan birincisi dopamine 

daha çabuk cevap veren polimorf granüllü klasik tip 1 PRL hücresi, diğeri 

ise TRH'ya daha çabuk cevap veren küçük yuvarlak granüllü tip il PRL 

hücresidir(S,9, 16, 17, 71, 113, 123, 135, 145). 

Hipotalamusta bulunan tuberoinfundibular dopaminerjik (TİDA) 

nöronların hipofizden PRL salınmasını düzenleyici bir etkiye sahip oldukla

rı bilinmektedir. Bu nöronlar normalde hipofiz partal sistemine dopamin 

salgılarlar ve PRL salan hücrelerin fonksiyonunu inhibe eder

ler(3,21,36, 70,80). Uzun sQre östrojen verilmesi TİDA nöronların aktivite

sinin bozulmasına ve hasarına yol açabilmektedir. Bunun sonucu olarak 

hipofizde tümör geliştiği bildirilmiştir(13, 18,25, 111, 148). Ayrıca östrojen

lerin hipofizdeki dopamin reseptörlerini baskıladıkları da öne sürülmüş

tür{l,31,95). Bu bilgilere dayanarak östrojenler antidopaminerjik ajanlar 

olarak tanımlanmışlardır. 

Klinikte hiperprolaktinemi ve prolaktinoma tedavisinde başarı 

ile kullanılan bromokriptin, serum PRL'inde azalma ve PRL salan adenom

ların boyutlarında gerilemeye neden olmaktadır(?, 30, 34, 40, 66, 81, 87, 

89, 108, 127, 147). Ancak bromokriptinin bu parametreler üzerinde etkisiz 

kaldığını bildiren çalışmalar da mevcuttur(11,96, 138). 

Bromokriptinin çeşitli etki mekanizmaları olduğu ileri sürülmüş

tür. Bunlar arasında transkripsiyonun bloke edilmesi ve böylelikle PRL sen

tezinin azalması, hücreden salgı granüllerinin salınmasının inhibe edilme

si, DNA sentezinin ve mitotik aktivitenin inhibisyonu bildirilmekte

dir(51,68,86,89, 90, 139). 

Ultrastrüktürel ve morfometrik çalışmalar bromokriptin etkisiyle 

tümör gerilemesi sırasında PRL hücresi morfolojisinde bazı değişikliklerin 

ortaya çıktığını göstermektedir(?, 24, 39, 40, 73, 75, 81, 86, 87, 89, 90, 
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109, 124, 127). Bununla birlikte bromokriptinin etki mekanizmasıyla ilgili 

birtakım sorular henüz cevaplanamamıştır. Öte yandan östrojenle indükle

nen hipofiz tümörlerinin PRL hücresinin dopamine hassasiyetinin kaybı ile 

karakterize edildiğini bildiren çalışmalar vardır{l,31,95). Bir dopamin ago

nisti olan bromokriptin, östrojen ve dopaminin PRL sekresyonu kontrolün

deki etkileşmesini araştırmak için önem kazanmaktadır. 

Antiöstrojenler içinde en iyi bilineni tamoksifen, klinikte meme 

kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Tamoksifenin östrojenle indüklenmiş 

PRL sentezini ve PRL salgılayan tümörlerin büyümesini inhibe ettiğini bil

diren çalışmalar mevcuttur{2,23, 101). Ayrıca serum PRL konsantrasyonla

rını da baskıladığı gösterilmiştir(35,53, 72, 101, 128). Bunun yanında tamok

sifenin, östrojenlerin PRL hücrelerindeki DA reseptörlerini baskılayıcı 

etkisini ortadan kaldırdığı ileri sürülmüştür(31 ). 

Tamoksifen uygulamasının östrojenlerin hipofiz üzerindeki etki

lerinin anlaşılmasında katkısı olacağından daha fazla araştırılması gerekli

dir. Ancak tamoksifenin östrojenle indüklenmiş hipofiz PRL hücreleri üze

rindeki etkileri ile ilgili ultrastrüktürel çalışmaya rastlanmamıştır. 

Öte yandan östrojenle indüklenen hipofiz tümörlerinde PRL hüc

relerinin bromokriptin ve dopamine a.zalan hassasiyetlerinin tamoksifen 

tarafından düzeltildiği bildirilmiştir{22,23 ). 

Tamoksif en ve bromokriptinin hiperprolaktinemi ve prolaktino

ma tedavisinde birlikte kullanıldığını gösteren çalışmalar mevcuttur(58). 

Tamoksifenin bu tümörlerin tedavisinde bromokriptinin etkisini arttırıcı 

yönde etkili olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bu konuda da fazla sayıda 

çalışma bulunmamaktadır. 
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GENEL BİLGİLER 

HİPOFİZ ÖN LOB HÜCRELERİNİN ULTRASTRfJKTÜRÜ 

Hipofiz endokrin organların en kompleksidir. Sfenoid kemiğinin 

bir uzantısı olan Sella Turcica içine gömülüdür ve Sella diafragması ile 

örtülüdür. Optik kiasmanın ve hipotalamusun yakınındadır. Küçük yassılaş

mış bir organdır. Yetişkin insan hipofizi 12x9x6 mm. boyutlardadır. Ağırlı

ğı 0,5 gr.'dır. Gebeliğin 3. ayından sonra hacmi büyür ve ağırlığı 1 gr.'ı 

bulur. Hipofizin bu durumu laktasyon esnasında da devam eder. Orijinleri 

farklı iki ana kompartmandan meydana gelmiştir. Glandüler kısmı yani ade

nohipofiz nöral ektodermin dorsale göç ederek Rathke cebini oluşturması 

ve bu cebin evaginasyonu ile meydana gelir. Taze durumda iken pembe 

renkli görünen adenohipofiz Rathke cebinin lümeniyle eşit olmayan iki 

bölüme ayrılır. Yarığın ön kısmı Pars Distalis ve onun yukarı doğru uzantı

sı olan Pars Tuberalistir. Yarığın arka kısmına ise birkaç hücre tabakasın

dan meydana gelen Pars anterior (ön) lob adı verilir. Taze durumdayken 

beyaz fibrilsi bir yapı olarak görünen nörohipofiz ise üç bölümden oluşur. 

Büyük parçasının adı Pars Nervosa'dır. Bu infudibulumun uzantısıdır. 

Bunun hemen arkası Pars intermedia'dır. Pars Nervosa ve Pars interme

dia'ya birlikte posterior (arka) lob adı verilir. Pars Nervosa yukarıda infun

dibular sap ile devam eder ve Tuber Sinereumun Median Eminense'si ile 

birlikte infundibular Nöral Sapı oluştururlar. Hipofiz sapı pars Tuberalis 

ve infundibular Sap'tan meydana gelmiştir. Bu sap Sella Diagramını del-
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mektedir. Anterior ve Posterior lob terimleri bugün hala endokrinoloj i lite

ratüründe kullanılmaktadır. Hipofiz beyne yakın olmasına rağmen, adeno

hipofiz kendini besleyen damarlara giren birkaç sinir lifi dışında sinir içer

mez. Bunlarda muhtemelen adenohipofizin kan akımında etkilidir. Sekretu

ar aktivitesinde etkili değildir. Yani adenohipofizin serketuar aktivitesini 

düzenleyen herhangi bir sinirlenme tesbit edilememiştir . 

PARS DİSTA.LİS 

A.denohipoflz: Hipofizin % 75 kadarını kapsar. Fibröz bir kapsül

le çevrilidir. Bu kapsülün fibrillar komponentlerinin oluşturduğu bir fibril 

şebekesi Pars Distalis'i mikrolobül, folikül veya hücre kordonları şeklinde 

kompartmanlara ayırır. Olandular hücreler bu kompartmanların içinde yer

leşmiştir. l .M. ile parankimada iki ana hücre grubu gözlenebilir. Bunlar

dan birincisi sitoplazmaları boyalara karşı afinite gösteren kromofiller, 

ikinci grup ise sitoplazmalarının boyalara karşı afinitesi olmadığı düşünü

len kromofoblardır. Kromofille r · ayrıca sitoplazmalarındaki granüllerin 

boyanma reaksiyonlarına göre kendi içinde asidofil ve bazofil olmak üzere 

iki gruba ayrılır . Bu hücrelerin granülleri gerçek sekresyon materyaldir . 

Hücre t iplerinin pars distalis içindeki dağılımları homojen değildir. Kromo

fobların tüm hücre sayısının % 50 % 35 asidofil ve % 15 bazofil şeklinde 

oldukları bildirilmektedir. Pars distalisteki hücreler sürekli salgılamadan 

çok, siklik salgılama yaparlar. Kromofillerin farklı tiplerine ait granüller 

spesifiktir. Sekresyondan sonra hücreler, inaktif durumda gibi görülürler. 

KROMOFİLLER 

Oebeliğin 3. ayında pars distaliste asidofil ve bazofillerin belirdi

ği gösterilmiştir. 

1 - A.sidoflller: Rutin preparatlarda hemen tanınırlar, kromofob

lardan büyüktürler, sınırları belirgindir. Bu hücreler Growth hormon veya 

Prolaktin salgılarlar . Sitoplazmaları Eosin, Asit Fuksin, Orang G, Azokar

min ile boyanan çok sayıda granül ile doludur. 
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A. Somatotroplar: Growth hormon salgılarlar. Granülleri I.M. de 

dahi görülebilir. Yuvarlak ve merkezi nukleusları mevcuttur. Herland ve 

Brooks boya teknikleri ile bu hücrelerin granülleri sarı veya turuncu renge 

boyanır. Büyüklükleri 10-24 µ.dur. E.M. da 350-500 nm. büyüklükte 

yuvarlak dens granüller içerdikleri görülür. Granülleri genelde büyüktür, 

ancak yer yer küçük granüllere de rastlanır. Salgılama ekzositozladır. Gra

nüllü Endoplazmik Retikulum iyi gelişmiştir. Bariz bir Golgi mevcuttur. İç 

yapı bakımından Laktotroplara benzerler. E.M.de immunositokimya yönte

mi ile ön hipofizde klasik somatotropların yanı sıra ikinci bir tip küçük gra

nüllü somatotroplar gözlenmiştir. Yani Somatotrop- l'ler 350-500 nm.lik 

büyük yuvarlak granüller, Somatotrop-ll'ler ise 100-200 nm.lik küçük 

granüller içermektedir. Dişide ve erkekte farklı oranda bulunurlar. Tip-II 

hücrelerin ne gibi durumlarda salgılama yaptıkları bilinmiyor. Bu hücreler 

Mammosomatotroplara benzerler. 

B. Laktotroplar: Asidofilik hücrelerdir. Prolaktin salgılarlar. 

Ancak Eritrosin ve Carmoisin ile boyanarak gösterilebilirler. Parankima 

içinde özel bir yerleşim yapmazlar. Ancak posterolateralde biraz daha 

yoğundurlar. Ön hipofizde % 30-50'ye varan oranlarda bulunabilirler. 

Laktotropların; yaşlanma, gebelik ve laktasyonda bu oranları değişmekte

dir. Asa ve arkadaşlarına göre dişide ve erkekte laktotropların oranları 

değişmez, ancak kişiden· kişiye varyasyonlar mevcuttur. Yaşlılıkta laktot

ropların oranlarında azalma görülür. Sıçanlarda PAP ve Reverse Hemoly

tic Plaque Assay teknikleri ile iki tip prolaktin hücresi gösterilebilmiştir. 

Bunların birinci tipi daha çok iç zonda yerleşmiş olup dopaminden çok, 

TRH'dan az etkilenirler. İkinci tipi ise dış zonda daha yoğundur ve dopa

minden az, TRH'dan çok etkilenirler. Süt emme uyarısına dış zondakiler iç 

zondakilerden daha hızlı cevap verirler. E. M. de laktotropların büyük dens 

polimorf granüller içerdikleri görülür. Bunlar genelde 500 - 700 nm boyut

tadırlar. Bu hücrelerde GER iyi gelişmiştir. Bariz Golgileri bulunur. Ovoid 

veya poliedral şekilli hücrelerdir. Nukleus nispeten büyüktür. Kromatin 

hücrenin fonksiyonu ile ilgili olarak çok ince granüller şeklinde nukleus 

içinde dağılmıştır. Sitoplazma az elektron yoğundur. Yer yer küçük sekret 

granüllerine de rastlanır. Bu hücrelerde yanlı ekzositozda gözlenmektedir. 
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Iwama ve Sasaki PAP ve immunogold yöntemi ile Prolaktin salgılayan hüc

releri iki gruba ayırmışlardır. Bunlardan tip I Prolaktin hücresi klasik anla

tıma uymaktadır, yani 500-700 nrn.lik polirnorf büyük granüller içerir. Tip 

il Prolaktin .hücreleri ise 100-200 nrn.lik küçük yuvarlak sekret granülleri 

içerir. Leonie ve ark.'na göre ise granül tiplerine göre 4 farklı granül tipi

ne göre 4 tip prolaktin hücresi bulunrnaktadır(18). 

Tip 1 ve tip il Prolaktin hücrelerinin oranları cinse göre değiş

mektedir. Dişide tip l hücresinin oranı daha fazla tip 11 hücresinin oranı 

daha azdır, erkekte ise her iki tip hücrenin de oranı aynıdır. Tip il hücrele

ri mammosomatotroplara benzerler(30). Morfolojileri Tip l'lerden oldukça 

farklıdır. GranOllü Endoplazrnik Retikulurn hacmi ve granül miktarları 

daha azdır. 

Mammosomatotroplar: Hipofizde, bir hücreye bir hormon teorisi 

Gonadotropların FSH ve LH'ı birarada salgıladıkları anlaşıldıktan sonra 

değişmiştir. 1970'li yılların sonlarına doğru tümörlü hipofiz dokularında 

rastlanan ve morfolojik olarak tip il hücrelerine benzeyen, OH ve PRL 

birarada salgılayan hücrelere daha sonra normal hipofiz dokularında da 

rastlanmıştır. Bu hücrele r küçük ve düzensiz şekillidir. % 5 - 33 oranların

da bulunurlar. Adenomlarda sayıları artabilir. Bu hücrelerin progenitor 

hücre mi, yoksa intermediate hücre mi olduğu, ya da ayrı hücre grubu mu 

oldukları tartışmalıdır. Dişide oranları daha fazladır . 

Bu hücreler Double immunogold tekniği ile ortaya konabilmiştir. 

Ayrıca Otoradyografi ve Hernolytic Plaque Assay teknikleri ile insan, sıçan 

ve büyük baş hayvanlarda gösterilmiştir. Bunların hücre kültürlerin soma

totroplara yada laktotroplara dönüşebildikleri gösterilmiştir. Sitoplazmala

rı az yoğundur, GE~ az gelişmiştir, tek bir golgileri bulunur, granüller 

çoğunlukla periferde bazen de sitoplazmanın iç kısmında dağınıktır, nukle

us oval veya irregülerdir, ökromatinden zengindir, mitokondrileri barizdir. 

Bu hücrelerin iki tipi bilinmektedir. Küçük yuvarlak granüllü rnammosoma

totroplar ve vezikül şekilli granüllü mamrnosornatotroplar. Bu hücrelerde 

GH ve PRL ayrı ayrı sekret granüllerinde veya aynı sekret granülü içinde 
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birlikte mikst olarak bulunabilir. Mikst olan granüllerde ya iki hormon 

rastgele karışmıştır ya da granül içinde merkezi veya çevresel gibi lokali

zasyon gösterirler. Bu hücrelerin tek bir golgileri olmasına rağmen iki hor

monu birden nasıl sentezleyebildikleri düşünülmektedir. Mikst granüllerin 

ise füzyonla oluşabileceği düşünülmektedir. Mikst granüllerin ise füzyonla 

oluşabileceği düşünülmektedir. Mikst granüllerin çevrelerinde genellikle 

her iki hormon tipine ait homojen granüllerde bulunur. Bu hücrelerde 

double immunogold tekniği ile golgi içinde her iki hormonun varlığı göse

rilmiştir. 

2- Bazofiller: Granülleri asidofillerden daha küçüktür. Hücresel 

boyutları da asidofillerden küçüktür. Metilen blue ile kolayca boyanırlar, 

PAS ( +) reaksiyon verirler. Bilinen üç tipi vardır: 

• 
A) GONADOTROPLAR: PAS ile magenta, AB-PAS-OG ile turku-

az boyanan kaba granüller içerirler. Total hücre sayısının % 10 kadarını 

oluştururlar. Genelde kapillerlere komşu olarak bulunurlar. Menapozdan 

sonra veya primer hipogonadizmde iri granüller içerirler. Seri kesitlere 

PAP tekniği uygulanarak bu hücrelerin FSH ve LH' ı birlikte içerdikleri 

bulunmuştur. Bu hücreler kastrasyonda vakuollenir ve kastrasyon hücreleri 

adını alırlar. E.M. da granülleri 200 - 300 nm. boyutta ve farklı yoğunlukta 

görülür. Bol granüllüdürler. Morfolojik varyasyonlar gösterebilirler. ER 

dilate görünümdedir. Golgi iyi gelişmiştir. Genellikle PRL hücrelerinde 

komşu olarak bulunurlar (Parakrin etkileşim). Immunoelektron mikrosko

pik tekniklerle bu hücrelerin iki hormonu birden ürettikleri gösterilmiştir. 

B) TİROTROPLAR: PAS (+)'tirler. AB-PAS-OG ile mavi, yeşil, 

turkuaz, mavi- mor boyanırlar. Granülleri incedir. Ön hipofiz hücrelerinin 

yaklaşık % lO'unu oluştururlar. Hücre kordonlarının içinde sinüsoidal kapi

lerlerden uzak yerleşmişlerdir. Poliedral şekillidirler. Daha çok anterome

dialde yerleşmişlerdir. PAP tekniği ile kromofobik görülen bu hücrelerin 

TSH içerdikleri kanıtlanmıştır. E.M. da düzensiz şekilli olarak görülürler. 

Yuvarlak nukleusludurlar. Granülleri 125-200 nm. boyuttadır. Granülleri 

çoğunlukla perifere yakındır. Sitoplazmaları az elektron yoğundur. Yer yer 
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sitoplazmanın iç kısmında granüllere rastlanır. GER genişlemiş ve kısa pro

fillidir. Golgi bol vesiküllüdür. 

C) KORTİKOTROPLA.R: Bazı araştırıcılara göre bu hücreler, 

ACTH ve LPH dışında MSH'da salgılamaktadır. Ancak bu hormonların ön 

maddesi olan preopremelanokortinin bu hücrelerde hazırlandığı bilinmek

tedir. Bu hücreler bu öncü madde nedeniyle de PAS ( +) reaksiyon verir

ler. 

AB-PAS-00 tekniği ile mavi-mor boyanırlar. Bazen de hor

mon içeriklerine göre magenta veya kırmızı tonlarda boyanabilirler. Ante

romedialde daha yoğundurlar. Bazen lipofuskin de içerirler. Vakuol ve ink

lüzyon içeren tipleri de vardır. Total sayının % 10'unu oluştururlar. Bu 

hücrelerin önemli bir karakteristiği Crooks hyalinizasyonu oluşturmaları

dır. Bazı araştırıcılara göre ACTH rastlarda kromofoblar, insanda bazofil

lerden salınmaktadır. I.M. daki bu farklı görüntü aslında bu hücrelerin gra

nül büyüklüklerinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır(14). Bu hücrelere 

bazen lateralde ve Pars tuberaliste de rastlanır(16). E.M.unda insan ve 

sıçan kortikotroplarının farklı bariz bir şekilde görülür. Granül büyüklüğü 

insanda 250-400 nm.dir. Granülleri; bOyOk, polimorf, çentikli veya kalp 

şeklindedir ve elektron yoğundur. Sıçanlarda ise granüller 150-200 nm. 

boyutta ve yuvarlaktır. Endoplazmik retikulum kısa profilli ve dilatedir. 

Golgi bol veziküllüdür. Sıçanlarda olgun granüller farklı elektron yoğunluk

ta görOlebilir. İnsan kortikotroplrı oval, sıçanların ise polimorf şekilli ve 

uzantılıdır. İnsan ACTH hücreleri E.M. da somatotroplarla karıştırılabilir. 

KROMOFOBLA.R: I.M. da sitoplazmaları kromofillerdeki tarzda 

bilinen boya reaksiyonlarına cevap vermeyen hücreler kromofob olarak 

isimlendirilir. Ancak I.M. da dahi bu hücrelerin sitoplazmalarında bilinen 

boya metotlarıyla beklenilenin dışında reaksiyon veren küçük granüller göz

lenmiştir. 

Bu hücreleri iki kategoriye ayırmak mümkündür: 

a) Bu gruptakilerin hiç salgı yapmadıkları düşünülmektedir. 
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Diğer hipofiz hücrelerinin tanımlarına uymazlar ve sitoplazmalarında deği

şik renkte granUllere rastlanır . 

b) Bunlar amorf görünümdedirler. Bir fonksiyon sonrası bu görü

nümü aldıkları düşünülmektedir. 

Kromofoblar az sitoplazmalı, yuvarlak veya poligonal hücreler

dir. Rutin preparatlarda sınırları görülemez. Kromofobların kromofillere 

dönüştükleri düşünülmektedir. Bunlar rezerv hücreler olarak kabul edilir

ler ve şef hücreler veya C hücreleri olarak da isimlendirilir. Kromofobla

rın bir tipi olarak kabul edilebilen; 

Foliküler hücreler: Yıldız şeklindedirler. E.M. unda terminal bar

larla tutunmuş uzantılı hücreler olarak görülilrler. Uzantılarıyla asinus 

veya folikül yapan bir şebeke meydana getirirler. Glandular hücreler bu 

foliküllerin içinde yerleşmiştir. Epitel yal karakterdedirler. devamlı bir 

bazal membranları bulunmaz. 

Sitoplazmaları azdır. Oval geniş nukleusludurlar. Nukleus kroma

tinden fakirdir. Sitoplazma bol ribozom içerir. İmmatür hücrelere benzer

ler. Hüc.re gövdeleri veya uzantıları birbirine Z.Occludens, Z.Adherens ve 

Desmozomlarla tutunur. Freeze- fracturing yöntemi ile bu hücrelerin birbi

rine değdikleri noktalarda bol miktarda Gap Junctiona rastlanmıştır. Bu 

Gap Junctionlar yer yer bir plak oluşturacak: bolluktadırlar. Glandular hüc

relerde Gap Junctiona rastlanmaz, sadece diğer bağlantı kompleksleri mev

cuttur. Ayrıca ön hipofizde direkt bir innervasyon sistemi de bulunmamak

tadır. Glandular hücrelerin uyarıları bu hücreler yolu ile aldıkları düşünül

mektedir. 

Foliküler büreler bol mikrovilli ve silya içerirler. Bazı araştırıcı

lar, bu hücrelerin kök hücreler olduklarını da öne sürmüşlerdir. 

PARS TUBERA.LİS: İnfundibular sap çevresinde çerçeve oluştu

ran hücrelerce meydana getirilir. Çok sayıda kan damarını çevreleyen lon

gitudinal dizilmiş, hücre kordonları veya gruplarından oluşmuştur. Superi

or hipofizer arterlerin sonları buradadır. Hipofizer partal sistemin başlan· 
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gıcı da burasıdır. Morfolojik görünüm açısından P.Distalisten farklı hücre 

kordonları şeklindedir. Küçük foliküller amorf bir madde ile doludur. Bun

lar hücrelerle sınırlandırılmıştır. Burada asidofil, bazofil ve kromofob hüc

relere rastlanır. 

Hipofiz fonksiyonuna katılıp katılmadığı bilinmemektedir(16). 

İmmunohistokimya ile P.tuberaliste gonadotrop hormon iceren hücreler de 

gözlenmiştir. Adenohipofize ait hücrelere posterior lob ve faringeal hipo

fizde de rastlanır. 

Pars intermedia: İnsanda Pars İntermedia iyi gelişmemiştir. 

Endokrin açıdan önemsizdir. Basit yapıdadır. Anterior ve posterior lob ara

sında uzanır. İçi kolloid dolu kübik bir epitelle çevrili birkaç oyuktan mey

dana gelmiştir. Bu kolloid içeren yapı P.Anteriorun P.İntermedia'ya bakan 

bölgesinde de gözlenir. 

PARS DİSTALİS'İN HİSTOFlZYOLOJİSİ 

Growth Hormon (Büyüme Hormonu): Mol.ağ. 21.700, 191 amino 

asit içerir. Düz zincirlidir. Uzun kemiklerin epifizeal kıkırdakları üzerine 

etkilidir. Bu etkisi direkt değildir. Epifizeal kıkırdaklar üzerine rol oyna

yan somatomedin adı verilen bir peptidin böbrek ve karaciğerden üretilme

sini sağlar. 

Prolaktin: Mal.ağ. 22.500, 198 aminoasit içerir. Meme bezlerin

den süt salgılatır. Ayrıca meme gelişiminde rol oynar. Kadına ait davranış

ları kontrol eder. Erkekteki rolü kesin bilinmemektedir. Diğer hormonlar

la sinerjizm sağlar. 

FSH: Mal.ağ. 32.000, 236 aminoasit içerir. Glikoprotein yapıda

dır . Ovaryumda folikül gelişimini sağlar. Testiste spermatogenezi stimüle 

eder. 

LH: Mal.ağ. 30.000'dir. 2 zincirlidir. 1. si 96, 2. si 119 aminoasit

ten oluşmuş bir glikoprotein hormondur. Yumurda hücresinin olgunlaşması

nın sonlanmasından, graaf folikülü oluşumu ve ovulasyondan, korpus lute

umun gelişmesinden sorumludur. Testiste interstisyel hücreleri androjen 
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salınımı için uyarır. 

TSH: Mal.ağ. 26 .000 olan bir glikoprotein hormondur. Tiroid hor

monlarının sentez ve salınımını stimüle eder. Deney hayvanlarında Tirotro

pin preparatlarının ekstrat iroidal etkileri de gösterilmiştir. 

ACTH: Mal.ağ. 4500'dür. 39 aminoasitten oluşur. Kortikosteroid 

oluşumunu uyarır. Ayrıca seks hormonları yapımında da etkilidir(5, 6, 27, 

32, 46, 59, 82, 85, 100, 105, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 123, 134, 135, 

136, 146). 

HİPOFİZİN PATOLOJİSi 

Hipofiz tümörlerinin büyük çoğunluğunu hipofiz adenomları oluş

turur. Adenohipofizdeki patolojik oluşumlar daha çok dolaşımsal bozukluk

lar sonucu meydana gelirler. Bu adenohipofzi kanlanamaması olayı sık sık 

diabetes mellitus, t ravma sonrası, serebrovasküler kazalarla artış beyin 

basıncı, epidemik hemoraj ik ateş gibi durumlarla birlikte görülür. Adenohi

pofiz kanlanamaması hipofiz sapının sıkışması veya kopması sonucunda 

gelişebilir. 

Gebeliğin sonuna doğru ön hipofizin iskemik nekroza eğilimli 

olduğu görülür. Çünkü erkeklerde ve doğum yapmayan kadınlarda şokun 

nadiren adenohipofiz kanlanamamasına yol açtığı görülür. Bunun nedeni 

bilinmiyor. 

Hipofiz tümörleri kranyum içi tümörlerin % lO'unu oluştururlar. 

Kranyofarinjioma Ratke kalıntısından gelişir, beningdir ve hormon üret

mez. Bazen hiperprolaktinemi görülür. 

Primer karsinomlar, daenohipofiz hücrelerinden kaynaklanırlar. 

Ndairdirler. Sekonder tümörler, hipofizdeki metastazlar genellikle ilerle

miş kanserli vakalarda gelişir. 
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Hipofir. adenomları: 

Daha önceleri asidofil, bazofil ve kromofob gibi gruplara ayrılı

yorlardı. Ancak bu doğru olmayabilir .Bugün immunositokimyasal, elek

tron mikroskopik ve endokrinolojik incelemelerle şu hipofiz adenomları 

sayılabilmektedir. 

1- Somatotrop adenomlar; Growth hormon (büyüme hormonu) 

üreten adenomlardır. Klinik olarak akromegali ve jigantizm ile birlikte 

görülürler. Asidofilik görünen yoğun granüllü ve dağnıkı granüllü kron o fob 

görünen iki tipi vardır. 

2· Laktotrop adenomlra; semptomatik hipofiz tümörlerinin % 

30'una yakın bir bölümünü oluştururlar. Endokrinolojik olarak aktiftirler. 

İki morfolojik tipi vardır. Bunlrada hiperprolaktinemi mevcuttur. İnce yapı

sal durumlraı da mammosomatotrop adenomlara benzeyen laktotrop ade

nomlar Ulmöral bir görüntü vermezler. Çoğunlukla tüm prolaktin hücre 

adenomları dağınık granüllüdür ve Golgi bölgesinde daha kuvvetli immun 

reaksiyo·n verirler. Tümör ince yapısı çok karakteristiktir. Poliedral hücre

lerdir. Nukleus oval veya hafif düzensizdir. Granüllü Endoplazmik Retiku

lum iyi gelişmiştir. Sık sık Nebenkern formasyonu oluşturur. Saçılmış gra

nüller büyük, polimorf ve çok sayıdadır. Golgi iyi gelişmiştir. Sık sık sinü

soidlerden uzak ekstrasellüler alana ekzositoz görülür. 

Prolaktin üreten adenomların tedavisinde dopaminerjik agonist

ler ve bromokriptin ônemlidri. Bromokriptin prolaktinoma hacmini gerile

tir. Hücrelerin ultrastrüktürünü dahi etkiler. Etkisi doz ve süreye bağlıdrı. 

3- Mikst adenomlar: Somatotrop ve laktotrop salgılarlar. Akro

megalili kişilerin % 40'ında durum böyledir. 

4- Asidofil kök hücre adenomları: Histolojik olarak kromofob

durlar. Sitoplazmaları mitokondri birikiminden dolayı asidofiliktir. 

5- Mammosomatotrop adenomlar: Tipik akromegali ve hafif pro

laktinemi tablosu sergilerler. Tek tip ve çift hormon salan büyük hücreleri 



14 

mevcuttur. Sekret granüller ipleomorf ve büyükür (2000 nm. kadar olabi

lir) . 

6- Kortikotrop adenomlar: Cushing hastalığı ile birlikte görülür-

ler. 

7- •suskun• kortikotrop adenomlar: Klinik olarak Cusbing semp

tomları verirler. Hiperprolaktinemi ile birlikte görülürler. 

8- Tirotrop daenomlar: Nadirdirler. Uzun süreli primer hipotiro

idi veya yeterli tedavi edilmemiş hipotiroidi vakalarında görülürler. 

9- Gonadotrop adenomlar: Bu tümör tipinin ayrımlanması güç

tür. lmmunositokimya ve elektron mikroskopu ile ayrımlanabilir. 

10- Boş hücreli adenomlar: Kromofobiktirler. İmmunositokimya 

için tüm hücrelre için negatif reaksiyon verir. 

11- Çok hormonlu adenomlar: Hücrelre asidofiliktir ve birden 

fazla hormon üretirler. Çoğunlukla da GH-PRL, GH-TSH, PRL-TSH gibi 

çift hormon üretildiği görülür( 44,59,60, 77). 

HİPOFİZ HÜCRELERİNİ İNCELEME TEKNİKLERİ 

Adenohipofizin hücrelerinin I.M. ve E.M. da ayrımlanması konu

sunda şunlar söylenebilir; I.M. da 1980'li yıllara kadar hipofiz ön lob hüc

relerinin ayrımlanmasında çeşitli boya teknikleri kullanılmıştır. Bunlardan 

en bilinenleri Herlant tetrachrom, alcian blue-PAS-Orange G ve Brooks 

teknikleridir. Bu teknikler bugün hala kullanılmaktadır. Pasteels seri kesit

lere otoradyografi ve Herlant tekniğini ard arda uygulayarak, I.M.daki Her

lant tekniğinin doğruluğunu göstermiştir. B.M. da ise hücre tiplerinin 

ayrımlanması 1970'1i yıllara kadar hücrelerin granül büyüklüklerine göre 

olmuştur. Bu arada Mikami E.M.nun plastik seri kesitlerine I.M. teknikle

ri uygulayarak hücrelerin l.M. daki yerlerinden E.M. da yararlandı. Daha 

sonraları ise E.M. na PAP (Peroksidaz-antiperoksidaz) tekniği uygulandı. 

Ayrıca alınan seri plastik kesitlere I.M. için PAP tekniği uygulanarak hüc

relerin I.M. düzeyinde de ayrımlanmaları sağlandı. Son yıllarda "Revers 

Hemolytic Plague Assaya tekniği hücrelerin popülasyonlarının değişimleri

nin ve subpopülasyonlarının incelenmesinde yararlı olmuştur. Bugün hipo

fiz hücrelerinin tiplerinin ve bu tiplerin morfolojilerinin incelenmesinde 
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•immunogold" yöntemi kullanılmaktadır. Sekretuvar aktiviteyi inceleme açı

sından ise "in situ hibridizasyon" tekniğinden yararlanılmaktadır. Halen 

kullanılan tekniklerden dolayı asidofil, bazofil ve kromofob tarzında bir 

sınıflama önemini yitirmesine rağmen patolojide kullanılmaktadır . Günü

müzdeki tekniklerle Pars distaliste 5 tip hücre bulunmuştur. Buna karşın 

buradan 6 tip hormon salındığı bilinmektedir(S,67,71,88,106,107,131). 

PROLAKTİN 

Adenohipofiz hormonları içinde en yaygın biyolojik aktivitesi 

olandır. Değişik omurgalı türlerinde 85 farklı etkisi sayılmıştır. Memeliler

de laktasyonun nedeni olduğu bilinmektedir. Göçücü balıklarda osmoregü

lasyonda önemlidir. 

PRL geni 6 nolu kromozom üzerindedir. Serumdan PRL ayrım

lanmasında çift antikorlu RİA sistemi kullanılır. Monoklonal antikorlarla 

izoformları ayrılabilir. Dokulardaki varlığının anlaşılması için önceleri bio

assay deneyleri kullanılırdı. Bugün in situ hibridizasyon tekniği kullanıl

maktadır. Ayrıca dokudaki hormon mRNA'sının boyutu elektroforezle 

ayrımlanabilir. 

Hlpoflı prolaktlnl 

Gebeliğin 8-10 haftalarında hipofizde PRL ve OH salan hücre

ler farkılaşır. Çünkü median eminens ile ön hipofiz arasındaki damarsal 

birleşim 11. haftada olmaktadır. Gebelik esnasında artan PRL miktarı 

gebeliğin sonunda normal değerlerine ulaşır. 

Sıçan PRL'i insan PRL'ine identiktir. PRL salan hücreler hipofi

zin en son görülen hücreleridir. PRL, GER membranlarındaki ribozomlar

da sentezlenir. Golgiye taşınır. Burada glikozile edilir, sekret granüllerine 

paketlenir. Granül içinde konsantre ve el·ektron yoğundur. Sonra granüller 

füzyonla granül boyutunu arttırır. Büyük boyutlu granüllerin depo granülle

ri oldukları ve bu olayın bir olgunlaşma süreci olduğu kabul edilir. 
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Desidual PRL: Koryonik mammotropin desiduada sentezlenir. Bu 

hipofiz PRL'i gibi depolanmaz. Bromokriptin ve TRH'dan etkilenmez. 

Ektopik PRL: PRL mRNA'ları sıçanda lenfositlerde, kalpte, böb

rekte, sürre nal, ovaryum, meme guddesi, prostat ve tim usta gösterilmiştir . 

Vücut Sıvılarındaki PRL: PRL serebrospinal sıvıda bulunmuştur. 

İnsan sütünde mevcuttur. Semende ve ovaryum folikül sıvılarında bulun

muştur. 

SEKRESYONUNUN DÜZENLENMESİ 

Flz.yolojik Durumlar 

Normal diürnal sekresyonu, PRL diğer hipofiz hormonları gibi 

episodik salgılanır. Uyku esnasında sekresyonu artar. Sekresyon günde 

4- 11 pik yapar. 

Menstrual siklus sırasındaki sekresyon: Püberte sonrası kadındaki 

PRL, erkekte ve püberte öncesi kadındakinden yüksektir. Bu da östrojenle

rin yüksek seviyeleri ile paraleldir. PRL salınımı mideyle de pik yapar. 

Desidual PRL ise luteal fazın sonuna doğru artar. 

Gebelik ve Laktasyon Sırasındaki Sekresyon: İlk üç haftada artmaya 

başlar gebelik sonuna doğru 10 katına ulaşır. Bu da yüksek gestajenlerle 

paraleldir. Gebelik sonrası geri dönüşür. 

Diğer Uyaranlar: 

Östrojenler: Serum PRL seviyelerini insan dahil birçok memelide 

östrojenler kontrol ederler. Östrojenlerin P~L hücreleri üzerindeki etkile

ri çeşitlidir. Bunlar arasında gen transkripsiyonu, hücre farklılaşması ve 

nöroendokrin düzenleme bulunur. 
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Östrojenle r ovaryumdaki foliküllerde kolesterolden sentezlenir. 

Östrojen sentezi hipofizde FSH tarafından kontrol edilmektedir. İnsan 

östrojenlerinin başlıcası 17,8-östradiol ovaryumun ana sekret ürünüdilr. 

Östrojenler ovaryum, plasenta ve sürrenaller dışında, karaciğer, iskelet 

kası, yağ doku ve saç foliküllerinde de sentezlenir. Östrojenlerin başta 

meme, uterus, vagina ve hipofiz olmak üzere birçok dokuda reseptörleri 

bulunur. 

TRH: PRL hücreleri üzerindeki TRH reseptörleri yolu ile PRL 

gen ekspresyonunu indükler. Hipotirodide gelişen galaktore tiroid hormo

nu uygulanması ile ortadan kalkar. 

VIP (Vasoactive intestinal peptide) : Dopamin yokluğunda ve var

lığında P RL salınımını stimüle eder. 

Serotonin: P RL salınımını düzenler. Hipofiz üzerinde direkt etki-

si yoktur. 

Oksitosin: Süt emme uyarısına yanıt olarak oksitosin ve PRL 

artar. 

Bombesin, Substance P, nörotensin, endojen opioidler, histamin 

ve melatonin PRL salınımını stimüle ederler. 

PRL Salınımını İnhibe Eden Faktörler: 

Dopamln {DA) 

Hipofizin hipotalamustan bağıntısı kesildikten sonra da uzun 

süre PRL sentezine yüksek seviyelerde devam ettiği görülür. Adenohipofi

zin diğer hormonları böyle değildir. Bundan hipotalamus üzerindeki inhibe 

edici etkisi anlaşılır. Hipotalamik bir nörotransmitter olan Dopamin medi

an eminense de bulunan bir katekolamindir. Hipofizer portal sistemde yük

sek konsantrasyonlarda bulunur. 
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MSS'de düzeni ve fonksiyonu farklı olan birkaç dopaminerjik yol 

vardır. Bunlardan biri tuberinfundibular dopaminerjik sistem {TİDA) PRL 

sistemini başlıca re güle eden sistemdir. Bu nöronların uçları median emi

n ense de bulunur. Anterior loba direkt bağlantıları yoktur. Dopamin, hipo

fizer portal sistem aracılığı ile adenobipofize gelir. TİDA nöronlarının 

uçları median eminensedeki uçların % 35'idir. 

Dopaminin bir seri izoreseptörQ vardır. D1, D2, D3, D2 tipi hipo

fiz hücrelerinde bulunur. D2 miktarı önhipofize gelen DA ile düzenlenir. 

Ve östrojenlerde de azaltılır. 

PRL ekzositozla salınır. PRL sekresyonu bu kısa feed- back hal

ka ile sağlanır. Çünkü ayrıca bir düzenleyici hedef hormonu yoktur. 

GABA: 

Median eminensde GABAerjik tuberioinfundibular sistem uçları 

bulunur. GABA'da PRL salınımını inhibe eder. 

Diğer PIF'ler GAP ve a -MSH'dır. Bunlarda median eminens 

aracılığı ile etki gösterirler. 

Prolaktinin etkileri 

Reseptörleri 

Spesifik PRL reseptörleri meme, KC, böbrek, adrenal, ovaryum, 

testis, prostat, seminal vezikül, hipotalamus, koroid pleksus, pankreas ada

cıkları, lenfoid dokular ve periferal kan mononüklear hücrelerinde bulu

nur. Östrojene yanıt olarak reseptör miktarı artar. 

PRL reseptörüne bağlandıktan sonra hormon reseptör kompleksi 

Golgi, lizozomlarda izlenmiştir. Hormon lizozomlarda degrade olur. 
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Sıçan ovaryumunda PRL reseptörleri gösterilmiştir. 

Reprodüktif Etki 

Çalışmalardan PRL osmoregülasyon, büyüme gelişim gibi temel 

etkileri olabileceği anlaşılmıştır. 

Erkekte: PRL reseptörleri testis leydig hücreleri, prostat ve vezi

küla seminaliste bulunmuştur. PRL leydig hücreleri üzerindeki LH resep

törlerini devam ettirir ve böylelikle testosteron düzeyleri korunur. 

Dişide: Ovaryum fonksiyonlarının değişik evrelerinde türlere 

göre farklı etkiler gösterir. Sıçanda korpus luteumdan progesteron sentezi

nin stimülasyonunu gerçekleşt irir. İnsanda bu olay yalnız PRL tarafından 

sağlanmaz. 

Meme: PRL laktasyon için gereklidir. Bromokriptin uygulaması 

laktasyonu inhibe eder. 

Amniotik sıvı ve myometriumda sentezlenen PRL' nin fizyolojik 

fonksiyonu bilinmemektedir. Amniotik sıvıdaki PRL, osmoregülasyonla ilgi

li olabilir(16, 29, 54, 80, 91, 105, 118, 120, 126, 133). 

ÖSTROJENLER 

Östrojenlerin PRL, salgılayan hücre sayısını arttırdıkları ve pro

laktinomayı indükledikleri bilinir. Bunun yanında mammosomototrop yüz

desini de arttırdıkları ileri sürülmüştür. 

Östrojenler hipotalamik dopamin sekresyonunun akut süpresyo

nunu indüklerler. 

Nonsteroidal östrojenlerin başında Dietilstilbestral (DES) gelir. 

DES karaciğerde metabolize olur ve safra yolu ile atılır. Karsinojenik etki

si yoktur ancak proliferasyonu indükler. DES ve diğer sentetik ôstrojenler 

gebelikte vajinal proliferasyonu arttırırlar. Deri, mukus, membranlar ve 
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gastrointestinal sistemde iyi absorbe edilirler. Eldivensiz kontaminasyonu 

jinekomastiye neden olur. DES kullanım açısından da en iyi preparattır, 

östrojenler içinde yan etkisi en azdır ve çabuk inaktive olmaz. 

Menopozda, atrofik vaginitiste, gebelikte, dismenorede, uterus 

hasarlarında, over gelişim bozukluklarında, kalp hastalıklarında, akne teda

visinde, hirsutizmde, osteoporozda, meme hastalıklarında, doğum sonrası 

laktasyonun süpresyonunda kullanılır. 

Östrojen Etki Mekanizmaları: 

Östrojenler kan yolu ile tüm dokulara diffüze olabilir ve bu doku

lardaki östrojen reseptörleri aracılığı ile etki gösterirler. Hedef dokularda 

bu dokulardan östrojenlerin ayrılmasını engelleyen yüksek afiniteli östro

jen bağlayan proteinler bulunur (Şekil 1). 

Östrojen Reseptörleri: 

Östrojen reseptörleri (ER) sukroz gradienti 8s olan sitozal prote

inlerdir. Nuklear ER'leri ise SS'te sedimente olurlar. Nukleusta bulunan 

reseptörlerin sitozolik reseptörlerin alt ünitesi olup olmadıkları çelişkili

dir. Çünkü sitozolik ER'leri 4S'ten oluşan iki alt üniteye ayrılabilir. 

Hedef hücreye giren östrojen reseptörle birleşir ve alt üniteleri

ne ayrılır. Sonra östrojen, östrojen reseptör kompleksi nukleusa geçer. 

Nukleusta 5S'e transforme olur. Nukleusta kompleksin gen düzeyindeki iliş

kisi S saat sürer. Reseptör kompleksinin DNA'daki G-C bölgelerini tanıdı

ğı bilinmektedir. Aktinomisin D bu ilişkiyi engeller. DNA'dan ayrılan 

östrojen, östrojen reseptör kompleksi dağılır. Veya tekrar sitozole geçer. 

Bu çelişkilidir. Bazı araştırıcılar reseptörün ligandla bağlanmak için tekrar 

sitozole geçtiğini ileri sürerken, bazıları nukleusta liganddan ayrıldıktan 

sonra dağıldığını ve sitozolde tekrar sentezlendiğini ileri sürmektedirler. 

Ancak nukleusta boş 5S nuklear reseptörlerine rastlanmıştır. Özellikle 

meme kanseri vakalarında nukleusta bol miktarda boş ER izlenir. 
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Yine bazı araştırıcılar reseptörlerin 4S'ten SS'e transformasyonu

nu sitozolde, bazıları da nukleusta gerçekleşt iğini ileri sürmektedirler. Son 

yıllarda monoklonal ve poliklonal antikorlar yardımıyla nukleus ve sitozol

de boş ER'leri gösterilebilmektedir. 

Östradiol, transforme olmuş reseptörden daha zor ayrılır. Resep

tör kompleksinin nukleustan ayrılması yüksek afiniteli proteinler tarafın

dan engellenir. Tamoksifenin metaboliti olan 4- hidroksitamoksifenin 

transforme olmuş ve olmamış reseptörden ayrılması aynıdır . Molibdat iyon

ları reseptör transformasyonunu engeller. 

Östrojen, antiöstrojen ve poliklonal antikorların ER'lerine bağ

lanma yerleri ayrıdır (Şekil 2). 

Ôstrojen 

Ugand 
baaıanması 

Ugand 
ba~lanması 

Boş reseptör 

M noohldroksitamoksifen 
Boş reseptör 

Aktivasyon 

Kompleks formasyonu le; aktivitetin 
gelişmesi 

Şekil 2. Östrojen ve tamoksifenin reseptöre bağlanma modelleri 

Ligand 
yerleşmesi 

Tamoksifenin ER dimerizasyonunu engellediği bilinmekte

dir(52,78, 141). 
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BROMOKRİPTİN 

Bromokriptin kanda PRL seviyelerini düşüren, dopamin reseptör 

agonisti bir ergot türevidir. Hiperprolaktinemi ile birlikte görülen ameno

re galaktore ve hipofiz tümörlerinin tedavisinde en etkili ilaç olarak gelişti

rilmiştir . Damarlar üzerinde az toksik etkilidir. 

Etki mekanizması 

Ergot alkaloidler dopamine çok yakın bir yapıya sahiptirler. 

Dopaminin başlıca etkisi dopamin {DA) reseptörlerini etkili bir şekilde 

uyarmaktır. Otonomik sinir sisteminde dopamin norepinefrinin başlıca pre

kürsörüdür. Ana merkezi sinir sisteminde dopamin bir nörotransmitter 

veya hipotalamik, hipofizer, nigrostriatal, prefrontal ve medullar alanlarda

ki lokal bir hormondur. Bromokriptin ve dopamin reseptörlerini farklı 

şekilde etkiler ancak farklı dopamin reseptörleri üzerinde ortak etkileri 

vardır (Şekil 3 ). 
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Bromokriptinin PRL'i süprese eden dozları, Parkinson hastalığın

da kullanılan dozlarından 1 O kat azdır. 

Prolaktin Üzerine Etkisi 

Dopamin hipotalamustan salınır ve hipofizden salınan PRL'i inhi

be eder. Bromokriptinin etkisi de aynıdır. Ancak etkisi dopaminden daha 

uzundur. Laboratuvar hayvanlarında dopamin, hipofiz hücre bölünmesini 

geriletir ve insanda PRL üreten ve OH üreten hipofiz tümörlerinin boyutu

nu küçültür. Hiperprolaktinemi, ovulasyonun bozulması ve amenoreya yol 

açabilir. Normal kişilerde bromokriptinin S-7,S mg'lik bölünmüş günlük 

dozları luteal fazda etkili olur. Ancak bu FSH, LH ve östradiolu etkilemez. 

Böylelikle hiperprolaktinemide fertilite sağlanabilir. 

Hareket Üzerine Etkisi: 

Hiperprolaktinemide ve akremegalideki bromokriptinin etkileri, 

hipofiz dopamin reseptörlerinin direkt stimulasyonundan dolayıdır. Ama 

Parkinson hastalığındaki motor etkileri ilacın ve onun metabolitlerinin nig

rostriatal dopamin nöronları ve onların reseptörleri üzerinedir. 

Bromokriptinin düşük dozları hareketi etkilemez. 

Bromokriptinin presinaptik ve postsinaptik etkileri Parkinson 

hastalığında önemlidir. Eğer nigrostriatal dopamin depoları gerilemişse ve 

postsinaptik dopamin reseptörleri etkilenmemişse bromokriptin tedavisine 

cevap alınır. Parkinsonlu kişilerde serebrospinal sıvıdaki dopamin metabo

liti homovanilik asit konsantrasyonları bramokriptin uygulaması ile düşer. 

PRL üreten ve OH üreten hipofiz hücrelerinin presinaptik dopa

min reseptör komponentleri eksik olabilir. Bu durumda ilaca yanıt yoktur. 
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Klinik Kullanımları 

Dolum Sonrası Laktasyon: Doğum sonrası laktasyonu bromokrip

tin önler. Eğer normal dozlarda 2- 3 hafta verilirse süt üretiminde norma

le dönüş görülür. Laktasyonun inhibisyonu konusunda deneyler bromokrip

tinin östrojenlerden üstün olduğunu göstermiştir. Östrojenlerin laktasyonu 

inhibisyon mekanizmaları farklıdır ve PRL seviyelerini düşürmezler. Bro

mokriptinin vasküler tromboz riski de daha azdır. 

Galaktore: 

Bromokriptİn fizyolojik laktasyonun yanında patolojik laktasyo

nu da baskılar. Hiperprolaktinemili kişilerin % 80'inde laktasyon görülür. 

Bazen yüksek dozlarda kullanımı gereklidir. Tedavi durdurulduğunda 

hiperprolaktinemi ve galaktore tekrarlar. 

Kısırlık: 

Hiperprolaktinemi nedeniyle görülen kısırlıkta bromokriptinin 

PRL'i düşürmesi ile fertilite sağlanır. Polikistik over sendromlu kişilerin 

% 20'sinde PRL seviyeleri yüksektir. Bu bromokriptinle baskılanabilir. 

Bromokriptin infertil kadınlarda görülen kısa luteal fazı normale dönüştü

rür ve progesteron sentezini düzenler. 

PRL salan adenomlar: 

Otopsilerin % 9'undan fazlasında görülür. PRL salan adenomlar 

hipofiz adenomlarının en yaygın görülenidir. PRL salan adenomlara cerra

hi yaklaşım diğer hormonlarla zıt durum oluşturur. Mikroadenomların çıka

rılması iyi sonuç verse de cerrahi öncesi bromokriptin uygulaması tüm ade

nomlar için yararlı olmaktadır. Işın tedavisi yararlı olmayabilir. Bromokrip

tin uygulaması gonadotropinlerle zıtlaşmaz ve fertilite sağlanabilir. Ancak 

prolaktinomaların gerçek histolojileri tam anlaşılamamıştır. Bromokripti

nin bu tümörlerin büyümesini gerilettiği kesindir. 
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Bromokriptin ve Gebelik 

Hipofiz gebelikte büyür. Bromokriptinin bazı kadınlarda etkili 

olduğu görülmüştür. Östroj en içeren kontraseptifle rin kullanımı gebeliği 

önler ancak PRL salan hücreleri de stimille etmektedir. Bromokriptin gebe

lik tespit edildiğinde kesilmelidir. 

Meme Hastalıkları: 

PRL'in yüksek seviyelerinin görüldüğü durumlarda bromokriptin 

etkili olur. Ancak PRL süpresyonunun etkili olmadığı durumlar mevcuttur. 

Akromegali: 

Bromokriptinin akromegalide tek başına kullanıldığı bildirilmiş-

tir. 

Parkinson Hastalığı: 

Bromokriptinin dopaminden daha iyi bir DA reseptör uyarıcısı 

olduğu ileri sürülmüştür. 

Metabolizması 

Bromokriptin 2,5 mg.lık tabletle metan sülfonat (mesilat) olarak 

kullanışlıdır. Son zamanlarda L ( - ) polilaktik asit ile birleşik mikrosferler 

şeklinde hazırlanarak uzun etkili depo formu şeklinde (Parlodel LA) piya

saya sunulmuştur . Kullanım kolaylığı yan etkilerinin azlığı açısından daha 

tercih edilir. 

Bromokriptinin beynin birçok alanlarına iyi peretreolduğu söy

lenmiştir. Oral formu gastrointestinal kanalda iyi absorbe edilir. 

Bromokriptin karaciğerde mikrozomlarda metabolize olur. Atı-
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lım safra yolu iledir. En az 30 atılım ürününe metabolize olduğu bildirilmiş

tir. Alınan tek bir dozun S günde % 70'inin metabolize olduğu, % 6 -7 

sinin ise metabolize olmadan atıldığı bildirilmiştir(84,94). 

ANTİÖSTROJENLER 

Klinikte uzun zamandır kullanılmaktadırlar. Başlangıçta oral 

kontraseptifler olarak piyasaya sürülmüşlerdir. Klomifen ve Nolvadex ovu

lasyonun önceleri indüksiyonu için kullanılmıştır. 

Beatson ilk kez bu preparatın meme kanserli kişilerde tedaviye 

cevap oluşturduğunu gösterdi. Burada meme kanserli kişilerin bir kısmının 

tedaviye cevap verdiği görülmüştür. 

Antiöstrojenlerin içinde yan etkileri en düşük olanı tamoxifen

dir. Tamoxifen hormon sentezini in hibe etmenin yanında tümör büyümesi

ni de inhibe eder. 

İlk bulunan sistemik antiöstrojen MER 2S' tir. Bunu kloramifen, 

klomifen, nafoxidine, nitomifen ve tamoxifen izlemiştir. MER 25 güçlü bir 

antiöstrojen değildir. Tamoxifenin meme kanseri tedavisine başarılı girişi 

ve en az yan etkili oluşu, onun yapı- aktivite ilişkilerinin araştırılmasında 

yardımcı olmasına neden olmuştur. Bunun yanında tamoxifenin metabolitle

rinin ER'lerine bağlanma afinitesi ana bileşikten fazladır. 

Antiöstrojenler iki grupta incelenir: 

1- ER'lerinden hızlı disosiye olan östrojenler antiöstrojenik 

özelliktedir. DMS buna bir örnektir. Kısa süreli etkisi antiöstrojenik özel

liktedir. 

2- Trifenilen türevleri: Bunların çoğu ER için düşük bağlanma 

afinitesi gösterir. Birbirlerine çok benzerler yan zincirlerindeki alkilamino

etoksi grubu yer değiştirir. Bu ekin pozisyonuna göre de antiostrojenik 
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özellik artar. 

Genel farmakolojlJerl 

Bir antiöstrojenin özellikleri overektomize veya immatür östodi

ol uygulanmış sıçan uterusunda geliştirilen vaginal kornifikasyon üzerine 

inhibisyon derecesi ile belirlenir. 

Nonsteroidal antiöstrojenler; farklı türler üzerine farklı target 

dokularda etkileri farklıdır. 

Antiöstrojenlerin cis ve trans izomerleri birbirinden farklı etki 

gösterir. Klomifenin cis, tamoksifenin transizomeri antiöstrojenik özellik

tedir. Tamoksifenin cis izomeri ise östrojenik özelliktedir. 

Trifenilenlerin hidroksile izomerleri güçlü antiöstrojenlerdir 

ancak solüsyonda sabit değildirler. Tamoksifenin bir metaboliti olan 4- hid

roksitamoksifen tamoksifenden çok daha güçlü bir antiöstrojendir. Ancak 

ömrü kısadır. 

MER 25 tüm türlerde antiöstrojen etkilidir ancak etkisi zayıftır. 

Metabolizma: 

Tamoksifenin metabolitleri safrada bulunur. Ancak tekrar geri 

emildikleri gözlenmiştir. Tamoksifen önce N-desmetiltamoksifene daha 

sonra 4-hidroksitamoxifere metabolize olur. 

Antiöstrojenler insanda serumda ve metabolitleri çalışılarak hay

vanlarda ise radyoaktif işaretli antiöstrojenler kullanılarak araştırılır. 

Tamoksifenin yarı ömrü 7, N-desmetil tamoksifenin 14 gündür. 

Bu yüzden dokularda zamanla birikebilir. 
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Tamoksifenin KC'de mikrozomlarda metabolize olduğu, civcivde 

radyoaktif işaretli timidinle gösterilmiştir. 

Etki Modeli: 

Nonsteroidal antiöstrojenler, östrojenlerden daha basit bir meka

nizma ile çalışırlar. ER'lerine kabaca bağlanır ve reseptör dimerizasyonu

nu önlerler. 

Antiöstrojenik Etki: 

Östrojen stimülasyonuyla artan uterus ağırlığı in vitro antiöstro

jenlerle inhibe edilir. Antiöstrojenler in vivo olarak östrojen bağlanmasını 

inhibe ederler. Östrojenik etki devam ederken de bu böyledir. 

Yüksek dozda antiöstrojenler sıçan uterusunda ER miktarını 

azaltır. Tamoksifenin düşük dozları ER miktarını azaltmaksızın östrojenle

rin etkisini in hibe edebilir. 

Tamoxifen ONA polimeraz akÜvitesini azaltır ve hücre bölünme

si sırasında sentezlenen proteinlerin sentezini önler. 

Tamoksifenin çok düşük dozları kültürde S fazındaki hücre sayısı

nı azaltır. G1'deki hücreleri arttırır. Östrojen yokluğunda ise tamoksifen 

hücre ölümüne neden olur. 

Antiöstrojenlerin ER'lerine bağlandıkları bölgede kalmodülin 

bulunur. Kalmodülinin etkisini ve dolayısıyla hücre proliferasyonunu azal

tırlar. 

Tamoksifen tüm uterus üzerinde etkili olur. Endometriumun 

yanında; daha az olmak üzere miyometrium ve stromada etkilidir. 

Clark ve ark. uzun süre antiöstrojen uygulamasının sitozolik 

ER'lerini azalttığını bildirmişlerdir. 
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Antiöstrojen ve östrojen reseptör kompleksinin nukleusta bağlan

ma yerleri farklıdır. 

Antiöstrojenler, östrojenle stimüle edilmiş PRL sentezini, timi

din bağlanmasını, DNA sentezini inhibe ederler. Östrojene hassas hedef 

hücreyi oı fazında bloke ederler. 

Tamoksifen reseptör dimerizasyonunu engeller. Tamoksifen ER'

leri mekanizması dışında hipofiz adenomu hücrelerindeki hücre proliferas

yonunu azaltır(52,92, 140, 141). 
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AMAÇ 

Prolaktinomaların oluşum ve gelişmesinden hangi mekanizmala

rın sorumlu olduğu konusuna heniiz açıklık getirilememiştir. 

Öte yandan östrojen uygulamasıyla PRL salan hücrelerde meyda

na gelen değişikliklerin altında yatan mekanizma tam anlaşılamamıştır. 

Östrojenlerin iki tip PRL hücre popülasyonu ile ilişkilerinin daha fazla 

araştırılması gereklidir. 

Bromokriptinin, östrojen ve dopaminin PRL sekresyonu kontro

lündeki etkileşmesini araştırmada katkısı olacaktır. 

Tamoksifenin östrojenle uyarılmış PRL hücreleri üzerindeki etki

leri ile ilgili ultrastrüktürel çalışmaya rastlanmamıştır. Antiöstrojenik ajan

lar östrojen, PRL ve Dopamin arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasına yar

dımcı olacağından tamoksifeni de çalışmamızın kapsamına aldık. 

Tamoksifenin östrojenle indüklenmiş PRL hücreleri üzerinde 

Bromokriptinin etkisini arttırdığı bildirilmiştir. Ancak bu konuya da açık

lık getirecek ultrastrüktürel çalışmalar bulunmamaktadır. 

Biz sıçan hipofizinde östrojen indüksiyonunun her iki tip PRL 

hücresi üzerindeki etkilerini ve Bromokriptinin ve Tamoksifenin bu etki 

üzerindeki rolünü ışık mikroskopu, ultrastrüktür, immünositokimya ve hor

mon özellikleri sonuçlarını ortaya koyarak araştırmayı amaçladık. 
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MATERYAL VE METOD~~~~~~~~ 

Çalışmada t.ü. DETAM'dan temin edilen 120-150 gr ağırlıkta 40 

adet Wistar tipi albino ergin dişi sıçan kullanıldı. Hayvanlar deney süresin

ce 20-25°C ısıda ve 14 saat aydınlık, 10 saat karanlıkta bırakıldılar. Çeşme 

suyu ve standart hayvan yemi ile beslendiler. 

Deney süresince haftada bir kez ağırlıkları ölçüldü. 

8 sıçan kontrol (dokunulmamış) olarak ayrıldı. 

32 sıçana 200 µg/kg/ gün Dietilstilbestrol propionat (DES-Östro

genin-İbrahim Etem Kimya Evi T.A.Ş.) 11 hafta süre ile subkutan uygulan

dı. 

Dı : 8 sıçan DES kontrolünil oluşturdu. 

0 2 : 8 sıçana DES indüksiyonuna ek olarak 10. hafta başında 

uzun etkili bromokriptin (Long-acting Bromocriptine-

LaBr-Parlodel LA, Sandoz-Basel-İsviçre) tek doz halinde 

1 mg/kg intramüsküler olarak uygulandı. 
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0 3 : 8 sıçana DES indüksiyonuna ek olarak 10. hafta başından 

itibaren tamoksifen (Nolvadex, ICI Pharmaceuticals -

İngiltere) serum fizyolojikte çözündürülerek 1 mg/kg/

gün olmak üzere 15 gün süre ile oral olarak verildi. 

D4 sıçana DES indüksiyonuna ek olarak 10. hafta başında tek 

doz halinde 1 mg/kg LaBr intramüskUler uygulandı ve bu andan başlayarak 

1 mg/kg/gün tamoksifen 15 gün süre ile oral verildi. 

11 hafta sonunda tüm deney gruplarından Pentotal anestezisi 

altında alınan kan örneklerinden ayrılan serumlar RİA yöntemi ile PRL 

tayini yapılmak üzere -20°C'de saklandılar. 

Yine anestezi altında iken tüm hayvanlardan çıkarılan hipofizle

rin yaş ağırlıkları ölçüldü. Ve glandlar horizontal olarak ikiye bölündüler. 

Yarım hipofizler Işık Mikroskopik tetkikler için Bouin fiksatifine alındı

lar. Diğer yarım hipofizler ise, elektron mikroskopik tetkikler için dört 

parçaya bölündüler ve Milonig tamponunda hazırlanan pH: 7.4 % 2.5'luk 

Glutaraldehitte + 4 °C'de 2 saat fikse edildiler. 

1- IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMELER için Bouin solüsyonun

da fikse edilen doku örnekleri sonra parafin gömme ortamına alındı. Bu 

bloklardan elde edilen S µ'luk kesitlere; 

a) Rutin inceleme amacıyla Alcian Blue-Periodic Acid Schiff-0-

range O (AB-PAS-00) kombine boyama yöntemi uygulandı. 

AB-PAS-OG Boyama Yöntemi 

- Parafini giderilen kesitler distile suya indirilir 

- % l'lik asitli KMn04 solüsyonunda 2' oksitlenir. 

• % 2'lik sodyum metabisülfit solüsyonunda 2' bırakılır. 

- % 70'lik alkolde 5' yıkanır. 

- Alcian Blue solüsyonunda 45" boyanır. 
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- Çeşme suyunda 5' yıkanır. 

- Schiff reagent'da 15' bırakılır. 

- Yıkama solüsyonların da 3x5' yıkanır. 

- Çeşme suyunda 5' yıkanır . 

- Herlant's Orange O solüsyonunda 1 O' boyanır. 

- Distile su ile çalkalanır. 

- Doymuş Pikrik Asitle 1 O ' boy anır. 

- Distile su ile çalkalanır. 

- Suyu giderilen kesitler Kanada Balzam ile kapatılır. 

Sonuç: 

Asidofil 

Tirotrop 

Sarı, turuncu 

Turkuaz 

Gonadotrop: Magenta, kırmızı 

ACTH Magenta 

Kromofob : Açık mavi, açık sarı, açık pembe 

b) İmmunohistokimyasal inceleme için Peroksidaz-antiperoksi

daz (PAP) yöntemi uygulandı. 

PAP kiti Biogenex (Histogen PAP, 4600 Norris Canyon Road 

Swite 200, San Ramon, Ca 94583, USA) laboratuvarından temin edildi. 

Primer antikor olarak rabbit-antiProlaktin poliklonal antikor (Se

ralab, U .K) kullanıldı. 

Peroksidaı-Antlperoksidaz (PAP) Yöntemi: 

- Poly-L-Lysine ile kaplı tamlar Qzerine alınan kesitlerin parafini 

giderilir ve suya indirilir 

- % 3'lük H20 2 ile 10' muamele edilir. 

- PBS ile 3x2' yıkanır. O.OlM, pH:7.4 

- % 2'lik NGS (normal serum)'da 20' oda ısısında bekletilir. 
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- Kurulanan kesitler primer antikorda {1/2000), 1 gece + 4°C'de 

bekletilir. 

- PBS ile 3x2' yıkanır. 

- % 1 'lik işaretlenmemiş 2. antikorda 20' oda ısısında bekletilir. 

- PBS ile 3x2' yıkanır. 

- Peroksidaz-antiperoksidaz kompleksinde 20' oda ısısında bek-

letilir. 

- PBS ile 3x2' yıkanır. 

- % 3 H20 2 içeren asetat tamponu içine 1-2 damla AEC solüsyo-

nu katılarak hazırlanan karışımda 5-40' oda ısısında kontrol 

edilerek boyanır. Boyama sonunda PBS ile yıkanır ve gliserin-

jel ile kapatılır. 

2- Elektron Mikroskopik incelemeler için % 2.S'luk Millonig 

tamponunda hazırlanan Glutaraldehitle fikse edilen hipofiz 

parçalarından; 

a) Rutin E.M. pik inceleme için ayrılan 2 parça Millonig tam

ponunda hazırlanmış % l'lik OsO/te pH:7,4 +4°C'de 2 

saat fikse edildi. Yükselen alkol serisinde suyu giderilen 

parçalar Araldit gömme alındılar. 

Elde edilen bloklardan U.M.2 ve U.M.3 Reichert mikrotomunda 

alınan 1 µ'luk yarı ince kesitler Toluidin mavisi ile boyandı. 400-500 

A0 'luk ince kesitler bakır gridlere alındı. Kesitlerin Uranil asetat ve Kur

şun sitratla kontrastı arttırıldı. Daha sonra Carl Zeiss EM 9 S2 ve EM10 

Elektron mikroskoplarında incelendi. 

b) İmmunoelektronmikroskopik inceleme için ayrılan diğer 

iki parça ise OsO/te fikse edilmedi. Suyu giderilerek Aral

dit gömme ortamına alındı. Hazırlanan bloklardan elde 

edilen 1 µ 'luk yarı ince kesitler nikel gridlere alındı. Ve 

bunlara Protein A-Gold Yöntemi uygulandı{149). 

Primer antikor, tavşan-anti-Prolaktin poliklonal antikor 

(Sera Lab U.K) 

Protein A-15 nm gold (Seralab U.K)'dan temin edildi. 
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Protein A-Gold Yöntemi 

- Gridler % lO'luk H 20 2'de 10' bekletilir. 

- PBS' de 2x2' yıkanır. 0,01 M, pH:7.3 

- % 1 'lik Ovalbümin de (Albumin Sigma Chemical Co) 20' bekle-

tilir . 

- Tavşan-anti PRL (Sera Lab U.K) dilüsyon 1/1500, +4°C'de 1 

gece bekletilir. 

- PBS' te 4x5' yıkanır. 

- Protein A-Gold (Sera Lab U.K) ' da, dilüsyon 1/ 15, 1 saat oda 

ısısında bırakılır. 

- PBS'te 4x5' yıkanır . 

- Demineralize su ile 2x2' yıkanır. 

- Uranil asetat ve kur§un sitratta kont rast arttırılır. Gridler Carl 

Zeis EM 9 S2 ve EM 1 O Elektron Mikroskoplarında incelendi

ler. 

Prolaktin RİA: 

Sıçan Prolaktin RİA kiti IBL (lmmunobiological Laboratories, 

Gesellchaft fü r immunochemie und biologie. MBH-Osterstrasse 86. 

D-2000 Hamburg 20)'den temin edildi. 

Daha önce -20°C'de muhafaza edilen serumların PRL düzeyleri 

çift antikorlu RİA tekniği kullanılarak tayin edildi. 

Deneyde NIADDK (National Institute of Arthritis, Diabetes, 

Digestive and Kidney-Bethesda MD, USA)'da üretilen rat-PRL-RP3 refe

rans olarak kullanıldı. 

İstatistik İncelemeler 

Grupların Prolaktin RİA sonuçları ve hipofiz ağırlıkları tek yön

lü varyans çözümlemesi ile değerlendirildi. Ve gruplar arası anlamlılıklar 

Tukey HSD ile araştırıldı. 



37 

BULGULAR 

Makroskopik gözlemler: 

DES ile indüklenen grupta hipofizlerin hemorajik ve genişlemiş 

oldukları, adenohipofizlerin lobcuklar içerdiği gözlendi. Bu durum hipofiz

lerin çıkarılışını etkiledi. Doku rengi hemoraji nedeniyle değişmişti. 

DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanan grupta 

hipofizlerden bazılarının durumunda düzelme görülürken bazıları daha 

hemorajik görünümdeydi. 

DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen ve bromokriptin-tamok

sifen uygulanmış gruplarda ise hipofizlerin görüntüsü tamamen kontrole 

benzer durumda idi. 

Hipoflr. ağırlıkları: 

Grupların hipofiz ağırlıkları arasında anlamlı fark bulundu (Tek 

yönlü varyans çözümlemesi yapıldı p < 0.001 ). Varyans analizi sonrasında 

ikili kıyaslamalarda Tukey HSD değerine göre aşağıdaki sonuçlar anlamlı 

olarak saptandı. 



Tablo 1. Serum Prolaktin Düzeylerinin Gruplara Göre Dağılımı 
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Tablo 2. Hipofiz Ağırlıklarının Gruplara Göre Dağılımı 
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Kontrol < DES 

Tamoksifen < DES 
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Kontrol < bromokriptin 

Bromokriptin + tamoksifen < DES 

Tamoksifen < bromoktiptin bromokriptin + tamoksifen < bromok

riptin 

Böylece bulgularımıza göre DES indüklenmiş grup ve DES indük

siyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış grup arasında anlamlı bir fark 

olmadığı gösterilmiştir {Tablo 2). 

PRL RİA bulguları: 

Grupların serum PRL düzeyleri arasında anlamlı fark bulundu 

(Tek yönlü varyans çözümlemesi yapıldı p<0.001). Varyans analizi sonrası 

ikili kıyaslamalarda Tukey HSD değerine göre aşağıdaki sonuçlar anlamlı 

olarak saptandı. 

riptin 

Kontrol < DES 

Tamoksif en < DES 

Kontrol < bromokriptin 

Bromokriptin + tamoksifen < DES 

Tamoksifen < bromoktiptinTamoksifen + bromokriptin <brom ok-

Bulgularımıza göre DES indüklenmiş grup ve DES indüksiyonu

na ek olarak bromokriptin uygulanmış grup arasında anlamlı bir fark olma

dığı gösterilmiştir (Tablo 1 ). 

IŞIK MİKROSKOPİK BULGULAR 

Kontrol grubuna ait AB-PAS-OG ile boyalı preparatlar incelendi

ğinde; asidofil hücreler: sarı, turuncu veya açık yeşil, bazofil hücreler ise: 

turkuaz, mavi, leylak rengi olarak gözlendi (Resim 1,2,3). 

DES ile indüklenmiş grupta asidofil hücrelerin boyut olarak 

kontrole kıyasla daha büyük oldukları dikkati çekti. Yer yer oldukça büyük 

çaplı asidofillere rastlandı. Bazofillere kontrole kıyasla daha az rastlandı 

(Resim 4). 
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DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanan gruba ait 

adenohipofiz kesitleri yer yer DES'le indüklenmiş gruba benzer morfolojik 

özellikler gösterdi. Bu kesitlerde de genişlemiş asidofil hücreler mevcuttu 

(Resim 5). 

DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba ait 

adenohipofiz kesitlerinde çapça büyük asidofillere nadiren rastlandı. Asi

dofil hücreler genellikle kontrol grubundakilere benzer görünümdeydiler. 

Bazofil hücreler ise DES ile indüklenmiş gruba nazaran daha sık rastlandı 

(Resim 6). 

DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen uygu

lanmış grupta tamoksifen grubuna benzer morfolojik özellikler gözlendi. 

Asidofiller arasında yer yer bazofillere rastlandı (Resim 7). 

İmmunohistokimyasal yöntem 

PAP yöntemi uygulanmış kontrol grubuna ait hipofiz kesitlerine 

topografik olarak bakıldığında adenohipofiz konturlarının düzgün olduğu 
gözlendi (Resim 8). PRL ( +) hücrelerin adenohipofiz içinde belli bir bölge

de yerleşmeyip diffüz dağıldıkları saptandı (Resim 9). Ayrıca kontrol gru

buna ait PRL hücrelerinde PRL( +) salgı granüllerinin hücre sitoplazması 

içinde eşit dağılım gösterdikleri anlaşıldı (Resim 10). 

DES ile indüklenen gruba ait hipofiz kesitlerinin topografik 

görüntüsü incelendiğinde adenohipofiz konturlarının düzenli olmayıp lob

cuklar içerdiği gözlendi (Resim 11). PRL ( +) hücrelerin sayıca artmış 

olduğu ve ayrıca bu hücrelerde ( +) reaksiyonun daha kuvvetli olduğu sap

tandı (Resim 12). Ayrıca PRL ( +) hücrelerin boyutlarında genişleme dik

kati çekti. Boyut olarak genişlemiş bu hücrelerde sekresyonun hücrenin bir 

kutbuna doğru yığılım gösterdiği dikkati çekti (Resim 13). 

DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanan gruba ait 

hipofiz kesitlerinin topografik incelemesinde adenohipofiz konturlarının 

daha düzgün olduğu saptandı (Resim 14). Bu grupta DES ile indüklenen 
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gruba kıyasla kuvvetli PRL ( +) hücrelerin azaldığı saptandı. Ayrıca PRL 

( +) hücrelerin immün reaksiyonunun DES ile indüklenen gruba kıyasla 

daha hafif olduğu dikkati çekti (Resim 15). DES ile indüklenen grupta dik

kati çeken hipertrofik (genişlemiş) PRL ( +) hücrelere miktar olarak daha 

az olmakla birlikte bu grupta da rastlandı (Resim 16). 

DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanan gruba ait 

hipofiz kesitlerinin topografik incelemesinde adenohipofiz konturlarının 

düzgün olduğu saptandı (Resim 17). PRL ( +) hücrelerin miktarı DES ile 

indüklenmiş gruba kıyasla daha az ve kontrole daha yakındı. PRL ( +) hüc

relerdeki immün reaksiyonun şiddeti DES ile indüklenmiş gruba göre daha 

hafif ve kontrole yakın durumdaydı (Resim 18). PRL ( +) reaksiyon veren 

hücrelerin boyutları ~ontrol grubundaki hücrelerle aynıydı. DES,le indükle

nen grupta rastlanan çapça büyük (genişlemiş) PRL ( +) hücrelere nadiren 

rastlandı. Bu hücrelerin reaksiyonları daha hafifti (Resim 19). 

DES indük~iyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen uygulan

mış gruba ait hipofiz kesitlerinin topografik incelenmesinde adenohipofiz 

konturlarının düzgün olduğu saptandı (Resim 20). PRL( +) hücre miktarı 

tüm deney gruplarına göre daha az, hücrelerdeki PRL ( +) reaksiyon tüm 

deney gruplarına göre daha zayıftı (Resim 21). PRL ( +) hücrelerin büyük

lüğü ve salgı granüllerinin sitoplazma içindeki dağılımı kontrol grubunun 

özelliklerine sahipti (Resim 22). 

ELEKTRON MİKROSKOPİK BULGULAR 

Kontrol grubuna ait rutin elektron mikroskopu uygulanan adeno

hipofiz kesitleri incelendiğinde büyük polimorf salgı granülü içeren PRL 

hücreleri diğer hücrelerden ayırdedilebildi (Resim 23). Bu hücreler iyi 

gelişmiş GER ve Golgi içermekteydi. Nukleus düzgün konturları ökromatin

den zengin ve kromatin ince granüller şeklinde dağınıktı (Resim 24). Salgı 

granülleri polimorftu. Bu granüllerin boyutları 500-700 nm arasında değiş

mekteydi. 
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Protein A-Gold yöntemi uygulanan adenohipofiz ince kesitlerin

de ise büyük polimorf salgı granülü içeren immun ( +) hücreler tip 1 PRL 

hücreleri olarak tanımlandı. Yine PRL ( +) küçük yuvarlak salgı granülü 

içeren tip il PRL hücrelerine ise seyrek olarak rastlandı. Bu yöntemle de 

tip I PRL ( +) hücrelerin ultrastrüktürel olarak rutin elektron mikroskopu 

ile gözlediğimiz özellikleri gösterdikleri saptandı (Resim 25). Tip II PRL 

( +) hücreler ise az sayıda küçük ve yuvarlak salgı granülleri iermekteydi

ler. Ve salgı granülleri daha çok hücre periferinde yerleşmişti. Granül 

boyutları 100-200 nm. kadardı. Tip II PRL hücreleri az elektron yoğun 

sitoplazmaya sahipti ve organelden fakirdiler. Büyük yuvarlak düzgün kon

turlu nukleusları ökromatinden zengindi. Nukleolusları belirgindi (Resim 

26). 

DES ile indüklenmiş gruba ait rutin elektron mikroskopi tekniği 

uygulanan adenohipofiz kesitleri incelendiğinde büyük polimorf salgı gra

nülü içeren tip 1 PRL hücrelerinin kontrol grubuna kıyasla çok sayıda 

oldukları saptandı. Ayrıca bu hücrelerin hipertrofik özellikler gösterdikle

ri saptandı (Resim 27). Bu tip I PRL hücrelerinde GBR'un çok iyi gelişmiş 

olduğu vei sık sık Nebenkern formasyonları yaptıkları saptandı {Resim 

30). Golgi iyi gelişmişti. Pek çok PRL hücresinde de kontrol grubuna kıyas

la ultrastrüktürel değişiklikler mevcuttu. Aşırı dilatasyonlar vardı. Bu tip 

değişikliklere uğramış PRL hücrelerinde nukleus konturları düzensizleşmiş

ti ve perinüklear sisterna, dilatasyonlar göstermekteydi. Nukleusta kroma

tin yer yer kümeler yapmıştı (Resim 28). Tip I PRL hücrelerinde salgı gra

nülleri oldukça çok sayıda olup hücrede geniş oylumlar kaplayan GER sis

ternaları arasında kümeler halinde yoğunlaşmıştı. Yer yer çok sayıda mik

rotubullerden oluşan gruplar salgı granülleri yakınında gözlendi (Resim 

29). 

İmmunogold yöntemi ile hazırlanan kesitler incelendiğinde, tip I 

PRL hücrelerinin çok sayıda altın partikülünü bağlayarak immun ( +) reak

siyon gösterdiği saptandı. Bu kesitler rutin elektron mikroskopik kesitler

de gözlenen ultrastrüktürel özelliklere sahiptiler (Resim 30). Bu yöntemle 

hazırlanan kesitlerde tip 1 PRL hücrelerine ilaveten tip il PRL hücrelerine 
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kontrole kıyasla oldukça sık rastlandı. Bu hücreler kontroldeki tip II hücre

lerine kıyasla daha çok sayıda salgı granülü içermekteydi. Tip il PRL hüc

releri de östrojenle indüklenmiş gruba has belirgin GER ve Golgi dilatas

yonları göstermekteydi (Resim 31). Tip II hücrelerinin salgı granülleri 

immun reaksiyon açısından da az sayıda altın partikülü içermekteydi. 

DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanan grubun 

ultrastrüktilrel özellikleri hücreden hücreye farklılıklar göstermekteydi 

(Resim 32). PRL hücrelerinin birçoğu GER dilatasyonu ve vezikülasyon 

gösterdi. Buna ek olarak endoplazmik retikulumun intrasisternal ayrılma

lar gösterdiği saptandı. Bu hücrelerde endoplazmik retikulumun veziküler 

ve papiller uzantılarının profilleri dilate olmuş sisterna içinde bulunuyor

du. Ve bu veziküllerin iç yüzünü ribozomlar sınırlıyordu. Bu yapıların için

de ise sitoplazmik matriks bulunmaktaydı. Zaman zaman veziküler ayrılma

ların salgı granülü de içerdikleri gözlendi (Resim 33). Ultrastrüktürel özel

lik gösteren hücrelerde büyük' polimorf salgı granüllerinin daha az oluşu 

dikkati çekti. Bu hücrelerin granülleri daha çok yuvarlak şekilli idi (Resim 

34 ). Bu hücrelerde GER ve Golgi dilatasyonları mevcuttu. Bu grupta bol 

granül içeren tip 1 PRL hOcrelerinin östrojenle indüklenmiş gruba kıyasla 

daha az sayıda oldukları dikkati çekti. Protein A-gold yöntemi uygulanan 

kesitler incelendiğinde ise tip 1 PRL hücrelerinin rutin inceleme yapılan 

doku kesitlerinde anlatılan özellikler gösterdikleri anlaşıldı. Seyrek olarak 

bol miktarda salgı granülü içeren hücreler mevcuttu (Resim 36). Bu yön

temle yuvarlak granüllü tip il PRL hücrelerinden çok küçük polimorf gra

nüller içeren immun ( +) hücreler gözlendi. Bu tip morfolojik özellik göste

ren tip il hücrelerine benzer hücrelere sık olarak rastlandı (Resim 35-37). 

Bu hücrelerde nukleus büyük yuvarlaklık ve ökromatinden zengin nükleo

lus belirgindi (Resim 35). Ve bu hücreler GER dilatasyonları göstermektey

diler. 

DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanan grupta tipik 

PRL I hücrelerinin daha az sayıda olduğu gözlendi. Normal görünümlü hüc

relerin yanında dilate GER ve Golgi'ye sahip tip I PRL hücreleri de mev

cuttu (Resim 38). Bu değişiklik gösteren hücrelerin endoplazmik retikulum

larında dilatasyon-vezikülasyon ve intrasisternal ayrılma gibi özellikler göz-
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lendi (Resim 39). Bazı tip I PRL hücrelerinde ise GER normal yapıya 

sahip görünmekle birlikte, bu hücrelerde Golgi hipertrofi ve dilatasyonları 

dikkati çekti. Yine tip 1 PRL hücrelerinin salgı granülü miktarı azdı (Re

sim 40). 

lmmünoelektronmikroskopik inceleme sonucunda tip 1 PRL hüc

relerinin granüllerinin polimorftan çok yuvarlak şekilli oldukları dikkati 

çekti (Resim 41). Tip il hücrelerinin normal ultrastrüktürel özelliklere 

sahip oldukları gözlendi (Resim 42). 

Bu iki tip PRL hücresine ek olarak; bu grupta rastlanan ilgi çeki

ci diğer bir bulgu, bir üçüncü tip özellik gösteren hücre varlığı idi. PRL 

( +) işaretlenme gösteren granüllere sahip bu hücrelerde bol miktarda işa

retlenme göstermeyen granül varlığı idi. Bu işaretsiz granüller 300-400 A 0 

büyüklükte ve yuvarlaktılar (Resim 43). Elektron yoğunlukları işaretlenme 

gösteren granüllerden farklı ~~i (Resim 44). Bu tarz iki farklı granül tipine 

sahip hücrelere sık rastlandı. 

DES indüksiyon una ek olarak bromokriptin + tamoksifen uygulan

mış grupta polimorf granül içeren tip I PRL hücrelerine daha az sıklıkla 

rastlandı. Bu hücreler normal ultrastrüktürel özelliklere sahipti. Hücrede 

büyük oylum kaplayan GER paralel sisternalar şeklinde düzenlenmişti. 

Zaman zaman Nebenkern formasyonu göstermekteydi (Resim 45). Golgi 

daha çok hipertrofikti. Salgı granüllerinin bu hücrelerde oldukça az sayıda 

oldukları gözlendi (Resim 46). 

Protein A-Gold yöntemi ile hazırlanan kesitler incelendiğinde 

polimorf PRL ( +) granül içeren hücre sayısının diğer gruplardan daha az 

kontrole yakın ölçüde olduğu saptandı. Tip il PRL hücreleri normal görü

nümüne sahipti (Resim 47). 

Bu grupta tamoksifen uygulanan gruptakine benzer şekilde üçün

cü bir tip PRL ( +) hücrelere rastlandı (Resim 48). Bu hücrelerde bazı gra

nüller immun ( +) işaretlenme gösterirken, bazıları işaretrlenme gösterme

di (Resim 49). 
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Resim 1: Kontrol grubuna ait sıçan hipofizi 
A: Adenohipofiz, N: Nörohipofiz, P: Pars intermedia, K: Kolloid, 

Boya: AB-PAS-OG, x200 

Resim 2: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofızi 
Boya: AB-PAS-OG, x400 
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Resim 3: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofizi 
Asidofil {A) ve Bazofil (B) hücreler, 

Boya: AB-PAS-00, xıooo 

·~· ..... 
·... ..... ' ) 

"'ı' ' ...... \ ' ,, . , · · ..' 
Resim 4: DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan adenohipofızi 

Asidofıl (A) ve Bazofıl (B) hücreler, 
Boya: AB-PAS-OG, x1000 
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Resim S: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofizi. Asidofil (A) ve Bazofil (B) hücreler. 

{ 

.A 
J 

Boya: AB-PAS-OG, x1000. 

.. ,_ "' .-· 
.· ... ... · 

/ 
"-... .. 

Resim 6: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofizi. Asidofil {A) ve Bazofıl (B) hücreler, Boya: AB-PAS-OG, xlOOO 
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Resim 7: Östrojen indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen 
uygulanmış gruba ait sıçan adenohipofizi 

. 1 

.. . . .... . - . 
' ·.'! 

. ~ 

.. 

.::·--. --

Asidofil (A) ve Bazofil (B) hücreler, 
Boya: AB-PAS-OG, xıooo 
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Resim 8: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofızi (topografik görünüm) 
Adenohipofız (A), Nörohipofiz (N), PAP, x32. 

.. 
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Resim 9: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofizinde PRL (+)hücreler, PAP 
x400. 

Resim 10: Kontrol grubuna ati sıçan adenohipofizinde PRL (+)hücreler. PAP 
xlOOO. 
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Resim 11: DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan hlpofızi (topografik görünüm) 
Adenohlpofiz (A), Nörohlpofiz (N), Adenohipofizde lobüleryapı (t) PAP, 
x32. 

Resim 12: DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan adenohipofızi. Çok sayıda kuvvetli PRL 
(+)reaksiyon veren ve yer yer hlpertrofik (t) hücreler. PAP, x4000. 
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Resim 13 : DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan adenohipofizinde kuvvetli immun ( +) ve 
hipertorfik PRL hücreleri (t). PAP, xıooo. 
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Resim 14: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gruba ait sıçan hipofizi 
(topografık görünüm) PAP, Adenohipofız (A), Nörohipofzi (N), x32. 
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Resim 15: Des indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofızinde kuvvetli PRL (+)reaksiyon veren hücreler. PAP, x400. 

Resim 16: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofizinde kuvvetli PRL (+)reaksiyon veren hücreler (f), PAP, xlOOO. 



öst r o j e nlerin hipof izdeki Prol a k t in CPRL) s a l a n hücreler 
üzerind e uyarıcı etkileri oldugu bilinmektedir . Bu hücreler 
üzerinde östrojenik etkinin anlaşı lmasında bir dopamin 
agon i st i olan bromokriptin ve antiöstrojen o lan tamoksifenin 
yararlı ol acagı düşünülmektedir. 

Biz bu çalışmada östrojen indüksiyonuna e k o l arak bromok
riptin ve t amoksifen uygulamasıyla konuya morfo l oj ik ve 
hormon özel-likleri bakımından açıklık getirmeyi amaçladık. 

Çalışmada 40 adet Wistar tipi albino dişi sıcan kullanıl
dı. 8' i kontrol olarak ayrıldı. 32'sine 200ug/kg/gün DES 
(Dietilstilbestrol) subkutan uygulandı. Bu grubun; 1)- 8'ine 
11 hafta DES verildi, 2) - 8' ine DES uygulamasının 10. haf
tasının başında lmg/kg Parlodel LA bir defada i.m . uygulandı. 
3)- 8' ine DES uygulamasının 10.haftasının basında lmg/kg/gün 
tamoksifen iki hafta süre ile oral uyguland ı . 4) - 8' ine DES 
uygulamasının 10. haftası başında lmg/ kg Parlodel LA 1 defada 
+ l mg/ kg/ gün tamoksifen iki hafta oral uyguland ı . 11. hafta 
sonunda tüm gruplard a n serum PRL ic i n kan örne k leri a lındı. 
Ç ıkarı lan hipofizler e ı şık mikroskopik inceleme icin AB-PAS
OG ve PAP yöntemi, elektron mi kroskopik inceleme için ise 
rut ın ve Protein A-Gold yöntemler i uygulandı. 

Serum PRL ve hi pofiz agırlıklar ı nın de gerlendirilmesi nde 
DES uygulanan grupta kontrole göre istatistiksel olarak an
lamlı bir artış, tamoksifen ve bronıokrjptin + tamoksifen uy
gu lanan gruplarda da DES grubuna göre anlamlı bir aza l ma 
tespit edildi. DES v e DES'e ek olar ak bromokriptin uygulanan 
grup-
1 ar arasında anlamlı b i r far k bulunmadı. 

DES ile indüklenen gr uba ait h i pofizler hiperplazik ve 
hipert ro f ikti. Hücrelerin salgı granü lü miktarı artmıştı . 
GER ve Golgi dilatasyonlar göstermekteydi. DES indüksiyonuna 
ek olarak bromokriptin uygulanan grupta DES grubuna kıyasla 
az ölçüde düzelme saptandı . !mınünoelektronmikroskopik yöntem
le de bazı küçük polimorf salgı granülü içeren hücrelerde 
GER'de atrofi ve salgı granülü miktarında azalma dikkati 
çekti. DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanan 
grupta tip I ve tip II PRL hücrelerinde düzelmeler ve normale 
yakın bulgular e lde edidi . Bazı hücrelerin atrofi gösterdigi 
ve bu hücre lerde immünoelektronmikroskopik y öntemle işaret
lenme gösteren granüllerin yanında çok sayıda işaretlenme 
göste rmeyen granüllerin varlıgı tespit edi ldi . DES indliksiyo
nuna ek o larak bromokriptin + ta.moks i f e n uygulanan grupta 
i se tamoksifen grubuna benzer, kontro le yakın bulgular 
e l de edild i . 

Sonuc olarak östojenlerin hipof izdeki PRL h ücreleri üze
rinde östro jen reseptörleri yolu i le v e ayrıca TIDA ve hipo
fizer DA reseptörlerini baskılaması y o lu il e prol aktinoma 
oluşumuna neden oldugunu söyleyebiliriz. 
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Resim 17: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba ait sıçan hipofizi 
(topoğrafık görünüm) 
Adenohipofız {A), Nörohipofız {N), PAP, x32. 

Resim 18: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofızinde PRL (+)hücreler. PAP, x400. 
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Resim 19: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba ait sıçan 
adenohipofizinde kontrol grubuna yakın immun( +) reaksiyon gösteren PRL 
hücreleri. PAP, xlOOO. 
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Resim 20: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan hipofızi (topoğrafik görünüm) PAP, x32. 
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Resim 21: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin•+ tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofizinde PRL (+) hücreler, PAP, x400. 

Resim 22: DES indüksiyonuna ek olnarak bromokriptin + tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofizinde PRL (+)hücreler PAP, x1000. 

.. 
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Resim 23: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofızi 
Si: Sinüsoid 
x2500 
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Resim 24: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofizi Tip 1 PRL hücresi 
N: Nukleus 
GER: Granüllü Endoplazmik retikulum 
S: Salgı granülleri 
G: Golgi 
x6300 
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Resim 25: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofızi irnmun ( +) reaksi

yon veren tip 1 ~RL hücresi. Protein A-Gold yöntemi 
S: Polirnorf salgı granülleri, 
M: Mitokondri, 
( t ): Altın partikülleri, 
x28000 
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Resim 26: Kontrol grubuna ait sıçan adenohipofızi immun ( +) reaksi
yon veren tip 1 PRL hücresi. Protein A-Gold yöntemi 
N: Nukleus, 
S: Salgı granüller~ 
M: Mitokondr~ x12500 
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Resim 27: DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan adenohipofizinde tip I 
PRLhücresi 
GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum 
S: Polimorf Salgı granülleri 
M: Mitokondri 
x16000 
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Resim 28: DES ile indükl~nmiş gruba ait sıçan adenohipofizi. Tip I 
PRL hücresinde Granüllü Endoplazmik Retikulum dilatasyo
nu (GER) 
N: Nukleus 
S: Polimorf Salgı granülleri 
x10000 
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Resim 29: DES ile indüklenmiş gruba ait sıçan adenohipofizi. Tip 1 
PRL hücresi. Golgi (Go ), GER dilatasyonu ve salgı granülle
ri yakınında mikrotubuler (Mt) görülmektedir. 
S: Salgı granüller~ 
x50000. 
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Resim 30: DES ile indülenmiş .gruba ait sıçan adenohipofizi İmmun ( +) 
tip 1 PRL hücresinde Nebenkem formasyonu yapan GER 
görülüyor 
Protein A-Gold yöntemi 
'GER: Granüllü Endoplazmi.k Retikulum 
S: Polimorf salgı granülleri 
x9500. 
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Resim 31: DES ile indµ~enmiş gruba ait sıçan adenohipofizi imrnun 
. ( +) tip I (PRL I) ve tip II (PRL Il) hücreleri 

Protein A-Gold yöntemi 
S: Salgı granülleri 
GER: Granüllü endoplazmik retikulum 
x25000. 
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Resim 32: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gru

ba ait sıçan adenohipofizi 
Si: Sinüsoid 
x3150. 
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Resim 33: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gru
ba ait sıçan adenohipofizi. Tip 1 PRL hücresined dilate 
olmuş Granüllü Endoplazmik Retikulumda (GER) intrasis
temal ayrılmalar(*) 
Go: Golgi 
S: Salgı granülleri 
x6300. 
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Resim 34: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gru
ba ait sıçan adenohipofizi tip 1 PRL hücresinde GER dilatas
yonu 
S: Salgı granülleri 
M: Mitokondri 
x20000. 
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Resim 35: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gru
ba ait sıçan adenohipofizi. lmmun ( +) reaksiyon veren tip II 
PRL hücresi. Protein A-Gold yöntemi 
N: Nukleus 
Nl: N ukleolus 
S: Salgı granülleri 
x9500. 
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Resim 36: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanmış gru

ba ait sıçan adenohipofızi. İmmun ( +) reaksiyon veren tip I 
PRL hücresined çok sayıda salgı granülü. Protein A-Gold 
yöntemi 
S: Salgı granülleri 
x20000. 
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Resim 37: DES indüksiyonuna ek .olarak bromokriptin uygulanmış gru
ba ait sıçan adenohlpofizi. İmmun ( +) reaksiyon veren tip 11 
PRL·hücresi 
S: küçük pol.imorf salgı granülleri 
x25000. 
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Resim 38: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofizi 
x2500. 



71 

Resim 39: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksüen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofizi. Tip 1 PRL hilcreside Golgi (Go) ve 
GER dilatasyonları 
GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum 
(*): İntrasisternal ayrılma 
x12500. 
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Resim 40: DES indüksiyonuna .ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofizinde tip 1 PRL hücresi 
S: Polimorf salgı granülleri 
GER: Granüllü endoplazmi.k Retikulum 
Go: Golgi 
xlOOOO. 
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Resim 41: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofızinde iırunun (.+)reaksiyon veren tip I 
PRL hücresL Protein A-Gold yöntemi 
S: Salgı granülleri 
GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum 
x9500. 
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Resim 42: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofızinde immun ( +) reaksiyon veren tip il 
PRL hücresi. Protein A-Gold yöntemi 
N: Nukleus, 
Nl: Nukleolus, 
S: Salgı granüller~ 
x12500. 
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Resim 43: DES indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanmış gruba 
ait sıçan adenohipofızinde iki farklı granül içeren PRL 
immun ( +) hücre dilate olmuş GER ve intrasistemal ayrılma
lar(*) 
Protein A-Gold yöntemi 
GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum 
( ): İşaretli granüller, (t) İşaretsiz granüller, 
x9500. 
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Resim 44: DES indüksiyonuna ek olarak Tamoxifen uygulanmış gruba 

ait sıçan adenohipofızi PRL ( +) immun reaksiyon veren hüc
rede işaretlenme gösteren ( •) ve göstermeyen granüller ( t) 
x40000. 
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Res1m 45: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen 
uygulanmış sıçaiı ·adenoh.ipofızinde normal (N) ve hipertrofik 
(H) görünümlü hücreler 
x4000. 
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Resim 46: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen 
uygulanmış gruba ait sıçan adenohipofızinde tip 1 PRL hücre
si 
GER: Granüllü Endoplazmik Retikulum 
Go: Dilate Golgi 
S: Salgı granülleri 
.x20000. 
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Resim 47: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen 
uygulanmış gruba ait sıçan adenohipofızi. İmmun ( +) reaksi
yon veren tip il PRL hücresi. Protein A-Gold yöntemi 
Si: Sinüsoid, 
E: Eritrosit, 
S: Salgı granülleri, 
N: Nukleus 
x9500. 
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Resim 48: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoks.ifen 
uygulanmış gruba ait sıçan adenohipofizi. İki farklı granül içe
ren ve PRL ( +) iırunun reaksiyon veren hücre. Protein 
A-Gold yöntemi 
( ı. ): işaretli granüller, 
(f ): İşaretsiz granüller, 
GER: Dilate Granüllü Endoplazmik Retikulum, 
N: Nukleus, 
x9500. 
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Resim 49: DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin + tamoksifen 
uygulanmış gruba ait sıçan adenohipofizi PRL ( +) iırunun 
reaksiyon veren hücrede işaretlenme gösteren ( .t.) ve göster
meyen (t) granüller 
x31500. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüze kadar birçok araştırıcı insanda oluşan hipofiz adenom

larının epidemiyoloj isi, klonal orijini ve patolojisi üzerine çeşitli araştırma

lar yapmışlardır. Bu araştırıcılar hipofizde tek bir hücrenin spontan veya 

indüklenmiş mutasyona uğraması sonucu başlayan bir aktivasyonun daha 

sonra salgılatıcı faktörler, inhibe edici faktörler, büyüme faktörleri veya 

hormonlar gibi etkenler aracılığıyla monoklonal hipofiz tümörlerine gelişe

bildiğini ileri sürmüşlerdir(28,47,77,122). 

H ipofiz tümörleri içinde en sık gör ülenleri asidofil hücre kaynak

lı olanlardır( 4,38,59,60). Özellikle prolaktinomalar üzerine yapılmış bir

çok çalışma mevcuttur(7,37,44,57,58,87,150). İnsan hipofizleriyle yapılan 

in vitro çalışmalar(2,98 , 108) ve deneysel olarak oluşturulan hayvan hipofiz 

adenomlarıyla yapılan incelemelerle insanda görülen hipofiz tümörleriyle 

ilgli sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır. 

Ayrıca sıçanlarda yaşlanma ile kendiliğinden gelişen hipofiz 

tümörleri de araştırmalarda diğer bir model olarak kullanılmaktadır. 

Ancak bu tümörlerin daha çok mikroadenomlara benzediği ve bromokrip

tin tedavisine iyi cevap verdiği öne sürülmüştür(74, 75, 76, 132). 

Hipofiz tümörlerinin oluşmasına etken hormonların başında 

östrojenler gelmektedir. Östrojenlerin insanda(34, 115, 137) ve sıçanlarda 
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hiperprolaktinemi ve prolaktinoma oluşturduğuna dair birçok çalışma mev

cuttur(13,49,69,83, 143, 144 ). 

Niwa ve ark. sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan hipofiz 

tümörlerinin özellik bakımından insandaki prolaktinomalara oldukça ben

zer olduğunu bildirmişlerdir(86). 

Öte yandan östrojen indüksiyonuyla hipofiz tümörü gelişmesinin 

türler arasında farklılıklar gösterdiği öne sürülmüştür. Bazı türlerde östro

jen uygulamasıyla tümör dokusu çabuk gelişirken bazı türlerin östrojenlere 

oldukça dirençli oldukları bildirilmiştir. Bunlar östrojen indüksiyonuna 

serum PRL'inde bir artışla yanıt verseler de bu türlerde tümör oluşumu 

görülmez. Sıçanlarda östrojenlere en hassas ırkın Fisher 344 serisi olduğu 

bildirilmiştir( 43,45, 142, 143, 144 ). 

Bazı araştırıcılar östrojenlerin PRL salan hücrelerde DNA sente

zini, mitotik aktiviteyi arttırdığı ve ve bunun sonucu olarak da profilerasyo

na yol açtığını bildirmişlerdir(19,48,SS,68,69) . Östrojen indüksiyonuyla 

hipofizlerin boyutlarının genişlediğini ve serum PRL konsantrasyonunun 

yükseldiğini bildiren birçok çalışma mevcuttur. 

Çalışmamızda bu bilgilerle uyumlu olarak 11 haftalık bir östro

jen indüksiyonu ile Wistar albino dişi sıçanların hipofiz ağırlıklarının ve 

serum PRL düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde arttığını tespit 

ettik. Ayrıca immünohistokimyasal yöntemle PRL hücrelerinin sayılarının 

arttığını tespit ettik. 

Östrojenlerin PRL salan hücreler üzerinde çeşitli etkileri olduğu 

öne sürülmüştür. Ancak bu etkinin hangi yollardan olduğu halen araştırıl

maktadır(14, 130). 

Birçok araştırıcı ôstrojenlerin PRL mRNA'sında ve bu hücrele

rin sitoplazmadaki salgı granülü miktarında artışa neden olduğunu göster

mişlerdir{73,88,89, 129). 
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Bizde çalışmamızda östrojenle indüklenmiş grupta; immünohisto

kimyasal yöntemle sitoplazma içindeki salgı granülü miktarının diğer grup

lara nazaran fazla olduğunu, kuvvetli reaksiyon verdiğini ve hücrenin bir 

kutbunda yığılım yaptığını tespit ettik. 

Östrojenlerin hücreden PRL salınmasında da etken olduğu bildi

rilmiştir. Birçok araştırıcı uyarılmış PRL hücrelerinde Golgi ve salgı gra

nülleri yakınında mikrotubullerin arttığından söz etmiştir(62,86,87, 103). 

Ayrıca bazı araştırıcılar prolaktinoma hücrelerinde intersellüler aralığa 

ekzositoz yapıldığını öne sürmektedirler(6,74,81,87,127). 

Biz de östrojen indüksiyonundan sonra salgı granülleri yakınında 

yer yer mikrotubul demetlerine rastladık. 

Östrojen indOksiyonuyla PRL salan hücrelerin morfolojisinde bir

takım değişikliklerin meydana geldiği bildirilmiştir. Birçok araştırıcı bu 

hücrelerin boyutlarının genişlediğini belirtmiştir(7 ,69,86,90). Ayrıca GER 

hacminin arttığına ve sık sık Nebenkern formasyonu oluşturduğuna ayrıca 

GER ve Golgi'nin dilatasyon gösterdiklerine dikkat çekmiş

tir(73,86,90, 109). 

Bizde bulgularımızda östrojenle indüklenmiş grupta PRL hücrele

rinin boyutlarının genişlediğini saptadık. Bu hücrelerde ultrastrüktürel 

düzeyde GER hacminin arttığına ve sık sık Nebenkern formasyonu oluştur

duğuna rastladık. Yine çok sayıda hücrede GER ve Golgi'nin aşırı dilatas

yon gösterdiğini ve bol salgı granülü içerdiğini saptadık. 

Öte yandan adenohipofizde iki tip PRL hücresinin östrojenden 

ve kastrasyondan farlclı etkilendikleri bildirilmiştir. Bu iki tip PRL hücresi

nin farklı uyaranlara değişik cevap verdiği bilinmektedir. Tong ve ark. kas

trasyonla tip il hücresinin çok arttığını ve tip 1 hücresinin azaldığını ve 

granüllerinin de daha küçük ve yuvarlak biçim aldığını immilnoelektronmik

roskopik yöntemle göstermişlerdir. Yine bu araştırıcılar kastrasyon sonrası 

östrojen uygulamasının ise tip 1 PRL hücresi sayısında artışa neden olduğu-
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nu vurgulamışlardır(12, 16, 17, 79, l 13, 130). 

İmmünoelektron mikroskopik çalışmamız sonucu her iki tip PRL 

hücresinin de artmış olduğunu gözledik. Bu bulgularımız Tong ve ark.tarı

nın tip il PRL hücreleriyle ilgili gözlemleriyle çelişki göstermektedir. Şim

diye kadar bildirilen çalışmalara ek olarak tip il PRL hücrelerinin salgı 

granüllerinde artışa ve her iki tip PRL hücresinde de ultrasütrüktürel deği

şikliklere rastladık. 

Bromokriptin klinikte birçok amaçla kullanılmaktadır(94). Lak

tasyonun inhibisyonu(26,99), menstrüel siklusun düzenlenmesi(102, 125). 

hiperprolaktinemi(87} ve prolaktinomaların tedavisi(? ,41,81,89) bunlar 

arasında yer almaktadır. Öte yandan da bu preparatın yeni piyasaya sunu

luş şekli olan uzun etkili bromokriptinde (Long-acting Bromokriptine-

LaBr-Parlodel LA) aynı amaçlarla kullanılmakta

dır(15 ,20,39,S0,61,65,97, 116). Bromokriptinin PRL salgılayan adenomla

rın boyutlarında küçülme sağladığı o yüzden cerrahi öncesi hazırlık amacıy

la kullanıldığı bildirilmektedir. Bromokriptinin ayrıca DNA sentezi ve 

mitotik aktiviteyi inhibe edici özelliklerinden de söz edilmekte

dir(19,33,S1,SS, 68, 139 ). Ancak bromokriptinin etkili olmadığı durumların 

varlığı da bildirilmiştir(l 1,89,96, 138}. 

Çalışmamızda östrojen indüksiyonuna ek olarak bromokriptin 

uyguladıktan sonra hipofiz ağırlıklarının ve serum PRL düzeylerinin östro

jenle indüklenmiş gruba nazaran azaldığını saptadık. Ancak bu azalma ista

tistiksel olarak anlamlı değildi. 

Osamura ve ark., ve daha birçok araştırıcı insandaki prolaktino

malarda ve östrojenle indüklenmiş sıçan hipofizlerinde PRL hücrelerinde

ki salgı granüllerinin hücrenin bir kutbunda biriktiğini ve kuvvetli immün 

reaksiyon verdiğini, bromokriptin uygulamasından sonra ise salgının sitop

lazma içinde diffüz dağıldığını ve daha zayıf reaksiyon verdiğini bildirmiş

lerdir(7 ,89, 90, 109, 127). 
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Çalışmamızda östrojen indüksiyonuna ek olarak bromokriptin 

uyguladıktan sorna PRL salan hücrelerin östrojenle indüklenmiş gruba 

nazaran daha az immün reaksiyon verdiğini ve salgı granüllerinin diffüz 

dağılım gösterdiğini immünohistokimyasal yöntemle saptadık. Ancak yer 

yer kuvvetli reaksiyon hücrelerde bulunmaktaydı. 

Osamura ve ark., Niwa ve ark. bromokriptin uygulamasından son

ra hücrede artmış olan GER hacminin azaldığını ve GER ve Golgi'deki 

dilatasyonların düzeldiğini bildirmişlerdir. Bazı araştırıcılar ise_ GER'un 

eski haline döndüğünü, Golginin dilatasyonunun devam ettiğini ileri sür

müşlerdir. Tüm bu araştırıcılar bromokriptinin hücreden PRL salınımını 

inhibe ettiğini ve serum PRL'inde bir azalmaya rağmen bu hücrelerde bol 

yuvarlak şekilli salgı granüllerinin varlığından söz etmişlerdir. Ayrıca inter

sellüler alana ekzositozun gözlenmediğini bildirmişlerdir(? , 24, 40, 73, 81, 

86, 90, 109, 127). 

Çalışmamızda ôstrojen indüksiyonuna ek olarak bromokriptin 

uygulamasından sonra çoğu hücrede GER ve Golgi'de dilatasyonların 

devam ettiğini gözledik. Bu hücrelerde çok sayıda, büyük ve daha çok 

yuvarlak şekilli salgı granülü mevcuttu. Bazı hücrelerde GER kısa ve yuvar

lak profilli bir görünüm almıştı. İntrasisternal ayrılmalar içermekteydi. Bu 

hücrelerin salgı granülleri küçük ve polimorf şekilli idi. 

İmmünoelektronmikroskopik yöntemle de bu küçük polimorf sal

gı granülü içeren tip il PRL hücresi hücrelerin sayıca artmış olduğunu göz

ledik. Tip 1 PRL hücrelerine ise önceki gruba nazaran daha az rastlandı. 

GER'da görülen intrasisternal ayrılmalar için bazı araştırıcılar, 

aşırı uyarılmış ve GER hipertrofisi gösteren hücrelerde sitoplazmik atrofi

yi sağlayan bir mekanizma olabileceği ve bu yolla aşırı gelişmiş GER'un 

ortadan kaldırılabileceğini ileri sürmektedirler. Bizim bu tip GER değişik

likleri görmemiz bu görüşle uyum sağlamaktadır. 

Tamoksifenin hipofizde PRL salan hücrelerin fonksiyonlarını 
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inhibe ettiği, ayrıca .östrojenle indüklenmiş hipofiz ağırlıklarını ve serum 

PRL düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir(35,53,64, 72, 92, 104, 128). İn vitro 

çalışmalar tamoksifenin tümör büyümesini inhibe ettiğini gôstermiş

tir(2,23,63,101). DA reseptörlerini baskılayıcı etkisini ortadan kaldırdığı 

bildirilmiştir(31). 

Çalışmamızda östrojen indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygu

lamasından sonra hipofiz ağırlıklarının ve serum PRL seviyelerinin istatis

tiksel olarak anlamlı ölçüde azaldığını saptadık. 

Götze ve ark., östrojenle indüklenmiş hipofizlerde tamoksifenin 

hücresel atrofiyi sağladığını ve bu hücrelerin sitoplazmalarındaki salgı gra

nüllerinin kontrole yakın göründüğünü immünohistokimyasal olarak göster

mişlerdir(35) . 

Biz de bulgularımızda immünohistokimyasal yöntemle sitoplaz

mik salgı granülü miktarının azaldığını ve hücre içinde diffüz dağılım gös

terdiğini saptadık. Çok az sayıda kuvvetli immün ( +) reaksiyon veren hüc

re mevcuttu. 

Ultrastrüktürel gözlemlerimiz sonucu az sayıda polimorf salgı 

granülü içeren tip I PRL hücresine rastladık. Bu hücrelerde GER birbirine 

paralel sisternalar şeklinde normal görünümlü olmakla birlikte, Golgide 

yer yer dilatasyonlar mevcuttu. Hücredeki salgı granülü miktarı kontrol 

grubuna benzer görünümdeydi. 

İmmünoelektron mikroskopik yöntemle ise sık sık 300-400 A 0 

boyutlu yuvarlak şekilli granüllere sahip immün ( +) reaksiyon veren hücre

lere rastladık. Bu hücrelerdeki işaretlenme gösteren granüllerin yanında 

çok sayıda daha elektron yoğun işaretlenme göstermeyen granüllerin varlı

ğını saptadık. Bu hücrelerin mikst olabileceğini düşündük. Ayrıca bu hücre

lerde GER hacminin azaldığını ve kısa, yuvarlak profilli bir görünüm alıp, 

intrasisternal ayrılmalar yaptığını gözledik. Bu bulgularımızı geri dönüşle 

ilgili olarak yorumladık. 
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Lyle ve ark., tamoksifenin östrojen uygulaması ile birlikte başlan

dığında bromokriptinden daha etkili olduğunu, östrojen uygulamasından 

bir süre sonra başlanan bromokriptin uygulamasının ise tamoksifenden 

daha etkili olduğunu bildirmişlerdir(72). Jordan ve ark. ise östrojen uygula

masının herhangi bir zamanında tamoksifenin etkili sonuç verebileceğini 

ileri sürmüşlerdir{52). Ayrıca birçok araştırıcı östrojenlerin TİDA nöronla

rını(3, 13, 128) ve hipofizer DA reseptörlerini baskıladığını(t,31, 95), tamok

sifenin östrojenlerin bu etkisini ortadan kaldırabileceğini ileri sürmüşler

dir. 

Çalışmamızda östrojen uygulamasının 9. haftasında başlanılan 

tamoksifen uygulamasının bromokriptinden daha etkili olduğunu saptadık. 

Koizumi ve ark. bromokriptin ve tamoksifenin birlikte uygulan

masından sonra prolaktinomalı hastalarda gebeliğin oluştuğunu bildirmiş

lerdir( 5 8). 

De Quijada ve ark. ôstrojenle indüklenmiş sıçan hipofizlerinde 

tamoksifenin bromokriptine hassasiyeti arttırdığını ileri sürmüşlerdir(22). 

Arafah ve ark. bromokriptin ve tamoksifenin birlikte uygulandık

ları taktirde in vitro hipofiz tümörlerinin koloni oluşturmasını önlediğini 

göstermişlerdir(2,23). 

Biz de çalışmamızda ôstrojen indüksiyonuna ek olarak uygulanan 

bromokriptin + tamoksifenin serum PRL düzeylerini ve hipofiz ağırlıkları

nı istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalttığını saptadık. İmmünohistokim

yasal olarak hücrelerin atrofi gösterdiğini ve hücrede sitoplazmik salgı gra

nüllerini kontrole yakın görünümde olduğunu tespit ettik. 

Ultrasütrüktürel düzeyde ise tamoksifen grubuna benzer bulgu

lar gözledik. Yine bazı hücrelerde normal görünümlü, GER, dilate Golgi 

ve kontrole benzer salgı granülü mevcuttu. İmmünoelektron mikroskopik 

yöntemle bazı hücrelerin tamoksifen grubundaki gibi PRL ( +) işaretlenme 
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gösteren salgı granüllerine ek olarak işaretlenme göstermeyen salgı granül

leri de içerdiklerini gözledik. Literatürde mikst hipofiz adenomlarının 

bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur( 4,37,38,42,59). Bizim bulgularımızda

ki hücrelerin morfolojileri mammosomatotroplara benzememekteydi(t 14 ). 

Bunun yanında Metzger ve ark. tamoksifenin GH salınımını bloke ettiğini 

bildirmişlerdir(78). Ancak biz bu hücreleri mikst hücreler olarak kabul 

ettik. 

Ayrıca bu hücrelerde, geri dönüşle ilgili olarak yorumladığımız 

OER'un kısa, yuvarlak profilli görünüm aldığını ve intrasisternal ayrılma

lar yaptığını da gözledik. 

Östrojenlerin her iki tip PRL hücresinde de artışa ve ultrasütrük

türel değişikliklere neden olduğunu gösterdik. 

Bromokriptinin östrojenlerin neden olduğu hiperplazi ve hiper

trofiyi bir ölçüde gerilettiğini saptadık. 

Bulgularımız tamoksifenin östrojenlerin PRL salan hücreler üze

rindeki etkisini ortadan kaldırdığını ve PRL salan hücrelerin bromokripti

ne hassasiyetini arttırdığını destekler niteliktedir. 

Sonuç olarak östrojenlerin hem PRL salan hücreleri östrojen 

reseptörleri yolu ile indüklediğini, hem de tuberoinfundibular dopaminer

jik nöronları ve hipofizer dopamin reseptörlerini baskılaması sonucu hipo

fiz üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
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ÖZET 

Östrojenlerin hipofizdeki prolaktin (PRL) salan hücreler üzerin

de uyarıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak bu etkinin ne şekilde oldu

ğu henüz tam anlaşılamamıştır. Bu hücreler üzerinde östrojenik etkinin 

anlaşılmasında bu dopamin agonisti olan bromokriptin ve antiöstrojen olan 

tamoksifenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Biz bu çalışmada östrojen indüksiyonuna ek olarak bromokrip

tin, tamoksifen ve her ikisini birlikte uygulayarak bu konuya morfolojik ve 

hormon özellikleri bakımından açıklık getirmeyi amaçladık. 

Çalışmada 40 adet Wistar tipi albino dişi sıçan kullanıldı. 8'i 

kontrol olarak ayrıldı. 32'sine 200 p.g/kg/ gün DES (Dietilstilbestrol) sub

kutan uygulandı. Bu grubun; 1- 8'ine 11 hafta DES verildi, 2- 8'ine DES 

uygulamasının 10. haftası başında 1 mg/kg Parlodel LA defa i.m. uygulan

dı. 3- 8'ine DES uygulamasının 10. haftası başında 1 mg/kg/gün tamoksi

fen iki hafta süre ile oral uygulandı. 4- 8'ine DES uygulamasının 10. hafta

sı başında 1 m/kg Partodel LA 1 defada + 1 mg/kg/gün tamoksifen iki haf

ta oral uygulandı. 11. hafta sonunda tüm gruplardan serum PRL RİA için 

kan örnekleri alındı. Çıkarılan hipofizler horizontal ikiye bölündü. Yarısı

na ışık mikroskopik inceleme için AB-PAS-OG ve PAP yöntemi, diğer yarı

sına ise rutin elektron mikroskopik tetkik ve Protein A-Gold yöntemleri 

uygulandı. 
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Serum PRL ve hipofiz ağırlıklarının istatistiksel değerlendirilme

sinde DES uygulanan grupta kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

artış, tamoksifen ve bromokriptin + tamoksifen uygulanan grupta da DES 

grubuna göre anlamlı bir azalma tespit edildi. DES ve DES'e ek olarak bro

mokriptin uygulanan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. 

DES ile indüklenen gruba ait hipofizler hiperplazik ve hipertro

fikti. Hücrelerin salgı granülü miktarı artmıştı. GER ve Golgi dilatasyon

lar göstermekteydi. DES indüksiyonuna ek olarak bromokriptin uygulanan 

grupta DES grubuna kıyasla az ölçüde düzelme saptandı. İmmünoelektron 

mikroskopik yöntemle de bazı küçük polimorf salgı granülü içeren hücreler

de GER'de atrofi ve salgı granülü miktarında azalma dikkati çekti. DES 

indüksiyonuna ek olarak tamoksifen uygulanan grupta tip 1 ve tip il PRL 

hücrelerinde düzelmeler ve normale yakın bulgular elde edildi. Bazı hücre

lerin atrofi gösterdiği ve bu hücrelerde immünoelektronmitcroskopik yön

temle işaretlenme gösteren granüllerin yanında işaretlenme çok sayıda gös

termeyen granüllerin varlığı tespit edildi. DES indüksiyonuna ek olarak 

bromokriptin + tamoksifen uygulanan grupta ise tamoksifen grubuna ben

zer, kontrole daha yakın bulgular elde edildi. 

Östrojenlerin hipofizden PRL salan hücrelerin sentez, sekresyon 

ve proliferasyonunu uyardığı bildirilmiştir. Bulgularımızda bunu göstermek

tedir. Bromokriptinin ise östrojen indüksiyonundan sonra PRL hücrelerin

de sentez ve sekresyonu inhibe ettiği, hipertrofiyi önlediği öne sürülmüş

tür. Bulgularımızda ultrasütrüktürel özellikler gösteren hücrelerin yanında 

organcı atrofisinin görüldüğü hücrelere de rastladık. DES indüksiyonuna 

ek olarak tamoksifen uygulaması ise östrojenlerin etkilerini oldukça hafif

letmiştir. Ayrıca tamoksifen, östrojenle indüklenmiş PRL hücrelerinin bro

mokriptine hassasiyetini arttırdığı gözlendi. Bulgularımızdan östrojenlerin 

PRL salan hüccrelerde sentez, sekresyon ve proliferasyon yanında bu hüc

relerdeki dopamin reseptörlerini de etkilediği anlaşılmaktadır. 
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Sonuç olarak östrojenlerin hipofizdeki PRL hücreleri üzerinde 

ôstrojen reseptörleri yolu ile ve ayrıca TIDA ve hipofizer DA reseptörleri

ni baskılaması yolu ile prolaktinoma oluşumuna neden olduğunu söyleyebi

liriz. 
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SUMMARY 

it has been known that estrogens have stimulatory effect on 

prolactin cells (PRL) in the pituitary gland. But by which ways these cells 

are affected from estrogens aren,t exactly understood. it can be thought 

that bromocriptine, a dopamin antagonist and tamoxifen, an antiestrogen 

is useful in understanding estrogenic effect on these cells. 

in this study we, by bromocriptine, tamoxifen and their 

concomitant administration in addition to estrogen induct ion, aimed to 

bring clearity to this subject on morphological and hormona! basis. 

In the study 40 Wistar type albino f emale rats were used. 8 were 

seperated as control. To 32 of them DES (diethylstilbestrol) was 

administe red 200 µg/kg / day subcutaneously. The first 8 of this group 

received DES for 11 weeks. The other 8 of them received 1 mg/ kg 

Pa rlodel L.A. im. once at the beginning of the tOth week in addition to 

DES administrat ion. To the third 8, on 10 th week of DES administration 

1 mg/kg/ day tamoxifen was administered orally for 2 weeks. The last 8 

received once 1 mg/ kg Parlodel L.A. plus 1 mg/kg/ day tamoxifen orally 

for 15 days beginning from the 10th week of DES administrat ion. 
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At the end of 11 th week blood samples were tak en from all 

groups for serum PRL Ria Assay and pituitary glands from the groups 

were cut horizontally into two following weighing. The first halves were 

seperated for AB-PAS-00 and PAP methods from LM e:x:amination and 

the other halves were seperated for Routin E.M and protein A Oold 

method. Tissue sect ions were examined under Cari Zeiss E .M. 925 and 

Carl Zeiss EM 9. 

As a result of statistical evaluation of serum PRL levels and 

pituitary weights, a significant increase in DES treated group compared to 

the controls and a statistically significant decrease in tamoxifen and 

bromocriptine plus tamoxifen groups compared to DES group, were 

determined. No statistically significant differences in DES and DES plus 

bromocriptine groups, were deter mined Our morphological findings also 

supported these results. 

Pituitary glands from DES t rated group were hyperplasic and 

hypertrophic. The amount of secretary granules in the cells increased. 

GER and Golgi showed dilatations. in DES plus bromocriptine group a 

mild improvement was determined compared to DES group. By 

immunoelectron microscopic method, in some cells an atrophy in GER and 

a decrease in the amount of secretory granules were striking. DES plus 

tamoxifen treated group an improvement in type 1 and type 11 PRL cells 

and findings closer to normal were noted. It was determined that some 

cells showed atrophy and these cells had many granules showing no 

labelling compared to the granules showing labelling by 

immunoelectronmicroscopic methods. in DES plus bromocriptine plus 

tamoxifen treated group, similar findings with tamoxifen group were 

obtained. 

It has been reported that estrogens stimulate synthesis, 

secretion and proliferation of PRL releasing cells in pituitary gland. It is 

suggested that bromocriptine inhibitis synthesis and secretion in PRL cells 

after estrogen induction and prevents hypertrophy. 
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in our findings we observed cells showing organel atrophy 

besides cells showing ultrastructural properties. Tamoxifen, administered 

in addition to DES induction, eliminated the effects of estrogen mostly. 

Also tamoxifen increased PRL cells sensitivity to bromocriptine. These 

findings show that estrogens effect the dopamine receptors in PRL cells 

besides the effects on PRL synthesis secretion and cell proliferation. 

· As a conclusion we can say that estrogen causes prolactinoma 

through estrogen receptors on PRL cells in pituitary gland and also by 

supressing TIDA and hyphophyser dopamine receptors. 
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