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ÖZET
AMAÇ: Pitüiter adenomalar oldukça büyük boyutlara ula şırlar ve direkt yayılımları mevcuttur. Transsfenoidal
cerrahi, makroadenomlar dahil olmak üzere hipofiz tümörlerinin çoğunluğunda tercih edilen cerrahi yaklaşım
şeklidir. Radyoterapi; büyük tümörlerin kitle etkisini ve hiperseksiyonu kontrol etmede oldukça etkilidir. Bu çalışmada, kliniğimize 1990-1998 y ılları arasında endokrin fonksiyon yapan hipofiz adenomu tan ısıyla başvuran
hastalar retrospektif olarak irdelenmiş tir.

a

GEREÇ ve YÖNTEM: Klini ğimize 1990-1998 y ılları arasında hipofiz adenomu tan ısıyla 20 hasta başvurmuştur.
Hastaların 12'sinde endokrin aktif tümör mevuttu. Kadan/erkek oran ı 6/1. En sık görülen yaş grubu 31-40'tır.
Tümör çapı 2-5 cm arasında idi. Prolaktinoma 5 hastada (% 42), somatropik adenoma 3 hastada (% 25), mikst
hormon sekresyonlu adenoma 4 hastada (% 33) mevcuttu. Hastalar ın 8'ine total, 4'üne subtotal eksizyon uygulanmıştır. Hastaların tümüne radyoterapi uygulanmıştır.
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SONUÇ: Kad ınlarda endokrin aktif hipofiz tümörleri daha sık görülmektedir. En uzun takip süresi prolaktin salgılayan tümörlerdedir. Cerrahi sonrası radyoterapi uygulanmayan hastalarda nüks oranı yüksektir.
Anahtar kelimeler: Endokrin aktif hipofiz adenomlar ı, cerrahi, radyoterapi
Düşünen Adam; 2001, 14(1): 61-63

SUMMARY

PURPOSE: Pituitary adenomas reach very big sizes and invade directly. Transsphenoidal surgery is the preferred approach for the surgical management of the majority of pituitary tumors, including macroadenomas. Radiotherapy is very efficient in controlling large tumors' mass effect and hypersecretion. This study evaluates retrospectively those patients who have recourse to our clinic between 1990-1998 with endocrine active pituitary
adenoma diagnosis.
MATERIALS and METHOD: 20 patients applied to our clinic between 1990-1998 with pituitary adenoma diagnosis. 12 patients had endocrin active tumors. Female/male ratio: 6/1. The most frequent age range was 3140. Tumor diameters ranged between 2-5 cm 5 patients (42 %) had prolactinoma, 3 patients (25 %) had somatropic adenoma, and 4 patients (33 %) had adenomas with mixed hormone secretion. 8 patients had total and 4
had subtotal excision. All patients had radiotherapy.
RESULTS: Endocrin active pituitary tumors are more frequent in women. The longest follow-up period is for tumors secreting prolactin. The rate of relapse is high in patients who did not receive radiotherapy following surgery.
Key words: Endocrine active pituitary adenomas, radiotherapy, surgery
* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöro şirürji Kliniği, ** Şi şli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Onkolojisi Kliniği

61

Endokrin Aktif Hipofiz Adenomlar ı Tedavi Sonuçlarım ız

Dalkıhç Çalış, Çalış, Taşkın, İncekara

GİRİŞ

Tablo 1. Hastalarm yaş gruplarına göre dağılımı.

Hipofizden köken alan tümörler, sella tursika içinde
gelişir, kemik erozyonu ile sellayı genişleterek suprasellar bölgeye yay ılabilirler (1). Hipofiz bezindeki
her hücre neoplaziye dönüşebilir. Pitüiter adenomalar oldukça büyük boyutlara ulaşırlar ve direkt yayılımları mevcuttur (2) . Büyük tümörler komşu yapıları invaze ederek, radikal rezeksiyonu imkans ız
hale getirirler.
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Endokrin anomaliler sıktın En sık yetişkinlerde pitüiter disfonksiyona sebep olurlar. Ani görme azalması, papilla ödemi, okülomotor anomalileri ve oftalmopleji görülebilir. En sık görme defekti; bitemporal hemianopsi ve superior temporal defekttir (3 '4) .
Diğer görme defektleri daha seyrek görülür. Anatomik yerleşime ve endokrin fonksiyona göre s ınıflaması yapılır. Endokrin fonksiyona göre; TSH, GH,
ACTH ve prolaktin sekrete eden tümörler (% 75) ve
nonfonksiyone adenomalar (% 25) olarak ayr ılırlar

E
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(5,6) .

Pitüiter tümörlerin tedavisi oldukça kar ışıktır. Nöroradyoloji, nörooftalmoloji, endokrinoloji, nöroloji,
nöroşiıiirji, radyasyon onkolojisi ve laboratuvar
branşlarının ilişkisini gerektirir.
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Grafik 2. Hardy sunfiamasma göre hastaların dağılımı.
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Ekspansiyon veya selladaki erozyona göre 4 gradede; suprasellar yayılıma göre 4 tipe ayrılır (7 '8) .

Toplam

% 25
%50

Transsfenoidal cerrahi, makroadenomlar dahil olmak üzere hipofiz tümörlerinin ço ğunluğunda tercih
edilen cerrahi yakla şım şeklidir (9) .
Radyoterapi büyük tümörlerin•kitle etkisini ve hipersekresyonu kontrol etmede oldukça etkilidir (10-12) .
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Grafik 3. Suprasellar yay ıhma göre evreleme.

GEREÇ ve YÖNTEM

Kliniğimize 1990-1998 yılları arasında hipofiz adenoma tanısıyla 20 hasta başvurmuştur. Bunlardan
12'si endokrin aktif tümöre sahipti (% 60). Kad ın/
erkek oranı: 6/1. En sık görülen yaş grubu: 31-40'tır
(17-50 yaş) (Tablo 1). Endokrin fonksiyona göre hipofiz tümörlerinin ay ırımı; Prolaktinoma: 4 hasta (%
42), somatropik adenoma: 3 hasta (% 25), mikst hormon salgılayan: 4 hasta (% 33).

Hastaların tümünde makroadenom mevcuttur. En
küçük çap 2 santimetre, en büyük çap 5 santimetredir.
Başvuru şikayetleri; ba ş ağrısı: 6 hastada, bitemporal
hemianopsi: 5 hastada, tek gözde görme kayb ı: 1
hastada, menstruasyon bozuklukları: 5 hastada, vücut uç lasımlarında büyüme: 5 hastada mevcuttu.
Postoperatif nörolojik defisit: 1 hastada paraparazi, 1
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Tablo 2. Endokrin aktif tümörlerde takip süreleri.

sık görülmektedir. Kadın/erkek oranı : 6/1. Kadın
hastaların takip süreleri erkek hastalara göre daha
uzundur. En uzun takip süresi prolaktin salg ılayan
tümörlerde bulunmuş tur. Eksitus olan hastalar endokrin nedenlere bağlı olarak kaybedihnişlerclir. Halen hastalıklı yaşayan hastaları n tümörleri mevcut
olmayıp, nöroendokrin bozukluk nedeniyle tedavi
olmaktadırlar.

GH salgılayan hastaların takip süresi
PRL salgılayan hastaların takip süresi
Mikst hormon salgılayan hastaların takip sitres

•

35 ay
54 ay
28 ay

hastada bilateral hemianopsi, 1 hastada tek gözde
görme kaybı , 3 hastada epilepsi mevcuttu.
Hastaların grade'de göre da ğılımı Grafik l'de, suprasellar yayılımı na göre evrelenmesi Grafik 2'de görülmektedir.

Çalışma grubumuzun sonuçlar ına göre, endokrin aktif hipofiz tümörlerinde cerrahi ve tamamlay ıcı olarak radyoterapi uygulanmas ı tavsiye edilmektedir.
KAYNAKLAR

a

Cerrahi şekillerine göre hastalann da ğılımı: Total
eksizyon 8 hastaya, subtotal eksizyon 4 hastaya uygulanmış , ilk cerrahi operasyondan sonra total eksizyon uygulanan 8 hastan ın 4'ünde nüks geli şmiştir
(% 50). Bu hastalara tekrar total eksizyon uygluanmıştı r. 8 hastaya transsfenoidal, 4 hastaya transkranial yaklaşım uygulanmıştır.

Cerrahi sonras ı radyoterapi uygulanmayan hastalarda nüks oranı yüksektir (% 50). Radyoterapi uygulanan hastalarda nüks oran ı düşüktür (% 16). Radyoterapi doz ve fraksiyon şemalanna istatistiki sonuç verecek sayıda yaka konulamarnıştır.
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Radyoterapi için primer kitleyi saracak şekilde, 5x5
cm veya 6x6 cm'lik paralel kar şılıklı lateral alanlar
kullanılmıştır. Günlük doz 1.8-2 G, total doz 50-60
Gy'dir.

Hastaları n son kontrolleri 2000 y ılı içinde yapılmıştı r. Hastalann ilk operasyondan itibaren ortalama
hastalıksız takip süreleri 47 aydır (0-124 ay). Kadın
hastaları n takip süreleri ortalama 44 ay, erkek hastaları n takip süreleri ortalama 25 ayd ır. Erkek hastalar halen yaşamaktad ır. Evreye göre hastaların takip süreleri: Tip B: 48 ay, Tip C: 21 ay, Tip D: 48 ay
takip edilmişlerdir. Halen hastalanm ızın 6'sı sağlıklı, 4'ü hastalıklı yaşamaktadır. 2 kadın hasta eksitus
olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışma grubumuzda hasta say ısı oldukça düşüktür.
Bu nedenle sonuçlar hakkında kesin konuşabilmek
oldukça güçtür. Kadı nlarda hipofiz tümörleri daha
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