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1. Endokrinoloji öğretim üyesi 
2. Endokrinoloji uzmanı 
3. Endokrinoloji araştırma görevlisi 
4. İç hastalıkları uzmanı 
5. İç hastalıkları araştırma görevlisi 
6. Diğer bir dalda uzman veya arş. grv. 
7. Pratisyen hekim 
8. Diğer, tanımlanmamış meraklı bir kişi 

Kendinizi tanımlar mısınız? 



Prolaktinoma da güncel sorunlar? 
• Tanıda 

– Laboratuar ile ilgili 
• Makroprolaktin, kanca etki, yöntem 

– Kişi ile ilgili 
• Stres, ilaç kullanımı, gebelik, emzirme, ek patolojiler 
• Hipofiz patolojileri, idyopatik 

• Tedavide 
– Dopamin agonisti kullanımı 

• Seçim, yan etki, doz, güvenirlik, kullanım süresi, özel durumlar 
• DA direnci 

– Alternatif tedavi 
• İlaçsız izlem, oral kontraseptif kullanımı, araştırılan tedaviler 
• Cerrahi tedavi, radyoterapi 

• İzlemde 
– Etkinlik 

• Gonad fonksyonları, pitüiter yetmezlik, bası belirtileri, hamilelik, osteoporoz 

– Parametreler 
– Rekürrens 
– Maliyet 



1. TSH 

2. Estradiol 

3. Beta hCG 

4. Üre 

5. ALT 

Hangi tetkiki istemezsiniz? 

25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği 
yakınması ile yapılan değerlendirmede serum 
PRL seviyesi 40 ng/ml olarak saptandı. 
Galaktore tanımlamıyor.   



• Hipotalamus hastalıkları 
• Hipofiz hastalıkları 
• İlaçlar 
• Primer hipotiroidi 
• Kronik böbrek yetmezliği 
• Kronik karaciğer hastalığı 
• Nörojenik 
• Stres faktörü 
• Gebelik 
• İdiyopatik 

 
 

Hiperprolaktineminin nedenleri arasında ilk üç sırada 
ilaçlar (özellikle anti-psikotikler, antideprasanlar ve 
trankilizanlar), primer hipotiroidi ve prolaktinoma 
yer almaktadır. Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısına, 
her iki cinste ilaç kullanımı ve kadınlarda gebelik 
dışlanarak başlanmalıdır. Ardından tiroid, karaciğer 
ve böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. 
 
 

http://www.turkendokrin.org/yayinlar/kilavuz/pdf/HIPOFIZ.pdf  

http://www.turkendokrin.org/yayinlar/kilavuz/pdf/HIPOFIZ.pdf


Hangi tetkik gereksiz? 

1. TSH 

2. Estradiol 

3. Beta hCG 

4. Üre 

5. ALT 



1. PRL tekrarını isterim. 

2. Makroprolaktin ölçümü isterim. 

3. TRH uyarı testi uygularım. 

4. Sella MR çektiririm. 

5. Görme alanı isterim. 

Gebelik, hipotiroidi, ilaç kullanımı, organ 
yetmezliği  yok.   Bu aşamada… 

25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği yakınması ile 
yapılan değerlendirmede serum PRL seviyesi 40 ng/ml olarak 
saptandı. Galaktore tanımlamıyor.   



Hangisi gerekli? 

1. PRL tekrarını isterim. 

2. Makroprolaktin ölçümü isterim. 

3. TRH uyarı testi uygularım. 

4. Sella MR çektiririm. 

5. Görme alanı isterim. 



Hangisi gerekli? 

1. PRL tekrarını isterim. 

2. Makroprolaktin ölçümü isterim. 

3. TRH uyarı testi uygularım. 

4. Sella MR çektiririm. 

5. Görme alanı isterim. 

 Hiperprolaktinemide stres faktörünü 
ortadan kaldırmak için hastaya kanül takılarak, yarım saat arayla 3 defa kan alınması ve ortalama 
PRL değerinin hesaplanması daha doğru olacaktır. 



25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği yakınması ile 
yapılan değerlendirmede serum PRL seviyesi 40 ng/ml olarak 
saptandı. Galaktore tanımlamıyor.   

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi 

5. Tedavisiz izlem. 

Sella MR da 6 mm adenom saptandı. 
Hangi seçeneği öncelikle tercih edersiniz? 



25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği yakınması ile 
yapılan değerlendirmede serum PRL seviyesi 40 ng/ml olarak 
saptandı. Galaktore tanımlamıyor.   

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi 

5. Tedavisiz izlem. 

Sella MR da 6 mm adenom saptandı. 
Hangi seçeneği kesinlikle tercih etmezsiniz? 



Gilliam MP. Endo Rev 27:485, 2006 



Molitch ME. Pituitary, 5:55, 2002 



Casaneuva FF. Clin Endocr 65:265, 2006 



Transsphenoidal Microsurgical Therapy of 
Prolactinomas: Initial Outcomes and Long-term Results 

Tyrell JB. Neurosurgery 44:254, 1999 





Gilliam MP. Endo Rev 27:485, 2006 



Prolaktinomada cerrahi sonuçlarımız. 
(Retrospektif değerlendirme) 

• Başarı oranı 
– Mikroadenom  % 
– Makroadenom  % 

• Rekürrens nadir değildir 
– Mikroadenom  % 
– Makroadenom  % 

• “Overall” kür oranı çok düşüktür 
– Mikroadenom  % 
– Makroadenom  % 

• Mortalite 
– Mikroadenom  % 
– Makroadenom  % 

• Majör komplikasyon (görme kaybı, nörolojik hasar, menejit, apse, okulomotor felç) 

– Mikroadenom  % 
– Makroadenom  % 

• Diyabetes insipitus 
– Makroadenom  % 

• Hipopitüitarizm 
– Makroadenom % 

 



Prolaktinomada cerrahi tedavi sonuçları 

• Başarı oranı düşüktür 
– Mikroadenom   % 74.7 
– Makroadenom  % 33,9 

• Rekürrens nadir değildir 
– Mikroadenom   % 18,2 
– Makroadenom  %22,4 

• “Overall” kür oranı çok düşüktür 
– Mikroadenom   % 61,2 
– Makroadenom  % 26,2 

Gilliam MP. Endo Rev 27:485, 2006 



Prolaktinomada cerrahi tedavi riskleri 

• Mortalite 
– Mikroadenom   % 0,6 
– Makroadenom  % 0,9 

• Majör komplikasyon (görme kaybı, nörolojik hasar, menejit, apse, okulomotor felç) 

– Mikroadenom   % 3,4 
– Makroadenom  % 6,5 

• Diyabetes insipitus 
– Makroadenom  % 1,0 

• Hipopitüitarizm 
– Makroadenom  % 22.0 

Gilliam MP. Endo Rev 27:485, 2006 



Gilliam MP. Endo Rev 27:485, 2006 



Tedavi seçenekleri ? 

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi. 

5. Tedavisiz izlem. 



Prolaktinomada tedavisiz izlem ?? 

• Semptomatik tüm hastalar tedavi edilmelidir 
– Oligomenore 
– Libido kaybı 
– Galaktore 
– İnfertilite 
– Hirsutism 
– İmpotans 
– Prematür osteoporoz 
– Bası bulguları 

• Makroadenomlar tedavi edilmelidir 
• Adenomda büyüme saptananlar tedavi edilmelidir 



Tedavi seçenekleri ? 

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi. 

5. Tedavisiz izlem. 



Östrojenler ile prolaktin ilişkisi 

• Kadınlarda PRL seviyesi daha yüksektir 

• Siklus sırasında ovülasyon sırasıdna PRL en yüksek 
seviyeye çıkar 

• Hamilelikte PRL seviyesi 10 kat kadar artar 

• Oral kontraseptif kullananlarda  

• Östrojen kullanan erkek transseksüellerde PRL 
seviyesi yüksektir. 

 

 

• Östrojen ile PRLoma gelişimi veya PRLoma nın 
büyümesi ilişkisi net değildir. 



Testa G.  Contraseption 1998;58:69–73 

PRL 



Casaneuva FF. Clin Endocr 65:265, 2006 



Casaneuva FF. Clin Endocr 65:265, 2006 



Tedavi seçenekleri ? 

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi. 

5. Tedavisiz izlem. 

•Mikroprolaktinomada semptom yok ise tedavi şart değildir ancak 
izlenirler, semptomatik olduklarında tedavi verilir. Makroadenomlar 
mutlaka tedavi edilmelidir. Postmenopozal dönemde mikroadenomların 
tedavisi gerekmez, takibe alınırlar. Şikayeti olmayan ve gebelik 
istemeyen mikroadenomlarda medikal tedavi verilmeyebilir 
•Dopamin agonistleriyle tedavi prolaktinomalarda birinci seçenek 

tedavidir. 

•Radyoterapi dopamin agonistlerine cevap alınmayan ya da cerrahi kür 

sağlanamayan oldukça nadir prolaktinomalı hastalara uygulanır. 
•Oral kontraseptif kullanımı ?? 
•Cerrahi tedavi ?? 



Tedavi seçenekleri ? 

1. Dopamin agonisti kullanımı. 

2. Oral kontraseptif kullanımı. 

3. Transsfenoidal cerrahi. 

4. Radyoterapi. 

5. Tedavisiz izlem. 





25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği yakınması ile 
yapılan değerlendirmede serum PRL seviyesi 40 ng/ml olarak 
saptandı. Galaktore tanımlamıyor.   

1. Transsfenoidal cerrahi sonrası izin veririm 
2. İlaç tedavisini keserim, ilaç kullanmazken hamile 

kalmasını isterim. 
3. Bromokriptine geçerek hamileliğe izin veririm. 
4. Kabergolin kullanmaya devam etmesini, hamile kaldığında 

hemen ilacı kesmesini öneririm 
5. Kabergolin kullanmaya devam etmesini, hamilelik 

süresince de kesmemesini öneririm 
6. Hiçbir koşulda hamileliğe izin vermem. 

3 yıl sonraki kontrolde Cabergolin 0,5 mg/hafta ile PRL: 5 
ng/ml, mensleri düzenli. MR adenom 3mm. 1 yıllık evli. 
Hamilelik planı var 



Prolaktinomada hamilelik 

• Hamileliğin adenom üzerine etkisi 

• Tedavilerin fetüs üzerine etkisi 



Molitch M. GH&IGT Res 13:38, 2003.  



Christin-Maitre S. Annals of  Endo 68:106. 2007 



Colao A. Clin  Endo 68:66. 2008 



Bronstein MD. Pituitary 5:99, 2002 

• Mikroprolaktinoma 
– Tercihan bromokriptin kullanılmalıdır 
– DA tedavisi başlandıktan sonra ilk aylarda etkin 

korunmalıdır 
– MR veya görme alanı kontrolüne gerek yoktur 
– Düzenli mens gördükten birkaç ay sonra korunma 

sonlandırılabilir 
– DA tedavisi gebelik testi pozitif saptandığında 

kesilmelidir 
 



Bronstein MD. Pituitary 5:99, 2002 

• Makroprolaktinoma 
– Tercihan bromokriptin kullanılmalıdır 
– DA tedavisi başlandıktan sonra etkin korunmalıdır 
– MR kontrolü yapılarak tümör büzüşmesinin olduğu 

görülmelidir 
– DA tedavisi uzun süre devam edilerek tekrar büyüme 

olasılığı azaltılmalıdır (en az 1 yıl); daha sonra korunma 
sonlandırılabilir 

– DA tedavisi gebelik testi pozitif saptandığında 
kesilmelidir 

– Tümör küçülmesi saptanmayanlarda hamilelik öncesi 
cerrahi düşünülmelidir 



Bronstein MD. Pituitary 5:99, 2002 



Hamilelik planı ? 

•Gebelik isteyen mikroprolaktinomalı hastaya tedavi altında 

düzenli iki siklus sağlanana kadar kontrasepsiyon önerilir ve 

ardından gelişen amenorede hamilelik daha rahat 

araştırılabilir. 

•Adeti geciken hastada gebelik varlığı belli olana kadar 

ilaçlar kesilmelidir  

•Gebe kalan mikroadenomlarda BRC kesilebilir. 

•Gebelikte mikroadenomun semptomatik büyüme olasılığı çok 

düşük olduğundan düzenli görme alanı muayenesi gerekmez. 



25 y K, bekar. 1.5 yıldır süren adet düzensizliği yakınması ile 
yapılan değerlendirmede serum PRL seviyesi 40 ng/ml olarak 
saptandı. Galaktore tanımlamıyor.   

1. Tedaviye aynen devam ederim 
2. Bromokriptine geçerim. 
3. Kalıcı kontrasepsiyon ile tedaviyi keserim. 
4. Kabergolini keserim. 6 ay sonra MR kontrolü 
5. Kabergolini keserim. 3 ay sonra PRL kontrolü 
6. Cerrahi öneririm. 
7. Radyoterapi öneririm 

10 yıl sonraki kontrol. 2 sağlıklı doğumu var. (3 ve 5y) 
Kabergolin 0,5 mg/hafta. MR da adenom 3 mm. Mensleri ve 
PRL seviyeleri normal. 



Colao A. NEJM 349:2023, 2003 



Kharlip J LCEM 94: 2428, 2009 



Casaneuva FF. Clin Endocr 65:265, 2006 

• En az 3 yıl süre ile PRL seviyesi normal seviyelerde ise 

• Tümör hacmi belirgin küçüldü veya görülemiyorsa 
  

   İlacın dozu azaltılarak kesilmesi denenebilir 

   Sonrasında yakın takip etmek gerekir 



1. Aynen katılıyorum 

2. Bazı öneriler konusunda emin değilim, 
tekrar araştırmam gerek 

3. Çoğunlukla önerilere katılmakla birlikte, 
kesin karşı olduğum birkaç husus var 

4. Önerilerin geneline katılmıyorum 

5. Tecrübelerim, önerilere yorum yapma 
konusunda yetersiz 

Sunumdaki önerilere ? 



Farklı görüşleri şimdi hemen tartışabiliriz,  
Sonra yazışmak isterseniz ererturk@uludag.edu.tr 

1. Aynen katılıyorum 

2. Bazı öneriler konusunda emin değilim, tekrar 
araştırmam gerek 

3. Çoğunlukla önerilere katılmakla birlikte, 
kesin karşı olduğum birkaç husus var 

4. Önerilerin geneline katılmıyorum 

5. Tecrübelerim, önerilere yorum yapma 
konusunda yetersiz 



1. Çok yararlandım 

2. Birkaç konuda bilgilerimi pekiştirdim 

3. Bildiklerimin tekrarı oldu, yeni bir şey almadım 

4. Cevap beklediğim sorulara yanıt alamadım 

5. Sunumu dikkatli izleyemedim 

Sunumdan ? 





Bronstein MD. Pituitary 5:99, 2002 



Prolaktinoma da güncel sorunlar? 
• Tanıda 

– Laboratuar ile ilgili 
• Makroprolaktin, kanca etki, yöntem 

– Kişi ile ilgili 
• Stres, ilaç kullanımı, gebelik, emzirme, ek patolojiler 
• Hipofiz patolojileri, idyopatik 

• Tedavide 
– Dopamin agonisti kullanımı 

• Seçim, yan etki, doz, güvenirlik, kullanım süresi, özel durumlar 
• DA direnci 

– Alternatif tedavi 
• İlaçsız izlem, oral kontraseptif kullanımı, araştırılan tedaviler 
• Cerrahi tedavi, radyoterapi 

• İzlemde 
– Etkinlik 

• Gonad fonksyonları, pitüiter yetmezlik, bası belirtileri, hamilelik, osteoporoz 

– Parametreler 
– Rekürrens 
– Maliyet 



Prolaktinoma da güncel sorunlar? 
• İlaç kullanan hiperprolaktinemi kişilerin tanısı nasıl yapılmalıdır? 

• Makroprolaktin – Kanca etkisi? 

• Prolaktinoma tedavisinde hedeşer nelerdir? 

• OKS kullanımı güvenli mi? 

• İlaçsız olarak izlem yapılabilir mi? 

• Dopamin agonisti tedavisi sonlandırılabilir mi? 

• Hamilelik planı olan bir kişide tedavi yaklaşımı değişir mi? 

• Hamilelikte DA kullanımı güvenlimidir? 

• DA direnci durumlarında tedavi nasıl olmalıdır? 

• DA direnci kriterleri nelerdir? 

• DA diren 

• Cerrahi tedavi ne zaman uygulanmalıdır? 

• Medikal tedavi başlanan hastada izlem parametreleri nelerdir? 



 


