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Nöroendokrin araflt›rmalar sonucunda nörohormonal ifllevler
ve major depresyon ve anoreksia nervosa gibi psikiyatrik hastal›klar›n semptom kompleksleri aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Örne¤in, baz› duygulan›m bozukluklar› ve yeme hastal›klar›n›n temelinde hipotalamik ifllev bozukluklar›n›n bulundu¤u
bilinmektedir. Depresyonda, ifltah, uyku, kortizol sekresyonu ve
sirkadian ritm de¤ifliklikleri ile üreme fonksiyonlar› ile ilgili bozukluklar görülebilir. Anoreksia nervosada sadece yeme bozukluklar› de¤il, ayn› zamanda hipotalamik-hipofizer-adrenal eksende ve gonadotropin sekresyonunda baz› de¤ifliklikler de görülür.
Psikiyatrik hastal›klar›n patogenezinde önemli bir rol oynayan
monoaminerjik nörotransmitterler ayn› zamanda baz› hipotalamik peptidler ve hipofiz hormonlar›n›n sentez ve salg›lanmas›n›
da kontrol ederler. Ayr›ca, hipotalamik hormonlar, beyinde yayg›n olarak bulunmakta, reseptörler arac›l›¤›yla özgül etkiler oluflturmakta ve beyin nörotransmitter sisteminin ifllevsel etkinli¤ini
etkilemektedir. Birçok hipotalamik hormonun daha karmafl›k
davran›fl ve iç homeostaz ifllevini koordine etti¤i düflünülmektedir.
Duygulan›m bozukluklar›
Bu kategorideki hastal›klar bafll›ca major depresif hastal›k ve
bipolar hastal›kt›r. Her ikisinde de depresyon tablosu benzerlik
gösterirken bipolar hastal›kta ayr›ca mania ataklar› (tip I bipolar
hastal›k) ve hipomania ataklar› (tip II bipolar hastal›k) görülür.
Duygulan›m bozuklu¤u olan hastalarda psikiyatrik semptomlara ek olarak ifltah, cinsellik, sirkadian ritm ve ön hipofiz ifllevleri gibi hipotalamik kontrol alt›ndaki ifllevlerde de de¤ifliklikler görülmektedir. Major depresif hastal›kta anoreksi veya hiperfaji, libidoda azalma ve menstruasyon düzensizlikleri, uyku bozukluklar›, REM safhas›n›n gecikmesi, vücut ›s› ritminin bozulmas› ve
diurnal duygulan›m varyasyonu görülebilir. Hiperkortizolizm, major depresyonda en s›k görülen somatik bozukluktur. Ayr›ca, hipotalamus-hipofiz-tiroid ekseni ve büyüme hormonunun regülasyonu ile ilgili de¤ifliklikler geliflebilir. Santral nöropeptid sistemlerindeki de¤iflikliklerin anlafl›lmas› yeni tedavi seçeneklerini
de ortaya ç›karacakt›r.
Major depresif hastal›kta görülen nöroendokrin de¤ifliklikler
Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni
Özellikle, hastal›¤›n klasik veya melankolik tipinde hiperkortizolizm birçok yöntemle gösterilmifltir. Hiperkortizolizmin mekanizmas› hipotalamus veya daha yüksek seviyedeki bir kusurun

afl›r› CRH (corticotropin-releasing-hormone) salg›lanmas›na neden olmas›d›r. Bu nedenle, hastalar›n CRH stimulasyonuna
ACTH yan›t› azalm›flt›r. Bu bulgu, hipofizer kortikotrop hücrelerin
negatif geri bask›lamaya duyarl› oldu¤unu ve hiperkortizolizmin
kayna¤›n›n hipofizin üzerindeki merkezler oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca, hastalar›n ACTH’a adrenokortikal yan›t› da artm›flt›r. Bu nedenle haftalar veya aylar süren depresif ataklardan
sonra bilateral adrenal hiperplazi geliflmektedir (1,2).
Melankolik depresyondaki hastalar›n serebrospinal s›v›lar›nda CRH konsantrasyonunun yüksek oldu¤u ve tedavi ile normale
döndü¤ü gösterilmifltir. Di¤er yandan, deney hayvanlar›na intraserebroventriküler CRH enjeksiyonu stres ve depresyonda görülen davran›fl de¤iflikliklerine yol açm›flt›r. Uyku ve ifltahta azalma,
hipotalamik hipogonadizm, cinsellik ve motor aktivitede azalma
bu hayvanlarda görülen bulgulardan baz›lar›d›r (3). Buna karfl›n,
baz› atipik depresyonlu hastalarda ve Cushing sendromunda görülen depresyonda CRH sekresyonu patolojik olarak azalm›flt›r.
Bu konudaki araflt›rmalar hastal›¤›n genetik biçimlerinin biyolojik belirteçlerini tan›mlayabilece¤i gibi hastaya göre tedavi seçiminde de yol gösterici olacakt›r (4).
Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni
Unipolar depresyonun kad›nlarda daha s›k görülmesi nedeniyle bu hastal›¤›n temelinde gonadal ifllev bozuklu¤u olabilece¤i öne sürülmüfltür. Gerçekten de depresyondaki postmenopozal
kad›nlar›n LH sekresyonunda de¤ifliklikler oldu¤u saptanm›flt›r
(5,6). Ayr›ca, depresyonun libido kayb› ve baz› kad›nlarda sekonder amenore gibi menstruasyon bozukluklar›yla birlikte oldu¤u
bilinmektedir. LHRH sekresyonunun arkuat nukleustan salg›lanan β-endorfinin tonik inhibisyonu alt›nda oldu¤u düflünülmektedir (7). Arkuat nukleusa CRH enjeksiyonu β-endorfin salg›lanmas›n› art›rarak üreme ifllevlerini bask›layabilir. Ayr›ca glukokortikoidler de üreme ifllevlerini hipotalamus, hipofiz ve adrenal düzeyde bask›layabilir (8).
Epidemiyolojik araflt›rmalar, kad›nlardaki depresyon s›kl›¤›n›n
özellikle üreme ça¤›nda bask›n oldu¤unu göstermektedir (9). Baz› araflt›rmac›lar, menstrüel siklus nedeniyle de¤iflen düzeyi nedeniyle estrojenin beyin üzerindeki koruyucu etkisinin aral›kl› veya uzun süreli olarak kesintiye u¤ramas›n›n sorumlu olabilece¤ini öne sürmektedirler (10). Gerçekten de estrojen tedavisinin
postpartum ve perimenopozal depresyonda etkili oldu¤u görülmüfltür (11).
Hipotalamus-hipofiz-tiroid ekseni
Depresyonda tiroid ifllevlerinde baz› de¤ifliklikler görülmektedir (12). Örne¤in TRH uyar›s›na TSH yan›t›n›n küntleflti¤i ve TSH
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düzeyinde normalde beklenen gece yükseliflinin görülmedi¤i bilinmektedir. Plazma T4 düzeyi normal bulunmakla birlikte yukar›da belirtilen olaylardan hangisinin önce geliflti¤i tart›flmal›d›r;
önce TRH salg›s› artarak tersiyer hipertiroidizme neden olabilece¤i gibi ilk olay TRH’ya TSH yan›t›n›n hipofiz ifllev bozuklu¤u ya
da bilinmeyen bir humoral nedenle bask›lanmas› da olabilir. Fizyolojik dozlarda eksojen tiroid hormonu verilmesi antidepresan
tedaviye yan›t› art›rabilir (13).
Glukokortikoidlerin tiroid fizyolojisi üzerinde belirgin etkileri
vard›r. Depresyonda ve Cushing sendromunda görülen ortak etkiler, TRH’ya TSH yan›t›n›n azalmas›, TSH düzeyindeki gece yükseliflinin azalmas› ve periferik T4-T3 dönüflümünün yavafllamas›d›r. Bu de¤ifliklikler, depresyonda görülebilen ötiroid hasta
sendromunun bulgular›d›r. Ancak bu de¤iflikliklerin klinik önemi
henüz bilinmemektedir (14).
Unipolar veya bipolar depresyonda tiroid peroksidaz antikorlar› ve subklinik hipotiroidizm bulunabilir veya lityum tedavisi verilen hastalarda hipotiroidizm geliflebilir. Hipotiroidizmin depresyonlu hastalarda özellikle aranmas› ve subklinik olsa bile tedavi
edilmesi gerekir (15).
Büyüme hormonu
Depresyonda büyüme hormonunun (BH) hipoglisemiye, amfetamin, L-dopa ve klonidine yan›t› azalm›flt›r. Ancak, BH muhtemelen GHRH ve somatostatinin salg›lanmas›n› kontrol eden norepinefrin, serotonin, dopamin, asetilkolin ve ∝-aminobütirik
asid gibi birçok nörotransmitterin etkisi alt›ndad›r. Di¤er taraftan
IGF-1’in inhibitör etkisi önceki araflt›rmalar›n ço¤unda dikkate
al›nmad›¤› için sonuçlar› yorumlamak kolay de¤ildir (16).
Major depresyonda 24 saatlik BH sekresyonu artmaktad›r. Bu
art›fl uyku süresindeki azalman›n neden olaca¤› uykudaki salg›lanman›n düflmesine karfl›n gündüz salg›lanmas›n›n artmas›yla
gerçekleflmektedir. BH düzeyindeki art›fl depresyona ba¤l› hiperkortizolizmde oldu¤u gibi hipofizin üzerindeki merkezlerle ilgilidir. Depresyonda IGF-1 düzeyi artm›flt›r ve GHRH stimulasyonuna GH yan›t› azalm›flt›r. Bu durum hiperkortizolizmle aç›klanabilir; çünkü glukokortikoidler IGF-1’in hedef dokudaki etkisini
azalt›rlar ve BH ve IGF-1 düzeyinin artmas›, depresyonun neden
oldu¤u BH ve IGF-1 direncinin bir göstergesi olabilir (13).
Kemik mineral yo¤unlu¤u
Major depresif hastal›¤› olan kad›nlar›n kemik mineral yo¤unlu¤unun azald›¤› bildirilmektedir. Bunun mekanizmas› bilinmemekle birlikte depresyonlu hastalarda hem kemik yap›m› ve
hem de kemik rezorpsiyonu azalm›flt›r. Beslenme sorunlar›, aktivite düzeyinin azalmas›, hiperkortizolizm ve menstrüel bozukluklara ba¤l› hipoestrojenemi rol oynayabilir. Buna karfl›n, kalsiyum, D vitamini ve paratiroid hormon düzeyleri normal bulunmufltur. Bu bulgular hala tart›fl›lmakla birlikte depresyonun osteoporoz ve patolojik k›r›¤› art›ran bir etken oldu¤u söylenebilir.
Erken tedavinin bu riskleri azalt›p azaltmayaca¤› ve erkeklerin
de benzer bir riske sahip olup olmad›klar› henüz bilinmemektedir (17,18).
Santral nöropeptid sistemleri
Major depresyon hastal›¤›nda serebrospinal s›v›da yap›lan
araflt›rmalar CRH antagonistlerinin tedavide kullan›labilece¤ini
göstermektedir. Nöropeptid substance P’nin ifllevsel art›fl› da bu
maddenin antagonistlerinin tedavide kullan›labilece¤ini düflündürmüfl ve ilk çal›flmalar yararl› oldu¤unu göstermifltir. Bu konudaki araflt›rmalar devam etmektedir (4, 19).
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Yeme Bozukluklar›
Anoreksia nervosa, zay›flama obsesyonu ile yemek yemenin
azald›¤› ve motor aktivitenin artt›¤› bir hastal›kt›r. Bulimia ise zaman zaman afl›r› yemek yemeyi izleyen kusma ile kendini gösteren ve anoreksia ile birlikte veya ayr› olabilen bir sendromdur.
Anoreksia nervosa psikiatrik hastal›klar içinde % 5 - % 20 ile en
yüksek mortaliteye sahip oland›r (20).
Anoreksia nervosada görülen nöroendokrin de¤ifliklikler hiperkortizolizm, hipotalamik hipogonadizm, vazopresin salg›lama
bozukluklar› ve tiroid ifllevlerinde azalma fleklinde özetlenebilir.
Bu de¤ifliklikler birincil veya tart› kayb›na ikincil olabilir (21).
Plazma ve idrar serbest kortizol konsantrasyonu, ço¤u zaman
Cushing sendromundaki düzeylerdedir ve depresyonda görülen
düzeylerin üstündedir. Buna karfl›n, Cushing sendromunun aksine, diurnal varyasyon azalmakla birlikte korunmufltur. CRH uyar›s›na hipofiz ve adrenal yan›t› depresyondakine benzer ve hiperkortizolizmin santral kaynakl› oldu¤unu gösterir. Bazal plazma kortizol düzeyi yüksektir ve CRH uyar›s›na ACTH yan›t› künttür. Bu da, hipotalamus seviyesinde veya daha yukar›daki bir sorunun CRH’n›n afl›r› salg›lanmas›na neden oldu¤unu düflündürmektedir. CRH uyar›s›na verilen kortizol yan›t›, ACTH yan›t›ndan
daha fazlad›r. Ayr›ca yüksek kortizol düzeyine karfl›n ACTH konsantrasyonu normalden farks›zd›r. Bu bulgular adrenal bezlerin
afl›r› duyarl›l›k kazand›¤›n› göstermektedir (22).
Üç-dört haftal›k tedaviyle tart›n›n normalleflmesi sonucunda
plazma ve idrar kortizol konsantrasyonunun normale dönmesi
hiperkortizolizmi yaratan santral kusurun düzeldi¤ini gösterir.
Ancak, CRH uyar›s›na künt ACTH yan›t› ve afl›r› kortizol yan›t›,
yani artm›fl adrenal duyarl›l›k bir süre daha devam eder ve alt› ay
sonra normale döner (23).
Nörohipofiziyal hormonlar
Anoreksiya nervosada arginin vazopresin (AVP) ile ilgili baz›
de¤ifliklikler bildirilmifltir. Özellikle, hastal›¤›n tart› kayb› safhas›nda ozmotik uyar›ya AVP yan›t› azalm›flt›r. Hastalar ya düflük
bazal AVP düzeyine sahiptir ve artan plazma sodyum konsantrasyonuna normalden yavafl yan›t verir; ya da plazma AVP ve
sodyum düzeyi aras›ndaki çizgisel iliflki tamamen bozulmufltur.
Benzer bir durum daha önce ön hipotalamusta yerleflim gösteren ve ozmostat mekanizmas›n› bozan, fakat nörosekretuvar
hücreleri etkilemeyen tümörlerde tan›mlanm›flt›r. Anoreksiya
nervosadaki söz konusu de¤ifliklikler tedaviden sonra çok yavafl
düzelir ve normale dönmesi aylar sürebilir (24).
Ozmotik uyar›ya yan›ts›zl›k geliflen hastalar›n ço¤unda beyinomurilik s›v›s›na (BOS) AVP salg›lanmas› da bozulur. En s›k görülen de¤ifliklik normalde birin alt›nda bir rakam olmas› gereken
plazma/BOS AVP oran›n›n tersine dönmesidir. Bu bulgular santral AVP salg›s›n›n artt›¤›n› ve fakat ozmoreseptör duyarl›¤›ndaki
azalma nedeniyle periferik AVP salg›s›n›n azald›¤›n› göstermektedir. Hayvan deneylerinde AVP verildi¤inde ö¤renilmifl al›flkanl›klar›n kaybolma süresinin uzamas›, anoreksiya nervosada artan santral AVP’nin patofizyolojide rol oynayabilece¤ini düflündürmektedir (24).
Oksitosin düzeyi anoreksiya nervosada azal›r ve tedaviyle
normale döner. Oksitosindeki azalma ve AVP’deki artma, anoreksiyal› hastan›n yemek yemenin sonuçlar› (kilo alma) ile ilgili
korkular›n›n artmas›na ve bu sorunu giderebilecek yeni ö¤retilerin engellenmesine neden olabilir. Bulimiada ozmotik uyar›ya
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ron (DHEA) konsantrasyonu azalmaktad›r. Bu hastalarda 17-20
liyaz etkinli¤inin azalmas› hiperkortizolizme katk›da bulunurken
DHEA yap›m›n› azaltabilir. Bir çal›flmada DHEA tedavisinin kemik
metabolitlerini olumlu yönde etkiledi¤i gösterilmifltir (33).
Serum leptin düzeyi anoreksiya nervosada BMI ile paralel
olarak düflmektedir. Ancak bu iliflki çok düflük BMI de¤erlerinde
bozulmakta ve leptin için bir eflik de¤er oldu¤unu göstermektedir. Birkaç günlük tedavi ile leptin düzeyi de¤iflmezken daha
uzun süreli tedavi ve tart› al›m› ile normale dönmektedir. Kilo almakta olan hastalarda benzer BMI’e sahip bireylerden daha
yüksek leptin düzeyi saptanmas›, leptinin sadece ya¤ kitlesi ile
iliflkili olmad›¤›n›; insülin, sitokinler ve muhtemelen BH ve kortikosteroidler taraf›ndan da uyar›ld›¤›n› göstermektedir. Tedavi ile
menstruasyonun yeniden bafllad›¤› hastalarda leptin konsantrasyonu belli bir düzeyin üzerinde bulunmufltur (34).
Santral nöropeptid sistemleri
Yemek yemenin kontrol edildi¤i mekanizmalar büyük ölçüde
hipotalamusun arkuat çekirde¤i, ventromedial çekirdek, lateral
hipotalamik alan ve paraventriküler çekirdekte bulunur. Kontrolu sa¤layan nöropeptid sistemler içinde proopiomelanokortin
(POMC), nöropeptid Y (NPY), galanin, CRH, kolesistokinin ve yeni tan›mlanan oreksin ve hipokretin gibi peptidler bulunur. Bu
nöropeptidlerin birço¤u hem beyinde ve hem de barsaklarda bulunur. Anoreksiyal› hastalarda baz› nöropeptidlerde de¤ifliklikler
saptanm›flt›r (35).
Anoreksiya nervosal› hastalarda azalan BOS β-endorfin konsantrasyonu tedaviden sonra normale dönmektedir. Buna karfl›n
bafllang›çta yüksek bulunan BOS NPY düzeyi tedaviden sonra
düflmektedir. Muhtemelen, hastalardaki yüksek NPY konsantrasyonu yemek yemeyi uyarmak için geliflen bir adaptasyon mekanizmas›d›r. Ancak reseptörlerdeki afla¤› ayarlama (downregulation) nedeniyle etkisiz kalmaktad›r (35).
Bu peptidlerin daha ayr›nt›l› araflt›r›lmas›, anoreksiya nervosan›n patogenezine ›fl›k tutabilece¤i gibi yeni tedavi olanaklar›
da yaratacakt›r.
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AVP yan›t› azalmakla birlikte plazma AVP ve sodyum düzeyi aras›ndaki çizgisel iliflki genellikle korunur. Bulimial› hastalarda hipoglisemiye AVP yan›t› azalm›flt›r. BOS AVP düzeyleri de normalden daha yüksektir (25).
Hipotalamik-hipofizer-gonadal eksen
Anoreksiya nervosada menstruasyon bozukluklar› o kadar s›k
görülür ki, sekonder amenore tan› kriterlerine girmifltir. Afl›r› kilo
kayb› kaç›n›lmaz olarak amenoreye neden olurken hastalar›n
yaklafl›k % 50 sinde menstruasyon kayb› veya düzensizli¤i kilo
kayb›ndan önce gelebilir (26).
Birçok çal›flma anoreksiya nervosada gonadotropin düzeylerinin düfltü¤ünü ve estrojen konsantrasyonunun düflük ve sabit
oldu¤unu göstermifltir. Gonadotropin salg›latan hormon (GnRH)
uyar› testine FSH ve LH yan›t›n›n normal bulunmas› endojen
GnRH eksikli¤ini düflündürmektedir (27).
Hipotalamik hipogonadizm olarak özetlenebilecek olan bu durum depresyonda oldu¤u gibi k›smen hiperkortizolizme ikincildir.
CRH salg›s›n›n artmas› GnRH salg›s›n› bask›layabilir ve glukokortikoid konsantrasyonunun yükselmesi gonadal ifllevleri hipotalamus, hipofiz ve gonad seviyesinde bask›layabilir. Afl›r› eksersizin
neden oldu¤u hiperkortizolizm de bazan erken bulgu olarak görülen menstruasyon bozukluklar›n› aç›klayabilir (8, 28).
Metabolik H›z›n Düzenlenmesinde Rol Oynayan Sistemler
Anoreksiya nervosada bazal tiroid hormon düzeyleri ötiroid
hasta sendromunda görülen tabloya benzer: normal veya düflüknormal T4, normal serbest T4 ve düflük serum T3 konsantrasyonu. ‘Reverse’ T3 konsantrasyonunun yükselebilece¤i bildirilmifltir. Bu bulgular periferik T4-T3 dönüflümünün azalmas› nedeniyle göreceli olarak artan T4’ün deiyodinasyon için daha fazla iç
halka sa¤lamas›n›n sonucudur. TRH’ya TSH yan›t› nicel olarak
normal bulunmakla birlikte gecikmifltir (27).
Anoreksiya nervosada plazma ve idrar norepinefrin düzeyi de
azalm›flt›r. T3 ve katekolamin konsantrasyonlar›n›n azalmas› bazal metabolik h›z›n düflmesine ve bradikardiye neden olabilir. Tiroid hormonlar› ve katekolaminler termogenezis ve enerji metabolizmas›nda rol oynarlar. Tedaviden sonra katekolamin düzeyleri normale dönerken T3 konsantrasyonundaki düflüklük uzun
süre devam edebilir (29).
Bulimial› hastalarda, özellikle bulimia ataklar›n›n durmas›ndan bir süre sonra, tiroid hormonlar› ve katekolamin konsantrasyonlar› ile bazal metabolizma h›z›nda azalma görülür (30).
Anoreksiyal› hastalarda düflük IGF-1 ve yüksek BH düzeyi ile
kendini gösteren periferik BH direnci tan›mlanm›flt›r. Bu durum
metabolik yak›tlar›n (aminoasitler ve glukoz) düflük olmas› nedeniyle BH’a reseptör düzeyinde ve reseptör sonras›ndaki periferik
duyarl›¤›n azalmas›na ba¤l›d›r. Düflük IGF-1, kemik matriks yap›m›n› etkileyece¤i için, hastalar›n %50sinden fazlas›nda görülen
osteoporozun patogenezinden sorumlu tutulmaktad›r (31).
Osteoporoza katk›da bulunan di¤er etkenler ise hipogonadizm,
hiperkortizolizm, beslenme yetersizli¤i, yetersiz kalsiyum ve D vitamini al›m› ve afl›r› eksersizdir. Hipoestrojenemi önemli bir etken olmakla birlikte, kalsiyum ile birlikte estrojen tedavisinin
anoreksiya nervosada görülen osteoporozu azaltmad›¤› bildirilmektedir. Kalsiyum al›m› ve D vitamini konsantrasyonu da bu
hasta grubunda osteopeninin derecesi ile ilgili bulunmam›flt›r.
Anoreksiya nervosada kemik yo¤unlu¤u, serum IGF-1 konsantrasyonu, vücut kitle indeksi ve ya¤ kitlesi ile orant›l›d›r (32).
Anoreksiya nervosada adrenal androjen dehidroepiandroste-
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