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SUMMARY 
   

 In this review we aimed to study the endogenous 
opioid peptides and -Endorphin. We examined the 
synthesis, chemical structure of -Endorphin. Also its  
functions in the body, interactions between immune system, 
reproductive system and its relationship with diseases like 
diabetes, autoimmune diseases, obesity, etc. 
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ÖZET 

 
Sunulan bu derlemede endojen opioidler incelenmiş ve 

önemli bir endojen opioid peptid olan -Endorfinin sentezi, 
kimyasal yapısı, yıkılımı, vücuttaki fonksiyonları, immun 
sistem, üreme sistemi ile etkileşimi ve diyabet, otoimmun 
hastalıklar, obezite gibi bazı hastalıklarla olan ilişkisi 
araştırılmıştır.  

 
ANAHTAR KELİMELER: Endojen opioidler, -

endorfin, POMC, endorfinler 

  
 
GİRİŞ 
 
Endojen opioidler yakın bir geçmişte keşfedilmiştir. 

Eksojen bir molekül olan morfinin bağlandığı 
reseptörlere endojen bir molekülün de bağlanması 
gerektiği düşüncesi ile ilk kez 1975 yılında domuz 
hipofiz bezinden opium aktivitesi taşıyan peptidler 
izole edilmiştir. En önemli endojen opioidlerden biri 
olan β-endorfin, merkezi sinir sisteminin yanında bazı 
perifer dokulardan da sentezlenmektedir. 

Stres anında plazma düzeyi artan β-endorfinin en 
belirgin özelliği ağrı kesici etkisinin olmasıdır ancak 
daha sonra yapılan çalışmalarda β-endorfinin ağrı 
kesici etkisinin yanında çok önemli bazı fizyolojik ve 
davranışsal fonksiyonlarının da olduğu belirlenmiştir. 
Özellikle merkezi sinir sistemi ve immun sistemde 
mediatör ve regülatör olarak görev yaptığı, sempatik 
sinir sistemini etkilediği, nöyroendokrin sistemle 
immun sistem arasındaki iletişimin sağlanmasında 
görev yaptığı bildirilmiştir. Ayrıca üreme , obezite, şok, 
besin alımı, davranış, depresyon, delirium gibi 
psikolojiyle ilgili bozukluklar ile ilişkisi bulunmaktadır. 
β-endorfin etkilerini opioid ve non-opioid reseptörler 
aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 

 
β-Endorfin ve Reseptörleri 
 
Bugüne kadar mü, kappa, sigma, delta, epsilon, 

zeta ve lambda olmak üzere 7 opioid reseptörü 
bulunduğu anlaşılmıştır (Stefano ve ark. 2000). Opioid  
reseptörler limbik sistemde  ve omurilikte yüksek 
yoğunlukta bulunurlar. MSS’de opioid reseptörlerin 
dağılımı hayvan türlerine göre farklılık göstermektedir 
(Kaya ve ark.. 1997a). Opioid peptidler, beyin, 
omurilik, sindirim kanalı, immun sistem hücreleri gibi 
yerlerde bulunan opioid reseptörlere bağlanarak başta 
ağrı kesilmesi olmak üzere birçok olaya aracılık 
ederler (Kaya ve ark. 1997b). β-endorfin opioid 
reseptörlerden mü, delta, kappa ve epsilon 
reseptörlerine ilgi göstermekle birlikte, bazı 
farmakolojik etkilerinin oluşmasında özellikle mü-
reseptörlere bağlanarak etkidiği (Örneğin G-protein 
aktivasyonu) ve mü-reseptörler için tam agonist 
olduğu bildirilmiştir (Nock 1995, Mizoguchi ve ark. 
2000). 

β-endorfin için non-opioid reseptörler de 
tanımlanmıştır. β-endorfinin immun sistem üzerindeki 
bazı etkileri opioid antagonistleri ile bloke 
olmamaktadır. Shahabi ve ark., (1991) U937 
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monositik hücre hattında, β-endorfin reseptörlerinin 
varlığını ve bunların naloxon ile bloke olmadığını 
bildirmişlerdir. β-endorfinin opioid ve non-opioid 
reseptörlere bağlanmasında  molekül yapısının etkili 
olduğu ileri sürülmektedir. β-endorfin molekülünün N-
terminali opioid reseptörlere bağlanırken C- terminali 
non-opioid reseptörlere bağlanmaktadır (Roda ve ark. 
1996).  

 
Endojen Opioidler 
 
Endojen opioidler enkefalinler, dinorfinler, 

endorfinler ve endomorfinler olmak üzere 
sınıflandırılırlar. 

Enkefalinler, 5 aminoasitten kurulu olup Met-
enkafalin ve Leu-enkefalin olmak üzere 2 tipi 
bulunmaktadır (Kaya ve ark.. 1997 cilt 2). Beyin ve 
omurilikte yaygın bir dağılım gösterirler. Adrenal 
medulladaki kromaffin hücrelerde yoğun olarak 
bulunurlar ve stres hallerinde buradan salınırlar. 
Ayrıca mide ve bağırsaklardaki sinir uçlarında ve 
ekzokrin bezlerde de bulunurlar. Enkefalinler, 
bağırsak hareketlerini azaltır, ve ağrının algılanmasını 
kesintiye uğratırlar (Yılmaz 1999). Dinorfinler, dinorfin 
A, dinorfin B, α-neoendorfin ve β-neoendorfin olmak 
üzere 4 tipi vardır (Noyan 1996). Dinorfin A 
doudenumda, dinorfin B arka hipofiz ve 
hipotalamusta, α-neoendorfin ve β-neoendorfin ise 
hipotalamusta bulunmaktadır. Dinorfinler omuriliğe 
uygulandıklarında güçlü olarak ağrı keserler (Yılmaz 
1999). Son yıllarda memeli beyninden izole edilen iki 
endomorfin (end-1 ve end-2) bulunmaktadır. Bu 
peptidler mü-reseptörlerin selektif ve parsiyel 
agonistidir (Zadina ve ark.. 1997). Endorfinlerin ise α-
endorfin(-END),  β-endorfin(-END), ve γ-endorfin(γ-
END) olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır (Kaya ve ark. 
1997b). 

 
Endorfinlerin Sentezi 
 
Vücutta opioid peptid yapılı üç grup madde 

bulunur. Bunlar enkefalinler, dinorfinler ve 
endorfinlerdir. Her grup bir öncü (prekürsör) 
polipeptidden köken alır. Bu öncü polipeptidler, 
proenkefalin A, prodinorfin, ve proopiomelanokortin 
(POMC) olmak üzere üç tanedir. Proenkefalin A’dan 
metiyonin-enkefalin ve löysin-enkefalin üretilirken, 
prodinorfinden dinorfinler üretilir. POMC grubu ise 
hormon yada nöyrotransmitter/nöyromodülatör gibi 
davranan peptidlerden oluşur. Bunlar 
adrenokortikotropik hormon (ACTH), lipotropik 
hormon (-LPH) ve melanosit stimüle edici hormondur 
(MSH) (Yılmaz 1999). POMC 285 aminoasit içeren bir 
prekürsör molekül olarak  hipofizin ön  ve ara 
loplarında  ayrıca beyinde, gastrointestinal sistem, 
plasenta, erkek üreme organları gibi bazı perifer 
dokularda sentezlenir (Murray ve ark.. 1993, Debold 
1988). POMC geni hipofizin ön ve ara lobunda 
tanımlanmıştır ve hipotalamusta ve beyinde POMC 
üretiminin olduğu bildirilmiştir (Angelogianni ve ark. 
2000). β-endorfin, β-LPH’nin karboksi terminal 31 
aminoasitinden oluşur. γ-END, α-END ise sırasıyla C-

terminalinden 15 ve 14 aminoasitin uzaklaştırıldığı β-
endorfin deriveleridir. Bu peptidler hipofizde 
asetilasyon işlemi ile modifiye olduklarından  
muhtemelen inaktiftir ancak diğer bölgelerde (santral 
sinir sistemi nöronları, hipotalamus) modifiye 
olmadıklarından aktiftir ve  nöromodülatör veya 
nörotransmitter olarak görev yaparlar (Murray ve ark. 
1993).  β-endorfin sentral olarak beyin ve beyin 
omurilik sıvısında bulunduğu gibi periferal olarak 
plazma, idrar, deri, tükrük, sinovya  ve dental palpte 
de bulunmaktadır. Ratlarda gözün lens ve humor 
aqueousunda ve sığır korneal epitelumunda β-
endorfin varlığı gösterilmiştir. (Baba ve Miyachi 1981, 
Tinsley ve ark.. 1988, Bender ve ark. 2001). Adrenal 
bez (Bunn ve ark.. 1988)  ve timustan (Jevremovic ve 
ark. 1991) da β-endorfin sentezlendiği bildirilmektedir. 
Beyinde olduğu gibi adrenal medullada da β-endorfin 
POMC’ den sentezlenmektedir (Bunn ve ark. 1988).    

 
-Endorfinin Kimyasal Yapısı 
 
-endorfin, memeliler ve diğer omurgalılarda 31 

aminoasitten meydana gelen yaklaşık 4000 dalton 
molekül  ağırlığında (Yılmaz 1999) bir peptid iken 
(Murray ve ark. 1993) sazan balıklarında (Cyprinus 
carpio)  33 amino asitten meydana gelmektedir (Van 
den Burg ve ar. 2001). Tüm opioid peptidler amino-
terminallerinde Tyr-Gly-Gly-Phe-Met (Met-enkefalin) 
ve Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu (Leu-enkefalin) sekansını 
içermektedir (Rossier  1988). β-endorfin’in biyolojik 
aktivitesi N-terminalinin asetilasyonu ve C-terminalinin 
kopmasına (kesilmesi) bağlıdır. β-endorfin(1-31) 
potansiyel bir opioid iken asetile formu bu aktiviteden 
yoksundur. Opioid etkinin oluşması için N-terminalinin 
zarar görmemiş  olması gerekir. Asetilasyon veya bir 
iki aminoasitin çıkarılması gibi N-terminalinde 
meydana gelen herhangi bir modifikasyon opioid 
etkinin kaybolmasına sebep olur. N-terminal etkiler 
naloxon reverzibildir (Sacerdote ve Panerai 1989). 
Diğer yandan C-terminali  opioid aktiviteden 
yoksundur ve β-endorfinin non-opioid reseptörlere 
bağlanarak etkisinin oluşmasında rol alır (Van Der 
Bergh ve ark. 1993). 

 
-endorfin Salınımına Etki Eden Faktörler 
 
Heijnen ve ark. (1991) merkezi sinir sisteminde β-

endorfin salınımının dopamin ve GABA(gama amino 
bütirik asit)’in inhibitör  kontrolü altında olduğunu 
bildirmişlerdir. Ratlarda nucleus accumbens ve 
arcuate nucleusa lokal serotonin uygulaması, bu 
bölgelerden β-endorfin salınımını artırmıştır (Zangen 
ve ark.. 1999). Rat ve insanlarda santral olarak 
etkiyen kolinomimetik ilaçların ve kolinesteraz 
inhibitörlerinin hipotalamo-hipofizer sistemi aktive 
ederek plazma ACTH ve β-endorfin düzeyinin artışına 
sebep olduğu bildirilmiştir (Smallridge ve ark. 1991). 
Ratlarda intraserebroventriküler olarak uygulanan 
kolin, plazma β-endorfin ve ACTH seviyelerini 
artırmıştır (Savcı ve ark. 1996). Kortikotropin releasing 
faktör hipofiz ara lobundan β-endorfin salınımı stimüle 
etmektedir (Hauger ve ark. 1993). Ratlarda susuz 
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bırakmayı takiben su verilmesinin ve sukroz, sakarin 
gibi şekerli solüsyonların  plazma ve beyin omurilik 
sıvısı -endorfin düzeyini artırdığı gözlenmiştir 
(Yamamoto ve ark. 2000). 

 
Endorfinlerin Yıkılımı  
 
Endorfinlerin yıkılımı plazmada çözünür halde 

bulunan peptidazlar, immunokompetent hücrelerin 
membranında bulunan  ve immunokompetent 
hücrelerden salgılanan enzimler aracılığı ile 
olmaktadır (Bowes ve Kenny 1987). İnsan 
plazmasında β-endorfin’in yarılanma süresi 40 dakika 
kadardır (Hambrook ve ark. 1976). 

 
-endorfin ve İmmun Sistem 
 
Opioid peptidler tüm vücuda dağılmıştır ve 

bunların  stres ve yangı sırasında işe karıştığı 
gösterilmiştir. Stres ve yangısal durumlarda hipofiz-
endokrin yolu aktive olmakta,  ACTH ve opioid 
peptidlerin salınımı uyarılmakta ve böylece opioid 
peptidlerin periferal kanda ve yangı bölgesindeki 
konsantrasyonu artmaktadır (Kanjhan 1995). Son 
yıllarda yapılan çalışmalar, immunokompetent 
hücrelerin β-endorfin salgıladığını göstermektedir 
Blalock (1989) lenfosit, monosit, timosit ve 
splenositlerin β-endorfin salgıladığını bildirmiştir. 
İmmun sistem hücrelerinin membranında opioid 
peptidler için reseptörler bulunur. Periferal kan T-
lenfositlerinde, B-lenfositlerinde, timositlerde ve 
makrofaj hücre hattında mü, delta ve kappa 
reseptörlerin bulunduğu bildirilmektedir (Van der 
Bergh ve ark. 1991, Carr ve ark. 1989).  

 Endorfin ve enkefalinler N-terminallerinde aynı 
amino asit sekansını taşırlar ve opioid reseptörlere 
etkileri muhtemelen aynı olmaktadır. β-endorfinin bazı 
etkileri enkefalinler tarafından bloke olmaktadır. Ancak 
β-endorfinin enkefalinler tarafından bloke olmayan 
etkileri bulunmuş ve bu etkilerinin muhtemelen opioid 
reseptör aracılı olmadığı ileri sürülmüştür. Normal 
insan kanındaki T-lenfositlerinde β-endorfin için 
spesifik non-opioid reseptörlerin varlığı bildirilmiştir 
(Navolotskaya ve ark. 2001). Hazum ve ark. (1979) 
insan lenfosit hücre kültüründe, C-terminal β-
endorfinin opioid agonistleri veya antagonistleri 
tarafından bloke olmayan bir şekilde  lenfositlere 
bağlandığını göstermişlerdir. Van den Bergh ve ark. 
(1993), β-endorfin ve  iki C-terminal analoğu olan β-
endorfin (6-31) ve β-endorfin (18-31) ile in vitro 
inkübasyonu sonucu bir mitojen olan concanavalinA 
tarafından stimüle edilmiş rat T-lenfositlerinin 
proliferasyonunun arttığını, ancak N terminali aktif 
olan peptidin böyle bir etki göstermediğini hatta C- 
terminal peptidin bu etkisini azalttığını bildirmişlerdir. 
Sacerdote ve Panerai’nin (1989) bildirdiğine göre 
insanda  β-endorfin’in immun sistemdeki etkileşimi 
molekülün her iki terminali aracılığıyla olmaktadır, 
molekülün hem C hem de N-terminalinin insan perifer 
mononükleer hücrelerinde kemotaktik aktivitesinin 
bulunduğu belirlenmiştir. Ancak sadece N-terminali 
vasıtasıyla olan etkiler naloxon ile geri dönüşümlü 

olmuştur. β-endorfin (1-31) molekülü  sadece bir 
terminali  bulunduran fragmentlerden daha etkili 
olmuştur. Aynı araştırmacılar  önemli bir bulgu  olarak 
N-asetile β-endorfin’nin kemotaktik aktivitesinin 
gözlendiğini bildirmişlerdir. Peptidin bu formu 
dolaşımdaki β-endorfin’nin en fazla bulunduğu 
formdur ve opioid etkiden (örneğin; ağrı kesici) 
yoksundur. Bu gözlem; hipofizde N terminalinden 
asetile edilen β-endorfin’nin belki de opioid etkinin 
dışında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini 
(immun sistem modülasyonu) göstermesi açısından 
önem taşımaktadır. Peptidin N-terminal etkileri 
naloxon tarafından bloke olmakta ancak C-terminal 
etkileri olmamaktadır. Bu da peptidin N-terminali 
vasıtasıyla opioid reseptörlere bağlandığını, C-
terminali vasıtasıyla da non-opioid reseptörlere 
bağlandığını göstermektedir.   

Mitojen tarafından uyarılan T-lenfosit 
proliferasyonunun, β-endorfin tarafından artırıldığı ve 
bu etkisinin naloxon tarafından bloke olmadığı 
bildirilmiştir. Van den Bergh ve ark., (1993) conA-
tarafından uyarılan rat şiplenosit proliferasyonunun β-
endorfin tarafından naloxona duyarlı olmayan bir 
şekilde artırıldığını bildirmiştir. Ayrıca Gilmore ve ark., 
(1998) mitojen tarafından uyarılmış fare 
splenositlerinden interleukin 2 (IL 2) salınımının β-
endorfin tarafından naloxona duyarlı olmayan bir 
şekilde artırıldığını bildirmiştir. Brown ve Van Epps 
(1986) β-endorfinin ConA tarafından uyarılan insan 
mononükleer hücrelerinden interferon-gamma 
üretimini artırdığını bildirmiştir. Ancak, morfin için aynı 
sonuçlar elde edilmemiştir. Lysle ve ark., (1993) 
morfinin  rat splenositlerinden IL-2 ve interferon-
gamma salınımını suprese ettiğini  bildirmiştir. Bu 
bilgiler β-endorfinin IL-2 salınımını non-opioid aracılı 
olarak etkileyebildiğini göstermesi açısından önem 
taşımaktadır. β-endorfinin mitojen tarafından 
uyarılmamış T-lenfositleri üzerine etkisi olmadığı 
gösterilmiştir (Gilman ve ark. 1982).  

Johnson ve ark., (1982) opioid peptidlerin antikor 
sentezi üzerine negatif bir etkisini olduğunu 
bildirmiştir. Bu etki β-endorfinle aynı N-terminali 
taşıyan alfa-endorfin ve met-enkefalin tarafından 
meydana getirilmiştir. Bu sonuçlar β-endorfinin immun 
sistem hücrelerindeki supresif etkisinin N-terminali 
vasıtasıyla olduğunu göstermesi açısından önem 
taşımaktadır.   

β-endorfinin NK (Natural Killer) hücrelerini stimüle 
ettiği  bildirilmiştir. Kowalski, (1997) farelerde yaptığı 
bir çalışmada, in vivo olarak düşük doz (1 g) β-
endorfinin i.p. enjeksiyonu sonrasında, dalak NK 
hücrelerinin aktivitesini artırdığını ancak yüksek dozda 
(20 g) etkisinin görülmediğini bildirmiştir. Peptidin in 
vitro olarak NK hücreleri üzerine bir etkisi olmamıştır. 
Bu da muhtemelen peptidin NK hücreleri üzerinde 
etkisinin oluşmasında, vücuttaki diğer bazı hücreler 
veya faktörler ile etkileşim içinde bulunduğunu 
göstermektedir. β-endorfinin NK hücreleri üzerinde 
negatif etkisi de bildirilmiştir (Chiappelli ve ark. 1991). 
β-endorfinin NK hücreleri üzerindeki etkileri opioid 
reseptör aracılıdır (Chiappelli ve ark. 1991). Ortegaa 
ve ark., (1996) invitro olarak yapmış oldukları bir 
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çalışmada β-endorfinin peritonal fare makrofajlarının 
fagositik fonksiyonunu bazı safhalarda artırdığını 
gözlemlemiştir. 

β-endorfinin immun sistem üzerindeki etkileri, 
peptidin konsantrasyonuna bağlı olarak 
immunstimülatör veya immunsupresör olabilmektedir 
(Marotti ve ark. 1996). Mc Cain ve ark. (1987), β-
endorfinin düşük dozlarda mitojen tarafından 
uyarılmış insan PBMC (peripheral blood mononuclear 
cells) blastogenezini artırdığını , yüksek dozda ise 
azalttığını bildirmiştir. Rodentlerde opioid peptidlerin 
düşük dozlarının immun sistemi stimüle ettiği 
bilinmektedir (Kraut ve Greenberg 1986).  

 
-endorfin ve Üreme Sistemi 
 
Endojen opioidlerin varlığı erkek ve dişi üreme 

sisteminde  bildirilmiştir. Koyun ve sığır corpus 
luteumu, rodent granülosa ve interstisyel hücreleri ve 
insan ovaryumu, β-endorfin içeren  yapılardır (Lim ve 
ark. 1983, Ehrenreich ve ark. 1985, Lolait ve ark. 
1986). Erkek hayvanlarda da testis leydig ara 
hücrelerinde, epididimiste, seminal veziküllerde ve 
vasa deferenslerde β-endorfin bulunduğu 
immunohistokimyasal çalışmalarda gösterilmiştir (Shu 
Dong ve ark. 1982). 

Ovaryumlarda proopiomelanokortin mRNA’ların 
tanınmasıyla  lokal opioid prekürsörü sentezi 
doğrulanmıştır (Sanders ve ark. 1990). Yapılan 
araştırmalarda (Lovegren ve ark. 1991, Kato ve ark. 
1993) PMSG ve hCG’nin rat ovaryumlarından β-
endorfin salınımını artırdığı, pubertasa ulaşmamış 
ratlara PMSG uygulamasının ovaryum β-endorfin 
düzeyini belirgin olarak artırdığı belirlenmiş, bundan 
dolayı opioidlerin ovaryumdan üretimi ve salınımının 
gonadotropinler tarafından kontrol edildiği, belirtilmiştir 
(Lovegren ve ark. 1991).  

Opoid peptidlerin direkt olarak, insan granülosa 
hücrelerinde (Facchinetti ve ark. 1986), rat (Kato ve 
ark. 1993) ve sığır (Varsano ve ark. 1990) luteal 
hücrelerinde steroidogenezisi parakrin veya otokrin 
yolla etkiledikleri bildirilmiştir. Hipofizden gonadotropin 
salgılanmasını etkilemek yoluyla da dolaylı olarak 
ovaryum fonksiyonlarını etkilemektedirler. β-endorfinin 
prolaktin, büyüme hormonu ve vazopressin 
sekresyonunu stimüle ettiği, oksitosin, FSH ve LH 
sekresyonunu inhibe ettiği (Genazzani ve Petraglia 
1988), insanlarda  hipotalamustan GnRH 
sekresyonunu etkileyerek hipofizden LH 
sekresyonunu azalttığı bildirilmektedir (Ropert ve ark. 
1981). 

Kaminski ve ark. (2000) insan ovaryum folikül 
sıvısındaki en yüksek β-endorfin düzeyinin en büyük 
folikülde olduğu bildirirken,  yapmış oldukları bir 
çalışmada domuz ovaryum foliküler sıvısında en 
yüksek β-endorfin konsantrasyonunu siklusun 1-5 
günlerindeki küçük foliküllerden elde etmişler ve β-
endorfinin bu dönemdeki artışının, erken luteal fazdaki 
FSH artışına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. En düşük 
β-endorfin düzeyi ise siklusun 17-21. günlerinde elde 
edilmiş bu günlerde FSH düzeyinin de düşük olması 

FSH’nın β-endorfin sekresyonu üzerindeki etkisini 
desteklemiştir. 

-endorfinin seksüel kabulü azaltıcı etkisinin 
olduğu düşünülmektedir; Pfaus ve ark. (1992), bir mü-
agonisti olan β-endorfinin ratlarda seksüel kabulü 
azaltıcı yönde etki gösterdiğini ve bu etkilerin opioid 
antagonistleri tarafından bloke olduğunu 
bildirmişlerdir.  

β-endorfinin gebeliğin sonuna doğru ve doğumda 
oluşan ağrı ve gerilimi yatıştırıcı etkisinin olduğu 
bildirilmiştir. Ratlarda doğumdan hemen önce ve 
doğum esnasında ağrıya uyarı eşiği yükselmektedir 
(Kaya ve ark. 1997b). İnsanlarda yapılan bir 
çalışmada (Rothenberg ve ark. 1996) doğum 
esnasında anne plazma ve bebek göbek kordonu β-
endorfin düzeyi belirgin olarak yüksek bulunmuştur. 
Düşük risk taşıyan 106 doğumda anne plazma ve 
umbilikal kord β-endorfin düzeyleri ölçülmüş, kord 
plazma β-endorfin düzeyinin anneye göre belirgin 
olarak yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Göbek kordonu 
β-endorfininin fötal hipofizden köken aldığı ve normal 
bir hipofiz fonksiyonunun büyüme ve gelişmede 
önemli olduğu bildirilmektedir. Henüz kord β-endorfini 
ile çocuk gelişimi arasında nasıl bir ilişki olduğu tam 
olarak açıklanamamasına karşın  zayıf motor sistem 
gelişimi ve düşük β-endorfin düzeyi arasında  bir 
korelasyonun belirlenmesinden dolayı göbek kordonu 
β-endorfinin çocuğun motor sistem gelişiminde 
etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir. 

 
-endorfinin Hastalıklarla İlişkisi 
 
β-endorfinin otoimmun hastalıklarla ilişkisinin 

olduğu sanılmaktadır. Caixia ve ark. (2001) Vitiligo 
hastalığına sahip kişilerde, hastalığın hem generalize 
hem de lokal formunda, plazma β-endorfin düzeyinin 
kontrol grubuna göre belirgin olarak  yüksek olduğunu 
belirlemişlerdir. Bu araştırıcılar β-endorfinin 
Vitiligo’nun patogenezinde rol oynadığını ve 
Vitiligonun tedavisinde opioid antagonistlerinin 
kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. β-endorfinin 
otoimmun hastalıkların patogenezinde rol oynadığı 
hipotezi Morch ve Pedersen (1995) tarafından da 
ortaya konulmuştur.  

Plazma β-endorfin düzeyi ile kronik kalp yetmezliği 
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Köpeklerde,  
pulmoner arter konstriksüyonu veya tricuspid kapak 
avülsiyonuna bağlı olarak gelişen kronik konjestif kalp 
yetmezliğinde plazma β-endorfin düzeyleri 
yükselmiştir (Liang ve ark. 1987). İnsanlarda, 
pulmoner hipertansiyonlu (Saadjian ve ark. 2000) ve 
kalp yetmezliği (Kawashima ve ark. 1991) olan 
hastalarda plazma β-endorfin düzeylerinin arttığı 
belirlenmiştir. Hipovolemik durumlarda veya şoklarda 
artan  β-endorfin düzeyinin hipotansiyona sebep 
olabileceği düşünülmektedir çünkü bir opioid 
antagonisti olan naloxone bu durumlardaki düşük 
tansiyonu tersine çevirmektedir (Vargish ve Beamer 
1984). 

Depresyon ile serum β-endorfin düzeyi  arasında 
bir ilişki bulunmuştur. Djurovic ve ark. (1999) 
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depresyonlu kişilerde serum β-endorfin düzeyinin 
önemli düzeyde düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Ratlarda, insülin yetersizliğine bağlı gelişen 
hipergliseminin, adrenal medulladan POMC gen 
ekspresyonunu artırarak  β-endorfin sekresyonunu 
yükselttiği ve insülin yetersizliği olan hayvanlarda 
adrenal medulladan β-endorfin sekresyonu artışından  
hipergliseminin sorumlu olduğu ileri sürülmüştür (Hsu  
ve ark. 2002). β-endorfinin insülin yetersizliğine bağlı 
hiperglisemiyi düşürdüğü bildirilmiştir. Streptozosin ile 
şeker hastalığı oluşturulmuş ratlara intravenöz 
sentetik insan β-endorfini uygulamasının  ardından 
plazma glukoz düzeyi belirgin olarak azalmıştır (Liu ve 
ark. 1999). β-endorfinin kan şekerini, pankreasın beta 
hücrelerinden insülin sekresyonunu  -opioid 
reseptörler aracılığıyla artırmak suretiyle düşürdüğü  
bildirilmiş ve β-endorfinin insülin sekresyonu üzerinde 
parakrin kontrolünün olabileceği öne sürülmüştür 
(Curry ve ark. 1987).  Ancak Evans ve ark. (1997) 
egzersiz sırasında artan β-endorfinin, kaslara glukoz 
girişini opioid reseptörler aracılığıyla  insülinden 
bağımsız bir şekilde artırdığını ileri sürmüşlerdir. 

 
-endorfinin Diğer Etkileri 
 
β-endorfin morfine göre 18-20 kat daha güçlü bir 

ağrı kesicidir (Yılmaz 1999). İnsan, rat ve bir çok türde 
beyne veya beyin omurilik sıvısına β-endorfinin 
eksojen enjeksiyonu morfine göre daha güçlü bir ağrı 
kesici etki oluşturur (Tseng ve ark. 1992). 

Obezite ile -endorfin arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. Genetik olarak obez ratlarda hipofiz ve 
beyinde β-endorfin düzeyi yüksek bulunur (Roane ve 
ark. 1988). Obez çocuklarda ve yetişkinlerde plazma  
β-endorfin düzeyi yüksek bulunmaktadır (Guigliano ve 
ark. 1991). Richter ve ark. (1983) β-endorfinin invitro 
ve invivo olarak tavşanlarda lipolizi artırdığını, bu 
etkinin naloksan tarafından tamamıyla inhibe edildiğini 
ve naloksan uygulamasından sonra plazmada serbest 
yağ asitlerinin azaldığını bildirmişlerdir. Vettor ve ark. 
(1993) ise izole edilmiş insan yağ dokusunda 
yaptıkları çalışmada, β-endorfinin yağ dokusu üzerine 
etki ederek gliserol açığa çıkmasına sebep olduğunu 
göstermişlerdir.  

β-endorfinin gözde retinal pigment epitel 
hücrelerinin büyümesinde önemli rolünün  olduğu 
bildirilmiştir (Kishi ve ark. 1996). Gözün humor 
aqueous ve lensinde β-endorfin varlığı belirlenmiştir. 
Bender ve ark. (2001) katarakt operasyonu geçiren 
hastalardan aldıkları göz  humor aqueous ve lensinde 
β-endorfin düzeylerini ölçmüşler ve humor 
aqueousdaki β-endorfin düzeyinin plazma β-endorfin 
düzeyinin yarısı kadar, lensteki β-endorfin düzeyinin  
ise çok daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. 
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