Hasta Rehberi Say› 11

ÇO⁄UL H‹POF‹Z
HORMONU
EKS‹KL‹⁄‹
Kolay okunabilir rehber

Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i - Say› 11
(A¤ustos 2006’da güncellenmiﬂtir)
Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Reading, ‹ngiltere’de (A¤ustos,
2006) Fernando Vera, Msc. ve Prof. Gary Butler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Metnin baz› bölümleri Büyüme ve Büyüme Bozukluklar› Kitapç›k Serisi’nden (Üçüncü Bask›, 2000)* al›nm›ﬂ ya
da uyarlanm›ﬂt›r ve farkl› yaﬂlarda ve farkl› okurluk seviyesindeki kiﬂilere ayn› bilgileri sa¤layan
rehber seçene¤i sunduklar›ndan beraber kullan›labilir. Kolay baﬂvuru için her serinin numaralama düzeni ayn›d›r.
Bu rehber Hormon Bozukluklar› Serisine aittir. Serinin di¤er rehberleri aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
Say›
Say›
Say›
Say›

2.
3.
4.
5.

Say›
Say›
Say›
Say›
Say›
Say›
Say›
Say›
Say›

6.
7.
10.
12.
13.
14.
15.a.
15.b.
16.

Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i Olan Çocuk
Erken Ergenlik
Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi
Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Konjenital Adrenal Hiperplazi
Genç Yetiﬂkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi
ﬁekersiz Diyabet (Diyabet ‹nsipit)
Kraniyofarinjioma
‹ntraüterin Büyüme Gerili¤i ya da Gestasyon Yaﬂ›na Göre Küçük Çocuk
Hipertiroidizm
Hipotiroidizm
Tip 2 Diyabet ve ﬁiﬂmanl›k

Bu rehberlerin geliﬂtirilme maliyeti Serono-Merck Ltd, Bedfont Cross, Stanwell Road, Feltham,
Middlesex,TW14 8NX, ‹ngiltere taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r (t›bba hizmet olarak). Child Growth
Foundation (www.childgrowthfoundation.org) taraf›ndan da ek yard›m yap›lm›ﬂt›r.
*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.

MERHABA
Bugün Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i ya da ÇHHE‘den
bahsedece¤iz. Bu sana karmaﬂ›k gelebilir ama merak etme!
Sana bunun ne anlama geldi¤ini, neden oldu¤unu ve doktorun nas›l tedavi etti¤ini anlataca¤›z.
Fakat önce biraz vücudundan bahsedelim...
Beyin vücudunda son derece önemli bir organd›r. Beyin vücuda ne zaman büyümesi, yemek yemesi ve uyumas› gerekti¤ini
söyleyen bir “patron” gibi davran›r. Beynin bu iﬂi, üretti¤i ve
di¤er organlara gönderdi¤i ulaklar ile yapar. Bu ulaklara hormon ad› verilir.

ÇHHE NED‹R?
ÇHHE, beyin birden fazla hormonu yeteri kadar üretmedi¤i
zaman ortaya ç›kar. Bunlar aﬂa¤›daki hormonlar›n baz›lar›n›
ya da hepsini içerebilir:
• Vücudun büyümesi için hormonlar
• Ergenlik ve ergenlik ça¤›nda büyüme için hormonlar
• Üﬂümemeni ve ö¤renmeni sa¤layan hormonlar
• ﬁeker seviyelerini ayarlayan hormonlar
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• Vücudunda olmas› gereken miktarda su bulunmas›n› sa¤layan
hormonlar.

ÇHHE ÇOCUKLARDA NEDEN OLUR?

• Ergenlik ve ergenlik ça¤›nda büyüme hormonlar›: Bu hormonlar ergenlik ça¤›nda vücudunun büyümesi ve geliﬂmesine
yard›mc› olurlar. Tedavi çocukluk döneminden sonra
uygulan›r. Tedavi hap, i¤ne, cilt band› ya da jel olarak uygulanabilir.

Doktorlar ÇHHE’nin beyinin baz› k›s›mlar› iyi çal›ﬂmad›¤›nda
ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorlar. Bunun sonucunda beyin vücudun
ihtiyac› olan hormonlar› üretemez.
Genelde eksik olmaya baﬂlayan ilk hormon büyüme hormonudur. Bir süre sonra di¤er hormonlar da eksik kalmaya
baﬂlayabilirler. Baz› bireylerde bu eksiklik aniden oluﬂur fakat
di¤erlerinde aylar ya da seneler sürebilir.

ÇHHE NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?
Bildi¤in gibi ÇHHE beyin çeﬂitli hormonlardan yeterli miktarda üretmedi¤i zaman ortaya ç›kar. Doktorlar bu durumu özel
ilaçlar vererek tedavi ederler. Bu ilaçlar vücudunda eksik olan
hormonlar› içerirler. Bunlar aﬂa¤›daki hormonlar›n baz›lar› ya
da hepsini içerebilir:

• Üﬂümemeni ve ö¤renmeni sa¤layan hormonlar: Bu hormonlar üﬂümemene ve ö¤renmene yard›mc› olurlar.
Vücudunda bu hormondan çok az varsa kendini hasta
hissedebilirsin. Bunun tedavisi günlük bir hapt›r.

• Büyüme hormonu: Bu hormon vücudunun büyümesine
yad›mc› olur. E¤er bu hormon seviyen düﬂük ise
arkadaﬂlar›ndan daha k›sa boylu olabilirsin. Doktorlar bu
durumu i¤ne yaparak tedavi ederler. Kullan›lan i¤ne çok
incedir ve can›n hiç ac›maz.
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• ﬁeker dengesini koruyan hormonlar: Bu hormonlar kan›nda
do¤ru miktarda ﬂeker bulunmas›n› sa¤layan hormonlard›r.
Vücudunda bu hormondan çok az varsa kendini son derece
güçsüz ve hasta hissedebilirsin. Bunun tedavisi günde iki ya
da üç defa al›nan bir hapt›r.

BÜYÜME HORMONU EKS‹KL‹⁄‹ OLAN
ÇOCUKLARDA ÇHHE OLDU⁄U NASIL BEL‹RLEN‹R?
Daha önce bahsedildi¤i gibi ilk eksik kalan hormon büyüme
hormonudur. Bundan sonra ve yaln›zca baz› çocuklarda
di¤er hormonlarda da eksiklik baﬂlar. Doktorlar bunun senin
için geçerli olup olmad›¤›n› belirlemek için baz› testler
yaparlar. Bu testler aﬂa¤›dakileri içerir:
• Kafa röntgeni: Bu test kafa resminin çekilmesidir.
• Beyin taramas›: Röntgenden daha iyi olan bu özel foto¤raf
makinas› doktorlar›n beyninin görüntülerini görmelerini sa¤lar
(merak etme can›n hiç ac›maz!)

• Su dengesinin korunmas›na yard›mc› hormonlar: Bu hormonlar organlara ne zaman su tutmalar› ya da sende tuvalete
gitme ihtiyac› yaratarak suyu ne
zaman atmalar› gerekti¤ini söylemekten sorumludur. Bu hormondan çok fazla ya da çok az
olmas› durumunda vücudunda
yeterli su olmamas›ndan dolay›
kendini hasta hissedebilirsin.
Bunun tedavisi günde iki ya da
üç defa uygulanan tablet ya da
burun spreyidir.
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Bu testlerin birkaç ay ya da senede bir tekrarlanmas› gerekebilir. Bu testler için hastanede uzun süre kalmana gerek yoktur.

Tebrikler
Art›k ÇHHE’nin ne oldu¤unu, neden oldu¤unu ve doktorlar›n
bunu nas›l tedavi etti¤ini ö¤rendin. Bu rehberin baz› bölümlerini anlamad›ysan doktoruna ya da hastanede di¤er
yard›msever kiﬂilere soru sormaktan çekinme. Soru ve
kayg›lar›n› cevaplamaktan mutluluk duyacaklard›r.
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ESPE (European Suciety for Pediatric Endocrinology) taraf›ndan haz›rlanan bu rehber
Pfizer ‹laçlar› Ltd. ﬁti’nin katk›lar›yla bas›lm›ﬂt›r.

