Hasta Rehberi Say› 7

GENÇ YET‹ﬁK‹NLERDE
BÜYÜME HORMONU
EKS‹KL‹⁄‹
Orta kolayl›kta okunabilir rehber

Genç Yetiﬂkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i - Say› 7
(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.
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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
Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi
Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i
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.

G‹R‹ﬁ
Bu rehberin amac› büyüme hormonu yerine koyma tedavisine
yetiﬂkinlikte devam edilmesine gerek olup olmad›¤› hakk›nda
bilgi sa¤lamakt›r. Bu bilgiler esas olarak çocukluk ve/veya
adolesan dönemde büyüme hormonu tedavisi alm›ﬂ olan
bireyler içindir. Fakat çeﬂitli t›bbi nedenlerden dolay› büyüme
hormonu yetersizli¤i geliﬂmiﬂ yetiﬂkinler için de yard›mc› olabilir.

BÜYÜME HORMONU NED‹R?
Hormonlar vücutta bir etki yaratmak için kullan›lan ulaklard›r.
Büyüme hormonunun rolü kemik, kas ve organlar›n büyümesini kontrol etmektir. Bu hormon beyinde hipofiz bezi taraf›ndan
üretilir ve kana salg›lan›r.
Normalde büyüme hormonu düzeyi çocuklukta yüksektir ve
ergenlik büyüme at›l›m› esnas›nda en yüksek düzeye ulaﬂ›r.
Yetiﬂkinlik ça¤›nda düzey giderek azal›r ve orta yaﬂa
ulaﬂ›ld›¤›nda genç bireylere nazaran çok daha düﬂük bir
düzeye ulaﬂ›r. Fakat bu düﬂük hormon düzeylerinin yetiﬂkinlikte önemli bir rolü vard›r.

BÜYÜME HORMONU EKS‹KL‹⁄‹ (BHE) NED‹R?
Çocukluk döneminin baﬂlar›nda beyin yeterli düzeyde
büyüme hormonu üretmedi¤inde Büyüme Hormonu Eksikli¤i
(BHE) oluﬂur. Genelde bunun nedeni beynin büyüme hormonu
üretimi ile iliﬂkili k›s›mlar› olan hipotalamus ya da hipofiz
bezinde sorunlar olmas›d›r.
Çocuklukta mevcut olan BHE ergenlik ve yetiﬂkinlikte de
devam eder. Yetiﬂkinlikte BHE’nin belirtilerinin bir ço¤u son
derece hafiftir ve hastalar baz› sorunlar›n›n BHE ile iliﬂkili
oldu¤unu fark etmezler. Genel sa¤l›kta iyileﬂme yaln›zca
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deneme amaçl› olarak hormon yerine koyma tedavisi uyguland›¤›nda belirgin bir hale gelir.

BHE’N‹N GENÇ YET‹ﬁK‹NLER
ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹ NED‹R?
BHE’li bir çok gencin kas kuvvetlerinde zay›fl›k vard›r ve normal fiziksel faaliyetleri yapmakta zorlan›rlar. S›k s›k kendilerini
okul ve iﬂ performanslar›n› ve günlük
faaliyetlerini etkileyen düzeyde enerjisiz
hissederler.

YET‹ﬁK‹NL‹KTE BÜYÜME
HORMONU TEDAV‹S‹N‹N
FAYDALARI NELERD‹R?

• Kemik kalitesi: Büyüme hormonu kemik gücü oluﬂumunda
önemlidir. BHE’li bireylerde osteoporoz (k›r›lgan kemikler)
ortaya ç›kabilir. Bu durumun engellenmesi yetiﬂkinlik döneminde hormon tedavisine devam edilmesi için önemli bir
nedendir.
• Kardiyovasküler hastal›k: BHE’li yetiﬂkinlerin kalp
hastal›¤›na ba¤l› rahats›zl›k riskleri daha yüksektir. Büyüme
hormonu ile uzun dönemde tedavi bu riski azaltabilir.
• Kan kolesterolü: BHE’li yetiﬂkinlerde kan damarlar› hastal›¤›
daha erken oluﬂur. Büyüme hormonu tedavisi bu riski azaltabilir.
• Hipoglisemi (düﬂük kan ﬂekeri): BHE’li yetiﬂkinlerde s›k
olarak düﬂük kan ﬂekeri görülür. Bunlar sinirlilik, geceleri aﬂ›r›
terleme ve baﬂa¤r›s› ile uyanmay› içerir. Ço¤u zaman
büyüme hormonu tedavisi bu durumun tekrarlamas›n› engeller.

Büyüme hormonu tedavisinin bir çok
faydas› aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
Baz›lar› di¤erlerine göre daha az
farkedilir fakat günlük hayatta ayn›
ﬂekilde önemlidir:
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• Genel Yaﬂam Kalitesi: BHE’li yetiﬂkinlerin daha fazla say›da
zay›f yaﬂam kalitesi iﬂaretleri sergiledikleri gösterilmiﬂtir.
Bunlar azalm›ﬂ canl›l›k, genel sa¤l›kta zay›fl›k ve zay›f
mücadele becerilerini içerir. Bu belirtiler büyüme hormonu
tedavisi esnas›nda iyileﬂebilir ve hatta tamamen ortadan kalkabilir.
• Kilo kontrolü: Kilo alma BHE’li bireylerde s›k görülen bir
sorundur. Tek baﬂ›na büyüme hormonu tedavisi kilo kayb›na
neden olmaz. Fakat, tedavi vücut ya¤lar›n›n da¤›l›m ﬂeklini
de¤iﬂtirir ve göbek bölgesindeki birikimi azalt›r.

• Psikolojik sorunlar: BHE’li yetiﬂkinlerde bunal›m ve depresyon yüksek oranda görülür. Büyüme hormonu tedavisinin
sa¤l›k ve genel performans üzerinde yararl› etkisi oldu¤unu
gösteren kan›tlar vard›r.
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TEDAV‹ BHE’L‹ TÜM YET‹ﬁK‹NLER
‹Ç‹N YARARLI MIDIR?
BHE’li her yetiﬂkinin mutlaka sorunu yoktur. Dolay›s›yla tedavi
herkese yararl› olmaz. Tedavinin sizin için yararl› olup olmayaca¤›na doktorunuz karar verecektir.

BÜYÜME HORMONU NASIL UYGULANIR?
Büyüme hormonu uygulaman›n tek yolu i¤nedir. Bu i¤neler
uyluk, üst kol ya da kar›n bölgesinden deri alt›na yap›l›r.
Dozlar genelde her akﬂam uygulan›r.

GEREKL‹ OLAN BÜYÜME
HORMON DOZU NED‹R?
Doza kanda IGF-1 hormon art›ﬂ› ölçülerek karar verilir.
Takiben doz IGF-1 hormonunu normal düzeye getirecek
ﬂekilde ayarlan›r. Baz› yetiﬂkinlerde görülen hafif yan etkiler
bileklerde ﬂiﬂme ve kan bas›nc›nda artmay› içerir. Dozun az
miktarda düﬂürülmesi bu etkileri ortadan kald›r›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.

