TURNER
SENDROMU

TURNER SENDROMU NED‹R?
Boy k›sal›¤› ve cinsel geliﬂmenin olmad›¤› bir durumdur.
Ayr›ca eﬂlik eden baz› özellikler de de¤iﬂik derecede
olaya kat›l›r. Her 2500 k›z çocu¤undan bir tanesi Turner
Sendromlu olarak do¤maktad›r. Bu hastal›k hiçbir zaman
erkekleri etkilemez.
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NEDENLER‹

TURNER SENDROMU NASIL ANLAﬁILIR?

Kiﬂilerin d›ﬂ görüntüsünü ve geliﬂimini belirleyen programlama emirleri (genetik yap›) anne ve babadan al›nan
özellikler ile meydana gelir. Örne¤in; göz rengimizin
mavi veya kahverengi olmas›n›, sar›ﬂ›n veya esmer
olmam›z› bu özellikler belirler. Genellikle anne ve
babam›z›n genetik özelliklerinin yar›s›n› kopya olarak
al›r›z.
Turner Sendromu; anne ve babadan al›nan genetik özelli¤in de¤iﬂmesi sonucu meydana gelir. Bu genetik
de¤iﬂikli¤e yol açan sebep bilinmemektedir. Annenin
sigara veya içki al›ﬂkanl›klar› veya anne baban›n yaﬂ›,
Turner Sendromu’nun oluﬂumunda etkili de¤ildir.

Turner Sendromu’nun baz› özellikleri çok erken yaﬂta
ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in; ﬂiﬂ el ve ayaklar, k›sa ve
kal›n boyun do¤umdan hemen sonra saptanabilir. Yavaﬂ
büyüme gibi di¤er bulgular ise daha büyük çocukluk
yaﬂlar›nda görülür. Hastalar, eriﬂkin dönemde çocuk
sahibi olamama gibi yak›nmalarla da baﬂvurabilir. Bütün
k›z çocuklar›nda ayn› bulgular oluﬂmad›¤› için, hemen
hemen her yaﬂta, hatta evlilik s›ras›nda da tan› konabilir.
Genel bir kural olarak, erken tan› her zaman en iyisidir.
Erken tan›; ailelere Turner Sendromu’nun ne oldu¤unu
anlamada daha fazla zaman kazand›r›rken, k›zlar› için
en iyi ortam› yaratma ve doktorlara da erken müdahale
imkan› tan›r.

Turner Sendromu’nda Meydana Gelen Genetik
De¤iﬂiklikler Nelerdir?
Genetik özellikler kromozom ﬂeklinde vücudumuzun tüm
hücrelerinde bulunmaktad›r. ‹nsanlarda 23 çift ﬂeklinde
düzenlenen 46 adet kromozom vard›r. Kromozom çiftlerinden bir tanesi kiﬂilerin cinsiyetinin k›z veya erkek
olmas›n› belirler. Bu kromozomlara seks kromozomu
denir. X ve Y adl› 2 de¤iﬂik seks kromozomu bulunmaktad›r. K›zlarda genellikle 2 adet X kromozomu, erkekler
de ise bir X bir de Y kromozomu bulunmaktad›r.
Turner Sendromu, k›zlarda X kromozomunun bir tanesinin
veya bir bölümünün kayb› sonucu oluﬂmaktad›r. Di¤er X
kromozomu normaldir.
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Do¤um Öncesinde
Turner Sendromu Tan›s›
Konabilir mi?
Hamilelik s›ras›nda tan›
rastlant›sal olarak ultrason
muayenesi s›ras›nda konabilir. Problemli gebeliklerde
geliﬂmekte olan bebe¤in
anne ile iliﬂkisini sa¤layan
plasentay› (son) veya içinde
yüzdü¤ü s›v›y› kontrol etmek
için testler yap›l›rken de tan›
konabilir.
Ultrasona k›yasla bu testlerin tan› koydurucu özelli¤i
daha belirgindir.
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Yenido¤an Bebeklerde Turner Sendromu
Tan›s› Nas›l Konulur?
Turner Sendromlu bebeklerin %50’sine do¤um s›ras›nda
tan› konabilir.
K›z bebekte do¤umda e¤er el ve ayaklar ﬂiﬂ ise veya
boyun etraf›ndaki deride ek deri katlant›lar› varsa, ayak
t›rnaklar›, bazen de el t›rnaklar› düz veya d›ﬂa dönük ise
Turner Sendromu tan›s› akla gelmelidir.
Do¤umdan k›sa bir süre sonra, kalpteki baz› bulgular,
beslenme sorunlar›, kilo almada problemler, yutma
güçlü¤ü, geliﬂme gerili¤i Turner Sendromu bulgusu olabilir. Bu bulgular genellikle bebe¤in ilk yaﬂ›ndan önce
kaybolur.

Çocuklarda Turner Sendromu Tan›s›
Yenido¤an döneminde veya sonraki y›llarda Turner
Sendromu tan›s› düﬂünülse bile, s›kl›kla çocukluk ça¤›na
kadar tan› konamayabilir. En s›k, boy k›sal›¤› nedeni ile
doktora baﬂvurulur.
Turner Sendromu zekay› etkilememektedir ancak baz›
becerileri kazanmak güç olabilir. Örne¤in; Turner’l› k›z
çocuklar› okumada baﬂar›l› olabilirler ancak geometri
veya ﬂekiller ile iliﬂkili u¤raﬂ›larda zorlanabilirler.
Turner Sendromu’nun bir özelli¤i de kalp-damar sisteminde sorunlar›n olmas›d›r. Kalpten ç›kan ana damardaki daralma en s›k karﬂ›laﬂ›lan bulgudur. Buradaki daralma
ameliyat ile düzeltilebilir. Ameliyat ile düzeltilemez ise
kan bas›nc› yükselebilir. Turner Sendromu damarlarda
balon gibi geniﬂlemelere neden olabilir ve bu geniﬂlemeler kalp kapakç›klar›n› etkiler. Tedavi edilmedi¤inde riskli
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olabilece¤i için Turner Sendromu tan›s› alan her çocuk
kalp hastal›klar› uzman› taraf›ndan muayene edilmelidir.
Turner Sendromu’nda, özellikle el 4. parma¤› ve ayak
3. parma¤› normalden k›sa olabilir. Göz ve göz
kapa¤›ndaki de¤iﬂiklikler ailenin ve doktorun dikkatini
çekebilir. Üst göz kapa¤› hafif düﬂük olabilir. Yak›n› görememe ve ﬂaﬂ›l›k gibi sorunlar da ortaya ç›kabilir.
Turner Sendromu baz› hormon (vücut taraf›ndan oluﬂturulan ve vücudun di¤er bölgelerinde olan olaylar›
denetleyen kimyasal maddeler) seviyelerini etkileyebilir.
Turner Sendromlu çocuklarda ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ile ilgili
hastal›klar›n s›kl›¤› artm›ﬂt›r. Bu hastal›klar içerisinde, baz›
g›dalar›n al›nmas› ile ortaya ç›kan ve barsak sistemini
etkileyen Çölyak hastal›¤› ile romatizmal hastal›klar bulunmaktadir.
Turner Sendromu böbreklerin ﬂekil ve yerlerinde
de¤iﬂikli¤e yol açabilir ancak fonksiyonlar›n› etkilemez.
Turner Sendromlu k›z çocuklar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›nda
kulakta iltihabi hastal›klar çok s›k tekrarlamaktad›r. ‹ﬂitme
kayb›n› engellemek için bu hastal›klar h›zla tedavi edilmelidir. Tedavide, iç kula¤a küçük bir tüp yerleﬂtirilmesi veya
iﬂitme kay›plar›n›n özel duyma aletleri ile düzeltilmesi yöntemleri uygulanmaktad›r. Turner’l› k›z çocuklar›nda kulak
kepçelerinin kenarlar› normalden daha küçük olabilir ve
kulaklar d›ﬂa dönüktür.
Turner Sendromu gö¤üs kafesinin daha dar olmas›na ve
meme baﬂlar›n›n birbirinden uzak olmas›na ve ters meme
baﬂ›na neden olabilir. Ters duran meme baﬂ›, ileride
memenin geliﬂmesi ile düzelebilir.
A¤›z›n çat›s› olarak tan›mlanan damak normalden daha
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dar ve daha yüksek olabilir. Alt çene küçük olmad›¤›
sürece sorun yaratmaz, alt çene küçük olursa diﬂler yeterli
derecede geliﬂemez. Diﬂ hekimi taraf›ndan düzeltilebilir.
Zaman zaman saçlar, enseden daha aﬂa¤›ya kadar
uzar.

Deride, özellikle ergenlik döneminde, normalden daha
fazla ben bulunabilir. Genellikle zarars›zd›rlar ancak
kozmetik nedenler ile ç›kar›labilir. Yara iyileﬂmesi di¤er
kiﬂilere göre daha fazla iz b›rakabilir. Egzema daha
s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kar.

Gençlerde Turner Sendromu Tan›s›
Ergenlik döneminde cinsel geliﬂimin olmamas›; Turner
Sendromu’nun bir di¤er bulgusudur.
Normal k›z çocuklar›n›n ortalama 10 yaﬂ civar›nda yani
ergenli¤e girdikleri s›rada, gö¤üsleri büyümeye baﬂlar,
adet görmeden önce de h›zla boy uzamas› olur.
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Bu etkiler k›zlarda cinsiyet hormonu olan östrojenin
salg›lanmas› ile ortaya ç›kmaktad›r.
Yumurtal›klar›n iki ana görevi vard›r; cinsiyet
hormonlar›n›n yap›m› ve yumurta oluﬂumunda yer almak.
Östrojen k›zlarda yumurtal›klardan salg›lan›r ve meme
geliﬂimine, kemiklerin büyümesine ve adetlerin
baﬂlamas›na neden olur.
Turner Sendromlu k›z çocuklar›nda yumurtal›klarda yumurta yoktur ve çok nadir östrojen salg›lan›r. E¤er cinsiyet
hormonlar› salg›lanmaz ise cinsel geliﬂim olmaz, çok az
veya hiç yumurta birikmez. Ancak unutulmamas› gereken,
Turner Sendromlu çocuklar k›zd›r ve di¤er k›z çocuklar›
gibi hissederler ve onlar gibi görünmek isterler. Her
5 Turner Sendromlu k›z çocu¤undan 4 tanesi adet göremez, meme geliﬂimi olmaz ve yaﬂ›tlar› gibi ergenlik döneminde boy ata¤› yaﬂamazlar. Zaten arkadaﬂlar›ndan
daha k›sad›rlar ve arkadaﬂlar› daha h›zl› büyürken ergenlikte boy fark› belirginleﬂir.
Bu yaﬂ her çocuk için çok duyarl› bir dönemdir ve oluﬂabilecek her türlü sorunu ortadan kald›rmak için tedavi
düﬂünülmelidir.
Bu çocuklar›n %15’inde meme geliﬂimi olabilir ve az bir
k›sm› kendili¤inden adet görebilir.
Turner Sendromunda ﬂiﬂmanl›k da ayr›ca bir sorundur.
ﬁiﬂmanl›k yüksek kan bas›nc› ve ﬂeker hastal›¤›na neden
olabilmektedir. Diyet ve egzersiz, di¤er ﬂiﬂmanlarda
oldu¤u gibi Turner Sendromu’nda da uygulanmas›
gereken bir tedavi yöntemidir.
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Eriﬂkinlerde Turner Sendromu Tan›s›
Baz› k›zlarda çocuklukta ve gençlikte Turner Sendromu
bulgular› görülmeyebilir. Eriﬂkin dönemde cinsiyet hormonunun eksiklik bulgular›n›n ortaya ç›kmas› ile belirgin hale
gelir. Adet görememe ve hamile kalamama gibi sorunlar
vard›r. Ender olarak kendili¤inden baﬂlayan adet kanamalar› (tedavisiz) olabilir ve bunlar do¤al yollardan
hamile kalabilirler. Bu kad›nlardaki düﬂük düzeydeki cinsiyet hormonlar› ise erken menopoza neden olabilir.

TURNER SENDROMU’NDA
BÜYÜME NASIL DÜZELT‹LEB‹L‹R?
Turner Sendromu iyileﬂtirilememekle birlikte, büyümede
duraklama gibi birçok etkileri tedavi edilebilmektedir.
Turner Sendromlu k›z çocuklar›, do¤umda di¤er yeni
do¤an k›z bebeklere göre ortalama 4 cm daha k›sad›rlar.
Bebeklik ve çocuklukta daha yavaﬂ büyürler. Tedavisiz
b›rak›ld›klar› durumda bu çocuklar ortalama 130 - 140 cm.’e
ulaﬂabileceklerdir. Oysa büyüme hormonu verildi¤i
zaman, Turner Sendromlu k›z çocuklar› daha h›zl›
büyümektedirler. Büyüme hormonu herkesin vücudunda
bulunan do¤al bir hormondur ama Turner Sendrom’lu k›z
çocuklar›nda boy uzamas› için fazladan büyüme hormonuna gereksinim vard›r. Büyüme hormonu, bir doktor
veya hemﬂire taraf›ndan yap›lmas› ö¤retilen, her gün deri
alt›na yap›lan bir i¤ne ile verilmektedir.
Büyüme hormonu tedavisine ne kadar erken baﬂlan›rsa,
boydaki düzelme o kadar belirgin olacakt›r. E¤er
tedaviye yeterli derecede erken baﬂlan›rsa, boydaki
kay›p belirgin olarak azal›r.
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TURNER SENDROMU’UNDA C‹NSEL
GEL‹ﬁ‹M NASIL DÜZEL‹R?
Vücut taraf›ndan üretilemeyen cinsiyet hormonlar›, tedavi
ile yerine konabilir. Turner Sendrom’lu k›z çocuklar›,
12 - 15 yaﬂlar›nda düﬂük dozda östrojen tedavisi kullanmaya baﬂlar. Östrojen dozu, 1 - 2 y›l içerisinde art›r›l›r ve
adet kanamas›n›n baﬂlamas› için di¤er cinsiyet hormonu
olan progesteron eklenir.
Östrojen sa¤l›kl› bir kiﬂi için gereklidir ve normal menopoz
zaman›na kadar kullan›lmal›d›r. Bu tedavi kalp hastal›klar›n›n
geliﬂme riskini azalt›r ve kemik sa¤l›¤› için gereklidir.
Normal hormon tedavisini alan her Turner Sendromlu’da
cinsel fonksiyonlar normaldir ve normal cinsel yaﬂamlar›
vard›r

ZEKA, OKUL BAﬁARISI VE SOSYAL
YAﬁAMI ETK‹LEN‹R M‹?
Turner Sendrom’lu çocuklar›n zekas› normaldir. Ancak
baz› ö¤renme güçlükleri olabilir.
Bunlar:
• Araba kullanmada güçlük, yön bulmada güçlük,
• Sosyal olaylar› alg›lamada güçlük,
• Matemati¤i anlama ve çözümlemede güçlük.
Tüm anne babalar›n ve ö¤retmenlerin bu çocuklardan
beklentileri di¤er çocuklardan farkl› olmamal›d›r.
Herhangi bir ö¤renme güçlü¤ü fark edilirse, uygun ö¤renme ve ö¤retme teknikleri geliﬂtirilebilir ve çocu¤un geliﬂim
olarak arkadaﬂlar›ndan geri kalmas› engellenir.
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Turner Sendrom’lu çocuklar›n sosyal ve duygusal
yaﬂamda yaﬂ›tlar›na göre daha az geliﬂmiﬂ olduklar›
gözlenmiﬂtir. Örne¤in; konsantrasyon (bir konuda
yo¤unlaﬂma) problemleri ve aﬂ›r› tepki verme gibi sorunlar› olabilmektedir. Genç k›zl›k döneminde ise aﬂ›r›
endiﬂe, depresyon ve sosyal izolasyon gibi problemler
yaﬂayabilirler ve erkek - k›z iliﬂkilerine di¤er yaﬂ›tlar›na
göre daha geç yaﬂta baﬂlarlar.

K›sa boylu olmalar›, arkadaﬂlar› ile fiziksel olarak ayn›
olmad›klar›n› hissetmeleri ve tak›m sporlar›nda zorlanmalar› nedeni ile sorun yaﬂayabilirler. Ancak, egzersiz
herkesin fiziksel ve zeka geliﬂimi için gereklidir ve
yap›lmas› engellenmemelidir. Ufak tefek olmak, jimnastik,
kayak ve dalma gibi baz› sporlarda avantajd›r,
Turner’l›lar bu sporlardan birine kat›l›m için
cesaretlendirilmelidir.
Turner gruplar› oluﬂturmak, gruplara kat›lmak, Turner
Sendromlu çocuklar›n tek baﬂlar›na olmad›klar›n› anlamalar› ve kendileri ile ayn› sorunlar›, heyecanlar›
yaﬂayanlar ile beraber olmalar› aç›s›ndan güzel bir
deneyimdir. Ayr›ca bu gruplar, ailelerin birbirleri ile
endiﬂelerini paylaﬂmas› aç›s›ndan da yararl›d›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve aileler Turner Sendrom’lu çocuklara
karﬂ› aç›k ve dürüst olmal›d›r. Turner Sendrom’lu kiﬂiler
kendilerinde geliﬂebilecek tüm sorunlar› bilmeli ve gerekti¤inde bunlar› di¤er doktor veya sa¤l›k çal›ﬂanlar›na
anlatabilmelidirler.

TURNER SENDROM’LU OLARAK YAﬁAMAK
Her çocuk için büyüme dönemi sorunludur ancak görüntü
ve boy olarak baﬂkalar›ndan de¤iﬂik olan çocuklarda bu
daha da büyük bir sorun haline gelebilir. Ufak tefek
olmalar› ve di¤er çocuklardan daha s›k olarak doktora
gitmeleri nedeni ile “çok fazla korunuyorum" hissine
kap›l›rlar. Aileler, anne babalar, ö¤retmen ve arkadaﬂlar
bunu engellemek için çaba harcamal›d›rlar.
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Çocuk Endokrin ve Diyabet Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan bu rehber
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