Hasta Rehberi Say› 4

ERKEN
ERGENL‹K
Kolay okunabilir rehber

Erken Ergenlik - Say› 4 (A¤ustos 2006’da güncellenmiﬂtir)

G‹R‹ﬁ

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.

Bugün çok h›zl› büyümekten bahsedece¤iz. Sana bunun ne
anlama geldi¤ini, neden oldu¤unu ve doktorun nas›l tedavi
etti¤ini anlataca¤›z.

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
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
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.

ERKEK ERGENL‹K NED‹R?
Erken ergenlik çok erken yaﬂta büyüyorsun demektir. Daha
haz›r olmadan yetiﬂkin vücuduna sahip olmaya baﬂl›yorsun.

BENDE BU HASTALIK NEDEN VAR?
Bazen beynin vücuduna, sen daha haz›r de¤ilken büyümesini söyler. Doktorlar beyninin bunu neden yapt›¤›n› bilmiyorlar. Fakat haz›r olana kadar büyümeni nas›l durduracaklar›n›
biliyorlar.

*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.

H›zl› büyümek senin suçun de¤il. H›zl› büyümek yedi¤in bir
ﬂeyden dolay› ya da yaramazl›k yapt›¤›ndan dolay› olmaz.
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VÜCUDUNDA NELER OLAB‹L‹R?
K›z isen:
• Memelerin büyümeye baﬂlar
• Kollar›n›n alt›nda ve bacaklar›n›n aras›nda k›l ç›kmaya
baﬂlad›¤›n› görebilirsin
Bunlar kad›n olmak üzere büyürken olan normal de¤iﬂikliklerdir. Fakat bunlar sende çok erken bir yaﬂta oluyor.

DOKTOR NE YAPAR?
Doktorun seninle ve ailen ile konuﬂur. Doktorun aﬂa¤›daki
testlerden baz›lar›n› yapmas› gerekebilir:
• Kan testleri: Bu test kolundan küçük bir i¤ne ile az bir miktar
kan al›narak yap›l›r. Doktor koluna çok ac›mamas› için özel
bir krem sürer.
• Elinin resmi: Doktor bundan röntgen diye bahseder. Resim
özel bir makina kullan›larak çekilir ve hiç ac›tmaz!

Erkek isen:
• Penisinin büyüdü¤ünü görebilirsin. Kollar›n›n alt›nda ve bacaklar›n›n aras›nda k›l ç›kmaya baﬂlad›¤›n› görebilirsin.
• Yüzünde k›l ç›kmaya baﬂlayabilir ve lekeler oluﬂabilir.
Bunlar yetiﬂkin bir erkek olmak üzere büyürken olan normal
de¤iﬂikliklerdir. Fakat bunlar sende çok erken bir yaﬂta oluyor.

• Baﬂ›n›n resmi: Doktor bundan MRI diye bahseder.

• Kar›n taramas›: Bu karn›n›n içinin resmini çeker ve hiç
ac›maz!
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BU TESTLERDEN SONRA NE OLUR?
E¤er doktor çok h›zl› büyüdü¤ünü düﬂünürse sana ilaç verebilir. ‹laç ayda bir defa koluna ya da baca¤›na yap›lan küçük
bir i¤ne ile verilir. ‹¤ne son derece çabuk yap›l›r ve küçük bir
çizik gibi hissedilir. ‹laç vücuduna “Büyüme, daha zaman›
gelmedi!” der.
Bir yetiﬂkin olma zaman›n geldi¤inde doktor art›k ilaç vermeyecektir.
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‹LACINI ALMAZSAN NE OLUR?
‹lac›n› almazsan büyümeye devam edersin. En baﬂta yaﬂ›t›n
olan arkadaﬂlar›ndan çok daha uzun boylu olacaks›n. Sonra
h›zl› büyümen duracak. K›sa bir süre sonra yaﬂ›tlar›n senin gibi
h›zl› büyümeye baﬂlacak. Onlar büyümeye devam ederler ve
senden daha uzun boylu olabilirler.

Tebrikler
Art›k erken ergenli¤in 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.

