Hasta Rehberi Say› 6

KONJEN‹TAL
ADRENAL
H‹PERPLAZ‹
Kolay okunabilir rehber

Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say› 6
(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
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.
*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.

MERHABA
Bugün konjenital adrenal hiperplazi ya da KAH’dan
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.
‹lk olarak, vücudundaki adrenal bez ad› verilen organlar
hakk›nda konuﬂal›m. Bu bezler oldukça küçüktür ve böbreklerinin üst k›sm›nda bulunurlar.
Adrenal bezler di¤er organlara 3 ﬂey yapma emri vererek
“patron” gibi davran›rlar:
1. Kan›nda do¤ru miktarda ﬂeker bulundurulmas›
2. Vücudunda do¤ru miktarda tuz bulundurulmas›
3. Vücudunun büyümesine yard›mc› olunmas›
Adrenal bezler emirlerini di¤er organlara özel ulaklar kullanarak gönderirler. Bu ulaklara hormonlar ad› verilir ve bunlar
organlara ne zaman ve ne kadar çal›ﬂmalar› gerekti¤ini
söylerler.
Yukar›daki 3 iﬂin her biri için bir tip hormon kullan›l›r. Yani
kan›ndaki ﬂeker miktar›n› kontrol eden bir hormon, vücudundaki tuzu kontrol eden bir hormon ve vücudunun büyümesine
yard›m eden bir hormon vard›r.
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KAH NED‹R?

KAH NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?

KAH, adrenal bezlerin vücudun büyümesi için çok fazla hormon ve ﬂeker ile tuzun idaresi için gerekenden daha az miktarda hormon gönderdiklerinde ortaya ç›kar!

Doktorlar KAH’› özel ilaçlar ile tedavi eder. Bu ilaçlar adrenal
bezlerin üretti¤i hormon miktar›n› düzeltir. Böylece normal
büyümeni sa¤layacak miktarda hormonun olacakt›r. Ayr›ca
ilaçlar vücudunun tuz kaybetmesini engellemeye ve kan›nda
gereken miktarda ﬂeker bulunmas›na da yard›mc› olacakt›r.

Yani vücudun normalden daha h›zl› bir ﬂekilde büyümeye
baﬂlar. Kan›nda yeteri kadar ﬂeker olmayabilir ve kendini
yorgun hissedebilirsin. Baz› k›z ve erkekler idrarlar›ndan çok
fazla tuz kaybedebilirler.

KAH KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARI
NASIL ETK‹LER?

Bu ilaç hap ﬂeklindedir ve ilac› hayat›n boyunca alman
gerekebilir. Alman gereken ilaç miktar› vücudunun
büyüklü¤üne göre de¤iﬂir. Doktorun sana ilaçtan ne kadar ve
nas›l alman gerekti¤ini anlatacakt›r.

Bildi¤in gibi KAH, adrenal bezlerin vücudun büyümesi için
çok fazla hormon göndermesinden dolay› ortaya ç›kar. Bu
tüm çocuklar›n normalden daha h›zl› büyümelerine neden
olur. Fakat erkek ile k›z çocuklar› farkl› ﬂekilde etkileyen baﬂka
ﬂeyler de vard›r:
• Erkek çocuklarda: Erken kas geliﬂimi, daha büyük penis ve
koltuk altlar›nda ve penisin etraf›nda k›l.
• K›z çocuklarda: Koltuk altlar›nda ve bacak aras›nda k›llanma, vücudun di¤er bölümlerinde çok fazla k›l ve daha kal›n
bir ses tonu.
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TEDAV‹ YAPILIRKEN HANG‹
TESTLER‹N YAPILMASI GEREK?

KAH TEDAV‹S‹ ‹Ç‹N AMEL‹YAT
GEREKL‹ M‹?

Vücudun için gerekli olan miktarda ilaç al›yor olman son
derece önemlidir. Bundan emin olmak için bazen testler
yap›labilir. Bu testler damardan veya parmaktan al›nan kan,
idrar ya da tükürük ile yap›labilir.

Baz› k›z çocuklarda ameliyat gerekli olabilir ama erkek çocuklarda gerekli de¤ildir. E¤er senin ameliyata ihtiyac›n varsa
doktorun bunun hakk›nda anne ve baban ile konuﬂacakt›r.

Doktorun kan testi için bir i¤ne kullanarak senden kan al›r.
‹¤nenin ac›tmamas› için cildine özel bir krem sürebilir.
Parmaktan kan testi parma¤a i¤ne bat›r›l›p özel bir ka¤›da
konulmak üzere birkaç damla kan al›nmas› ile yap›l›r. ‹drar
testi için tuvalete gidip küçük plastik bir kab› idrar ile doldurman gerekir. Tükürük testi küçük plastik tüpleri tükürük ile doldurularak yap›l›r.
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Tebrikler
Art›k KAH’›n 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.

