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Bugün hipotiroidizmden 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.

Önce vücudunda bulunan, tiroid bezi ad› verilen küçük bir
organdan bahsedelim. Bu organ boynunda Adem elmas›n›n
hemen alt›nda bulunur. Tiroid bezi vücudunun çal›flma h›z›n›
kontrol eder.

Tiroid bezi vücudunun çal›flma h›z›n› kontrol alt›nda tutmaktan
sorumludur. Tiroid bezi bu ifli, üretti¤i ve vücudundaki di¤er
organlara gönderdi¤i özel ulaklar ile yapar. Bu ulaklara
tiroksin ad› verilir ve organlara ne kadar çal›flmalar›
gerekti¤ini söylerler!

Tiroid bezi çok fazla tiroksin gönderirse vücudun çok h›zl›
çal›fl›r.

T‹RO‹D BEZ‹ NE ‹fi YAPAR?
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(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
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Bildi¤in gibi hipotiroidizm tiroksin eksikli¤i oldu¤unda ortaya
ç›kar. Bunu tedavi etmek için vücudunun ihtiyac› oldu¤u mik-
tarda tiroksin içeren haplar alman gerekir.

Bu haplar› her gün alman son derece önemlidir. Aksi takdirde
yafl›tlar›n kadar uzun boylu olamayabilirsin!

NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?Fakat çok az tiroksin göndermesi durumunda vücudun çok
yavafl çal›fl›r!

Vücudunun do¤ru h›zda çal›flmas› için normal miktarda
tiroksin bulunmas› önemlidir.

Normalde tiroid bezi hayat›m›z boyunca sorunsuz çal›fl›r.
Fakat bazen çal›flmamaya bafllar ve art›k tiroksin üretmez. Bu
tiroksin eksikli¤ine hipotirodizm ad› verilir. Baz› çocuklarda bu
durum do¤ufltan vard›r. Baz›lar›nda sonradan ortaya ç›kar. 

Çocuklar›n normalden daha yavafl büyümelerine neden olur.
Ayr›ca kilo al›malar›na da neden olabilir. Di¤er de¤iflimler sol-
gun ya da fliflkin yüz ve saç kayb›n› içerebilir.

H‹POT‹RO‹D‹ZM ÇOCUKLARI
NASIL ETK‹LER?

H‹POT‹RO‹D‹ZM NED‹R?



54

Tebrikler
Art›k hiportiroidizmin ne oldu¤unu, neden oldu¤unu ve doktor-
lar›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.


