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Bu rehberin amac› Büyüme Hormonu Eksikli¤i ile ilgili
baz› yönlerin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›r. Rehber
genifl kapsaml› olarak yaz›lm›flt›r ve sunulan bilgilerin
tümü sizin için geçerli olmayabilir. Bu rehberin Büyüme
Hormonu Eksikli¤ini anlaman›za yard›mc› olaca¤›n› ve
doktorlar›n›zla yapaca¤›n›z tart›flmalar için size bir temel
oluflturaca¤›n› ümit ediyoruz.

Hormonlar vücutta bir etki yaratmak için kullan›lan ulak-
lard›r. Büyüme hormonunun rolü kemik, kas ve organlar›n
büyümesini kontrol etmektir. Bu hormon beyinde üretilir ve
kana salg›lan›r.
Büyüme Hormonu Eksikli¤i (BHE) beyinde bulunan hipofiz
bezi yeterli seviyede büyüme hormonu üretmedi¤inde
ortaya ç›kar. Genelde bunun nedeni beynin hormon üre-
timinden sorumlu k›s›mlar› olan hipotalamus ya da hipofiz
bezinde sorunlar olmas›d›r.    
Bir çocu¤un büyüme hormonu düzeyi çok düflük ya da
hiç yoksa, çocukta büyüme hormonu eksikli¤i oldu¤u
ifade edilir. Büyüme hormonu düzeyi yetersiz oldu¤unda
çocukta büyüme hormonu yetersizli¤i oldu¤u ifade edilir.  
Büyüme hormon düzeyleri çok düflük ya da yetersiz olan
çocuklar için tedavi olanaklar› mevcuttur. 

BHE’nin bir çok nedeni vard›r fakat bir ço¤u bilinmemek-
tedir. S›kl›kla BHE do¤um esnas›nda hipofiz bezinde

BHE’N‹N NEDENLER‹ NELERD‹R?
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BHE’nin birincil  tedavisi sentetik büyüme hormonu ile hor-
mon replasman tedavisidir. Bu sentetik hormon do¤al
insan büyüme hormonuna benzer.

Büyüme hormonu dozu çocu¤unuzun kilo/ölçülerine göre
de¤iflir. Bu nedenle verilen doz çocu¤unuzun yafl›
ilerledikçe ve büyüdükçe artacakt›r.  
Genellikle büyüme hormonu cilt alt›na i¤ne yolu ile günde
bir kez verilmek üzere reçete edilir. ‹¤nenin gece yat-
madan hemen önce yap›lmas›
önerilmektedir.

Büyüme hormonunun dozu karmafl›k
olabilir. Bunun nedeni üreticiler
taraf›ndan farkl› ölçümlerin
kullan›lmas›d›r. Üründen ürüne belir-
li bir miktarda büyüme hormonunu
kar›flt›rmak için gerekli olan çözücü
miktar› de¤iflebilece¤inden dolay› stan-
dart dönüflümler sa¤lamak mümkün
de¤ildir. Büyüme hormonu için eskiden kul-
lan›lan birimler art›k mg olarak (3 uluslaras›
birim = 1mg) de¤iflmifltir. Baz› ilaç firmalar›
BH fl›r›ngalar›n› mililitre (ml) yerine, doz

‹⁄NE DOZU NED‹R?

BH’N‹N DOZU, SIKLI⁄I VE
ZAMANLAMASI NED‹R?

BHE NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?
hasar oluflmas›ndan dolay› ortaya ç›kar. Bu hasar fliddetli
kafa zedelenmesi sonucunda da oluflabilir. Baz› olgular-
da BHE kal›tsal olabilir.  

Büyüme hormonunun kandaki normal düzeyleri saatten
saate de¤iflir. Dolay›s›yla bu düzeylerin ölçülmesi zordur.
Büyüme hormonu özellikle uykuda olmak üzere gün ve
gece boyunca aral›klar ile yüksek miktarda salg›lan›r. Bu
hormonu ölçmek için büyüme hormonu salg›lanmas›
uyar›ld›¤›nda ya da günün farkl› saatlerinde s›k olarak
kan al›nmal›d›r. ‹ki ana test kullan›lmaktad›r:  

• Uyar› testleri: Büyüme hormonu uyar›l›r ve uyar›y› izle-
yerek düzey ölçülür.

• IGF-1 testi: IGF-1 hormonunu ölçmek
için kan al›n›r. Bu hormon vücudun 
ne kadar büyüme hormonu üretti¤i-
nin belirtecidir.
Bu testler hormon düzeyleri hakk›nda

bir fikir verir ve bu
de¤erler normal de¤erler
ile karfl›laflt›r›l›r. Fakat
normal de¤erler testten
teste de¤iflir. S›k olarak
beyin manyetik rezo-

nans incelemeleri
(MRI) gibi di¤er
testler ile ek
inceleme gerek-
lidir.

BHE TANISI NASIL KONUR?
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• Korumal› (Hypoguard) fi›r›nga: Bu cihazda insülin
fl›r›ngalar› kullan›l›r ve i¤ne sakl›d›r. Bu cihazlar küçük
yafltaki çocuklara i¤ne yapmakta zorluk yaflayan
ebeveynlere ve kendi kendilerine i¤ne yapan çocuklara
yard›mc› olmaktad›r. 

• ‹¤nesiz fi›r›nga: Bu cihazda büyüme hormonu yüksek
bas›nçl› bir hava fl›r›ngas› kullan›larak cildin içine f›flk›rt›l›r.
‹¤ne kullan›lmaz. Bazen biraz ac›tabilir ve bölgede
morarma olabilir.

Hastayken büyüme hormonu uygulamas›na devam
edilmelidir. Çocu¤unuz i¤ne yap›lamayacak kadar hasta
ise ve siz bir ya da iki gün i¤ne atlad›ysan›z endiflelen-
meyin. Ancak sürekli olarak i¤ne yap›lmaz ise büyüme
etkilenir. Çocu¤unuzda BHE ile iliflkili düflük kan flekeri
varsa i¤nelerin atlanmamas› son derecede önemlidir.  

HASTAYKEN ‹⁄NE YAPILAB‹L‹R M‹?
(‹⁄NE ATLANIR MI?)

ayar›n› daha da karmafl›klaflt›ran birim ya da mg iflaretli
olarak üretmektedirler.     
Doktorunuzun dozlar› tercihen hem mg/birim hem de ml
cinsinden olmak üzere sizin anlayabilece¤iniz flekilde
belirlemesi önemlidir. Dozu tam olarak anlamad›ysan›z
mutlaka doktorunuzdan aç›klamas›n› isteyin.

Büyüme hormonu genelde buzdolab›nda (fakat donduru-
cudan uzak bir yerde) olmak üzere so¤uk bir yerde sak-
lan›r. Büyüme hormonunun her tipi için bilgi mevcuttur.
‹laç ›s›dan etkilenir ve etkisi azal›r. Bu bilgi üründen ürüne
de¤iflir. Sizin kulland›¤›n›z büyüme hormonu ile birlikte
verilen broflürdeki önerileri okuyun. 

Büyüme hormonu i¤nesi yapmak için afla¤›daki cihazlar
kullan›l›r:

• Kalem ‹¤ne Sistemi: Bunlar, içinde büyüme hormonu
kartuflu olan büyük bir tükenmez kalemi and›r›r. Bu sistem
önceden ölçülmüfl doz kolayl›¤› sa¤lar. Çocuklar bunlar›
hem kolay hem de çekici bulurlar.

• Otomatik ‹¤ne Cihazlar›: ‹¤ne ve fl›r›nga tamamen
otomatik i¤ne cihaz›n›n içerisindedir ve görünmez. Bir
dü¤menin bas›lmas› ile i¤ne cilde batar ve büyüme hor-
monu otomatik olarak verilir. Bu h›zl› ve genelde ac›s›z
bir ifllemdir. 

BÜYÜME HORMONU ‹⁄NELER‹N‹N
FARKLI T‹PLER‹ NELERD‹R?

BÜYÜME HORMONU NASIL SAKLANIR?
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Birkaç hasta, i¤ne yerinde bölgesel cilt reaksiyonlar› ve
hafif fliflme bildirmifltir. Bu genelde i¤nenin farkl› bir yere
yap›lmas› ile önlenir.
Büyüme hormonu tedavisinin bir kaç yan etkisi vard›r.
Bilinen yan etkilerden biri beyinde artm›fl s›v› bas›nc›d›r.
Bu, iyi huylu kafa içi bas›nç art›fl› olarak bilinir. Bunun
oluflmas› durumunda hormon tedavisi kesilir ve durum
ortadan kalkar. Takiben tedavi baflka sorunlar›n
oluflmas›n› engellemek için yeni bir dozda bafllat›l›r.

BÜYÜME HORMONU TEDAV‹S‹N‹N
YAN ETK‹LER‹ NELERD‹R?

E¤er çocu¤unuzda ço¤ul hipofiz hormon eksikli¤i
(ÇHHE) varsa hastayken tedavi daha karmafl›kt›r.
Büyüme hormonu tedavisine devam edilmesi yard›mc›
olacakt›r.

Büyüme hormonu eksikli¤i olan çocuklar›n yaklafl›k
yar›s›nda cinsel geliflimi etkileyen baflka hormon eksiklik-
leri de vard›r. Bu durum ergenli¤in bafllamas› için ek
tedavi gerektirir.
Yetiflkinlikte hormon tedavisine devam edilebilir. Bunun
nedeni büyüme hormonunun osteoporozun (k›r›lgan
kemikler) engellenmesine yard›mc› olabilmesi ve genel
sa¤l›¤› iyilefltirmesidir. 

ERGENL‹K VE YET‹fiK‹NL‹KTE TEDAV‹
HAKKINDA B‹L‹NMES‹ GEREKENLER NELERD‹R?
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