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Bugün Büyüme Hormonu Eksikli¤i ya da BHE’den
bahsedece¤iz. Bu sana karmafl›k gelebilir ama merak etme!
Sana bunun ne anlama geldi¤ini, neden oldu¤unu ve dok-
torun nas›l tedavi etti¤ini anlataca¤›z.

Fakat önce biraz vücudundan bahsedelim...

Beyin son derece önemli bir organd›r. Beyin vücuda ne
zaman ve ne kadar büyümesi gerekti¤ini söyleyen bir
“patron” gibi davran›r. Beynin bu ifli, üretti¤i ve kemik ve
kaslar›na gönderdi¤i ulaklar ile yapar. Bu ulaklara büyüme
hormonlar› ad› verilir.

K›saca BHE olarak bilinen Büyüme Hormonu Eksikli¤i beynin
büyüme hormonu üretmedi¤i zaman ortaya ç›kar. Vücudun,
bu ulaklar olmadan ne zaman ve ne kadar büyümesi
gerekti¤ini bilemez. 

Doktorlar bu durumun beynin baz› k›s›mlar› çal›flmad›¤›nda
ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorlar. Bunun sonucunda beyin büyüme
hormonu yapamaz.

BU DURUM NEDEN
ÇOCUKLARDA OLUR?

BÜYÜME HORMONU EKS‹KL‹⁄‹
(BHE) NED‹R?

MERHABABüyüme Hormonu Eksikli¤i - Say› 2
(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› bölüm-
leri 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 numa-
ralama düzeni ayn›d›r. 

Bu rehber Hormon Bozukluklar› Serisine aittir. Serinin di¤er rehberleri afla¤›da sunulmaktad›r.

Say› 3. Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i Olan Çocuk
Say› 4. Erken Ergenlik
Say› 5. Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi

Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Say› 6. Konjenital Adrenal Hiperplazi
Say› 7. Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i 
Say› 10. Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi 
Say› 11. Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i 
Say› 12. fiekersiz Diyabet (Diyabet ‹nsipit)
Say› 13. Kraniyofarinjioma
Say› 14. ‹ntraüterin Büyüme Gerili¤i ya da Gestasyon Yafl›na Göre Küçük Çocuk
Say› 15.a. Hipertiroidizm
Say› 15.b. Hipotiroidizm
Say› 16. 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.
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Doktorlar bu testleri tamamlad›ktan sonra sana ilaç vermeye
bafllayabilirler. Daha önce bahsetti¤imiz gibi beynin yeteri
kadar büyüme ula¤› yapm›yor. Alacak oldu¤un bu ilaç vücud-
unun ihtiyac› oldu¤u miktarda büyüme ulaklar› içerir. Bunlar
normal olarak büyümeni sa¤lar.

Bu ilac› doktorun söyledi¤i flekilde alman son derece önem-
lidir. E¤er almazsan arkadafllar›n kadar büyümeyebilirsin!

Vücudunda büyüme hormonu olmazsa büyüme h›z›n
yavafllayabilir. Doktorlar bundan kaç›nmak ve senin normal
bir flekilde büyümeni sa¤lamak için sana özel ilaçlar verecek-
tir.

Tedaviye bafllamadan önce doktorlar›n baz› testler yapmalar›
gerekecektir. Bu testler afla¤›dakileri içerir:

• Beyin Taramas›: Bu özel foto¤raf makinas› doktorlar›n
beyninin resimlerini görmelerini sa¤lar (merak etme bu hiç
can›n› yakmaz!)

• Senden biraz kan al›nmas›: Bu genelde can›n› ac›tmaz ve
tedavinde son derecede yard›mc›d›r.

NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?
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Tebrikler
Art›k BHE’nin ne oldu¤unu, neden oldu¤unu ve doktorlar›n
bunu nas›l tedavi etti¤ini ö¤rendin. Bu rehberin baz› bölümleri-
ni anlamad›ysan doktoruna ya da hastanede di¤er
yard›msever kiflilere soru sormaktan çekinme. Soru ve
kayg›lar›n› cevaplamaktan mutluluk duyacaklard›r.

Doktorlar annen ya da babana bu ilaçtan ne kadar alman
gerekti¤ini anlatacakt›r. Bu ilac› hergün ve genelde yatmadan
hemen önce alman gerekecektir.

Bu ilaç i¤ne ile az miktarlarda verilir. ‹¤ne yap›l›rken çimdik-
lenmifl gibi hissedersin fakat can›n ac›maz. Bu i¤nenin kaleme
benzer komik bir flekli ve bir çok farkl› rengi vard›r.

BU ‹LAÇ NASIL ALINIR?

NE ZAMAN VE NE KADAR
‹LAÇ GEREKL‹D‹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.


