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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 dok-
torun nas›l tedavi etti¤ini anlataca¤›z.

‹lk olarak, vücudundaki adrenal bez ad› verilen organlar
hakk›nda konuflal›m. Bu bezler oldukça küçüktür ve böbrek-
lerinin 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 kulla-
narak 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, vücudunda-
ki tuzu kontrol eden bir hormon ve vücudunun büyümesine
yard›m eden bir hormon vard›r.  
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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. 

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. 

KAH NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?

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

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. 

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›llan-
ma, vücudun di¤er bölümlerinde çok fazla k›l ve daha kal›n
bir ses tonu. 

KAH KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARI
NASIL ETK‹LER?

KAH NED‹R?
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Baz› k›z çocuklarda ameliyat gerekli olabilir ama erkek çocuk-
larda gerekli de¤ildir. E¤er senin ameliyata ihtiyac›n varsa
doktorun bunun hakk›nda anne ve baban ile konuflacakt›r.

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.

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 doldur-
man gerekir. Tükürük testi küçük plastik tüpleri tükürük ile doldu-
rularak yap›l›r.

TEDAV‹ YAPILIRKEN HANG‹
TESTLER‹N YAPILMASI GEREK?
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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› 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.
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