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ERGENL‹K ve
BÜYÜME
HORMONU
EKS‹KL‹⁄‹
Orta kolayl›kta okunabilir rehber

Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i - Say› 3 (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
Erken Ergenlik
Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi
Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Konjenital Adrenal Hiperplazi
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.

G‹R‹ﬁ
Bu rehberin amac› büyüme hormonu eksikli¤i (BHE) olan
çocuk ve ergenlerde ergenli¤in geliﬂimi hakk›nda bilgi
sa¤lamakt›r. Rehber kapsaml› olarak yaz›lm›ﬂt›r ve sunulan bilgilerin tümü sizin için geçerli olmayabilir. Bu rehberin büyüme
hormonu eksikli¤i olan çocuk ve ergenlerle ergenli¤in
geliﬂimini anlaman›za yard›mc› olaca¤›n› ve doktorlar›n›z ile
yapaca¤›n›z tart›ﬂmalar için size bir temel oluﬂturaca¤›n› ümit
ediyoruz.

ERGENL‹K NED‹R?
Ergenlik çocuktan eriﬂkinli¤e geçiﬂ süreci olarak tan›mlan›r. Bu
geçiﬂ dönemi cinsel özelliklerin geliﬂimini, büyüme at›l›m›n› ve
çocuk do¤urma kabiliyetinin kazan›lmas›n› kapsar. Bu dönem
ortalama olarak k›zlarda 11 ve erkeklerde 12 yaﬂ›nda, beyin
taraf›ndan salg›lanan dolaﬂ›mdaki hormonlarda de¤iﬂim ile
baﬂlar.
Tek baﬂ›na (izole) büyüme hormon eksikli¤i (BHE) olan ya da
ço¤ul hipofiz hormonu eksikli¤i olan (ÇHHE) ergenlerde,
ergenlik gecikebilir ya da hiç baﬂlamayabilir. Ergenli¤in
baﬂlat›lmas› için bu çocuklar›n bir uzman taraf›ndan tedavi
edilmeleri gerekir.
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BHE ‹LE GEC‹KM‹ﬁ ERGENL‹K
ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹ NED‹R?
Tek baﬂ›na BHE’li çocuklar›n yaklaﬂ›k olarak yar›s›nda ergenlik geliﬂimini etkileyen hormonlarda baz› eksiklikler vard›r.
BHE’li çocuklar›n ergenlik dönemine daha geç girme e¤ilimleri oldu¤undan bu duruma tan› koymak zordur. Bununla
beraber art›k çocu¤un kendi yaﬂ›tlar› ile ayn› dönemde ergenli¤e girmesi gerekti¤i önerilmektedir. Buna ba¤l› olarak ergenli¤in normal zamanda baﬂlamamas› durumunda ergenlik
tedavi ile baﬂlat›lmal›d›r. Her ziyarette doktorunuz vücudunuzun ergenlikte nas›l geliﬂti¤i ve büyüdü¤ünü kontrol edecektir.

ERGENL‹⁄‹ HANG‹ HORMONLAR ETK‹LER?
Beyinde ergenli¤in baﬂlat›lmas›ndan sorumlu iki bölge
vard›r. Bunlardan biri hipotalamus ve di¤eri de hipofiz
bezidir. Ergenlik, beyindeki bu iki bölgenin her ikisinin de
Gonadotropinler ad› verilen hormonlar› üretmesi ile baﬂlar.
Gonadotropinler erkek çocu¤un testislerinde sperm üretimini
ve k›z çocu¤un yumurtal›klar›nda yumurta üretimini baﬂlat›r.
Takiben testisler ve yumurtalar kendi homonlar›n› yüksek
düzeyde üretmeye baﬂlarlar. Bu hormonlar erkek ve kad›nlarda cinsel de¤iﬂimlere neden olan cinsiyet hormonlar›d›r.

ÇHHE’L‹ ÇOCUKLARDA ERGENL‹K
HAKKINDA B‹LG‹ VEREB‹L‹R M‹S‹N‹Z?
ÇHHE’li çocuklar›n büyüme hormonu eksikli¤inin yan› s›ra
neredeyse daima ergenli¤in baﬂlamas› için tedaviye
ihtiyaçlar› vard›r. Tek baﬂ›na BHE’de oldu¤u gibi ergenlik
do¤al olarak baﬂlamas› gereken zamana yak›n bir zamanda
uyar›lmal›d›r. Amaç estrojen hormonu (k›zlarda) ve testosteron
hormonu (erkeklerde) düzeylerinin yavaﬂ yavaﬂ art›r›larak
do¤al sürecin taklit edilmesidir. Tedavi ço¤u zaman ergenlikte görülen normal de¤iﬂimlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar fakat
do¤urganl›¤›n sa¤lanmas› daha zor olabilir. Do¤urganl›¤›n
elde edilmesi için daha karmaﬂ›k tedavi gerekebilir.
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En önemli erkek hormonu, yüz ve vücutta k›llanmaya, kaslar›n
geliﬂimi ve penisin büyümesine neden olan testosterondur. En
önemli kad›n hormonu meme geliﬂimini sa¤layan estrojendir.
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ERGENL‹K GEC‹KMES‹ YA DA
OLMAMASI NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?
Ergenli¤e ba¤l› de¤iﬂimlerin normal bir yaﬂta baﬂlat›lmas›
önemlidir. Normal ergenlikte de¤iﬂimler 3 ay ile 5 sene
aras›nda de¤iﬂen bir zaman sürecinde yavaﬂ yavaﬂ ortaya
ç›kar. Bu nedenle tedavi ergenli¤in normal süreç ve zamanlamas›n› taklit eder. Ergenli¤in gecikmesi ya da olmamas›n›n
ayr› ayr› olarak fakat aﬂa¤›daki s›rada tedavi edilen iki yönü
vard›r:
• Cinsel özelliklerin geliﬂimi: K›zlarda memelerin büyümesi ve
genital bölgede k›llanma. Erkeklerde peniste büyüme, yüz ve
vücutta k›llanma ve kas geliﬂiminde artma.
• Do¤urganl›k: Genelde daha ileri bir yaﬂta ve cinsel özelliklerin uyar›lmas› tamamland›ktan sonra tedavi edilir.

Do¤urganl›k tedavisi için haftada üç kere kas içine koryonik
gonadotropin i¤neleri yap›l›r. Bu i¤neler testislerin büyümesini
ve sperm üretimini uyar›r. Di¤er bir seçenek olarak
gonadotropin salg›lat›c› hormon tedavisi uygulanabilir.
Do¤urganl›¤› uyaran tedavi yaln›zca bireyin do¤urgan olmak
istedi¤i süre boyunca uygulan›r. Bu sürenin sonunda cinsel
özelliklerin korunmas› için testosteron tedavisine tekrar
baﬂlan›r.

ERKEKLERE TEDAV‹ NASIL YAPILIR?
Erkeklerde cinsel özelliklerin geliﬂimini baﬂlatmak için uygun
tedavi testosterondur. Tedaviye düﬂük dozda baﬂlan›r ve
ergenli¤in ilerlemesine ba¤l› olarak doz yavaﬂ yavaﬂ art›r›l›r.
Tedavi 3 – 4 sene boyunca uzun etkili i¤ne olarak ayda ya
da alt› haftada bir ya da her gece al›nan kapsül ﬂeklinde
uygulan›r.
Testosteron tedavisi penisin büyümesini sa¤lar ve k›llanmay›
uyar›r fakat testislerin büyümesi üzerinde bir etkisi yoktur.
Testosteron i¤nelerinin en büyük zorluklar›ndan bir tanesi cinsel istekte ve ereksiyon s›kl›¤›nda artmaya neden olmas›d›r. Bu
tip etkiler duysal sorunlara neden olabilir. Bu tip sorunlar›n
ortaya ç›kmas› durumunda doktorunuz ya da hemﬂirenize
dan›ﬂ›n.
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KIZLARA TEDAV‹ NASIL YAPILIR?
K›zlarda cinsel özelliklerin geliﬂimini baﬂlatmak için tedavi
estrojendir. Tedaviye düﬂük dozda baﬂlan›r ve ergenli¤in ilerlemesine ba¤l› olarak doz yavaﬂ yavaﬂ art›r›l›r. Tedavi 3 ila 4
sene süre ile tablet ya da cilde yap›ﬂt›r›lan bant olarak uygulan›r.
Düzenli adet döngüsünün baﬂlamas›n› uyarmak için devam
etmekte olan estrojen tedavisine progesteron tedavisi eklenir.
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Bu tedavi rahmin sa¤l›kl› olmas› için çok önemlidir. Ayr›ca hormon yerine koyma tedavisinin uygulanmamas› osteoporoz
riskini art›rabilir. Kombine estrojen ve progesteron tedavisi
günlük tablet olarak uygulan›r.
Yumurta üreten düzenli adet döngüsünün uyar›lmas› daha zordur. Yumurta üretmesi için yumurtalar›n gonadotropin tedavisi
yolu ile uyar›lmas› gerekir. Fakat bu tedavinin baz› yan etkileri
vard›r. Uzman doktorunuz sizi bu yan etkiler hakk›nda bilgilendirecektir.
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‹ZLEM TEDAV‹S‹ NED‹R?
Genç bir yetiﬂkin olarak tedavinizden bir pediyatrik endokrinolog sorumlu olacak ve size do¤urganl›k ve cinsel iﬂlevlilik
hakk›nda bilgi verecektir. Do¤urganl›k tayini için erkeklerde
sperm say›m› yap›lmas› gerekli olacakt›r. Genelde bu analiz
tedaviye bir yetiﬂkin klini¤inde devam edilmesine
baﬂland›ktan sonra yap›l›r.
Hasta, yetiﬂkinlikte olas› tedavi hakk›nda bilgi için bir yetiﬂkin
endokronolo¤a yönlendirilmelidir. Yetiﬂkinlikte büyüme hormunu tedavisinin çocuklukta BHE tan›s› konmuﬂ hastalarda
yararl› oldu¤unu gösteren kan›t mevcuttur. Uzman doktorunuz
sizi bu yararlar hakk›nda bilgilendirecektir.
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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.

