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1.GİRİŞ VE AMAÇ  

Büyüme ve gelişme çocuk sağlığının en hassas göstergelerinden biri olup 

genetik zemin üzerine beslenme, hormonlar ve bunlara yanıt veren dokuların 

karmaşık etkileşimi ile düzenlenir. Normal büyüme için genetik ve çevresel 

etkenlerle birlikte besinlerin yeterli alınımı ve emilimi, endokrin sistemin normal 

işleyişi, emosyonel rahatlık ve düzenli çalışan sağlık hizmetlerine gereksinim vardır. 

Büyüme ve gelişme, konsepsiyonla başlayıp puberte sonunda epifizlerin kapanması 

ile diğer gelişimsel sonuçların ortaya çıkmasına kadar devam eder (1). 

Boy kısalıklarının %80’i normal olup %20’si patolojiktir. Patolojik boy 

kısalıklarından %1-3’ünü BH eksikliği oluşturmaktadır ve BH eksikliği, organik bir 

nedene bağlı olabileceği gibi, çoğunlukla idiyopatiktir (2,3). Kısa boylu olgularda 

yapılan incelemelerde organik, infiltratif  veya infeksiyöz bir hastalık ya da travma gibi 

BH eksikliğine yol açan nedenler yoksa idiopatik BH eksikliği olarak kabul edilir. 

Büyüme hormonu eksikliği bulunan çocuklar 40 yılı aşkın süredir BH ile 

tedavi edilmektedir. İnsan hipofiz bezinden elde edilen BH ilk kez 1958 yılında 

hipopitüiterizmli bir çocuğun büyümesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır (4). 

Seksenli yıllara kadar sınırlı endikasyonlarla, yaklaşık 27000 çocuk hastada insan 

BH kullanılmış, ancak 1985’te bir hastada Creutzfeld-Jakob hastalığının bildirilmesi 

ile hipofiz bezinden elde edilen BH kullanımı durdurulmuştur (5,6). Bunun yerine 

rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen, 191 aminoasitli polipeptid yapısında 

biyosentetik BH kullanıma girmiştir (4). 

Çalışmamızın amacı Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğinde 1995-

2010 yılları arasında büyüme hormonu eksikliği saptanan 185 hastanın retrospektif 

analizini yaparak bu hastaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı, ilk başvuru ve tanı 

anındaki boy-kilo SDS’leri, anne baba boyu, kemik yaşı, boy yaşı, puberte 

durumları, kranial MR görüntüleme bulguları, eşlik eden hormon eksiklerinin  

yüzdesi ve almış oldukları diğer ilaçlar, son yıllardaki uzama oranları, klinik 

bulguları, boy kısalığının farkedildiği dönem, başvuru yakınmaları, muayene ve 

laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi  amaçlanmaktadır. 
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2.GENEL BİLGİLER  

2.1. NORMAL BÜYÜME VE BÜYÜME DÖNEMLER İ 

Büyüme, hücre sayısı ve büyüklüğünün artması sonucu vücut hacminin ve 

kütlesinin artışıdır; bu artış tüm organizmada izlenebildiği gibi, bölgesel ya da organ 

sistemlerinde veya hücresel ortamda izlenebilir (7,8). Büyüme, beslenme durumu, 

çevresel etkenler, genotip, hormonlar ve büyüme faktörleri gibi karmaşık ve 

biribiriyle li şkili bir çok etkenin kontrolü altındadır (9,10). 

Normal büyümenin gerçekleşebilmesi için, yeterli beslenme koşullarının ve 

duygusal dengenin sağlandığı güvenli bir aile ortamı, buna ek olarak normal ve etkili 

çalışan bir hormon sisteminin olması gerekmektedir (7). Ayrıca çocukta büyümeyi 

engelleyici kronik hastalık veya hücresel/kemik bozuklukların olmaması 

gerekmektedir (9,7,11). Değişik organ sistemlerinin büyümesi, yağ kitlesi, kas-

iskelet kitlesi artışı ve boy uzaması dönemleri farklı zamanlarda olmaktadır (8). Buna 

göre çocukluk dönemleri tabloda verilmiştir (tablo 2-1). (8): 

 

Tablo 2-1: Çocukluk Dönemleri     

* Bazı kaynaklarda süt çocukluğu 1-24 ay olarak geçmektedir (2). 

Başka bir kaynakta ise, büyümenin evreleri 4’e ayrılmıştır, ki burada    

Karlberg’in ICP (infancy-childhood-puberty, süt çocukluğu-çocukluk-ergenlik) 

büyüme    modelinden esinlenilmiştir (7,12,13). Buna göre, büyümenin başlıca dört 

evresi vardır: 

Doğum Öncesi Dönem Embriyonel dönem (0-8 hft) 

 Fetal dönem (9 hft-doğum) 

Doğum Sonrası Dönem Yenidoğan (neonatal) dönemi (0-4 hft) 

 Süt çocukluğu dönemi(1-12 ay) 

 Oyun çocuğu dönemi (1-3 yaş) 

 Okul öncesi çocuğu dönemi (4-5 yaş) 

 Okul çocuğu dönemi (kız: 6-10 yaş, erkek: 6-12 yaş) 

 Ergenlik  dönemi (kız:10-16 yaş, erkek:12-18 yaş)  
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1-İntrauterin fetal dönem, 

2- Süt çocukluğu dönemi, 

3- Çocukluk dönemi ve 

4- Ergenlik dönemi. 

Karlberg’in ICP-büyüme modeli, büyüme eğrisinin her dönemde 

matematiksel olarak birbirinden farklı olmasının yanı sıra, büyümeyi ağırlıklı olarak 

etkileyen etmenlerin de farklı olmasına dayanmaktadır. Bu modelin oluşturduğu 

büyüme eğrisinde doğum sonrası ilk 3 yıl, önce hızlıca yavaşlayan süt çocukluğu 

dönemi ve bunu takiben yavaşça ivme kaybetmeye devam eden çocukluk dönemi 

büyümesini yansıtır; çocukluk dönemi boyunca düz bir çizgi çizerek yavaşlamaya 

devam eden büyüme, ergenlik çağında tekrar ivmelenerek düz bir eğri yerine 

sigmoid bir eğri çizer (12,13). 
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2.1.1. FETAL DÖNEM 

Fetal dönem, büyümenin ve farklılaşmanın en hızlı olduğu ve dolayısıyla dış 

etkenlerden en çok etkilendiği dönemdir (7). Birinci trimesterde ilk 8 hafta 

(embriyonel dönem) içinde hızlı bir büyüme ve farklılaşma ile ana organ sistemleri 

oluşur, 2. trimesterde, boy uzama ve büyüme hızı en yüksek seviyeye ulaşır (12-24 

haftalar arasında ortalama 62cm/yıl’a yükselir), 3. trimesterde bu hız giderek 

azalarak 24 hafta doğum arası ortalama 48 cm/yıl’a geriler. İkinci trimesterde organ 

sistemleri hücresel hiperplazi ile gelişir. Üçüncü trimesterde ağırlık artışı en yüksek 

seviyeye ulaşır ve dış ortama uyum sağlamak üzere organ sistemleri olgunlaşırlar 

(7,8,14). Fetal uzama genetik, hormonal, çevresel (yeterli oksijen ve besin 

sağlanması) ve anneye ait bir çok faktörün kontrolü altındadır (8). Embriyonel 

dönemdeki hızlı hücre bölünmesi ve farklılaşması ile organ gelişimini, sınıf 1 

homeobox gen ailesi yönlendirir (9,14). 

2.1.2. SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ 

Hayatın ilk yılında, büyüme ivmesinde belirgin bir düşüşe rağmen, bebek 

hızlıca    uzar ve kilo alır (7,8). İlk 1- 2 yaşa özgü hızlı, ancak giderek yavaşlama 

gösteren    büyüme tarzı, ön planda fetal yaşamda etkili olan ve etkisini doğumdan 

sonra da bir    süre gösteren, büyüme etmenleri ile doğumdan sonraki beslenme 

durumunun birleşik    etkisini yansıtır. İlk yıl özellikle ilk 6 ay BH ve tiroid 

hormonunun etkisinden    bağımsızdır (8,13,15). Bu dönemde büyümenin asıl 

belirleyicisi beslenmedir. Doğumdan sonraki ilk 2 ay boy uzaması ortalama 38 

cm/yıl iken, 1 yaşında 12 cm/yıl’a geriler; toplamda ilk yıl ortalama 25 cm uzama 

olur; bu şekilde doğum boyunun yarısı kadar boy uzaması elde edilir (14). Hayatın 2. 

yılında boy uzaması 10 cm/yıl iken, 3. yılında çocukluk ortalamasına ulaşarak 7 

cm/yıl’a geriler (8,14) . 

2.1.3. ÇOCUKLUK DÖNEM İ 

Çocukluk dönemi, 1 yaşından itibaren başlar, fakat süt çocukluğu tipi büyüme 

modeli etkisini 3 yıl sonuna kadar gösterir (7,8). Bu iki dönem kesin çizgilerle 

ayrılmak yerine iç içedir. Çocukluk tipi büyüme eğrisi ICP modeline göre 6 aylıkken 
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ortaya çıkmaya başlar; 3 yaş sonunda büyüme, çocukluk döneminin yavaş temposuna 

düşer. Büyüme dönemleri içinde en uzunudur. Ortalama uzama hızı 7 cm/yıl’a 

düşmüştür, ergenlik dönemine kadar azalmaya devam eder, puberte öncesi 5-5.5 

cm/yıl’a düşer (7). Bu dönem, ergenliğin başladığı ortalama 10-11 yaşlarına kadar 

devam eder (8). 

Çocukluk dönemi, büyüme hormonunun (tiroid hormonları normal olduğu 

sürece), büyümenin asıl belirleyicisi olduğu dönemdir. Eğer çocukta BH eksikliği 

varsa, ilk kez süt çocukluğunda 6 aylıkken fenotipe yansımaya başlar, 4 yaştan 

itibaren belirgin boy kısalığına neden olur (7,13,16,17). 

2.1.4. ERGENLİK  / PUBERTE DÖNEMİ 

Ergenlik öncesi durumdan, ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişmesi ile erişkin 

vücut formunu kazanana kadar geçen dönemdir (7). Bazı bireylerde bu dönem 2 yıl 

gibi kısa sürerken, bazılarında bu sürenin üç katına uzayabilmektedir; ortalama 2.5 - 

3 yıl sürer (18). Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, büyümenin hızlanmasıdır 

(12). Büyüme hormonu-IGF-I ekseninde değişiklikler olur, BH-IGF-I ve IGFBP3 

miktarları bu dönemde artar. Ergenlikte büyümeyi, BH ile birlikte cinsiyet steroidleri 

sağlar. Bunun yanında normal büyüme ve boy uzaması için tiroid hormonlarının da 

normal düzeylerde olması gerekmektedir (8). 

Ergenlik dönemi, kızlarda meme gelişimi ve pubik kıllanma evreleri 

gözlenerek, erkeklerde ise testis hacmi ve yine pubik kıllanma evreleri izlenerek 

takip edilebilir (19). Kız çocuklarında ergenlik, meme gelişiminin başlaması ile 

başlar, kızların %10-20’sinde pubik kıllanma ile başlar (18). Meme gelişimi 8 

yaşından itibaren ve genellikle 13 yaşından önce gözlenir (18). Erkek çocuklarda ise, 

testis volümünün 4 ml ve üzerine çıkması ya da testis uzun ekseninin 2.5 cm ve 

üzerine çıkması ergenliğe girildiğini gösterir; bu durum 9.5 yaşından itibaren 12 

yaşından önce gözlenir ve takiben pubik kıllanma başlar (18). 

Ergenliğin başlamasından ortalama 1.8 ± 0.6 yıl sonra menarş olur. Menarş, 

ergenlikte genel olarak geç evrede, büyüme sıçramasının en hızlı yaşandığı evreden 

sonra büyüme yavaşlamaya geçtiğinde görülür (8). Menarş olduğunda, çocuk artık 

nihai boyunun % 97.5’ine ulaşmıştır (8,18). 
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Ergenlikte hızlanan büyüme, kısa bir dönem boyunca doruk noktasına ulaşır 

bu büyümenin en hızlı olduğu döneme “doruk/zirve büyüme hızı evresi” adı verilir 

(8,18). Zirve evresine, kızlarda ergenliğin başlaması ile, yani meme evre 2-3’ken, 

menarştan 1.3 yıl önce, erkeklerde ise, ergenliğin ortasında, genital evre 3-4’te, 

spermarşla beraber yani ergenlik başlangıcından 1.5-2 yıl sonra ulaşılır. Zirve 

büyüme hızı kızlarda 7-8 cm/yıl (8.13 ± 0.78), erkeklerde 8-9 cm/yıl (8.8 ± 1.05) 

dolayındadır (8,18). Ergenlik boyunca, kızlar ortalama 16-25 cm, erkekler 25-28 cm 

uzar; ergenlik sonunda her iki cinsiyet de erişkin boyunun %99’una ulaşmış olur 

(8,18). Kızlarda 16 yaş, erkeklerde 18 yaş civarında, büyüme kıkırdaklarının 

kapanması ile büyüme durur (8). 

2.2. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Büyümenin izlenmesi, bebek ve çocuk izleminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Normal    büyümeden sapmalar, bir hastalık, beslenme sorunu ya da gelişimsel bir 

bozukluğun    göstergesi olabilir (20). Normal büyümenin tanınması ve izlenmesi için 

çeşitli     standartlara gereksinim vardır. İzlem her toplum için belirlenmiş standart 

büyüme eğrilerine (boy, ağırlık, oturma boyu, bacak boyu, vücut kitle indeksi (VKİ), 

büyüme hızı ve baş    çevresi, gibi) göre yapılır (7). Çocuğun büyümesindeki 

dalgalanmaların doğru    tanımlanabilmesi için, büyüme izlemi minimum 1 yıl 

olmalıdır (21,22). Ölçümlerin    olabildiğince hassas ve doğru olabilmesi için, 

mümkünse aynı cihazlarda, aynı kişiler    tarafından ölçüm yapılmalı, ölçüm yapılırken 

dikkatli ve titiz davranılmalıdır.    

Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütler şunlardır: 

�  Vücut ağırlığı ve ağırlık artış hızı 

�  Boy uzunluğu ve boy uzama hızı 

�  Baş çevresi ve baş çevresinde artma hızı 

�  Vücut bölümlerinin birbirine oranları 

�  Hedef boy 

�  Kemik yaşı 

�  Ergenlik değerledirilmesi. 
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Kullanılan gereçler ise aşağıdakilerdir: 

�  Büyüme eğrileri 

�  Bebekler için en fazla 10 gr’a, çocuklar için en fazla 100 gr’a duyarlı terazi 

�  Harpenden stadiyometresi 

�  Özel boy ölçüm masası 

�  Esnemeyen mezür 

�  Diz (bebeklerde) ve kullanılmayan (dominant (baskın) olmayan) el ve bilek 

grafisi (çocuklarda) 

�  Prader orşidometresi (testis volümü ölçüm tespihi) 

 

2.2.1. VÜCUT AĞIRLI ĞI 

Kullanılan teraziler hasssas olmalıdır; 2 yaşından küçükler için en fazla 10 

gr’a    duyarlı, daha büyük çocuklar için, en fazla 100 gr’a duyarlı teraziler 

kullanılmalıdır. Bebekler, ölçüm yapılırken giysisiz ve bezsiz olmalıdır, çocuklar ise 

iç çamaşırları ile tartılmalıdır. Ölçüm yapılmadan terazinin ayarı yapılmalıdır ve 

bebek/çocuk, terazinin herhangi bir bölümüne dokunmamalıdır (8,20).    

2.2.2. BOY UZUNLUĞU    

Boy ölçümü, standart boy ölçüm cihazları ile yapılmalıdır. Boy ölçümü için 

en uygun araç, "Harpenden stadiyometresi"dir. Bu cihazda başa temas eden    düzlemin 

geniş olması nedeni ile, başın en tepe noktasından ölçüm yapılabilmektedir.    Boy 

uzunluğu, 2 yaşa kadar sırt üstü yatar pozisyonda, özel "yatay ölçüm masası"nda    
yapılır. Yatar şekilde yapılan boy ölçümü, ayakta boy ölçümüne göre    ortalama 1 cm 

daha uzun sonuç verir. Ayakta, dik pozisyonda rahat durabilen her    çocukta ölçüm, 

ayakta yapılmalıdır. Ayrıca boy uzunluğunun gün boyu değişken    olması, diürnal 

özelliği, nedeniyle ölçüm her seferinde aynı saatlerde yapılmalıdır (8,20).    
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2.2.3. TAKVİM YA ŞI (DESİMAL YA Ş) 

Ölçümlerin doğru ve pratik bir şekilde değerlendirilebilmesi için çocuğun 

yaşının gün, ay, yıl, olarak kaydedilmesi, her ölçümdeki tarihin de aynı şekilde not 

edilmesi gerekmektedir.    

Büyüme eğrilerini kullanırken, çocuğun yaşı genellikle ay ve yıl olarak hesap 

edilir. Bunun yanında, desimal takvimi kullanarak, olgunun yaşını daha doğru ya da 

daha ayrıntılı hesaplamak mümkündür. Bu yaklaşım, özellikle ölçümleri 

karşılaştırırken ve büyüme hızını hesaplarken kolaylık sağlamaktadır (8). 

Desimal yaş hesaplamasında, bir yıl 10’a bölünür. Yılın her günü için 

hesaplanmış değerler desimal takvimde bellidir (Tablo 2-2). Çocuğun muayene 

edildiği güne uyan değerden, doğum gününe uyan değerin çıkarılması ile desimal yaş 

elde edilir (8). 

2.2.4. BÜYÜME HIZI 

Bir çocuğun büyüme hızını hesaplayabilmek için, çocuğun boyunun farklı 

zamanlarda ölçülerek iki ölçüm arasındaki farkın geçen zamana bölünmesi gerekir. 

Ölçümler sırasında oluşabilecek hataları en aza indirerek, büyüme hızının iyi 

hesaplanabilmesi için, çocuğun boyunun 1 ya da 2 yıl düzenli aralıklarla (3-4 ayda 

bir) ölçülmesi gerekir.    

Büyüme hızı hesaplamasında iki ölçüm arasında geçen zamanı hesaplamak 

için"desimal takvim" kullanılır (Tablo 2-2). Bu şekilde ölçümleri yıllık değerler 

şeklinde göstermek kolaylaşır. 

Büyüme hızı, özellikle boy kısalığı şikayeti ile getirilen çocukların 

değerlendirilmesinde önemlidir. Büyüme bozukluğu kuşkusu olan bir çocuğun yaşına 

göre boyunun 3. persantil sınırında olmasına rağmen, büyüme hızının 25. persantil  

(~ -1 SD) değerinin üzerinde bulunması, bu çocukta büyüme sürecinin normal 

olduğunu, boy kısalığının bir hastalığa bağlı olmadığını, genetik bir özellik olduğunu 

düşündürür (8). 
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Tablo 2-2: Desimal Takvim                        
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2.2.5. BÜYÜME EĞRİLERİ 

Çocukların büyümelerini değerlendirmek için, ölçümlerinin benzer etnik,    
coğrafi ve iklimsel özellikleri paylaştıkları çocuklarla karşılaştırılması amacı ile    
hazırlanan tablolardır. Bu standart tablolar aynı populasyondaki, beslenme geriliği ve    
kronik hastalığı olmayan, sağlıklı orta-yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocuklar 

izlenerek hazırlanır (20,23,24). 

2.2.5.1. Veri Toplama 

Bu tablolar için veriler iki şekilde toplanır. 

1) Kesitsel Yöntem (Crossectional) 

Aynı cinsiyet ve aynı kronolojik yaşlarda çok sayıda çocukta yapılan 

ölçümlerdir (8,20). 

2) İzlemeli Yöntem (Longitudinal) 

Her iki cinsiyetten de sağlıklı bir grup çocuğun doğumdan ergenlik sonuna 

kadar belirli aralıklarla ölçülmesine dayanan yöntemdir (8,20). 

Genel olarak iki yöntem birleştirilerek karışık izlemeli (mixed longitudinal) 

yöntem kullanılmaktadır (20). 

2.2.5.2. Verilerin Hesaplanması 

Standart normal değerlerin hesaplanarak tablo ve grafik durumuna getirilmesi 

de iki şekilde yapılabilir: 

1)Ortalama ve Ortadan Sapma 

Ordinat (dikey eksen) çocuk sayısını, apsis (yatay eksen) de ölçümleri 

gösterecek şekilde değerler bir grafik kağıdına çizilecek olursa aynı özellikleri 

paylaşan çocukların boylarının normal dağılım eğrisini (ortadan sapma, standart 

deviasyon Gauss eğrisi) çizdiğini görürüz. Çocukların % 68.2’si, ortalama değerin ± 

1 SD sınırları içinde bulunur. Ortalama değerin ± 2 SD sınırına ise daha büyük bir 
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grup, yani çocukların yaklaşık olarak % 95.4’ü girer (Şekil 2-2). Normali 

tanımlarken bu ölçüt alınarak, ortalama değerin + ve – 2 SD aralığı kullanılır. Şekilde 

görüldüğü gibi, - 2 SD yaklasık olarak 3 (2.3) persantile ve +2 SD ise 97 (97.7) 

persantile denk gelmektedir. (Şekil 2-2) (8). 

 

Şekil 2-2 : Ortadan sapma (Standart Deviasyon, Gauss) Eğrisi  

 (http://hqcp.rndsystems.com/cgi-bin/hqCGI.cgi?select=inConcepts), [Bundak R., (8)] 

 

2) Persantil (Yüzdelik) Eğrileri 

Normal dağılımı gösteren ve daha sık kullanılan yöntemdir. Persantil 

değerler, en doğru olarak, izlemeli yöntem ile elde edilmiş ölçümlerden hesaplanır ve 

zaman eğrileri (yaşa göre kg veya cm gibi) ile hız eğrileri (zaman birimine göre) 

olarakbelirtilir. Ortanca değer 50. persantile, alttan 1/4. değer 25. persantile 

eşdeğerdir. Bupersantil değerlerinin karşılık geldiği eğriler, normal çocuk izleminde 

kullanılır; her doktor ziyaretinde çocukların ölçümleri işaretlenir (8).Neyzi ve 
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arkadaşları 2006 ‘da, 6-18 yaş arası ve 2008’de Gökçay ve arkadaşları, 15 gün-5 yaş 

arası Türk çocuklarının en son standart büyüme eğrilerini yayımladılar (23,24). 

(Şekil 2-3 ve 2-4): 

    

Şekil 2-3 : 0-3 yaş Türk Çocuklarının Boy Persentil Eğrileri 
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    Şekil 2-4: 2-18 yaş Türk Çocuklarının Boy Persentil Eğrileri  
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3)Ortadan Sapma (Standart Deviasyon ) Skoru        

Bireyin ölçülen parametresinin, toplumun normal ortalama değerlerinden 

sapma derecesini ifade eden bir terimdir. Ortadan sapma veya standart deviasyon 

skoru (SSS, SDS) için "Z-skoru" terimi de kullanılır. Vücut ölçümlerinin SDS olarak 

belirlenmesi, bu yöntem ile büyüme durumunun yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak 

ifade edilebilmesini ve küçük değişikliklerin de gösterilebilmesini sağlar. Özellikle 

boy uzaması sorunu olan çocukların değerlendirilmesinde bugün en seçkin yöntem 

olarak kabul edilmektedir. 

Bir çocuğun boy uzunluğu için ortadan sapma skoru (SDS), aşağıdaki şekilde 

hesaplanabilir: 

Çocuğun boyu (cm) – yaş ve cinsiyete göre normal ortalama (50. persantil) değeri (cm) 

Yaş ve cinsiyete göre ortadan sapma (standart deviasyon ) (SD) 

Yaşına göre boy uzunluğu ortalamaya uyan bir çocukta SDS değeri "0" dır. 

Artı 2 ve – 2 SDS arası değerler (~ 3.-97. persantiller arası) normal alt ve üst sınırlar 

olarak kabul edilir (8) (Şekil 2-2). 

2.2.6. KEMİK GEL İŞİMİ  VE KEM İK YA ŞI 

Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçütlerden 

birisi,    kemiklerin olgunluk derecesinin saptanmasıdır (8). Kemik olgunluk 

derecesinin belirlenmesi, büyümenin ne kadarının tamamlandığı ve daha ne kadar 

büyüme ve boy uzaması beklenebileceği hakkında bilgi verir (20). Olgunlaşmanın 

derecesi hakkında bilgi verirken, ergenliğin başlangıcı hakkında kronolojik yaşa göre 

ek bir tahmin gücü sağlamaz (20). Tek istisna kızlarda menarştır ki kronolojik yaştan 

bağımsız kemik yaşı 13 olduğunda menarş olur (14,20,25).    

Kemik olgunlaşma derecesi "kemik yaşı" olarak ifade edilir ve değerlendirme 

normal çocuklar ile kıyaslama yoluyla yapılır (8,20). 
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Kemik yaşının değerlendirilebilmesi için en sık kullanılan iki yöntem (ve 

atlas) vardır: Greulich-Pyle atlası ve Tanner-Whitehouse atlası. Her iki yöntem için 

de sol (kullanılmayan taraf) el ve el bilek ön-arka grafisi kullanılır (14). 

2.2.7. HEDEF BOY ve ERİŞKİN BOYU HESAPLAMASI  

Kalıtım, büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Normal büyüyen bir 

çocuk, yaklaşık 12. ayda, genetik potansiyeline uygun bir persantil değerine 

yaklaşmaya başlar. Yaklaşık 2-3 yaşından sonra çocuğun boyu anne-baba boyu ile 

anlamlı korelasyon göstermektedir (8). Buna dayanarak, anne-baba boyunun 

ortalaması ile ilişkilendirerek, çocuğun hedef boyu hesaplanabilir. Türk toplumunda 

kadın erkek boy farkı 13 cm’dir (8). Hedef boy formülü: 

Kız çocuk için: (anne boyu + baba boyu – 13) / 2 

Erkek çocuk için: (anne boyu + baba boyu + 13) / 2 ‘dir (8,14). 

Hedef boy, çevresel faktörlerin etkisiyle 5-10 cm’lik sapma gösterebilir (14). 

Hedef boyu belirlemek, özellikle boy kısalığı ile başvuran çocuklarda, 

çocuğun boyunun genetik mirasına uygun olup, normal sayılmasına ya da anne-

babasına göre gerçekten geri olduğuna karar vermemize yardım eder (14,26). 

2.2.8. YÜZYILIN EĞİLİMİ  (Secular Trends) 

Tüm toplumlarda büyüme-gelişmede, nesilden nesile farklılıklar gösterir. Bu 

farklılıklar, özellikle endüstrileşmiş toplumlarda pozitif yöndedir ki, bu büyüme 

gelişme üzerinde beslenme, sosyoekonomik durum gibi çevresel koşulların etkilerini 

ortaya koymaktadır (7). Endüstrileşmiş toplumlarda, özellikle Avrupa ülkelerinde, bu 

değişim 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlandıysa da, asıl 

etkisini, Avrupa, Amerika, Japonya ve benzer diğer ülkelerde 20. yüzyıl içinde 

göstermiştir, bu nedenle "yüzyılın eğilimi" olarak adlandırılmaktadır (27). 

Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısından beri bir boy artışı vardır ve bu son 

yıllarda yavaşlamakla birlikte, 10-30 mm/yıl aralığında devam etmektedir (28). 

Benzer şekilde, İkinci Dünya savaşı sonrası Japonya’sında 1940-1990 yılları arasında 

erişkin boyunda belirgin artış gözlenmiştir. Hatta 1950-1960 yılları arasında 14 yaş 
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erkek çocuklarında 8 cm’lik rekor bir artış olmuştur (2,28,29). Gelişmekte olan 3. 

dünya ülkelerinde çevre koşulları, hijyen, sağlık hizmetleri, beslenme ve 

sosyoekonomik durum düzeldikçe yüzyılın eğilimi de belirginleşiyor. Avrupa’da 

yüzyıl başında olan hızlı boy uzaması bu toplumlarda yeni yeni yaşanıyor (27,28). 

Yüzyılın eğilimi, boy uzaması yanında ergenlik ve menarş yaşını da etkilemektedir. 

Daha iyi beslenen, daha iyi koşullarda yaşayan çocuklar daha erken ergenliğe 

girmeye başlamışlardır (27,30). 

2.3. BOY KISALIĞI 

Şu ana kadar bahsedildiği üzere, boy uzunluğunu değerlendirirken ırksal, 

iklimsel, ailevi ve sosyoekonomik özelliklerin hepsinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bunların ışığında, en basit olarak ait olduğu toplumun yaşa ve 

cinsiyete göre belirlenmis ve güncellenmiş büyüme eğrilerine göre boy uzunluğu 3. 

persantil altına ya da – 2 SD (2.3 persantil) altına düşen çocuklara, kısa boylu 

denilmektedir (31,32). Tabii bu eğriler, kısa boylu çocuğu ilk değerlendirmemizde 

bize yardımcıdır; çocuğun daha önceki büyüme seyri, genetik potansiyeli, ergenlik 

öncesi duraklama döneminde olup olmadığı gibi daha ayrıntılı öykü, inceleme ve 

izlem gerektiren maddeler, patolojik durumları fizyolojik durumlardan ayırt 

etmemizi sağlamaktadır. 

Bir çocukta boy kısalığı veya büyüme bozukluğu var demek için 

aşağıdakilerden en az birinin olması gereklidir: 

�   Boyunun 3 persantil / -2SD’nin altında olması, 

�   Büyüme hızının yaşına göre düşük olması (<25. persantil veya <-0.8 SD) ve 

persantil kaybetmesi (not: ergenlik öncesi ve sonrası geçici büyüme 

duraksaması hariç), 

�   Öngörülen boyunun, hedef boy sınırlarının altında kalması (5-10 cm’den 

daha fazla fark), 

�   Kemik yaşının boyuna ve yaşına göre uyumsuz olması (14). 
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2.3.1. KISA BOYLU ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ    

2.3.1.1. Ayrıntılı Öykü ve Fizik Bakı: 

Kısa boylu çocuğun ilk değerlendirmesinde doğum öyküsü, doğum ölçüleri, 

büyüme ve beslenme geçmişi, geçirdiği hastalıklar, kronik hastalık öyküsü, beslenme 

alışkanlıkları yanında anne-babasının büyüme ve ergenlik öyküsü, ailede kısa 

boyluların, kronik hastalık ya da boy kısalığı ile giden sendromik bir hastalığın olup 

olmadığı öğrenilir. Çocuğun uyku düzeni, parazit öyküsü ve ek bir yakınması olup 

olmadığı sorulur (14,32) (Tablo 2-3). 

Tablo 2-3: Boy Kısalığı Öyküsü 

Ön Büyüme 

Bilgisi: 

Kısalık ne zaman fark edildi?  Her iki tarafın aile boy sicili 

 İlerleyici mi?  Akraba evliliği var mı? 

 Önceki boy  ölçümleri varmı?  Ailede ergenlik yaşı 

Doğum 

öyküsü: 

Gebelik özellikleri sorunları ilaç 

kullanımı 

 Ailede sosyokültürel yapı  

 Doğum biçimi  Genetik hastalıklar 

 Doğum kilosu, boyu Psikososyal 

durum: 

Evde kim bakıyor? 

 Doğum sonrası sarılık,kabızlık,el 

ayak şişliği 

 Kardeş ve ev içi ilişkileri 

nasıl? 

Süt 

Çocukluğu: 

Anne sütü alma süresi  Yuva veya okula gidiyor mu? 

 Ek gıdalar ve başlanma zamanları  Başarı nasıl? 

 Tanı alma durumu Beslenme 

durumu: 

İştah nasıl? 

 Nöromotor gelişme basamakları  Yedikleri yemedikleri? 

Geçirdiği 

hastalıklar: 

Yapılan tedaviler Şikayetleri 

var mı? 

Başağrısı,görme bozukluğu 

 Ameliyatlar  Kabızlık, karın ağrısı,ishal  

Aile öyküsü: Kardeş sayısı, doğum aralıkları  Çok su içme,çok idrara çıkma 

 Diğer kardeşlerin büyümeleri nasıl?  Öksürük,solunum sıkıntısı 

 Anne-baba boyu (mümkünse 

ölçülmeli) 

 Bulantı,kusma 
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Fizik bakıda, çocuğun genel görünümü, ağırlık-boy orantısı, vücut orantısı, 

cilt rengi, solukluğu ve herhangi bir anomalisinin olup olmadığına bakılır. Kronik bir 

hastalığı düşündürecek karın şişkinliği ya da optik diskte solukluk gibi bulguları olup 

olmadığına bakılır. 

İkinci aşamada, çocuğun vücut ölçüleri alınır. Tüm çocuklar genel sistemik 

muayeneden geçirilmelidir, herhangi bir organ sistemine ait hastalık bulgusu 

kaydedilmeli ve ileri inceleme yapılmalıdır. 

2.3.1.2. Yapılacak Tetkikler 

Kısa çocuğun, anamnez ve fizik bakısında belirgin bir bulgu yoksa, kronik 

sistemik ve endokrinolojik hastalıkları elemek için tablo 2-4’de görülen tetkikler 

yapılır.    

 

Tablo 2-4: Büyüme Geriliği İçin Yapılacak Tetkikler 

 İlk Aşamada Yapılacaklar  İleri Düzeyde Yapılacaklar 

1 El-el bilek grafisi, kemik yaşı tayini 1 Sella ve hipofizin görüntülenmesi 

2 Böbrek fonksiyon testleri: 

Üre,Kreatinin,İdrar analizi,idrar kültürü 

2 Parathormon , serbest vitD3 düzeyleri 

3 Karaciğer fonksiyon testleri: 

ALT,AST,GGT  

3 İskelet grafileri 

4 Ca, P, ALP 4 LH, FSH 

5 Na, K,Cl 5 Karyotip (özellikle kısa boylu kızlarda) 

6 Eritrosit sedimentasyon hızı 6 Dinamik BH ve diğer uyarı testleri : 

ITT, L-Dopa, klonidin, TRH vb. 

7 Tam kan sayımı 7 Uykuda BH salınımı 

8 Kan folat ve vitamin B12 düzeyi 8 IGF-1 jenerasyon testi 

9 Çölyak hastalığına yönelik 

Antiendomisyum IgA,IgG 

9  Malabzorpsiyona yönelik D-ksiloz testi 

10 TSH, fT4 10 Çölyak ve diğer malabzorpsiyon 

şüphelerinde ince barsak biopsisi 

11 IGF-1, IGFBP-3 11 Supresyon testleri: Cushing hastalığı 

için deksametazon supresyon testi vb. 
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Bu tetkikler sonucunda, organik sorunu olan çocuklar belirlenmiş olur. Geri 

kalan grup ise, çeşitli derecelerde GH eksikliği olanlar ile "genetik gecikme"si 

(konstitüsyonel büyüme geriliği ve ailevi büyüme geriliği)olanları kapsar. Bu 

durumlar genellikle çocuğun klinik gidişatına, büyüme hızına, aile öyküsüne, kemik 

yaşına ve biyokimyasal analizlerine bakılarak ayırt edilebilir (32). 

Klinik bulguları saptanırken çocuklarda BH eksikliği tanısını koymak için 

azalmış BH salgılanmasını göstermek gerekir. 

Hipofiz salgısını değerlendirmek, BH’nun daha çok geceleri ve uykuda 

salınması ve salınımının pulsatil olması nedeniyle güçtür. Önceleri BH salınımını 

değerlendirmede zor ve kullanışsız olan seri halde 24 saatlik BH ölçümleri 

kullanırken, daha sonra uyku, açlık, egzersiz gibi uyaranlarla yapılan fizyolojik ve 

BH salgısını uyarıcı değişik ilaçlarla yapılan farmakolojik BH uyarı testleri tanı için 

tercih edilmeye başlanmıştır (33,34). 

En sık olarak kullanılan fizyolojik ve farmakolojik BH uyarı testlerinin 

yapılış şekilleri ve yan etkileri Tablo 2-5’te gösterilmiştir. BH uyarı testlerinin seçimi 

genelde uygulamayı yapan merkezin alışkanlıklarına ve koşullarına göre 

değişmektedir ve en sık insülin tolerans testi kullanılırken, testlerin birbirlerine 

üstünlükleri saptanmamıştır (35). Pubertede BH salgısının sıklık amplitütünde artış 

olduğu bilindiğinden, yanlış negatif sonuçlarını önlemek için puberteye yakın 

dönemdeki veya puberte başlarındaki çocuklara uyarı testlerinden en az 3 gün önce 

başlayıp, test gününe kadar kızlarda östrojen erkeklerde oral veya parenteral 

testesteron verilmesi bazı otörlerce önerilmektedir ve priming olarak 

adlandırılmaktadır (35). 

Bütün bunlara rağmen BH uyarı testlerinde %15 dolaylarında yanlış pozitif 

veya negatif sonuç elde edilebilmektedir ve bunun için BH eksikliği  düşünülen her 

hastaya en az iki test yapıp, ikisinde de BH pik düzeylerinin 20 mIU-L’ nin 

(10ng/ml) altında olduğu görüldükten sonra tanı konmalıdır (36).  
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Tablo 2-5: BH Uyarı testleri 

Uyarı Doz Örnek Alınma 

Zamanı 

Yan Etki 

Egzersiz 10 dk 0,10,20 dk  

L-Dopa <10kg:125 mg 

10-30kg:250 mg 

>30kg:500 mg 

Oral 

0,30,60,90 dk Bulantı, Kusma 

Clonidine 0,15mg/m2 oral 0,30,60,90 dk Hipotansiyon 

Arginine 0,5mg/kg 

maks:30mg 

0,15,30,45,60 dk  

İnsülin 0,05-0,1 U/kg  

IV puşe 

0,15,30,45,60dk Şiddetli 

Hipoglisemi 

 

2.3.2. BOY KISALIĞININ SINIFLANDIRILMASI  

Boy kısalığını nedenlerine göre sınıflarsak: 

Normalin varyantı kısalıklar 

Genetik (ailevi) boy kısalığı 

Konstitüsyonel büyüme ve gelişme gecikmesi 

Patolojik boy kısalıkları: 

Vücut oranlarını bozanlar: 

İskelet displazileri 

Radyasyon etkisi 

Raşitizm 

Vücut oranlarını bozmayanlar: 

Rahim içi büyüme geriliği 

Kromozom anomalileri 

Boy kısalığı ile giden bazı sendromlar 

Endokrin bozukluklar 

Psikososyal nedenler, sevgi yoksunluğu 

Malnütrisyon 

Kronik hastalıklar 

[Wit JM ve ark. (38), Günöz H (14)] 
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2.3.2.1. Normalin varyantı kısalıklar 

Genetik (ailevi) Boy Kısalığı 

Çocukta büyüme özellikleri ve erişilen nihai boy genetik olarak belirlenir ve 

poligenetik bir geçiş gösterir. Bu nedenle ebeveyn ve ailesinin boy özelliği çocuğun 

büyümesini değerlendirmede önemlidir. Genetik boy kısalığı olan çocukların 

ebeveyni veya ailesinde kısa boylular olup, çocuğun ön görülen boyu hedef boyuna 

uygundur. Genel sağlıkları iyidir. Doğum kiloları ve boyları normaldir. İlk 2-3 

yaşları içinde büyüme hızları yavaşlar ve 3.persentillin altına düşerler. Boy kısalığı  -

2,5 SD’yi pek aşmaz. Bu büyüme yavaşlaması, kendi genetik büyüme çizgisine bağlı 

olup daha sonraki yıllarda yaşıtlarına uyan bir büyüme temposu gösterirler ve 

büyümeleri paralel eğrilerine paralel gider. Tartıları normaldir. Kemik yaşları 

kronolojik yaşlarına uygundur, bazen biraz geri olabilir. Puberteye girme zamanı 

yaşıtları gibidir, biraz erken de olabilir. Genetik boy kısalığı bir nedenden çok 

temelde birçok etyolojik nedene bağlı olabilir. Genetik boy kısalığında tedavi 

gerekmez. Daha uzun boy beklentisi olan çocuk ve ailesinin istemi ile, seçilmiş 

olgularda büyüme hormonu kullanımı denenebilir. Tedaviye yanıt etyolojik nedene 

göre değişkendir. Büyüme hormonu ile büyüme hızı artırılabilirse de büyüme 

hormonu tedavisinin nihai boyu arttırdığı netleşmemiştir (39,40).  

Konstitüsyonel Büyüme Gecikmesi 

Konstitüsyonel gecikme, biyolojik olgunlaşma temposunda görülen fizyolojik 

bir yavaşlamadır. Yavaş büyüme doğumdan sonra 3-6 aylarda başlar, tartı ve boy 

artışında yavaşlama 2-3 yaşlarına kadar sürer, daha sonra büyüme temposu normal 

sınırlarda devam eder. İlk yıllarda ailevi boy kısalığında görülen persentil kaybı 

konstitüsyonel büyüme gecikmesi için de geçerlidir. Ancak bunlarda boy kaybı 

yanında tartı kaybı da vardır. Genetik kısalıkta tartı alımı boya uyumlu hatta fazla 

iken konstitüsyonel büyüme gecikmesinde tartı alımı boya göre daima azdır. Bu 

büyüme şekli çocukluk çağı boyunca devam eder. 10-14 yaşlarına kadar alt persentil 

çizgisine paralel giden büyüme eğrisi, bu yaşlarda persentil eğrisinden tekrar 

uzaklaşmaya başlar. Bunun nedeni bu yaşlar arasında normal çocuklarda başlayan 

büyüme hızlanmasıdır. Bu dönemde büyüme hormonu sekresyonunda bir azalmanın 
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olduğu birçok olguda gösterilmiştir. Bu azalmanın biyolojik ve geçici bir özellik mi, 

yoksa puberte yaşınada artması gereken ve büyüme hormonu üzerine uyarıcı etkisi 

olan cins steroidlerinin bu çocuklarda henüz yetersiz olmasının bir sonucu mu olduğu 

tam belli değildir.   

Konstitüsyonel büyüme geriliği olgularında kemik yaşı daima geridir, bu 

gerilik 2-4 yıl arasında değişir. Erişkin boy değeri hedef boy sınırlarına ulaşır. 

Konstitüsyonel büyüme geriliği  olgularının vücut oranları bozulmuştur. Bu bozulma 

muhtemelen puberte gecikmesine bağlı gövde büyümesindeki yetersizliğe bağlı olup 

oturma yükseklikleri azalmıştır. Oturma yüksekliği/boy oranındaki azalma puberte 

sonrasıda da devam eder. Öyküde ailede benzer büyüme temposuna %60-90 olguda 

rastlanır. Çocuklara yaklaşım yaşına göre özellik gösterir. Ondört yaş öncesinde fizik 

bakı ve öykü ile KBG düşünülen çocuğun kemik yaşının saptanması tanıyı 

doğrulamak açısından önem taşır. Ayrıca kan sayımı serbestT4, TSH ile tiroid 

profili, sedimantasyon, üre, idrar tahlili ve anti-endomisium IgA antikoruna bakılarak 

hipotiroidi, kronik böbrek veya inflamatuvar barsak hastalığı olup olmadığı 

araştırılır.  

İncelemeler normalse beslenme önerileri yapılır, 6 ay ara ile büyüme izlemine 

alınır. Konstitüsyonel gecikme esas olarak erkek çocukların bir sorunudur, kız 

çocuklarında daha az görülür. Kızlarda puberte belirtileri 13 yaşına kadar başlamaz, 

meme gelişimi başladıktan sonra ise menarjın görülmesi 4,5 yıla kadar uzayabilir. 

Kız çocuklarda Turner dahil çeşitli nedenlere bağlı gonadal yetersizlikler, androjen 

duyarsızlığı, anoreksia nevroza  ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Erken tedavi, kemik 

yaşının hızlı ilerlemesine ve erişkin boyunun kısa kalmasına neden olabilir.  

Anabolik steroidler dışında bu çocuklarda proparanolol, kolonidin, L-dopa ve 

bromokriptin kullanımı bildirilmiştir. Bazıları kısmen yararlı olmuşsa da plesebo 

kontrollü çalışmalar yoktur. KBG’de büyüme hormonu kullanımı denenmiş, önemli 

bir etkisi bulunmamıştır. KBG olan çocukta beslenme açığının giderilmesi ve 

özellikle enerji ve mikronutrient eksikliğinin gözden geçirilmesi ve desteklenmesi 

çok önemlidir (41,42,43,44).     
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2.3.2.2. Patolojik Boy Kısalıklar 

1) İskelet Displazileri 

İskelet sistemi, kemik ve kıkırdak olmak üzere iki farklı doku ve osteoblast, 

osteoklast ve kondrosit olmak üzere üç farklı hücre tipinden oluşur. Bu yapıların 

gelişim, büyüme ve devamlılığında görülen aksamalar iskelet displazilerine yol açar. 

İskelet displazileri 5 grup altında toplanabilir: 

1- Osteokondrodisplaziler: Kemik veya kıkırdağın büyüme veya 

gelişmesinde bozukluklara bağlı olanlar 

2- Dizostozlar: Kemiklerin tek veya birlikte malformasyonu (iskeletin yaygın 

bozukluklarını kapsamaz ) 

3- İdiopatik osteolizis: Kemiğin multifokal rezorbsiyonu ile giden hastalıklar 

4- Kromozomal kusurlarla birlikte görülen iskelet bozuklukları 

5- Primer metabolik hastalıklar ile birlikte görülen iskelet bozuklukları 

Osteokondrodisplaziler, kemik, kıkırdak veya her iki dokunun intrensek 

bozukluğu sonucu ortaya çıkan klinik ve genetik olarak heterojen, geniş bir hastalık 

grubudur. Kemiklerin boyunun ve şeklinin bozulması ile gider. Ekstremiteleri, gövde 

ve kafatası kemiklerini tutabilir. Osteokondroplazilerde tanı konulması güç olabilir. 

Bugün bir çoğunun moleküler genetik ve biyokimyasal bozukluğu tanımlanmıştır, 

ancak klinik ve radyolojik değerlendirme tanı için esastır. 

Vücut bölümlerinin ölçülmesi ve oranlanması dizplazi tanısında önem taşır. 

Kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, alt-üst vücut oranı, baş çevresi gibi 

antropometrik ölçümler tanıda yardımcı olmakla birlikte radyolojik değerlendirme 

daha önemlidir. İskelet displazileri yaşamın erken dönemlerinden başlayarak yavaş 

lineer büyüme ile karekterizedir. Vücut oranları bozuktur, belirleyici fizik ve 

radyolojik özellikleri vardır. Bulguların kemik yaşı kronolojik yaşına yakındır, 

displazik değişiklikler nedeniyle kemik yaşını doğru değerlendirmek güç olabilir. 

Puberte normal zamanda başlar (41,43,45,46,47).  
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2) Radyasyon Etkisi 

Büyüme kıkırdakları radyoaktif ışınlama nedeniyle zarar görebilir. Binbeşyüz 

rad (radiation absorbed dose, emilen radyasyon dozu) ve daha yüksek dozda 

radyasyon büyüme kıkırdaklarını geri dönüşümsüz harap eder. Bu durum özellikle 

onkolojik nedenlerle yapılan medulla spinalis ışınlamasında görülür. Vertebra 

kıkırdaklarının etkilenmesi sonucu gövde uzaması sınırlanır, orantısız boy kısalığı 

gelişebilir (14).  

3) Hipofosfatemik Raşitizm 

Çocuklarda hipofosfatemi, raşitizm ile sonuçlanır. Beslenme eksikliğine bağlı 

ve diğer benzer tipleri dışında özel tedavi ve izlem gerektiren genetik geçişli 

hipofosfatemi sendromları vardır. Burada ortak patoloji azalmış serum fosforu ve 

artmış renal tübüler fosfor atılımıdır. Klinikte büyüme bozukluğu, boy kısalığı, 

orantısız vücut yapısı, ekstremitelerde eğilme, metafizlerde genişleme (özellikle 

kostokondral bileşkelerde), üriner sistem taşları, diş çürükleri, diş abseleri, ilerleyen 

yaşlarda osteomalazi, entezopati, dejeneratif eklem hastalıkları görülür (48,49). 

4) Rahim İçi Büyüme Geriliği 

Rahim içi büyüme geriliğini tanımlamada kullanılan ve genelde birbirlerinin 

yerine kullanılsa da farklı olan iki grup vardır: Gebelik haftasına göre küçük doğan 

bebekler (SGA, small for gestational age, düşük doğum tartılı) ve rahim içi büyüme 

geriliği olan bebekler (IUGR, intrauterine growth retardation). Rahim içi büyüme 

geriliği (IUGR), gebelikte tekrarlayan kontrollerde zamanla fark edilen ve gebeliğin 

herhangi bir döneminde başlayabilen, devam eden ya da etmeyen bebeğin genetik 

potansiyeline göre geri kalmış büyümesine verilen addır. Bu bebekler SGA da 

doğabilirler, normal ölçülerde de doğabilirler. Gebelik haftasına göre küçük doğan 

bebek (SGA) tanısı ise doğum sonrası konan bir tanıdır. Bebeğin doğum haftasına 

göre doğum ölçüleri (ağırlık ve/veya boy) ilgili populasyonun standartlarına göre <-

2SD ise SGA tanısı konur. Her SGA, IUGR olmayabilir (32,50). 

Rahim içi büyüme geriliği ya da SGA bebekle ilgili, anneyle ilgili ya da 

çevresel nedenlere bağlı olabilir. Yapılan araştırmalarda, IGF-I’in gen delesyonları, 
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nokta mutasyonları ve polimorfizmleri, insülin benzeri büyüme faktörü-I reseptörü 

(IGF-IR, insulin-like growth factor-I receptor) gen polimorfizleri, delesyonları ve 

IGF-I/IGF-IR arasındaki sinyal iletim bozukluklarının büyüme geriliği ve SGA 

nedeni olduğu gösterilmiştir (50-51). 

Kısa boylu erişkinlerin %20-30’u SGA doğmuştur; SGA bebekler toplumun 

yaklaşık %2’sini oluşturur ve bunların da %10 -15’inin erişkin boyu kısadır (52). 

Küçük doğan bebeklerin yaklaşık %85’i genellikle ilk 6 ay içinde ağırlık olarak 

akranlarını yakalarken boy uzamasındaki eşitlenme 2 yıla kadar uzamaktadır (50,52). 

İki yıla kadar büyüme hızlanması yakalamayan grup genellikle kısa kalır. Bu 

çocuklarda ergenlik dönemi başlangıcı, süresi ve büyüme atağı akranlarına benzer; 

çocuğun boyunun prognozunu etkilemez. Eğer çocuk ergenliğe kısa girdiyse, kısa 

kalır, eğer normal persantili yakalamış olarak girerse normal uzar (50). 

5) Boy Kısalığı ile Giden Sendromlar 

Boy kısalığı bir çok sendromun parçası olabilir. Kromozom anomalilerine ve 

tek gen hastalıklarına eşlik edebilmektedir. Eğer çocukta eşlik eden bir anomali, 

anormal yüz görünümü, nöromotor gelişim geriliği, düşük doğum ağırlığı ve aile 

öyküsü gibi bulgular varsa sendrom olasılığı düşünülmelidir (32). Bloom, Cockayne, 

De Lange, Hallerman-Streiff, Robinow, Russel Silver, Seckel, Smith-Lemli-Opitz 

sendromları örnek olarak verilebilir (14,32,53,54). Bir sendromun tanısında 

yapılacak ilk şey, klinik olarak fiziksel anomalileri saptandıktan sonra ailesel ve 

gebelik anamnezinin alınmasıdır. Ekstra seks kromatin materyalin sebep olduğu 

bozukluklar dışındaki kromozomal anomaliler, daha çok kısa boyluluğa sebep 

olabilmektedir. Bunlardan trizomi 21, 18 ve 13 en iyi bilinenleridir. 

TURNER SENDROMU:Turner sendromu yaklaşık 1:2500 doğumda bir 

görülür. En sık %50-60 45XO, ikinci sıklıkla 46Xi(Xq), 45X/46XX mozaik yapıları 

bulunur. Boy kısalığı Turner sendromunun en tipik özelliklerinin biridir. Lenfödem 

Turner sendromunun karakteristik bir özelliğidir.Tedavi olmamış Turner 

sendromlarının boyları 135-145cm arasında değişir ve yaşıtlarından 20cm daha 
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kısadır. Bu sendromda çocukların boyu ile ebeveyn boyu arasında pozitif bir 

korelasyon bulunur. 

45XO Turnerli kızların boyları anne boyu ile yakın korelasyon göstermekte 

olup, yapılan inceleme bu olgularda kaybolan X kromozomunun daha çok paternal 

kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur. Kemik yaşları kronolojik yaşlarından bir yaş 

kadar geridir ve her yıl 1 yaş ilerleme gösterir. On iki yaşından sonra kemik yaşı 

ilerlemesi durur. Kiloları ise özellikle 10 yaşından sonra artma eğilimindedir. Sınırlı 

veri olmakla birlikte alt vücut segmenti üst vücut segmentinden kısadır. Bu 

bulguların yanında antimongoloid palpebral yarık, badem şeklinde gözler, göz 

kapaklarında pitoz , ayrık ve gömük meme başları, kubitus valgus, diğer önemli 

fenotipik bulgularıdır. Zeka normal sınırlardadır. En önemli sorun ovaryan 

yetersizliktir. 

Turner sendromunda boy kısalığının sebebi tam bilinmez. Büyüme hormonu 

düzeyi düşük olmakla beraber bu gonadal yetersizliğe bağlı olup, östrojen verilerek 

ön tedavi yapıldığında büyüme hormonu normal bulunur. Büyük olasılıkla büyüme 

plağında büyüme hormonuna bir direnç söz konusudur. X kromozomunun kısa 

bacağında psödo otozomal bölgeye yakın bulunan ve boy uzamasından sorumlu 

SHOX geninin bunlarda monozomik olması, büyük olasılıkla boy kısalığının en 

önemli nedenlerinden biridir. Tedavide büyüme hormonu verilmesi önem taşır. 

Tedavi ile 8 cm’ye varan boy kazancı bildirilmiştir (55). 

6) Endokrin Nedenler 

BÜYÜME HORMONU EKS İKL İĞİ 

Büyüme hormonu eksikliği olan hastaların klinik özellikleri, etiyolojiye, 

eksikliğin başladığı yaşa ve eksikliğin derecesine bağlı olmak üzere çok heterojen bir 

yapı gösterir. Genelde idiopatik hormon eksikliği organik nedenlerden daha sıktır. 

Hastaların %25’inin temelinde organik bir neden (travma, tümör, anatomik 

kusur v.b.) bulunur. Geri kalan %75 hastanın tanısı idiopatik büyüme hormonu 

eksikliğidir. Büyüme homonu    eksikliği yaklaşık 3.500-4.000 canlı doğumda bir 

görülmektedir. 
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Büyüme hormonu eksikliğinin konjenital olduğu olgular normal boy ve 

kiloda doğarlar. Lineer büyümeleri daha sonra yavaşlar. Yaşıtları ile aralarındaki fark 

iyice açıldığı zaman (2-5 yaşlarında) farkedilirler.  Bazıları fazla tartılı veya 

şişmandır. Yağlanma gövdede ve karında belirgindir. Yüz görünümleri infantildir. 

Alın çıkık olup, sesleri tizdir. Kemik yaşları daima geridir. Erken süt çocukluğu ve 

erken çocukluk döneminde hipoglisemi atakları geçirebilirler. Buna bağlı zeka 

geriliği, konvulzif ataklar hatta ölüm görülebilir. 

Büyüme hormonu eksikliği ya izole ya da kombine olur. 

6.a) İzole Büyüme Hormonu Eksikliği 

Büyüme hormonu eksikliğine, hipotalamus-hipofiz eksenindeki gelişim 

kusurları, enfeksiyonlar, travmalar, tümörler (en sık kranyofarinjiom), konjenital 

malformasyonlar, genetik gelişimsel ve/veya işlevsel kusurlar neden olabilir. Bu 

durum, diğer hormon eksiklikleriyle beraber görülebilir, bir sendrom ya da 

malformasyon dizisine (malformasyon sekansı) eşlik edebilir ki burada boy kısalığı 

ve büyüme geriliğine, diğer sistemlere ait bulgular eklenir (31,32,56).     

İzole büyüme hormonu eksikliğinin büyük kısmı sporadiktir (tek tek olgular 

halinde her hangi bir zaman, mekan ailevi bağlantı olmaksızın) ve çoğu kez rahim içi 

dönemde ya da doğum sonrası hayatta oluşan hipotalamus-hipofiz eksenindeki 

hasarlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çeşitli çalışmalarda, manyetik resonans görüntüleme (MRG) ile hastaların 

%12 ile %80’inde anatomik anormallik saptanmıştır. Tüm bu açıklamalara rağmen, 

hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir neden saptanmaz; bu gruba idyopatik 

izole büyüme hormonu eksikliği (IGHD, idiopathic isolated growth hormone 

deficiency) adı verilmiştir (31,56). Gün geçtikçe bu idyopatik diye nitelendirilen 

olgularda çeşitli genetik anormallikler saptanmaktadır. 

İzole GHD klinik tabloya ve kalıtımına göre 3 alt gruba ayrılır, bu 

gruplandırma etyolojiden bağımsızdır (56). 
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İzole GHD tip 1 

Otozomal resesif geçişlidir iki gruba ayrılır: 

Tip 1a: : : : İzole GHD’nin en ağır formudur, hastaların doğum ağırlıkları 

düşüktür, yenidoğan doneminde hipoglisemi atakları ve uzamış sarılık görülür; ciddi 

büyüme gelişme geriliği doğum sonrası 6. aydan itibaren başlar. Bu hastalarda, 

serumda GH saptanamaz, GH tedavisine çok iyi cevap verirler, fakat zamanla GH’ye 

nötralizan antikor geliştirirler (56,57,58).  

Tip 1b: : : : İzole GHD’nin daha hafif bir formudur. Uyarı testlerine düşük 

düzeyde GH cevabı saptanmaktadır. GH tedavisine yanıt iyidir ve nötralizan antikor 

gelişmez. Büyüme hormonu salgılatıcı hormon reseptör mutasyonları, etyolojide yer 

almaktadır. Büyüme hormonu düzeyi oldukça düşüktür ya da GH serumda 

gösterilemez (56,57,58). 

İzole GHD Tip 2 

İdyopatik form dışında, en sık görülen izole GHD’dir. Otozomal dominant 

(baskın) geçişlidir. Genellikle GH1 gen mutasyonları ile ilişkilidir. Büyüme hormonu 

gen mutasyonları ile ilgili olanların GH düzeyleri oldukça düşüktür; GH tedavisine 

yanıt iyidir. Fenotipin şiddeti aynı aile içinde bile farklılık gösterir. Tanı yaşı ve boy 

kısalığının derecesi oldukça değişkendir. Tanı sırasında çocuklar zayıf yapılıdır (56,59) 

İzole GHD Tip 3 

X’e bağlı resesif (çekinik) geçişlidir ve fenotip çok değişkendir, buna çok 

çeşitli bölgelerdeki mutasyonların neden olduğu düşünülmektedir (56,60,61). 

6.b) Kombine Büyüme Hormonu Eksikliği  

Çeşitli transkripsiyon faktörleri ön hipofiz hücrelerinin diferansiyasyon ve 

proliferasyonundan sorumludur. Bu proteinler homeoboks genlere benzer, DNA-

bağlayan protein ailesindendir. HESX1, LHX3, LHX4 ve PITX2 genleri hipofiz bezi 
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gelişiminin erken döneminde rol alırlar. Bu genler diğer organlarda da 

bulunduğundan mutasyonlarında hipopitutarizm dışında bulgular da görülür. 

HESX1: Embriyolojik gelişmede HESX1 tüm prekürsör hücrelerde exprese 

olur. Mutasyonlarında optik sinir gelişim defekti olur. 

LHX3: Mutasyonlarında GH, PRL, TSH, LH ve FSH eksiklikleri vardır. 

LHX4: Ana bulgu GH eksikliğidir. TSH ve ACTH eksikliği de görülebilir. 

Küçük fossa, Chiari malformasyonu ve ektopik arka hipofiz görülebilir. 

PITX2: Rieger sendromunda ön hipofiz eksikliğinin yanı sıra iris koloboması, 

böbrek, gastrointestinal sistem ve umblikus gelişim anomalileri görülebilir. 

PROP1: POU1F1 (PIT1) ekspresyon öncüsü olup en sık mutasyon görülen 

transkripsiyon faktörüdür. GH eksikliği 6 yaş civarında başlar, TSH eksikliği daha 

geç çıkar. LH ve FSH eksikliği olabilir, puberte süreci başlayıp daha sonra 

duraklayabilir. ACTH eksikliği %30 olguda görülür. Hipofiz bezi çoğunlukla 

küçüktür. 

POU1F1 (PIT1): GH eksikliği tam, TSH eksikliği değişkendir. PRL de 

eksiktir.    

6.c) Biyo-inaktif GH Sendromu (Kowarski Sendromu) 

Büyüme hormonu gen bölgesini etkileyerek, biyolojik olarak inaktif GH 

sentezlenmesine yol açan çesitli mutasyonlar tanımlanmıstır (99-102). Bu tablo ilk 

kez Kowarski ve arkadasları tarafından bildirilmiştir ve biyo-inaktif GH sendromu 

olarak adlandırılmıştır (95). Olguların klinik bulguları klasik IGHD’ye benzer; serum 

GH düzeyleri normal olduğu halde, GH’nin işlev bozukluğu olması nedeniyle IGF-I 

sentezi ve salınımı uyarılmaz, dolayısıyla IGF-I kan düzeyleri düşük bulunur (31,56). 

 6.d) Nörosekretuvar Disfonksiyon 

Bu tanım uyarılmıs durumlarda GH seviyelerinin normal bulunup, doğal 

salınım döngüsünde yeterli düzeye ulaşmadığı durumlar icin kullanılır (31). 
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Nörosekretuvar disfonksiyonu olan çocuklarda uyarı testi sonrası GH cevabı 

normalken, 24 saatlik spontan salınım monitorizasyonunda zirve salgılanmalar 

seyrek ve düşük düzeydedir (14,31,38,62). Nörosekretuvar disfonksiyon tanı 

kriterleri: Boy < 1. persantil, büyüme hızı ≤ 4cm/yıl (ergenlik oncesi), kronolojik 

yasa göre kemik yaşı 2 yıl veya daha fazla geri, uyarı testlerine GH cevabı normal (≥ 

10ng/ml), kan IGF-I düzeyleri ve 24 saatlik spontan GH düzeyleri düşük olmalıdır 

(14,62). 

6.e) Büyüme Hormonu Direnci (Duyarsızlığı)    

Büyüme hormonu duyarsızlığı ilk kez Laron ve Pertzelan tarafından 1966 

yılında tanımlandı. Büyüme hormonu reseptör eksikliği gösteren bu olgularda doğum 

sonrası ağır büyüme geriliği mevcuttur, beraberinde normal –yüksek kan BH 

düzeyleri ve belirgin düşük IGF-1 ve IGFBP3 düzeyleri görülür. İnsülin benzeri 

büyüme faktörü-1 jenerasyon testine yanıt düşüktür (63).    

6.f) Tiroid Hormonu Eksikli ği 

Tiroid hormonu taraması büyüme geriliğinden kuşkulanıldığında ilk 

yapılacak incelemeler arasındadır (14).  

Konjenital hipotiroidide bulgular, özellikle ağır olgularda, hayatın ilk 

haftalarında ortaya çıkmaktadır. Daha hafif formlarında erken çocukluk döneminde 

bulgu vermezken ileriki yaşlarda kendini gösterebilmektedir. Her ne çeşitte ve 

şiddette olursa olsun, çocukluk çağında en sık görülen bulgu büyüme geriliğidir. 

Tiroksin tedavisine cevap oldukça iyidir. Büyüme hızlanır, çocuk kendisine 

uygun büyüme çizgisini yakalar ve kemik yaşı normale döner (32). 

7) Kronik Hastalıklar 

Bir çok kronik hastalık, çocukluk çağında büyüme geriliğine neden olur, örn; 

astım, böbrek hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, diyabet, kronik anemi ve 

mental retardasyon nedenlerden bir kaçıdır (32). Sistemik hastalıklar, ancak 

ilerlediklerinde büyümeyi durdurabilmektedir; büyüme duraksaması oluşana kadar 

genelde o hastalığa bağlı diğer bulgu ve yakınmalarla hastaneye başvurulmaktadır. 
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İlk etapta yapılan tam kan sayımı, kan biyokimya testleri, kan gazı ve tam idrar 

analizi gibi basit testler normalse, etyolojide major organ sistemi ve metabolizma 

hastalıkları elenmelidir (32). 

8) Beslenme Bozuklukları 

Nedeni ne olursa olsun, beslenme yetersizliğinin değişmez sonucu büyüme 

geriliğidir. En belirgin olarak görüldüğü durumlar, Kwashiorkor ve Marasmus 

beslenme yetersizliği sendromlarıdır. Çoğunluğu az gelişmiş ülkelerde olmak üzere 

dünyadaki çocuk nüfusunun % 50’si, beslenme yetersizliği çekmektedir ve bu durum 

bir çok çocuğun büyüme geriliğinin asıl sorumlusudur (32). Beslenme 

yetersizliğindeki büyüme geriliği, aslında çevresel strese karşı bir adaptasyondur. Bu 

şekilde organizma, besin kaynaklarını daha yaşamsal işlevler için kullanır. Bu 

adaptasyon başlıca IGF’lerin düşük plazma düzeyleri ile düzenlenmektedir (64). 

9) Duygusal Açlık Sendromu 

Bu sendrom, Powell ve arkadaşlarının 1967’deki makalesinde "anneden 

yoksunluk sendromu" (maternal deprivation syndrome) olarak tanımlanmıştır. 

Çocukların genel özelliği, görünür bir hastalıkları olmamasına rağmen, bulundukları 

aile ortamında büyüme geriliği yaşamalarıdır (65). 

2.3.3. BOY KISALIĞININ TEDAV İSİ 

2.3.3.1. Büyüme Hormonu Tedavisi 

Büyüme hormonu, insan hipofizinden ilk kez 1956 yılında izole edildi. 

Biyokimyasal yapısı ise ancak 1972 yılında aydınlatıldı (66). İnsan hipofiz bezi 

ekstreinden elde edilen hormon preparatları 1985 yılına kadar kullanılırken, hem 

tedavinin etkinliğinin daha az oluşu, hem de Creutzfeld-Jacob hastalığının gündeme 

gelmesi üzerine rekombinant genetik teknoloji ile sentetik büyüme hormonu elde 

edilmesi ihtiyacı doğdu (66,67).  İnsan hipofiz kaynaklı büyüme hormonu 1985 

yılından bu yana kullanılmamaktadır. Genellikle uygulanan rekombinant BH dozu 

0,025-0,035mg/kg/gündür. Puberte döneminde dozu arttırılabilir. BH derialtına 

enjeksiyon olarak ve her gün ya da haftanın 6 günü akşam saatlerinde uygulanır 
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(66,68). Tedaviye yanıtın tedaviye başlama yaşı, enfeksiyon sıklığı, kullanılan doz, 

tedaviye başlandığında boy uzunluğunun hedef boya göre düşüklük derecesi gibi 

etmenlerle ilintili olduğu gösterilmiştir. BH tedavisine tanı konur konmaz erken 

yaşlarda başlanmalıdır. İlk yıl büyüme hızı çok artar, daha sonraki yıllarda boy 

büyüme hızı bazal değerlere göre yüksek ancak tedavinin ilk yılından düşüktür. İdeal 

olarak büyüme hormonu tedavisine büyüme tamamlanana kadar (pratikte yıllık 

büyüme hızı <2cm olana ya da kemik yaşı kızlarda 14 yaş erkeklerde 16 yaşına 

erişene kadar) devam etmek gerekir. Tedavi sırasında hipotiroidi gelişebilir veya 

adrenal yetersizlik görülebilir. Bu nedenle belirli aralarla tiroid ve adrenal işlevleri 

kontrol etmek gerekir. Gerek tedaviye uyum, gerekse güvenirlik açısından mutlaka 

belirli aralarla IGF-1 ve IGFBP-3 tayini gerekir. Çoklu hipofiz hormon 

eksikliklerinde diğer hormonların da yerine konması önemlidir. TSH eksikli ğinde  L-

tiroksin (genelikle 100µg/m2/gün, ancak T4 düzeylerine göre doz ayarlanır), ACTH 

eksikliğinde hidrokortizon (7-10 mg/m2/gün, ancak stres durumlarında artırılır) 

verilir. Gonadotropin eksikliğinde puberte yaşlarında kızlarda östrojen, erkeklerde 

testesteron uygun dozlarda verilerek puberte indüklenir. 

GH oldukça güvenli bir ilaçtır, komplikasyonlar nadirdir.   

2.3.3.2. Yan Etkiler ve Kontraendikasyonlar 

Büyüme hormonu tedavisinin yan etkileri Tablo 2-6’da sıralanmıştır. Bu yan 

etkilerin çoğunun yüksek dozlarda görüldüğünü bilmekte fayda var (66). En sık 

görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesindeki geçici rahatsızlıklardır (66). Özellikle 

çocuklara özgü yan etkiler ise, geçici kafa içi basınç artışı, jinekomasti ve femur başı 

epifizlerinde kaymadır (69,70). 

Büyüme hormonu tedavisi, organizmanın ağır stres altında olduğu 

durumlarda, aktif malignitelerde (yeni tanı almış ya da tekrarlamış olabilir) ve 

tedavisini takiben hastalıksız 2 yıl sonraya kadar tüm malignitelerde kontraendikedir. 

Ayrıca çocuk hasta grubunda epifizler kapandıktan sonra büyümeyi uyarıcı dozdan 

vermek kontraendikedir (71). 
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Tablo 2-6: Büyüme Hormonu Tedavisi Yan Etkileri 

Yan Etkinin Sıklı ğı Yan Etki 

En sık Enjeksiyon bölgesinde reaksiyon (nodül, eritem, 

enjeksiyon sonrası ağrı, morluk, kaşıntı, lipoatrofi, şişlik)  

Daha az sıklıkta Baş ağrısı 

 Bulantı 

 Alt ekstremite ağrısı 

 Ateş 

 Kusma 

Diğerleri Metabolik: Hafif geçici periferik ödem 

 Kas iskelet sistemi: Artralji, karpal tünel sendromu, 

parestezi 

 Cilt (nadir): Varolan benlerin büyümesi, artmış cilt 

pigmentasyonu 

 Endokrin: jinekomasti 

 Pankreatit (nadir) 

Özellikle çocuklarda 

görülen yan etkiler 

Geçici kafa içi basınç artışı 

 Femur başı epifizlerinde kayma 

 Jinekomasti 

[Krysiak R ve ark.(66)] 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma poliklini ğinde 1995-2010 yılları 

arasında büyüme hormonu eksikliği tanısı ile izlenen dosya kayıtlarına ulaşılabilen 

kontrollere gelen 185 hasta çalışmaya alındı. 

Dosya kayıtlarından hastaların doğum tarihleri, cinsiyetleri, tedavi öncesi 

oksolojik verileri (muayene tarihi, takvim yaşı, tartı, vücut kitle indeksi, boy, yıllık 

büyüme hızları, boy SDS’leri, anne ve baba boyları, hedef boy, hedef boy SDS’leri, 

kemik yaşı, puberte durumu, boy kısalığının farkedildiği dönem, başvuru 

yakınmaları, muayene ve laboratuvar bulguları, farklı zaman dilimlerinde yapılan iki 

ayrı büyüme hormonu uyarı testinin sonuçları, priming varlığı, kranial MR 

görüntüleme bulguları, eşlik eden diğer hormon eksiklikleri, almış oldukları diğer 

ilaçlar) kaydedildi. 

Antropometrik ölçümler: Tüm hastaların boyları pediatrik endokrinoloji 

polikliniğinde bulunan Harpenden Stadiometresi ile ölçüldü. Ölçümler tekniğine 

uygun olarak şu şekilde yapıldı: ayakkabı, çoraplar ve toka çıkarıldı. Ayaklar yan 

yana ve zemin üzerinde düz şekilde tutulup topuklar, kalça ve skapula ölçüm aletine 

temas ettirilerek uygun pozisyona getirildi. Kollar vücudun yan tarafında gevşek 

şekilde, baş ise dikkatlice ‘Franfurt Düzlemi’ olarak adlandırılan ve meatus akustikus 

externusla orbitanın alt sınırının aynı horizantal düzlemde bulunduğu pozisyonda 

tutuldu. Çocuğa nefes alması söylenerek inhalasyon sırasında mastoidler üzerinden 

yukarı doğru başınç yapıldı.  Nefes vermesi söylenerek, gevşediğinde baş üzerindeki 

basınç sürdürülüp çocuk tam olarak expirasyon yapıldığında ölçüm alındı. Supin 

pozisyonundaki ölçümler; ayakta duramayan daha küçük çocuklarda (2 yaşın 

altındakilerde) ve ayakta durmada fizik yetersizlikten dolayı zorluk çeken büyük 

çocuklara uygulandı. Pozisyon iki kişi tarafından dikkatlice sağlandı. Bir kişi baş ile 

baş düzeyi arasındaki uygun teması sağlarken, diğeri sırt, bacak ve ayakları uygun 

pozisyona getirerek ölçüm yapıldı. Olguların boyunu değerlendirmek için Olcay 

Neyzi ve arkadaşlarının hazırladığı persentil tablosu kullanıldı (72).  
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Boy SDS (Z skoru için); Bireyin Boyu(cm)-Yaş ve cinse göre normal ortalama değer 

Yaş ve cinse göre normal ortadan sapma 

Hedef boy ölçümleri; Erkek çocuklarda: Anne boyu +Baba boyu +13 / 2 

Kız çocuklarda: Anne boyu +Baba boyu – 13 /2   formülleri kullanıldı. 

Hastaların vücut ağırlığı, hastalar soyundurulup iç çamaşırı kalacak şekilde 

elektronik tartı aletiyle ölçüldü. Her seferinde aynı alet kullanıldı ve her tartı öncesi 

ayar kontrolü yapıldı. 

Tüm hastaların tedavi başlangıcında pubertede olup olmadıkları dosya verileri 

kullanılarak kaydedildi. Pubertal durumun değerlendirilmesinde Tanner evrelemesi 

kullanıldı. Erkeklerde prader orşimetresi ile testis volümü ölçülüp testis volümünün 4 

ml’nin üzerine çıkması genital evre II olarak değerlendirildi. Kızlar için meme 

gelişimi evre II, erkekler için genital evre II olması puberteye girme olarak kabul 

edildi (73,74). 

Hastalara sol el bileği grafisi çekilerek düzeltilmiş Greulich-Pyle atlasındaki 

standartlarla karşılaştırıldı ve kemik yaşı tespit edildi (75). 

Takvim yaşı, büyüme hızı, ilaç kullanım süresi hesaplanırken desimal yaş 

tablosu kullanıldı (76). BH eksikliği düşünülen tüm hastalara insülin tolerans testi / 

L-DOPA testlerinden oluşan iki BH uyarı testi uygulandı. İnsülin tolerans testi için 

sabah aç olarak gelen hastalardan BH için bazal kan alındıktan sonra 0,1 ünite/kg 

dozunda kristalize insülin yapıldı ve 30-60-90 dakikalarda yine BH için serum 

örnekleri alındı. Hipoglisemi oluşumunu göstermek için eş zamanlı kan şekeri 

ölçümleri de yapıldı. 

L-DOPA testinde ise yine sabah aç karnına bazal kan alındıktan sonra 10-20 

kg arasındakilere 125 mg, 20 kg üstündekilere 250 mg, 30 kg’ın üstündekilere ise 

375 mg oral olarak test öncesi tek doz L-DOPA verilip 0-30-60-90. dakikalarda BH 

ölçümü için kan alındı. Olgular vertigo, bulantı, kusma ve kardiyovasküler sorunlar 

yönünden yakın izleme alındı (77). Her iki uyarı testinde bulunan BH pik değerleri 

kaydedildi. Her iki testte de BH düzeylerinin 10 ng/ml altında bulunması ile BH  

tedavisi başlandı. 
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Her iki uyarı testinden 3 gün önceden başlayıp test gününe kadar 10 yaşından 

büyük ve puberteye girmemiş erkek hastalara 80-100 mg IM tek doz depo testosteron 

ve kız hastalara test öncesi boyunca 1,25mg/gün östradiol tablet oral verilerek priming 

yapıldı. Bu hazırlama, test boyunca normal BH cevabını sağlayarak peripubertal 

dönemdeki geçici BH yetersizlikli çocukların tanısını sağlamaktadır (78). 

Tüm hastalarda yılda bir hemogram, 6 ay aralarla açlık kan şekeri, trigliserid, 

kolesterol, karaciğer, böbrek fonksiyonlarını içeren tam biyokimya, T3, T4, TSH 

çalışıldı. Hipotiroidi saptananlara TRH testi yapılarak hipotalamik/hipofizer ayrımı 

yapıldı. Hastaların kranial MR incelemeleri anlaşmalı özel görüntüleme 

merkezlerinde çekilerek değerlendirildi. 

Hastalarda BH eksikliği tanısı aşağıdaki kriterlere sahip olanlara konuldu (79): 

a) Takvim yaşına göre boy 3 persantil altı (Neyzi standartlarına göre ) 

b) Takvim yaşına göre büyüme hızı -2,5 SDS veya daha altı 

c) Kemik yaşı takvim yaşından 2 yıl veya daha fazla geri   

d) En az 2 farmakolojik uyarı testinde BH yanıtı 10 ng/ml altında   

BH eksikliği tanısı konan prepubertal olgulara 15 Ü / m2/hafta dozunda BH 

tedavisi uygulandı. 

 

İSTATİKSEL YÖNTEM: 

Verinin çözümlenmesinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanıldı. Ölçümle 

belirlenen veriler ortalama olarak, gruplanmış veriler yüzde dağılımı olarak verildi. 

Gruplanmış verilerin karşılaştırılmalarında Ki- kare, Fisher X2 testi kullanıldı. 

Ölçümle belirlenen verilerin çözümlemesinde iki grubun karşılaştırılmasında 

parametrik koşulları sağlayan verilerde bağımsız gruplarda t testi, sağlamayan 

verilerde Mann Whitney U testi kullanıldı. Üçlü grupların karşılaştırılmasında 

nonparametrik testlerden Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanıldı. Kruskal-Wallis 

Varyans Analizinde anlamlılık saptandığında farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını bulmak için Mann Whitney U testi kullanıldı.     
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4. BULGULAR 

Tablo 4.1: Hastaların Cinsiyet Dağılımı 

 n % 

Erkek 110 59,5 

Kız 75 40,5 

Toplam 185 100 

 

Toplam BH tedavisi alan 185 hastanın 110’u erkek (%59,5) ve 75’i kız 

(%40,5) hastadan oluşuyordu. 

 

ERKEK

59,5%

KIZ

40,5%

 
Şekil 4.1: Çalışma grubumuzun cinsiyet dağılımı 
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Şekil 4-2: Hastaların Yaşlara Göre Dağılımı 

 

Hastaların yaşları 3 yaş ile 16 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 

10,37±3,3 yıl olarak tespit edildi. Yaş gruplarına göre dağılım yapıldığında hastaların 

21’i (%11) 0-6 yaşları arasında, 112’si (%61) 7-12 yaşları arasında, 52’si (%28) 13 

yaş üzerinde idi (Şekil 4-2). 
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IBHE: İdiopatik büyüme hormonu eksikliği, KBHE: Kombine büyüme hormonu eksikliği,  

KBY: Kronik böbrek yetmezliği 

Şekil 4.3: Hastaların Tanı Dağılımları  

 

Tablo 4.2 : BH Eksikliği Tanısı Alan Hastaların Tanı Dağılımları 

 n % 

IBHE 154 83,2 

KBHE 16 8,6 

Turner Sendromu 13 7 

KBY 2 1,1 

Toplam 185 100 

IBHE:İdiopatik büyüme hormonu eksikliği, KBHE:Kombine büyüme hormonueksikliği 

 

Çalışma grubumuzdaki BH eksikliği tanısı alan hastaları tanı dağılımlarına 

göre dört grupta topladık. Olguların %83,2’sinde idiopatik büyüme hormonu 

eksikliği (IBHE), %8,6 hastada kombine büyüme hormonu eksikliği (KBHE), %7 

hastada Turner sendromu, %1,1 hastada kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanıları ile 
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izlenmekteydi. IBHE olan olguların 68 tanesinin doğum öyküsü eksikti. IBHE 

doğum öyküsü mevcut olanların 70 tanesi normal spontan vaginal doğum (NSVD), 

16 tanesi sezaryan (C/S) ile doğmuştu. NSVD ile doğan olguların birinde makat 

geliş, 5’inde doğumda hipoksi öyküsü mevcuttu. KBHE tanılı olgulardan 2 tanesinde 

asfiksi öyküsü mevcuttu. Diğer hastalarda doğum öyküsünde önemli bir özellik 

saptanmadı. 

Tablo 4.3: İdiopatik BH Eksikli ği – Kombine Hormon Eksikliği Tanılı 

Hastaların Yıllık Büyüme Hızlarının Kar şılaştırılması 

Tanı Yıllık Büyüme Hızı 

 n Ortalama S p* 

İdiopatik BH eksikliği 154 3,14 1,44 

Kombine Hormon eksikliği 16 2,31 1,73 
0,076 

 Yıllık Büyüme Hızı SDS 

İdiopatik BH eksikliği 154 -2,70 1,91 

Kombine Hormon eksikliği 16 -2,86 2,55 
0,662 

*Mann-Whitney U testi 

Yıllık büyüme hızı ve yıllık büyüme hızı SDS açısından IBHE VE KBHE 

olanlar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). 

Tablo 4.4: Hastaların Başvuru Anındaki Yıllık Büyüme Hızları 

Yıllık büyüme hızı (cm/yıl) 
 n 

Minimum Maksimum Ortalama Std.Sapma p* 

Erkek 110 0,00 6,00 2,78 1,36 

Kız 75 0,00 5,50 2,91 1,13 
0,490 

*Bağımsız gruplarda  t testi 

       Başvuru anındaki yıllık büyüme hızında cinsiyete göre farklılık yoktu (p=0,490). 
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Tablo 4.5 : Hastaların Tanı Anındaki Cinsiyet Dağılımı Açısından Yıllık 

Büyüme Hızları 

Yıllık büyüme hızı (cm/yıl) 
 n 

Minimum Maksimum Ortalama Std.Sapma p* 

Erkek 110 0,00 7,35 3,09 1,61 

Kız 75 0,00 6,00 3,12 1,30 
0,876 

*Bağımsız gruplarda  t testi 

 

Tanı anındaki yılık büyüme hızında cinsiyete göre farklılık yoktu (p=0,876). 

Erkeklerle kızlar arasında başvuru anında ve tanı anında anlamlı fark bulunamadı 

(p<0,05). 

 

Tablo 4.6 : Hastalarda (n:130)* Cinsiyet Dağılımı Açısından Beklenen Hedef 

Boy (cm) ve Hedef Boy SDS 

  Hedef Boy   

 n Minimum Maksimum Ortalama Std.Sapma p** 

Erkek 78 151,50 181,00 166,29 5,85 

Kız 52 142,00 167,00 155,91 5,11 
<0,0001 

Hedef Boy SDS 

Erkek 

n:78 

Kız 

n:52 
P* 

-1,15±0,93 -0,72±0,85 0,008 

*Hastalardan 55’nin anne baba boyu öğrenilemediği için hedef boy hesaplaması gerçekleştirilemedi. 
**Bağımsız gruplarda  t testi 

 

Hedef Boy 

Erkek cinsiyet için hedef boy= (anne boyu +baba boyu +13)/2 

Kız cinsiyet için hedef boy= (anne boyu +baba boyu -13)/2 formülleri kullanıldı. 

Kız ve erkek gruplarının arasında hedef boy ve hedef boy sds açısından anlamlı fark 

mevcuttu (p<0,05). 
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Tablo 4.7: Hastaların Başvuru ve Tanı Anında Pubertal Durumu  

Başvuru puberte durum n % 

Prepubertal 159 85,9 

Pubertal 26 14,1 

Tanı puberte durum n % 

Prepubertal 142 76,7 

Pubertal 43 23,3 

 

 

Tablo 4.8: Prepubertal ve Pubertal Olguların Başvuru Anındaki Oksolojik 

Değerleri  

 
Prepubertal 

n:159 

Pubertal 

n:26 
p* 

Boy SDS -3,46  ± 1,09 -3,47 ± 1,12 0,874 

Ağırlık SDS -2,06 ± 0,74 -1,84 ± 0,7 0,626 

BMI SDS -0,52 ± 1,31 0,03 ± 1,48 0,089 

TY/KY 1,68 ± 0,62 1,28 ± 0,15 <0,0001 

PAH SDS -0,85 ± 1,36 -1,80 ± 1,21 <0,0001 

*Mann-Whitney U testi 

Prepubertal ve pubertal iki grup arasında arasında başvuru anında boy SDS, 

ağırlık SDS, BMI SDS açısından anlamlı fark yoktu. Takvim yaşının kemik yaşına 

oranı prepubertal dönemde anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0,05). Bu durum 

prepubertal dönemde kemik yaşının takvim yaşına göre daha geri olmasına 

bağlanmıştır. Pubertal dönemde PAH SDS anlamlı olarak geridir (p<0,05). 
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Tablo 4.9: Prepubertal ve Pubertal Olguların Tanı Anındaki Oksolojik Verileri 

 
Prepubertal 

N=142 

Pubertal 

N=43 
p* 

Boy SDS -3,70 ±1,13 -3,36 ± 0,88 0,051 

Ağırlık SDS -2,09 ± 0,78 -2,00 ± 0,96 0,820 

BMI SDS -0,42 ± 1,29 -0,33 ± 1,61 0,613 

TY/KY 1,69 ± 0,59 1,31 ± 0,17 <0,0001 

PAH SDS -0,87 ± 1,30 -1,36 ± 1,34 0,008 

*Mann-Whitney U testi 

Prepubertal ve pubertal iki grup arasında arasında tanı anında boy SDS, 

ağırlık SDS, BMI SDS açısından anlamlı fark yoktu. Takvim yaşının kemik yaşına 

oranı prepubertal dönemde anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0,05). Bu durum 

prepubertal dönemde kemik yaşının takvim yaşına göre daha geri olmasına 

bağlanmıştır. Pubertal dönemde PAH SDS anlamlı olarak geridir (p<0,05). 

Tablo 4.10 :Hastaların Kranial MR Görüntüleme Bulgularının Dağılımı 

Kranial MR n % 

Normal 147 79,5 

Hipofiz hipoplazisi 19 10,3 

Ektopik nörohipofiz 10 5,4 

Kraniofaringioma 1 0,5 

Hipofiz hipoplazisi+Ektopik nörohipofiz 4 2,2 

Chiari Tip 1 malformasyonu 2 1,1 

Empty Sella 2 1,1 

Toplam 185 100 

Çalışma grubumuzdaki hastaların izlemi sırasında yapılan kranial MR 

incelemelerinde hastaların %79,5’i normal olarak değerlendirilirken, hastaların 

%20,5’inde çeşitli kranial patolojiler saptandı. Çalışma grubumuzda en sık rastlanan 

patoloji hipofiz hipoplazisiydi (%10,3 n=19) . 
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Tablo 4.11 : Hastaların Almakta Oldukları Diğer Tedaviler 

 n % 

Na-L tiroksin, Hidrokortizon, Testosteron, Desmopressin, 1 0,5 

Na-L tiroksin, Hidrokortizon, Testosteron 1 0,5 

Estradiol 2 1,1 

Na-L tiroksin, Estradiol 3 1,6 

Na-L tiroksin, Hidrokortizon 3 1,6 

Na-L tiroksin 21 11,4 

Yok 154 83,2 
 

Çalışma grubumuzdaki BH eksikliği tanısı alan hastalarımızın %83,2’sinde 

büyüme hormonu dışında ek hormon tedavi ihtiyacı olmamıştı. 

 

Tablo 4.12 : IBHE, KBHE, Turner Sendromu Gruplarını n Kranial MR 

Görüntüleme Bulgularının Dağılımı (%)  

 IBHE ( %) KBHE (%) Turner (% ) 

Normal 84,4 18,8 92,3 

Hipofiz hipoplazisi 11,0 6,3 7,7 

Ektopik nörohipofiz 2,6 37,5 - 

Kraniofaringioma - 6,3 - 

Hipofiz hipoplazisi+Ektopik nörohipofiz 0,6 18,8 - 

Chiari Tip 1 malformasyonu 1,3 - - 

Empty Sella - 12,5 - 
 

IBHE, KBHE ve Turner Sendromu gruplarının kranial MR görüntüleme 

bulguları değerlendirildi. IBHE grubunda %84,4’ünde kranial MR görüntüleme 

bulguları normaldi. IBHE grubunun %11’inde hipofiz hipoplazisi, %2,6’sında 

ektopik nörohipofiz, %0,6’sında hipofiz hipoplazisi+ektopik nörohipofiz, %1,3’ünde 

chiari tip 1 malformasyon saptandı. KBHE grubunda sadece %18,8’sinde kranial MR 

görüntüleme bulguları normaldi. KBHE grubunun %81,2’sinde çeşitli intrakranial 

patolojiler mevcuttu. Turner sendromu grubunun %92,3’ünde kranial MR 

görüntüleme bulguları normaldi.  
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Tablo 4.13 : Tanılarına Göre Olguların Başvuru Anındaki Oksolojik Verileri 

 
IBHE 

Ort±SD 

KBHE 

Ort±SD 

Turner 

Ort±SD 
p* 

Başvuru yaşı(yıl) 10.08 ± 3,35 9,43 ± 3,75 9,87 ± 3,57 0,064 

Boy SDS -3,38 ± 1,07 -4,04 ± 1,2 -3,81 ± 1,08 0,03 

BMI SDS -0,57 ± 1,33 -0,26 ± 1,09 0,13 ± 1,38 0,008 

PAH SDS 
-0,98 ± 1,39 

(median -0,56) 

-0,40 ± 0,85 

(median 0,00) 

-1,94 ± 1,35 

(median -2,17) 
0,007 

Anne babaya göre 

düzeltilmiş SDS 
-2,27 ± 1,36 -3,5 ± 1,53 -2,86 ± 0,72 0,043 

TY / KY 1,56  ± 0,49 2,40 ± 1,08 1,37 ± 0,28 <0,0001 

*Kruskal –Wallis varyans analizi 

 

IBHE, KBHE, Turner grubu başvuru anındaki oksolojik verileri 

değerlendirilmişti. KBHE grubunda boy SDS anlamlı olarak daha düşük bulunmuştu 

(p< 0,05). IBHE grubunun KBHE grubuna göre BMI SDS anlamlı olarak daha düşük 

bulunmuştu (p< 0,05).  Turner  grubunda PAH SDS anlamlı olarak daha düşük 

bulunmuştu.(p <0,05). Anne babaya göre düzeltilmiş SDS KBHE grubunda  IBHE 

göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Takvim yaşının kemik yaşına oranı 

KBHE grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,05). Bu durum kemik yaşının 

KBHE grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak geri olmasına bağlanmıştı. 
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Tablo 4.14 : Tanılarına Göre Olguların Tanı Anındaki Oksolojik Verileri 

 IBHE KBHE Turner P* 

Tanı yaşı 11,06 ± 3,25 10,19 ± 3,69 10,91 ± 3,03 0,259 

Boy  SDS -3,51 ± 1,04 -4,34 ± 1,21 -3,93 ± 1,07 0,030 

BMI SDS -0,51 ± 1,35 -0,32 ± 1,08 0,02 ± 1,5 0,008 

PAH SDS 
-0,99 ± 1,35 

(median:-0,54) 

-0,41 ± 0,82 

(median:0,00) 

-1,84 ± 1,21 

(median:-2,19) 
0,007 

Anne babaya göre 

düzeltilmiş SDS 
-2,41 ± 1,44 -4,04 ± 1,32 -3,0 ± 0,75 0,043 

TY/KY 1,55 ±0,53 2,20±0,58 1,35±0,24 <0,0001 

*Kruskal –Wallis varyans analizi 

IBHE, KBHE, Turner grubunun tanı anındaki oksolojik verileri 

değerlendirildi. KBHE boy SDS değeri IBHE’ne göre anlamlı olarak düşük bulundu 

(p<0,05). Tanı anında BMI SDS değeri IBHE grubunda anlamlı olarak daha düşük 

olarak değerlendirildi (p<0,05). PAH SDS Turner grubunda anlamlı olarak daha 

düşük bulundu (p<0,05). KBHE grubunda anne babaya göre düzeltilmiş SDS 

değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,05). KBHE 

grubunda kemik yaşı anlamlı derecede geri olarak saptandı (p<0,05). 

 

Tablo 4.15: IBHE, KBHE, Turner Sendromu Tanılı Olguların Büyüme 

Hormonu Uyarı Testlerine Yanıtlarının Pik Değerlerinin   Kar şılaştırılması 

 
IBHE 

Ort±SD 

KBHE 

Ort±SD 

TURNER 

Ort±SD 
P* 

ITT 3,33±2,76 0,82±1,21 3,54±2,15 <0,0001 

L-DOPA 3,54 ± 2,72 1,32±1,88 5,01±3,05 <0,0001 

*Kruskal –Wallis varyans analizi 

Üç grubun büyüme hormonu uyarı testlerine yanıtları değerlendirildiğinde 

anlamlı fark saptanmıştı. KBHE grubunda uyarı testleri  yanıtlarının pik değerleri 

diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,0001). 
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Tablo 4.16: IBHE, KBHE, Turner Sendromu Tanılı Olguların Yıllık Büyüme 

Hızlarıyla Büyüme Hormonu Uyarı Testleri Pik Değerleri Arasındaki 

Korelasyonun Değerlendirilmesi 

Yıllık büyüme hızı (cm/yıl) 

 IBHE*(n=154) KBHE **(n=16) Turner** (n=13) 

r -0,013 -0,001 -0,511 

ITT 
p 0,872 0,996 0,0741 

r 0,055 -0,106 0,209 
L-Dopa 

p 0,498 0,696 0,492 

r: korelasyon katsayısı 

*Pearson korelasyon katsayısı 

**Spearman korelasyon katsayısı 

 

IBHE olgularında ITT uyarı testi pik değerleriyle yıllık büyüme hızı arasında 

ters yönde düşük düzeyde anlamlı olmayan bir korelasyon saptanmıştı. L-dopa  uyarı 

testi pik değerleriyle yıllık büyüme hızı arasında düşük düzeyde anlamlı olmayan bir 

korelasyon saptanmıştı (p>0,05). 

KBHE grubunda ITT ve L-dopa  uyarı testi pik değerleriyle yıllık büyüme 

hızı arasında ters yönde düşük düzeyde anlamlı olmayan bir korelasyon saptanmıştı 

(p>0,05).   

Turner grubunda ITT uyarı testi pik değerleriyle yıllık büyüme hızı arasında 

ters yönde orta düzeyde anlamlı olmayan bir korelasyon saptanmıştı. L-dopa  uyarı 

testi pik değerleriyle yıllık büyüme hızı arasında düşük düzeyde anlamlı olmayan bir 

korelasyon saptanmıştı (p>0,05). 
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Tablo 4.17: IBHE Tanılı Olgularımızda Başvuru ve Tanı Anındaki 

Parametrelerin Değişimi 

 
Başvuru 

Ort±SD 

Tanı 

Ort±SD 
P* 

Boy SDS -3,38 ± 1,07 -3,51 ± 1,03 <0,0001 

BMI SDS -0,57 ± 1,33 -0,50 ± 1,34 0,253 

PAH SDS -0,97 ± 1,39 -0,98 ± 1,34 0,909 

Kemik yaşı 7,09 ± 3,05 7,82 ± 3,08 <0,0001 

TY/KY 1,56±0,49 1,55±0,52 0,673 

*Bağımlı gruplarda t testi 

 

IBHE grubunda boy SDS  tanı anında anlamlı olarak daha düşük bulundu 

(p<0,05). BMI SDS ve PAH SDS başvuru ve tanı ölçümleri arasında anlamlı bir 

değişiklik yoktu. Kemik yaşı tanı anında anlamlı olarak artmıştı. Kemik yaşına göre 

takvim yaşıda arttığı için takvim yaşının kemik yaşına oranı başvuru ve tanı 

ölçümleri arasında anlamlı bir değişiklik yoktu. Takvim yaşı ilerken kemik yaşıda eş 

zamanlı ilerlemişti.  

 

Tablo 4.18: KBHE Tanılı Olgularımızda Başvuru ve Tanı Anındaki 

Parametrelerin Değişimi 

 
Başvuru 

Ort±SD 

Tanı 

Ort±SD 
P* 

Boy SDS -4,03 ± 1,20 -4,33 ± 1,21 0,004 

BMI SDS 0,26 ± 1,09 0,31 ± 1,07 0,754 

PAH SDS -0,40 ± 0,85 -0,40 ± 0,82 1,000 

Kemik yaşı 4,63 ± 2,63 5,11 ± 2,56 0,010 

 TY/KY 2,39 ± 1,01 2,19 ± 0,57 0,975 

*Wilcoxon işaretli sıralar testi 

KBHE grubunda boy SDS  tanı anında anlamlı olarak daha düşük bulunmuştu 

(p<0,05). BMI SDS ve PAH SDS başvuru ve tanı ölçümleri arasında anlamlı bir 
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değişiklik yoktu. Kemik yaşı tanı anında anlamlı olarak artmıştı. Kemik yaşına 

oranla takvim yaşıda arttığı için takvim yaşının kemik yaşına oranı başvuru ve tanı 

ölçümleri arasında anlamlı bir değişiklik yoktu. Takvim yaşı ilerken kemik yaşıda eş 

zamanlı ilerlemişti.  

 

Tablo 4.19: Turner Tanılı Olgularımızda Başvuru ve Tanı Anındaki 

Parametrelerin Değişimi 

 
Başvuru 

Ort±SD 

Tanı 

Ort±SD 
p* 

Boy SDS -3,80 ± 1,08 -3,92 ± 1,07 0,388 

BMI SDS 0,12 ± 1,37 0,021 ± 1,50 0,530 

PAH SDS -1,93 ± 1,35 -1,84 ± 1,20 0,214 

Kemik yaşı 7,58 ± 3,06 8,35 ± 2,59 0,042 

TY/KY 1,36 ± 0,28 1,34 ± 0,23 0,917 

*Wilcoxon işaretli sıralar testi 

Boy SDS, BMI SDS ve PAH SDS başvuru ve tanı ölçümleri arasında anlamlı 

bir değişiklik yoktu. Kemik yaşı; başvuru ve tanı ölçümleri arasında anlamlı bir 

değişiklik yoktu. TY/KY; başvuru ve tanı anında anlamlı değişiklik yoktu. Takvim 

yaşı ilerken kemik yaşı da eş zamanlı ilerlemişti. 
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5. TARTI ŞMA 

Çocukluk çağında boy uzaması sağlıklı büyümenin en temel göstergelerinden 

biridir. Bu nedenle büyümenin değerlendirilmesinde boy uzamasının izlemi ve 

normalden sapmaların saptanması, olası patolojik nedenlerin erken yakalanmasında 

büyük önem taşır. Boy kısalığının etiyolojik nedenlerinin ve bunların toplumdaki 

sıklığının bilinmesi, ayırıcı tanıda fizik bakı ve istenecek laboratuar incelemelerinin 

seçiminde doktorların bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır. Doğaldır ki genetik, 

prenatal, postnatal ve çevresel faktörlerin büyüme üzerine etkisi her toplumda 

farklılık gösterir. Kısa boyluluğun kesin tanısı için hiçbir araştırmanın eksik 

bırakılmaması, öncelikle çocuğun gerçekten kısa boylu olup olmadığının ve büyüme 

hızının belirlenmesi gerekir. 

Boy ölçüsüne bir kez bakılması yeterli değildir. Büyüme hızı için mevsimsel 

dalgalanmalar da göz önüne alınarak en az 1 yıllık izlem gerekmektedir (80,81). 

Tanner ve arkadaşları tarafından büyüme hızı değerleri standardize edilmiştir. Buna 

göre en az yıllık büyüme hızı ortalama değeri; iki yaşına kadar 8 cm, üç yaşına kadar 

7 cm, 4-12 yaş içinse 5 cm olmalıdır (81,82). Büyüme hızı SDS değeri olarak da 

verilebilir. Büyüme hormonu eksikliğinde yıllık uzama hızı çocuğun yaşına ve 

cinsine göre -2 SD’nin altındadır. 

Kısa boyla başvuranların çok az bir kısmı tedaviye gereksinim göstermektedir. 

BH eksikliğinin toplumdaki sıklığı, çeşitli kaynaklarda farklı olup 1/2.200 ile 1/10.000 

arasında değişmektedir (2). Kuzeydoğu İngiltere’de ise 1/30.000 gibi düşük bir oran 

bildirilmi ştir (83). Öncelikle, kısa boyun normal varyant mı, patolojik mi olduğunun 

ayrımı yapılmalıdır. Kısa boylu çocukların %80’i normal varyant, %20’si ise 

patolojiktir (82,84). Patolojik boy kısalığı olanların için de BH eksikliği saptanmalıdır. 

BH eksikliği, patolojik boy kısalıklarının %1-3’ünü oluşturur (2,3). 

BH eksikliği tanısı alan Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji polikliniğinden izlemimizde olan 185 hastanın 

110 tanesi erkek (%59,5), 75 tanesi kız (%40,5) hastadan oluşuyordu. BH eksikliği 

tanısı ile ilgili olarak bildirilen çalışmaların hemen hepsinde olguların çoğunluğunu 

erkekler oluşturmaktadır; örneğin İngiltere’de 1987’de yapılan bir çalışmada 
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tedaviye alınan BH eksikliği olanların %61,1’inin erkeklerden %38,9’unun ise 

kızlardan oluştuğu bildirilmiştir. Vliet ve arkadaşlarının 1983’de 15 hastada 

yaptıkları değerlendirilmede olguların 2/3’ünün erkek olduğunu bildirilmiştir (85). 

Vanderschveren ve arkadaşları 1990’da çeşitli merkezlerde tedavi görmüş 2580 kısa 

boylu çocuğu değerlendirdikleri bir çalışmada olguların çoğunluğunu erkeklerin 

oluşturduğunu belirtmişlerdir (86). Avusturya, Fransa, Almanya ve İsviçreyi içeren 

çok merkezli bir çalışmada BH eksikliği olan olguların  %71’ini erkekler %29’unu 

kızlar oluşturmuştur. Çek Cumhuriyetinde 1993’de yapılan insidans çalışmasında ise 

14-16 yaş grubunda idiopatik BH eksikliği oranının 1/10200 olduğu ve erkek ile kız 

arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur (87). Bazı kaynaklarda erkeklerde BH 

eksikliğinin kızlardan 4 kat gibi çok daha fazla olduğu belirtilmektedir (2). 2003 

yılında Kabi Pharmacia İnternational Growth Study (KIGS) BH çalışma grubu, 

idiopatik BH eksikliği nedeniyle tedavi ettikleri 195 çocuk hastanın 117 tanesinin 

erkek, 78 tanesinin kız olduğunu bildirdiler (88). Bu durum BH eksikliğinin 

gerçekten erkeklerde daha fazla mı olduğu yoksa, Vimpani’nin (89) ifade ettiği gibi 

kızların yeterince araştırılmadığı için mi böyle bir sonucun çıktığı ve toplumda kısa 

boyluluğun kızlarda daha kabul edilebilir bir durum mu olduğu, ailelerin erkeklerin 

kısa boylu oluşlarına daha mı duyarlı olduğu gibi soruları akla getirmektedir. Bu 

soruya toplum içinde yapılan çalışmalarla ve her çocuğun büyümesinin düzenli 

olarak izlendiği sağlık sistemleriyle yanıt bulunabileceği düşünülmektedir. 

BH eksikliği saptanan hastaların %25’inin temelinde organik bir neden  

(travma, tümör, irradyasyon, anatomik kusur v.b.) bulunur. Geri kalan %75 hastanın 

tanısı idiopatik büyüme hormon eksikliğidir (90). 

Vanderschveren ve arkadaşları 1990’da çeşitli merkezlerde tedavi görmüş BH 

eksikliği olguların %78,5’inde idiopatik, %21,5’inde ise organik BH eksikliği 

olduğunu, izole BH eksikliğinin idiopatik olanlarda daha fazla olduğunu organik 

olanların da en az %50’sinde multiple BH eksikliği olduğunu bildirmişlerdir (86). 

Dünyadaki 4 büyük BH çalışma grubunun, National Cooperative Büyüme 

Study of Genentech (NCGS), Kabi Pharmacia İnternational Growth Study (KIGS), 

Australasion Pediatric Endocrine Group Database (OZGROW) ve International 

Growth Study in Japan (ICGS) 1997-1998 yılları arasında yaklaşık 100.000 hastadan 
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oluşan verilerine göre dünyada toplam BH kullanan hastaların %35-40’nı idiopatik 

izole BH eksikliği, %10-14’lük kısmını kombine BH eksikliği ve %10-15’lik kısmını 

Turner sendromlu olgular oluşturmakta iken, aynı çalışma gruplarında idiopatik boy 

kısalığı, KBY, IUGR gibi boy kısalığının  diğer nedenleriyle BH kullanan hastalar 

toplam hasta sayısının yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır (91). 

Çalışma grubumuzda BH kullanan  hastaların tanı dağılımına baktığımızda 

literatüre uygun şekilde en yüksek oranı %83,2 ile idiopatik BH eksikliği 

oluşturmaktaydı. Grubumuzda %8,6 kombine büyüme hormon eksikliği, %7 Turner 

sendromu, %1,1 KBY yer almaktaydı. Kombine büyüme hormonu eksikliği tanılı 

grubumuzda 11 hasta panhipopitutarizm tanısıyla izlenmekteydi. 

7. Uluslararası Akdeniz Pediatri Dernekleri Kongresi’nde 1993’de sunulan 

idiopatik büyüme hormonu eksikliği olan yaşları 5,5-14,5 arasında değişen 23 

çocuğun tedavi öncesi KY=3,4, ortalama SDS -4,17±2,02 YBH= 4 cm/yıl altında 

olduğunu saptamıştır (92). 

İspanya’da 1992’de memeli hücre orjinli BH tedavisi verilen idiopatik BH 

eksikliği olan olgular üzerinde yapılan çok merkezli çalışmada; tedavi öncesi yıllık 

büyüme hızı 4,0 ± 1,5cm/yıl boy SDS -3,5 ± 1,1 saptanmış, istatiksel olarak tedavi 

öncesi kemik yaşı 4,6 ± 2,9 olarak hesaplanmıştır (93). 

Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere ve ABD’de 1992’de tedavi alan 

304 olguyu değerlendiren Stubbe ve arkadaşları olguların tanı anında yıllık büyüme 

hızlarını 3.5±1,1cm/yıl olarak saptamıştır. Gene Murphy ve arkadaşlarının 1990 

yılında 3 olgu büyüme hormonu tedavisi için 2 yıl gözlemlenmiş; tedavi öncesi 

olguların yıllık büyüme hızı 3,2±1,3cm/yıl olarak hesaplanmıştır. (94). 

Avusturya, Fransa, Almanya, İsviçrede uygulanan GH tedavisinin 1991’de 

Keller ve arkadaşları tarafından değerlendirilmiş, tedavi öncesi yıllık büyüme hızı 

2,9±1,1cm/yıl olarak saptanmıştır (95). 

Çin’de 1990’da idiopatik büyüme hormonu eksikliği olan 59 olgu izleme 

alınmış, tedavi öncesi yıllık büyüme hızları 2,8±1cm/yıl olarak saptanmıştır (96). 
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Çalışma grubumuzdaki tanı anındaki idiopatik büyüme hormonu eksikliği 

yıllık büyüme hızı 3,14±1,44,  yıllık büyüme hızı SDS  -2,70±1,91; kombine büyüme 

hormonu eksikliği yıllık büyüme hızı 2,31±1,73, yıllık büyüme hızı SDS -2,86±2,55 

olarak saptandı. İki grup arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 4.3).  

Çalışma grubumuzda tanı anında yılık büyüme hızı ortalama 3,12 saptandı 

(en düşük= 0,00 en yüksek= 7,33). Tanı anında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

yoktu (p=0,876). Erkeklerde en düşük 0,00 en yüksek 7,35 ortalama 3,09 cm/yıl 

kızlarda en düşük 0,00 en yüksek 6,00 ortalama 3,12 cm/yıl olarak saptandı (Tablo 

4.5). Olguların cinsiyete göre hedef boyları hesaplandı. Erkeklerde hedef boy en 

düşük 151,50  en yüksek 181,00 ortalama 166,29 cm, kızlarda hedef boy en düşük 

142,00 en yüksek 167,00 ortalama 155,91 cm olarak bulundu (Tablo 4.6).    

Olguların başvuru  anındaki pubertal durumu değerlendirildiğinde 142 

hastanın prepubertal (%76,7), 43 hastanın pubertal (%23,3) olduğu saptandı. BH 

tedavisini etkileyen faktörleri incelemek için, tüm olguların pubertal durumlarına 

göre pubertesi olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırdığımızda iki grup arasında 

başvuru ve tanı anındaki boy SDS, ağırlık SDS, BMI SDS açısından anlamlı bir fark 

saptanmadı. Pubertesi olmayan grupda  TY/KY oranı daha yüksek olarak saptandı. 

PAH SDS pubertal dönemde anlamlı olarak daha geriydi. Bilindiği gibi pubertal 

büyüme hamlesi erişkin boyun belirlenmesinde önemlidir ve pubertal dönemde 

ortalama erkeklerde 28 cm, kızlarda 25 cm bir boy uzaması olmaktadır (97). 

Görüldüğü gibi puberteye kadar olan büyüme ile final boyun %85-90’a kadarı 

sağlanmaktadır ve olgular puberteye ne kadar yüksek boyla girerlerse erişkin boyları 

da o kadar iyi olmaktadır. Burada BH tedavisinin pubertal başlanmasının  önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler BH eksikliğinin anatomik 

nedenlerinin tanısında büyük artış sağlamıştır. İdiopatik BH eksikliği tanısı almış pek 

çok olguda arka hipofizin ektopik olduğu daha sonra yapılan MR tetkikleri ile 

anlaşılmıştır. Hipofiz hipoplazisi, hipofiz sapı hipoplazisi veya sap kesesi, empty 

sella, Arnold Chiari malformasyonu bunlar arasında sayılabilir. Bunlar çoğunda 

eksiklik inutero başlamıştır. Makat gelişinde sık görülen hipofiz yetersizliğinin sonuç 

değil, makat gelişinin  nedeni olabileceği tartışılmaktadır (90).  
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MR incelemesi hipotalamo-hipofizer aksı en iyi görüntüleyen yöntem 

olduğundan, BH eksikliği saptanan olgularda BH eksikliği etiyolojisi açısından 

yapılması önerilmektedir (98). İdiopatik izole BH eksikliği olan olgularda %22-60 

arasında değişen oranlarda hipoplastik ön hipofiz, ektopik arka hipofiz gibi değişik 

malformasyonlar bildirilirken, kombine BH eksikliği olan olgularda bu oranlar %62-

100 arasında rapor edilmiştir (99-100). 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kandemir ve arkadaşları 2004 

yılında yaptıkları bir çalışmada izole BH ekikliği saptanan 30 çocuk hastanın 

hipotalamohipofizer bölge MR değerlendirmelerinde 18 hastada (%60) anterior 

hipofiz hipoplazisi, 4 hastada (%13,3) ektopik arka hipofiz, anterior hipofiz 

hipoplazisi ve ektopik arka hipofizi olan hastaların 2 tanesinde ince hipofiz sapı  

bulmuşlar, 1 hastada (%3,3) hipotalamik kitle saptamışlardır. MR görüntülemesi 

normal olan 8 hastada (%26,6) fonksiyonel bozukluklar düşünülmüştür. Familyal BH 

eksikliği olan 5 hastada anterior hipofiz hipoplazisi tespit etmişler ve bunun genetik 

bir zemini olduğunu düşünmüşlerdir (101). 

Çalışma grubumuzdaki 185 hastanın yapılan kranial MR 

değerlendirmelerinde 147 hastada (%79,5) normal bulgulara rastlanırken, 38 hastada 

(%20,5) çeşitli kranial patolojiler saptandı. Bunlar içinde en sık rastlanan patoloji 

hipofiz hipoplazisi (%10,3) idi. Diğer patolojiler arasında Ektopik hipofiz (%5,4), 

kraniofaringioma (%0,5), hipofiz hipoplazisi-ektopik nörohipofiz (%2,2), Chiari Tip 

1 malformasyonu (%1,1), empty sella (%1,1) olarak bulundu. Çalışmadaki MR 

tetkiki bulunan IBHE’li hastaların %15,6’sında çeşitli kranial patolojiler saptanırken 

KBHE’li hastaların %81,2’sinde değişik patolojiler saptandı. 

Çalışma grubumuzda 185 hastadan 154’ünde (%83,2) herhangi bir hormon 

eksikliği olaya eşlik etmezken 31 hastada (%16,8) kombine BH eksikliği saptandı. 

En sık eşlik eden hormon eksikliği 21 hasta (%11,4) ile TSH eksikliği idi. 10 hastada 

(%5,4) iki veya daha fazla sayıda hormon eksikliği vardı. 

Çalışma grubumuzda başvuru ve tanı anındaki en şiddetli büyüme geriliğini 

KBHE’li grupta saptarken, Turner sendromlu olguların da IBHE’li gruptan daha 

şiddetli büyüme geriliğine sahip olduklarını gördük. IBHE tanılı  154 hastanın tanı 
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anındaki KY ortalaması 7,82 olarak saptanırken KBHE tanılı 16 hastanın tanı 

anındaki KY ortalaması 5,11 olarak saptandı. İki grup arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark vardı (p<0,05). KBHE’li grup KY yönünden en geri grup olarak 

bulundu. KBHE’li olgularla ilgili Tanaka ve arkadaşlarının (91,102) bildirdiği iki 

çalışma da bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 

kemik olgunlaşmasından BH, tiroid hormonları ve özellikle seks steroidleri 

sorumludur (103). BH yanında diğer hormonlarında eksikliği, bu hastalarda şiddetli 

büyüme geriliğinin yanı sıra kemik yaşının daha geri olmasına yol açmakta ve eksik 

olan hormonların replasmanı ile daha iyi bir uzama hızı sağlamaktadır. 

En önemli bulgularından birinin şiddetli boy kısalığı olduğu Turner 

sendromlu olgularla ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Bu konuda en geniş serilerden 

biri olan 2793 Turner sendromlu olgunun BH tedavi sonuçlarını içeren KIGS 

verilerinde bu olguların tanı anında ortalama boy SDS’lerinin -2,7 tanı anındaki 

ortalama 4,5 cm/yıl olan uzama hızlarına sahip oldukları rapor edilmiştir (104). 

Çalışma grubumuzdaki Turner sendromlu olguların tanı anındaki boy SDS -3,93 

yıllık büyüme hızı 3,34 cm/yıl olarak saptandı. Hem başvuru hem de tanı anında 

PAH SDS Turner sendromu grubunda anlamlı olarak düşük saptandı. 

Çalışma grubumuzda ortalama başvuru yaşı 9,94±3,43, tanı yaşı 10,93±3,28 

olarak saptandı. KIGS verilerine göre ise tanı yaşı 11,2±2,9 olarak hesaplanmıştı. 

Olgularımızın verileri KIGS verileriyle benzerdi.   

KIGS verilerine göre IBHE’li olgularda ortalama tanı yaşı kızlarda 8,5 

erkeklerde 10,5 olarak bildirilmiştir. Çalışma grubumuzda ise IBHE olgularda tanı 

yaşı ortalaması kızlarda 11,00±2,94 erkeklerde 11,10±3,42 olarak saptandı. 

Çalışmamızda diğer gruplardan KBHE grubunda ortalama tanı yaşı 10,19 Turner 

grubununda ise ortalama tanı yaşı 10,91 idi. 

BH eksikliği tanı kriterlerinden olan stimülasyona BH yanıtının 

yetersizliğinin belirlenmesi için yapılması gereken testler konusunda çeşitli görüşler 

vardır. Bununla birlikte tüm araştırmacılar arasında, BH eksikliğinin ortaya 

konabilmesi için en az iki stimulasyon yapılmasının gerekli olduğu yönünde görüş 

birliği bulunmaktadır (105,106). Son yayınlarda daha önce bulunmasında zorluk 
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çekildiği için kullanılmayan arginin veya klonidinin, uygulanması zor ve riskli olan 

insülinin yerine kullanılması önerilmektedir.  

Olgularımıza insülin ve L-Dopa stimülasyon testleri uygulandı. IBHE, 

KBHE, Turner gruplarının büyüme hormonu uyarı testlerine yanıtları 

değerlendirildiğinde anlamlı fark saptandı. KBHE grubunda uyarı testleri yanıtlarının 

pik değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük olarak saptandı 

(p<0,0001). Çalışma grubumuzdaki olguların yılık büyüme hızlarıyla büyüme 

hormonu uyarı testleri pik değerleri arasında korelasyon saptanmadı (Tablo 4.16). 

Daha önceki çalışmalarda da görüldüğü gibi BH eksikliği tanısı alan olguların 

çoğunluğunu erkekler oluşturmaktaydı. Pubertal durumlarına göre prepubertal grup 

çoğunluktaydı. Hastaların tanı dağılımına baktığımızda literatüre uygunluk 

gösterecek şekilde ilk sırayı IBHE grubu almaktaydı. KBHE  grubunda intrakranial 

patolojiler daha sık görülmekteydi. KBHE grubunda hem tanı hem de başvuru anında 

kemik yaşı, boy SDS,  uyarı testleri pik yanıtları diğer gruplara göre anlamlı olarak 

düşüktü.  

Büyüme hormonu eksikliği tanısının erken dönemde konulması için 

çocukların büyüme ve gelişmesinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Bu konuda 

sağlık hizmetleri, çocukların düzenli izlemlerini sağlayacak şekilde 

yapılandırılmalıdır. Tüm sağlık hizmeti basamaklarında hekimler konuyla ilgilenmeli 

ve eğitilmelidir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çocuk izlemlerinin düzenli ve 

doğru yapılması sağlanmalı ve büyüme ve gelişmesi geri olan çocuklar erken 

dönemde ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. Ailelerin bu 

konudaki duyarlılıklarını arttırmak için sağlık eğitimleri yapılmalıdır 
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6. SONUÇLAR 

Bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

- Büyüme hormonu eksikliği tanısı alan olguların çoğu prepubertal dönemdeydi. 

- Takvim yaşı /Kemik yaşı oranı prepubertal dönemde anlamlı olarak daha 

yüksek saptandı. Bu olguların kemik yaşının anlamlı olarak geri olmasına 

bağlandı. Tahmini erişkin boy SDS (PAH SDS) pubertal dönemde anlamlı 

olarak geri saptandı. PAH SDS kemik yaşına göre hesaplanan bir veri olduğu 

için pubertal dönemde anlamlı olarak geri saptandı. 

- Çalışma grubumuzda yapılan kranial MR tetkiklerinde hastaların çoğunluğunda 

patolojik bulgu saptanmadı. En sık saptanan patolojik bulgu hipofiz 

hipoplazisiydi. 

- Hastaların büyük bir çoğunluğunda olaya herhangi bir hormon eksikliği eşlik 

etmemekteydi. 

- Hastaların tanı dağılımı sırasıyla idiyopatik büyüme hormonu eksikliği (IBHE), 

Kombine büyüme hormonu eksikliği (KBHE), Turner, Kronik böbrek 

yetmezliğiydi. 

- Yıllık büyüme hızı ve büyüme hızı SDS açısından IBHE ve KBHE tanısı 

alanlar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. 

- KBHE grubunda boy SDS ve kemik yaşı daha geri saptandı. 

- KBHE grubunda kranial MR görüntülemelerinde diğer gruplara göre 

intrakranial patolojiler daha fazla saptandı. 

- Uyarı testleri pik yanıtları değerlendirildiğinde KBHE grubunda uyarı testleri 

pik yanıtları daha düşüktü. 

- Üç grubun yıllık büyüme hızlarıyla büyüme hormonu uyarı testleri pik 

değerleri arasında korelasyon saptanmadı. 
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7. ÖZET 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma poliklini ğinde izlenen 

büyüme hormonu eksikliği tanısı alan olguların özelliklerinin değerlendirilmesi  

AMAÇ: Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma poliklini ğinde izlenen büyüme 

hormonu eksikliği tanısı alan olguların klinik ve laboratuar özellikleri saptanarak 

bundan sonraki olguların değerlendirilmesinde kullanılmasını amaçladık.  

GEREÇ YÖNTEM:  Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi endokrinoloji polikliniğinde büyüme hormonu eksikliği tanısı 

alan  185 hastanın dosyaları geriye dönük olarak taranarak olguların; cinsiyet ve yaşa 

göre dağılımları, ilk başvuru ve tanı anındaki boy ve kilo SDS’leri, BMI SDS’leri 

PAH SDS hesaplandı. Kemik yaşı, hedef boyu, son yıllardaki uzama oranları, kranial 

manyetik rezonans görüntüleme bulguları, puberte durumları, bilinen bir hastalık 

öyküsü, başvuru yakınmaları, muayene ve laboratuvar bulguları değerlendirilmesi 

yapıldı.  

BULGULAR: Toplam 185 hastanın 110’u erkek (%59,5), 75’i kız (%40,5) idi. 

Başvuru anında olguların 142 tanesi prepubertal (%76,7), 43 tanesi (%23,3) pubertal 

dönemdeydi. Toplam 154 olgu (%83,2) idiopatik büyüme hormonu eksikliği tanısı 

alırken, 16 olgu (%8,6) kombine büyüme hormonu eksikliği, 13 olgu (%7) Turner 

sendromu, 2 olgu (%1,1) kronik böbrek yetmezliği tanıları ile büyüme hormonu 

eksikliği tanısı almıştı. Olguların cinsiyet dağılımına göre hedef boy 78 erkek olguda 

ortalama 166,29 cm hedef boy SDS -1,15±0,93, 52 kız hastada ortalama 155,91 cm 

hedef boy SDS -0,72±0,85 olarak hesaplandı. Tüm olguların cinsiyet dağılımına göre 

başvuru ve tanı anında yıllık büyüme hızları karşılaştırıldığında anlamlı fark 

bulunamadı (başvuru p=0,490 tanı p=0,876). Olgular prepubertal ve pubertal 

durumlarına göre karşılaştırıldığında boy SDS, ağırlık SDS, BMI SDS açısından 

anlamlı fark bulunamadı. Takvim Yaşı/Kemik Yaşı prepubertal dönemde anlamlı 

olarak daha fazla olarak saptandı (prepubertal 1,68±0,62 pubertal 1,28±0,15 

p<0,0001). PAH SDS pubertal dönemde anlamlı olarak daha geriydi (prepubertal -
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0,85±1,36 pubertal -1,80±1,21 p<0,0001). Kranial manyetik rezonans görüntüleme 

bulgularının dağılımında 147 hastanın (%79,5) kranial manyetik rezonans 

görüntüleme bulguları normal olarak saptandı. Ondokuz hastada (%10,3) hipofiz 

hipoplazisi, 10 hastada (%5,4) ektopik nörohipofiz, 1 hasta (%0,5) kraniofaringioma, 

4 hastada (%2,2) hipofiz hipoplazisi-ektopik nörohipofiz, 2 hastada (%1,1) Chiari 

Tip 1 malformasyonu, 2 hastada (%1,1) empty sella saptandı. Yüzseksen beş 

hastadan 154’ünde (%83,2) herhangi bir hormon eksikliği eşlik etmezken 31 hastada 

(%16,8) kombine büyüme hormonu eksikliği saptandı. En sık eşlik eden hormon 

eksikliği 21 hasta (%11,4) ile TSH eksikliği idi. Hastaların 10’unda (%5,4) iki veya 

daha fazla sayıda hormon eksikliği bulunmaktaydı. Olgular tanılarına göre idiyopatik 

büyüme hormonu eksikliği, kombine büyüme hormonu eksikliği, Turner sendromu 

olarak sınıflandırıldığında boy SDS kombine büyüme hormonu eksikliği grubunda 

anlamlı olarak daha düşük bulundu. Kemik yaşı kombine büyüme hormonu eksikliği 

grubunda en geri olarak saptandı. PAH SDS Turner grubunda anlamlı olarak daha 

düşüktü. Başvuru ve tanı yaşı en küçük olan olgular kombine büyüme hormonu 

eksikliği grubundaydı (başvuru yaş ortalaması=9,43±3,75 tanı yaş 

ortalaması=10,19±3,09). İdiyopatik büyüme hormonu eksikliği grubunda yıllık 

büyüme hızı 3,14±1,44 kombine büyüme hormonu eksikliği grubunda yıllık büyüme 

hızı 2,31±1,73 bulundu (p=0,076). Yıllık büyüme hızı SDS değerleri 

karşılaştırıldığında idyopatik büyüme eksikliği yıllık büyüme hızı SDS=  -2,70±1,91 

kombine büyüme hormonu eksikliği  yıllık büyüme hızı SDS=-2,86±2,55 olarak 

hesaplandı (p=0,662). İdiyopatik büyüme hormonu eksikliği grubunun %15,6’sında 

intrakranial patolojiler mevcutken KBHE’i grubunun %81,2’sinde intrakranial 

patolojik bulgular bulunmaktaydı. İdiyopatik büyüme hormonu eksikliği, kombine 

büyüme hormonu eksikliği, Turner Sendromu tanılı olguların büyüme hormonu uyarı 

testleri pik değerleri karşılaştırıldığında kombine büyüme hormonu eksikliği 

grubunda anlamlı olarak daha düşük olarak saptandı (p<0,0001). Üç grubun yıllık 

büyüme hızlarıyla büyüme hormonu uyarı testleri pik değerleri arasında korelasyon 

saptanmadı.  

SONUÇ: Büyüme hormonu eksikliği tanısı alan olguların çoğunluğunu erkekler 

oluşturmaktaydı. Pubertal durumlarına göre prepubertal grup çoğunluktaydı. 

Hastaların tanı dağılımına baktığımızda literatüre uygunluk gösterecek şekilde ilk 
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sırayı idiyopatik büyüme hormonu eksikliği grubu almaktaydı. Kombine büyüme 

hormonu eksikliği grubunda intrakranial patolojiler daha sık görülmekteydi. KBHE 

grubunda hem tanı hem de başvuru anında kemik yaşı, boy SDS, uyarı testleri pik 

yanıtları diğer gruplara göre anlamlı olarak düşüktü.  

Anahtar sözcükler: Büyüme hormonu eksikliği, boy SDS, idiopatik büyüme 

hormonu eksikliği, kombine büyüme hormonu eksikliği, Turner sendromu 
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8. SUMMARY 

Evaluation of cases with growth hormon deficiency in Dr. Behcet Uz 

Pediarics and Pediatric Surgery Hospital, Pediatric Endocrinology and 

Metabolism Clinic. 

BACKGROUND:  This study aims to reveal data about clinical and laboratory 

features of children with growth hormon deficiency in Dr. Behcet Uz Pediarty and 

Pediatric Surgery Hospital, Pediatric Endocrinology and Metabolism policlinic in 

order to get useful information for future cases.  

MATERIAL and METHOD:  In Dr. Behçet Uz Pediarics and Pediatric Surgery 

Hospital, Pediatric Endocrinology and Metabolism data of 185 patient with growth 

hormon deficiency was collected retrospectively. Age, sex, height, weight, BMI and 

PAH SDS’s at the time of first application, bone age, midparental height, gain of 

height in recent years, cranial MR findings, pubertal conditions, comorbid diseases, 

sypmtoms, physical examination and laboratory findings were recorded.  

RESULTS: Male:female ratio was 110 (59.5%) : 75 (40.5%). At the time of 

diagnose, 142 (76.7%) of patients were prepubertal, 43 (23.3%) were pubertal. 

Etiology of growth hormon deficiency was idiopathic in 154 (83.2%) patients, 

combined growth hormon deficiency in 16 (8.6%) patients, Turner’s Syndrome in 13 

(7%) patients and chronic renal failure in 2 (1.1%) patients. Midparental height 

regarding sex was 166.29 (SDS -1.15±0.93) in 78 male patient and 155.91 (SDS -

0.72±0.85) in 52 female patients. There was no significant difference between annual 

growth rate at the time of application and diagnose (respectively p=0.490 and p=0) 

between male and female patients. Height, weight and BMI SDS scores showed no 

difference between prepubertal and pubertal children. TY/KY rate was significantly 

higher in prepubertal patients (prepubertal 1.68±0.62 pubertal 1.28±0.15 p<0.0001) 

and PAH SDS was significantly lower in pubertal patients (prepubertal -0.85±1.36 

pubertal -1.80±1.21 p<0.0001). Cranial MR revealed normal findings in 147 (79.5%) 

patients. Nineteen (10.3%) patients had pituitary gland hypoplasia, 10 (5.4%) had 

ectopic neurohypophysis, 4 (2.2%) patients had pituitary gland hypoplasia with 

ectopic neurohypophysis, 2 (1.1%) patients had Type I Chiari malformation, 2 
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(1.1%) patients had empty sella syndrome and 1 (0.5%) patient had 

craniopharyngioma. Combined GH deficiency was detected in 31 (16.8%) patients 

(21 patients (11.4%) TSH deficiency, 10 (5.4%) two or more hormon deficiencies) 

whereas 154 (83.2%) had no hormon deficiency. Regarding idiopathic growht 

hormon deficiency, combined growth hormon deficiency and Turner’s syndrome 

diagnoses; height SDS and bone age scores were significantly lower in combined 

growht hormon deficiency group whereas PAH SDS was significantly lower in 

Turner’s syndrome. Age at the time of application and diagnose was the lowest in 

combined growth hormon deficiency (respectively 9.43±3.75 and 10.19±3.09). 

Annual growth rates were respectively 3.14±1.44 (SDS -2.70±1.91)  and 2.31±1.73 

(SDS -2.86±2.55) in idiopathic and combined growth hormon deficiency groups 

(p=0.662). Intracranial pathologies were accompanying in 15.6% of idiopathic 

growth hormon deficiency group and %81.2 of combined growth hormon deficiency 

group. Maximum value of growth hormon stimulation test was significantly lower in 

combined group (p=<0.0001). Among 3 groups there was no correlation between 

annual growth rate and maximum value of growth hormon stimulation test.  

CONCLUSION: Male predominance was found in growth hormon deficiency 

patients. Majority of the patients were prepubertal. Compatible with the literature the 

most seen ethiology was idiopathic. Cranial pathologies were more frequent among 

combined growth hormon deficiency and this group had lower scores of bone age, 

height SDS, growth hormon stimulation responses at the time of both application and 

diagnose.   

Key words: Growth hormon deficiency, height SDS, idiopathic growth hormon 

deficiency, combined growth hormon deficiency, turner’s Syndrome 
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