Değerli Meslektaşlarım,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. BAHAR OKULU' na
hoşgeldiniz.
Dernek olarak öncelikli hedefimiz yandal eğitimi alan uzmanlık öğrencilerimize çocuk endokrinolojisi ve diyabet
alanında temel ve ileri düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim etkinlikleri düzenlemek. Amacımız
Türkiye'de çocuk endokrinoloji eğitiminin harmonizasyonu ve her uzmanlık öğrencisinin en iyi düzeyde klinik
yaklaşım ve tedavi becerilerini kazanabilmesidir.
Bahar Okulunda çocuk endokrin alanında sık karşılaşılan hastalıklar ve durumlar yer almaktadır. Bu hastalıklara
yaklaşım, tedavi seçenekleri güncel bilgiler ve deneyimler eşliğinde uzman konuşmacılar tarafından ele
alınacaktır.
Çocuk endokrinolojisi alanında çeşitli başlıkların yer aldığı bu Bahar Okulu'nun düzenlenmesinde emeği geçen
tüm üyelerimize ve konuşmacılara teşekkür ederiz. Ancak bu kursun gerçeğe dönüştürülmesinde büyük emek
veren Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya ve Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu'na ayrıca teşekkür etmek isterim.
Sizlerin katılımı ve desteklerinizle kursumuzun daha iyi gerçekleşeceğine ve yararlı olacağına inanıyorum.

Saygılarımla
Feyza Darendeliler
Dernek Başkanı
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Sevgili Arkadaşlar,
Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve her yıl tekrarlamayı planladığımız “Bahar Okulu”nun ilk katılımcıları
olmanın ayrıcalığını taşıyorsunuz. Günümüzde hızla gelişen ve yenilenen bilgi akışına hakim olmak gerçekten
çaba istiyor. Amacımız, siz gençlere çocuk endokrinolojisi dalında mevcut bilgilerizi pekiştirecek olanak sağlamak,
temel bilgileriniz daha da güçlendirmektir. Kurs tamamlandıktan ve iş yerlerinize döndükten sonra, edineceğiniz
yeni bilgileri, yeni uygulamaları bu temele oturtmanın daha kolay olacağını umuyoruz. Bahar okulunun
tasarlanması ve hayata geçirilmesinde derneğimizin yönetim kurulu üyeleri yanı sıra çok sayıda öğretim üyesinin
emeğinin olduğunu bilmenizi isterim. İyi niyetle ve özveri ile sundukları emekler için hepsine tek tek , ama sevgili
Ediz’e ayrıca teşekkür ederiz.
Birlikte geçireceğimiz bu bir haftalık süre içinde sizlerin enerjisi ile eğiticilerin deneyimlerinin harmanı,
tüm katılımcıları olumlu etkileyecektir. Katılımcılar belli olduktan sonra özellikle sosyal medyada kurulan arkadaş
grubunun nasıl içten, heyecanlı ve özlemle dolu olduğunu yakından izledim. Bu arkadaşlık bağınızın okul sonrası
katlanarak devam edeceğini biliyorum. Aranızda kurulacak güçlü bağın artık sadece kongre ve toplantılarla sınırlı
kalmayacağını sıradan günlerde hatta tatillerde dahi devam edeceğini umuyor, ileride bu günlerinizi anarken “iyi ki
oradaydım” diyebilmenizi diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
Murat Aydın
Bahar Okulu Koordinatörü
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KURULLAR

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ ve DİYABET DERNEĞİ
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER (Başkan)
Prof. Dr. Murat AYDIN
Prof. Dr. Ali Kemal TOPALOĞLU
Doç. Dr. Korcan DEMİR
Doç. Dr. Samim ÖZEN

BAHAR OKULU DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Murat AYDIN (Koordinatör)
Doç. Dr. Şükran POYRAZOĞLU (Sekreter)
Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA (Sekreter)
Doç. Dr. Samim ÖZEN
Doç. Dr. Serap TURAN
Doç. Dr. Cengiz KARA
Doç. Dr. Ayhan ABACI
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KATILAN KURSİYERLER
ADI SOYADI
1

MERKEZ

Aslıhan Araslı Yılmaz

Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları EAH

(Yıllık Sorumlusu)

2

Erdal Kurnaz

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi EAH

3

Serap Karaman

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

4

Edip Unal

Dicle Üniversitesi

5

Cemil Koçyiğit

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

6

Sevinç Odabaşı

Kırıkkale Üniversitesi

(Eğlence Sorumlusu)

7

Selma Tunç

İzmir Dr. Behçet Uz EAH

8

Mehmet İsakoca

Ankara Üniversitesi

9

İlkin Mecidov

Ege Üniversitesi

10
11
12
13

Ülkü Gül

Erciyes Üniversitesi

(Özet Sorumlusu)

Elif Söbü

Uludağ Üniversitesi

Gönül Büyükyılmaz

Hacettepe Üniversitesi

(Salon Sorumlusu)

Gamze Çelmeli

Akdeniz Üniversitesi

(Salon-Yıllık Sorumlusu)

14

Emine Demet Akbaş

Gazi Üniversitesi

15

Mikayir Genenş

İstanbul Tıp Fakültesi

16

İhsan Turan

Çukurova Üniversitesi

17

Gülay Can Yılmaz

19 Mayıs Üniversitesi

(Eğlence-Özet Sorumlusu)

18

Sezer Acar

9 Eylül Üniversitesi

19

Fuat Buğrul

Selçuk Üniversitesi

20

Ayşe Özden

Atatürk Üniversitesi
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12 Nisan Salı, 2016
Saat
17:00 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Konu
Akşam Yemeği
Açılış - Tanışma
Kursun Amacı, Kapsamı ve Beklentilerin Alınması
Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Endokrinolojisi
Kurs Öncesi Test

Koordinatör
Feyza Darendeliler
Feyza Darendeliler
Şükran Poyrazoğlu
Ediz Yeşilkaya

13 Nisan Çarşamba, 2016
Saat
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

16:00 - 17:00

Konu
Güne Başlarken
Endokrin Hastalıklara Genetik Yaklaşım
Örneklerle Klinik Genetik Veri Tabanları Kullanımı
Kursiyer Olgu Sunumu
-Aslıhan Araslı Yılmaz
-Erdal Kurnaz
Kahve Arası
Örneklerle Oksolojik ve Kemik Yaşı Değerlendirmesi
Boy Kısalığına Yaklaşım
Öğle Yemeği
Boy Kısalığının Tedavisi
Büyüme Hormonu Tedavisi (Turner Sendromu, KBY, PWS)
Kahve Arası
Diyabetes İnsipitus - Uygunsuz ADH Sendromu
Kursiyer Olgu Sunumu
-Serap Karaman
-Edip Ünal
Olgularla Küçük Grup Çalışması

19:00 - 20:00

Akşam yemeği
Örnek Çalışma Üzerinden Araştırma Planlaması

10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
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Koordinatör
Ali Kemal Topaloğlu
Ali Kemal Topaloğlu
Ali Kemal Topaloğlu

Ayhan Abacı
Feyza Darendeliler
Feyza Darendeliler
Feyza Darendeliler
Ayhan Abacı
Feyza Darendeliler
Ayhan Abacı
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya
Ali Kemal Topaloğlu

14 Nisan Perşembe, 2016
Saat
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:30 - 17:30

Konu
Dün Ne Öğrendik?
Örneklerle Erken - Geç Puberteli Hasta Muayenesi (Pratik)
Erken Puberteye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Puberte Gecikmesine Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Kursiyer Olgu Sunumu
-Cemil Koçyiğit
-Sevinç Odabaşı Güneş
Kahve Arası
Adrenal Yetmezlik Tanı ve Tedavisi
Konjenital Adrenal Hiperplazi
Kursiyer Olgu Sunumu
-Selma Tunç
-Mehmet İsakoca
Öğle Yemeği
Örneklerle Kuşkulu Genitalya Muayenesi
Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
Kursiyer Olgu Sunumu
-İlkin Mecidov
-Ülkü Gül
Kahve Arası
Polikistik Over Sendromu
Olgularla Küçük Grup Çalışması

19:00 - 20:00

Akşam yemeği
Makale Örnekleriyle Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
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Koordinatör
Abdullah Bereket
Abdullah Bereket
Abdullah Bereket
Abdullah Bereket

Korcan Demir
Korcan Demir
Korcan Demir

Merih Berberoğlu
Merih Berberoğlu
Merih Berberoğlu

Cengiz Kara
Cengiz Kara
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya
Merih Berberoğlu

15 Nisan Cuma, 2016
Saat
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

16:00 - 17:00

Konu
Dün Ne Öğrendik?
Obezite ve İnsülin Direnci
Tip 2 Diyabetes Mellitus
Kursiyer Olgu Sunumu
-Elif Söbü
-Ayşe Özden
Kahve Arası
Hipokalsemiye yaklaşım
Raşitizm
Kursiyer Olgu Sunumu
-Gönül Büyükyılmaz
-Gamze Çelmeli
Öğle Yemeği
Doğumsal Hipotiroidizme Yaklaşım
İyot eksikliği ve Guatr
Kahve Arası
Hipertiroidizme Yaklaşım
Tiroid Nodülleri ve Kanseri
Kursiyer Olgu Sunumu
-Emine Demet Akbaş
-Mikayir Genenş
Olgularla Küçük Grup Çalışması

19:00 - 20:00

Akşam Yemeği
Örnekleriyle Sunum Teknikleri

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Koordinatör
Zehra Aycan
Zehra Aycan
Zehra Aycan

Serap Turan
Serap Turan
Serap Turan

Alev Özön
Alev Özön
Alev Özön
Alev Özön
Alev Özön
Serap Turan
-Şükran Poyrazoğlu
-Ediz Yeşilkaya
Cengiz Kara
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16 Nisan Cumartesi, 2016
Saat
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Konu
Dün Ne Öğrendik?
Diyabetik Ketoasidoz
Tip 1 Diyabet Tedavisi ve İzlem
Kahve Arası
Hiperglisemiye Yaklaşım
Olgularla Diyabetik Hasta İzlemi (Pratik)
Kursiyer Olgu Sunumu
-İhsan Turan (ŞH)
-Gülay Can Yılmaz (AA)
Öğle Yemeği
Devamlı Glukoz Monitorizasyon Sistemleri
Devamlı Glukoz Monitorizasyon Sistem Uygulamaları

14:00 - 14:30

Örnek Olgular ile Devamlı Glukoz Monitorizasyon Uygulamaları

14:30 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45

Kahve Arası
İnsülin Pompa Tedavisi
İnsülin Pompa Tedavisi Başlanması ve İzlemi

15:45 - 16:15

İnsülin Pompa Tedavisi Olgu Örnekleri

16:15 - 16:30
16:30 - 17:00

Kahve Arası
Kursiyer Olgu Sunumu
-Sezer Acar
-Fuat Buğrul
Hipoglisemiye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Akşam Yemeği
Makale Yazımında Sık Yapılan Hatalar (JCRPE tecrübesi)

17:00 - 17:30
19:00 - 20:00

Koordinatör
Şükrü Hatun
Şükrü Hatun
Ayfer Alikaşifoğlu
Ayfer Alikaşifoğlu
Şükrü Hatun
Ayfer Alikaşifoğlu
Damla Gökşen
Damla Gökşen
Samim Özen
Damla Gökşen
Samim Özen
Damla Gökşen
Damla Gökşen
Samim Özen
Damla Gökşen
Samim Özen
Damla Gökşen
Samim Özen
Samim Özen
Cengizhan Açıkel

17 Nisan Pazar, 2016
Saat
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Konu
Temel Araştırma Teknikleri ve Doğru Tasarım Seçimi
Temel İstatistik Kavramlar
SPSS giriş - Veri Tabanı Oluşturma
Kahve Arası
Veri Dönüştürme ve Hesaplamalar
Tanımlayıcı İstatistikler
Kesikli Değişkenlerin Karşılaştırılması
Öğle Yemeği
Sürekli Değişkenlerde Normallik Analizi
İki ya da daha fazla Gruplar Arasında Karşılaştırmalar
Bağımlı Gruplar Arası Karşılaştırmalar
Korelasyon Analizleri
Son Test

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Kurs Değerlendirme Anketi - Öneriler
Kapanış
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Koordinatör
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Cengizhan Açıkel
Samim Özen,
Şükran Poyrazoğlu
Ediz Yeşilkaya

Endokrin Hastalıklara Genetik Yaklaşım
Dr. Kemal Topaloğlu
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Endokrin Hastalıklara Genetik
Yaklaşım

Endokrin Hastalıklara Genetik
Yaklaşım
Dr. Kemal Topaloğlu
Çukurova Üniversitesi
Pediatrik Endokrinoloji
Adana

•

OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNDİĞİ DURUMLAR

•

OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNMEDİĞİ DURUMLAR
(Özellikle Mendel kalıtımı varsa)

•

OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNMEDİĞİ DURUMLAR
(Özellikle dismorfi varsa)

SOYAĞACI İNCELEME

OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNDİĞİ
DURUMLAR
SANGER Sekansı ile kısmi veya tüm
gen analizi
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http://www.genenames.org/
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TÜBİTAK BİLGEM
YEREL EXOM VERİTABANI
1000 KİŞİ

www.igbam.bilgem.tubitak.gov.tr
Bekir ERGÜNER (BİLGEM-UEKAE)
bekir.erguner@tubitak.gov.tr
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OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNMEDİĞİ
DURUMLAR
(Özellikle Mendel kalıtımı varsa)

TÜM EKSOM SEKANSI (WHOLE
EXOME SEQUENCING)

TÜM EKSOM SEKANSI (WHOLE
EXOME SEQUENCING)

•TANI
•ARAŞTIRMA
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Molecular Findings Among Patients Referred
for Clinical Whole-Exome Sequencing
JAMA 2014
DESIGN, SETTING, AND PATIENTS Observational study of 2000 consecutive patients with
clinical whole-exome sequencing analyzed between June 2012 and August 2014.
RESULTS A molecular diagnosis was reported for 504 patients (25.2%)
CONCLUSIONS AND RELEVANCE Whole-exome sequencing provided a potential molecular
diagnosis for 25% of a large cohort of patients referred for evaluation of suspected genetic
conditions, including detection of rare genetic events and new mutations contributing to
disease.
The yield of whole-exome sequencing may offer advantages over traditional
molecular diagnostic approaches in certain patients.

Guo et al., 2014
Dauber et al., 2013

KALLMANN SYNDROME

15

AUTOZYGOSITY MAPPING

Autozygous regions by AgileMultiIdeogram
http://dna.leeds.ac.uk/agile/
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OB: olfaktör
bulbus
Cx: korteks

Watanebe et al., 2009

Mutation Taster
İnsan
Gine domuzu
Batı Avrupa kirpi
Keseli fare
Fil
Ağaç faresi
Büyük yarasa
Kirpi
Yaban faresi
Küçük lemur
Keseli sıçan
Ada tavşanı
Zebra ispinozu
Tavuk
Pençeli kurbağa
Sivri fare
Armadillo
Yeşil kertenkele
Zebra balığı
Japon balon balığı
Dikenli balık
Kirpi balığı
Japon balığı
Yunus
Küçük yarasa
Köpek
Bofa balığı
Kanguru
Ornitorenk
Tembel hayvan
Sincap
Maki

SIFT

PolyPhen-2
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C2H2 Zinc finger DNA-binding motif

Topaloglu et al N Engl J Med 2012

OLASI GENETİK NEDENİN BİLİNMEDİĞİ
DURUMLAR
(Özellikle dismorfi varsa)

ARAY CGH
EVRİMSEL KORUNMA

FONKSİYONEL ÇALIŞMA

Topaloglu et al N Engl J Med 2012

Aray CGH ve FISH
DiGeorge Syndrome
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Örneklerle Klinik Genetik Veri Tabanları Kullanımı
Dr. Kemal Topaloğlu
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KALLMANN SYNDROME

Örneklerle Klinik Genetik
Veri Tabanları Kullanımı
Dr. Kemal Topaloğlu
Çukurova Üniversitesi
Pediatrik Endokrinoloji
Adana

p.H278Y (c. 832C→T)
Üst satırda normal (WT), orta satırda mutant (M/M), alt satırda ise heterozigot (M/WT) alleller gösterilmektedir.

21
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p.H278Y (c. 832C→T)
Üst satırda normal (WT), orta satırda mutant (M/M), alt satırda ise heterozigot (M/WT) alleller gösterilmektedir.

OB: olfaktör
bulbus
Cx: korteks

Watanebe et al., 2009
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Mutation Taster
İnsan
Gine domuzu
Batı Avrupa kirpi
Keseli fare
Fil
Ağaç faresi
Büyük yarasa
Kirpi
Yaban faresi
Küçük lemur
Keseli sıçan
Ada tavşanı
Zebra ispinozu
Tavuk
Pençeli kurbağa
Sivri fare
Armadillo
Yeşil kertenkele
Zebra balığı
Japon balon balığı
Dikenli balık
Kirpi balığı
Japon balığı
Yunus
Küçük yarasa
Köpek
Bofa balığı
Kanguru
Ornitorenk
Tembel hayvan
Sincap
Maki

SIFT

PolyPhen-2

TÜBİTAK BİLGEM
YEREL EXOM VERİTABANI
1000 KİŞİ

www.igbam.bilgem.tubitak.gov.tr
Bekir ERGÜNER (BİLGEM-UEKAE)
bekir.erguner@tubitak.gov.tr
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Kemik Yaşının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ayhan Abacı
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Kemik Yaşı

Kemik Yaşının
Değerlendirilmesi

 Kemiklerin maturasyonunu
 Büyüme ve büyümedeki sapmaları değerlendirmek
için kullanılan bir yöntemdir

Doç.Dr.Ayhan Abacı
DEUTF Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

 Kemik yaşı kronolojik yaştan öte fizyolojik
maturasyonun iyi bir göstergesidir
 Fizyolojik maturite (olgunlaşma) = Biyolojik yaş

Ossifikasyon
• Primer Ossifikasyon (diyafiz)
• Sekonder Ossifikasyon (epifiz)
 Doğumda birçok epifiz ossifiye değildir
 Yaşla birlikte ossifikasyon artar.
 Doğumdan 2 ay öncesine kadar femur
epifizleri ossifiye değildir.

Enkondral kemik oluşumu

Kemik yaşı tayinini hangi durumlarda
tercih ediyoruz

Kemik yaşı ne işe yarar?

• Pubertal bozukluklarda

• Biyolojik yaş tayini için kullanılır (Birçok olguda,

• Boy kısalıklarının değerlendirilmesinde

kemik yaşı biyolojik yaş ile uyumludur).

• Sendromik hastalıkların tanısında
• Adli olaylarda yaş tayininde

• Kemik yaşı biyolojik yaştan birkaç yaş önde veya

• Nihai boyun hesaplanmasında

geride olabilir (Kabul edilebilir sapma: TYx0.2).
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KY-Nihai boyu öngörme

Pubertal bozukluklarda
1-Tanı kararında

• Mevcut boy ve kemik yaşına göre kazanılacak boyun
hesaplanmasını kapsar

• Erken puberte ve Puberte varyantlarını ayırt etmede
Kemik Yaşı
Santral puberte prekoksta > Prematür Telarşta

Predicted adult height

• Bunun için kız ve erkek olgular için belirlenmiş standartlar
kullanılmaktadır (Bayley-Pinneau tablosu)

• Adrenal patolojilerde veya erken maturasyonda
 Konjenital adrenal hiperplazide > Prematür
adrenarşta

• Bazı atipik büyüme ile giden durumlarda kemik yaşına göre boyu
öngörmek daha az güvenilirdir.
• Örneğin; SGA’lı çocuklarda kemik yaşına göre boyu öngörmek
hatalıdır.

 Pubertal gecikmelerde (konstitusyonel? Genetik
boy kısalıkların ayırıcı tanısında)

Pubertal bozukluklarda
2-Tedavi kararında

3-Klinik izlemde

• Hipogonadizm’de östrojen ve testosteron
tedavisinin başlanma zamanı

• Tedavi monitorizasyonunda
Büyüme hormon tedavisi

• Erken puberte tedavisinin başlanması
kararında

Puberte indüksiyonunda

• Erken puberte tedavisinin kesilmesi
kararında

Kemik yaşının değerlendirilmesi
• Radyolojik görüntülere dayalı referans
atlaslar kullanılarak epifizlerdeki olgunlaşma
indekslerindeki değişime dayanmaktadır.
• Bu amaçla üç yöntem kullanılmaktadır;
 Greulich-Pyle (GP) Atlası
hızlı ve daha basit bir yöntem
 Gilsanz-Ratib Atlası
 Tanner –Whitehouse (TW2)
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Greulich-Pyle Atlası

Kemik yaşı değerlendirme yöntemi

Gilsanz-Ratib

Greulich-Pyle Atlası
TW2-3

Tanner and Whitehouse

•

1931-1942 yılları arasında (ABD)

•

Farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuk alınarak (orta gelir düzeyi) oluşturulmuştur

•

1942’de yayınlandığından itibaren değişmeden kullanılmaktadır

•

Dr William Walter Greulich and Dr Sarah Idell Pyle 1956 revize etmişlerdir

•

İlk yıl- 3 ay aralarla,

•

1-5 yaşa kadar 6 ay aralarla,

•

5 yaştan sonra yıllık görüntüleri kaydedilmiş.

•

Doğumdan-18 yaş (kız), Doğumdan-19 yaş (erkek)

•

Değerlendirme sübjektif. Bireysel değerlendirme farklılıkları gösterebilmektedir.

•

Bu yöntem ile ortalama bir KY’nın değerlendirme süresi 2-5 dakikadır.

Tanner and Whitehouse
• Daha objektif [TW1 (1962),TW2 (1983, 2600 olgu),TW3 (2001)] bir
değerlendirme yöntemidir
• TW3---3000 erkek ve kız olguların radyolojik verisine dayanılarak
oluşturulmuştur (İngiltere)
• Kemi yaşı tayini bu yöntemde kemiklerin ossifikasyon merkezlerin
durumu skorlanarak değerlendirilmektedir.
• Komplike bir yöntemdir
• Değerlendirmek için zaman gerektirir
• Klinik pratikte nadir kullanılan bir yöntemdir.

20 tane kemiğin ossifikasyon
durumu değerlendirilmektedir
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TW2 ve TW3 farkı

Tanner-Whitehouse
Test

This suggests that the currently widely used
TW2 bone age may not reflect an accurate
skeletal maturity assessment of today's child
(particularly around the pubertal age range),
and we would advocate the use of the revised
TW3 version

http://vl.academicdirect.ro/medical_informatics/bone_age/v1.0/

http://boneage.co.uk/

Kemik Yaşı nasıl değerlendirilir
• Kemikteki değişiklikleri radyolojik (X-ray)
görüntüleme ile değerlendirilir.
• Kemik yaşı çocuğun kemik yapılarındaki
maturasyona göre ortalama yaşını öngörmek
için oluşturulmuş bir yöntemdir.

Kemik yaşı nasıl değerlendirilmelidir?
1. Infant dönemde: karpal kemikler ve radyal epifiz
2. Toddlers: Elin uzun kemiklerinde görülebilen epifiz sayısı
3. Prepuberte: Falanks epifizlerinin boyutu
4. Erken ve pubertenin ortası: Falanks epifizerin boyutu
5. Geç puberte: Epifyal füzyonun derecesi
6. Puberte sonrası: Radius ve ulna epifizlerinin füzyon
derecesi
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İnfant dönem

İnfant dönem
• Karpal, falanks, metakarpal, radius ve ulnanın
hiçbirinde epifiz hattı belirgin değildir.
• 3. ayda capitat ve hamatumda osifikasyon belirir
• 6. ayda en belirgin halini alır
• Kızlarda 10. ayda, erkeklerde 15-16. ayda
radiusun distalinde epifiz belirir

Erkek, 3 ay

6 ay

1 yaş, 3 ay

Toddlers
• Kız: 10 ay- 2 yaş
• Erkek: 14 ay-3 yaş

• Bu dönem, metakarpal ve falanks
epifizlerinin belirdiği (ossifiye) dönemdir.
• Karpal kemiklerin belirmediği ve sayıca
artmadığı dönemdir

Kız, 3 aylık

Erkek, 1 yaş 6 ay

6 aylık

1 yaş

2 yaş

3 yaş

Kız, 1 yaş 3 ay

Toddlers, Erkek: 14 ay-3 yaş

1 yaş 6 ay

Toddlers, Kız: 10 ay- 2 yaş
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2 yaş

Prepubertal dönem
• Kız cinsiyet:
2-7 yaş
• Erkek cinsiyet: 3-9 yaş
• Falanks ve metafizdeki epifizlerin
hacmi değerlendirilir.
• Epifizlerin enleri ve kalınlıkları
artar
• Karpal kemiklerden psiform dışında
tüm karpal ve ulna kemiklerin
epifizi belirir.

Kız, 2 yaş 6 ay

Kız, 3 yaş 6 ay

Kız, 5 yaş

Kız, 6 yaş 10

Erken puberte ve pubertenin ortası

Erken puberte ve pubertenin ortası
• Kız cinsiyet: 7-13 yaş
• Erkek cinsiyet 9-14 yaş
• Distal falanks ve orta
falanksların epifiz boyutları
değerlendirilir.
• Bu dönemde bu falanksların eni
metafizlerin eninden daha
büyüktür.

Erkek, 9 yaş

10 yaş

Geç puberte
• Kız cinsiyet: 13-15 yaş
• Erkek cinsiyet: 14-16 yaş
• Distal falankslardaki epifizlerin
füzyon derecesi değerlendirilir

Kız, 7 yaş 10 ay

10 yaş

11 yaş

• Karpal kemikler henüz erişkin
biçimini almamışlardır.

12 yaş
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12 yaş 6 ay

Erkek, 14 yaş
Kız,13 yaş

14 yaş

15 yaş

16 yaş

15 yaş

Puberte sonrası
• Kız cinsiyet: 15-17 yaş
• Erkek cinsiyet: 17-19 yaş
• Bu dönemde tüm karpal kemikler, metakarpal ve
falankslar gelişimini tamamlamıştır
• Bu aşamada ulna ve radiusun epifizlerin mayurasyonu
dikkate alınır.

Erkek, 16 yaş

Sol El Bilek Filmi
Bazı özel hastalıkların
tanısında destekleyici
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Erkek, 17 yaş

Kız, 15 yaş

Kız, 16 yaş

RİKETS

Sağlıklı

Turner sendromu

Hasta

Teşekkürler
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Oksolojik Değerlendirme
Doç. Dr. Ayhan Abacı

35

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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•
•

•

•

Yenidoğan

Haftalık (ağırlık artışı)

1- 6 aylık

Bir ay aralarla

6 ay - 2 yaş

Üç ay aralarla

2-6 yaş

Altı ay aralarla

6 yaş - erişkin

•
•
•

>2 yaş ayakta

• <2 yaş yatarak
• Nöromüsküler problemi olan çocuklar
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Yıllık

•
•
•
•
•
•

Kulaç Mesafesi

Kulaç-Boy farkı

•
•
•
•

Kızlarda <10-11 yaş
Erkeklerde <11-14 yaş
Kulaç mesafesi boydan küçüktür
Bu yaşlardan sonra;
Kızlarda >1,2 cm
Erkeklerde >5,3 cm

<2 yaş yatarak

Kulaç mesafesi boydan büyüktür

Ayakta duramayan CP’lerde boy ölçümü için kulaç mesafesi kullanılabilir
Kulaç=Boy±3,5 cm
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>2 yaş oturarak

•
•

•
•
•
•
•
•

Mikrosefali <-3 SDS veya <3p? -2SDS?

•

Makrosefali >+2SDS veya >97p
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http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/

•
•
•
•

http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/

•

•
•
•
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41

•
•

•

•

•

•
2

•
•
•
•
•

patolojiktir
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50p= 0 SDS
25p=-0,67 SDS
10p=-1,28 SDS
3p=-1,92 SDS

Büyüme Hız
Tablosu

•
•
•

•
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•
•
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•

•
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Boy Kısalığına Yaklaşım
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
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Büyüme hızı

Boy
cm

cm/yıl

Erkek
kız

Boy Kısalığına Yaklaşım
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

kız

Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji
Bilim Dalı

Yaş (yıl)

erkek

Yaş (yıl)

feyzad@istanbul.edu.tr

Büyüme eğrisi

BAHAR OKULU 2016

Aile “gen”

Boy Kısalığı

Beslenme

Psikolojik
ortam

Normal Varyant
veya İBK
• Ailevi
• Yapısal

Hormonlar

Kemik

Büyüme hızı eğrisi

Tüm
Sistemler

Patolojik 5-15%
Primer Nedenler

Sekonder Nedenler

Sendromlar
Turner, Noonan,
PWS, SHOX vd
SGA
İskelet Displazileri

Malnutrisyon-Bodurluk
Kronik Hastalık
Endokrin Nedenler
BHE, Hipotiroidi,
Kortizol fazlalığı
GH-IGF eksen
bozuklukları
Emosyonel Deprivasyon
Radyasyon

Mesaj 1:

1.aşama

Boy Kısalığı Tanımı

x Ölçümlerin doğru alınması
x Takvim yaşının hesaplanması (muayene tarihi-doğum tarihi)
x Ölçümlerin persantil eğrisine işaretlenmesi
x Anne-baba boy ölçümü ve persantil eğrisine işaretlenmesi
x Hedef boy hesaplanması
x SDS ( z skor) hesaplanması
X Varsa eski ölçümlerin değerlendirilmesi

x Boy ölçümünün < 3.persantil (< -2 SDS)
olması
x Boy ölçümünün < - 3 SDS olması : ağır boy
kısalığı
x Hedef boya göre kısa ( > 7 cm) olması
x Büyüme hızının düşük olması
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Boy kısalığına yaklaşımda
klinik değerlendirme

Boy kısalığına yaklaşımda
klinik değerlendirme

x Öykü ve özgeçmiş (II)
Süt çocukluğu ve çocukluk dönemi
beslenme
nöromotor gelişme
sistemik hastalık
ilaç kullanımı
MSS radyasyon, enfeksiyon, travma
psikososyal öykü
büyüme hızı
Anne-baba boy, puberte öyküsü ,aile
öyküsü

x Öykü ve özgeçmiş (I)
Doğum öncesi ve doğum öyküsü
Doğum tartısı ve gestasyon yaşı
Doğum şekli : makat, asfiksi
Yenidoğan dönemi :
hipoglisemi, uzamış sarılık
lenf ödem

x Fizik muayene (I)
a) Boy-tartı ilişkisi :Boya göre tartı(BT)
Vücut kitle indeksi (VKİ)
tartı  boy 
tartı  boy 
Kronik hastalık
Endokrin nedenler
Malnutriyon
Turner
Psikososyal

x Fizik muayene (II)
b) Baş çevresi
c) Vücut oranları (oturma yüksekliği boy
oranı veya alt-üst segment oranı; kulaç
uzunluğu)

Boya göre tartı: tartı/50.persantil boya uyan tartı
VKİ: tartı(kg)/boy(m)2

x Fizik muayene (III)

x Fizik muayene (IV)

c) Dismorfik bulgular

Zeka durumu
Sistemik hastalık bulguları
Orta hat defekti
Yağ dağılımı
Görme alanı ve gözdibi muayenesi
Mikropenis ve/veya inmemiş testis
Puberte muayenesi
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Boy kısalığına yaklaşımda
laboratuar değerlendirme
Öykü ve fizik muayene bulguları yönlendirir
1. Aşama
x Kemik yaşı
x Tam kan, idrar ve dışkı tetkiki, sedimentasyon hızı
x Üre, kreatinin, Na, K, Cl, ALT, AST, albumin
x Ca, P, AP
x T4, TSH
X Asit-baz durumu (0-3 yaş)
x Çöliak tarama ve IgA
x I6F-1
X Karyogram and FSH (<2yrs and >9 yrs)
(Turner)

Kemik yaş =

Kemik yaş <

Kronolojik yaş

Kronolojik yaş

Ailevi

Yapısal

IUBG

Kronik hastalık

İskelet displazisi*

Endokrin nedenler

Sendrom

Psikososyal

* KY yanıltıcı olabilir

Turner Sendromunda klinik özellikler
İskelet Sistemi
Boy kısalığı
Anormal üst/alt gövde oranı
Lenfatik obstrüksiyon
Kulaklarda rotasyon
Düşük ense çizgisi
Yele boyun
El ve ayaklarda ödem

Germ hücre defekti
İnfertitlite
Gonadal yetmezlik
Diğer
Duysal işitme kaybı
Kardiyovasküler anomaliler
Çoğul pigmente nevüsler
Renovasküler anomaliler
Birlikte olan durumlar
Karbonhidrat intoleransı
Hashimoto tiroiditi

Yüzde(%)
100
97
63
42
25
22

Yüzde(%)
99
96
50-90
55
44
39
40
34

Testler ne kadar gerekli?

İskelet Displazileri
• IBK (n=417) ve SGA (n=296)
• 50.9% iskelet grafileri
• SGA’ların %20.9’u ve IBK’nın %21.8’i iskelet
displazisi olarak tanı almış
• Hipokondroplazi (30.5% genetik tanılı)
Diskondrosteosis (61.5% genetik tanılı)

•
•
•
•
•
•
•

Flechtner I, Eur J Endocrinol 2014

Sevk edilen kısa çocuk n=1373
235 boy <3. persantil ; öykü ve FM normal
99% Normal varyant boy kısalığı
23% Ailevi BK, 41% Yapısal BK, 36% İBK
Yeni patoloji: 1.3%
Çöliak hastalığı (2) ve IGFR defekti
64.3% tüm testler yapılmış
Sisley S et al; J Ped 2013 ; 163: 1045-51
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BHE tanı kriterleri

Boy kısalığına yaklaşımda
laboratuar değerlendirme

BHE tanısı oksolojik bulgular ve en az 2 BH uyarı testinde düşük
BH yanıtı ile konur

2. Aşama
x İskelet grafileri (kemik displazisi)
x Zn, vb. (nutrisyonel)
x Kortizol (tartı artışı ve büyümede duraklama)
x Prolaktin (büyümede duraklama)
X BH Uyarı testleri (ötiroid iken)

Oksolojik Bulgular
Boyun ağır kısa olması ( < - 3 SD)
Boyun hedef boya göre kısa olması ( ~ 9- 10 cm veya 1.5 SD)
Boy <-2 SD
Büyüme hızı düşük ( hız <1 SD 1 yılda) veya >2 yaş
üzerinde boy SDS’de >0.5 düşme
Boy >-2 SD (boy kısalığı yok)
Hız /yıl <-2 SD veya veya hız /2yr <-1.5 SD
İntrakranial bulgular
Çoğul hipofiz hormon eksikliği bulguları
Diğer hastalıkların dışlanması

Consensus Report, GH and IGF Res,2000

21

BHE Tanı kriterleri
•

BHE Tanı kriteleri

IGF-1 < -2 SD

Yenidoğan Dönemi : Klinik bulguların olması

BH testleri
•

BH < 20ng/ml
BH < 7 ng/ml

IGF-1: -2 ve 0 SD ve oksolojik/klinik bulgular
BH testleri
ITT, Klonidin, L-Dopa, Glukagon, Arginin
Doruk BH: < 10ng/ml
< 7 ng/ml (IS 98/574)
Görüntüleme-sella ve beyin

Consensus Report, GH and IGF Res 2007
Binder G, JCEM 2010

1. hafta : 13.6 ± 5.6; 2. hafta 9.4 ± 4.1
3. hafta : 8.7 ± 3.2, 4. hafta 7.9 ± 5.6 ng/ml
Kurtoglu S, JPEM 2010

Consensus Report, GH and IGF Res,2007

Ne zaman uzmana sevk?

Ne zaman uzmana sevk?

Yaş < 3 yaş

Yaş ≥ 3 yaş

Boy SDS

Boy SDS
< -2.5 SDS

< -3 SDS

<-2 SDS

<-2.5 SDS tekrarlayan
SGA
Psikososyal
SEVK

Oran
bozukluğu
Dismorfik

Hedef
boya göre
geri

SEVK
Grote FK, 2007
Grote FK, 2007
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ΔBoy
SDS <-1

Büyümenin İzlenmesi Hangi
Sıklıkta Yapılsın ?

Büyüme hızının düşük olması
x Büyüme hızı eğrilerinde < 25.persantil
x Büyüme hızı SDS < - 0.8
x Mutlak değerlerin düşük olması

• Doğum

15.gün, ilk 6 ayda,
1-2 ayda bir
• 6 – 24 ay
3 ayda bir
• 2 – 5 yaş
6 – 12 ayda bir
• 5 yaştan sonra 1 – 2 yılda bir

1-2 y < 10 cm/yıl
2-4 y < 7 cm/yıl
4 y – ergenlik < 5 cm/yıl

x < 2 y : boy eğrisinde 2 band düşmesi

• Okul başlamasında tek bir tarama:
1/545- 1/793 yeni vaka
Fayter D, 2007

> 2 y : boy eğrisinde 1 band düşmesi

Ailevi boy
kısalığı

Yapısal boy
kısalığı

x Ailede kısalık
x Büyüme hızı

x 3- 5 y’da başlar
x Puberteye kadar

normal

3.pers. altı

x Kemik yaşı normal
x Nihai boy hedef

x Puberte geç
x Kemik yaşı geri
x Nihai boy hedef

boya uygun

boya uygun

Turner Sendromu

BH Eksikliği

x 1/2500
x Boy kısa - TEK BULGU
x Diğer bulgular
x IUBG
x Süt çocukluğundan

Boy Kısa
Büyüme hızı düşük
Boy geriliği < tartı geriliği
Kemik yaşı geri

itibaren yavaş büyüme

x Puberte yok/pubertal
hızlanma yok

x Kemik yaşı normal/az
geri

x Nihai boy ~140-145
cm
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Monojenik Boy Kısalığı düşündüren
bulgular

SHOX eksikliği
•
•
•
•
•
•

Sıklık: 1/2500
Leri Weill sendromu (LWS) (%50-90)
İdyopatik boy kısalığı (İBK) %2-15 Binder G, HRP,2011
Klinik: Ağır mezomelik kısalık……hafif dismorfi
Orantısız boy kısalığı
Son boy SDS: -5.5-0.1

Ağır BHE
ÇHHE
BH Duyarsızlığı
SGA (büyümede yakalama olmayan)
Dismorfik bulgular
İskelet displazi varlığı
Zekada düşüklük
Mikrosefali
Boy < -3SD
Erken başlama
Aile ve/veya akrabalık öyküsü
Çok düşük IGF1 düzeyleri
Dauber A, JCEM,2014

Özet
Boy kısalığı ve büyüme:
yaklaşım

Yaklaşım: 1

Yaklaşım: 2

• Boyu hemen 3. persantil altında olanların
normal varyant olma olasılığı sıktır
• Kemik yaşının değerlendirmesi çocuğun
kalan boy prognozunu gösterme açısından
değerlidir
• Boyu kısa çocukda KY, kron yaşa eş ise
prognoz kötü
KY’nın çok geri olması: hipotiroidiyi gösterir

• Vücut oranlarının değerlendirmesi ve
izlemi: hipokondroplazi için önemli
• TS her kısa kız çocuğunda(boy kısalığı
başka nedenle açıklanmıyorsa):
düşünülmeli
• İPUÇLARI DİKKAT!
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Yaklaşım: 3

Yaklaşım: 4

• Malnutrisyon ve bodurluk akılda tutulmalı
• Kronik hastalıklarda ilk bulgu boy
kısalığı/büyümede duraklama olabilir
• Hipotiroidide ve BH eksikliğinde ve
endokrin nedenli boy kısalıklarında tartı
boya göre iyidir
• Psikososyal öykü unutma!

• Büyüme hızının izlemi çok önemli:
• Bazı tanılar izlemde konabilir!
• 2 yaş ve ergelik arası çocuk hangi eğri
üzerinde ise o eğride devam eder

Yaklaşım 5: Puberte

Yaklaşım 6: Laboratuar tetkikleri

• Peripubertal dönemde boy ve puberte
birlikte değerlendirilir
• Kızlarda büyüme hızı doruğu M2’de,
erkeklerde Genital evre 3-4’de olur
• Menarş her zaman büyümenin yavaşladığı dönemde olur

• Öykü ve fizik muayene tetkiklerin önceliğini
belirler
• Herhangi bir ipucu yoksa ilk aşama tetkikleri
istenir
• Bazal BH faydasızdır ancak IGF-1 ve IGFBP-3
yararlı olabilir: <-2SD BH eksikliği lehine (%75)
• IGF-1 ve IGFBP-3: hipotiroidi, malnutrisyon ve
karaciğer hastalıklarında düşük

Yaklaşım: 7
• Öykü ve fizik muayenenin tanıya yardımcı
olmadığı durumlarda
Sessiz nedenler arasında:
•
Crohn hastalığı
•
Böbrek hastalığı (renal tubuler asidoz gibi)
•
Turner sendromu
•
Büyüme hormonu eksikliği
akla getirilmelidir
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Boy Kısalığına Yaklaşım
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
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Boy Kısalığı
Normal Varyant
veya İBK
• Ailevi
• Yapısal

Boy Kısalığının Tedavisi
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

Patolojik 5-15%

Primer Nedenler

Sekonder Nedenler

Sendromlar
Turner, Noonan,
PWS, SHOX vd
SGA
İskelet Displazileri

MalnutrisyonBodurluk
Kronik hastalıklar
Endokrin Nedenler
BHE, Hipotiroidi,
Kortizol fazlalığı
BH-IGF eksen
bozuklukları
Psikososyal
Glukokortikoid tedavi
Radyasyon

feyzad@istanbul.edu.tr
Bahar Okulu, 2016

BOY KISALIĞINDA Tedavi
Boy Kısalığı Tedavisi

• Yapısal Boy kısalığı ve ergenlik gecikmesi
Testosteron esterler im 50-100mg/ay x 3-6 ay

Altta yatan patolojiye
bağlı

• BH duyarsızlığı
rIGF tedavisi
Nihai boy verileri tam tatmin edici değil
Bang P, HRP,2015

Wit JM, Best Prac Res Clin Endo Metab 2015

BOY KISALIĞINDA
Tedavi
• Akondroplazide
Cerrahi uzatma
BH (??)
CNP analogue
FGFR3 Tyrosine kinase inh
Bouali H, PER,2015

Wit JM, Best Prac Res Clin Endo Metab 2015
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BH tedavi indikasyonları ve dozları
,
FDA (µg/kg/g)
EU (µg/kg/g) ve Türkiye
Tanı
BH
eksikliği

23-43

25-35

Turner Sendromu

47-67

45-50

SGA

67-69

35

KBY

50

45-50

İdyopatik Boy Kısalığı

43-67

---

Noonan sendromu

66

---

PWS

34-50
0.5 mg/m2 -- 1 mg/m2

35

SHOX

50

50

BHE tanı kriterleri

BH Eksikliği (BHE)

BHE tanısı oksolojik bulgular ve en az 2 BH uyarı testinde düşük
BH yanıtı ile konur

Çocukluk Çağında BHE
Etyolojisi 1

Oksolojik Bulgular
Genetik
• Hipofiz bezinin
gelişmesi ve işlevinde
bozukluklar

•
•
•
•
•
•

Hipofiz tümörleri
Kraniyofaringioma
Travma
İnfeksiyon
İnflamasyon
Radyasyon

• Çocukluk çağında büyüme hızının düşük olması BHE için en önemli gösterge
• BHE gösterilmiş hastalarda BH tedavisinin etkinliği gösterilmiştir
• Prevalans çalışmaları az sayıda
–

Okul yaş çocuklarında 1:4000

Boyun ağır kısa olması ( < - 3 SD)
Boyun hedef boya göre kısa olması ( ~ 9- 10 cm veya 1.5 SD)
Boy <-2 SD
Büyüme hızı düşük ( hız <1 SD 1 yılda) veya >2 yaş
üzerinde boy SDS’de >0.5 düşme
Boy >-2 SD (boy kısalığı yok)
Hız /yıl <-2 SD veya veya hız /2yr <-1.5 SD

İdyopatik

Edinsel

İntrakranial bulgular
Çoğul hipofiz hormon eksikliği bulguları
Diğer hastalıkların dışlanması

2

3

4

Consensus Report, GH and IGF Res,2000
1. Vance ML, Mauras N. N Engl J Med. 1999;341:1206-1216.
2. Gharib H et al. Endocr Pract. 2003;9(1):64-76.
3. Haider Z, Edmondson JW. In: Eugster E, ed. Developmental Endocrinology: From Research to Clinical Practice.
Totowa, NJ: Humana Press;2002:105-120.
4. Lindsay R et al. J Pediatr. 1994;125:29-35.

9

10

BHE Tanı kriterleri

BHE Tanı kriteleri

• IGF-1 < -2 SD

Yenidoğan Dönemi : Klinik bulguların olması

BH testleri

BH < 20ng/ml
BH < 7 ng/ml

• IGF-1: -2 ve 0 SD ve oksolojik/klinik bulgular
BH testleri
ITT, Klonidin, L-Dopa, Glukagon, Arginin
Doruk BH: < 10ng/ml
< 7 ng/ml (IS 98/574)
Görüntüleme-sella ve beyin

Consensus Report, GH and IGF Res 2007
Binder G, JCEM 2010

1. hafta : 13.6 ± 5.6; 2. hafta 9.4 ± 4.1
3. hafta : 8.7 ± 3.2, 4. hafta 7.9 ± 5.6 ng/ml
Kurtoglu S, JPEM 2010

Consensus Report, GH and IGF Res,2007
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Peripübertal
Çocuklar

Cins steroid uyarısı

BH Tedavisinde HEDEF

Erkek

Yaş
<13.5-14

Yaş
>13.5-14

Uyarısız

Uyarılı

Kız

Uyarısız

Yaş
<11.5-12

Yaş
>11.5-12

Uyarısız

Uyarılı

Büyümede yakalama: genetik eğrisine varma
İdame: persantilde devam etme
Puberte: normal zamanlama ve büyüme
Erişkine Geçiş: Hedef Boya ulaşma

Uyarısız

µg/m2/gün 2

Uyarı için kızlarda etinil östradiol 40
dozda 2-3 gün;
erkeklerde testosteron enantat, 100 mg IM testten7-10 gün önce bir kez
yapılabilir

Albertson Wikland, Horm Res 2002

İzole İdiyopatik BHE ve ÇHHE Vakalarında
Boy SDS
Idiopathic Isolated GHD

BH tedavisine yanıtı etkileyen etkenler

Idiopathic MPHD
Hedef boy- nihai boy
SDS
-0.3 (-2.1 to 1.2)*

Height SDS

Height SDS

Hedef boy-nihai boy
SDS
0.0 (-1.5 to 1.2)

•
•
•
•
•
•
•

GH
Start

1yr

Pub

NAH

GH
Start

1yr

Pub

BH enjeksiyon sıklığı
Tedaviye başlama yaşı
BH testinde doruk değer
Hedef boy
BH tedavi dozu
Tedavi süresi
Ergenlik öncesi kazanılan boy

NAH

Darendeliler F, Lindberg A, Wilton P. Horm Res Paediatr. 2011 : 42-6

BH reseptör direnci

BH tedavisine yanıtı etkileyen
etkenler
BH Tedavisine 1. yıl yanıtı
1. yıl Δ boy SDS≥=0.5= 1 SD kazanç nihai boyda

B
H
S
A
L
I
N
ı
M
ı

Uyum

BH eksikliği

Ranke et al, GH IGF Research 2009
Ross J et al 2011
Hughes I, Clin Endo 2011

IBK
BH duyarlılığı
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Sonuçlar

BH kullanan naiv hastalar, n=217 (114E, 103K), 6 merkez
12 ay izlem
Uyum kriterleri: %0 çok iyi; < %5 iyi; %5-10 orta; > %10 kötü
Tanı:

BHE %85.3
TS
%7.4
Diğer
BH Tedavi başlama yaşı: 11.1 ±3.1 yıl
Tedavinin ilk 3 ayında uyum %87.6 vakada çok iyi idi. %8.3 iyi, %1.4 orta, %2.8
kötü idi.

Sonuçlar

BH Tedavisinde HEDEF
• Bireysel olarak kişinin yanıt düzeyini göz önüne alan
uygun bir dozda verilen BH tedavisi
Etkili büyüme (Yarar)
Güvenirlik
(Risk)
Kaynak
(Maliyet)
açısından uygun olacak

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ tedavi

UZUN ETKİLİ BH preperatları ufukta !

BH TEDAVİSİNE BAŞLAMA ve UYGULAMA

BH TEDAVİSİNE BAŞLAMA ve UYGULAMA

• Genel olarak tanı konar konmaz

Yanıt için en iyi parametreler Büyüme hızı (cm/yıl) veya SDS ve Boy SDS (Δ Boy
SDS)
Sıklık: İlk yıl 3-6 ayda bir, daha sonra 6-12 ayda bir

• Hipotalamo–hipofız dışı tümörlerde ve ALL tedavi bitiminden
en az iki yıl sonra BH tedavisine başlanabilir.

•BH tedavi kesilmesi: Büyüme hızı <2cm veya KY <14(K); <16(E)

• Kraniyofaringiomada tümör kontrol altına alındığında BH
tedavisi başlanabilir.
BH

önerilen uygun doz aralığında , günlük akşamları ve sc uygulanır
µg/kg/gün ( ağırlık çok fazla veya az ise ve küçük çocuklarda m2 başına)

•Diğer eksik hormonların yerine konması

Bang P et al, Clin Endo 2012; 77:169-181; Rosenthal S et al. Pediatr
Endocrinol Rev 2007; 4: 257-68; Cook DM, Rose SR. Pituitary, 2012
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Büyüme Yanıtı

Öneri: Doz ve İzlem
BH tedavisi tanıya
göre önerilen dozda
başla

Yetersiz yanıt
• 1 yılda Δ boy SDS < 0.5
•Büyüme hızı veya Δ boy SDS <-1 SD
göre eğrilerde/tablolarda)

Uyum
Yetersiz

Bang P, HRP 2011; 75: 335-45; Ranke M, JCEM 2010; 95: 1229-37

Eğitim

Büyüme yanıtı izle: Yanıta
göre: Tedavi KES /DEVAM

• BH Dozunu fizyolojik aralıkta artırmak nihai boyu etkilemiyor
Coelho R et al Horm Res 2008; 70: 85-8 (50 µg/kg/day)
Darendeliler F et al; JPEM 2005;10:949-54 (40 µg/kg/day)

IGF-1 SDS
Uyum

Eğitim

TANI Tekrar değerlendir

• Pubertede BH dozunu artırarak nihai boyu artırma yaklaşımı
tartışmalı

ERKEN YANIT
Büyüme yanıtı
Uyum, doz, teknik vb
IGF-1 SDS

1. Yıl yanıtı yetersiz

Yetersiz

Yeterli/
Sorun saptanamadı

DOZ Artır
Önerilen maks doz
IGF1 izle
IGF1>2.5 SD ise doz azalt

Pubertede BH tedavisi

Öneri: Doz ve İzlem
3-6 ay

ERKEN YANIT
Büyüme yanıtı
Uyum, doz, teknik vb
IGF-1 SDS

1. Yıl yanıtı yetersiz

(tanıya

1 yılda Δ boy SDS
<0.4 (tam BH eksikliği: BH pik <5 ng/ml)
<0.3 (kısmi BH eksikliği: BH pik 5-10ng/ml, SGA, TS)

BH tedavisi tanıya
göre önerilen dozda
başla

3-6 ay

• Yüksek BH dozu (100 µg/kg/gün) nihai boyda 5.7 cm fark
yaratmış

<-1SDS ise DOZ %40artır
0 ve -1: DOZ %20 artır
0-2 SDS ise aynen devam
IGF1>2.0 SD ise doz %20
azalt

Yeterli/
Sorun saptanamadı

n=22 , 3 yıl tedavi

Mauras N, JCEM 2000; 85; 3653-60

1 yıl Büyüme yanıtı
değerlendir

TANI Tekrar değerlendir

Pubertede BH tedavisi

Pubertede BH tedavisi

GnRHa + BH tedavisi

• BH dozunu ergenlik evresine göre 42µg/kg/g’den 85
µg/kg/g’e artırma
n= 39, 3 yıl

3.6 cm fark

• BHE ve erken puberte : BH ve GnRH a
Adan L, JCEM 1997; Thomas BC, HR 1993; Cara JF , J Ped 1992

Riddick L, JPEM 2009; 22 : 623-8

• BHE ve normal zamanlı puberte :
Eğer ÖNB puberte başında düşükse
BH ve GnRHa tedavisi sonuçları değişken
2cm - 6-8 cm

• RKÇ, 111 İBHE olan çocuk; BH dozu 67 vs 33 µg/kg/gün
NB SDS -0.84 vs -1.25; Kazanç 0.8 vs 0.4
Albertson Wikland K, HRP 2014

Mericq MV, JCEM 2000; Saggase D, JCEM 2001; Wit JM, Best Pract Res Clin Endo Metab
2015
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Pubertede BH tedavisi

Pubertede BH tedavisi

BH + GnRH

• BH ve GnRHa rutin önerilmemekte

• SGA’da eğer ÖNB puberte başında düşükse
(<140cm) Yararlı etki
NB-Hedef Boy SDS -0.9 to -1.3 SD

Carel JC , Pediatrics 2009; 123: e752-62

• BH ve Aromataz inhibitorleri
Kanıt yeterli değil

Lem AJ, JCEM, 2012

McGrath N, O’Grady MJ
Cochrane database, 2015

Wit JM, Best Prac Res Clin Endo Metab 2015

SHOX eksikliği

TEDAVİ SIRASINDA KLİNİK İZLEM
• 3-6 aylık aralıklarla

•
•
•
•

– tartı, boy, vücut oranları ölçümleri yapılmalı

Sıklık: 1/2500
Klinik: Ağır mezomelik kısalık……hafif dismorfi
Orantısız boy kısalığı
Son boy SDS: -5.5-0.1

• vücut oranları özellikle spinal radyasyonda
• baş çevresi (özellikle < 5 yaş çocuklarda)

– klinik bulgular ve püberte durumu

• BH tedavisi (50 g/kg/gün) etkinliği:

• Boy uzunluğunun SDS olarak ifade edilmesi
gerekir.
• 3-6 aylık aralıklarla büyüme hızının izlenmesi ve
6-12 ay ara ile vücut ağırlığına göre gerektiğinde
doz ayarlanması yapılmalıdır.

RKÇ’da ilk 2 yılda anlamlı artış (+7cm) Blum WF, JCEM 2007
Nihai boy kazancı 1.34 SD
Blum WF, HR 2013
• BH tedavisi güvenirliği: iyi

TEDAVİ SIRASINDA
LABORATUVAR İZLEMİ

ÇOĞUL HORMON EKSİKLİKLERİNDE DİĞER
HORMONLARIN YERİNE KONMASI

İzlemde :
• Kemik yaşı (1-2 yılda bir )
• IGF-1, IGFBP-3 (0., 6., 12. ay ve daha sonra yılda bir )*

• Prepübertal büyüme yanıtı iyi ise cins steroidi
tedavisine uygun kronolojik yaşta (kız: 10-12, erkek:
12-14 yaş) başlanır.
• Tedaviye geç başlanmışsa ve BH’ye büyüme yanıtı iyi
ise cins steroidi tedavisi geciktirilebilir (kız: 13-14,
erkek: 14-15 yaş). Bu tedavi sırasında Ca ve D vit
desteği verilir.
• Diğer hormon eksiklikleri varsa uygun dozlarda
yerine koyma tedavisi yapılır.

• sT4 ve TSH (yılda bir )
• Diyabete eğilimli kişilerde glükoz ve insülin düzeyleri
• Tüm hastalarda kortizol eksikliğinin klinik bulgularına
dikkat etmek gerekir.
* Tedavinin 1.yılında IGF-I’in + 2

SDS’yi geçebilir
İlk 2 yıldan sonra IGF-I + 2 SD üzerinde ise BH dozunu azaltmak gerekir.
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Büyüme Hormon Tedavisi
(Turner Sendromu, SGA, PWS)
Prof. Dr. Feyza Darendeliler

62

BH tedavi indikasyonları ve dozları
FDA (µg/kg/g),
EU (µg/kg/g) ve Türkiye
Tanı

Büyüme Hormon Tedavisi

BH
eksikliği

(Turner Sendromu, SGA, PWS)
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
feyzad@istanbul.edu.tr

23-43

25-35

Turner Sendromu

47-67

45-50

SGA

67-69

35

KBY

50

45-50

İdyopatik Boy Kısalığı

43-67

---

Noonan sendromu

66

---

PWS

34-50
0.5 mg/m2 -- 1 mg/m2

35

SHOX

50

50

BAHAR Okulu 2016

Turner Sendromu (TS)

Turner Sendromunda Tanı
•
•
•
•

• Sıklık: 1/2000-2500 canlı kız doğum
• Karakteristik fiziksel özellikler ve ikinci cins kromozomunun tam
veya kısmi kaybı , mozaizm ile birlikte veya değil
• %50-60 45X karyotip

%15
%21
%26
%38

yenidoğan
çocukluk
ergenlik
erişkin
Savendahl L, J Ped 2000
Grovholt CH, Nature Clin Pract, 2005

Turner Sendromu
(TS)

Turner Sendromu

Boy kısalığı nedenleri
• Serbest IGF-1 düşük
• IGFBP-3 proteolizi artmış
• IGF-1 direnci
E2 azlığı
• SHOX (Xp)

Son boy ~20cm kısa

1 SD

(short stature homeobox containing gene)
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TS’de BH tedavisinin hedefleri

143.3 cm

• Boyu yaşa göre normale getirmek en erken
zamanda
• Pubertenin normal zamanda gelişmesini
sağlamak
• Normal erişkin boya ulaşmak

Boy (cm)

141.6 ±7.0 cm
Bereket A et al Turk J Pediatr
50:415417.

842 olgu
(1984-2014)

Height percentiles of
Turkish Turner syndrome
girls
J Clin Res Pediatr Endocrinol.
2015 Sep; 7(3): 183–191

Yaşlar

TS’de BH tedavisi: Etkinlik

TS’de BH Dozu

• Doz: 45-54 g/kg/gün
• RKÇ: 4

• EU: 45-50 g/kg/gün

•

• USA: 47-67 g/kg/gün

Cochrane veritabanı,2009; Baxter L et al

•

N=365, 1 yıl kazanç

3 çalışma: Son boy kazancı: 5.0 - 8.4cm

RosenfeldRG J Pediatr 1998; Chernausek SD JCEM 2000 (tarihsel
kontrol); Quigley CA 2002 (plasebo 18 ay)

• 1 çalışma:

148 ± 6 cm Tedavi alan
(n=61)
141 ± 5 cm Tedavi almayan (n=43)
Fark 7cm (%95 güven aralığı 6-8cm)
Stephure DK JCEM 2005 (tedavisiz kontrol son boya kadar)

TS’de BH Tedavisinin etkinliği:
Nihai boy
N=60

Yaş (yıl)

BH Dozu
(µg/kg/g)

Nihai Boy
(cm)

Boy
kazancı
(cm)

IGF-1 SD

Grup A
(n=19)

6.5 ±1.9

45

157.6±6.5

11.9±3.6

1.9±0.8

Grup B
(n=20)

6.9 ±2.3

67

162.9±6.1

15.7±3.5

2.5±0.9

Grup C
(n=21)

6.5 ±2.4

90

163.6± 6.0

16.9± 5.2

2.7±0.9

Estrogen 12.7 yaşında eklenmiş
BH tedavi süresi 8 yıl
~%83 kız normal nihai boya ulaşmış

TS’de BH tedavisi ile son boy

Ranke,Lindberg,Longas, Darendeliler, Albertsson-Wikland, Dunger et al Ped Res 2006

Van Pareren YK et al JCEM2003
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TS’da BH tedavisi ile nihai boy
•
•
•
•
•

Büyüme yanıtını etkileyen faktörler

23 Çalışma
N= 33- 5220
BH tedavi süresi: 3.7-8.7 yıl
BH Dozu: 30-90 µg/kg/g (çoğunluk 45-50 µg/kg/g)
Nihai Boy: 145.2- 162cm

Tedaviye başlama yaşı, boy SDS, BH dozu, injeksiyon
sayısı, hedef boy, ağırlık, tedavinin 1. yıl yanıtı
BH tedavi süresi, prepubertal tedavi süresi

Gawlick A EJE, 2014

Ranke et al, GH IGF Research 2009
Ross J et al 2011
Hughes I, Clin Endo 2011

• Nihai Boy < -2SD: %17 - %64

TS’de BH Tedavi etkinliği

TS’de BH Tedavi etkinliği

Toddler Turner Study
n=88 BH veya tedavisiz
Yaş: 9 ay- 4 yaş (ort. 2 yaş )
BH Dozu: 50µg/kg/g
Δboy SDS/2 yıl 1.1 SD BH grubunda vs -0.5 tedavisiz grupta

Öneri: BH tedavisine büyüme
yavaşladığında başla

Davenport ML, HR,2010

French Collaborative Young Turner Study Group

n= 61 tarihsel grupla karşılaştırma
Yaş: < 4 yaş (ort. 2.6 yıl)
BH Dozu: 35 ve 50 µg/kg/d
4 yıl sonra Δ boy SDS 1.0

The TS Study Group Consensus Group
Bondy CA, JCEM 2007

Linglart A et al, EJE 2011

Ulusal KIGS Veritanabı sonuçları 2005: Turner
Sendromu
BH tedavisi başlangıcında değerler

TS’de BH tedavisi: Etkinlik

(median ve 10. / 90. persantil)

Bireysel yanıtta değişkenlik !
Prepubertal dönemde büyüme önemli

Turner Sendromu (n=70)
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Mar;7(1):27-36. doi: 10.4274/jcrpe.1771.
Turner syndrome and associated problems in Turkish children:
a multicenter study
Tanı yaşı: 10.2±4.4 yıl

Yaş (yıl)

12.5(7.1/15.6)

Boy SDS

-3.8(-5.3/-2.6)

Boy – Hedef boy SDS

-2.9(-4.3/-1.2)

Doz (µg/kg/g)

32(22- 45)

Darendeiler F. Çocuk Dergisi. 2005; 5(1): 21-26
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Ulusal Turner Sendrom Anketi, 2003
Tanı
TOTAL , n
(%)

Düzenli izlem BH tedavisi

367

209
(57%)

116
(32%)

İstanbul Tıp

75

15

Göztepe SSK

40

18

SSK Ankara Çocuk

63

45

Ege Tıp

41

31

Tepecik SSK

40

26

Erciyes Tıp

17

17

9 Eylül Tıp

21

Çukurova Tıp

Düzenli BH
tedavisi

TS: geç tanının zorlukları

BH tedavi
almamama

83
(72%)

206
(56%)

22

11

18

20

15

20

0

0

63

24

16

17

10

10

4

2

8

6

3

15

16

8

2

2

12

Akdeniz Tıp
Gazi Tıp

20
15

10
13

11
1

9
1

9
14

Ankara Tıp

13

12

12

12

1

Atatürk Tıp

1

1

1

Marmara Tıp

5

5

3

TS’de > 10 yaş üzeri BH başlananlarda nihai boy
n

Yaş (yıl)

Tedavi
süresi
(yıl)

Boy
kazancı
(cm)

136

12.9

4.2

4.3

30

86

14.9

2.0

4.6

11.6

NCGS

Reiter et al 2001

5

47

11.7

6.5

6.5

9.9

+Ox

Stahnke et al
2002

74

14.3

3.7

6.3

54

13.2

5.0

5.8

Darendeliler 0F et al, JCRPE 2016
(basımda)
2

KY
(yıl)

Yorum

Ref

Van den Broek
et al 1999

Massa et al
2003
10.8

German
KIGS

Bettendorf M
et al 2013

Lee MC et al Lancet 2014

2

TS’de Plasebo kontrollü çalışmalarda BH + Ox
tedavi sonuçları

TS’de BH Tedavi etkinliği

Dutch study
Menke et al., 2010

US study
Zeger et al., 2011

UK study
Gault et al., 2011

2-16
<12

10-15
≤12

7-13
Open epiphysis

Study design
PI/Ox dose, mg/kg/day
Max Ox dose, mg/day
Min age of starting Ox,
yr

PI vs.0.03 vs.0.06
3.75
8

PI vs. 0.06
3.75
10

PI vs. 0.05
2.5
9

GH dose

46 µg/kg/day

50 µg/kg/day

49 µg/kg/day

Start estrogen therapy

From the age of 12 years
onwards

After 2 years (12-17
years) of treatment
with Ox

Randomized starting at
12 or 14 years

Estrogen therapy, oral

17ß-Estradiol: 1st and 2nd
years 5 µg/kg/day ; 3rd year
10 µg/kg/day or
EE2: 1st and 2nd years 50
ng/kg/day; 3rd year 100
ng/kg/day

EE2: 50 ng/kg/day
during year 3 and
100 ng/kg/day
during year 4

EE2: year 1, 2 µg/day;
year 2, 4 µg/day ; year
3, 4 months each of 6,
8, and 10 µg/day

Inclusion criteria
Age, years
Bone age, years

TS’de > 9 yaş ise ve ya ağır boy kısalığı varsa
BH+Oxandrolon < 0.05 mg/kg/gün
Bondy CA, JCEM 2007

Sas TCJ Horm Res Ped 2014

TS’de Plasebo kontrollü çalışmalarda BH + Ox tedavi
sonuçları
Dutch study
Menke et al, 2010

US study
Zeger et al., 2011

TS’de BH Tedavi etkinliği

UK study
Gault et al., 2011

PI/Ox

PI

0.03

0.06

PI

0.06

PI

0.05

Number

42

42

36

20

21

43

39

Age of starting GH, yrs

9.4

8.5

9.1

12.0

11.9

7.1

7.2

Age of starting Ox, yrs

10.9

10.2

10.2

12.0

11.9

10.6

10.8

Height SDS at start GH

-3.0

-3.0

-2.9

-2.9

-3.1

NA

NA

Adult height, cm

155.6

156.7

156.5

150.5

152.6

149.6

154.2

Height increase from
baseline, cm

25.5

29.3

28.3

22.2

26.2

23.6

26.1

TS’de Plasebo kontrollü çalışmalarda BH + Ox tedavi
sonuçları
BH+ Oxandrolone >8 yaş ve çok kısa ise
Ox’nun nihai boya etkisi 2.3 and 4.6 cm
Ox Dozu : 0.03-0.05 mg/kg/d (max 2.5 mg)
Sas TCJ Horm Res Ped 2014

Ox’nun Nihai boya etkisi 2.3 - 4.6 cm
Ox başlama yaşı > 8yaş
Ox dozu : 0.03-0.05 mg/kg/gün (max 2.5 mg)
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BH tedavisinin diğer etkileri
Ox büyüme hızını
artırıyor
KY üzerine etki yok

•
•

Vücut oranlarını düzeltme
Diastolik kan basıncında düşme

•
•
•

Dislipidemide düzelme
Bannink EM HR 2009
Insulin direncinde düzelme
Wooten N, JCEM 2008
Kardiyak işevlerde olumsuz etki yok

Bannink EM HR 2009

Bondy CA JCEM 2006

KMY pozitif/etki yok

Sas T, Ped Res 2001
Aycan Z , Clin Endo, 2008
Bakalov VK JCEM 2004

Perry RJ et al Horm Res Ped 2014

TS’de BH Tedavi etkinliği : ergenlik ne
zaman başlamalı?

TS’de BH Tedavi etkinliği : ergenlik ne
zaman başlamalı?
1. Estrogen 12 veya 15 yaş (n=60) + BH
NB kazancı

5.1± 3.6 cm(erken) vs 8.4 ±4.3 cm(geç)
Chernausek SD JCEM 2000

2. Estrogen 12 vs 14 yaş (2µg/g) (n=92) + BH

Erken veya geç?

NB kazancı

+3.8 cm geç başlayanda
Gault EJ et al , BMJ 2011

3. Estrogen (25ng/kg/g) 8 yaşda vs estrojen tedavisiz (n=232) + BH
NB
149.1±6.0 vs 150.4±6.0cm
Quigley et al, JCEM 2002

TS’de BH Tedavi etkinliği : ergenlik ne
zaman başlamalı?

Ultra düşük doz estrojen ve BH: RKÇ
ve Nihai boy

Düşük Doz estrogen ~ 12 yaş

• n= 149 TS,
• n=91 NB

Rosenfield RL JCEM 2005

BH ve estrogenin sinerjistik etkisi
Estrogenin fiğer faydalı etkileri:
Davranış, kognitif işlevler, kemik sağlığı, uterus hipoplazisi, cinsel
işlev

• Plasebo injeksiyon, plasebo
oral
• Oral E2, plasebo injeksyon
• BH injeksyon, oral plasebo
• BH injeksyon ve oral E2

Uterus hipoplazi: Standart E2 tedavisi özellikle geç başlanırsa %
30-50 vakada görülür
Paterson WF 2002, Snajderova M 2003, Doerr H 2005

Ross JL et al; NEJM 2011
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BH: 0.1 mg/kg/injeksyon
x3/ht ( 5-12.5 yaş, ort 9)
E2 25ng/kg/g 5-8 yaş
50 ng/kg/g 8-12yaş
100 ng/kg/g >12 yaş
(yerine koyma)
Giderek artan dozda kullanma

Ultra düşük doz E2 ile puberte
Oral plasebo
(n=62)

Ultra Düşük doz
E2(n=61)

Yaş

7.2

7.9

KY

6.0

6.8

12.6

11.1

B2den menarşa süre

2.2

3.3

Menarş yaşı

15.0

15.0

B2 yaşı

Nihai Boy
Plasebo inj., plasebo oral
Oral E2, plasebo inj.
BH inj., oral plasebo
BH inj.ve oral E2

144 cm
140 cm
147 cm
149 cm

Ultra düşük doz E2 grubunda ergenlik erken
ve yavaş
Ultra düşük doz E2 çocukluk döneminde
başlanabilir

Ross JL et al; NEJM 2011

Quigley CA, JCEM 2014

Ultra düşük doz E2 grubunda
ergenlik

E2 verilme yolları
• Oral transdermale göre kötü

• E2 dozu azaltılan hasta (%)
Pl (n=62)
Düşük E2 (n=61)
• 5-8y (25ng/kg/g) 10
26
• 8-12y (50ng/kg/g)
31
54
p=.025
• 12-14y (100ng/kg/g) 35
24
• 14-15y (200ng/kg/g) 0
9

IGF-1 inhibisyonu, kan basıncı, KMY, tromboz riski

Oral vs transdermal çalışmalar
•
n=704, +2.1 cm NB’da fark
Soriano-Guillen L et al, JCEM, 2005

•

n=12, 12 ay: Büyüme, glukoz ve lipidlerde fark
yok; vertebrada KMY iyi; uterus büyümesi iyi

•

n=40, 12 ay: Vücut kompozisyonu, lipidlerde
fark yok; oral grupta IGF düşük ve E2 artmış

Nabhar ZM et al JCEM,2009

Nedenler: erken meme gelişimi, erken kanama, KY
ileriliği vd Quigley CA, JCEM 2014

Torres-Santiago L et al JCEM 2013

Ergenlik: özet

BH Tedavisinin optimizasyonu

• Spontan ergenlik %10-30 (~12.5 yr)
spontan mens %2-5
• ~12 yaş puberte induksyonu

• Büyüme yanıtını öngörme
• BH tedavisini bireyselleştirme

– Uterus gelişmesi, KMY ve psikolojik yarar

• Estrogen erişkin dozun 1/8-1/10’u dozunda başlanır
• Sistemik kullanım (transdermal)
• Doz 3-6 ay aralarla artırılır ve 2-4 yılda erişkin doza
ulaşılır
• 2 yıl sonra veya ara kanama olunca progesteron eklenir
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Turner sendromu – ek sorunların gidişi

BH Tedavisinin optimizasyonu

Doğum/süt
çocukluğu

Okul
öncesi

Okul

Boy kısalığı

Yanıt yetersizse
•Uyum kontrol et
•Ek hastalık varlığı ara

KVH
Otitis
media/KİK

KBB sorunları

Adolesan

Erken
erişkinlik

BH tedavi
sonuçları

BH tedavi
sonuçları

Hipertansyon

Hipertansyon

Otitis
media/KİK

Ergenlik sorunları

SNİK
HRT

HRT/infertilite

Renal anomaliler
Obezite/MS
Otoimun sorunlar
Öğrenme
güçlükleri

Davranış

Öğrenme
güçlükleri

Görsel mekansal
sorunlar
Osteoporoz

Gawlick A, EJE 2014, Yeşilkaya E , JCRPE, 2015

Diğer

Small for Gestational Age (SGA) tanımı

SGA
SGA
Doğum tartı ve/veya boyunun gestasyon yaşına göre < –2 SDS

Clayton et al. JCEM 2007; 92: 804-10

Maternal

İUBG ( İntrauterin büyüme geriliği)
İn utero Fetal büyümenin yavaşlaması

Hipertansyon,diyabet,böbrek
hastalıkları
Sigara,alkol,ilaç vb
İnfeksiyon:
rubella,HIV vb
Kalp hastalıkları
Malnutrisyon
Anemi

Plasenta ile ilgili

Plasenta yetersizliği
Plasentada infarkt ve
vasküler bozukluklar
Plasenta previa

SGA
nedenleri
Fetal

Genetik bozukluklar
Turner,Down
Konj. Malformasyonlar
Metabolik hastalıklar
İnfeksiyon
Çoğul gebelik
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Demografik

İleri/genç anne yaşı
Anne boyu/ tartısı
Obsterik öykü
Irk

İDYOPATİK %32-40

SGA Nedenleri

SGA Nedenleri

• IGF-1 gen delesyonu (n=1)
Woods KA et al,NEJM 1996
• IGF-1 reseptor gen mutasyonu
(n=42 IUGR+50 kısa )
Abuzzahab MJ et al, NEJM 2003
IGF1R haployetersizlik (2/100 SGA)
Ester WA et al, JCEM 2009
• IGF tip 1 reseptör ligand bağlanma bozuklukları
(n=17 IUGR/SRS)
Ducos B et al, JCEM 2001

HETEROJEN Topluluk

GH-IGF1 eksen (IGF1, IGF1R, ALS) ve anjiotensinojen gen, UPD14

Saenger P et al, IJPE 2012 (Review)

SGA’lı çocukların % 10 – 15’i büyümede yakalama
yapmıyor

Büyümede yakalama yapanların oranı

SGA doğan çocuklarda postnatal büyüme

~ 2 y.’da yakalama yoksa → nihai boy kısa

Term SGA

Prematur SGA
100

Püberte nispeten erken, hızlı ve pübertal
büyüme az

80
60

Kemik yaşı ilerlemesi hızlı

40
20
0
3

6

12

24

Nihai boy ~ 12 cm kısa

Yaş (ay)

Kısa erişkinlerin %14--22
Hokken-Koelega 1995

Büyümede yakalamayı etkileyen faktörler

Büyümede yakalamayı etkileyen faktörler

•
•
•

Genetik ve çevresel
• Doğum Boyu
• Doğum Ağırlığı
• Ebeveyn boyları
• İlk 6 ay tartı alımı
• 6-18 ay beslenme

IGF-1, insulin, leptin, TSH, Kortizol
IGFBP-3* ve IGF-1 gen polimorfizm **
GHR sinyalizasyon ***
van der Kaay DC et al GHIGF Res 2009*
Ester WA et al HR 2009**
Arends N et al JCEM 2002**
Huang Y et al HRP 2010***

Hokken-Koelega A, Karlberg J, Ong KK, Jaquet D, Leger J,
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hipotalamus

SGA doğan çocukların diğer
özellikleri

hipofiz

Boy kısalığına ek olarak :

BH düşük

BH

karaciğer

•

BH N, IGFI düşük

•

IGFI

•

Az sayıda çocukta klasik BH eksikliği vardır
BH salınım yetersizliği
Endojen BH ve IGF1’e kısmi duyarsızlık olabilir

BH Artmış,IGF I artmış

•

Yağ dokuları AGA doğanlara göre daha az
Psikososyal dezavantajlar olabilir 2
Erken çocuklukta hızlı ağırlık artışı olursa
metabolik sendrom riski olabilir 3
Kemik mineral yoğunluğu az olabilir 4

1. de Waal WJ et al Clin Endocrinol 1994;41:621–30.
2. Boguszweski M et al. J Clin Endocrinol Metab 1996;81:3902–8.
3. Chatelain PG et al. Acta Paediatr 1996;85(Suppl):15–16.

1. Sas 2000a 2. Strauss 2000 3. Jaquet 2005
4. Arends 2003

SGA’da BH tedavi sonuçları: kısa süreli, Avrupa
sonuçları

SGA’da BH tedavisinin hedefleri
• Boyu yaşa göre normale getirmek en erken
zamanda
• Çocukluk çağında normal bir büyüme
• Normal hedef boya uygun erişkin boya ulaşmak

3

Change in height SDS

GH 67 µg/kg/day

2

GH 33 µg/kg/day

1

No treatment

0

0

1

Pretreatment
Boguszewski M 1998

SGA’da kısa süreli BH tedavisi (1)

10

-0.5

0. yıl

1. yıl

0

BH
almayan

4

-1.5
-2

0

1

2

Years
3
4

GH 67 µg/kg/day
5

2. yıl

BH alan

**

–2.0

–3.0

BH almayan

-2.5

2

–4.0

-3

0
0. yıl

1. yıl

2. yıl

6

–1.0

-1
BH alan

6

3

Years

GH 33 µg/kg/day

Height SDS

0

Boy SDS

Büyüme hızı (cm/yıl)

12

2

Hollanda çalışması:
6 yıl sonuçları

Randomize, kontrollü
R.Bundak,2001,JPEM
SGA (n:26)
Tedavi n : 16
Kontrol n : 10
Yaş
5.3 ± 1.3
4.3 ± 1.7
Doz
0.2 U/kg/g
-

8

1

*p < 0.001 for change from baseline

-3.5

Sas T et al, JCEM 2000
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SGA’da BH tedavisi ile nihai boy
GH 0.033 mg/kg/day

BH tedavisi sonrası Nihai boy

GH 0.067 mg/kg/day
Hedef Boy
SDS

1.0
Bazal

2 yıl

Nihai Boy

Boy SDS

0.0

–1.0

–2.0

*

*

–3.0

–4.0

85% çocuk normal nihai boya ulaştı
98% çocuk öngörülen nihai boya
ulaştı

*p < 0.0001 vs baseline
Data are mean±SD

van Pareren 2003a

Van Pareren et al. JCEM 2003; 88: 3584–90.

Uzun süreli çalışmalar: nihai boy

Uzun süreli çalışmalar: nihai boy

Referans

N

BH dozu
(mg/kg/gün)

Başlangıç yaş
(yıl)

Başlangıç
boy (SDS)

Nihai boy
(SDS)

Coutant 1998

70

0.020

10.7 (2.5)

-2.9 (0.8)

-2.0 (0.7)

Zucchini
2001

29

0.032

10.9 (0.4)

-2.3 (0.1)

-1.7 (0.2)

Ranke
1996

16

0.03

9.2

-2.8

Dunger
2007

65

0.03

7.9

-3.6

Referans

Carel
2005

 0.9 SD

BH dozu
(mg/kg/day)

N

Başlangıç yaş
(yıl)

10.5 F
12.5M
Tanner 2

0.067
Control

102
47

 0.5 SD

Başlangıç
boy (SDS)

-3.2 ±0.7
-3.2 ±0.6

Nihai boy
(SDS)

-2.1± 1.0 SD
-2.7 ±0.9 SD

1.1 SD tedavi
 0.5 SD kontrol

-1.8

 1.0 SD
Dahlgren
2005

-2.1
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0.033

1.3 SD

10.7 (2.5)

-2.8 (0.7)

-1.2 (0.7)

 1.7 SD >2yıl puberte öncesi
 0.9 SD <2yıl puberte öncesi
Data are mean (SD)

Data are mean (SD)

Büyümeyi etkileyen faktörler






~8 yılda toplam boy kazancı :
1.8 SD düşük doz
2.1 SD yüksek doz

Büyümeyi etkileyen faktörler
Genetik faktörler

BH tedavi başlama yaşı
Hedef Boya göre boy
BH dozu (kısa dönem)
Ağırlık SDS
1. yıl büyüme yanıtı

• GHR exon 3 delesyonu
Johnston LB, HR, 2009; Wassenaar MJ, JCEM 2009
Bas F et al HRP, 2012

• PPAR-gamma Pro12Ala polimorfizim
Hokken-Koelega A, EJE,2010

• IGFBP-3 gen polimorfizim
van der Kaay DC GHIGF Res 2009

Ranke M ,HRP 2011; Ross J, HRP 2011
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Kısa SGA’lı çocuklarda BH İndikasyonları

SGA’da erken BH tedavi sonuçları
•Büyümede yakalama yapmamış kısa SGA’lı
•çocuklar
•Yaş: 2-5 y, n=76
•Randomizasyon: Tedavisiz veya BH 67µg/kg/g
•2 yıl sonra büyümede artma

USA, FDA
2001

EU, EMEA 2003
+Turkey

GRS SGA consensus
statement
JCEM 2007 1

Japan, PMDA

Starting age

2 - 4 yrs

≥ 4 yrs

2-3.9 yrs

≥ 4 yrs

≥ 3 yrs

Height SDS

< -2.0 SD

< -2.5 SD

<- 2.5 SD

<- 2.0 SD

< -2.5 SD

GHD

No rule

Excluded

HV before
treatment start

No catch up

Treatment
termination
Dose (mg/kg/d)

Up to 0.067

Argente J et al, JCEM 2007
1

No catch up

< 0 SD during last yr

HV < 2cm/year

< 2cm/year
(after puberty)

< 2cm/year
(after puberty)

0.035

0.035-0.07
Adapt dose to efficacy and
safety

Initial dose 0.033, dose
level may be increased
up to 0.067 in poor
response

Clayton et al. JCEM 2007; 92: 804-10

SGA’da BH tedavisi: uzun dönemde yanıt BH
dozuna daha az bağımlı

Neden doz farkı?
• Boy <-2SD

< 0 SD during the
last yr
1st year treatment
HVSDS < +1

Non responders

•Δ Boy SDS/yıl 1.7 SD <4 yaş
1.2 SD >4 yaş

Excluded

Parental adjusted
HSDS < -1

Ref. to parental
height to exclude
FSS

0.067mg/kg/g ile 1 yılda %100 >-2SD
0.033mg/kg/g ile 30 ayda %50 >-2SD

Yüksek doz

B
O
y

• Boy <-3.5 SD 0.067mg/kg/g ile 3yılda %80 >-2SD
0.033mg/kg/g ile 3yılda %50 >-2SD

67µg/kg/g

0.4 SD= 2.5cm

Düşük doz

Tedavi başlangıcı 3 yaş ve 6 yaş olanlarda 72 ay sonunda
aynı BH dozu ile boy SD farkı: 0.5 SD

33µg/kg/g

Yaş

SGA’da BH tedavisi :
metaanaliz

BH’nin diğer etkileri

• 4 RKÇ(n=391)

Kemik olgunlaşması normal seyreder

SGA
• Delta Boy SDS 1.5
• NB SDS
• 33 ve 67µg/kg/g

Zegher F and Hokken Koelega A
Pediatrics 2005

Darendeliler F , HR 2005

Kontrol
0.25

Vücut Oranları normal seyreder
Sas T, Clin Endo 2000

0.9
fark yok

Cianfarani S, Pediatrics, 2009
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Normal kraniofasial gelişme

Van Erum 1998

Erken puberte olmaz

Boonstra VH,2003

BH’nin diğer etkileri
VKİ normalleşir
kas artar, yağ azalır

BH’nin diğer etkileri
BH tedavisi sırasında artan insulin düzeyleri tedavi sonrası
düşer ve KH metabolizması olumsuz etkilenmez

Sas T JCEM 2000
Lager J, JCEM 1998, Arends NJ, HR 2000

İştah artar

Boonstra VH, HR 2006

Lipid profili düzelir

Sas T, JCEM 2000

van Pareren YK, Ped Res 2001

Artan kas ve azalan yağ nedeni ile insulin direnci azalır
Martin DD, HR 2009

Yaşam kalitesi artabilir

Lem AJ , HRP 2012

Kan basıncı düşer

van Dijk M, JCEM, 2007
Lundgren J, Hypertension 2001

KMY artar

Arends NJ, Clin Endo 2003

Özet

Prader Willi Sendromu (PWS):
PWS için DNA endikasyonları

• BH kısa dönemde büyümeyi normale getirmekte ve
uzun dönemde nihai boyu artırmaktadır
• Yaş ne kadar küçükse, yanıt o kadar iyidir
• Boy çok kısa ise (boy SDS <-3.0 SD) yüksekçe doz
başlanır ki yakalama olabilsin
• Puberte öncesi boyun normale gelmesi nihai boy
açısından önemli
• BH güvenilir

• 0-2yaş: hipotoni,emme güçlüğü
• 2-6yaş: hipotoni,emme güçlüğü
öyküsü;gelişme geriliği
• 6-12yaş: hipotoni öyküsü
gelişme geriliği
aşırı yeme
• >13yaş: kognitif bozukluk
aşırı yeme
hipotalamik hipogonadizm
davranış sorunları

1/10000-12000
Paternal 15q11-q13 delesyon
Maternal uniparental dizomi
İmprintig defekti

Gunay-Aygun M Pediatrics 2001

PWS’de büyüme

PWS’de BH tedavisi: Etkinlik

Büyüme: RKÇ kısa ve uzun dönem (4-9.2yıl):

Boy kısalığı nedenleri:

Boy kazancı ~ 1.3- 2.0 SD

Beslenme bozukluğu(1.yıl)
BH (farmakolojik) düşük (%40-100)
BH (fizyolojik) düşük
IGF-1 düşük
IGFBP-3 düşük

Lindgren AC Acta Ped Suppl 1999; Eiholzer U HR 2000;Myers SE J Pediatr2000
Carel AL JCEM 2002; Lindgren AC, HR 2008

Metabolik etkiler: Yağ doku azalması, kas kitle
artması, kas gücü artışı

CarelAL JCEM 2010; Bakker NE JCEM 2013

Kognitif işlevlerde düzelme

Siemensma EP JCEM 2012

Başlama yaşı önerisi: 4-6 ayda etkin; <2 yaş altı başlama

Sonuç: BH eksikliği

Deal CL, JCEM 2013

Erişkinde kullanımı

TSH, Gn, ACTH eksikliği
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Butler MG, GHIGFR, 2013

BH Tedavisi-Genel izlem

Büyüme Yanıtı

• BH önerilen uygun doz aralığında başlanır, günlük ve sc
•

Yetersiz yanıt
• 1 yılda Δ boy SDS < 0.5

µg/kg/gün ( ağırlık çok fazla veya az ise ve küçük çocuklarda m2 başına)

Erken yaşta tanı ve tedavi
Prepubertal dönemde tedavi kazançlı

• Yanıt için en iyi parametreler Büyüme hızı (cm/yıl) veya
SDS ve Boy SDS (Δ Boy SDS)
• Sıklık: İlk yıl 3-6 ayda bir, daha sonra 6-12 ayda bir

• Büyüme hızı veya Δ boy SDS <-1 SD
(tanıya göre eğrilerde/tablolarda)

1 yılda Δ boy SDS
<0.4 (tam BH eksikliği: BH pik <5 ng/ml)
<0.3 (kısmi BH eksikliği: BH pik 5-10ng/ml, SGA, TS)
; Ranke M, JCEM 2010; 95: 1229-37
Bang P, HRP 2011; 75: 335-45

Bang P et al, Clin Endo 2012; 77:169-181; Rosenthal S et al. Pediatr Endocrinol Rev
2007; 4: 257-68; Cook DM, Rose SR. Pituitary, 2012

Klinik:

İzlem

İZLEM

3-6 ay ara ile izlem

• Boy , ağırlık, büyüme hızı, vücut oranları
• Boy SDS olarak hesaplanması
• Ergenlik
• UYUM
LABORATUAR:

• Güvenirlik/istenmeyen etki açısından
izlem
Klinik bulgular
Laboratuvar

• IGF-1: 3-6 ve 12. ay ve yıllık
• TH, Kemik yaşı

BH ve Karbonhidrat
Metabolizması

BH tedavisi olası yan etkiler
IIH:

Tip 2 DM?
• 6 misli artış Cutfield W, Lancet 2000, 355: 610-3
Riskli kişilerde
– Daha sonraki çalışmalarda kanıt yok
– Farmako-epidemiyolojik bir çalışma
• 11686 BH alan hastada
• T2DM Relatif Risk: 6.5 (3.3–11.7)
• 10/11 hastada risk faktörleri var
Child CJ JCEM 2011; 96:E1025
Tip1 DM benzer

Toplum: 1/100000
BH tedavisi: 57.5-120/100000= 1/1000

Skolyoz *: Toplum:% 4.2
SCFE*:

BH tedavisi:% 4.0 (TS %10)
Toplum: 2-13/100000
BH tedavisi:17-272/100000

*TS, organik BHE,KBY, PWS riskli gruplardır
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BH ve Karbonhidrat
Metabolizması

Diğer
Uyku Apne

• BH Tedavisi insulin direncini arttırır
• Erişikin BHE’de riskli kişilerde T2DM gelişebilir
BH tedavisi:
• Viseral yağı azaltır, yağsız kitleyi arttırır
• LDL kolesterolü azaltır
• HDL kolesterolü artırır ve CIM kalınlığını
azaltabilir
• Kan basıncı artmaz hatta SGA’larda diastolik
KB düşer
Kardiyovasküler iyileşme konusu açık

• BH adenotonsiller büyümeye neden olup
özellikle PWS’da obstruktif uyku apnesine
neden olabilir
• Tedavi öncesi ve sırasında: PSG

Pankreatit
• Nadir
• Neden-sonuç ilişkisi açık değil

TS’de olası yanetkiler
•
•
•
•
•
•

Güvenirlik izlemi

Lenfödem artışı
Otitte artma/ Etki yok Roush J, 2004
Nevuslarda artma/etki yok
Hipertrofik skarlar/keloid
Pankreatit
Bolar K, JCEM, 2008
T2DM
Child CJ, JCEM , 2011

Klinik bulgular
• Topallama, diz ve kalça ağrısı
• Skolyoz
• Başağrısı
• Gözdibi (başlangıç ve belirli aralarla, ek
tedavi eklenirse)
• Ergenlik
• Kan basıncı
• Ani karın ağrısı (TS)

Güvenirlik izlemi

Güvenirlik izlemi

– Uzun dönem izlem
BH tedavisi kesildikten sonra da!
– Yan etkiler nisbeten nadir (<%3) ve
toksisite güvenlik aralığı geniş
– Fizyolojik dozlar güvenli, farmakolojik
dozlarda uzun izlem şart!
– Altta yatan risk faktörleri varsa dikkat
– BİLDİRİM ve KAYIT

Laboratuar
– IGF-I
– Glukoz, insülin, HbA1C
– T4, TSH
– Kortizol (ÇHHE varsa)
– Kalça grafisi (riskli grup)
– Vertebra grafisi (riskli grup)
– Lipidler
IGF1 SD ilk 2-3 yıl ötesinde sürekli > 2 SD ise doz ayarla
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Diyabetes İnsipidus ve Uygunsuz ADH Sendromu
Dr. Ayhan Abacı
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Su Dengesi

Diyabetes İnsipidus ve
Uygunsuz ADH
Sendromu

• Susama merkezi
• AVP
• Böbrek

Dr.Ayhan Abacı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı-İzmir

• Ozmoreseptörler
• Baroreseptörler

AVP sentezi
20p13 kromozom

preprovazopressin

PVN: Paraventriküler nükleus
SON: Supraoptik nukleus

•
•

Bazal durumda (normal osmolalite) 30-50 gün,
Hiperozmolar durumlarda ise (zirve antidiüretik etki için) 5-10 gün
yetecek AVP deposu vardır

AVP’nin yapısı

NP: Nörofizin
GP: Copeptin
AVP=ADH
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AVP
• Baro- ve osmoreseptörlerin uyarılması sonucu AVP ve NP-II ile
birlikte arka hipofizden dolaşıma salınır
• Copeptin fonksiyonu tam bilinmiyor. AVP’nin dolaşıma salınıncaya kadar
yapısının korunmasında rolü ?
• NP-II, AVP’nin dolaşımda taşınması sırasında proteolizise karşıda
koruyucu rol oynar

• Kronik (ağır) uyarılar

Ektopik nörohipofiz

Normal Nörohipofiz

• AVP’nin çok az bir kısmı dolaşımda serbest formdadır

arka hipofizde vazopressin depoları
boşalır ve MRG parlak nokta saptanamaz

• Uzamış susuzluk testleri
• Nefrojen diyabet insipidus (Dİ)

Nörohipofiz sinyali yok

AVP-Kollektör Tubül
OR
Nefrojen DI

AQP2

hipertonik

V2 reseptörler
• Distal tübül (temel)
• Henle çıkan loop
• Periglomerüler tubül

X-bağlı Nefrojen DI
AQP2-12q13
V2-Xq28

AQP1-AQP3/4 vazopressinden bağımsız

Osmolalite ve AVP ilişkisi

AVP Salınımın Regülasyonu
Ozmotik regülasyon

Gebelikte, luteal fazda,
menstruasyonda (hCG ve LH)
5-10 mOsm/kg/H2O fark oluşur

AVP temel salınımı plazma osmolalitesi tarafından kontrol edilir


Plazma osmolalitesi (Na, glukoz)

10 mOsm/kg/H2O fark var

 N:280-290 mOsm/kg H2O (bireysel varyasyon görülebilir)
 Ozmosensörler: OVLT, SFO (Preoptik Hipotalamusta, kan
beyin bariyerinin dışındaki sensörler)
Bu sensörler magneselüler hücrelere ve susama merkezine
sinyal gönderir
AVP düzeyi kan osmolalite <280 mOsm/kg H2O baskılı (<1 pg/mL)
AVP düzeyi kan osmolalite >283 mOsm/kg H2O artmaya başlar (kan
osmolalitede %1 değişim AVP 1 pg/mL artırır)
AVP 5 pg/ml ulaştığında zirve anti-diüretik etki gözlenir
Kan ozmolaritesi 320 mOsm/kg/H2O ulaşıncaya kadar AVP lineer artar
(20 pg/ml ulaştığında plato çizer)

Susama

Ozmolaritede % değişim
•
•
•

OVLT: Organ vasculosum lamina terminalis, SFO: Subfornical organ
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Kan osmolalitesi >283 mOsm/kg/H2O önce AVP artar
Kan osmolalitesi >290 mOsm/kg/H2O susama merkezi uyarılır
Tersi olsaydı Dipsojenik Polidipsi

AVP Salınımın Regülasyonu

AVP Salınımın Regülasyonu

Non-Ozmotik regülasyon

Non-Ozmotik regülasyon

İntravasküler volüm ve basınç değişiklikleri



Baroreseptörler (gerilim reseptörleri)= aortik ark (N.Vagus) ve sinüs
karotis (N. Glossofaringeus) –medulla oblangata
Beyin sapındaki nukleus tractus solitarius aracılığı ile uyarı
• Hipotalemik SON ve PVN (Magneselüler hücrelere sinyal
gider) iletilir ve vazopresin salınımı uyarılır
İntravasküler volümde >%8 kayıp geçerse- AVP ↑↑



Hipervolemi ve Hipertansiyon AVP ↓↓




Bulantı (AVP ↑↑)



Farmokolojik nedenler (Nikotin, vagal uyarı, apomorfin, Ecstasy-AVP ↑)



Stress (ağrı, duygu durumu, egzersiz, hipoglisemi, hipoksi, hiperkapni v.s)



Glukortikoid kullanımı (AVP ↓), eksikliğinde AVP ↑-Hiponatremi

Renin-Anjiotensin-Sistemi

Susama
• Ozmosensörler
•

Ön hipotalamus (anteroventral) ve ventromedial hipotalamus

•

Kan beyin bariyerinin dışında yer alan bölge (SFO, OVLT)

• Övoleminin devamı için intravasküler volümü düzenler

• Anjiotensin II (susama merkezinin önemli uyaranıdır)
• Orofaringeal kemoreseptörler (soğuk su ve volüm)
 Sıvı alımını takiben, orofaringeal kemoreseptörlerin uyarılması kan

SFO bölgesini uyararak

ozmolalitesinde ve volümünde değişim gözlenmeden vazopressin salınımı ve susama

Renin

• Vazopressin salınımını ↑
• Susama merkezini uyarır
ve tuz alımını ↑

merkezi üzerine baskılayıcı sinyal gönderir (fazla sıvı tüketimini engeller)

• Susama için kan ozmolalite eşiği AVP salınım eşiğinden 10 mOsm/kg daha ↑

Aldosterone (distal renal tubülde)
• Na emilimini artırıyor
• K atılımını artırıyor

• Osmolalite artıdığında önce AVP, sonra susama merkezi uyarılır

• Tersi olsaydı içilen su böbreklerden emilmeyecekti

Poliüri + polidpsi= dipsojenik polidpsi

Aldosterone (distal renal tubülde)
• K artışı, akut ACTH artışıda aldesteron salınımını stimüle ediyor
• ANP, Somatostatin, dopamin Aldesteron salınımını baskılar

Natriüretik Peptid Sistemi

Renin-Anjiotensin-Sistemi

• Atrial natriüretik peptid (ANP) (NPR-A reseptörüne)

• Sağ ve sol atriumdan, ventrikülden,
periventrikular, arcuate, anteroventral ve
preoptic and lateral hipotalemik nukleustan,
adrenal, hipofiz, spinal kord sentezlenir
• Duvar basıncının veya kalp hızının artması
durumunda salınımı artar

• Periferik anjiotensin II
 İntravasküler volüm azaldığında üretimi
artar
 Susama merkezini uyarır
• Santral anjiotensin II (Forebrain
anjiotensin yolağı-vagal yol ile uyarı alır)
 Tuz alımını artırır
 Vazopressin salınımını artırır

• Brain natriüretik peptid (BNP) (NPR-A reseptörüne)
• Atriumdan ve ventrikülden sentezlenir
• Kalp yetmezliğinde ve hipertansiyonda düzeyi artar
• C-tip natriüretik peptid (NPR-B reseptörüne)
• Hipotalamustan, vasküler düz kas ve endotel hücrelerden
sentezlenir, Kalp yetmezliğinde artmadığı gösterilmiştir
• Fonksiyonu ? Vazadilatasyon?
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AVP reseptörleri ve fonksiyonları

Natriüretik Peptid Sistemi

 V1(V1a)
•
Vasküler düz kasta kontraksiyon
•
Trombosit agregasyonu
•
Glikojenolizis (Glukogon salınımını ↑)

Fonksiyonu
Vücudumuzda tuz ve su dengesini sağlar
ANP ↑↑ diüreze ve natriüreze neden olur

 V2 reseptörü (Xq28)
•
Böbrekte kollektör tubüllerde bulunur (AVPV2)
•
Temel görevi-Antidiüretik
•
Karaciğer VWF-FVIII ve doku plasminojen aktivatör salınımı ↑
•
Düz kasta vazadilatasyon

Vazopressin ve Anjiotensinin etkilerini ↓↓
Plazma renin aktivitesini ↓↓ ve Aldestoron ↓

 V3 (V1b)
•
Hipofizde kortikotropik hücrelerde +
•
AVP ile aktive olması ACTH salınımını artırır (akut ve kronik
stress)
•
Kortizol eksikliğinde AVP salınımı artar

ACTH ve GnRH salınımınıda baskılar
Kollektör tubülden Na emilimini ↓

AVP Metabolizması

Diyabetes İnsipidus

Yarılanma Ömrü
AVP

dDAVP

5-10 dak.

8-24 saat

Tanım:

• Diyabetes insipidus (Dİ) heterojen bir klinik durum olup,
AVP eksikliği (santral)
veya
AVP direnci (nefrojenik)

• AVP düzeyinde 0,5 pg/ml artış idrar osmolalitesini 150-250 mOsm/kg ↑↑

Poliüri, polidipsi ve yoğunluğu azalmış
(osmolalitesi ve dansitesi düşük) idrar yapma
olarak tanımlanabilir.

• AVP 5 pg/ml düzeyine ulaştığında maks. idrar konsantrasyonuna ulaşılır
• Gebelikte artmış plasental vasopresinaz aktivitesi normale göre 4 kat

AVP sentezleyen nöronların %80-90’ının

fazladır (çoğul gebeliklerde, karaciğer disfonksiyonlarında Dİ riski ↑↑)

hasarlanması santral Dİ ile ilişkili klinik bulguların

• Semptomatik gebeliklerde tedavi tercihi desmopressin olmalıdır

ortaya çıkmasına neden olur

Santral diyabetes insipidus

Diyabetes İnsipidus



Epidemiyoloji ve Etyoloji
• Prevalansı 1/25.000 olarak rapor edilmektedir.
Santral Dİ
 Kazanılmış (%90)-Travma, Tümör, Enfeksiyon
 Genetik (%10) –AVP geninde mutasyon
Otozomal dominant
Otozomal resesif (nadir)



Ailesel (Kalıtımsal)

Nefrojenik diyabetes insipidus


 X-bağlı resessif (V2 reseptör geni, Xq28)

 Otozomal resesif (nadir)

 Otozomal resessif (AQP2 geni, 12q13)

 DIDMOAD (WFS1 geni, 4p16)

 Otozomal dominant (AQP2 geni, 12q13)

Serebral malformasyonlar

 Böbrek anomalileri (polikistik böbrek, konjenital

 Orta hat defektleri
 Septo-optik displazi

Kazanılmış
 Ozmotik diürez (diyabetes mellitus)

 Korpus kallozum agenezisi

 Metabolik (hiperglisemi, hiperkalsemi, hipokalemi)

 Kabuki sendromu

 Böbrek hastalıkları (Kronik böbrek hastalığı, obstruktif

Kazanılmış nedenler
 İdiyopatik (%52)

 Nefrojen Dİ (4-8/1.000.000) AVP reseptöründe (pre-, post-) mutasyon
 Genetik (%90)
X-bağlı dominant (%90)-AVPR2
Otozomal dominant-AQP-2
Otozomal resesif (nadir) –AQP-2
 Kazanılmış (%10)-İlaçlar veya enfeksiyonlar

hidronefroz)


 Holoprozensefali

 Çoklu ön hipofiz hormon eksikliği


Ailesel (Kalıtımsal)

 Otozomal dominant

 Travma (kafa travması, cerrahi)
 Tümörler (kraniofarinjiom, germinom, optik gliom,
pinealom, metastaz)

üropati, hidronefroz, polikistik böbrek)
 Sistemik hastalıklar (orak hücreli anemi, multiple
myeloma, sarkoidoz)
 İlaçlar (lityum, demeklosiklin, foscarnet, rifampin,
metisilin, gentamisin, amfoterisin B, siklofosfamid,
vinblastin, sisplatin, kolşisin, fenitoin, tolazamid, gliburid)

 Hipoksik iskemik ensefalopati
 Lenfositik nörohipofizit
 İnfiltrasyonlar/Granulomatöz hastalıklar (sarkoidoz,
tüberküloz, histiyositoz, hemokromatozis, amiloidozis)

Primer Polidipsi
 Psikojenik
 Dipsojenik

 Enfeksiyonlar (konjenital sitomegalo virüs,
toksoplazmozis, ensefalit, menenjit)

Wolfram (DIDMOAD) sendromunun prevalansı ise 1-9/1.000.000’dur.

 İlaçlar (fenitoin, karbamazepin, valproik asit, adrenerjik
ilaçlar)
Dİ-DM-OA-D=diyabetes insipidus-diyabetes mellitus-optik atrofi-işitme azlığı
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Santral Dİ (Kalıtsal)

SANTRAL DİYABETES İNSİPİDUS

Otozomal dominant (Geç tanı);

• Kalıtsal (OR, OD) nedenler (%5-10)
 Klinik bulguların başlangıcı yavaş ve progressif
 Başlangıç yaşı değişken
 Başlangıçta AVP salınımı normaldir, düzeyi zaman
içinde azalmaktadır
 Klinik bulguların ağırlığı mutasyonun homozigot ve
heterozigot oluşuna göre değişmektedir.

•

AVP üretimindeki anormallik [sıklıkla Nörofizin-II (NP-II) bölgesinde
mutasyon] sonucu biriken mutant provazopresin nöron hücresine toksik
etki gösterir

• Sıklıkla 2-10 yaş arasında tanı alırken

Otozomal resesif (Erken tanı);
• AVP-NP-II geninin tek allelinde missense mutasyon söz konusudur
• Sentezlenen mutant AVP, V2 reseptörüne karşı zayıf agonist

• Kazanılmış nedenler-%90-(cerrahi, travma,
malformasyonlar, v.s)
 Klinik bulgular çok hızlı (akut) gelişir.

etki gösterir
• V2 reseptörüne bağlanma kapasitesi 30 kat azdır
• Daha erken yaşlarda (1-2 yaş) tanı almaktadır.

Wolfram Sendromunda (DIDMOAD)

Wolfram Sendromunda (DIDMOAD)

Prevelansı 1/770 000
Tanı kriterleri;
• Diyabetes mellitus -%70-91 (1.ay-16 yaş)
• Optik atrofi-%78 (10-19 yaş)

Sıklıkla 1. dekatta

• Diyabetes insipidus %50
• İşitme azlığı (%66)

Sıklıkla 2. dekatta

 Tanı yaşı değişkendir
 Nörodejenerasyon patogenezi bilinmiyor (mitokondrial anormallik?)
 Zeka geriliği, ataksi, periferik nöropati ve psikiyatrik problemler eşlik
eder-4. dekatta
 GÜS malformasyonları (%60)- 3. dekatta
 Otozomal resesif [WFS1 (4p16.1) ve CIDS2 (4q22-24)]

De Morsier sendromu
(SOD, septo-optik displazi),

İdiyopatik/Otoimmün Santral Dİ
Lenfositik infundibulo-hipofizit

• Beyin orta hat anomalileri (korpus kallozum ve/veya septum

• Çocukluk yaş grubunda sık değildir

pellusidum agenezisi/hipoplazisi)

• AVPc antikor pozitifliği %20-50
• AVPc antikorları idiyopatik, LHH ve germinomda da pozitif olabilir (spesifik değil)

• Ön (en sık GH) ve arka hipofiz hormon (Dİ) eksiklikleri

• 1/4’inde otoimmünitenin viral enfeksiyonlar tarafından tetiklendiği öne

• Optik sinir hipoplazisi (nistagmus)
Etyoloji;
 HESX1
 SOX2
<%1
 SOX3
 OTX2
• Yaşamın ilk birkaç haftasında Dİ ortaya çıkabilir

sürülmektedir
• 1/3’ünde ön hipofiz hormon eksiklikleri eşlik edebilir veya zaman içerisinde
gelişebilir.
• Hipofiz sapında kalınlaşma (%93)
• Steroid ve immünsüpresif tedavi etkinliği değişken

• Orta hat defektlerinde genellikle susama merkezinin de fonksiyonu
bozulmuştur

• Tedaviden fayda görmeyen olgularda otoimmün dışı nedenler araştırılmalıdır
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Germinom-Dİ

Langerhans Hücreli Histiositozis (LHH)-Dİ

• Başlangıcı oldukça sinsidir ve MRG’de kitle saptanmayabilir.

• En sık gözlenen infiltratif patolojidir
• %10’nunda tanı anında

• Tek bulgusu poliüri olabilir.

• %10’unda klinik izlemde gelişir.

• Klinik ve radyolojik olarak olası germinom açısından izlenmeli

• Büyüme hormonu eksikliği ikinci sıklıkta (%42) gözlenen endokrin patoloji

• Tanı anında, hipofiz sapında kalınlaşma %78-100 +

• Tanı anında veya klinik izlemde %50-70’inde hipofiz sapında kalınlaşma

• Serum ve BOS’ta hCG ve AFP ölçülmeli

• Ön hipofiz boyutu normal, azalmış veya nadiren büyük saptanabilir.

• Serum düzeyi N, BOS düzeyleri yüksek saptanabilir.

Hipofiz sapında kalınlaşma saptanan olgular LHH’nin olası diğer

• BOS’ta hCG düzeyinin düşük saptanması germinom tanısından

sistem tutulumları açısından taranması önerilmekte ve pozitif

uzaklaştırmaz.

saptanan bir bulgunun hipofiz sapı biyopsisine gereksinimi

• Zaman içinde hCG ve AFP aratabilir

azaltabileceği öne sürülmektedir

Kraniofarinjiom-Dİ

Cerrahi girişimler-SDİ
• Kazanılmış santral Dİ’nin en sık nedenidir

• Primitif Rathke kesesindeki squamöz hücrelerden köken alan benign bir tümördür.

• Özellikle suprasellar cerrahi girişimler sonrası klasik triad;

• Çocuklarda intrakraniyal tümörlerin %6-9’unu oluşturmaktadır.

• 1. aşama Cerrahi girişimden sonraki 12-24 saat içinde gelişen
aksonal şok ve ödem nedeniyle AVP salınımının bozulması sonucu
ortaya çıkan diüretik faz (Dİ, süre, 0,5-4 gün)]

• Suprasellar tümörlerin en sık (%54) nedenidir.

• 2. aşama Nöronal dejenerasyona bağlı olarak uygunsuz AVP
salınması ile ilişkili uygunsuz ADH sendromunun geliştiği dönem
(süre, 4-14 gün)]

• Bilateral optik atrofi ile ilişkili görme kusurları
• Kafa içi basınç artışına bağlı bulgular (%60-75)

• 3. aşama AVP sentezleyen nöronların %90’ı haraplandığında ortaya
çıkan ve kalıcı Dİ’nin geliştiği fazdır]

• Santral Dİ ve ön hipofiz hormon eksiklikleri en sık gözlenen endokrin bulgularıdır.
• Santral Dİ, olguların %16-55’inde cerrahi öncesinde mevcutken, cerrahi

• Kraniofarinjiom nedeniyle cerrahi girişim uygulanan olguların 1/3’ünde
görülmektedir.

sonrası %80’inde gelişir.
•

• Cerrahi girişimden sonra Dİ’ye kortizol eksikliği de eşlik ediyorsa Dİ
semptomları aşikar olmayabilir, klinik bulgular kortikosteroid tedavinin
başlanması ile aşikar hale gelir

Olguların %13’ünde Dİ geçicidir.

Kafa travmaları-SDİ

NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS

• Magnosellüler nöronlar ve çevresinde gelişen ödem geçici veya kalıcı

 Genetik (%90)

Dİ’ye neden olabilir

•Klinik daha ağır

• Ağır travmatik beyin hasarına bağlı santral Dİ insidansı %5,9-18

•Sıklıkla çocukluk döneminde tanı alır
•Polihidroamniyoz

• Hafif travmalardan sonra da kalıcı santral Dİ gelişebilir.

X-bağlı dominant (%90) (AVPR2)

• Sella tursika kırığı olan olguların %50’sinde kalıcı Dİ gelişmektedir.

Otozomal dominant (AQP2)
Otozomal resesif (nadir) (AQP2)

• Travmalardan sonra retrograd dejenerasyona bağlı olarak Dİ birkaç
ay sonra da gelişebilir

 Kazanılmış (%10)

• Septik şok ve postpartum hemoraji (Sheehan sendromu) arka hipofizi
etkileyebilir ve Dİ gelişebilir.
• RT ile ilişkili arka hipofiz hormon eksikliği bildirilmemiştir.
•
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•

Klinik daha hafif

•

Daha çok erişkin dönemde tanı alır

AVP düzeyi normal veya yüksek

NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS
Nedenleri

X’e bağlı nefrojenik Dİ

AVPR2 mutasyonu (Xq28, X-bağlı)
• NDİ en sık nedenidir (%90)
• Prevalansı 8/1.000.000
• Klinik bulgular yaşamın ilk birkaç haftasında başlar. Anne sütünün kesilmesinden
sonra daha da belirginleşir
• Susama santral Dİ’ye göre daha belirgindir
• Açıklanamayan ateş yükseklikleri, kusma ve dehidratasyon atakları (Sepsis?)
• Mental gerilik (tekrarlayan dehidratasyon atakları, intrakraniyel kalsifikasyon)
• Yetersiz kalori alımı sonucu büyüme geriliği gözlenir.
• Hidroüreter ve hidronefroz (fazla sıvı tüketimi)
• Klinik olarak ağır, orta ve hafif (geç başvuru) formları mevcuttur

SIADH

• Tedaviye yanıtlar değişkendir

Kazanılmış Nefrojenik Dİ

Otozomal nefrojenik Dİ
AQP2 mutasyonu (OR-OD)

•

Kazanılmış nedenler daha sık gözlenir ve bulgular daha hafiftir.

•

İlaçlar;

• Nefrojenik Dİ’nin <%10’dan



AVP’nin uyardığı siklik AMP sentezini ve etkisini bozmaktadırlar



AQP-2 su kanallarının toplayıcı tubüllerin apikal membranında ekspresyonunu

• AQP2 geninde (12q13) mutasyonlar temel neden (OR > OD)

engellemektedirler.


• dDAVP verilmesinden sonra
 SDİ, idrarda AQP-2 düzeyinde ↑↑, cAMP ↑, ozmolalite↑

•

Transepitelyal su transportunu inhibe etmektedir

Lityum alan hastaların %50’sinde idrarı konsantre etme yeteneği bozulmakta (tedavinin 4.
haftasından sonra), %10-20’sinde klinik bulguların eşlik ettiği nefrojenik Dİ gelişmektedir

 NDİ, idrarda AQP-2 düzeyinde ↔ , cAMP ↑, ozmolalite ↔

•

Hiperkalsemi, hipopotasemi, foscarnet (sitomegalovirüs enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılmaktadır), klozapin, amfoterisin, metisilin, rifampisin tedavileri de nefrojenik Dİ benzeri
klinik tabloya neden olabilmektedir

Psikojenik polidipsi

Dipsojenik polidipsi

• Sıklıkla altta yatan bir patoloji yoktur, şizofreni ve psikiyatrik

• Sıklıkla idiyopatik olmakla birlikte susama merkezini etkileyen

bozukluklarda daha sık gözlenmektedir.

hipotalamik bozuklukların da bu duruma neden olduğu öne

• Çocukluk döneminde nadirdir, ergenlik döneminde daha sık görülür.

sürülmektedir.

• Hastalarda fazla sıvı tüketimine rağmen serum Na ve plazma

• Hipotalamik bozukluk ve eşlik eden ön hipofiz patolojilerinin ortaya
konması için tetkik edilmeyi gerektirir.

osmolalitesi düşük-normal veya hafif alt sınırdadır

• Dipsojenik polidipsi= susama merkezinin AVP salınımından önce

• Noktüri sıklıkla yoktur.

uyarılmasının bu duruma neden olur (ozmotik eşiğin

• Geceleri uykudan uyanıp su içmezler.

resetlenmesi=reset osmostat).

• Günlük aktiviteleri ve büyümeleri etkilenmez

• Kafa travmaları, cerrahi girişimler veya beyin tümörleri de bu
duruma neden olabilmektedir.

• Psikojenik polidipside tedavi davranışsal yaklaşımları içerir ve altta

• Bu olgular dDAVP tedavisinden fayda görmektedirler. dDAVP

yatan nedenin tedavisini gerektirir.

tedavisi susama merkezini baskılamaktadır.
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Diyabetes İnsipidus

Diyabetes İnsipidus
Klinik Bulgular

Klinik Bulgular

Semptomların;
• Başlama yaşı
• Süresi
• Noktüri
• Eenürezis
• Aile öyküsü
• İlaç kullanımı

dikkatli sorgulanmalıdır

Temel kinik bulgular

Eşlik eden diğer klinik bulgular

A. Poliüri (>2L/m2/24h veya >4mL/kg/saat)



Kilo kaybı

Yaş gruplarına göre;



Boy kısalığı*

 Yenidoğan >150 ml/kg/24h, (>6mL/kg/h) 

Kusma

 1 ay-2 yaş >100-110 ml/kg/24h,



Kabızlık

 2-10 yaş >50-60 ml/kg/24 h



Dehidratasyon

 10 yaş üstü >40-50 ml/kg/24 h



Açıklanamayan ateş yüksekliği*

A. Polidipsi (>2 L/m2/gün)



Halsizlik, uyku hali

B. Noktüri



Mental gerilik*

C. Enürezis



Kafa içi basınç artışına özgün bulgular
(kusma, başağrısı, görme bozukluğu)



Diyabet,

optik

atrofi,

işitme

azlığı

(DIDMOAD sendromu)


*Sıklıkla nefrojen Dİ

Ön hipofiz hormon eksiklikleri (hipotiroidi,
adrenal yetersizlik v.s)



Orta hat anomalileri (yarık damak, septooptik displazi v.s)

Diyabetes İnsipidus

Diyabetes İnsipidus

Klinik Bulgular

Klinik Bulgular

• Klinik bulgulara eşlik eden ön hipofiz hormon
eksikliklerine ait semptomlar da dikkatlice
sorgulanmalıdır.

• Otozomal dominant santral Dİ’de klinik bulguların başlangıç yaşı
sıklıkla 2-10 yaş,
• Erken ve geç tanı alan olgular da rapor edilmiştir

• Santral hipotiroidizm veya adrenal yetersizlik
eşlik ediyorsa Dİ’ye ait klinik bulgular
maskelenebilir.

• Aynı mutasyonu taşımalarına rağmen klinik bulguların ortaya
çıkışında bireysel farklılıklar olabilir.
• Klinik bulguları erken başlayan (<10 yaş) olguların semptomlarının
yaşla birlikte kötüleşebileceği ve çok nadiren santral Dİ’nin
yenidoğan döneminde klinik bulgu verebileceği bildirilmektedir.

• Yerine koyma tedavisi sonrası serbest su
atılımının artmasına bağlı olarak klinik bulgular
aşikar hale gelebilir

• Tümörle ilişkili santral Dİ’nin beş yaş altında sık olmadığı
bildirilmektedir

Laboratuvar Tetkikler

Susuzluk Testi
• Çocukluk döneminde evde su kısıtlanması
önerilmemektedir.

Kan
•

Serum sodyum, potasyum, bikarbonat, klor, üre, kreatinin, fosfat, kalsiyum

•

Rastgele serum glukoz

•

Rastgele plazma osmolalitesi

•

Karaciğer fonksiyon testleri

•

Tam kan sayımı, sedimentasyon, periferik yayma

•

İntrauterin enfeksiyonlar açısından serolojik incelemeler (CMV, Toksoplazma v.s)

• Gece susuzluğunu tolere edebilecek olan olgulara
geceden (akşam 20:00 veya gece yarısından
sonra)

İdrar
•

Rastgele idrar osmolalitesi

•

İdrar analizi ve mikroskopi

• Gece susuzluğunu tolere edemeyecek olan
olgulara ise sabahın erken saatinde (06:00)
başlanarak 7-10 saat sürecek şekilde susuzluk
testi yapılır
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Susuzluk Testinin Yorumlanması
Adı Soyadı:
Sağlık Durumu:
İyi □
2 günlük diyet listesi (sigara, alkol kullanmayacak):

Yaşı:

Tükettiği günlük sıvı miktarı ( en az 2 günlük liste):

Saat
(h)

Süre
(saat)

-1/2
0
1/2
1
2
3
4
5
6
8

Ağırlık
(kg)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

□

Noktüri □

Tansiyon
(mm/Hg)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Erkek □

Kız □

1. Test esnasında idrar osmolalitesi 1000 mOsm/kg üzerinde veya bir
saatten uzun süre 600 mOsm/kg üzerinde seyretmiş ise Dİ ekarte
edilir= NORMAL

İdrar Ozmolaritesi: 2 x [ Na + K ] + BUN

Dehidratasyon
□
Kilo kaybı □
Testin başlangıcındaki ağırlığı:
/ kg
Testin başlangıcındaki boyu:
/cm
Testin başlangıcındaki m 2:
/m2
Serum
Na /K
Glukoz
BUN
Osm.
(mEq/L) (mg/dL) (mg/dL)
(mOsm/L)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cinsiyeti:
Kötü □
Kullandığı ilaçlar:

Kan Ozmolaritesi: 2x(Na) +BUN(mg/dl)/2.8 + Glukoz (mg/dl)/18

/L

Nabız

x
x
x
x
x
x
x
x
x

(Doğum Tarihi:………………..)

/L

Çıkardığı idrar miktarı (en az 2 günlük liste):
Poliüri □
Polidipsi
□ Enürezis
Susuzluk testinin başlama saati:
Susuzluk hissi: Var □
Yok □

/yıl
Orta □

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Damar yolu açılmalı
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AVP
(pg/mL)

Copeptin
(pmol/L)

x

x

x

Pitressin veya Desmopressin uygulandıktan sonra
0
x
x
30
x
x
60
x
x

Na / K
(mEq/L)

İdrar
Osm.

BUN

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Dansite

her yaptığı idrar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

2. Testin herhangi bir zamanında serum osmolalitesi <300 mOsm/kg
(serum Na<145 mEq/L) ve idrar osmolalitesi <600 mOsm/kg ise hasta
testi tolere edebildiği (vital bulgular hipovolemiye işaret edinceye
kadar) sürece teste devam edilir

Vol/h

4.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Testin herhangi bir zamanında;
•

serum osmolalitesi > 300 mOsm/L

•

idrar osmolalitesi < 600 mOsm/L

İnfant ve küçük çocuklarda
susuzluk testi sonunda
idrar osmolalite >450
mOsm/kg/H2O veya idrar/serum
osmolalitesi >1,5 ise normal

x
x

DİYABETES İNSİPİDUS

dDAVP
10 µg/m2 intranazal
1 µg/m2 cilt altı

İdrar Osmolalitesinde 2 kat (>%50) artış
veya
> 600 mOsm/kg/H2O

SDİ

Susuzluk Testinin Sonlandırılması
• Test esnasında serum sodyum değeri >145 mEq/L (150?)
veya kan osmolalitesi >300 mOsm/kg/H2O
• İdrar osmolalitesinin >600 mOsm/kg/H2O
• Testin başlangıcına göre >%5’den fazla kilo kaybı
• Çocuk huzursuzlanırsa (susuzluğa tahammülsüzlük)
• Testin 5. saatinde idrar osmolaritesindeki değişiklik <30
mOsm/kg/H2O

Plazma AVP düzeyi
• Su kısıtlama ve AVP’ye yanıt testleri genellikle santral ve nefrojenik Dİ için
ayırt ettiricidir.
• Test esnasında bazal ve uyarılmış (susuzluk testi veya hipertonik salin
infüzyonu) plazma AVP düzeylerinin ölçülmesi önerilmektedir.
• AVP’nin Dİ’de tanısal değerinin düşük olduğu ve çocuklarda tanısal amaçlı olarak
nadiren kullanıldığı bildirilmektedir.
• Plazma AVP düzeyi genellikle, primer polidipsi, kısmi santral ve nefrojenik Dİ
ayırt etmede kullanılır.
• Nefrojenik Dİ’de plazma AVP yüksek iken, santral Dİ’de N veya düşüktür.

Şekil 2. Susuzluk testi periyodundan sonraki plazma AVP ve idrar ozmolalite ilişkisi
• Bazal plazma AVP düzeyi ≥3pg/mL ise nefrojenik Dİ tanısı için %100 duyarlı ve
özgün olduğu öne sürülmüştür

(gri alan erişkinlerde saptanmış normal alan, çizgili alan ise nefrojenik Dİ alanı, LD:
ölçüm yönteminin en alt eşik değeri)
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Radyolojik bulgular

Plazma Copeptin düzeyi
• Copeptin, AVP’den daha stabildir

• Arka hipofiz sinyalinin alınmaması (MRG)
(santral ve nefrojenik Dİ)

• AVP ile güçlü ilişki göstermektedir
• Bazal ve uyarılmış copeptin düzeyinin primer polidipsi, nefrojenik ve

• İntrakraniyal kalsifikasyon*

santral Dİ ayırt etmedeki önemine dikkat çekilmiştir
• Bazal ve uyarılmış (susuzluk testi veya hipertonik salin infüzyonu)

• Hidronefroz, mega-üreter, mega-mesane*

copeptin için belirlenmiş eşik değerler öne sürülmüştür
• Nefrojenik Dİ tanısında;
-bazal copeptin ≥21,4 pmol/L alındığında özgünlük ve duyarlık %100

*Sıklıkla nefrojen Dİ

Hipofiz MRG

Hipofiz MRG
• Santral Dİ

• Normalde arka hipofiz T1 ağırlıklı kesitlerde parlak bir alan olarak görülür.

(sentez azlığı)

• Nefrojenik Dİ (tüketim fazlalığı)

parlak alan görülemez

• Kronik (ağır) uyarılar, uzamış susuzluk testleri veya nefrojen Dİ durumlarında
arka hipofizde AVP depoları boşalır ve MRG’de parlak nokta saptanamaz.

• SIADH

• Sağlıklı çocuk ve ergenlerin %80-90’nında T1 ağırlıklı kontrastsız kesitlerde
arka hipofiz sinyali saptanmaktadır.

• Primer polidipside (tüketim azlığı) ve arka hipofiz sinyali
normal olarak görülür.

(tüketim fazlalığı)

• Dİ’li olgularda ise arka hipofizdeki parlak nokta %90’nında saptanmamaktadır
• Normal popülasyonun %10-20’sinde özellikle yaşlı popülasyonda arka hipofiz
sinyali görülmeyebilir.
• MRG çekilirken hastanın iyi hidrate olmasına dikkat edilmelidir.
Dehidratasyon derecesi arttıkça arka hipofizdeki parlak noktayı görme olasılığı
azalır

Hipofiz MRG

Hipofiz sapı biyopsisi

• Hipofiz sapındaki kalınlaşmanın varlığını değerlendirmek amacıyla kontrastlı
(gadolinium) MRG çekilmelidir.
• MRG’de hipofiz sapındaki kalınlaşma özgün bir bulgu olmamakla birlikte öncelikle
infiltratif hastalıkları düşündürmelidir

Hipofiz sapındaki kalınlaşma >6,5-7 mm
ve/veya ön hipofiz boyutlarında artış ile
birlikte ise
hipofiz sapından biyopsi yapılması
önerilmektedir

• Hipofiz sapındaki kalınlaşma için eşik değer >2 mm (mid stalk) (>3mm median
eminens) mm’dir.
• Santral Dİ olgularının üçte birinde hipofiz sapında kalınlaşma gözlenebilir
• Hipofiz sapı kalınlaşmasının %50-70’inde etyolojik neden saptanamamaktadır
• Çocukluk döneminde hipofiz sapında gözlenen bu kalınlaşma kendiliğinden
gerileyebilir.

Hipofiz sapındaki kalınlaşma (idiyopatik) klinik seyir

• Ancak, hipofiz sapındaki kalınlık ve ön hipofiz çapındaki değişikliğin
 ilk 2-3 yıl 3-6 ay aralarla,

• %30 değişmez
• %30-50 hacminde azalır
• %10-20 artar

 3-5 yıllar arasında yıllık,
 5. yıldan sonra ise 2-5 yıl aralarla MRG ile değerlendirilmesi önerilmektedir
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Santral Dİ Tedavisi

Santral Dİ Tedavisi

1. Hastaların içebildiği kadar sıvı içmesine izin verilmelidir

Erken İnfant dönemi (d-DAVP veya vazopresin Ø)

2. Vazopressin tedavisi (eksik olanın yerine konması)
• Vazopressin
 Etkisi 5-10 dak.

• Günlük enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını sıvı gıdalardan
sağlamaktadır

• Dezmopressin (dDAVP)
 AVP’nin 8. pozisyonundaki L-arginin yerine D-arginin yerleştirilmesi

• Sadece solüt yükü azaltılmış sıvı tedavisi önerilmektedir

 amino terminalinin deaminasyonu
 Etkisi 8-24 saat

• Ağır santral Dİ’li infantlarda enerji açığını kapatmak amacıyla
hidroklorotiyazid ve amilorid tedavisi de kullanılabilir.

Aktivite (IU)
Anti-diüretik

Vazokonstriksiyon

AVP

400

400

dDAVP

1000

0,2

Santral Dİ Tedavisi

Santral Dİ Tedavisi

• İnfant dönemi Dİ olgularına önerilen parenteral
desmopressin dozu 0.02-0.08 µg/doz’dur (FDA onayı
yok).

• Süt-çocukluğu döneminde
 cilt altı dDAVP ampulü (4mcg/mL) 1/10 oranında

Erken İnfant dönemi-dDAVP

Erken İnfant dönemi-dDAVP tedavisi

sulandırılarak

 0,01 µg/doz ile başla, yanıta göre dozu 0,01 ug/doz artır
(0,024 µg/doz = 0,003 µg/kg/doz’a kadar çıkılmıştır)

• İnfant döneminden dDAVP düşük dozlarda
kullanılacak ise sulandırılmalıdır.

• Ağızdan kullanılan liyofilizat formu da (minirin melt® 60 µg)
3-5 mL sulandırılarak 2-5 µg/kg/gün iki eşit dozda
yenidoğan (dört olgu) döneminde başarıyla uygulanmıştır.

• Sulandırılmış dDAVP preparatlarının >1 haftadan
süre kullanılması önerilmemektedir

Santral Dİ Tedavisi

Santral Dİ Tedavisi

Büyük Çocuklarda

Büyük Çocuklarda

• İntranazal doz [5-20 µg/doz (5-10 µg/m2/doz), tek
veya iki dozda]
• Oral doz intranazal dozun 10 katı olmalı
• Oral doz dDAVP (50-400 µg/gün) için en çok tercih
edilen kullanım şeklidir.
• Çocukluk döneminde oral dDAVP emiliminin iyi olması
ve yan etkilerinin azlığı nedeniyle güvenle
kullanılabilir
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Melt

Tablet

Sprey

Damla

60 µg

100 µg

-

5 µg

120 µg

200 µg

10 µg

10 µg

240 µg

400 µg

20 µg

20 µg

dDAVP yan etki

AVP ve dDAVP özellikleri ve dozlar
İlaç

Aköz

Etki süresi

arjinin 5-10 dakika

Etkinlik (antidiüretik etki)

En etkin olanı

Verilme yolu

Doz (günlük)

İntravenöz infüzyon

0,5 mU/kg/saat

Cilt altı/kas içi

5 U/m2

• Su zehirlenmesi ve ciddi hiponatremi (baş ağrısı, bulantı, kusma ve nöbet)
• İntranazal kullanılan dDAVP’nin en önemli yan etkisi;
 gözde irritasyon

vazopressin
Lizin

2-8 saat

Vazopressinden 20 kat daha

vazopressin

 baş ağrısı, baş dönmesi
 rinit

az etkindir

 burun kanaması

Desmopressin
Nazal solüsyon

8-12 saat

Vazopressinden 20 kat daha Nazal tüp aracılığı ile burna
az etkindir

Nazal sprey

8-12 saat

Ağız

8-12 saat

2-40 µg

 öksürük

verilir

Vazopressinden 20 kat daha

Burun içine püskürtülür

10-40 µg

Ağızdan

100-1200 µg

 yüzde kızarıklık

az etkindir
Nazal formundan 20 kat daha

 karın ağrısı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve taşikardidir
• Gebelerde dDAVP’nin güvenli bir şekilde kullanılabileceği, anne ve fetüs

az etkindir
Parenteral

8-12 saat

Vazopressinden 20 kat daha

Cilt altı, damar içi, kas içi

az etkindir
Vazopressin

24-72 saat

0,02-0,08

üzerine yan etkisi olmadığı bildirilmektedir

µg/kg/doz
-

Kas içi

2-5 U

tannate yağı

Desmopressin deneme (trial) dozu

Kısmi Santral Dİ

• Primer polidipsi
• Kısmi santral Dİ

• Klofibrat
• Klorpropamid
• Karbamazepin

Karar verilemezse uygulanır

• dDAVP uygulandıktan sonra semptomlar düzeliyorsa hastada
olasılıkla santral Dİ söz konusudur.
• Uygulamadan 3-4 gün sonra;
 vücut ağırlığı,
 plazma sodyum,
 idrar volümü ve ozmolalitesi ölçülmeli

AVP’nin salınımını ve böbrekteki etkisini
artırması nedeniyle alternatif tedavi
olarak kullanılabilir

• Düşük dozlarla 7-10 gün boyunca izlenmelidir.
• Bu izlem sonunda tedaviye ara verilmelidir, bu parametreler
tekrar değerlendirilmelidir.

Önerilen dDAVP deneme dozları
Hasta grubu
Çocuk

Erişkin

Önerilen dozlar

Verilme şekli

50-100 µg günde 2 dozda

Ağızdan

2,5-10 µg günde 1-2 dozda

İntranazal

0,3-0,5 µg günde tek doz

Cilt altı

100-200 µg günde 2 doz

Ağızdan

10 µg günde 1-2 doz

İntranazal

0,5-1 µg günde tek doz

Cilt altı

Postoperatif SDİ yaklaşımı
• Susama merkezi sağlam ise istediği kadar su
içmesine izin verilmelidir. (Ad libitum)
• IV sıvı verilecekse %0,9 NaCL idame sıvısının 2/3
verilmeli, idrar çıkışı 2 ml/kg/h ise fazlası
eklenmelidir.
• SDİ kalıcılığı doğrulanmadan dDAVP tedavisine
başlanmalıdır.
• İdrar çıkışı 2 saaten uzun süre >2,5 ml/kg/saat ve
idrar osmolalitesi <200 mOsm/kg/H2O ise dDAVP
tedaviye eklenmelidir.
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Nefrojen Diyabetes İnsipidus

Kemoterapi ve yüksek hidrasyon
alan SDİ olgulara yaklaşım

Tedavi

• Altta yatan nedenin düzeltilmesi gerekmektedir

• 3-5 L/m2/gün sıvı alıyorsa dDAVP tedavisi kesilmelidir.
• Fazla sıvı böbreğin konsantrosyon yeteneğini bozar
(AQP-2 düzeyini azaltır) (down regülasyon)

• Ağır dehidratasyon ataklarının önlenmesi

• Alınan sıvı <3000 ml/m2/gün dDAVP dozu düşük dozda
başlanmalıdır (Hiponatremiden korunmak için)

• Büyümenin korunması için yeterli kalori alımının
sağlanması temel amaç olmalıdır.

• Mukozit, malabsorbsiyon veya nefrotoksite durumunda
dDAVP 0,08-0,1 mU/kg/saat verilmelidir.

• Tedaviye erken başlanması durumunda zeka ve
büyüme geriliği nadirdir

• IV sıvı olaral %0,9 NaCl tercih edilmelidir.

Nefrojen Diyabetes İnsipidus

Nefrojen Diyabetes İnsipidus
Tedavi

Tedavi

En sık kullanılan
• Tiyazid diüretikler (2-4 mg/kg/gün, 1-2 dozda),

• Solüt yükü az (günlük)
 0,7-1 mEq/kg sodyum (2-3 gr sodyum)
 2 gr/kg protein
 kalorisi yüksek

• Amilorid (0,3 mg/kg/gün, 1-2 dozda)
• NSAİ (İndometazin) 0,25-3 mg/kg/gün, 2-4 dozda
• NSAİ (aspirin) 10-30 mg/kg/gün 2 dozda
• Yüksek doz dDAVP
• Tiyazid grubu diüretikler diürezi %50-70, NSAİ ilaçlar ise diürezi
%30-70 azaltmaktadur

• Büyümeyi destekleyecek,
• İdrar çıkışını azaltacak besinler

• Ancak idrar ozmolaritesinde çok bir değişiklik beklenmemektedir.
• Tiyazidin hipopotasemi yapıcı etkisine karşılık amilorid ile birlikte
kullanılması önerilmektedir.
• Lityum indüklediği NDİ amilorid tercih edilmeldir.

NDİ yeni tedavi seçenekleri

NDİ-Fosfodiesteraz inhibitörleri

• AVPR2 antogonist

• Sildenafil (cGMP-AQP2 ↑)-2 mg/kg/gün 2 doz

V2 reseptöründen bağımsız

• AVPR2 agonist

• Rolipram (cAMP-AQP2 ↑)

• Vazopresin anologları
• Prostaglandin reseptör agonistleri

• Calcitonin (cAMP-AQP2 ↑)

• Fosfodiesterz inhibitörleri
• Statinler
• Gen tedavisi
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UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON
SALGILANMASI SENDROMU (SIADH)
Tanım;
• Ozmotik durumdan bağımsız olarak ADH’nın uygunsuz salınımı
sonrasında gözlenen klinik ve biyokimyasal değişiklikler

• AVP
•
•
•

Statinlerin
• V2 reseptöründen bağımsız AQP2 ekspresyonunu
artırdığı öne sürülüyor
• X-linked olgularda fayda sağlayabilir

düzeyinin artması;
Böbreklerden serbest su atılımının ↓
Total vücut sıvısı ↑
Hiponatremi gelişir

*Hiponatremi--volüm yükünün artmasına ikincil ANP ve BNP artar,
buda natirürezise neden olur (idrar sodyumu > 80 mEq/L)

Serbest su atılımının azalmasına neden olan
ilaçlar

Uygunsuz ADH sendromu Nedenleri

Grup
Santral sinir sistemi
• Kafa travması
• Subaraknoid kanama
• Subaraknoid hematom

Kanser
• Küçük hücreli akciğer
kanseri
• Beyin

Enfeksiyon

İlaç

Solunum sistemi
• Viral pnömoni

ACE inhibitörleri

Lizinopril

• RSV

• Bakteriyel pnömoni

Anti-konvülzan

Karbamazepin

• Tüberküloz

• Mikotik enfeksiyonlar

Okzakarbamazepin

• Abse

Valproik asit

• Herpes zoster

• Beyin absesi

• Duedonum

• Aspergillozis

• Cerrahi sonrası (üçlü faz)

• Pankreas

• Botulism

• Guillain-Barre sendromu

• Timoma

• Hidrosefali

• Mesane

• Menenjit/Ensefalit

• Üreter

• Neonatal hipoksi

• Lösemi/Lenfoma

Anti-neoplastik

Diğer nedenler

Vinblastin

• Uzamış nöbet

• Ewing sarkomu

AVP-bağımsız

Etki

Böbrek

Hiponatremi
Evet

Evet

Evet

Olası

Evet

Evet
Evet
Evet

Evet

Sisplatin
Siklofosfamid

• Uzamış bulantı

AVP artışı
Salınım

Evet

Vinkristin

• Kazanılmış immün-

Anti-parkinsonizm

yetersizlik sendromu

Amantadin

Evet

Evet

Trihexifenidil

Kalıtsal nedenler çok nadirdir,
• V2 reseptörünün aktive edici mutasyonunda SİADH benzeri klinik tablo oluşur.
• Bu bozukluk uygunsuz nefrojenik anti-diürez sendromu olarak adlandırılır

Antipsikotik

Haloperidol, tioridazin

Antipiretik

Asetaminofen

Hipolipidemik

Klofibrat

Oral hipoglisemik

Klorpropamid

ilaçlar

Tolbutamid

Evet
Evet
Evet

Hayır

Evet

Evet

SSRI

Fluoksetin, sertralin,v.s

Olası

Trisiklik antidepresan

İmipramin, amitriptilin

Evet

Diğer

Ektazi

Hayır

Evet
Evet
Evet

Uygunsuz ADH Sendromunun
Tedavisi

Uygunsuz ADH Sendromunun Tanı
Kriterleri
• Hiponatremi (<135 mmol/L) ile birlikte hipoozmolalite (<275 mOsm/kg)

• SİADH sıklıkla geçicidir

• İdrar ozmolalitesinin uygunsuz bir şekilde artışı
• Hipervolemi ile ilişkili klinik bulguların olmaması

• Sıvı kısıtlama bu sürecin atlatılması için
yeterlidir

• Normal sıvı ve Na tüketimine rağmen idrar ile Na atılımında artış
• Diüretik kullanımı
• Böbrek yetersizliği
• Hipotiroidi

Ekarte edilmesi

• Semptomatik SİADH nadirdir, geliştiğinde
ise acil tedavi gerektirir

• Adrenal yetersizlik
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Uygunsuz ADH Sendromunun
Tedavisi

Uygunsuz ADH Sendromunun
Medikal Tedavisi

Asemptomatik Olgular (serum Na >120 mmol/L)

 anti-ADH benzeri aktivite (AQP2 ↓) gösteren ilaçlar;

I. Etyolojik nedenin ortadan kaldırılması (ilaçlar, enfeksiyonlar, v.s)

• Demeklosiklin (1. tercih)
• Lityum (4 haftadan önce yanıt?)

II.Sıvı kısıtlaması (800-1000 mL/m2/gün)
• İntravasküler volümün azalması, ANP sentezini azaltarak natriürezi
azaltacaktır.

Yan etkiler ↑

 Oral üre (%30’luk solüsyon 0,1 gr/kg/gün, 4 dozda (2gr/kg/gün
çıkılabilir))
• Oral üre tedavisi sınırlı sayıda çocukta (4 çocuk) denenmiş, etkin
ve güvenilir olduğu bildirilmiştir

• Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi santral pontin myelinozise !!!
 spastik quadriparezi
 psödobulbar paralizi
 disfaji
 dizartri neden olabilir

 V2 reseptör antagonistleri (Vaptanlar)
 Vaptanların çocukluk yaş grubunda kullanımı ile ilgili deneyimler
sınırlıdır (3. faz çalışması başlamak üzere)

• Sıvı kısıtlaması (yeterli enerjinin alınamaması)--- Büyüme geriliği?

Serebral tuz kaybı

Uygunsuz ADH Sendromunun Tedavisi
Semptomatik Olgular

İntravasküler volüm fazlalığı olmaksızın ANP’nin fazla
salınması sonucu;

• Akut hiponatremi, 12 h kısa sürede serum Na <120 mEq/L
• Sıvı kısıtlaması + hipertonik salin (%3) infüzyonu 1-2 mL/kg/saat başlanmalı (klinik
bulgular gerilinceye kadar devam edilmelidir).

• Natriürezis (hiponatremi)

• Bu tedavi ile serum sodyum düzeyinde 1-2 mmol/saat artış sağlanır.

karakterize bir durum

• Semptomlar gerilediğinde, hipertonik salin infüzyonu durdurulmalı ve serum Na
düzeyinde 0,5 mmol/L/saatten (10-12 mmol/L/gün) fazla artış yapmayan sıvı

• Artmış diürez ve hipovolemi

ayarlanmalıdır.
Dikkat!!

Etyoloji;
Santral sinir sistemi patolojileri (beyin tümörleri, kafa travması,
hidrosefali, cerrahi girişimler, serebro-vasküler kazalar, beyin
ölümü) temel nedenlerdir.

• SİADH ile ilişkili ağır hiponatremi olgularında %0,9 NaCl (izotonik) verilmemelidir.
• %0,9 NaCL (izotonik) serum Na düzeyini artırmaktan öte volüm fazlalığına neden
olarak (ANP ↑, natriürezis) hiponatremiyi ağırlaştırabilir

Serebral Tuz Kaybı-Tedavi

SIADH ve Serebral Tuz Kaybı
Ayırt edici özellikler
Kriterler
Vücut ağırlığı
Plazma volümü

• Altta yatan nedenin tedavi edilmesi

SİADH

Serebral tuz kaybı

↑

↓

↑

↓

>Plazma ozmolalitesi

≅Plazma ozmolalitesi

İdrar sodyum

↑↑ ( >80 mmol/L)

↑↑↑ (>150 mmol/L)

Serum sodyum

↓

↓

Hematokrit/BUN/kreatinin/albumin

↓

↑

Serum ürik asit

↓

↑↓ ↔

Atrial natriüretik peptid (ANP)

↑

↑ (>20 pmol/L)

Arjinin Vazopressin (AVP)

↑

↓

N veya ↓

↓ (ANP baskılar)

Sıvı kısıtlaması

Sıvı ve sodyum desteği

İdrar ozmolalite

Aldosteron
Tedavi

• İntravasküler volüm açığının sodyum klorür ve su ile kapatılması
temel tedaviyi oluşturur.
• Fludrokortizon [2,5-3,75 ug/kg/doz (veya 0,1-0,4 mg/gün), 2
dozda]
4597928

STK’da Fludrokortizon sonuçları
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Örnek Çalışma Üzerinden Araştırma Planlaması
Dr. Kemal Topaloğlu
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ARAŞTIRMA PROJESİ AŞAMALARI

Örnek Çalışma Üzerinden
Araştırma Planlaması

1.Fikir oluştur, yanıtlanacak soruyu tam olarak belirle.
2.Belirli bir fenotipe (hastalığa) sahip hasta grubu oluştur
3.Proje yaz ve para desteği al
4.Bilinen aday genleri (örneğin; HH için: GNRHR, KISS1R, TACR3 vs.)
ekarte et (mutasyon olmadığını göster)
5.Index olguda (ideal olarak hasta kardeş ve anne babada da) tüm
exom sekansı yaptır

Dr. Kemal Topaloğlu
Çukurova Üniversitesi
Pediatrik Endokrinoloji
Adana

6.Exom verisinde homozigot bölgeleri sapta
7.Homozigot bölgelerdeki zararlı olma olasılığı yüksek nadir varyantları
belirle
8.Mutasyonun aile içinde otozomal resesif kalıtım kurallarına göre
doğru ayrışmasını geleneksel sekans tekniği ile doğrula
9.Fonksiyonel çalışmaları yap/yaptır
10.Literatüre sun

Sisk&Foster Nature Neuroscience 2004

Ontogeny of the HPG axis

Boehm et al Nat Rev Endocrinol 2015
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1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

İP
No

Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve
toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. (EK-1 ve EK-2 hariç) (*)
Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ARDEB/destek_prog/danisman_panelist/DA_Panelist_Proje_Onerisi_Degerlendirme_Formu.doc
adresinden ulaşabilirsiniz.

1

1. PROJE ÖZETİ
Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet
(summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin:
i.
ii.
iii.
iv.

Amacı,
Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği

hususlarında ayrı paragraflar halinde kısa ve net cümlelerle bilgi verici nitelikte olmalıdır.
Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir şekilde seçilerek özet sayfasının sonundaki
ilgili bölümde ayrıca belirtilmelidir.

İP
Adı/Tanımı

Yeni olgu ve
ailelerden bilgi
ve örnek
toplanması

32.000

Hizmet
Alımı (***)
(03.5 + 03.6)

110.000

110.000

110.000

110.000

Seyahat
(03.3)

Bursiyer
(05.4)

Yardımcı
Personel
(01.3)

TOPLAM

108.000

360.000

Öneren Kuruluş
Katkısı
Destekleyen Diğer
Kuruluş Katkısı (**)
TOPLAM

32.000

360.000

108.000

(*) PTİ, Kurum Hissesi ve Yurt dışı araştırmacıların masrafları bütçeye dahil olmayıp ayrıca TÜBİTAK tarafından hesaplanarak proje bütçesine
ilave edilecektir.
(**) Destekleyen Diğer Kuruluş sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler belirtilmelidir.
(***) Proje Çıktı ve Sonuçlarının Paylaşımı ve Yayılımı Giderleri toplamı da hizmet alımı olarak bu bölüme yazılmalıdır.

TÜBİTAK’TAN TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU
(Bu tabloda sadece TÜBİTAK’tan talep edilen desteklerin nitelikleri ve miktarları ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmelidir.
Lütfen ilgili açıklamalara dikkat ediniz. Tablodaki satırlar ihtiyaç duyuldukça çoğaltılabilir ve yazım alanları genişletilebilir.)

Alınması Önerilen Makine – Teçhizat (*) (06.1 + 06.3)
Adı / Modeli
-80°C Dondurucu

Alım Türü
X Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Yurt içi

Yurt dışı

Kullanım Gerekçesi
Doku, DNA, RNA saklama

Bedeli (TL)
32.000
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14

15

16 17
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19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Eksom sekansı
verisinin analizi

Ali Kemal
Topaloğlu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Yeni
mutasyonların
geleneksel
Sanger sekansi
ile teyidi, aile
içinde uygun
segregasyonun
gösterilmesi

Ali Kemal
Topaloğlu,
Yüksek Lisans
Öğrencisi,
Doktora
Öğrencisi,
Doktora Sonrası
Araştırmacı
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Yeni gen
mutasyonlarını
n islevsel
analizi

7

Yeni genlerin
puberte
mekanizmasın
daki yer ve
işlevinin
belirlenmesi

8

Literatüre
sunum

B, Dynorphin) olarak adlandırılan işlevsel bir model ile intrinsik yapı ve işleyişinin karekterizasyonuna yol açtı (Lehman ve ark.

TÜBİTAK’tan Talep
Edilen Katkı

11

x

gelişimi için zorunlu olduğunu yine literatürde ilk kez ortaya koyduk (Topaloglu ve ark. N Engl J Med. 2012). Bizim bulgularımızın

GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) (*)

10

x

tetiklediği çalışmalar daha önceden önemli ölçüde soyut bir kavram olan “GnRH pulse generator”ın KNDy (Kisspeptin, Neurokinin

Sarf
Malzemesi
(03.2)

9

x

bunun reseptörünü kodlayan TACR3 genlerinden birisi mutasyona uğradığında püberte başlayamamaktadır. Mart 2013’te biten

Makine
Teçhizat
(06.1 + 06.3)

8

x

pübertesindeki rolünü ilk kez ortaya koyduk (Topaloglu ve ark. Nat Genet 2009). Buna göre Neurokinin B’yi kodlayan TAC3 veya

Katkı Kaynağı

7

x

İki önceki TÜBİTAK projemiz (106S276) çerçevesinde yaptığımız çalışmalar sonucu Neurokinin B sinyal yolağının insan

Aşağıdaki Genel Bütçe Tablosu ve TÜBİTAK’tan Talep Edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Genel Bütçe
Tablosu’nun TÜBİTAK’tan Talep Edilen Katkı kısmındaki toplamlarla TÜBİTAK’tan Talep Edilen Bütçe Tablosundaki ana toplamlar
aynı olmalıdır. (Daha önceki dönemlerde başvuru sırasında istenen Excel formatındaki TÜBİTAK Bütçe Tablosu başvuru sırasında
alınmayıp bilimsel değerlendirmeyi geçen proje önerileri için sonuçlar duyurulunca istenecektir.). TÜBİTAK'tan talep edilen desteğin
her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu,
hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Sarf malzemeleri için proforma faturaya gerek olmayıp sadece
projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilmelidir. Eğer varsa, öneren kuruluş ve/veya destekleyen
diğer kuruluş katkıları, bu katkıların niteliği ve miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış
destek mektupları da eklenmelidir.

6

x

çalışmaya başlar. Ancak bu inhibisyonun kalkmasını dolayısıyla püberte sürecinin başlamasını sağlayan mekanizma ve bu

EK-2: BÜTÇE ve GEREKÇESİ

5

Hizmet alımı

Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) nöronlarından GnRH salgısı başlar ve hipotalamo-hipofizer-gonodal eksen yeniden

başlatıldığı sorusunun yanıtı hala yoktur.

4

Eksom sekansı

frenlenmiştir. İnsan yaşamın ikinci dekadının başlarında bu inhibisyonun kalkması ile “GnRH pulse generator”ın kontrolü altındaki

Endocrinology 2010). Ancak “GnRH pulse generator”ın ekstrinsik olarak nasıl tetiklendiği dolayısıyla püberte sürecinin nasıl

3

3

İntrauterin yaşamda aktif olan hipotalamustaki “Ritmik GNRH sinyal üreticisi (GNRH pulse generator)” çocukluk çağı boyunca

Bu soruyu yanıtlamaya yönelik olarak, bu projede familyal normosmik İdiopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm (nIHH) adlı bir

Ali Kemal
Topaloğlu,
Yüksek Lisans
Öğrencisi,
Doktora
Öğrencisi,
Doktora Sonrası
Araştırmacı

2

2

Proje Özeti

bir önceki TÜBİTAK projemiz (109S455) kapsamında ise KISS1 geninin ve onun kodladığı kisspeptin adlı proteinin insan pübertal

Ali Kemal
Topaloğlu,
Bilgin Yüksel

AYLAR
1

Aday genlerin
taranması

Proje Başlığı : Püberte Fizyolojisinde Görevli Yeni Genlerin Karakterizasyonu

mekanizmada yer alan faktör(ler) bilinmemektedir.

Kim(ler)
Tarafından
Yapılacağı

Ali Kemal
Topaloğlu,
Yüksek Lisans
Öğrencisi,
Doktora
Öğrencisi,
Doktora Sonrası
Araştırmacı
Ali Kemal
Topaloğlu,
Yüksek Lisans
Öğrencisi,
Doktora
Öğrencisi,
Doktora Sonrası
Araştırmacı
Ali Kemal
Topaloğlu,
Bilgin Yüksel,
Doktora Sonrası
Araştırmacı

Örneklerle Erken ve Geç Puberteli Hasta Muayenesi
Prof. Dr. Abdullah Bereket
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Ergenlik
ü Çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir
ü Sekonder seks karakterleri gelişir
ü Boy büyümesi hızlanır
ü Fizyolojik ve yapısal değişiklikler olur
ü Psikolojik değişiklikler olur
ü Kız çocuklarında menst.periodlar
ü Erkeklerde semen üretimi başlar
ü Fertilite kazanılır
ü Bu süreç sonunda büyüme durur

Örneklerle erken ve geç puberteli
hasta muayenesi

İnsanda üreme sisteminin gelişimsel evreleri:
1-Fetal hayat-erken bebeklik (3-6 ay): HPG aks aktif
2-Çocukluk -puberte:
Sessiz dönem
3-Puberte (Adolescence): HPG aksının reaktivasyonu ve olgunlaşması

Yaşam boyu HPG aksındaki değişimler

Puberte fizyolojisi-I: Gonadarş
Beslenme, Metabolik hız, İskelet maturasyonu,
Vücut yağ kitlesi, Psikososyal-çevresel uyarılar

SSS (Gonadostat):Puberte merkezi
GnRH salınımını baskılayan merkezlerin aktivasyonu
GnRH salınımının artması (mediobasal hipot. 1500-2000 GnRH nöronu)

Hipofizden LH ve FSH salınımının artması
Gonadların olgunlaşması
Gonadlardan seks steroidi salınımının artması
Bouvattier, C. et al. (2011) Nat. Rev. Endocrinol.
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GONADARŞ

Puberte başlangıcına etkili faktörler

Ana inhibitör sistem GABA erjik, opioiderjik mekanizmalar iken; ana eksitatör sistemler
glutamat ve kisspeptindir.

Cinsiyet; Kızlarda erkeklerden daha önce
Beslenme; Zayıf kişilerde beslenme bozukluğu olmayanlara göre daha geç.
Kritik vücut kitlesi. Obez kızlarda 0.9 yıl daha önce

Ailesel
Irk

Stres-psikolojik: savaş, profesyonel spor
Seküler eğilim; Yıllar ilerledikçe ergenlik yaşında küçülme
Fiziksel aktivite; Ağır, yarışmacı sportif uğraşısı olanlarda geç

Aydınlık-karanlık ritmi; Kör çocuklarda daha erken
Yükseklik; Yüksek yerlerde daha geç
Sosyal etkenler; Düşük düzeylerde daha geç.

Intrauterin BG: 8-9 y B II ile başvuranlarda menarş BW <2.7 olanlarda 1 yıl erken
Grumbach MM Horm Res 2002

Neurokinin B
MKRN3

Schematic representation leptin signaling on GnRH release in Mouse brain.

From Ahima RS. No Kiss1ng by leptin during puberty? J Clin Invest. 2011 121(1):34-6

17 βOH steroiddheydrogenase

Seks steroidi biyosentezi

Puberte fizyolojisi-II : Adrenarş:
Dihidrotes
tosteron

Gonadarşdan bağımsız ama birlikte giden bir süreçtir
SSS de bilinmeyen merkezler
Adrenarche factor?

5αreductase

¯
Adrenal bezin ACTH ya duyarlığını arttırır
(3-b steroidler, kortizol değil)

¯
DHEA, DHEA-S, Androstenedion
¯
Pubik ve aksiller kıllanma, akne, ciltte yağlanma, ter kokusu
§DHEAS düzeylerinin yükselmesi FSH ve LH nın yükselmeye başlamasından 2 yıl önce
başlar
§Pubik tüylenme erkeklerde testislerin kızlarda memelerin büyümeye başlamasından
3-6 ay sonra başlar
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8

9

10

11

Büyüme sıçraması
Menarş
Meme gelişimi

12

13

14

15

16

10

5

8

9

10

28-14 3 4
11

12

14

11 - 141/2

Testis

16

10

11

12

13

14

Ergenlikte Büyüme

Erkek
Kız

Yaş /yıl

II

III

IV

KIZLARDA TANNER EVRELEMESİ
EVRE 1: preadölesan: küçük düz
bir areola vardır.

V

EVRE 2: hormonal uyarının etkisi
altında meme tomurcuklanır ,
papilla ve areola küçük bir tepe
şeklinde yükselir areola çapı
artar..
EVRE 3: meme tomurcuğunun
sürekli büyümesi papillayı dahada
yükseltir.areola genişlemeye
devam eder. Memenin sınırları
belli değildir.

EVRE 4: areola ve papilla ikinci bir
kabarıklık yapmak üzere
memeden ayrılır.

EVRE 2: penis bazalinde ( labia majoranın iç kısmında ) az miktarda hafif pigmentli kıl gözükür

EVRE 3: pubik kıllanmanın pigmentasyonu artar kıvrılmaya ve yanlara
( mons pubis ) doğru yayılmaya başlar

EVRE 5: olgun_ areolar kabarıklık
kaybolur.meme normal şeklini alır.
Papilla çıkıntı yapmaya devam
eder.

EVRE 4: pubik kıllar kıvrılmaya devam eder yapı olarak kalınlaşır sayıları giderek aratr
EVRE 5: olgun- pubik kıllar erişkin yayılımına ulaşır ve uyluğun iç yüzeyine yayılır
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17

18

5
14-18

Yaş (yıllar)

Kız ve Erkeklerde Pubik Kıllanma Tanner Evrelemesi

18

14 1/2 -18

10-15

15

17

13 1/2 -17

Pubik kıllanma

14

16

131/2 - 17

10-13 1/2

Yaş (yıllar)

I

15

2 3 4

5
13

13

Penis

10-16 1/2

8-13

Pubik kıllanma

12

Büyüme sıçraması10 1/2-16

9 1/2 -14 1/2

2 34

11

I

II

III

IV

V

15

16

ERKEKTE GENİTALGELİŞİM EVRELERİ

Orkidometre

EVRE 1: preadölesan- testisler skrotum ve penis çocukluk çağında
gibidir.
EVRE 2: seminifer tübulusların lümenlerinin açılması sonucu
testisler büyür. Skrotum derisi kırmızı bir renk alıp
kalınlaşarak yapısını değiştirir.penis hafifçe büyür.
EVRE 3: testisler ve skrotum büyümeye devam eder penis uzar

EVRE 4: testisler ve skrotum büyümeye devam eder skrotal deri
koyulaşır penis genişler ve glans penis gelişir
EVRE 5: olgun- testisler skrotum ve penis yetişkin şekil ve
büyüklüktedir

Pubertal gelişim(Erkekler)
• Spermatüri 13,3 ± 0,2 (11-15 yaş)
• İlk ejakülasyon 13,5 ± 0,5 yaş

• Ses kalınlaşması 13.9 yaş

Schonfeld WA. Am J Dis Child 1943

• Resimlerle olgu anlatımı
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Erken Puberteye Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Prof. Dr. Abdullah Bereket
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Olgu 1

Bahar okulu 2016

n

Erken puberteye
tanısal yaklaşım ve tedavi

n
n

Prof Dr Abdullah Bereket

n

Marmara Universitesi Tıp Fakültesi

7 2/12 yaşında kız, 1 aydır tek göğsünde büyüme, sertlik
ve ağrı var

Öz ve soygeçmiş: özellik yok
Anne 156 cm menarş 11 y Baba 176 cm

Boy: 124 cm (75%) Ağ: 28 kg(90%)
Tanner evresi: M:sağ II, sol I PK:I

BMI-SDS: 1.1

Menarş yaşında yüzyılın trendi

Sorular
n

n

n
n
n

Sørensen K, et al. Horm Res Paediatr. 2012;77(3):137-45.

1. Sekonder seks karakterlerinin başlama yaşı
erken mi?
2. Durağan mı ilerleyici mi?
3. Erkense ve hızlı ilerliyor ise nedeni ne? Etiyoloji?
3. Tedavi gerekli mi? Niçin?
4. Tedavi edilmezse boyu kısa kalır mı?
Turkey
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Longitudinal çalışma: n: 439 yüksek sosyoekonomik düzey

Türkiyede durum nedir?
n

DİE rakamlarına göre ülkemizde kişibaşına
düşen milli gelir :
1973 de 2756 $
2012 de 10440 $

§ Ayrıca bu dönemde şişmanlık sıklığında da
iki kat artış var

Bundak R, Darendeliler F, Günöz H, Baş F, Saka N, Neyzi O. Puberty and pubertal growth in
healthy Turkish girls: no evidence for secular trend. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2008;1:8-14

Sağlıklı Türk kızlarında puberte evreleri ve menarş için median yaşlar(%95 CI)
Atay 2009 ile Neyzi 1973 verilerinin karşılaştırılması
(n:4868)

(n:1468)

İstanbulda menarş yaşı ve BMI ilişkisi

[%]

8.9% of girls (4-8) years have PT
100
90
80
70
60
50
40
30

BMI SDS > 1

20
-1 < BMI SDS < 1
10
0

Atay Z, Turan S, Guran T, Furman A, Bereket A. Pediatrics. 2011 Jul;128(1) :e40-5.

BMI SDS < -1
Yes

No
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Puberte Prekoks
n

Sekonder seks karakterlerinin;
¨

Kızlarda 8 yaş, erkeklerde 9 yaşından önce ortaya çıkması

1. Gonadotropin bağımlı (Santral, gerçek) Puberte prekoks
¨

Hipotalamo-hipofiz gonad aksının erken aktivasyonu ile
karakterizedir, (erk testis volumu>4 ml, kızlarda meme EvreII)

2. Gonadotropin bağımsız (yalancı, periferik) Puberte Prekoks
¨ Hipofiz uyarısı olmadan adrenal/gonadal nedenli sex steroidi salgısı
Veya ekzojen

İnkomplet Puberte Prekoks

Premature telarş (izole-ilerleyici olmayan meme gelişimi)
Premature pubarş (izole pubik/aksiller kıllanma)
Premature menarş (sekonder seks karakterleri olmadan izole vajinal kanama)

Olgu 1
n

PREMATURE TELARŞ

7 2/12 yaşında kız, 1 aydır tek göğsünde büyüme, sertlik
ve ağrı var

¨
¨

n
n

Öz ve soygeçmiş: özellik yok
Anne 156 cm menarş 11 y Baba 176 cm

q
¨
¨
¨

n

Boy: 124 cm (75%) Ağ: 28 kg(90%)
Tanner evresi: M:sağ II, sol I PK:I

¨

BMI-SDS: 1.1

¨

Prematur Telarşın doğal seyri

§

139 girls
50.8% geriledi
36.3 aynı kaldı
q 3.2% ilerledi
q 9.7% Siklik seyir
q

PT yaşından bğımsız olarak olguların 13% ünde PP gelişti

n
n

Prematur telarş bazı durumlarda gerçek puberte prekoksun ilk
belirtisi olabileceğinden büyüme hızı, kemik yaşı, ve puberte
ilerleme hızı yakından takip edilmelidir

Prematur Telars

q

n

İlk 2 yaşta ve 6 yaşından sonra
Geçici östrojen sekresyonu ve/veya artmış hormonal
duyarlılık
Diğer bulgular yoksa geniş lab. gerekli değil
Kemik yaşı hafif ilerlemiş olabilir
GnRH testinde Pik LH<5, FSH dominant yanıt
Bazı vakalarda ovarian folikül kistlerine rastlanabilir.
Spontan olarak gerileme gösterirler

3 yaş altı meme olan 450 kızda (3% PPP, 9% CPP)
46 PT 3–5 yıl takip
> 2 yaşından sonraki ve Tanner stage>2 olanlarda ilerleme riski
fazla
de Vries L, Guz-Mark A, Lazar L, Reches A, Phillip M. J Pediatr. 2010 ;156(3):466-71.
Bizzarri C, Spadoni GL, Botarro G, Montanari G, et al. JCEM 2014;99(2):433-439
Mills JL, Stolley PD, Davies J, Moshang T Jr. Am J Dis Child. 1981 Aug;135(8):74
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Puberte Prekoks

n

n

5 olguda
LH >10 IU/L

ilk 3 yaş grubundaki telarş vakalarında pik LH değeri >
10 olsa bile tek başına tedavi kararı vermek için yeterli
değildir.
Pik LH/FSH oranı, pubertal-prepubertal yanıt ayırımında
daha değerlidir. Bu oranın >0.66 olması santral erken
puberte lehine kullanılabilir.

20 olguda
LH >5 IU/L

Oerter KE, Uriarte MM, Rose SR, Barnes
KM, Cutler GB, Jr. Gonadotropin
secretory dynamics during puberty in normal
girls and
boys. J Clin Endocrinol Metab.
1990;71:1251–1258.

Dr.Gülcan Seymen Karabulut, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı

Premature Adrenarş
n
n
n
n

n

n
n
n

Premature Menarş
n
n

n

6 yaşın üzerindeki kızlarda daha sık görülür
Hafif pubik ve aksiller kıllanma, mikrokomedonlar ve ter kokusu
Kemik yaşı hafif ilerlemiş olabilir
DHEA ve DHEA-S düzeyleri hafif yüksek

Kızlarda, ailede tip II DM öyküsü, akantozis nigrikans ve obezite
birlikte ise insulin rezistansı ve ilerideki fonksiyonel adrenal
hiperandrojenzmin bir habercisi olabilir
IUGR lı çocuklarda/catch-up yapmış olanlarda daha sık
Puberte prekoks bakımından yakından takip
Late-onset CAH ekarte edilmeli

Premature Menarş

Puberte öncesi kızlarda meme gelişimi olmaksızın görülen izole
vajinal kanamadır.
Patogenezi tam olarak açıklanamamıştır, endometriumun östrojene
hassasiyetinde artış patogenezde rol alabilir (D III).
¨ Saggese ve ark. (D III) prematür menarşlı üç kız olguda uykuda
puberte sıklığında, ancak düşük amplitüdlü LH salınımları
olduğunu bildirmişlerdir.
¨ Pinto ve Garden prematür menarşlı olgularda LHRH testine
puberte öncesi düzeylerde yanıt alırlarken, bir olguda zirve FSH
ve östrodiol seviyelerinde hafif artış tespit etmişlerdir (D III).
Bu çalışmalar hipotalamus-hipofiz-gonad ekseninde düşük düzeyde
olsa da bir aktivasyonun varlığını göstermektedir.

¨
¨
¨

n
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Kanama periyodik olabilir
Prematür menarş tanısı konmadan önce diğer vajinal
kanama nedenleri dışlanmalıdır.
travma, enfeksiyonlar, östrojene maruziyet (östrojen
içeren ilaçların alınması vb.), tümörler ve yabancı cisim
gibi diğer nedenlerin dışlanması gerekir (D I).
Bu olgularda pubertenin zamanlaması ve normal adet
kanaması beklenen zamanda gerçekleşir (D III).

Olgu 1 : Laboratuar değerlendirme
7
n
n

n
n

2/12

Laboratuar kriterler: Santral Puberte Prekoks?

y/ kız 1 aydır tek göğüste büyüme

RIA> IRMA>IFMA >ICMA
n

KY: 810/12
TEB:158
HB:159.5
Bazal
FSH: 2.1 LH: 0.2 IU/L
Estradiol:<15 ng/ml
Prolaktin: 12 ng/ml
Pelvik USG:

Basal LH >1.0 duyarlılık ve özgünlük %100

n

LHRH uyarı testinde pik LH > 5 mIU/ml -à pubertal
LH baskın yanıt LH/FSH>1 (0.66)

n

n

Uterus 32x12x15mm: cc, endometrial eko 2 mm
Sağ over 19x13x8mm
Sol over: 21 x12x7mm
n

Basal LH düşük (<0.01 mIU/L) -àprepubertal,
ancak kanıtlanmış SPP lerin % 8 inde bazal LH <0.01

Bazal testosteron düşük ise erken puberte yok
E2 ise CPP li kızların % 40 ında normal -değişken
E2>100 (over kisti)

n
n

GnRH testi: pik LH: 4.1 IU/L
pik FSH: 8.7 IU/L

n

Resende EA, et al J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(4):1424–1429
Neely EK, et al. J Pediatr. 1995;127(1):47–52
Houk CP Pediatrics 2009;123:e1059–e1063
Kandemir N et al J Clin Res Ped Endo 2011;3(1):12-17

I1

I2

I2

II

II

III

III

IV

IV

V

V

Resende et al, JCEM 2008

Optimal sampling time of LHRH test

Pelvik USG Santral PP kriterleri nelerdir?

Kandemir N et al J Clin Res Ped Endo 2011;3(1):12-17

n

n
n
n
n
n

Han Kyul Kim et al. Korean J Lab Med 2011;31:244-249
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SPP için uterus uzunluk 3.5 - 4.0 cm
Endometrial eko özgün (100%) ancak duyarlılığı
az (42%–87%)
Armut şeklinde uterus (F/C>2:1)
Over volümü için 2-3 ml nin üzeri pubertal olarak
değerlendirilir
(hacim: uzunluk x genişlik x yükseklik x 0.5233)
follikül sayısı > 6, çapı> 8mm
de Vries L, Eur J Endocrinol. 2006;154(6):891–898
Battaglia C, Ultrasound Obstet Gynecol. 2003; 22(3):277–283
Haber HP,. Eur J Pediatr. 1995;154(3): 182–186
Orbak Z, J Pediatr Endocrinol Metab. 1998 Jul-Aug;11(4):525-30.

Olgu 1 : laboratuar değerlendirme
7
n
n

Boy: 130 cm
KY: 810/12
TEB: 156.6

n
Boy: 130 cm
KY: 10
TEB: 150.8

n

y/ kız 1 aydır tek göğüste büyüme

KY: 810/12
TEB:158
HB:159.5
Bazal
FSH: 2.1 LH: 0.2 IU/L
Estradiol:<15 ng/ml
Prolaktin: 12 ng/ml
Pelvik USG:
Uterus 32x12x15mm: cc, endometrial eko 2 mm
Sağ over 19x13x8mm: 0.99 cc
Sol over: 21 x12x7mm: 0.88 cc

n
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GnRH testi: pik LH: 4.1 IU/L
pik FSH: 8.7 IU/L

Kızlarda ergenlik zamanlaması ve temposundaki varyasyonlar
Yaş

7

8

9

10

Puberte Prekoks

11

12

13

n

Gecikmiş Ergenlik

Normal Ergenlik

hızlı

Erkence puberte

14

M

M

yavaş ilerleyici

erkence

M

n

M

hızlı tempolu

n

M

Erkence puberte, puberte belirtilerinin
n

erkeklerde 9-10,5 yaşta,

n

kızlarda 8-9 yaşta başlaması olarak tanımlanmaktadır.

Genellikle yavaş seyirlidir, büyüme veya kemik olgunlaşmasında şiddetli bir
ivmelenme yoktur, bu nedenle öngörülen erişkin boyda etkilenme olmaz ve
gonadotropin tedavisine ihtiyaç göstermez.
Ancak erkence puberte, bazı çocuklarda hızlı seyir gösterebilir ve bu
çocuklarda hızlanmış bir büyüme ve kemik olgunlaşması matürasyonu
sonucu öngörülen erişkin boyda azalma gözlemlenebilir;
¨

Bu hastalarda da GnRH analog tedavisinin ergenliği geciktirmekle birlikte
öngörülen erişkin boya olumlu bir etkisi olmadığı gösterilmiştir (D II-1,2).

Normalin varyantları

İlerleyici puberte prekoks kriterleri:

Hızlı tempolu puberte (HTP)
n
n

n

n

n

n

Normalde kızlarda meme tomurcuklanmasından (Tanner evre 2) menarşa
(Tanner evre 4) kadar olan puberte gelişim süreci 2,4 ± 1,1 yıldır
Hızlı tempolu pubertede bu ilerleme daha süratlidir.

n

Tanner Evresinde 3-6 ayda bir evre atlamak

n

Büyüme hızının > 6 cm/yıl olması

n

Kemik yaşı en az 1.5 yıl ileri olması

Genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte pubertenin başlangıç
yaşı normal yaş aralığında, ancak ilerlemesi hızlı ise HTP kabul edilir.

n

Bu olgular genellikle puberte gelişimlerini tamamlamak üzere iken ve
büyüme atağını gerçekleştirmiş olduktan sonra hekime başvururlar

n

Kemik yaşları hızlı ilerlemiştir
Tedavide GnRH analoğu ve/veya büyüme hormonu tedavisi ya da aromataz
inhibitörlerinin yararına ait yeterli kanıt yoktur (D I).

Tahmini erişkin boy hedef boyun altında olması veya
takiplerde tahmini erişkin boyda giderek azalma
Uterus hacmi >2.0 mL veya uzunluğu >35 mm, uterusun
armut-şekilli olması, endometrial eko oluşumu, overlerin
2 cc üzerinde olması

n

Ölçülebilir estradiol ve bazal LH

n

GnRH testinde LH pikinin pubertal düzeyde olması

Progressif gidişat 3-6 aylık izlemle kanıtlanmalıdır-Tanner III veya KY 2 y ileri hariç

Olgu 1 : 4 ay sonra
n

TY: 7 6/12

n

Boy: 126.4 cm (+2.4 cm)
M. bilateral III
PK: II

n

§
§

Bazal FSH: 3.6
LHRH test:

Precocious Puberty
90% Central PP: is mostly idiopathic in girls
(Organic –molecular ethiology
5-10% of girls, 26-80 % of boys)

VA: :30.5 kg (+2.5 kg)
AK: 0

LH: 0.5
pik LH: 5.7

n

E2: 18 pg/ml
pik FSH: 8.2
n

KY: 9

6/12

yr

n

TEB: 156 cm

n
n

Santral Puberte Prekoks

n

Etiyoloji? MRI?

n

108

CNS tumors : Tuber cinereum hamartomas:
most common, gelastic seizures
Astrocytoma , ependymoma, pineal tumors,
optic and hypothalamic gliomas (Neurofibromatosis)
CNS irradiation
Hydrocephaly, suprasellar cysts, trauma, inflamm. diseases of CNS
Long-term sex steroid exposure
Long-standing primary hypothyroidism (Van Wyck – Grumbach syndrome)
Genetic causes: Kisspeptin-GPR54 receptor gain-of-function
MKRN3 loss of function mutations
International adaptation/migration

Ailesel erken puberte

Hangi olgularda SSS görüntülemesi
gerekir?
Nörolojik bulgusu/Nörofibromatozu olmayan SPP lerde semptomsuz
intrakranial patoloji kızların 8% erkeklerin % 40% ında mevcut

n

Yaş ilerledikçe bu oran azalıyor. 6-8 yaş arası başlayan
kızların % 2-7 sinde var ve bunların sadece %1 i tümör (glioma
veya astrocytoma.

n

Aile hikayesi, evlatlık olma bu şansı daha da azaltıyor

n

§ SPP li tüm erkekler ve 6 yaş altı kızlarda kraniyal MRI çekilmeli.
§ 6-8 yaş arası kızlar tartışmalı (nörolojik bulgu veya hızlı pubertal
progresyon var ise veya LH yanıtı çok bariz ise çekilmeli)
J Pediatr Endocrinol Metab. 2000;13(suppl 1):695–701
Pediatrics 2002; 109:61.

6-8 years in girls with rapidly progressive puberty and
biochemical signs of pituitary-gonadal activation

GnRH analoglarının santral erken pubertede kullanımı

Puberte Prekoks Tedavisi
-Amaçlar
1. Epifizlerin erken kapanması nedeniyle oluşacak boy kaybını
önlemek
2. Erken cinsel gelişimin getireceği psikolojik sonuçları
önlemek
Santral PP

Beyin tumorü
neurosurgery veya radioterapi
Hydrocephalus
şant
Menenjit, abse granulom
Tıbbi tedavi

Periferik PP

Ovarian, adrenal, testiküler tümörler
Cerrahi
Ekzojen hormon maruziyetinin ortadan kalkması
KAH tedavisi

GnRH

Preparat adı, Firma

Doz ve kullanım şekli

Buserelin

Suprefact flakon (kısa etkili)
Suprecur spray
Suprefact depot 6.3 flakon (uzun etkili)
Sanofi

20-40 $g/kg/gün, SK
1200-1800 $g/gün, İN
6,3 mg/8 haftada bir, SK
4-8 $g/kg/gün, SK

Deslorelin
Goserelin

Zoledox LA, 3,6 mg depot flakon
Astra Zeneca

3,6 mg /28 günde bir, SK
veya 10,8 mg/3 ayda bir, SK

Histrelin

Kısa etkili
Supprelin LA (uzun etkili)

8-10 ! g/kg/gün, SK
veya
50 mg/yılda bir, subkütan implant (ön kola)

Löprolid (Leuprorelin)
asetat

Lucrin kısa etkili
3,75 mg depot flakon
11.25 depot flakon

20-50 mg/kg/gün, SK
veya
3.75 mg /28 günde bir, İM/SK
veya
7,5 mg/28 gün, İM/SK
veya
11,25 mg/28 gün, İM/SK
15 mg/28 gün, İM/SK
11,25 mg /3 ayda bir, İM/SK
(20-300 mg/kg/ay)

Abbott
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Triptorelin

Decapeptyl kısa etkili 3,75 mg depot
flakon
Ferring

20-40 ! g/kg/gün, SK
3.75 mg/28 günde bir, İM/SK
11,25 mg/3 ayda bir, İM/SK

Nafarelin

Synarel ampul - kısa etkili
Synarel spray
Ali Raif İlaç Sanayi

4 ! g/kg/gün, SK
800-1600 ! g/gün, İN

Puberte prekoksda Tedaviye boy cevabında yaşın etkisi

Puberte prekoksda Tedaviye boy cevabında yaşın etkisi

CA
7.0

rng
tot
6y
6-8
8-9

BA
9.8

PAH1
155.5

PAH2 FH
Net gain
160.7 158.4 2.9 cm

Ted süresi 3.9 yıl, en az 2 yıl

Mean duration of treatment 3.9 year (min 2)

Arrigo et al EJE, 1999: 141:144

Başlangıçtaki kemik yaşı ne kadar ileri ise boy prognozu o kadar kötü
Partsch CJ et al. J Ped Endocrinol Metab.2000.13;747
Carel JCEM 1999: 84: 1973

Erkence ve Hızlı tempolu Pubertede tedavi sonuçları

Erkence ve Hızlı tempolu Pubertede tedavi sonuçları

Menarş yaşı 12.8
Hedef boy 157.6

Ted kabul etmeyenler untreated kontrol
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10.8
157.9

Menarş yaşı - erişkin boyu ilişkisi

SPP tedavisinin boya etkisi
n

n

n
n
n

(n:416)

6 yaşından önce başlayanlarda
etkili (4-10 cm):
tedavi yılı başına 1-1.5 cm

Menarş yaşı

6-8 yaş arası kısmen etkili,
heterojen cevap, (0-5 cm)
tedavi yılı başına 0-1 cm

Erişkin boyu

9

159.5 ± 6.5

10

160.8 ± 5.1

11-12-13

163 cm

Ortalamadan 3-4 yıl önce menarş ~3 cm boy kaybına
sebep oluyor

8-8.5 yaşından sonra
Erkence Pubertede
Normal başlangıçlı ama hızlı
tempolu pubertede boya yararı yok

Shangold MM, Kelly M, Berkeley AS, Freedman KS, Groshen S. Relationship
between menarcheal age and adult height. South Med J. 1989Shangold, 1989

Yavaş ilerleyen Puberte prekoks

Yavaş ilerleyen Puberte Prekoks

Palmert, 1999

Unsustained/Slowly Progressive

20 hasta( B II-IV arası, B+PH)

TY: 5.5 yaş: (2.5-8.2 arası)
KY: 7.9

(Do all girls with IPP require treatment?)
Leger J, Reynaud R, Czernichow P, J Ped 2000, 137: 819

LH yanıtı < 25 IU/L (by RIA), FSH>LH ise tedavisiz izlem
12 yıl sonra 17 sine ulaşılabilmiş
Tahmini erişkin boy: 157.6
Hedef Boy: 164
Final boy: 165.5
ort menarş yaşı: 11 yaş
Puberte bunların 10 unda 8 yaşına kadar aynı kalmış 2 sinde gerilemiş
5 inde ilerlemiş,
Menarş yaşı

Hedef Boy

9.1

165

167.6

9.4

170

170.2

KY > 2 yıl (vs 2 SD)

Pik LH > 6 IU/L (immunoenzimatik assay)

Final Boy

9.5

161.2

160.2

8.8

161.2

165.1

10

159.9

157.5

Yavaş ilerleyen Puberte Prekoks

PUBERTE İKİ BOYUTLU BİR SÜREÇ

26 hastanın 17 sinde tedavi gerekmemiş. 9 unda PAH düştüğü için ted. verilmiş
TY: 7.4
TEB: 157.7
KY: 9.2
FB: 160.7
Menarş: 11.9
HB: 161.3

BAŞLANGIÇTAKİ BOY POTANSİYELİ DÜŞÜK

VEYA TAKİPLERDE TAHMİNİ BOY DÜŞÜYOR İSE
(İLERLEYİCİ PUBERTE PREKOKS)
8 yaşından önce başlayan hastalarda

TEDAVİ EDİLMELİDİR
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GnRH analog tedavisinin izlenmesi
Parametre

Zaman aralığı

İyi kontrol kriterleri

Boy, ağırlık
Ergenlik evresi

3-6 ayda bir

Ergenlik bulgularının
gerilemesi veya
duraklaması

Pelvik ultrasonografi

Tedavinin 3. ve 6. ayında

Uterus ve overlerin
büyümesinin durması
veya gerilemesi

Cinsiyet steroidleri
Kızlar için E2
Erkekler için T

İlk yıl 3 ayda bir veya 1.
yıldan sonra tedaviyle
uyumda şüphe
bulunması halinde

Prepubertal düzeylerde
olması

GnRH testi veya

Yetersiz tedavi şüphesi
bulunması halinde

LH ve FSH’nin
prepubertal olması

Depo Leuprolid 30-120
dksonra
Kemik yaşı

Tedavi ne zaman kesilmeli

n

n

TY 11-11.5 ve KY 12-12.5 maximum erişkin boy

Kemik yaşı ilerlemesinin
kronolojik yaştan daha
yavaş olması

Arrigo T, et al. J Pediatr Endocrinol Metab. 2000 ;13 Suppl 1:759-64
Partsch CJ et al. J Ped Endocrinol Metab.2000.13;747
.

Yan etkiler

SPP un psikolojik sonuçları ile ilgili sınırlı çalışma var, ve
mevcut çalışmalar da tutarsız sonuçlar veriyor

n

Tedavi öncesi ve sonrası kızların psikolojik
fonksiyonlarını inceleyen 2 çalışmada öncesi ve
sonrasında tutarlı bir değişiklik gözlenmemiş

n

n

Sonuçta CPP nın psikolojik ve davranışsal sorunlara yol
açtığı veya GnRH analog tedavisinin psikolojik yararı
olduğuna dair ikna edici kanıt yok (uzlaşı raporu)

n

n

LHRH analog tedavisinin akut yan etkileri:
Başağrısı ve sıcak basması , bulantı, kusma
Lokal yan etkiler %10 (steril abseye ilerleyebilir).
Anafilaksi nadir
Göz komplikasyonları nadir (papil ödem,
gözkapağı ödemi, retinal ven oklüzyonu, ve
kanaması)
Tromboflebit

GnRH analog tedavisinin polikistik over
sendromu ile ilişkisi var mı?

Yan etkiler: Fertilite
n

n

LH <4,5 IU/Lsupresyon
Yılda bir

SPP ve tedavisinin psikolojik etkileri
n

n

TY: 10.6 -11.6
KY: 12.1- 13.9

n

Tedavi kesildikten sonra menstruasyon ortalama 16 ay
(2-61 ay) sonra başlar.

n

Toplumda PKOS görülme sıklığı %5-10 olmasına rağmen, GnRH analoğu
alan hastalarda bu oran çok çeşitlidir.
¨

n

Infertilite bildirilmemiş.

¨

n

21 sağlıklı gebelik rapor edilmiş.

¨

n

Gonadal fonksiyonlarda üç küçük çalışmada farklılık yok

n

Triptorelin tedavisi alan ve almayan yavaş ilerleyici
puberte prekokslu kızlar menarştan 8.5 yıl sonra
bakıldıklarında serum hormon düzeyleri over ve uterus
volumleri arasında normal kontrollerle fark yok

¨

n

n

J Pediatr 2006; 149:532.
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Boepple, GnRH analoğu tedavisi alan hastaların yaklaşık yarısında PKOS
görüldüğünü vurgulamaktadır.
Bridges ve ark., GnRH analoğu ile tedavi edilen hastalarda her dört hastadan
birinde PKOS saptamıştır.
Jensen ve ark., GnRH analoğu tedavisi öncesinde büyük olan uterus ve over
boyutlarının, tedavinin üçüncü ayında gerilediğini, tedavi esnasında ve
sonrasında PKOS gelişmediğini gösterdiler.
Heger ve ark. da GnRH analoğu tedavisi alan hastalarda PKOS gelişme riskinin
artmadığını saptamışlardır.

SEP nedeniyle GnRH analoğu alan, almayan ve sağlıklı erişkin kadınların
değerlendirildiği geniş bir çalışmada hiperandrojenizm, oligomenore ve
asiste fertilizasyon gereksinimi SEP’li kadınlarda daha sık bulunmuş, ancak
tedavi alan grupta almayan gruba göre bu problemler daha az sıklıkta
bulunmuştur.
Bu durum SEP gelişimine yol açan nöroendokrin bozukluğun erişkin
yaşamda da devam ettiğini, ancak GnRH analog tedavisinin
hipernadrojenemi ve fertilite yönünden koruyucu etkisi olduğunu
düşündürmektedir.
Lazar et al Clin Endocrinol 80:4:570,6, 2014.

GnRH analog tedavisi: Yan etkiler
BMI
n BMI etkisi 11 çalışmada değerlendirilmiş.
n Ortalama BMI SDS başlangıçta kızlarda yüksek, erkeklerde
değişken
n Tedavi ile BMI da artış yok
n Ort BMI SDS tedavi sonrası 0.1 ile 1.7 arası ve hafif düşme var

Kemik yoğunluğu
Tedavi sırasında BMI bir miktar düşmekle birlikte, çocuklukta PP
tedavisi alan genç erişkinler sonunda normal BMD ye ulaşıyor.
Yeterli Ca, D vit alınması ve egzersiz önemli .

n

Tanısal süreç

Olgu 2
n

n
n

7 7/12 y erkek dört aydır pubik kıllanma ve
seste değişiklik

n

Öyküde poliüri, polidipsi (4L/gün) yaklaşık 1 yıldır ara
sıra başağrısı
Aile öyküsünde özellik yok

n

Boy: 131 cm (90 %) Ağ: 29.3 kg (90%) BMI-SDS: 1.1
PK: II Testisler 6 cc bilateral SPL: 8.5 cm

n

Anne 161 cm Baba 182 cm

Poliuri, polidipsi

n

İdrar : dansite 1006, glukoz Glukoz : 80 mg/dl
Na: 142 K: 4.5 mEq/L
BUN Creatinin normal

Puberte için

KY: 9 yaş
LHRH test
Pik LH: 0.1 FSH: 0.21 mIU/ml

Sıvı kısıtlama testi>>> Santral DI-à ddAVP tedavisi
f-T4: 0.34 ng/dl (0.7-1.6)
TSH: 1.02 mIU/ml
Cortisol: 2.25 &g/dl
ACTH: 14.2 (5-46) pg/ml
Basal LH: 0.1 FSH:0.18
Testo: 9.2 ng/ml (0.03-0.5)
Prolactin: 24 ng/ml (3-20)
IGF-I: 53 ng/ml (60-261)

Puberte prekoks var mı? Türü ne?

ü
ü
ü
ü
ü

Santral diabetes insipitus
Santral hipotiroidi
Santral hipokortizolemi
GH eksikliği?
Central Puberte Prekoks?

1 mcg ACTH stim test: pik cortisol: 7.4 &g/dl (205 nmol/L)
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MRI: Kontrast
alan hipofiz
tumorü
suprasellar
ve sinus
cavernosus
yayılımı

Gonadotropinden bağımsız =(Periferal=Yalancı)
Puberte Prekoks
Kızlarda

Diagnostic algorithm in girls with GIPP (with low/supressed gonadotropins)
Thelarche/menarche

Erkeklerde;

1) İzoseksüel
Konjenital adrenal hiperplazi,
Adrenokortikal tümörler
Leydig hücreli tümör
McCune Albright Sendromu
Familyal ML testotoksikozis
hCG sekrete eden tümörler
Glukokortikoid reseptör defekti
Eksojen androjen alımı
Juvenil Hipotiroidi

1) İzoseksüel (Cinsiyetle uyumlu)
McCune Albright Sendromu
Over kistleri, Over tümörleri
Feminizan adrenokortikal tümörler
Eksojen östrojen alımı
Aromataz fazlalığı
Peutz Jeghers Sendromu (MC pigm, GIS hamarto)
Juvenil Hipotiroidi
2) Heteroseksüel (cinsiyetle uyumsuz) PPP
Konjenital adrenal hiperplazi
Androjen salgılayan over tümörleri
Glukokortikoid reseptör defekti
Eksojen androjen alımı
Aromataz eksikliği

Testes USG

hCG

elevated

normal

(

Functional
ovarian
cyst

(

n

)

CAH
Leydig cell tm
TART

Germ cell tm

FMTT

Kranial
Mediastinal
Abdominal
Testes MRI

Hypo
thyroidism

Adrenal tm

MAS

Adrenal, ovarian tm

Ovarian
tumor

Bone survey/scan
Molecular analysis

Olgu 2

DHEAS

)

Abdominopelvic CT/MRI

Multiple Tumoral
Solitary
mass
macrocyst cysts

2) Heteroseksüel
Feminizan adrenokortikal tümör
Peutz-Jeghers sendromu
Eksojen östrojen alımı
Aromataz fazlalığı

17OHP

β-HCG: 86.5 mIU/ml (0-2.7)
α-FP: 23.9 IU/ml (0.5-5.5)

Transsfenoidal biopsy :
mixt malignant germ cell tumor Grade IV

Normal

İmmunohistochemistry

Exogeneous
Androgen

PLAP: positive
bHCG: positive
AFP: positive
CD117: Negative
EMA: positive
MIB-1: %10-80
P53: >1/3 and <2/3 moderate
to severe nuclear reactivity

Adrenal CT

Germinoma 10%
Immatur teratoma 30%
Yolk sac tumor 40%
Choriocarcinoma 20%

J Clin Endocrinol Metab.
2016 Mar 10:jc20153500.
[Epub ahead of print]
PubMed PMID: 26964727.

Germ cell tumorler
Germ-cell tumors --àhCG,---àLHR on Leydig cell--àTestosteron
mild testicular enlargement
n
n

DHEAS

CAH

Testes not enlarged

Asymmetric

17OHProgesteron
11 –deoxycortisol
DHEA

Pelvic USG

n
Symmetric

No history of exposure
to androgens

Estradiol

Diagnostic algorithm in boys with GIPP (with low/supressed gonadotropins)

Testes enlarged

Pubarche

No history of exposure
to estrogens

Testis hacmi serum testosteronu ile korele değil
Yerleşim

2%
4%

3%

4%
5,5%

Gonadlar,
beyin (genellikle pineal bölge),
¨ KC, retroperitoneum, ve posterior mediastinum,
¨

9%

37%

¨

5,5%
4%

embryonik germ hücrelerinin gonadal kabartı da birleşmelerine
kadar geçtiği yerler.

26%
26%

Belirlenememiş (n=4)

Over kisti (n=47)

McCune Albright Send. (n=34)

Testotoksikoz (n=5)

Hipotiroidizm (n=7)

Adrenokortikal tm (n=12)

HCG salgılayan tm (n=7)

Leydig hücreli tm (n=5)

Over tm (n=5)

Sertoli hücreli tm (n=3)
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Kızlarda gonadotropin bağımsız erken
puberte nedenleri

Kızlarda gonadotropin bağımsız erken
puberte nedenleri

§

Fonksiyone Over kistleri
n Fonksiyonel over kistleri kızlarda en sık gonadotropin bağımsız erken
puberte nedenidir (D III).
n Etkilenmiş hastalarda sekonder cinsiyet karakterlerinin yanı sıra sıklık
olmayan vajinal kanama görülebilir.
n Kendiliğinden gerileyebilir.
n Kistler torsiyon riski taşıyacak kadar büyük değilse tedavi konvansiyoneldir,
cerrahi girişim uygulanmaz.
n Adneksiyel torsiyon riskine yönelik özellikle 75 ml ve üzerinde olan
büyük over kistlerine ponksiyon önerilmektedir (D II-2).
n Sonografik ve hormonal olarak kistlerin takibi yapılmalıdır.
n Bu hastalar McCune Albright bulguları yönünden irdelenmelidir.

§

§

§

§

§

G proteininin α alt biriminde aktive edici
somatik mutasyon
Deride sütlü kahve lekeleri, kemikte fibroz
displazi ve erken puberte
Tirotoksikoz, jigantizm, Cushing sendromu
ve hipofosfatemi görülebilir

Overlerde çoğunlukla asimetrik yineleyengerileyen kistler
Vajinal kanamaya eşlik eden hafif meme
gelişimi
Başlangıçtaki GIPP SPP ye dönüşebilir

Kızlarda gonadotropin bağımsız
erken puberte nedenleri
Over tümörleri
n Over tümörleri puberte öncesi nadirdir.
n Hastaların çoğu abdominal kitle ya da ağrı ile başvururlar.
n Granüloza hücreli tümör izoseksüel erken puberteyle sonuçlanırken;
arenoblastoma, saf Leydig hücreli tümör ve gonadoblastom
heteroseksüel erken puberteye yol açar
n Çocuklarda nadir görülen arenoblastoma overin en sık virilizan
tümörüdür.
n Overin lipoid hücreli tümörü ve gonadoblastom ya da Sertoli hücreli
tümörü de overin diğer androjen üreten tümörleri arasındadır

Juvenil hipotiroidi(Van Wyck-Grumbach Sendromu)

Ailesel ya da sporadik testotoksikoz
n

n
n

n

n

n

LH reseptöründe aktive edici mutasyon nedeniyle olmaktadır.
Vakalar 1 ila 4 yaş arasında tanı alabilirler.

n

Erkekle sınırlı otozomal dom. kalıtımın yanı sıra sporadik de olabilir

Overlerden steroid üretimi LH ve FSH’nin birlikte aktive olmasını
gerektirdiğinden mutasyonun varlığına rağmen kadın taşıyıcılar
semptomsuzdur.

n

Hastaların testis volümlerinde bir miktar büyüme gözlense de
gelişen sekonder seks karakterlerine oranla küçük

Bazı kızlarda düzensiz vajinal kanama görülebilir.

n

Ultrasonografide tek ya da çok sayıda over kisti gösterilebilir

n

Ailesel testotoksikoz vakaları ileride seminom ve Leydig hücreli
adenom geliştirebileceğinden yakın takip edilmelidir.

n

n
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Kızlardaki başlıca bulgusu bazen galaktorenin de eşlik ettiği meme
gelişimidir

n

n

Erişkin yaşlarda fertilite kazanılır ve normal LH salınım paterni ile
GnRH’ya LH yanıtı gelişir.

Tedavi edilmemiş primer hipotroidi tipik olarak büyüme geriliği ve
puberte gecikmesi yapsa da bazı olgularda erken puberteye neden
olabilir.

Plazma TSH seviyesi sıklıkla 500 μU/ml’nin üzerinde ve prolaktin
seviyesi hafif artmıştır.
Serum LH saptanamayacak düzeydedir, FSH düşüktür.

Çok yüksek TSH düzeylerinin FSH reseptörünü uyararak etki ettiği
düşünülmektedir.
Prolaktin yüksekliği ise artmış TRH salgılanmasına bağlanmaktadır

Gonadotropinden bağımsız Puberte Prekoks
Laboratuar Tanı:

Adrenal korteks hastalıkları
n

CYP21 ve CYP11β1 erkeklerde izoseksüel erken puberteye neden olabilir.

n

Hastaların testis volümleri puberte öncesi boyutlardadır.

n

Adrenal rest tümör ile karışabilir

FSH, LH düşük veya baskılı, LHRH ya cevap yok
Estradiol/Testosteron genellikle yüksek

Bu durum tek taraflı ya da bilateral interstisyel hücreli testis tümörüyle
karışabilir.

17-OH progesterone, 11-deoxy-cortisol yüksek--à KAH

n

MRG ve Doppler USG çalışmaları bu ayrım için kullanılabilir.

Yalnızca DHEA-S yüksek, T, E2, 17OHP düşükà Prematur adrenarş

n

Erkeklerde androjen salgılayan adrenal tümörler nadirdir.

n

n

n

n

DHEA-S çok yüksek (>600ng/ml)--à

Adrenal tümörler bazen testosteron salgılasalar da asıl olarak fazla oranda
DHEA salgılarlar.

Estradiol çok yüksek ise >100-150pg/ml --à östrojen salgılayan tumor

Kortizol salgılayan tümörler erken puberteyle birlikte Cushing sendromu da
geliştirirler.

b-hCG yüksek-----à

Puberte öncesi feminizan tümörler nadiren heteroseksüel erken puberte
nedeni olabilir.

McCune–Albright sendromunun tedavisi
McCune-Albright sendromundaki PP için en iyi tedavi yöntemi henüz tartışmalıdır.

Genel Yaklaşım: nedene yönelik
Over, testis, adrenal tümör, HCG salgılayan tmà Cerrrahi

n

Fonksiyone over kistleri -à takip-spontan regresyon

n

Tüm tedavi denemeleri kontrolsüz çalışmalardır
Aromataz inhibitörleri:
Tüm aromataz inhibitörleri uzun süreli tedavide büyük ölçüde etkisiz
Tamoksifen:
n
Seçici östrojen reseptör modülatörüdür, nükleer kompleks oluşturarak DNA sentezini
azaltır ve östrojen etkisini inhibe eder.
n
Vajinal kanama ataklarının şıklığında azalma, büyüme hızı ve Kemik yaşı
ilerlemesinde yavaşlamaya neden olur.
n
Ancak uterus volümlerinde artışa neden olması, ileride endometrial stromal tümör
gelişimi açısından risk oluşturmaktadır.
Fulvestran:
n
Saf östrojen reseptör antagonistidir.
n
Uluslararası, ileri dönük, açık etiketli çalışmada 1 yıl süreyle uygulanan fulvestrant
tedavisi vajinal kanamayı ve iskelet matürasyon hızını azaltmada orta derecede
etkilidir.
n

Kompleks over kisti olan (çapı >8 cm’ çok sayıda septalı) hastalarda
tümör belirteçleri (bhCG ve AFP) bakılmalı ve laparotomi
yapılmalıdır

n

Ekzojen seks steroidlerine maruziyet – etkeni kes,

n

KAH’da glukokortikoid tedavisi

germ hücreli tümör

Adrenal androgenler, Kortizol, ACTH yüksekà Glukokort res direnci

Gonadotropine bağlı olmayan (periferik)
erken pubertede tedavi

n

adrenokortikal tumor

Erkeklerde gonadotropinden bağımsız
erken puberte tedavisi

Erkeklerde gonadotropinden bağımsız
erken puberte tedavisi

Amaç boy kısalığını ve androjen fazlalığına bağlı davranış değişikliklerini
önlemek

n

n

n

n

1. Androjen reseptor blokerleri: Bu grup spironolakton ve siproteron
asetatı kapsar. Her ikisi de anti-androjenik etkiye sahiptir; periferik dokuda
testosteronun reseptörüne bağlanmasıyla yarışmaya girerler.
Spironolakton: Diğer etkileri 17 alfa-hidroksilaz ve /17,20 liyaz enziminin
inhibisyonu ve testosteronun seks hormon bağlayıcı globüline
bağlanmasının inhibisyonudur

Flutamid:
¨

Spesifik, steroid olmayan anti-androjendir.

¨

Karaciğer toksisite riski Doz: 10 mg/kg/gün.

n

2. Androjen sentez inhibitörleri: MAS ve testotoksikozda kullanılabilir.

n

Ketokonazol (Nizoral):
¨
¨

Erken puberte tedavisinde genellikle bir başka ilaçla birlikte (örneğin,
aromataz inhibitörü) kullanılır. Güvenlik ve etki açısından en uzun süredir
kullanımda olan ilaçtır

¨

¨
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Daha sık olarak mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Steroid sentezinin güçlü bir inhibitörüdür.
17-hidroksiprogesteronu androstenediona dönüştüren P450c17 enzimi
inhibe eden imidazol türevidir.
Hem östrojenlerin hem de androjenlerin sentezini inhibe eder.

Erkeklerde gonadotropinden bağımsız erken
puberte tedavisi
Testotoksikoz (ailesel erkeklere sınırlı erken puberte) tedavisi
n Tedavi seks steroidlerinin sentez ve aktivasyonunu inhibe etmeye
yöneliktir.
Anti-androjen ile aromataz inhibitörünün birlikte kullanıldığı tedaviler:
n Spironolakton + Testolakton
n Bikalutamid + Anastrazol en fazla kullanılan tedavilerdir.
PEP’e ek olarak GnRH ekseninin olgunlaşmasından dolayı santral puberte
gelişirse GnRH analog tedavisi de gerekli olabilir.

GnRH agonist tedavisinde yaşın önemi

Changing Etiological Trends in Male Precocious
Puberty: Evaluation of 100 Cases
Alikasifoglu A et al. Horm Res Paediatr. 2015;83(5):340-4.
n
n

> 6 yaş

There was no underlying cause in 74% of the cases
Most of the organic cases had been diagnosed before age 7 years,

Tedavi grubu

Hedef boy 161.4 ± 0.6

Kontrol grubu

Final boy 157.5 ± 0.6: -4 cm

159 ± 0.9

157 ± 0.9:

-2 cm

< 6 yaş
Tedavi grubu

Hedef boy 164.5 ± 1.3

Kontrol grubu

160.7 ± 1.7

Final boy 160.4 ± 1.8 : + 4.1 cm
153.9 ± 3.8 : -6.8 cm

Kletter ve Kelch,
JCEM 1994; 79: 331 - 4

GnRH agonist tedavisinde yaşın önemi

FİZYOLOJİK ERKEN (ERKENCE) PUBERTE TEDAVİ SONUÇLARI

Partsch ve
v ark
rk
JPEM 2000;13: 747-58

Puberte başlangıcı

≤ 6 yaş

> 6 yaş

p

8.4 ± 0.5

10.4 ± 0.33

Tedavi süresi (yıl)

6.1 ± 0.36

3.1 ± 0.22

<0.0001

KY (FB)

15.9 ± 0.42

17.9 ±0.57

0.0006

9.5 ± 2.32

1.6 ± 0.96

0.003

152.1 ± 2.22

157.7 ± 1.8

0.032

KY

Boy kazancı (cm)
TEB (cm)

FB (cm)
Tedavinin
bittiği yaş (yıl)

161.6 ± 1.43
9.9

159.4 ± 1.75

Yas
7.5-8.5

a.d

Menars
11.9
10.8

M. boy MSU TEB
152.7
4.9
157.8
152.5
5.4
159.3

HB
FB
157
158.1
158.5 158.6
Cassio 1999

10
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GnRH analog-aylık: 3 aylık?

FİZYOLOJİK ERKEN (ERKENCE) PUBERTE TEDAVİ SONUÇLARI

n

Yas
8.4-10

TEB
154.1
155.2

TY: 9.3, KY: 10.9

HB
157.6
157.8

FB
157.6
156.1

n

n

12-aylık bir çalışmada (n: 30)
aylık 7.5 mg,
aylık 3.5 mg ve
üç aylık 11.25 mg

n

Aylık 7.5 mg en etkili doz olarak bulundu.

n
n
n

^Bouvattier 1999

Depot LHRH analog 3 ayda bir 11.25 mg olguların % 95 inde GnRH
ya LH cevabını inhibe etti (<3 IU/L) n: 64
Ancak estradiol ve testosteron üzerine daha az etkili olduğu görüldü

n
n

LH
1.30
1.73
2.13

FSH
2.86
3.91
3.96

Yeni histrelin implantı 1 yıla kadar etkili ve güvenli
Yavaş salınımlı 3 aylık triptorelin FDA tarafından onaylandı

J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:1667
Eur J Endocrinol 2006; 154:119
J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:1862.

Treatment of gonadotropin-independent PP
1-Ketoconazole:
inhibits steroidogenesis . used in both familial testotoxicosis and MAS
Dose: 15-20mg/kg/day bid, tid with food (usually 200mg bid)

2-Aromatase inhibitors: Testolactone, Anastrozole, Letrozole:
inhibits aromatase which is responsible for conversion of androgens to
estrogens. It is commonly used in Mc-Cune Albright syndrome
Dose: 10------> 40mg/kg/day qid

3-Spironolactone:
inhibits dihydrotestosterone binding to its cytosol protein receptor. it is used
in testotoxicosis conjuction with testolactone.
Dose: 2------> 5mg/kg/day bid

4-Flutamide, Bicalutamide
completes for androgen receptor, used in comb with AIs in MAS

5. Fulvestrant
is a complete estrogen receptor antagonist accelerates the
proteasomal degradation of the estrogen receptor. 4 mg/kg IM monthly

6-Medroxyprogesterone acetate
also has direct inhib. Effect on testicular steroidogenesis. Used in testotoxicosis

7-Cyproterone acetate
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Puberte Gecikmesine Tanısal Yaklaşım ve Tedavi
Prof. Dr. Abdullah Bereket
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GECİKMİŞ PUBERTE
• Sekonder seks karakterlerinin normalde görülmesi beklenen
yaştan 2.5 SD fazla gecikmesi

Puberte gecikmesine tanısal
yaklaşım ve tedavi
Prof. Dr. Abdullah Bereket

• Kızlarda 13 yaşında meme halen Evre I olması veya
15 yaşında menarş olmaması
• Erkeklerde 14 yaşında testis < 4ml
• Her iki cinste başlangıçtan itibaren 4.5-5 yıl içinde seksüel
gelişmenin tamamlanmaması

• Gecikmiş puberte erkeklerde daha sıktır

Etiyoloji

HİPOGONADOTROPİK

Fonksiyonel
veya geçici
GNrh eksikliği

Yapısal
büyüme ve
ergenlik
gecikmesi

Diğer
Reversibl
nedenler

Kalıcı: Doğumsal
Tek gen hastalıkları:
•
Kallmann sendromu (KAL1, FGFR1, PROK2, PROKR2, FGF8,
HS6ST1,CHD7)
•
İdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm (GNRHR,
GNRH1, GPR54, KISS1, FGFR1, TAC3, TACR3)
•
Hipotalamo-hipofizer-gonadal eksenin gelişimsel
bozuklukları (DAX1, SF-1, HESX-1, LHX3, PROP-1)
•
Obezite ve hipogonadizm birlikteliği ile seyreden (LEP,
LEPR, PC1) puberte gecikmeleri
Genetik sendromlar:
•
Prader-Willi sendromu, Bardet-Biedl sendromu, CHARGE
Çoklu hipofizer hormon eksikliği:
•
Septo-optik displazi, holoprosensefali, orta hat defektleri

HİPERGONADOTROPİK

Organik
(Kalıcı)
GnRHveya
GN eksikiiğil

C. Hipergonadotropik hipogonadizm

A. Yapısal büyüme ve puberte gecikmesi
B. Hipogonadotropik hipogonadizm

GECİKMİŞ
PUBERTE

konjenital

Akkiz

Kalıcı: Edinsel
•

Merkezi sinir sistemi tümör ve infiltratif hastalıkları:
germinom, astrositom, prolaktinoma, histiyostozis X,
kraniyofaringeoma, radyoterapi, travma, cerrahi

Genetik sendromlar: Turner sendromu (XO), gonadal
disgenezi (XO/XY), gonadal disgenezi (XX), Klinefelter
sendromu (XXY), Noonan sendromu, Alstrom sendromu,
frajil sendromu
Gelişimsel bozukluklar: Konjenital anorşi, kaybolan testis
sendromu, bilateral inmemiş testisler

Steroid hormon biyosentezi bozuklukları: 5-alfa reduktaz
eksikliği,17-20 liyaz eksikliği, konjenital lipoid adrenal
hiperplazi, diğer teroidogenez defektleri
Gonadotropin reseptor mutasyonları
Androjen reseptor duyarsızlığı
Metabolik hastalıklar: Konjenital glikolizasyon kusurları,
galaktozemi
Edinsel durumlar: Bilateral orşit, travmatik veya cerrahi
kastrasyon, kemoterapi, radyoterapi, prematur over
yetersizliği

Geçici

konjenital

akkiz

•

Kronik hastalıklar: Kronik enfeksiyonlar, astım, kronik
karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetersizliği, endokrin
hastalıklar , juvenil romatoid artrit, çölyak hastalığı, kistik
fibroz, AIDS, maligniteler.

•

Beslenme bozuklukları: Malnutrisyon, ağır egzersiz,
anoreksiya nervosa, bulimia

2-30%

CHH ya yol açabilen genler

Cleft Palate
<10%

IHH

Anosmia
50%

SEMA3E

Unilateral
Renal agenesis
2%
Cleft palate 5-6%

CHH: Eşlik eden
anomaliler

Isolated HH

Ataxia
1%
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Unilateral Sensorineural
Hearing loss
6%

Tooth agenesis
2-5%

Syndactily
2-5%
Scoliosis
5-10%

Hipogonadotropik hipogonadizmin genetiği

GnRH Pulse generator

GnRH

KAL
FGFR1
GnRH
SF1
DAX1
Leptin
Leptin Receptor
PC1
GPR54
TAC3, TACR3
PROK2, PROKR2

HH + anosmia + renal + synkinesia
HH + cleft lip/palate, dental ag.,synkin.
HH
HH + adrenal failure + XY sex reversal
HH + adrenal failure + X linked
HH + obesity
HH + obesity
HH + obesity + cortisol deficiency
HH +cleft palate,corp.call.ag.,fused4-5 metacar
HH normosmic, familial
HH+anosmia+obesity, sleep disorder

GnRH receptor

Isolated HH – multiple mutations

HESX1
LHX3
PROP1

Düşük FSH, LH

Malnütrisyon
Anoreksi
Gİ hastalık
Kronik hast.
Çölyak hast.
CDGP

GHD
MPHD
PRL
CDGP

GnRH1/GnRHR
5%
CHD7
5%
Other
<1%

Yüksek BKİ
Cushing send.
Hipotiroidizm
CDGP

CDGP: Konstitüsyonel büyüme ve puberte gecikmesi

Hipogonadotropik
hipogonadizm
CDGP

SOX10
2%

NELF
1%

TAC3/TACR3
4%
KISS1/GPR54
2%

Erkek çocuklarda CDGP ile hipogonadotropik H ayrımı
Klinik: Mikropenis, kriptorşidizm, ek gelişimsel anomaliler, anozmi, unilateral renal
agenezi, sinkinezi (ayna), yarık dudak ve/veya damak, sensorinöral işitme kaybı, diş ve
iskelet malformasyonları

Bazal >15 mIU/ml

Normal BKİ

PROK2/PROKR2
6%

Martin C et al., Endocr Rev. 2011
Miraoui H et al., Am J Hum Genet. 2013

Yüksek FSH, LH
Büyüme hızı
prepubertal sınırlarda

Modulators of FGF8
signaling
11%

Unknown
47%

unknown
47%

primary amenorrhoea
hypogonadal male

Aile öyküsü, Kronik hastalık öyküsü, kriptorşidizm, anozmi, anoreksi, radyoterapi veya kemoterapi
İlk sıra araştırmalar: Büyüme hızı, Tanner evresi, testis hacmi, koku testi, biyokimya, kemik yaşı, bazal LH, FSH,
T/E2, IGF-1, TFT, Prolaktin, Çölyak testleri

Düşük BKİ

FGF8/FGFR1
11%

Others: WDR11,OTUN4, RNF216, SOX2, SEMA3A

Gecikmiş puberteye yaklaşım

Büyüme hızı
prepubertal sınırların altında

KAL1
5%

|
} Combined pituitary hormone deficiency
|

FSHß
LHß

LH
FSH

Overall
Genetics in
CHH
CHH:
Genetik
nedenler

Hipergonadotropik
hipogonadizm

Karyotip

GnRH testi
hCG uyarı testi
Serum inhibin B
Olfaktor-fonksiyon testi
Genetik test
MRI (hipothalamo-hipofizer,
T2-ağırlıklı koronal kesitler)

Lab Testi

CDGP

HH

Testis hacmi

> 4 mL

< 4 mL

Bazal T

>1.7 nmol/L

< 1.7 nmol/L

Bazal inhibin B

>35 pg/ml

<35 pg/ml

GnRH testinde tepe LH

LH >7

LH <2.8

Nafarelinden sonra (4s) DLH (0.1 mg/m2

> 4.6 U/L

< 2 U/L

Triptorelinden sonra (3 s) LH (0.1 mg/m2)

LH > 14

LH < 14

Dekapeptilden sonra (4 s) LH (0.1 mg/m2)

LH > 8 U/L

LH < 8 U/L

hCG’ye 7. gün T yanıtı (1500 U QOD X3)

T> 2.8 ng/ml

T< 1 ng/ml

IM düşük doz hCG’den 24 s sonra T (15 U/kg-1 kez) T > 2 ng/ml

T < 2ng/ml

× 3 gün hCG’den sonra T

T < 3.1ng/ml

CDGP: Konstitüsyonel büyüme ve puberte gecikmesi

T > 3.1 ng/ml
X34.7

Gecikmiş puberte tanısı

Yapısal gecikme izole HH ayırımı
• 19 çalışmanın metanalizi:

Radyoloji
• Kemik yaşı: Turner Sendromu hariç çoğu durumda gecikir.
• Pelvik USG: (kızlarda) over aktivitesi (folikül kistleri) veya
uterus şekil veya boyutunda değişiklik görülür
• Kraniyal MR: Hipogonadotropik hipogonadizmde

« current literature does not allow for recommendation of
any diagnostic test for routine clinical use, making this an
important area for future investigation»
Harrington J, Palmert MR.. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:3056-67

Sitogenetik araştırmalar:
Hipergonadotropik hipogonadizmde

• Endojen puberte 18 yaşına kadar başlamamışsa
kesin izole HH denebilir
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Gecikmiş puberte tedavisi
•
•
•

•

Altta yatan nedenlerin tedavisi
Cerrahi:
– Tümörler, kistler
Medikal:
– Sistematik ve endokrin hastalıkların
tedavisi
– Beslenme durumunun iyileştirilmesi
– Duygusal bozuklukların tedavisi
– Ağır fiziksel aktivite ve maddelerin
kesilmesi
Konstitüsyonel gecikmede
– Hastanın teskin edilmesi ve yakın
izlem
– Kişinin kendisini fiziksel olarak
algılayışı olumsuzsa ve psikolojik stres
varsa kısa süreli seks hormonu

•
•

Gecikmiş puberte tedavisi
• Hipogonadotropik hipogonadizm tedavisi
– gonadal steroidler (testosteron/estradiol) veya
– insan koryonik gonadotropin (hCG)/FSH ile
yapılabilir.

Hipogonadizm tedavisi:
Tedavi amaçları:
– Sekonder cinsiyet özelliklerinin
gelişmesini desteklemek
– Kızlarda menstrüel siklüsleri
başlatmak
– Hipogonadizmin kemik üzerindeki
zararlı etkilerini engellemek
– Normal cinsel fonksiyonu indüklemek
– Gonad olgunlaşması ve fertilite
sağlamak
– Psikolojik ve duygusal iyilik hali
sağlamak

• Hipergonadotropik hipogonadizm tedavisinde ise tek
seçenek
– Goanadal steroid replasmanı dır

Hipogonadizmli erkeklerde tedavi seçenekleri:
1. Testosteron tedavisi
Depot testosteron (enantat veya sipiyonat)
• 6 ay 50 mg/ay IM
• 6 ay 100 mg/ay
• 6 ay 150 mg/ay
• 6 ay 200 mg/ay
• Sonra: 200 mg iki haftada bir IM

from Tanner II (average 60–150 ng/dL)
to Tanner III (150–250 ng/ dL)
to Tanner IV (250–500 ng/dL)
to Tanner V (500–750 ng/ dL)

Transdermal testosteron Testosteron jel
• 0.5 g gel/puf
• Günde 1 g’dan 5 g’a yükseltilir

ü Transdermal ayarlaması zor (full replasman)
ü Uyum iyi değil
Bhasin S, Bremner WJ. JCEM1997;82:3-8

Hipogonadizmli erkeklerde tedavi seçenekleri:
2. Gonadotropin tedavisi

Daha fizyolojik Testosteron enjeksiyon şeması
• T enanthate IM 15 mg 2 hf bir toplam 2 ay; sonra
• T enanthate IM 20 mg 2 hf bir toplam 2 ay; sonra
• T enanthate IM 25 mg 2 hf bir toplam 2 ay; sonra

Testis hacmi > 4 mL

Testis hacmi < 4 mL

hCG enjeksiyonu sc

Kombine hCG + rFSH

• Amaçlar:
1. Virilizasyon/sekonder cinsiyet özelliklerini indükler
2. olguların %70’inde testis büyümesi/fertilite

• T enanthate IM 100-200 mg 2 hf bir

• Haftada üç kez intramüsküler olarak 1250-5000 IU hCG,
• 12,5-150 IU hMG ile kombine edilerek verilmektedir.
Lui et al 1988, Büchter et al 1998, Lui et al 2009
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Kızlarda hipogonadizm tedavisi

Kombine Gonadotropin Tedavisi

• Oral veya transdermal 17β –östradiolün tercih edilme nedenleri:
400

9

300

6

200

3

~

~

100

~

0

• Aşağıdaki protokollerle benzer plazma düzeyleri elde edilir:
– 2 mg/gün oral 17β- östradiol
– 2 mg/gün jel
– 100 mg yama (patch)

• Oral: 5 mg/kg/gün → 6–12’da 10 mg/kg/gün’e yükseltilir
• Yama: Başlangıç 3,1–6.2 mg/24 s (25 mg/24 s yamanın 1/8–1/4’ü)
Altı ayda bir 3,1–6,2 mg/24 s artırılır

0
0

TV (mL)

– Biyolojik olarak benzer (identik) bir hormondur.
– IGF-I düzeyleri üzerinde EE2’den daha az inhibitör etki oluşturur ve oral
yerine transdermal uygulamada da daha az inhibitör etkilidir.
– Venöz tromboembolizm riski de EE ve konjuge ekin östrojenlerden daha
düşüktür.

Testosterone (ng/dL)

rFSH rFSH 75IU rFSH 75IU
75IU + hCG
+ hCG
1000 U/qod 1500 U/ qod

2ml

4

8

12

16

9

10

5

M
Max Count:
9 million/mL

Phelan N, Conway SH, Llahana S & Conway GS. Clinical Endocrinology 2012 76 729–733.
van der Klaauw AA et al. European Journal of Endocrinology 2007 157 709–716.
Asscheman H, et al. European Journal of Endocrinology 2011 164 635–642.

Presentation of Hypogonadism

GnRH pompa tedavisi

FETUS INFANT
•
•
•
•
•
•

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) tedavisi hipotalamik patolojilerden
kaynaklanan gonadotropin eksikliğine ikincil hipogonadotropik hipogonadizmli
olgularda uygulanabilir.
Bu tedavinin çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için uygulanması daha
doğrudur.
GnRH bir infüzyon pompası vasıtasıyla 90-120 dakikalık aralıklarla pulsatil
olarak verilir.
Başlangıç GnRH dozu puls başına 25 ng/kg’dır. Tedavi dozu serum testosteron
düzeyine göre arttırılır. Normal serum testosteron düzeyleri elde edildiği
zaman aynı dozda kalınır.
Testis volümleri ve semen analizi aylık aralıklarla yapılmalıdır.
Bu tedavi ile virilizasyon, testiküler büyüme ve spermatogenezin oluştuğu tam
bir gelişme sağlanır. Spermatogenez oluştuğu zaman, bu gelişimin uzun
donemde idamesini korumak için haftada bir ya da iki kez subkutan olarak hCG
verilmelidir

CHILD

PUBERTY

ADULT
ADULT

CDP

HA
IHH

GnRH/LH/T

Microphallus
Cryptorchidism
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Absent 2ndary sexual
characteristics
Eunuchoidal proportions
Ü libido
Gynecomastia
Small testes

Ü bone mass
Ü libido/infertility
Ü energy
Ü muscle mass

Nisan Bahar Okulu;
CGB (Cinsiyet Gelişim Bozukluğu) Hastasız Eğitim Slaytları
Merih Berberoğlu
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Nisan Bahar Okulu;
CGB (Cinsiyet Gelişim Bozukluğu)
hastasız eğitim slaytları



Cinsiyet gelişimi sırasında tüm genler aynı
anda fonksiyonel değildir



Gen ekspresyon zamanlaması farklıdır



Gelişim boyunca ekspresyon derecesi de aynı
değildir

Merih Berberoğlu
Ekspresyon kontrolü

Transkripsiyon faktörler (orkestra şefi)

İki cinste de
ortak

6.hafta

İntermediyal
Mezoderm

46, XY Genotipde

PAX2
Emx2
Lhx1
LIM1

SRY  var (Yp11.3)

Homeobox Genler (Lhx9)
SF-1
WT-1

Bipotansiyel
Gonad

Y kromozomu 1959
SRY 1990 yılından beri
cinsiyet belirlemedeki rolü iyi biliniyor
Tek doz
SRY etki mekanizması hala iyi bilinmiyor

DAX-1

Mezenşiyal
Komponent
-Teka hücreleri
-Leydig hücreleri
-mezonefrik duktal sistem

DAX-1
Doz bağımlı
Her iki gonad içinde gerekli

Erkek genler
aktive olur

Epitalyal
Komponent
-granüloza hücreleri
-Sertoli hücreleri

MEZODERM

Bipotent Gonad

SF-1,LIM1
WT-1,EMX2

Müllerian
Regresyon

Testosteron, DHT

Erkek Cinsel
Gelişim

GONAD

WNT4
DAX1
M33
DHH
GATA4
FGF9
DMRT1/2
ATRX
ARX
SOX8
FATE
Vanin-1
Tescalcin

GENİTAL
SİNUS

WNT7A

DIŞ
GENİTAL

AMH

Leydig

TESTİS

AMH
FGF9
DHH
MÜLLER
•Uterus
•Tüpler
•1/3 Vajen

2 / 3 VAGEN

KLİTORİS
L. MİNOR

WOLF
•Epididim
•Ductus deferens
•Seminal vezikül
PROSTAT

( )
()

SF: Sterogenetik Faktör:

Testis
İniş
Insl3
Lgr8

TESTESTERON

Eks AMHRII

L. MAJOR
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SERTOLİ LEYDİG

GLANS
PENİS
PENİL
GÖVDE
SKROTUM

(5 a REDÜKTAZ) DHT

Sertoli

Star, P 450 SCC, P 450 C 17
3 BHSD, 17 BHSD
OVER

SRY
SOX9
SF-1

Testis

BİPOTANSİYEL GONAD

İÇ GENİTAL

Ürogenital köprü

LIM1
EMX2
WT1
LHX9
SF-1

MAMLD1
Testesteron üretimi
Kritik zamanda

DHT

46, XX Genotipde

Genital köprü

SRY  Yok
GLANS
PENİS

(( ) )

KLİTORİS
L. MİNOR

L. MAJOR

DAX-1
Çift doz

PENİL
GÖVDE

eksprese olur

Antitestis
FOXL2

SKROTUM

Erkek genler
inaktive olur

DIŞ GENİTALYANIN GELİŞİMİ

MEZODERM

GONAD

SF-1,LIM1
WT-1,EMX2
BİPOTANSİYEL GONAD

TESTİS

OVER

SERTOLİ LEYDİG
İÇ GENİTAL

AMH

GENİTAL
SİNUS
DIŞ
GENİTAL

2 / 3 VAGEN

L. MİNOR
L. MAJOR

PROSTAT

(( ) )

GLANS
PENİS

L. MİNOR
(5 a REDÜKTAZ) DHT

WOLF
•Epididim
•Ductus deferens
•Seminal vezikül

WNT4

KLİTORİS

KLİTORİS

TESTESTERON

MÜLLER
•Uterus
•Tüpler
•1/3 Vajen

GLANS
PENİS

(( ) )

L. MAJOR

PENİL
GÖVDE

SKROTUM

PENİL
GÖVDE

DIŞ GENİTALYANIN GELİŞİMİ

SKROTUM

SF: Sterogenetik Fökter:

Over Gelişimi

Rspo1,WNT4

germ

hücre migrasyonu

Wnt4,FOXL2




CİNS KROMOZOM
CGB

primordial follikül formasyonu

SRY olmamalı
WNT4,SF1
2 XX olmalı
primordial follikül maturasyonu
Female-spesifik genler eksprese olmalı

46,XY CGB

46,XX CGB

Androjen Sentez/
Etkinlik yetmezliği

Testis Gelişim

Testis farklılaşması

bozuklukları

Rspo1 ve FOXL2
Birlikte SOX9’u
Down regule eder

•Androjen Biyosentez Def.
•LH reseptör Def.
•5α-Redüktaz Eksikliği
•Androjen Direnç
Sendromları

İnsidans 1/1000

• AMH ya da AMH reseptör
Def.
•Zamanlama Def.
•Endokrin Bozucular

Chicago Sınıflamasına

Over Gelişimi
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•Kloakal Ekstrofi

Over
Gelişim
bozuklukları

Prenatal
Androjen
Yüklenmesi

46,XX CGB NEDENLERİ

Yeni terminoloji
Consensus Statement on management of intersex disorders
Pediatrics 2006; 118: 488-500

•
•
•
•

• ANDROJEN FAZLALIĞI
A. FÖTAL KAYNAKLAR
1. KONGENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ
a. 21 OHD
b. 11 OHD
c. 3 bHSD
2. PLASENTAL AROMATAZ EKSİKLİĞİ
B. ANNEYE AİT NEDENLER
1. İatrojenik
2. Virilize over ya da adrenal tümörler
3. Gebelikte virilize luteoma
4. Annede KAH
C. BELİRLENEMEYEN KAYNAKLAR
1. ? Gebelikte virilize luteoma
2. ? Plasental aromataz eksikliği
• ÜROGENİTAL SİNUSUN NON-ANDROGEN
FARKLILAŞMA ANOMALİLERİ ( ürogenital sistem
anomalileri, MURCS benzeri)

OVER GELİŞİMİ İLE İLGİLİ
BOZUKLUKLAR:
1) Ovotestiküler CGB
2) SRY+, Duplike SOX9
testiküler CGB
3) Gonadal disgenezis

İnterseks
Psödohermafrodit
Hermafrodit
Sex reversal (tersine cinsiyet)
Cinsiyeti hedef alan tanı
İfadeleri hastaları rencide
ediyor

HİPOSPADİAS

46,XY CGB

• En sık cinsiyet gelişim anomalisi
(Ailevi – sporadik)
• Sıklık: %0.1 – 0.8 canlı YD.
• Diğer genitouriner anomalilerle birliktelik gösterebilir
• Derecesi arttıkca (Skrotal, penoskrotal perineal) kuşkulu
genital ??? (disgenetik Gonad)

Androjen sentez ve etkisinde yetersizlik
•
•
Anormal Testis farklılaşması
-46,XY Komplet gonadal
disgenezis (Swyer Send)
-46,XY Parsiyel gonadal
disgenezis
-Gonadal regresyon
-46,XY Ovotestiküler Sendrom

•
•

•
•

Testesteron sentez defektleri (17-Alfa
hidroksilaz, 5α-reduktaz 2 eksikliğ, StAR mut)
Androjen insensitivite sendromları
-KARS
-PARS
Testisde LH / hCG yanıtsızlık LH reseptor
defektleri( Leydig hücre hipoplazisi,aplazisi)
Anti-Müllerian hormon ve reseptörü
bozuklukları (Persistan Müllerien duktal
sendrom)

5a
Reduktaz 

Maternal progestin/ östrojene maruz kalma
Bilinmeyen nedenler

Andr.Yet.

PARS

• EMBRİYOGENEZDE

Androjen Eksikliğinde klinik
spektrum

ANDROJEN ETKİSİNDE
YETERSİZLİK

Tüm Dişi
5a - Reduktaz
Eksikliği

KOMPLET

İNKOMPLET

Kuşkulu

Androjen Reseptör
Direnci

Tam ADS

KARS
(Wolf ± )
(Müller ± )

Kısmi ADS
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Kısmi ADS

Hafif
virilizasyon
kusuru
ya da
infertilite

ANDROJEN ETKİSİNDE YETERSİZLİK
5aSR2
EKSİKLİĞİ
KALITIM
MÜLLER
WOLF
PUBERTAL
VİRİLİZASYON
SPERMATOGEN
EZ
PUBERTTEDE
SOSYAL SEKS
PUBERTAL
JİNEKOMASTİ

OR
Ø
VAR
VAR

Pubertal Virilizasyon Yapan Nedenler

AR DEFEKTLERİ
KADS
TADS
X-RES.
X-RES
Ø
Ø?
±
YOK
OLABİLİR
YOK

• Kısmi Androjen Duyarsızlık Sendromu
• 5α redüktaz eksikliği
• 17β OH steroid dehidrogenaz tip 3 eksikliği
• POR eksikliği?!

AZALMIŞ

YOK

YOK

• Sitokrom b5 eksikliği?!

ERKEK

?

DİŞİ

• Parsiyel Gonadal Disgeneziler

YOK

VAR

VAR

• SF1 mutasyonu

Pubertal Virilizasyon Yapan Nedenler

46,XY GD
Testisler Normal
Parsiyel Androjen Duyarsızlık Sendromu

Testisler Disgenetik
Parsiyel Gonadal Disgeneziler
*SF1 mutasyonu

5α redüktaz eksikliği
17β OH steroid dehidrogenaz tip 3
eksikliği
POR eksikliği ?!

Tam GD

Kısmi GD

Dişi Fenotip

Kuşkulu
genital yapı

*Diğer
Gonadal disgenezi zemininde
malignite

(ARS mut ve POR eksiklikli bir olgu. Idkowiak
J, 2010)

(Swyer sd)

Sitokrom b5 eksikliği ?!

Karyotip

Karyotip

46 XY
45X/46XY
45X/47XYY

46 XY

SF1 mutasyonu ?

46,XY Tam Gonad Disgenezisi (TGD)
• Dişi Fenotip
• Müller (+)
• Gonadlar: Bilateral Bant

46,XY GD
Gecikmiş puberte, Amenore
yakınması ile başvuru

Sendromik olmayan

Sendromik

• LH ve FSH ↑↑
• Testosteron ↓
• hCG uyarı testi yanıtsız
• AMH↓
• İnhibin B ↓

Swyer GI. Male pseudohermaphroditism: a hitherto undescribed form.
Br Med J 1955;2:709–12

King TF, Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2014
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SRY

WT1

SF 1

SOX9

Diğerleri

ATRX

46,XY TGD düşünülen olgu

46,XY KGD düşünülen olgu
Hormonal
değerlendirme

Genetik
değerlendirme
Kromozomal analiz
(Karyotip ve CGH array)

Genetik
değerlendirme

Görüntüleme

Bazal LH ve FSH yüksek
(pubertede)

Kromozomal analiz
(Karyotip ve CGH
array)

Pelvik US veya MR

Hormonal
değerlendirme

Görüntüleme

Bazal LH ve FSH
yüksek
(pubertede)

Pelvik US veya MR

SRY için FISH

SRY (+) ve Kromozomal
analiz normal ise SRY,
SF1 ve DHH için sekans
analizi
Sekans analizi normal
ise NROB1 ve WNT4
duplikasyonu ?

SRY için FISH

Adrenal steroid
biyosentez defektini
dışla

*gonadların yerini ve
yapısını belirle
* Müller var-yok?
* Gonadlar karın içiinguinal bölgeskrotumda?

Bazal Testosteron
hCG uyarısına Test
yanıtı düşük

Yukardaki tüm testler
normal ise nadir
nedenleri araştır
(9p24.3, CBX2, MAP3K1
Sendromik bulgular varsa
özgün testler (SOX9,
WT1, ATRX)

OVOTESTİKÜLER CGB
(GERÇEK HERMAFRODİT)

WAGR
Sendromu





o XX bireylerde KAH’dan sonra en sık CGB nedeni
o Aynı ya da 2 ayrı gonadda testis ve over dokularının
birlikte bulunması
o OT / OT
OT / O

Genitoüriner anomali
Wilms tumor
Fokal veya diffüz
mezanşial skleroz

gen

Frasier sendromu

Wilms tumor
Aniridi
Genitoüriner anomali
Mental retardasyon

o

Gonadal disgenezis
Progressif glomerulopati
(fokal glomeruler skleroz)
Gonadablastom riski

46, XX
46,XY
46, XX / 46, XY
47, XYY
47, XXY
• Ovumun çift fertilizasyonu
2 fertil ovumun füzyonu

OT / T
Uterus (±)

T/O

OVOTESTİKÜLER SENDROM ve
GONADAL NEOPLAZM

OVOTESTİKÜLER CGB (GERÇEK
HERMAFRODİT)
• %50
• %50

Tanıyı
Kesinleştir
Gonad patolojisi
Laparatomi

Yukardaki tüm testler
normal ise nadir nedenleri
araştır (9p24.3, CBX2,
MAP3K1

Tanıyı
Kesinleştir
Gonad patolojisi
Laparatomi

Denys Drash Sendromu

WT1

Müller yapı
varlığı,
gonadların yerini
belirle
(Uterus varlığı ve
bant gonadlar)

SRY (+) ve Kromozomal
analiz normal ise SRY,
SF1 ve DHH için sekans
analizi
Sekans analizi normal ise
NROB1 ve WNT4
duplkasyonu ?

• TESTİS DOKULARINDA RİSK YÜKSEK (%2.6)

Ş
İ
M
E
R
İ
Z
M

• XY KARYOTİPDE
MOZAİK YAPILARDA
• OVERDE DE BİLDİRİLMİŞ

4/35 olguda 46, XX
SRY+
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%4
%10

AYIRICI TANI

MALİGNİTEDEN KORUNMA

Öykü:
Annenin gebelikte ilaç kullanımı,
Virilizasyon öyküsü,
bebeğin prenatal öyküsü
Eş akrabağlığı
Ailede benzer öykü varlığı

• Testis skrotal yerleşimli ya da getirilebiliyorsa
KORUNMALI

FM:
Palpe edilen gonadın varlığı
Eşlik diğer sistem bulguları
İdrar yaptığı yer
Genital hiperpigmentasyon
Özellikle değerlendirilmeli

• Korunan gonad USG ile takip edilmeli
• Seçilen cinse uymayan yapılar çıkarılmalı

Gonadın Yapısı Nedir ?
Wolf Yapılar Var mı?
Gonadın Fonksionel Durumu ?
Gonadın Malignleşme Olasılığı ?
Eksojen Testesteron Tedavisine
Yanıt nedir?
Androjen Reseptör çalışmaları

Gonad Palpe Ediliyor mu ?
Müller Yapılar Var mı?
Karyotip Nedir ?
17 - OHP Yüksek mi ?

TANI VE YETİŞTİRİLECEK
CİNSİYETİN SEÇİMİ BİR EKİP İŞİ

ENDOKRİNOLOG
(PEDİATRİK)

Cinsiyet seçiminde önemli ölçütler
(2002)

CERRAH

MEDİKAL
BİYOLOG

RADYOLOG

PSİKİATR

SON SÖZ
• CGB’lu hastalar cinsel kimlik gelişmeden
değerlendirilmelidir.
• En yakın çocuk endokrin merkezine sevkleri
gerekir.
• Aileler ile cinsiyet seçimi yapılmadan
konuşulmalıdır.
• Cinsiyet seçimi, ilgili merkezde çok disiplinli ele
alınarak yapılmalıdır.

• Tanı yaşı
• Cinsel yönelimin (sosyal cins) beyinde erken postnatal
belirlenmesi
• Gonadın işlevsel durumu
• Gonadın malignleşme riski
• İç ve dış genital yapıların durumu
• Penil boyut ve eksogen T / DHT’na yanıt
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Polikistik Over Sendromu
Doç. Dr. Cengiz Kara
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Sunum planı



PKOS tanımı ve tanı kriterleri
Adölesan döneminde PKOS tanısı







POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Klinik hiperandojenizm
Biyokimyasal hiperandojenizm
Oligo-anovülasyon
USG kriterleri

PKOS tedavisi

Doç. Dr. Cengiz Kara
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
12-17 Nisan 2016
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Bahar Okulu - Antalya

Sunum planı



PKOS tanımı ve tanı kriterleri
Adölesan döneminde PKOS tanısı







PKOS



Klinik hiperandojenizm
Biyokimyasal hiperandojenizm
Oligo-anovülasyon
USG kriterleri




PKOS tedavisi




Üreme çağındaki kadınlarda %6-15
Hiperandrojenizmin %72-84 nedeni
Nedeni belli değil
Klasik özellikleri
 Kronik anovülasyon
 Hirsutizm
 Polikistik over morfolojisi (PKOM)
İnsülin direnci / hiperinsülinemi rolü

DİYABETTE OLDUĞU GİBİ
PKOS TEK BİR HASTALIK DEĞİLDİR

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015

PKOS Patogenez:
İntrensek teka hücre defekti

PKOS patogenez teorileri

FOH
GnRHa

FAH
ACTH
17OHP 

17OHP 
DHEAS

Over androjen üretiminin intakrin, otokrin, parakrin ve endokrin kontrolü!
Holm LM. PCOS
Doctoral thesis, 2010

Rosenfield RL. In: Sperling MA (Ed) Pediatric Endocrinology 2014
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Erişkinlerde PKOS Kriterleri

PKOS Fenotipleri (Roterdam)

Diğer nedenler (NK-KAH vb.) dışlanması koşuluyla
 1990: National Institutes of Health (NIH)





Oligo/
anovulasyon

2/2




Hiperandrojenizm
Over disfonksiyonu
PCOM (Over > 10 ml veya 2-9 mm folikül sayısı > 12)

2/3

2006: Androgen Excess Society (AES)




2:
NIH

Hiperandrojenizm

1:
Klasik
4:
3:
Non-HA PKOS Ovulatuar
PKOS
PKOS

2003: Rotterdam (ESHRE/ASRM)




Hiperandrojenizm (Klinik ve/veya Biyokimyasal)
Over disfonksiyonu (menstrüel düzensizlik)

PCOM

Hiperandrojenizm (ön koşul)
Over disfonksiyonu
1/2
PCOM

ASRM: American Society for Reproductive Medicine
ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology

Sunum planı



PKOS tanımı ve tanı kriterleri
Adölesan döneminde PKOS tanısı







Klinik hiperandojenizm
Biyokimyasal hiperandojenizm
Oligo-anovülasyon
USG kriterleri




Başka nedenle açıklanamayan anormal menstrüel
kanama ve hiperandrojenizm birlikteliği
Anormal menstrüel kanama


PKOS tedavisi





Yaş için anormal
1-2 yıldan fazla süren semptomlar

Hiperandrojenizm




Orta-ağır hirsutizm
Orta-ağır inflamatuar akne
Testosteron > Erişkin normal sınırlar

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015

Klinik Hiperandrojenizm (HA)

Hirsutizm


 Hirsutizm



Erkek örüntüsünde istenmeyen vücut kılları
Modifiye Ferriman-Galway skorlaması: 9 bölge


 Akne





 Menstrüel

düzensizlikler
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< 8: Normal  Fokal hirsutizm + mens düzensizliği önemli
8-15: Hafif  İzole hafif hirsutizm HA klinik kanıtı olmayabilir!!!
16-24: Orta
Orta-Ağır hirsutizm HA klinik kanıtıdır
> 24: Ağır

Hipertrikozis hirsutizm ile
karıştırılmamalıdır!




Terminal kıllar > 5 mm
Modifiye FG skorlaması güvenilir
mFG skoru  6-8  Hirsutizm







Mongoloid ırklar hariç (Çinlilerde > 2!)
Ön kol ve alt bacakta
daha yaygın vellus

Normal kadınlarda mFG <2-3
mFG 2-6 olan erişkinde PKOS saptanma olasılığı yüksek

Seksüel örüntüde olmayan jeneralize aşırı kıl büyümesi

Hipertrikozis androjen artışından kaynaklanmaz,
ancak hiperandrojenemi hipertrikozu ağırlaştırır

Hirsutizmin derecesi dolaşımdaki androjen yoğunluğu ile
orantılı değildir

Akne




Biyokimyasal Hiperandrojenizm

Akne HA’nin tek cilt bulgusu olabilir!
Adolesanda komedonal akne sık,
orta-ağır inflamatuar akne nadirdir
Topikal tedaviye dirençli orta-ağır akne  HA




Total ve/veya serbest testosteron (T / fT)
Serum düzeylerinin doğru belirlenmesi sorunlu






Rosenfield RL. Pediatrics 2015
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Diurnal ritim
Puberte evresi
Menstrüel siklus evresi
SHBG düzeyi
Ölçüm yöntem sorunları:
 RIA, ICMA, GC-MS, LC-MS/MS
 İyi belirlenmiş normal değerler yok

T / fT ?

Free Androgen Index (FAI)

Serbest Testosteron




nmol/l = ng/ml x 3.47

fT düzeyinin denge diyaliz yöntemi ile belirlenmesi HA tanısı için
en duyarlı yöntem
Ancak fT ölçümleri iyi standartize edilmemiştir ve bu nedenle
klinik kullanımı sınırlıdır
fT > 9 pg/ml  HA (OMÜ, Referans Aralık: 0.29-3.18 pg/ml !!!)

nmol/l




Testosteron





Kesim değeri??
T > 0.55 ng/ml  HA olasılığı yüksek





Ekstraksiyon kullanan yöntemler için sınır değer
T > 0.42 ng/ml (LC-MS/MS)

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015



Obezite ve androjen fazlalığı  SHBG   Total T 
FAI, fT yerine kullanılabilir, ancak güvenirliği?
FAI > 5  HA
Normalin üst sınırında T
= Yüksek serbest testosteron
Normal alt sınır / Düşük SHBG

Rosenfield RL. Pediatrics 2015

Oligo-anovülasyon:
Adölesanda Normal Düzensizlikler



LC–MS/MS
0.3–1.6 nmol/L
0.08-0.46 ng/ml

Immunoassay
0.5–2.0 nmol/L
0.14-0.57 ng/ml



T=



fT =

5.2–26 pmol/L
1.5-7.5 pg/ml

7.2–33 pmol/L
2.1-9.5 pg/ml



FAI =

0.4–2.9

0.6–4.4





İlk 2 yıl siklusların yaklaşık yarısı anovülatuar
Anovülatuar sikluslar 5 yıla kadar devam edebilir



Sıklık < 19 gün veya > 90 gün  Daima Anormal

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015

Clinica Chimica Acta 450 (2015) 227–232



Primer amenore
Sekonder amenore
Oligomenore







Menarş sonrası 1. yıl
Menarş sonrası 2. yıl
Menarş sonrası 3-5.y
Menarş sonrası  6.y

 15 yaş veya post-telarş> 3 yıl
 > 90 gün
 Siklus > 90 gün (< 4/yıl)
 Siklus > 60 gün (< 6/yıl)
 Siklus > 45 gün (< 8/yıl)
 Siklus > 40 gün (< 9/yıl)

Aşırı kanama




Polimenore
Menoraji
Hipermenore

Rosenfield RL. Pediatrics 2015

Adolesanlarda oligo-anovülasyon
göstergeleri

Adolesanlarda anormal kanamalar


21-45 gün arası mens sıklığı: %75 (ilk yıl)
21-45 gün arası mens sıklığı: %95 (2 yıl)
21-40 gün arası mens sıklığı: %95 (5 yıl)







Menarş sonrası ilk 2 yıl mens düzensizliği sıktır
Ancak bu düzensizlik 19-90 gün arasındadır



Primer amenore (>15 yaş veya > 3 yıl)



Sekonder amenore (>90 gün)



Oligomenore (>45 gün) > 2 yıl



Polimenore (< 21 gün) > 2 yıl

 Siklus < 21 gün (ilk yıl < 19)
 Süre > 7 gün
 >1 ped /1-2 saat

Rosenfield RL. Pediatrics 2015

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015
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PKOS tanısını koymak ve HA / amenore
diğer nedenlerini dışlamak için tetkikler
 Total T
 PKOS, Tümör
 Serbest T
 PKOS
 SHBG
 PKOS (FAİ)
Tüm olgular
 DHEAS
 FAH, NK-KAH, Tm.
 17-OHP
 NK-KAH
 ST4/TSH
 Hipotiroidi
Tüm/Seçilmiş?
 Prolaktin
 Hiperprolaktinemi
 FSH/LH/E2
 Hipogonadizm, POF PAKET!!!
 Androstenedion  PKOS, Tümör
Seçilmiş
 IGF-1, bazal BH  Akromegali
olgular
 Kortizol, ACTH
 Cushing

USG: PKOM


PCOM için erişkin kriterleri





Adolesanda fizyolojik olabilir







Over büyümesi (> 10 ml)
Multifoliküler görünüm (folikül > 12)
PCOM prevalansı %30-40 (%26-54)

Transabdominal USG’de folikül sayısı güvenilir değil
Over volümü > 12 ml  Büyük over
Tek başına PKOM  PKOS Ø
AMH düzeyleri PKOM tanımlamak için kullanılmamalı

Witchel SF, et al. Horm Res Pediatr 2015

NK-KAH



NK-KAH

Geç başlangıçlı KAH kliniği PKOS ile benzer
Hiperandrojenik anovülasyonun % 5 nedeni

17OHP > 2 ng/ml





Tarama için sabah 08.00 serum 17OHP düzeyi





Diurnal değişim nedeniyle random değerler KAH’ı dışlamaz

17OHP > 2 ng/ml
17OHP > 10 ng/ml




Yüksek 17OHP’nin diğer nedenleri
 PKOS (FOH/FAH)
 ACTH uyarı testi
 Lüteal faz (postovülatuar)
 2-5. günde ölçüm
 Tümör
 T, A düzeyleri  USG

ACTH uyarı testi
NK-KAH (ACTH testi Ø)

Virilizan Tümör







Duyarlılık: %92-98
Özgüllük: %10-25

PKOS ve İnsülin Direnci

Yeni başlayan semptomlar
Hızlı ilerleme öyküsü
Klitoromegali
Pelvik kitle
T > 2 ng/ml
DHEAS > 800 g/dl



Obezitenin getirdiğinin ötesinde insülin direnci ve
hiperinsülinizm PKOS’un ana özelliklerinden biridir
PKOS’da insülin direnci %30-60, MetS %25 saptanır



Ancak insülin direnci PKOS tanı kriteri değildir



Akantozis nigrikans, açlık glukoz, insülin ve HOMA-IR



İnsülin direnci olanların eşlik eden sorunlar
yönünden taranması ve tedavisi gerekir





T : 23 ng/ml
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HbA1c, OGTT, Lipit profili, ALT, AST

Sunum planı



PKOS tanımı ve tanı kriterleri
Adölesan döneminde PKOS tanısı







Klinik hiperandojenizm
Biyokimyasal hiperandojenizm
Oligo-anovülasyon
USG kriterleri

PKOS tedavisi

PKOS tedavisi semptomatiktir









Tedavi bireyseldir ve amaca göre değişir
Yaşam biçimi değişikliği ve kilo kontrolü
Oral kontraseptifler (OKS) 1. seçenektir
OKS + Anti-androjen ve/veya Metformin

Menstrüel düzensizlik
HA cilt bulguları
İnsülin direnci

OKS
+
+
-

Anti-A
-/+
+
-

Metformin
-/+
+

Yaşam Biçiminde Değişiklik



Oral Kontraseptifler


Fazla kilolu / obez PKOS’lularda ilk basamak tedavi
Yaşam biçim değişikliği çalışmalarının sonuçları:
 SHBG artar, FAİ düşer
 Menstrüel düzensizlikte düzelme görülür
 İnsülin direnci azalır, MetS parametreleri düzelir

Etinil estradiol (EE) + Progestin kombinasyonları
 Progestin  LH   Over androjen üretimi 


Karşılanmamış E2 etkisini karşılayarak endometriumu korur

EE  SHBG   fT 
30 g/gün EE foliküler aktiviteyi baskılamak için yeterli
Anti-androjenik progestinler
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Siproteron asetat
Drospirenon
Desogestrel (zayıf)

Tanner IV-V adolesanların hirsutizm,
akne ve anovülatuar semptomlarının
tedavisinde ilk seçenek

Ülkemizde mevcut preparatlar

OKS: Yan etkiler


Etinil estradiol 35 µg
Siproteron as. 2 mg

Etinil estradiol 20-30 Etinil estradiol 30 µg
Drospirenon 3 mg
Desogestrel 150 µg

Diane 35

Yasmin (EE 30 µg)

Gynelle

Yazz (EE 20 µg)



Desolett



Myralon



Total ve LDL kolestrol düzeylerinde artış
İnsülin direnci ve glisemide artış
En ciddi yan etki tromboembolizm riskinde artış
Aile öyküsü (veya şüphesi) varsa Faktör V Leiden
mutasyonu dışlanmalı

Elleacnelle



Estradiol kullanımı kontrendike ise siklik progestin
monoterapisi uygulanabilir: Her ay 10 gün

Endokrin Derneği Kılavuzu PKOS tedavisinde
OKS preparatlarından herhangi birini diğerine üstün tutmaz
Legro RS et al. Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome:
An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. JCEM 2013

Androjen reseptör blokürü:
Spironolakton




HA tedavisinde yardımcı olarak kullanılır
Hirsutizm tedavi dozu: 100-200 mg/gün
Tek başına düzensiz kanamalara neden olabilir






Metformin




OKS ile birlikte kullanılmalı

Spironolakton (S) + Metformin (M), tek başına S veya
tek başına M kullanımına göre daha etkin




İnsülin duyarlılığının artırılması ovülasyonu uyarır ve
menstrül düzensiziliği düzeltir
Serum androjen düzeylerini düşürür
Tek başına kullanımı hirsutizme etkili değil
Doz: 500-2000 mg/gün
Asıl endikasyon: BGT/T2D

Flutamid pediatrik kullanım için onaylı değil,
hepatotoksik ve Türkiye’de preparatı yok!

İşe Gidecek Mesajlar!

İşe Gidecek Mesajlar!

PKOS tanı kriterleri erişkin kadınlarda
geliştirilmiştir. Bu kriterlerin ergenliğin normal
fizyolojisi ile çakışması adölesanda PKOS
tanısını güçleştirir.
 Hiperandrojenizm adölesanlarda PKOS
tanısının olmazsa olmazıdır.
 Diğer nedenler dışlandığında, HA ve adet
düzensizliğinin birlikteliği adölesanda PKOS
tanısını koydurur; USG’ye ihtiyaç yoktur.



OKS ilk basamak tedavidir, ihtiyaca göre
androjen reseptör blokürleri ve metformin
tedaviye eklenebilir.
 Obezlerde yaşam biçim değişikliği ve kilo
kontrolü gerekir.
 PKOS’a eşlik edebilen ko-morbid durumlar
(disglisemi, dislipidemi, hepatosteatoz, apne)
taranmalı ve varsa tedavi edilmelidir.
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Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurullar
Prof. Dr. Merih Berberoğlu
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SUNUM PLANI
BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA
TEMEL KURALLAR

• ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN YAPISI
• TIBBİ MAKALE YAZMA

Prof Dr MERİH BERBEROĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nisan 2016

IMRAD: İntroduction, methods, results
and discussion
•
•
•
•
•

İNTRODUCTİON
GİRİŞ
• Araştırma konusunun temel bilgilerini okuyucu
biliyorsa sorunun açık tanımından fazlası
gerekmeyebilir.
• Ancak konuyu tam bilmeyenler için bu yeterli
olmayabilir
• Çalışma sorusunun neden sorulmaya değer
olduğu , neden araştırlması gerektiğini bir çok
okuyucu giriş bölümünü okuyarak anlar

Hangi soruları yanıtlamak için işe giriştiniz?
Yanıtları almak için ne yaptınız?
Yanıt nedir ?
Delillerin zayıf yönleri nelerdir?
Yanıtınızın yararları nelerdir?
Araştırma makalesi bir öyküdür.
Öykü yapılanı anlatmaktan çok yanıtın delillerinin
güvenirliğinin ortaya konması esastır.

İNTRODUCTİON
GİRİŞ

METHOD
YÖNTEM

• Örn: Pediatrik Endokrin uzmanına konjenital
hipotiroidinin neden önemli bir hastalık
olduğunu anlatmaya gerek yoktur.
• Ancak geçici hipotiroidi nedenlerini ortaya
koyan bir araştırmada sadece neden bunu
araştırmak istediğinizin açıklanması yeterli
olacaktır.

•
•
•
•

Giriş bölümü araştırmanızın gerekçelerini ortaya koyacak temel
bilgilerin kısa bir özeti ile başlayıp
Araştırmaya neden olan sorunun açıkça ortaya konması ile de
sonlanmalıdır.
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Araştırma tasarımı
Veri toplama yöntemleri
Toplanan delillerin nasıl kullanıldığı
İstatistik yöntemler

METHOD
YÖNTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESULTS
SONUÇLAR
• Çalışmanın Yürütülüşünde:

Deney ve kontrol grubunda incelenmesi istenen topluluk
Araştırmanın genel tasarımı
Deneye alınma ve dışlanma kriterleri; tanı kriterlerini de içerir şekilde
Planlanan alt grup analizleri ( Metabolik sendromlu obez olgular)
Deney sonuçlarını etkileyebilecek prognostik faktörler ( İlaç tedavisi altında
olmak vb)
Sonuç ölçümleri ( Kimyasal analiz yöntemleri , yöntemlerin ayrıntılı
anlatılması)
Özgün tedavi protokolları ve ajanlar
Deneklerin tedavilere göre ayırma yöntemleri ( randomizasyon,
maskeleme, eşleme kriterleri )
Planan örnek büyüklüğü, güç ölçümleri
Deneyi sonlandırma kriterleri
İstatiksel analiz yöntemleri

– İncelenen topluluğun araştırmaya katılım tarihi
– Örnek büyüklüğü
– Çıkarlan deneklerin çıkarılma nedenleri
– İncelenen örnek ve kontrollerin dermografik
özellikleri
– Planan araştırma tasarımında sapma olup olmadığı
ve nedenleri

RESULTS
SONUÇLAR

DISCUSSION
TARTIŞMA

– Kesin p değerleri ile sonuç ölçümlerinin tedavi
grupları arasındaki etkilerinin değerlendirilmesi
– Özet veriler
– Uygun tanımsal istatistikler
– Tedavi komplikasyonları
– Orijinal verilerin ulaşılabilirliği

• Sonuçlar uzun ise araştırma konusunun kısa bir özeti ile
başlanabilir.
• Tartışmanın temel fonksiyonu çok daha önemlidir.
• Görünen yanıtı destekleyen başka araştırmalardan da
delillerde sunulmalıdır.
• Ayrıca başka araştırmalardan zıt deliller de sunulmalıdır. Zıt
delillerin araştırma protokol farklılıklarından veya ölçüm
yöntemlerinin uygun olup olmadığı tartışılmalıdır.
• Ek araştırma gereksinimleri vurgulanmalıdır.
• Tartışmanın en önemli fonksiyonu genelleştirilebilmesidir.
Örn; Araştırma sadece uyumlu deneklerle yapıldı ise
uyumsuz deneklere uygulanabilir mi?

• Bulgular:

Yazar verileri sunarken klinik önemi
abartma eğilimine kapılmamalıdır.

DAHA İYİ ARAŞTIRMA RAPORU
YAZMAK

TIBBİ MAKALE YAZMA

• Başlangıçta makale yazımı aralıksız
sürdürülmemeli ön kopya bir süre kenara
konmalı. Tekrar bkıldığında yanlışlar açığa
çıkabilir.
• Farklı göze okutmak
• Aceleye getirmemek
• ÖZEN ve DİKKAT

• Ana dili ingilizce olmayan birçok yazar
fikirlerini tam olarak açıklamakta zorlanabilir.
• Geleneksel yazım biçiminin uygulanması bu
anlamda büyük kolaylık sağlar
• Her makalenin mümkün olduğunca çok insan
tarafından okunması çok önemli.
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Bilimsel yazımdaki en önemli kural basit
kelime ve yapıları kullanmaktır.
Teknik dil ve klişeler yardımcı

Sayısal verilerin sunumu
• Makalenin temeli sayısal veriler ve sonuçlarıdır.
• Okuyucu kaç deneğin incelendiğini, kaçının
etkilendiğini, ya da tedaviye nasıl yanıt
gösterdiğini bilmek ister.
• Veriler tam sayılar şeklinde sunulmalıdır. Yanına
yüzdeler yazılabilir. Sadece yüzde vermek doğru
değil
• Tartışmada daha çok yüzdeler verilmeli ve diğer
çalışmalar ile karşılaştırılmalıdır.
• Standart ölçüm birimleri kullanılmalıdır.

Teknik dil: tıptaki teknik dil oldukça yeterli
Konuşma dili esnektir farklı anlamlar içerebilir.
Kısaltmalar en az oranda tutulmalı ve ilk kullanımda
açıkça yazılmalıdır.
Rahatça kullanılacak kısaltmalar uluslar arası kabul
görmüş olanlardır.(WHO,BCG,AIDS vb)

İstatistik
• Sonuç mantıksal değilse p değeri ne olursa olsun
doğru değildir.
• Bir olayın tesadüf olma olasılığı 20’ de birse
(p=0.05) olay 20 defada bir gelişir.
• Tıbbi bir makalede en önemli istatistiksel
önemlilik klinik GEÇERLİLİKTİR.
• % 95 Güvenirlik aralığı “ confidence interval” ile
tanımlanır.
• Bu güvenirlik aralığı bir olayın hakiki olasılığını
veya iki olay arasındaki insidans farkını gösterir.

• Bilgisayar programları nedeniyle ehil olmayan
kişiler istatistik yapmaktadır.
• Biyoistatistik bölümü ile Profesyonel danışım
önemli
• SD ortalamanın yarısından fazla ise dağılımın
uygun olmadığını gösterir. Bu takdirde verilerin
ortancası ve dağılımı verme gerekliliği ortaya
çıkar. Sd ortancadan büyük olabilir.
• P değeri olasılığı ifade eder. Ortaya çıkan farkın
tesadüf olup olmadığını belirlemede kullanılır.

• Yazımda konuşma şeklini ve metafor
kullanmayınız.
• Kelimenin kısası varsa uzununu seçmeyiniz
• Aktif tanımlamalarda pasif (mişli geçmiş
zaman) anlatımı önerilmez
• Yabancı terim kullanmayınız
• Kötü bir şey ifade etmek yerine de bu
kurallardan biri ihlal edilebilinir.
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OBEZİTE- İNSULİN DİRENCİ TİP 2 DİYABET
Prof. Dr. Zehra AYCAN
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TARİHÇE
MÖ 7000 Çatalhöyük’te şişman
Ana Tanrıça ve Efes’in
Bereket Tanrısı Artemis’in şişman görüntüsü

OBEZİTE- İNSULİN DİRENCİ
TİP 2 DİYABET

Yiyecek sıkıntısı
Bolluk zamanı

şişmanlık
şişmanlık

varlıklı / iyi
çirkin

Prof Dr Zehra AYCAN
YBÜ Pediatri ABD
Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları EAH

OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİ

19. yüzyıla kadar vücut şekli ile ilgili
yerleşik bilgi yok
1908
Paul Poiret
“Vücut yağı modaya uygun değil”
1920-30

Şişmanlık genetik ve
hormonal bir sorun

1940

Boy ve ağırlık tabloları

1950

Diyet ürünler

1960-70

İnce mankenler modası

1996

VKİ şişmanlık için
standart ölçü kabul edildi

Obezite tüm dünyada artmakta

OBEZİTE SIKLIĞINDA ARTIŞ

OBEZİTE – TANIM

Yaşam koşullarındaki değişim
Annenin antropometrik oranlarındaki artış

Obezite
vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal
sorunlara neden olabilen bir metabolizma bozukluğudur.

Çocuğun doğum ağırlığı ve infant kilo artışı
İlk 1 yaştaki fazla kilo

Obezite

çocuk ve erişkin
kilosu ile ilişkili

vücut ağırlığına yansıyan yağ dokusu fazlalığıdır.

Obezite

Fazla tartılı çocuk
%40 ergenlikte kilolu
Kilolu ergenler %75-80
erişkin obezite
Fazla kilolu çocuk
1/3 erişkin obezite

vücuttaki yağ dokusunun, yağsız vücut kitlesine
oranının artmasıdır.

Obezite

Çocuklarda obezite
obez kalınan süre
morbidite ve mortalite oranı yüksek

enerji alımının, harcanımını aştığı durumlarda oluşan
aşırı yağ depolanmasıdır.
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VÜCUT YAĞ DOKUSU ÖLÇÜMÜ

OBEZİTE
%99
Ekzojen obezite

DİREKT ÖLÇÜM
Vücut dansitesi
hesaplanması
Toplam vücut suyunun
hesaplanması
Toplam vücut potasyum ölç.
DEXA
İmpedans ölçümü
İletkenlik saptanması
Nötron aktivasyonu
Görüntüleme (CT, MRI)
BodPod Vücut
Kompozisyon Sistem

%1
Diğer obezite

VÜCUT YAĞININ İNDİREKT ÖLÇÜMÜ
(ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER)

RVKİ =

RVKİ

=

VKİ

İNDİREKT ÖLÇÜM
(Antropometrik ölçüm)

VKİ
RVKİ

Cilt kıvrım kalınlığı ölçümü
Bel çevresi

Hastanın ölçülen ağırlığı
Aynı boydaki normal çocuğun
ağırlığı
Hastanın VKİ
Normal çocuğun VKİ

Bel çevresi ölçümü

RVKİ > 120

Şişman

Cilt kıvrım kalınlığının ölçümü

RVKİ > 140

Aşırı şişman

x 100

x 100

Vücut Kitle İndeksi (Kızlarda)
VKİ çocuklarda her ülkenin kendi
standartlarına göre yaş ve cinsiyete
bağlı olarak değişir.
VKİ > %85

fazla tartılı

VKİ > %95

şişman

Carrillo AA, Lifshitz F. Pediatric Endocrinology, Chapter 20, 2007; 431-500
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2-18 Yaş Erkek Çocuklarda VKİ
Persentil Eğrileri

Vücut Kitle İndeksi (Erkeklerde)

Neyzi O, ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14

Carrillo AA, Lifshitz F. Pediatric Endocrinology, Chapter 20, 2007; 431-500

7-17 yaş Türk Kız Çocuklarında Bel Çevresi
Ölçümleri (cm) persentilleri
Agesa

3rd

5th

10th

25th

50th

75th

85th

90th

95th

97th

7

45.6

46.5

47.9

50.3

53.3

56.7

58.7

60.1

62.3

63.8

8

46.5

47.5

48.9

51.5

54.7

58.4

60.5

61.9

64.4

65.9

9

47.7

48.7

50.2

52.9

56.4

60.2

62.5

64.1

66.6

68.4

10

49.2

50.2

51.8

54.6

58.2

62.2

64.6

66.3

69.0

70.9

11

50.8

51.8

53.4

56.3

59.9

64.1

66.6

68.4

71.2

73.1

12

52.4

53.4

55.0

58.0

61.7

65.9

68.5

70.3

73.2

75.2

13

54.1

55.1

56.7

59.7

63.4

67.6

70.1

71.9

74.9

76.9

14

55.6

56.6

58.2

61.1

64.7

68.9

71.5

73.3

76.3

78.4

15

56.7

57.7

59.2

62.7

65.7

69.8

72.3

74.1

77.1

79.2

16

57.5

58.4

59.9

62.7

66.2

70.2

72.7

74.5

77.4

79.5

17

58.1

59.0

60.5

63.2

66.5

70.5

72.9

74.7

77.6

79.6

aAge

Bel çevresi artışı komorbiditeler için
önemli (IR, diyabet,..)
Bel çevresi artışı kardiyo-vaskuler
riskleri artırır

indicates the whole age group, e.g. 7.0–7.99 years, etc.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE
Çocuklarda başlayan obezite ciddi bir
morbidite ve mortalite artışına neden olur.
Çocuklarda obeziteye eşlik eden sağlık problemleri

Smoothed 3rd, 5th, 10th, 25th, 50th, 75 th, 85th, 90th, 95th and
97th percentiles of WC for boys (a) and girls (b)
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İnsulin rezistan sendrom

Karaciğer yağlanması

Tip 2 diyabet

Uyku apsesi

Hipertansiyon

Solunum sistemi enfeksiyonları astma

Dislipidemi

Ortopedik problemleri

Kalp-damar hastalıkları

Cilt problemleri

Böbrek hastalıkları ve hiperürisemi

Doğum anomalili çocuk

Erken puberte

Kanser riskinde artış

PCOS

Yeme bozuklukları

Kolesistit

Depresyon, psikolojik problemler

Egzersiz ve Endokrin/
Metabolik Sistemler

OBEZİTE TEDAVİ
Tedavi zor, uzun süreli, başarı düşük

Kaslarda glukoz kullanımı
İnsülin duyarlılığı 
Diyabet riski 
Streste artış gösteren kortizol hormonu 
Büyüme hormonu
Leptin direnci 
Enerji alımı baskılanır

Yaşam şekli değişikliğine ikna edilmeli
Sağlıklı beslenme alışkanlığı önemli
Sürdürülebilir egzersiz
Düzenli uyku uyumalı
İlaçlar ve ameliyat

Pediatrics 2014;133(1):163-173
The Journal of International Medical Research 2009; 37:1472-147
Int J Sports Med 2014; 35(2): 164-171

Normal kiloya dönmek riskleri de geriletir

Egzersiz ve Endokrin/
Metabolik Sistemler

Sorunlar- Yönetim
Ciddi obezite
İnsülin direnci
Bozulmuş glukoz toleransı

Daha tehlikeli olan karın çevresindeki
yağlanma 
Karaciğer içi yağlanma 

RİSK:TİP 2 DİYABET

HDL  ve LDL 
Adiponektin seviyesi  ve serbest yağ
asidi sentezi

Sağlıklı Beslenme/ Egzersiz/ İlaç tedavisi

Pediatrics 2005;115(4):443-449
Ped Exerc Sci 2012;24(3):461-471

Çocuk ve Adolesanda İnsulin
Direnci (ID)

Uluslararası Uzlaşı Konferansı
2010

Insulin Resistance in Children: Consensus,
perspective, and future directions, JCEM-2010
Katılımcılar: ESPE
LWPES
ISPAD
APPES
APEG
SLEP
JSPE
Toplam: 37 katılımcı

Nasıl tanımlayalım?
Hangi ölçüm yöntemleri doğrudur?
İD riskleri nelerdir?
Nasıl yönetelim??

TAM GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK
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Çocuk ve Adolesanda İD

Çocuk ve Adolesanda İD
Fizyolojik insülin seviyesinde tüm
vücutta glukoz alımı(uptake) azalır

Tanım: Dokularda insülin tarafından
yönetilen biyolojik aktiviteye duyarlılığın
azalması
Biyolojik aktivite: dokuların glukoz alımı

Pankreas beta hücresinde kompansatuar
olarak insülin salınımı artar

Dokular: Karaciğer, kas, adipoz,
pankreas, böbrekler

Yağ hücreleri ve insülin direnci

Çocuk ve Adolesanda İD

OBEZİTE

İD obezite ile ilişkilidir
Her obezde İD olmayabilir
Obez olmayanlarda da İD olabilir

Adipozitler

Fizyolojik İD: Gebelik
Puberte (İns duyarlılığı
%25-50 azalır)

FFA Leptin TNF-a IL-6

İnsülin sinyal iletimi

Resistin

Adiponectin

İnsülin sinyal iletimi

Periferik dokularda insülin direnci

Çocuk ve Adolesanda İDÖlçüm yöntemleri

Çocuk ve Adolesanda İDÖlçüm yöntemleri

Kullanılan yöntemler ‘tüm vücut’
insülinini ölçer. Spesifik dokuları (kas,
kc, yağ) ayırt ettiremez
Çocukluk çağında İD için standart yok
Altın standart:Öglisemikhiperinsülinemik klemp (zor, maliyetli,
deneyimli ekip…)
OGTT ve İns klemp %78 korele

İndirek Yöntemler:
1- Açlık insülin
2- HOMA: Aİ *AKŞ / 22,5
3- QUICKİ: 1/ Log Aİ + Log AKŞ
4- Aİ / AKŞ
En sık kullanılan: 1 ve 2 (Aİ ve HOMA
%95 korele)
Yöntemlerin birbirine üstünlüğü yok

Yeckel CW,JCEM 2004
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Çocuk ve Adolesanda İDÖlçüm yöntemleri

Pubertal evre

Çocuk ve Adolesanda İDÖlçüm yöntemleri

Açlık insulin (mIU/ml)

1-2
3-4
5-

Obezitede kilo kaybı sağlayacak yaşam
şekli değişkliği İD azaltır

>15
>30
>20
HOMA-IR

Prepubertal
Pubertal

Erkek
2,6
5,2

12-19 yaş

>4,5

İnsülin düzeylerinin rutin ölçülmesi
gerekli değil

Kız
2,2
3,8

Arch Dis Child Educ Pract-2012

Çocuk ve Adolesanda İD- Risk
Faktörleri

Çocuk ve Adolesanda İD
Yönetim

Obezite
Genetik yatkınlık (ailede DM öyküsü)
İntrauterin ortam (DM, gestasyonel DM)
SGA, LGA, prematürite
Postnatal hızlı kilo alımı

Obezite

İD

Yaşam tarzı değişikliği (sağlıklı
beslenme, egzersiz, davranış değiş)
Egzersiz ve fit olmak ins duyarl artırır
Metformin: seçilmiş hastalarda:
BGT -Tip 2 diyabet,PCOS
Metformin; Kc de ve periferde ins
duyarlılığını artırır, kasta glukoz alımını
artırır, Kc yağlanmasını azaltır
METFORMİN SADECE İD TEDAVİSİ İÇİN
ONAYLANMAMIŞTIR/ ÖNERİLMEZ

Metabolik Sendrom
(HT,dislipidemi, diyabet, PCOS)

Çocuklarda obeziteden Tip 2
diyabete..
When I began my career as a pediatric

Çocuk ve Adolesanda İD
Korunma

endocrinologist in Los Angeles, CA, USA, 30 yr
ago, childhood obesity was rare and type 2
diabetes mellitus (DM) in youth was almost
unheard of. Now, one in three children in my city
is overweight or obese, and a quarter to onefifth of the children diagnosed with
diabetes in my center at Childrens Hospital Los
Angeles have type 2 DM.

Daha etkin ve halk sağlığı bakımından
önemli
Obezite Mücadelesinde
ULUSAL POLİTİKALAR
Gebelik: maternal obezite, dm, besl
yetrsizliği ile mücadele
Yenidogan- süt çocuğu: anne sütü,
doğru besl alışkanlığı
Çocukluk: riskli çocukların saptanması,
doğru yaşam alışkanlıkları

Francine R Kaufman
Pediatric Diabetes 2007: 8 (Suppl. 9):

4–6

Bununla birlikte ABD‘de
adolesanların en az % 17’si obez
ama Tip 2 diyabet sıklığı bu yaş
gurubunda < % 0.5. Yani obezite
ile Tip 2 diyabet arasındaki ilişki
basit ya da doğrusal değil.
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Tip 2 Diyabet Tanımı

Çocukluk çağında obezite “basit”
mi?

Obezite ile Tip2 diyabet
arasındaki yüksek
korelasyon obeziteye
bakışımızı değiştiriyor
Bütün obez çocuklarda şu
veya bu oranda insülin
direnci var ama
Bir kısım obez çocukta
obezite, metabolik sendrom/
prediyabet sürecinin bir
parçası
Bu nedenle temelinde
insülin direnci olan ve
metabolik sendrom/Tip2
diyabet riski taşıyan obez
çocukların ayırt edilmesi
önem taşıyor

T2DM; insülin rezistansına bağlı artmış insülin
ihtiyacını karşılamak için insülin
sekresyonunun yetersiz kalması sonucu
ortaya çıkan metabolik bir olaydır.

ARTAN

AZALAN

İnsülin İhtiyacı

İnsülin Sekresyonu

Tip 2 Diyabet Tanımı

T2DM Gelişimini Etkileyen Faktörler:
Maternal Diyabet
Multiple Genetik
Faktörler

Fetal Gelişim
Az Beslenme

İnsülin rezistansının en önemli nedeni obezite
olmakla beraber T2DM multifaktoryel, heterojen, kronik bir
hastalıktır

Hareketsiz Yaşam
Puberte
Obezite
(Visceral )

İnsülin rezistansında obezite kadar genetik faktörler de
önemlidir

İnsülin Rezistansı

Tip 2 Diyabet

T2DM Gelişiminin Doğal Öyküsü

Sınırlı β Hücre Rezervi

Türkiye’de Çocuklarda T2DM
Sıkılığı

Tutumluluk genleri:

Prevalance of metabolic syndrome in
obese Turkish children and adolescents

Çevresel etkiler
Yaşam şeklindeki
değişimler
Fiziksel aktivite
Beslenme
Yaş

169 obez çocukta Tip 2 diyabet prevalans
*prepubertal grupta % 2
*pubertal grupta
% 4,3

Atabek ME, et al
Diabetes Res Clin Prac 2006; 72:315-321

JCEM 2004, 89(6):2526-39
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Türkiye’de Çocuklarda T2DM
Sıkılığı

DİYABETİN TANIMI

Metabolic syndrome in obese Turkish children
and adolescents:comparison of two diagnostic
models

Açlık Kan şekeri >126 mg/dl
Semptomlar ile birlikte herhangi bir
zamanda ölçülen Kan şekeri >200 mg/dl

112 obez olgunun

*Bozulmuş glukoz toleransı %8.9
*Tip 2 diyabetli olgu Ø

OGTT 2. saate Kan şekeri >200 mg/dl
(WHO-1999)

Cizmecioğlu FM, et al
Turk J Pediatr. 2008 Jul-Aug;50(4):359-65

(ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006–2007. Type 2 diabetes mellitus in the child and Adolescent. Pediatric
Diabetes 2008: 9: 512–526)

Hangi Çocuklar T2DM Adayı ?
Çocuklarda T2DM İçin ADA Önerileri

KİME TEST UYGULANSIN ?

OBEZİTE:
*VKI yaş ve cinsiyete göre >85p
*Boya göre ağırlığı >85p
*İdeal ağırlığının >%120

2 TANE RİSK FAKTÖRÜ:
*1. yada 2. derece akrabalraında T2DM hikayesi olanlar
*Irk

(Hindistan kökenli Amerikalı, Afria kökenli Ameriklı, İspanyol ve
Asyalı)

*İnsülin Rezistansı Bulguları olanlar
(Akontozis Nigrikans, Hipertansiyon, Dislipedimi, PCOS)
Diabetes Care 2000; 23:381-89

Klasik Klinik Bulgular

Çocuklarda T2DM İçin ADA Önerileri

Poliüri
Polidipsi
Kilo Kaybı
Başağrısı
Yorgunluk

TARAMA BAŞLAMA YAŞI:
*10 yaş yada pubertenin başlama yaşı
(Daha erken başlıyor ise)
TESTİN SIKLIĞI:
*Her 2 yıla bir

Klasik Olmayan Klinik Bulgular
•DKA
*Sık değil ancak
*β hücre disfonksiyonuna bağlı ağır insülinopeni varlığında

TEST:
*Açlık kan şekeri

•Hiperglisemik-Hiperosmolar Koma; T2DM daha sık
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Çocuk ve Ergenlerde Tip1 ve Tip2 DM
Özellikleri

T2DM ve Comorbiditeler
Tip 2 Diyabet

Tip1 DM

Hipertansiyon

Atereskleroz

Bozulmuş Glukoz Toleransı

Dislipidemi

Santral Obezite
*Obstriktif sleep apne
*Proteinüri
*Hepatomegali

İnsülin
Rezistansı

Azalmış Fibrinolitik
Aktivite

Akantozis
Nigrikans

İnsülin rezistansının Comorbitideleri

Ayırıcı Tanı

Hayır

Açlık C-peptid/insülin

Pozitif

Negatif
Açlık
C-peptid/insülin

Oto antikorlar

Düşük
Negatif
Pozitif

Çocuk-ergen

Ergen

Etnik grup

Beyazlar

Diğer

Obezite

Seyrek

Sık

Akan.Nig.

Seyrek

Sık

Aile öyküsü (+)

Seyrek

Sık

Otoimmunite(+)

Sık

Seyrek (?)

İnsülin bağımlılığı

Yaşam boyu

Zaman zaman

Patogenez

Otoimmun

İnsülin Direnci
İnsülin 

Klinik Seyir
Ketoasidoz
Comorbiditeler

β hücre hasarı,
İnsülinopeni
Hızlı
%35-40
Tanı anında Ø

Yavaş
%5-25
Sık

12 yaş
DKA
Anti GAD+
Hashimato +
Çölyak +

Yüksek

İdiopatik Tip 1 DM veya MODY

Otoimmun Tip 1 DM
Tip 2 DM

Tanı yaşı

8 yaşında kız
VKI:80 persentil
Hiperglisemi
(AKŞ:126mg/dl)
(OGTT 2. saat:300mg/dl)
Oto antikorları Ø

Oto antikorlar

Düşük

K>E

Latent autoimmune diabetes mellitus in children (LADC)
with autoimmune thyroiditis and Celiac disease:

Obezite

Evet

Yüksek

K=E

PCOS

Hiperürisemi

Tip2 DM

Cinsiyet

T2DM

Tip 2 DM

Diabetes Care 2000; 23:381-89

LADC
Aycan Z et al
J Pediatr Endocrinol Metab. 2004 Nov;17(11):1565

Otoimmun Tip 1 DM

T2DM’de MEDİKAL TEDAVİ:

ÖNLEME ve TEDAVİ

Farmakaloljik ajanlar:
*İnsülin rezistansını azaltanlar

Önlemek önemli: Sağlıklı yaşam tarzı
(intrauterin, yenidoğan,…..daima)

*İnsülin sekresyonunu artırır

Beslenme Planı
Egzersiz
Eşlik Eden Comorbiditelerin tedavisi

*Postprandial glukoz absorbiyonunu yavaşlatır
*Yetersiz insülin yerine konulur düzelt
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İlacın Adı

Biguanidler
*Metformin
(Glukofen)

Sülfanilüre
Glimeprid
(Amaryl):
3. kuşak sülfanilüre
Meglitinid
Repaglinid
(Novo Norm)
α- Glukozidaz
İnhibitörleri

Dozu

Çocuklarda
Kullanımı

•Karaciğerdeki insülin reseptörü üzerine etki
ederler
•Hepatik glukoz üretimini azaltırlar ↓
•Karaciğer ve yağ dokusunda insülin aracılı
glukoz alımını artırılar
•İştah azaltıcı etkileri vardır
•Akontozis ve overyan hiperandrojenizm ↓
•Kolesterolü ve hipertansiyonu azaltıcı etkisi
gösterilmiş (erişkinlerde)

Etki Mekanızması

Geçici karın
ağrısı İshal,
bulantı
Laktik asidoz
B12 vitamin 
Teratojenik

Yan Etkisi

1-2 doz
500 mg/gün
2000 mg/gün
maksimum
doz

FDA tarafında
çocuklarda onayı
verilmiş tek ilaç

•İnsülin sekresyonunu artırılar
•Rezidüel beta hücre fonksiyonu ↑
•β hücrelerinden depo edilmiş insülin ↑
•Serum glukagon düzeyini ↓
•Hedef hücrelerde insülin duyarlılığını ↑

Hipoglisemi
KI depresyonu
Kilo alımı
Guatrojenik
Kardiyotoksik
Teratojenik

Tek doz
2-4 mg/gün

Çocuklarda
kullanımı etkili ve
güvenlidir

Barsaklarda disakkaritleri parçalayan
glukozidaz’ı inhibe ederler

Karın şişkinliği

3 doz
150-300
mg/gün

Kullanımı yok

Kilo alımı
Su-tuz tutulumu

1-2 doz
4-8 mg/gün

Kullanımı
önerilmiyor
Sadece Büyük
adolesanlar
olabilir

Disakkarid absorbsiyonunu ↓

SON SÖZ
Obezitenin önlenmesi tedavisinden
daha önemli ve başarılıdır.
Tip 2 diyabet önlenebilir
Sağlıklı yaşam tarzı
Sağlıklı ve dengeli beslenme
Aktif yaşam şekli

Postprandial hiperglisemiyi önlemek
İnsülin
Duyarlaştırıcılar
*Tiazolidinedionlar
/Glitazonlar
(AVANDİAGLİFİX):

Kas, yağ dokusu ve karaciğerde insülin
duyarlılığını ↑
İnsülin’in hedef hücrelerinde nükleer
proteinlere bağlanarak PPAR- gama
reseptörlerini aktive ederler

TEŞEKKÜRLER…
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Hipokalsemi
Prof. Dr. Serap Turan
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Hipokalsemi
Prof Dr Serap Turan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakultesi
Çocuk Endokrinoloji

Serum Ca-CaSR

HİPOKALSEMİ
• T-Ca < 8.7 mg/dL ( N : 8.8 - 10.6 mg/dL )
• i-Ca < 4.6 mg/dL ( N : 4.7 - 5.2 mg/dL )
Serum Ca ‘unu etkileyen faktörler
Alb-Ca

a ) Hipoalbüminemi

b ) Ph : Alkaloz

Ph
Ph

Alb + i-Ca

T-Ca : 

 dTCa = ölçülen TCa + 0.8 (4 Alb)

i-Ca : N

T-Ca : N
i-Ca : 

PH’daki her 0.1 Ü değişiklik iyonize
kalsiyumda 0.12 mg/dL’lik aksi yönde
değişikliğe neden olur

•.i-Ca seviyesi kontrol edilmelidir

KRONİK SEMPTOMLAR
1. Nöropsikiyatrik
• Hafıza kaybı ve demans
• Mental retardasyon
• Konfuzyon
• Ekstrapiramidal bulgular

AKUT SEMPTOMLAR
1 ) Nöromuskular
•Parastezi : ağız çevresi, el ve
ayak parmaklarında
•Güçsüzlük
•Kas krampları
•Chvostek ( + )Trousseau ( + )
•Laringospazm,Bronkospazm
•Bleferospazm
•Tetani

2. Dermatolojik ve dental
bulgular
• Tırnak : Büyüme
gecikmesi , şekil
bozukluğu , enfeksiyon ,
kırılganlık
• Diş: Çıkmasında
gecikme, displazi
• Saç: Kuru , kırılgan,
alopesi
• Deri: Kuru , enfeksiyon,
Kaşıntı
3. Göz
• Katarakt

2 ) Sinis Sistemi
•Nöbet , konvülziyon
•Papilödem
•Anksiyete, depresyon,
halüsinasyon, psikoz, emosyonel
instabilite
3 ) Kardiovasküler
• QT uzaması, T inv
•Aritmi
4 ) Diğer
• GİS:  dışkı sayısı, spasm, Bilier
kolik

4. Renal
• Nefrolithiasis
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HİPOKALSEMİ FONKSİYONEL SINIFLAMA
Yetersiz PTH yanıtı
1. Herediter hipoparatiroidi
2. Akkiz hipoparatiroidi
3. Hipomagnesemi
Uygun PTH yanıtı
a)
b)
c)
d)

Aktif D vitamini eksik
Nütrisyonel
Bozuk metabolizma
Antikonvulzan tedavi
Vitamin D–dependent rikets tip I

KBY

İneffektif aktif vitamin D
a. Intestinal malabsorpsiyon
b. Vitamin D–dependent rikets tip II
Uygun PTH yanıtı-PTH direnci
1. Psödohipoparatiroidi
2. PTH rec ınaktive edici mutasyonu (Blomstrand kondrodisplazisi)
3. Biyoinaktif PTH

YETERSİZ PTH YANITI

Hipoparatiroidi

1. Paratiroid agenezi/Hipoplazisi
a)Izole
b)Multiple konj anomali
2. Paratiroid bez destruksiyonu
a)Cerrahi
b)Radyasyon
c)Infiltrasyon (Hemokramatoz, Wilson, Sarkoidoz, amiloidoz)
d)Otoimmün (APECED)
e)Metabolik (Mitokondrial hast)
3. Paratiroid bez fonksiyonunun bozulması
a)Hipomagnesemi
b)Aktive edici CaSR mutasyonu

•
•
•
•

preproPTH : AD, AR
GCMB: Glial cells missing B, AD, AR
X-LR HP: Del/ Ins Xq27.1 – SOX3
CaSR: AD, hiperkalsiüri

• DiGeorge sendromu: Paratiroid aplasi/hipoplasi. 3. ve 4.
brankial poş anomalisi, thymic aplasi/hipoplasi, kardiak defekt,
gelişme geriliği, tipik yüz görünümü. 22q11.2 del, TBX1AD,
sporadik
• GATA3: ADHP, sağırlık, renal displazi (Barakat- HDR syndrome)
• Sanjad-Sakati / Kenney-Caffey sendromu: AR, TBCE/1q42-43
• Mitokondrial hastalıklar: Kearn Sayre, MELAS
• APECED: AIRE/21q22.3

Transient Neonatal
Hipokalsemi

UYGUN PTH YANITI
1. D Vitamini eksikliği
a) Nutrisyonel
b) KBY, KC hastalığı
c) D Vitamini resistansı
2. İlaçlar
a) Ca şelasyonu
b) Anti-resoptif Tx
c) D vitamin metabolizma (Phenytoin,
Ketoconazole)
3. Diğer
a) Akut Pankreatit
b) Akut Rabdomyoliz
c) Aç kemik sendromu

Maternal Faktörler
• Maternal vitamin D
Eksikliği
• Antikonvülzanlar
• Maternal diabetes
• Hiperparatiroidi
• Gebelik toxemisi
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Neonatal Faktörler
• Prematurite, LBW, IUGR,
asfiksi
• Hastalıklar—sepsis, RDS
hypomagnezemi,
hyperbilirubinemi,
Böbrek yetmezliği
• Iatrojenik —PO4, lipid
infüzyonu, Sitratlı kan
• DiGeorge Sendromu

Hipokalsemi Değerlendirme

Hipokalsemi
Total Ca
mg/dL
mmol/L

Kritik kan ve idrar örneği alınmalı

İyonize kalsiyum
mg/dL mmol/L

Preterm
(≤1500
gr)

<7.0

<1.8

<4.0

<1.0

Term

<8.0

<2.0

<4.0

<1.0

Çocuk ve
adolesan

<8.7

<2.2

< 4.6

<1.2

1. Basamak
• Ca
• P
• Mg
• Albumin, Kan gazı
• Alkaline phosphatase
• Creatinine
• 25OHD
• Intact PTH
İdrar
• Ca, P, Cr
• Ca /Cre oranı
• TRP, TmPO4/GFR

2. Basamak
•
•
•
•

1α,25(OH)2D
Genetik testler
Kemik döngüsü markerları
Göz muayenesi

Radyolojik Görüntülemeler
• El bilek ve diz grafisi
• İskelet survey
• Renal USG
• Kranial CT
• BMD

Hipokalsemi Tedavi
Hipokalsemi

Kritik kan ve idrar örneği alındıktan sonra

i-Ca↓, Mg N, Cre N

• Akut Tedavi: Semptomlara yönelik
PO4↓

PO4 N

PTH N

Raşitizm I
HP

o Konvülsiyon veya tetani var ise IV Ca gluconat/Ca glubionat
verilir. 1-2 ml/kg % 10 luk Ca Gluconat (9-18 mg/kg elementer Ca)
÷6 s Ca düzeyi takibi yapılarak doz tekrarlanır Oral alımı mevcut
ise eş zamanlı oral Ca tedavisi de başlanır. Ca ≥ 7.5 mg/dl IV Ca
devam edilir.
o Konvülsiyon/tetani yok ise Oral Ca 50-100 mg/kg/ g ÷ 4 eşit
elementer Ca

PO4

PTH

PTH↓/N

PTH

UCa/

UCa/

Cre ↓

Cre

RaşitizmIII

RTA
Tubulopati

UCa/Cre↓

PHP

U Ca/Cre↓

HP

U Ca/
Cre

• Etiyolojiye yönelik Tedavi:
o Nutrisyonel raşitizm: 300 000 U stoss 2 000-4 000 U/gün 6 hafta .
o Calcitiriol 0.01-0.05 mc/kg/g

CaSR act
mut

12 yaş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 gün önce nöbet, Ca: 7 mg/dL
Öğrenme güçlüğü ve davranış problemleri
FM: Saçlar seyrek, dermatit, enamel hipoplazisi
Ca: 6.3 mg/dl  Alb: 4.2 g/dL (3.5-5.4)
P: 7.8 mg/dl
Mg: 1.67 mg/dl (1.2-2.6)
U Ca/Cre: 0.03
ALP: 185 U/L
PTH: 23 pg/ml
25-OH Vit D: 16 ng/L

23

6.3

APS ?
FISH: 22q11.2 del
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Hipokalsemi

Hipoparatiroidi Tedavisi

i-Ca↓, Mg N, Cre N

o Oral Ca 50-100 mg/kg/g (1-4 gr/gün)
÷ 3-4 eşit elementer Ca
o Calcitiriol 0.01-0.05 mcg/kg/g (0.25-2
mcg/gün)
o Hiperkalsiüri olamadan normalın alt
sınırına yakın serum Cadeğerleri
o Rekombiant PTH tedavisi- Teriparatid
25-58 mcg/gün

PO4↓

PO4 N

PTH N

PTH

Raşitizm I
HP

PTH N

PTH

UCa/

UCa/

Cre ↓

Cre

RaşitizmIII

RTA

UCa/Cre↓

U Ca/Cre↓

PPHP

HP

U Ca/
Cre

CaSR act
mut

Hipokalsemi

16 yaş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PO4

i-Ca↓, Mg N, Cre N

1 yıl önce kasılma ve Hipokalsemi  D vitamini
DEXA: Osteopeni
Çölyak ?  Endoskopi: N
Ca: 7.2 mg/dl  Alb: 4.2 g/dL (3.5-5.4)
P: 5.3 mg/dl
Mg: 2.0 mg/dl (1.2-2.6)
U Ca/Cre: 0.03
ALP: 151 U/L
PTH: 215 pg/ml (10-65)
25-OH Vit D: 25 ng/L

PO4↓

PO4 N

PTH N

PO4

PTH

Raşitizm I
HP

PTH↓/N

PTH

UCa/

UCa/

Cre ↓

Cre

RaşitizmIII

RTA

UCa/Cre↓

U Ca/Cre↓

PHP

HP

U Ca/
Cre

CaSR act
mut

6 ay sonra nöbet  CT: bazal ganglia kalsifikasyonu
PHP Ib

Albright’ın Herediter Osteodistrofisi

Psödohipoparatiroidi

• Boy kısalığı
• Obesite

PTH

M ultipl

resistansı

hormon

AHO

U-cAM P

Fosfatüri

Eritrosit

Genetik

PTH’ya

PTH’ya

Gsα

Durum

resistansı

• Metakap kısalığı
• Brakidaktili
• Yuvarlak yüz
• Mental retardasyon
• Subkutan osifikasyonlar

Aktivitesi

PHP I a

+

+

+

ê

ê

ê

Gsα

PHP I c

+

+

+

ê

ê

Normal

Gsα

PPHP

-

-

+

Normal

Normal

ê

Gsα

POH

-

-

-

Normal

Normal

ê

Gsα

PHP I b

+

-

-

ê

ê

Normal

STX16
NESP55/AS
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Psödohipoparatiroidi
PHP-Ia/PHP-Ic/pPHP
Albright’s
Hereditary Osteodystrophy
Gsa mutasyonu veya
GNAS lokusuna bağlantılı
Kalıtım şekli

NESP55
Gsα

AD-PHP-Ib

+

-/+

+ (mut)

cen

+ (met)

maternal

paternal

maternal

paternal

PHP-Ia

pPHP

PHP-Ib

Sağlam

Gsα

NESP55

Mat

+++ +++

5 4A

4 3 2 AS-1 XL

+++

1

2

3

4-13

A/B

tel

+++

Pat

Gsα
A/B

Ca

XLαs

P
PTH

AS

Acrodysostosis: PRKAR1A & phosphodiesterase, 4D

PHP Tedavi

(PDE4D)

o Oral Ca 50-100 mg/kg/g (1-4 gr/gün)
÷ 3-4 eşit elementer Ca
o Calcitiriol 0.01-0.05 mcg/kg/g (0.25-2
mcg/gün)
o Hiperkalsiüri olmadan PTH’yı normal
sınırlarda tutacak Ca ve Calcitriol
tedavisi amaçlanır

Hipokalsemi

10 ay
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i-Ca↓, Mg N, Cre N

Kum dökme
Anne-baba akraba
Ca: 7.8 mg/dl  Alb: 4.2 g/dL (3.5-5.4)
P: 3.8 mg/dl
ALP: 593 U/L
U Ca/Cre: 0.89- Renal USG: Nefrokalsinoziz
Na, K, BUN, Cre, KG: Normal
PTH: 593 pg/ml
25-OH Vit D: 5 ng/L
Mg: 1.2 mg/dl (1.2-2.6)

PO4↓

PO4 N

PTH N

Raşitizm I
HP

PO4

PTH

UCa/

UCa/

Cre ↓

Cre

RaşitizmIII

Tubulopati

RTA

Claudin 16 mutasyonu
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PTH↓/N

PTH

UCa/Cre↓

U Ca/Cre↓

PHP

HP

U Ca/
Cre

CaSR act
mut

Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and

Hipomagnazemi
• PTH direnci
• PTH salgısının bozulması
• 1,25-dihydroxyvitamin D sentez bozukluğu

nephrocalcinosis (FHHNC)
• OR
• Primer renal Mg kaybı
• Hipokalsemi ve
hiperkalsiüri
• Reküren nefrolitiaziz ve
nefrokalsinoziz  Renal
yetmezlik ve asidifikasyon
bozukluğu
• Poiüri ve polidipsi
• Claudin-16 (paracellin-1)
mutasyonu
• Hipokalemi
hiperaldosteronizme
sekonder
• Claudin-19: Göz tutulumu

Hipokalsemi

• Gitelman sendromu: SLC12A3

o Primary Renotubular Hypomagnesemia-hypokalemia with Hypocalciuria

• Bartter syndrome: KCNJ1, CLCNKA, CLCNKB, SLC12A1
o Hypokalemic Alkalosis with Hypercalciuria

• Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily
M, Member 6; TRPM6 :
o Hypomagnesemia With Secondary Hypocalcemia

Ailesel renal Mg Kaybı
• Na-K-ATPase mutasyonu —
OD, dominant negatif
• Voltage gated potassium
channel —OD, distal
toplayıcı tubulde TRPM6 ile
çalışır.
• Hepatocyte nuclear factor-1beta mutasyonu — MODY
5, Hipomagnesemi ve renal
Mg kaybı %44
• Epidermal growth factor
(EGF) mutasyonu — OR, EGF
TRPM6’yı aktive eder
• Cyclin M2 mutations — OD,
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RAŞİTİZM
Prof. Dr. Serap Turan
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Raşitizm
• Raşitizm: Büyüme plağında enkondral
kalsifikasyonun bozulması

RAŞİTİZM

– Büyüme plağı, kondrosit, kondrosit kaynaklı

• Osteomalazi: Trabeküler ve kortikal kemikte
osteoid dokunun minerilizasyon bozukluğu
– Osteoblast, osteoblast kaynaklı ürünler

Prof Dr Serap Turan

• Çocuk: Raşitizm + osteomalazi
Erişkin: Osteomalazi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinoloji BD

Raşitizm
A) Kalsiopenik Raşitizm
I. D vitamini ile ilişkili
1. Nutrisyonel D Vitamini
eksikliği (en sık)
2. Sekonder D Vitamini
eksikliği
i. Malabsorpsiyon
ii. Karaciğer hastalığı
iii. KBY
iv. Hızlanmış D vitamini
metabolizması (antiepileptik)
3. D Vitamini bağımlı
Raşitizm
i. Tip IA: 1-hydroxylase eksikliği
ii. Tip IB: 25hydroxylase eksikliği
iii. Tip II: D Vitamini
reseptör bozukluğu
II: Kalsiyum ile ilişkili
1. Nutrisyonel Kalsiyum
eksikliği

Raşitizm – Semptom ve Bulgular

B) Fosfopenik Raşitizm
1. Azalmış fosfat alımı veya
artmış ihtiyaç
i. Prematurite
2. İntestinal fosfat
absorpisyonun bozulması
3. Renal tubuler fosfat kaybı
i.Hipofosfatemik Raşitizm
–
–
–
–
–
–

X-linked
Otosomal dominant,
Otosomal resesif
Otosomal dominan
Hyperkalsiürik
Sporadic

.
• Erken süt çocukluğu: Hipotoni, terleme, huzursuzluk,

C) Mineralizasyonun
inhibisyonu
1. Herediter
hipofosfatazya
2. Aliminyum
toksisitesi
3. Flor toksisitesi
4. Birinci jenerasyon
bifosfanatlar

kraniotabes eklemlerde genişleme, oksipital düzleşme
• Geç süt çocukluğu: Diş çıkmasında gecikme, kemik
ağrısı, kırıklar, göğüs deformitesi, raşitik rozariler,
Harrison oluğu, kaput quadratum.
• Yürümeye başladıktan sonra: Bacak deformiteleri

ii. Fanconi Sendromu
iii. Distal RTA
iv. Nörokutenöz sendromlar
v. Poliostatik Fibröz displazi
vi.Onkojenik Raşitizm

• Herhangi bir zaman: Hipokalsemik nöbet
• Raşitik pnömopati: Ağır ve tekrarlayan pnömoniler

Raşitizm – Kemik Deformiteleri

Raşitizm - Klinik Tanı
•
•

•
•
•

.
• Erken süt çocukluğu:
Radius ve ulna
deformiteleri, tibianın öne
doğru eğilmesi

1. Kosta-kondral genişleme
Klinik en tanıtıcı
2. El bileğinde genişleme
3. Açık ön fontanel (>12 ay)
≥ 3 klinik bulgu varlığı: %87 aktif raşitizm
1.
2.
3.
4.
5.

<5 yaş
Boy kısalığı
Yürürken bacak ağrısı
Raşitik rozari
El bilek genişliği

• Yürümeye başladıktan
sonra: Genu varum

<3 (+): %76

• Büyük çocuk: Genu valgum

Kraniotabes (+): 3-6 ay; %40, 7-12 ay; %60
%24-31 klinik bulgu (+): biyokimyasal ve radyolojik
bulgu (-)
%13 Radyoloji ve biyokimyasal bulgu (+): Klinik (-)

• Valgus+varus: “Windswept”
• Uzun süreli: pelvik outlet
darlığı, Femur boynunda
coxa vara

Opie et al. Pediatr Radiol 1975
Petrifor et al. A Afr Med J 1984
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Hipofosfatemi & Raşitizm
↓Pi
↑Ca
↓PTH

• Hipofosfatemi caspase-mediated apoptosis engeller
artmış hipertrofik kondrosit
• Hipofosfatemik fare: Geç hipertrofik kondrosit
expansiyonu, i.e. VDR KO, hyp & WT düşük Pi diyet
• Placental mineral ion transfer → Postnatal raşitizm VDR/-, Phex -/-, Dmp1-/10 puanlık raşitizm radyolojik derecelendirme skoru

Sabbagh Y, et al. PNAS 2005;102:9637-42

Raşitizm

2,5 yaş
A) Kalsiopenik Raşitizm
I. D vitamini ile ilişkili
1. Nutrisyonel D Vitamini
eksikliği (en sık)
2. Sekonder D Vitamini
eksikliği
i. Malabsorpsiyon
ii. Karaciğer hastalığı
iii. KBY
iv. Hızlanmış D vitamini
metabolizması (antiepileptik)
3. D Vitamini bağımlı
Raşitizm
i. Tip IA: 1-hydroxylase eksikliği
ii. Tip IB: 25hydroxylase eksikliği
iii. Tip II: D Vitamini
reseptör bozukluğu
II: Kalsiyum ile ilişkili
1. Nutrisyonel Kalsiyum
eksikliği

• 5 ay önce: Yürüyememe

• 4 ay önce: Hırıltılı solunum
• 3 ay önce: afebril konvülzyon
• HÇP: Yürüyememe
• Ca: 7.2 mg/dl

Yetersiz
Beslenme

Thacher, et al. J trp Med 2000

C) Mineralizasyonun
inhibisyonu
1. Herediter
hipofosfatazya
2. Aliminyum
toksisitesi
3. Flor toksisitesi
4. Birinci jenerasyon
bifosfanatlar

B) Fosfopenik Raşitizm
1. Azalmış fosfat alımı veya
artmış ihtiyaç
i. Prematurite
2. İntestinal fosfat
absorpisyonun bozulması
3. Renal tubuler fosfat kaybı
i.Hipofosfatemik Raşitizm
–
–
–
–
–
–

X-linked
Otosomal dominant,
Otosomal resesif
Otosomal dominan
Hyperkalsiürik
Sporadic

ii. Fanconi Sendromu
iii. Distal RTA
iv. Nörokutenöz sendromlar
v. Poliostatik Fibröz displazi
vi.Onkojenik Raşitizm

Nutrisyonel Raşitizmde Biyokimyasal
Değişiklikler

Nütrisyonel Raşitizm

↑Besin fitalat

Raşitizm

↓Ca alımı

Ca
↓Ca absorpsiyonu

D vitamini eksikliği
↑PTH

↑ 1,25 (OH)2 Vit D
↑ 25-OH
katabolizması

Sınırda D Vit
durumu

↓ Vit D alımı

↓ Güneşe
maruziyet

Arnaud et al. 1975
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P

ALP PTH Olay

1. Evre N / ↓ N

N / ↑ N / ↑ GIS’den Ca

2. Evre N

↓

↑

↑

Sekonder
hiperparatiroidi
ve kemik kaybı

3. Evre ↓

↓↓

↑↑

↑↑

Ca depolarında
azalma, ağır
hipokalsemi ve
nöbet

emiliminde
azalma

Hipokalsemi, PTH N, Pi N, ALP N

Nütrisyonel
Raşitizm
Raşitizm

Vit D eksikliği

Ca eksikliği

Ağır

Hafif

• Transient, hafif

Yaş

3-18 ay

4 yaş

• <6 ay çocuklar

Ca

N/↓

↓/ ↓N

• Akut hastalık sırasında

Pi

↓

N/↑

• Neonatal raşitizm

ALP

↑↑

↑

PTH

↑↑

N/↑

25-OH vit D

↓ (<12 ng/ml)

N (>12 ng/ml)

1,25-diOH vit D

N/↑/ ↓

↑

• Evre 1 raşitizm

• Apne, konvülziyon, tetani & stridor
• Kemik bulguları yoktur
• Hipoparatiroidi ile karışabilir

Ayırıcı Tanı
•
•
•
•
•
•
•

2 ay

Böbrek Yetmezliği-Renal Osteodistrofi
İskelet Displazisi
Karaciğer hastalıkları
Transient Hiperfosfatezemia
Hipoparatiroidizm
Hipofosfatazya
Blount Hastalığı-Fizyolojik genu varum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.5 yaş

Raşitizm (+)
PTH ↑

↓25-OH Vit D
(<12 ng/ml)

25 OH Vit D
(>12 ng/ml)

Vit D Tx

↑ 1,25 diOH vit D

Cevap (+)
Nütr D vit Eks

Cevap (-)/
Tekrarlıyor
25 OH’lase eks

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 OH Vit D
Normal/
Yüksek

↓1,25-OH Vit D

Nütr Ca Eks

30 y G2 P2, 3600 gr
1.5 aylıkken hırıltılı solunum
2. ayında nöbet
Ca: 4.8 mg/dl  Alb: 4.2 g/dL (3.5-5.4)
P: 5.6 mg/dl
Anne:
Mg: 2.18 mg/dl (1.2-2.6)
Ca: 9.3 mg/dl
P: 4.4 mg/dL
ALP: 252 U/L
ALP: 83 U/L
PTH: 95 pg/ml (10-65)
PTH: 29 pg/ml (10-65)
25-OH Vit D: 5.9 ng/L
25-OH Vit D: 7.3 mg/L

1 α OH’lase eks

↑1,25-OH Vit D

Alopesi +/-

VDR mut
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Femur kırığı, DEXA L2-L4 z-skor -2.7
5 yıldır bel ağrısı,
Giyim tarzı: Çarşaf
Kollarda ve ayaklarda uyuşma 5-6 ay önce,
1-1.5 yaş bacaklarda eğrilik: güneşlenme önerilmiş
Ca: 7.4 mg/dl  Alb: 4.2 g/dL (3.5-5.4)
P: 4 mg/dl
U Ca/Cre: 0.07
ALP: 506 U/L
PTH: 831 pg/ml
25-OH Vit D: < 3 ng/L
Tx Sonrası z-skor: 0.1

Adolesan Rikets

Tedavi

Tedaviye Dirençli Raşitizm
D Vitamini bağımlı
Raşitizm
i.

Tip IA: 1-hydroxylase eksikliği
ii. Tip IB: 25hydroxylase eksikliği
iii. Tip II: D Vitamini
reseptör bozukluğu

Stoss 10 bin U/kg
Kalsiyum desteği 10-14 gün süre ile 30-75 mg/kg/gün
En az 500 mg/gün
25-OH Vitamin D
Yeterli > 50 nmol/L (20 ng/ml )
Yetersizlik: 30 –50 nmol/L /12-20 ng/ml )
Eksiklik: <30 nmol/L (12 ng/ml )

Global consensus J Clin Endocrinol Metab 2015)

D vitamini metabolizması

Tip IA: 1--hydroxylase eksikliği
(CYP27B1)
• OR kalıtım, Chr 12q13.3
• Klinik ve laboratuar nütrisyonel raşitizme benzer
• İlk 1 yaşta BGG: Vit D Tx tedavi edici ve
koruyucu değil
• 25-OH Vit D N/↑, 1,25 diOH vit D↓/N
• Fizyolojik dozlarda Kalsitriol ile klinik ve
laboraturda düzelme

Böbrek

Tip IB: 25- hydroxylase eksikliği
• 25-hydroxylase aktivitesi
içeren P450 enzimleri :
• CYP27A1
• CYP2C11
• CYP2J3
• CYP2R1
• CYP3A4
• CYP2R1 mutasyonları:
25-OH vit D eksikliği:
Nijerya ve Suudi aileler

Tip II: D Vitamini reseptör Direnci
• 1,25 diOH vit D hedef organ
direnci
• Homozigot veya Dominat
negatif mutasyonlar
• Klinik ve labortuar benzer
• Total alopesi, seyrek vücut
tüyleri
• Alopesinin derecesi VDRD ile
orantılı
• Alopesi (-)-LBD, DN
• 1,25 diOH vit D: 3-30x normal
• Calcitriol Tx: 15-20 µg/g

• OR kalıtım
• ↓/N Ca, ↓/N Pi, ↑ ALP, ↑
PTH,
• ↓↓ 25-OH vitD3
• ↔ 1,25-diOH vitD3.
• Tx ↑ doz vit D
– Sx Düzelme
– 25-OH vit D3 ölçülebilen
seviyelere ↑
– ↔ PTH

Gupta et al, JBMR, 2004
Angham et al, JCEM, 2012
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Tedavi

2.5 yaş

Kliniğin ağırlığına göre:
•1-6 µg/kg/gün Calcitriol
•30 to 75 mg/kg/gün elemantal Ca
25-OH vitamin D ise replasman
•Tip II: 2 mcg Calcitriol başlanıp 30-60 mcg/gün
•100 mg/kg/gün elemental Ca  300 mg/kg/gün
•400-1400 mg/m2/gün IV Ca

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raşitizm (+)
PTH ↑

↓25-OH Vit D
(<12 ng/ml)

25 OH Vit D
(>12 ng/ml)

Vit D Tx

↑ 1,25 diOH vit D

Cevap (+)
Nütr D vit Eks

Cevap (-)/
Tekrarlıyor
25 OH’lase eks

5 yaş
• 8 aylıkken el bileklerinde şişlik
• 2.5 yaş Raşitizm
• Tek başına 8-10 adım atarken şu anda yürüyememesi
ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine tarafımıza
başvurdu
Özgeçmiş:
• Term, AGA, C/S ile doğum
• Postnatal 15 günlükken saçları dökülmeye başlamış
• D vit replasmanı 1x3 damla, ilk 1 yıl
• Baş tutma, desteksiz oturma normal yaşında
• 1 yaşında ayakta durmaya başlamış
• 2 yaşında 8-10 adım atıyormuş

25 OH Vit D
Normal/
Yüksek

↓1,25-OH Vit D

Nütr Ca Eks

2 yaş yürüme ile belirginleşen bacaklarda eğrilik
5 ay D vit 3 damla kullanılmış
Ca: 8.9 mg/dl  Alb: 4.1 g/dL (3.5-5.4)
P: 2.5mg/dl
ALP: 830 U/L
Mg: 1.67 mg/dl (1.2-2.6)
U Ca/Cre: 0.16
PTH: 421 pg/ml
25-OH Vit D: 20 ng/mL

1 α OH’lase eks

↑1,25-OH Vit D

Alopesi +/-

VDR mut

Fizik Muayene
Soygeçmiş:
•Akrabalık (+), hala-dayı çocukları
•Ailede benzer hastalık yok
2 yıldır Kalsitriol 0.5 µg 24 kapsül ve Ca sandoz 500 mg
3x1/2 (70 mg/kg/gün)

•
•
•
•
•
•
•
•

Fizik Muayene
•Boy: 88.5 cm (<3.p)
•Kilo: 11.7 kg (<3.p)
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Total alopesi mevcut
Burun kökü basık
Hipertelorizm, epikantus
El-ayak bilekleri geniş
Dar ve düşük omuzlar
Çan göğüs, raşitik rozary
X-bain deformitesi
Lomber lordoz artmış

Hastamız

Laboratuar

• Kalsitriol 0.5 µg 24 kaps (1 µg/kg/gün)
• Ca karbonat 4x1 gr oral (145 mg/kg/gün)

•
•
•
•
•

Ca: 7.6 mg/dl
P: 2.8 mg/dl
ALP: 7360 IU/L
PTH: >2500 pg/ml
25OH vitD: 24 ng/ml
• İdr Ca/Cr: 0.08
• Renal USG: Normal

• Tedavinin 10.ayında oral Ca 5x3 gr
arttırılmasına rağmen

(545 mg/kg/gün)

• Ca: 8.2-8.7 mg/dl
• P: 2.4-2.9 mg/dl
• ALP: 3205-3739 IU/L
• PTH: 934-951 pg/ml

• Haftada 2 gün, 4 sa infüzyon, IV Ca glukonat 1 ml/kg/doz
(9 mg/kg/doz)

12

Kalsitriol 24 kaps
Oral Ca 5x3 gr

Kalsitriol 24 kaps
Oral Ca 4x1 gr

Kalsitriol 16 kaps
Oral Ca 5x3 gr

Kalsitriol 16 kaps
Oral Ca 5x3 gr

Kalsitriol 24 kaps
Oral Ca 4x3 gr

IV Ca

IV Ca
kesildi

8000

7000
10
6000

Kalsitriol 6 kaps
Oral Ca 5x3 gr

Ca (mg/dl)

8
5000

P (mg/dl)

6

4000
ALP (IU/L)

3000

Başvuru

6.ay

10.ay

13.ay

18.ay

26.ay

Ca (mg/dl)

7.6

8.2

8.2

9.1

9.3

9.8

P (mg/dl)

2.8

2.7

2.4

4

4.9

5.4

ALP (IU/L)

7360

3720

3739

2485

1128

324

PTH (pg/ml)

>2500

934

951

100

48

29

4

PTH (pg/ml)

2000
2
1000

0

Ca (mg/dl)
P (mg/dl)
ALP (IU/L)
PTH (pg/ml)

Başvuru
7,6
2,8
7360
2500

6.ay
8,2
2,7
3720
934

10.ay
8,2
2,4
3739
951

13.ay
9,1
4
2485
100

18.ay
9,3
4,9
1128
48

26.ay
9,8
5,4
324
29

0

IV Ca tedavisinin 1.ayında yürümeye, 5.ayda koşmaya başladı

Raşitizm
A) Kalsiopenik Raşitizm
I. D vitamini ile ilişkili
1. Nutrisyonel D Vitamini
eksikliği (en sık)
2. Sekonder D Vitamini
eksikliği
i. Malabsorpsiyon
ii. Karaciğer hastalığı
iii. KBY
iv. Hızlanmış D vitamini
metabolizması (antiepileptik)
3. D Vitamini bağımlı
Raşitizm
i. Tip IA: 1-hydroxylase eksikliği
ii. Tip IB: 25hydroxylase eksikliği
iii. Tip II: D Vitamini
reseptör bozukluğu
II: Kalsiyum ile ilişkili
1. Nutrisyonel Kalsiyum
eksikliği

B) Fosfopenik Raşitizm
1. Azalmış fosfat alımı veya
artmış ihtiyaç
i. Prematurite
2. İntestinal fosfat
absorpisyonun bozulması
3. Renal tubuler fosfat kaybı
i.Hipofosfatemik Raşitizm
–
–
–
–
–
–

X-linked
Otosomal dominant,
Otosomal resesif
Otosomal dominan
Hyperkalsiürik
Sporadic

Hipofosfatemik Raşitizm-Klinik
• Çocuklarda: raşitizm,
deformiteler, boy
kısalığı, diş abseleri
• Kas güçsüzlüğü (-)
• Düzeltici osteotomiler

C) Mineralizasyonun
inhibisyonu
1. Herediter
hipofosfatazya
2. Aliminyum
toksisitesi
3. Flor toksisitesi
4. Birinci jenerasyon
bifosfanatlar

• Erişkin: Osteomalazi,
dejeneratif eklem
hastalığı,
enthesopathy, kemik
ve eklem ağrısı

ii. Fanconi Sendromu
iii. Distal RTA
iv. Nörokutenöz sendromlar
v. Poliostatik Fibröz displazi
vi.Onkojenik Raşitizm
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Serum ALP Düzeyleri

Hipofosfatemik Raşitizm-Laboratuar
8000

Renal fosfat kaybı
Ca N
P↓
ALP ↑
TPR ↓
TmP/GFR ↓
PTH N/N↑

7000
6000
5000
4000
4000
4000

Females
2000
3000

HPR
VDDR

1000

2500

NtR

0

2000 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

10

12

14

16

18

Yaş

1500
1000
500

Bijvoet-Morgan nomogramı
TRP = 1- [(İ-PO4/ S-PO4)/(İ-Cr/S-Cr)] N: %85-%100

0
0

2

4

6

Renal Pi
kaybı

HP

↑
1,25 (OH)2D

↑ İdrar
Calcium

↑
FGF-23

Etken
Faktör

XLH

+

+

-

-

+

PHEX

ODHR

+

+

-

-

+

FGF23

ORHR

+

+

-

-

+

DMP1,
ENNP1

TIO
ENS
PFD

+

+

-

-

+

Tümör
Nevüs
FD

Hiperkalsiüri ile giden
Herediter
hipofosfatemik
raşitizm

+

+

+

+

-

NaPi-2c
NaPi-2a

HR &

+

+

-

-

+

α
Klotho

8

Age (year)

Bijvoet & Morgan Lancet 1970

Herediter Hipofosfatemik
Hiperkalsiürik Raşitizm (HHRH)

Hipofosfatemik Kemik Hastalıkları

Hiperparatiroidi

Males

3000
3500

ALP (U/L)

•
•
•
•
•
•
•

• Renal Pi kaybı XLH’e benzer
• AR kalıtım
• İdrar Ca atılımı ↑, PTH ↓,
1,25(OH)2D ↑
• Nefrolitiaziz
• Idiopatik hiperkalsiüri
• NaPi-2c (SLC34A3)
mutasyonu

FGF-23

HHRH-Radyoloji

• Fosfotonin
• ↓ NaPi-2a ve 2c
ekspresyonu
• ↓ 1,25 (OH)2 D seviyesi;

• FGF-23 ilişkili durumlarda
– ↑ Kemik kitlesi
– Osteoskleroz

– ↓ 1-α hydroxylase ve
– ↑ 24- hydroxylase

• ↓ PTH ekspresyonu in vitro
• ↑ 1,25 (OH)2 D → ↑ FGF-23
• PO4 → ↑ FGF-23

• HHRH:
– Ağır osteopeni
– ↑ Kemik Resorpsiyonu
– ↑ 1,25 diOH Vit D’e bağlı
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Intestinal Npt IIb ekspresyon

Pi

Hipokalsemi

(+) (-)

+
(+)

Fosfat Alımı

+

-

+

+

PTH

-

-

-

FGF-23

+

-

+

Fe eks
Leptin

1,25 (OH)2D

+

+

-

+
-

+

+

NaPi IIa-IIc expresyonu

+

↓Renal Pi absorpsiyonu

Hipofosfatemi

İdrar fosfat atılımına bağlı Hipofosfatemi

Klotho (α-klotho) & FGFR

↑ FGF-23

• Klotho ko-reseptör

Tübüler Disfonksiyon

↑FGF-23 Yapımı

• 1,25(OH)2D3 klotho gen
ekspresyonunu
arttırmaktadır

Generalize
Anormal
Regülasyon
XLH
ORHR

• FGF-23’den bağımsız
NaPi2a’yı inaktive eder
• İnaktive edici
mutasyonları: Tümöral
kalsinoziz

Lokal
Yapım
Tümör
FD
Nevus

↓FGF-23
Yıkımı

↑α-Klotho

Generalize
Disfoksiyon
Fanconi

NaPi IIc
NaPiIa

ADHR
↑ FGF-23
Etkisi

Normal 1,25 diOH vit D

N/ Hafif ↑PTH

İzole Pi
Kaybı

↑ 1,25 diOH vit D

↑ PTH

↓ PTH
Hiperkalsiüri

Otosomal Dominant Hipofosfatemik
Raşitizm

X’e BağlıHipofosfatemi

• FGF-23’te Arg179 ve Ser180
pozisyonlarında (176-RXXR-179)
meydana gelen heterozigot missense
mutasyonlar
• Penetrası değişken Ergenlikten sonra geç
başvuru
• Klinik bulguları stresle ilişkili olarak
çıkması (eg. Hamilelik)
• Spontan remisyon

• PHEX (Phosphate-regulating gene with
Homologies to Endopeptidases on the Xchromosome) mutasyonu
• En sık görülen tipi
• Değişken klinik ağırlık

• Azalmış eklem mobilitesi
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ORHR1-DMP-1

ORHR2-ENPP1

• Dentin Matrix Protein-1 (DMP1)
• Chr 4q21.

• Ectonucleotide
pyrophosphatase/phospho
diesterase (ENPP1)

• DMP1 ilk olarak dentinde tanımlanmış, kemik ve dişe
spesifik bir protein

• Generalize infantil arteriyal
kalsifikasyon (GACI)- %75
ENPP1 mutasyonu (+)

• SIBLING (small integrin binding ligand N-linked glycoprotein)
proteinler ailesinden

• ↓ Serum & idrar inorganic
pyrophosphate (PPi)

dentin sialophosphoprotein (DSPP), integrin-binding sialoprotein (IBSP),
matrix extracellular phosphoglycoprotein (MEPE) and osteopontin

• Arterial kalsifikasyon
penetransı değişken

• Diş, kemik, beyin, kulak ve tükürük bezinde eksprese
olur
• Osteoblast diferensiasyonu
• Ekstrasellüler matrix mineralizasyonu

• ↑ FGF-23
• GACI olmadan HR (+)
Hipofosfatemi GACI’ye karşı koruyucu

Hipofosfatemi

Tedavi

↓Tmp/GFR

↑PTH

UCa/Cre ↑

Fanconi

↓PTH/Hiperkalsemi

N/hafif ↑PTH

UCa/CreN

N 1,25 diOH D

Alph-Klotho↑

↑ 1,25 diOH D

• Fosfat 20-40 mg/kg/g
• Kalsitiriol-1,25(OH)2 D (Rocaltrol) 20-30
ng/kg/g- 2 doz yüksek doz gece
• HHRH’de Calcitriol verilmez
• Kalsimimetikler-cinacalset
• D vitamini analogları-paricalcitol
• Tiazid türevi diüretikler

HHRH

<1 yaş (+)

U Ca/Cre↑

XLH, ARHR, ADHR

HHRH

Akkiz

Fanconi

Lokalize bulgu (-)

ADRH, TIO

Lokalize bulgu (+)

TIO, ENS, FD

Takip
•
•
•
•

Rutsch et. al, Circ Cardiovasc Genet, 2008

Hiperkalsemi
Hiperkalsiüri
Nefrokalsinoz
Hiperparatiroidi
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Doğumsal Hipotiroidiye Yaklaşım
Prof. Dr. Z. Alev Özön
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Konjenital Hipotiroidi
! Yenidoğanda en sık endokrinolojik sorun
! Sıklık
! Tarama öncesi: 1/5000-1/10000 (Klein R, 1980)
! Taramadan sonra: 1/3000-1/4000
! Günümüzde: 1/2000-1/3000

Doğumsal Hipotiroidiye
Yaklaşım

! Sıklık ırk ve etnisiteye bağlı değişir

Prof. Dr. Z. Alev Özön
HÜTF, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Endokrinoloji BD

Etiyoloji
Konjenital Hipotiroidi

Primer KH

Disgenezi /aplazi,hipoplazi,ektopik tiroid
Dishormonogenez / NİS defekti, TPO eksikliği, hidrojen
peroksid jenerasyon bozukl.,Tg eksikliği, Deiyodinaz
eksikliği

KH’nin gelişme geriliği ile ilişkisi uzun zamandır
bilinmekte.
! Tiroid bezi
! Tiroid hormon biyosentezi
! Tiroid bezinin regülasyonunda
Doğuştan gelen gelişimsel bozukluklardan kaynaklanır
Tiroid hormon yetersizliği ile tanımlanır.

TSH rezistansı/ TSHR defekti, G protein defekti

Sekonder
(santral)
KH
Periferal

İzole
MHHE
Tiroid hormon transport bozukluğu (MCT8 eksikliği)
Tiroid hormon metabolizma bozukluğu
Tiroid hormon rezistansı

Etiyoloji
Geçici
KH

KH-Değerlendirme
Annede ya da bebekte iyoda maruziyet

Öykü

Annede ya da bebekte iyot eksikliği
Annede anitiroid ilaç kukllanımı

Klinik bulgular

Annede antitroid ilaç kullanımı
Annede TSHR blokan antikorlar

Laboratuvar

Heterozigot THOX2 ya da DUOXA2 mutasyonları
Konjenİtal hepatik hemanjiyom

Görüntüleme
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Öykü

Klinik Bulgular
! YD döneminde > % 90 semptomsuzdur

Hipotiroidiye ilişkin

! Kalan tiroid işlevi
! Deiyodinaz adaptasyonu
! Anneden geçen T4

• Uzamış sarılık, kabızlık, mekonyum
ileus, vb

Aile öyküsü
• Anne baba akrabalığı
• Ailede tiroid hastalığı (hipotiroidi,
guatr, nodüler hastalıka)

Tanı Yaşı

Yüzde (%)

Birinci ay

10

<3 ay

35

< 1y

70

3-4 yaş

100

Jacobsen BB, et al. Arch Dis Child 1981

Klinik bulgular- semptomatik YD
Semptom

Laboratuvar İncelemeleri - Tanı

Yüzde

! Serum örneğinde

! Uzamış sarılık

! 64,5

! Hipotoni

! 41,9

! Kaba yüz, ödem

! 41,9

! T4/sT4 düşük TSH yüksek ise konjenital hipotiroidi tanısı konur
! TSH hafif yüksek (10-20 mIU/L) santral hipotiroidi?

! Dil büyüklüğü

! 35,5

! T4/sT4 normal, TSH yüksek ise

! Göbek fıtığı

! 32,3

! Deride kuruluk

! 29

! Guatr

! 25,8

! Kabızlık

! 22,6

! Livedo retikülaris

! 6,5

! Geçici tirotropinemi
! Subklinik (sınırda) hipotiroidi
! TSH direnci?
! T4 ve TSH normal ise konjenital hipotiroidi dışlanır

Yenidoğanlarda sT4 erişkinlerden yüksektir.
Normal TSH düzeyi 3 aya dek < 10 mIU/L

Tarım OF, Yordam N., Turk J Pediatr, 1992

Neonatal idiyopatik kolestaz
Hipoglisemi atakları (stresle)
Hipotiroidi

Santral hipotiroidi?
Hipopituitarizm?

Öneriler$
sT4 ↓
TSH ↓,N,hafif ↑

sT4 düşük

TSH
Santral

< 5 mIU/L

Santral
Hipotiroidi?

Primer

5-20
mIU/L

> 20 mIU/L

Adrenal rezerv kontrol edilmeli
Adrenal yetmezlik saptanırsa
öncelikle glukokortikoid
replasmanı yapılmalıdır.
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YD’da normal tiroid hormon düzeyleri

TSH ölçümü

Table I. Reference intervals for TSH and thyroid hormones in neonatal period.
TSH (ml/Ul)
Age
Cord
1st day
3rd day
5th day
7th day
10th day
Age
14th day
28th day
Cord
Adult

2.5th

47
29
39
28
30
82
22
19
50

2.22
2.69
2.83
2.12
1.34
n1.19
1.72
2.02
47
1.07

6.95
10.66
7.79 10.31
Table I.
15.74
26.50 10.07 14.18
8.28
18.58
9.93 13.18
8.16 TSH
13.08(ml/Ul)
9.28 13.79
5.05
12.08
8.05 13.24
4.95
10.72
9.21 13.27
2.5th
median
97.5th
4.49
7.87
9.71 14.65
3.85
4.79
8.03 11.66
2.22
6.95
2.04
3.77
7.88 10.66
9.11

29
39
28
30
82
22
19
50

2.69
2.83
2.12
1.34
1.19
1.72
2.02
1.07

1st day
3rd day
5th day
7th day
10th day
14th day
28th day
Adult

median

TT4 (mg/dl)

n

97.5th

2.5th

15.74
8.28
8.16
5.05
95
4.95
4.49
49
3.85
85
2.04

median

26.50
18.58
13.08
12.08
1 2
10.72
7
7.87
4.79
4.79
3.77

FT4 (ng/dl)

97.5th

2.5th

median

TT3 (ng/ml)

97.5th

2.5th

median

FT3 (pg/ml)

97.5th

2.5th

median

97.5th

! Yenidoğanda normalin üst sınırı?

13.14 1.07
1.25
2.02
0.50
0.72
1.24
1.15
1.56
Reference
intervals
for TSH
and
thyroid
hormones
in2.81
neonatal period.
20.89 1.20
1.82
2.61
1.04
2.09
3.38
2.25
4.38
7.47
17.64 1.20
1.75
3.30
1.01
19.51 1.06
TT4 1.72
(mg/dl)2.30 1.08
20.15 1.13
1.79
2.69
1.16
19.26 1.18
1.75
2.49
1.43
2.5th median
97.5th
21.81 1.13
1.76
2.23
1.05
16.82 1.23
1.48
1.94
1.36
7.79
10.31
13.14
13.80 0.91
1.09
1.42
0.94

10.07
9.93
9.28
8.05
9.21
9.
21
9.71
1
8.03
8.0
3
7.88

14.18
13.18
13.79
13.24
1
13.27
14.65
14
11.66
11
9.11

20.89
17.64
19.51
20.15
19.26
21.81
81
16.82
82
13.80

1.61
1.63
1.89
1.96
2.5th
2.21
1.98
1.07
1.32

2.99

2.19

3.31
3.82
3.37
2.06
3.55
3.26
3.10
4.25
median
97.5th
3.87
2.34
4.48
2.67
3.10
4.22
1.25
2.02
1.94
1.60
2.99

2.56(ng/dl)
2.16
FT4

1.20
1.20
1.06
1.13
1.18
1
1.13
1
1.23
0.91

1.82
1.75
1.72
1.79
1.
1.75
1.76
1.48
1.09

2.61
3.30
2.30
2.69
2.49
2.23
1.94
1.42

5.22
5.88
TT3 (ng/ml)
5.64
5.65
2.5th
median 97.5th
6.20
4.94
0.50
0.72
1.24
4.23

! 2-6 haftalarda
FT3 (pg/ml) 1,7-9,1 mIU/L

1.04
1.01
1.08
1.16
1.43
1.05
1.36
0.94

2.09
1.61
1.63
1.89
1.96
2.21
1.98
1.32

2.5th

median

97.5th

Fisher DA,2002, AAP

1.15 haftalar
1.56
2.81
! 2-20
1,7-9,1 mIU/L (AAP)
3.38
2.25
4.38
7.47
2.99
2.19
3.31
5.22
2.56
2.16
3.82
5.88
3.37
2.06
3.55
5.64
3.26
3.10
4.25
5.65
!
1-25
gün:
1,5-6.5
3.87
2.34
4.48
6.20 ve 0,7-9,8 mIU/L (kız-erkek)
2.67
3.10
4.22
4.94
!
1-24
ay:
1-5,7
ve 0,7-5,9 mIU/L (kız-erkek)
1.94
1.60
2.99
4.23

Djemli, VanVliet, Clin Biochem, 2004

Mutlu, Karaguzel, J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Feb;25(2):120-4.

Öneriler$
Yenidoğan ve süt çocukluğu çağında tiroid
fonksiyonlarını değerlendirirken yaşa göre normaller
kullanılmalı

TT4 8,5-16 mcg/dl
sT4 1,1-2 ng/dl (14,1-25 pmol/L)
TSH < 4,79 mIU/L (ilk 2 hf < 10 mIU/L)

! TSH yüksekliği (sT4 N)
! Sebat eden (6-10 mIU/L)$$$6 haftaya dek normal
! Hafif yüksek 10-25 mIU/L%....1. aydan önce hormon tekrarı
! Çarpıcı yüksek > 25 mIU/L$$.Na-L-T4 tedavisi (düşük doz)

TT4 10-16 mcg/dl
sT4 12-25 pmol/L (0,95-2 ng/dl)
TSH < 10 mIU/L (6. haftaya kadar)

Mutlu, Karaguzel, J Matern
Fetal Neonatal Med. 2012 Feb;
25(2):120-4.

Diğer incelemeler
Görüntüleme

Serum Tg
• Çok düşük (agenezi, Tg gen defekti)
• Yüksek (dishormonogenez, iyot eksikliği, vb)

Sintigrafide bez yok
Tc99m Tiroid
sintigrafisi
• Disgenezi (ektopi,
hipoplazi)
• Bez yerinde !
Dishormonogenez veya
geçici hipotiroidi

•
•
•
•
•

Agenezi
TSHβ mutasyonu
TSHR mutasyonu
İyot yakalama defekti
Anneden TSHR blokan
antikor
• İyoda maruziyet

İdrarda iyot
• Bebek
• Anne

TSHR blokan antikor

USG’de bez
görüntülenir

Diz grafisi
Diğer
• İşitme testi (KH’de işitme bozuklukları NYD’den fazla)
• EKO (Kalp anomali sıklığı artmıştır, klinik bulgu varsa)

174

Tedavi

İzlem aralıkları

! Na-L-Tiroksin kullanılmalıdır
! Başlangıç dozu 10-15 mcg/kg/gün
! Hafif vakalarda başlangıçtaki hormon düzeylerine
göre daha düşük doz kullanılabilir
! 1-2 hafta sonra T4/TSH ölçümü tekrarlanmalı

0-1 yaş

1-2 ay

1-3 yaş

3 ay

Büyüme tamamlanana dek

3-12 ay

İlaç dozunda değişiklik

2 hafta sonra

TFT bozuk ise

Yukarıdakinden daha
sık

! Hedef serum T4 veya sT4 düzeyleri üst ½-1/3’de

AAP, Newborn screening for CH: recommended guidelines, 1993
Working group on neonatal screening of ESPE, 1999

AAP, Newborn screening for CH: recommended guidelines, 1993
Working group on neonatal screening of ESPE, 1999

Kesin tanı

Kesin tanı
! T4 düşük TSH yüksek ise kalıcı konjenital hipotiroidi

! İlk tanı sırasında konjenital hipotiroidinin kalıcı olup
olmadığı kesin olarak anlaşılamamış ise
! Görüntüleme yapılamamış vakalar
! Sintigrafi ya da USG ile bez normal

! T4 ve TSH normal ise geçici konjenital hipotiroidi tanısı
konulur*

* Geçici KH tanısı konulan hastalar izlenmelidir.
Üç yaşından sonra tedavi bir ay süreyle kesilerek
serum T4 ve TSH düzeyleri kontrol edilmelidir
AAP, Newborn screening for CH: recommended guidelines, 1993
Working group on neonatal screening of ESPE, 1999

AAP, Newborn screening for CH: recommended guidelines, 1993
Working group on neonatal screening of ESPE, 1999

Gelişimsel prognoz
! Hastalığın şiddeti
! Tedavi öncesi serum T4 düzeyi
! Diz grafisindeki epifiz alanı
! Tedavi başlama yaşı
! Başlangıç dozu

KH Taraması

! Yaşamın ilk iki yılındaki serum T4 ve TSH düzeyleri
ile ilişkili bulunmuştur
AAP, Newborn screening for CH: recommended guidelines, 1993
Working group on neonatal screening of ESPE, 1999
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KH Taraması - Taramada altın standart!

Tarihçe

Sık görülür (1/3000-1/4000)

Pilot Tarama Programları

Erken tanı MR’yi önler
İlk günlerde klinik tanısı güçtür

1974 Quebeck
T4 Taraması (TSH destekli)

Tedavi basit, ucuz, etkilidir
Tarama testi vardır

1975 Pittsbourgh
TSH Taraması

Yarar maliyet oranı yüksek (10/1)

Taramada Amaç

Tarama Stratejisi
Tarama yöntemi

Tüm vakaları yakalamak

Analitik yöntem-verimlilik

RIA

T4

• Yanlış-negatifleri önlemek

Sandöviç “assay”ler

TSH

Kabul edilebilir maliyet-yarar

Eşzamanlı T4 & TSH

• Yanlış-pozitiflerden kaçınma

• IRMA
• Delfia
• ELISA

Eşik değer (“cutoff”) seçimi

T4, TSH & TBG

Tarama Stratejisi
Tarama Stratejisi
Taramanın hedefi

Bozukluk

• Primer KH vs Primer ve Santral KH

Geri çağırma oranı
• T4 taramasında daha yüksek
• “Cutoff” (eşik-kesim değeri)
düzenlenebilir

İnsidans (YD)

T4
(TSH destekli)

TSH

T4-TSH

Primer KH

1:3.000

İyi

İyi

Mükemmel

Santral KH

1:16.000 –
1: 100.000

Bir kısmı

Hayır

Bir kısmı

Subklinik Primer KH

~1:30.000

Hayır

Evet

Evet

TSH ↑ gecikme

~1:18.000

Geri çağırma (%)

--

Yakalanabilir 2. örnek Yakalanabilir
1.44

0,3

~2,0

Testin duyarlılığı ve doğruluğu
LaFranchi, J Inherit Metab Dis, 2010
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Eşik “cutoff” değeri
Eşik “cutoff” değeri - örnek

Taramalarda normal ve üpheli bebekleri
ayırmak için “yapay” olarak seçilen düzey

TSH için cutoff 20-40 mIU/L (tam kan birimi)

Kapiller tam kan (KTK) – serum eşdeğeri

TSH düzeyi olarak anlamı

• Yenidoğanda Htc ~%50
• Serum = 2 x KTK

! Eşik değeri tam kan birimi: 20-40 mIU/L
! Serum eşdeğeri: 40-80 mIU/L

Eşik “cutoff” değeri
2002

Tarama sonuçlarını değiştirir
• Geri çağırma oranı
• KH insidansı

Değişken cutoff (<48 st)

AAP Kılavuz

Ankara laboratuvarı: 54 il, beklenen doğum sayısı: 891.866
İstanbul laboratuvarı: 27 il, beklenen doğum sayısı: 570.393
Türkiye genelinde beklenen doğum sayısı: 1.372.545

Geri çağırma için ‘cutoff’ 5,5-20 mIU/L kapiller tam kan değeri
AÇSAP-ÇESDB
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İyot Eksikliği ve Guatr
Prof. Dr. Z. Alev Özön

178

Guatr
Tanım
Sınıflandırma
Patofizyoloji

İyot Eksikliği ve Guatr

Epidemiyoloji

Prof. Dr. Z. Alev Özön
HÜTF, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Endokrinoloji BD

Etiyoloji

Guatr (tiromegali)

Guatr- DSÖ sınıflandırması

Tiroid bezinde büyüme. (Hastanın başparmak
distal falanksından büyük)

Evre 0

• Guatr yok

! Difüz / nodüler

Evre I

• a. Palpe edilebilir
• b. Hiperekstansiyonda görülür

Evre II

• Normal pozisyonda görülür

Evre III

• Uzaktan fark edilir

! Endemik / sporadik
! Toksik / non-toksik

Tiroid hacmi-USG

Guatr- DSÖ sınıflandırması
Evre 0

• Guatr yok

Evre I

• Palpe edilebilir
• Guatrsız nodül

Evre II

• Normal pozisyonda görülür

Yaş (y)
7
8
9
10
11
12
13
14

Hacim (ml)
(ortalama ± SS)
3.1 ± 1.3
3.3 ± 1.2
3.6 ± 1.3
4.0 ± 1.5
4.9 ± 1.5
5.3 ± 1.4
6.1 ± 1.6
6.3 ± 1.5
Aghini-Lombardi F, Antonangeli L, Pinchera A,
et al, J Clin Endocrinol Metab 1997; 82:1136.
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Patofizyoloji

Etiyoloji-Doğumsal Guatr

TSH uyarısı

Bebekle ilgili
Dishormonogenez
Doğumsal nonotoimmün
hipertiroidi

• Hipotiroidi
• TSHr uyaran antikorlar (Graves’)
Enflamasyon

McCune Albright
sendromu

• Tiroiditler

Plasentadan antikor geçişi

Tiroid hemiagenezisi
Tiroid tümörleri-teratom

Enfiltrasyon/tümör
• Histiyositoz, sistinozis,
hemokromatozis, DTK

Anneyle ilgili
İyot eksikliği
Annenin kullandığı ilaçlar
(PTU, MMZ,CBZ; iyot içeren
ilaçlar, iyot)
TSH reseptör blokan Ab
TSH reseptör stimülan Ab

Etiyoloji-Edinsel guatr
İyot
Enflamatuvar (tiroidit) (sporadik)

Çevresel guatrojenler (endemik)

Kronik otoimmün tiroidit
(Hashimoto)

İyot eksikliği

Subakut granülomatöz tiroidit

Guatrojen içeren gıdalar manyok,
şalgam, lahana, brokoli vb

Akut suppuratif tiroidit

İyot içeren ilaç, vb

Kolloid guatr

Diğer

Toksik guatr

Enfiltratif hastalıklar

Nodüler guatr

Histiyositoz

Soliter vs MNG

Sistinoz

Tümörler

Hemokromatozis

! Esansiyel eser eleman (15-20 mg/organizma)
! Tiroid hormon sentezi için esansiyel substrat
! İyot durumu, dışarıdan alıma bağlı
! Günlük gereksinim: tiroid bezinden gelen,
geri dönüşmeyen hormonal iyot
! Böbreklerden atılan idrar iyodu alımı yansıtır

Adenom vs karsinom

Günlük iyot alım önerisi

İyot Eksikliği
Günlük iyot gereksinimi karşılanmadığında

90 µg

! Okul öncesi (0-6 y)
! Okul çocukları (6-12 y)

120 µg

! Adolesan ve erişkin (> 12 y)

150 µg

! Gebe ve emzikli kadınlar

200 µg

İyot Eksikliği
Hastalıkları
Tiroid hormon
ekonomisi
değişir

WHO/UNICEF/ICCIDD, 2001

Tiroid hormon
yapım-salınımı
azalır

T3 / T4 endeksi, yükselir
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GEBELİKTE TİROİD FİZYOLOJİSİ

Estrojen ↑
TBG ↑

İyot eksikliği hastalıkları

hCG-tirotorop etki

Tiroid hormonları
Periferal metabolizması

TH düzeyinde
geçici ↓
↑ TSH

• Düşük
• Ölüdoğum
• Doğumsal
anomaliler
• Perinatal
mortalite
• İnfant
mortalitesi
• Kretenizm
• Psikomotor
etkilenme

• KH
• MR

TİROİD BEZİ UYARILIR

• Guatr
• Hipotiroidi
• Bilişsel
bozukluk
• Nükleer
radyasyona
duyarlılık

• Büyüme
geriliği
• Zihinsel
gelişim
bozukluğu
• Guatr, MNG
• Hipertiroidi

İyot Durumu
Günlük alım
Önceki rezerv
Böbrekten kayıp
Feto-plasental birime kayıp

İyot Yeterli
“FİZYOLOJİK ADAPTASYON”
Ötiroid
Guatr gelişmez

İyot Ekskiliği
“PATOLOJIK DEĞİŞİKLİKLER”
Görece hipotiroksinemi
Guatr gelişimi (anne ve fetus)

PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

İyot Durumunun
Değerlendirmesi (Popülasyon)

KLİNİK DURUM

FETUS

ANNE

NORMAL
NORMAL

KH
NORMAL

İyot
Eksikliği

NORMAL

İyot
Eksikliği

Hipotirokisnemi

Fetal
Tiroksin
Anneden
gelen

Hedef

HAFİF

ORTA

AĞIR

Guatr prevalansı (%)

6-15 y

5-19,9

20-29,9

≥ 30

USG T hacmi >97. persentil
(%)

6-15 y

5-9,9

10-19,9

≥ 20

Ortanca idrar I (mg/L)

6-15 y

50-90

20-49

<20

Ortanca annesütü I (µg/dL)

5. gün

3,5-5

2-3,5

<2

Ortanca idrar iyodu(µg/L)

YD

3,5-5

1,5-3

<1,5

Kapiller tam kan TSH>5 mIU/L
sıklığı (%)

YD

3-19,9

20-39,9

≥ 40

Ortanca Tg (ng/ml)

Ç/E

10-19,9

20-39,9

≥ 40

Türkiye’de İyot Durumu

İyot eksikliği - Epidemiyoloji

!1980-1987
!73.757 kişi, guatr prevalansı

Orta derecede
Hafif (sınırda)
Normal

!Tiroid hiperplazisi: % 30,5 (tüm Türkiye,
popülasyona göre düzeltilmiş)

! Guatr endemisi
! Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege,
Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu,
Akdeniz ve Marmara bölgesi (44
%→22)
Orta Derecede İyot Eksikliği Bölgesi

Urgancıoğlu İ, Hatemi H. Türkiyede endemik guatr. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayınları,
Emek Matb., İstanbul 1988

2014-15 Küresel Harita, DSÖ
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Türkiye’de İyot Durumu

Türkiye’de İyot Durumu
100

! 1997-1999

Erkekler
Kızlar

Tiroid hacmi (ml)

! 20 şehir 5.948 okul çocuğu (merkez)
! Guatr prevalansı % 5-56 (% 31.8)
! Ortanca idrar iyodu 14-78 µg/L

10

Ağır İE, Kayseri, Yahyalı
(ortanca idrar I 15.8 µg I/g kreatinin,
guatr prevalansı % 99)

VYA(m2)

1

Erdoğan, G ve ark., J Endocrinol Invest, 2002

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Yordam et al, Eur J Pediatrics, 1999

İyot eksikliği hastalıkları
Türkiye’de İyot Durumu

Tiroid hacmi (ml)

Tiroid hacmi (ml)

! Endemik guatr

! Endemik kretenizm
! Endemik zihinsel gerilik
rilik
! Fertilitede azalma

Ağır IE, Kayseri, Yahyalı
(ortanca idrar I 15.8 µg I/g kreatinin,
Guatr prevalansı % 99 )

! Perinatal mortalite hızında artış

VYA (m2)

BSA (m2)

! İnfant mortalite hızında artış

Hafif İE, Ankara, merkez
(ortanca idrar I 62.7 µg I/g kreatinin,
Guatr prevalansı % 5)

Yordam et al, Eur J Pediatrics, 1999

İyot eksikliğinin
düzeltilmesi/önlenmesi
!"#$%"&'#()*+&,-./).)#*&01#/+1%/(&2345

! Popülasyon düzeyinde
! Tuzların iyotlanması (Türkiye’de sofra tuzunun
iyotlanması zorunlu, Mayıs 1999)
! İyot miktarı: 25-40 ppm
! Yerel/kişisel düzeyde
! Suyun iyodizasyonu
! İyotlu yağ kapsülleri
! İyot tabletleri
! İyot enjeksiyonu

6#-*./7&#/&.+//).#/7

!Ağır iyot eksikliği
!Kapalı ekonomi
!Risk altındaki nüfusa
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Diğer guatrojenler

Kolloid Guatr

Siyanoglukosidler Tiyosiyanatlar
! Endemik
Manyok

Lahana, karalahana

Bambu kökü

Karnıbahar, brokoli

Tatlı patates

Şalgam

! Adolesan kızlar
! Otozomal dominant ?
! MNGye dönüşebilir
! NaLT4 ?

Rezorsinol

Lima fasulyesi

Perklorat

Follikül sayısı "
Follikül genişliği "

NİS
Organifikasyon

Tiyosiyanat

Multinodüler Guatr
! Endemik
! Kadın > erkek
! Genetik-edinsel faktörler

Diffüz
Yumuşak
Süngerimsi
Ötiroid
Antikor negatif

Multinodüler Guatr
Multilobüle-İrregülerNodüler
Ötiroid-hipertiroid
Antikor negatif

Dinlenme
Büyüme

Tiroid hormon gereksinimi düşük

TSH / Doku büyüme faktörleri
İrregüler nodüler,
Follikül hiperplazisi, hiperplastisi,
kolloid birikimi
Dejeneratif: kanama, fibrozis, kistik
değişiklik

İyot eksikliği
Guatrojenler
Dishormonogenez

• Ötiroid
• Hipertiroidi
Hip
• (Otonom
nodüller)

Guatr

% 4-17 (PTK)
TK)
Büyüme
Sert nodül
LAP
Vokal kord paralizisi

Mgx

Özellik

AST (%)

SAT (%)

USYE

88

17

Ateş
Öykü

İşlev

Tirotokiskoz bulguları
Boğaz ağrısı

Fİ
•
•
•
•
•

TSH

Tiroidit-akut suppuratif vs subakut

MNG-Komplikasyonlar-Tedavi
• Büyüme
ğrı
• Kanama-ağrı
guları
• Bası bulguları

Genetik varyasyon
• Nodül
• Kist
• Hiperplazi
• Fibrozis
• Nekroz

Tedavi
• Na-L-T
Na4?
• RAİ
• Cerrahi

Lab.
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100

54

Nadir

47

90

36

Tiroidde ağrılı büyüme

100

77

Sol lobda yerleşik

85+

Genellikle difüz

Eritem

87

Nadir

Lökositoz

57

25-50

ESR > 30 mm/st

100

85

Tiroid fx bozukluğu

5-10

60

Tiroidit-akut suppuratif vs subakut
Özellik

Görüntüleme

İİAS

Pürülan, bakteri, vb
Lenfosit, MΦ, dev hücreler

AST (%)

SAT (%)

~100

0

0

~100

Sintigrafi RI alımı azalma

Sık

~100

Piriform sinüs fistulu (Ba)

Sık

0

% 75

Non-spesifik

Geçici

100

96

0

85

0

USG~tanısal değer
GC tedavisine yanıt

İzlem Piriform sinüs fistülü
Drenaj gereksinimi

Kronik otoimmün tiroidit
•
•
•
•
•
•

! Adolesan kız/erkek 2/1
! Remisyon (% 24)
! Mgx ? Tiroid lenfoması

• Kadın/erkek: 9/1
• Stres ?
Doğum ağırlığı ?
• Doğ

Genetik

Endojen

Diğer

Eksojen

• Down S.
• Turner S.
er S.
• Klinefelter

Kronik otoimmün tiroidit
! Sporadik, ailevi

DR3,DQ7,DR4
7,D
CTLA-4
CD40
PTPN22
Tg
TSHr

•
•
•
•

Enfeksiyon
Enfeks
?
İyot alımı
INF a, IL-2, GM-CSF
Lityum

Kronik otoimmün tiroidit-tedavi

Diffüz-nodüler
Lastik kıvamında
İrregüler
Ötiroid-hipo-hipertiroid
Antikor pozitif

Hipotiroidi
• Aşikar
• Subklinik

Guatr

Na-L-T4
Na-L-T4 ?

Püberte
sonunda

Remisyon
kontrolü

Na-L-T4 ?

Lenfosit infiltrasyonu
Lenfoid folliküller
Fibrozis, nodüller
Parenkimde atrofi
Eozinofilik dejenerasyon

Öykü
•
•
•
•

Guatr-Değerlendirme

• Hassasiyet
• Yutma güçlüğü
• Sol
Solunum
güçlüğü
güç
• RT

Beslenme
İlaçlar
İyot alımı (tuz)
tuz)
Sigara

Öykü

Guatrojen

Beze
ilişkin

Tiroid
fonksiyon

Aile
öyküsü

Klinik bulgular
Laboratuvar-Görüntüleme
Tedavi

• Hipotiroidi
roidi sx
iroidi sx
• Hipertiroidi
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•
•
•
•

Gua
Guatr
Hipo-h
Hipo-hipertiroidi
Tiroid
Tiroidit
Kan
Kanser

Klinik bulgular
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Yumuşak-sert
Difüz-nodüler
Düzgün-irregüler
üler
Hassasiyet
Eritem

Tiroid

Eşlik
eden

Hipo-

Hiper-

Cilt kuruluğu, kalınlaşma
Saç dökülmesi, seyreklik
Nabız hızının yavaşlaması
ası
Miksödem
Obezite, boy kısalığı
Bilişsel becerilerde yavaşlama
şlama

•
•
•
•

Laboratuvar incelemeleri

Servikal
Ser
LAP
Oftalmopati
Oft
Ateş
Ate
ÜSYE
ÜSY

Tiroid hormon düzeyi
• sT3
• sT4
• TSH

Tiroid otoantikorları
• VKİ
VK düşüklük
nemlenme,
• Deride
Der
incelme
inc
• Saç dökülmesi
belirginleşme
• Gözlerde
Göz
• Taşikardi
• İnce tremor

• AntiTPO
• Anti Tg

Diğer
• İdrar iyot düzeyi
• Serum tiroglobulin-kalsitonin vb

Görüntüleme

BDG-tedavi/yönetim

Ötiroid
Toksik
guatr
Nodül

Tiroidit-tedavi/yönetim

Hipotiroidi

HT, SAT

Na-L T4

Remisyon
kontrolü

Hipertiroidi

HT,
Graves

Antitiroid
ilaç

Remisyon
kontrolü,
RAİ, Cerrahi

Nadir
tiroiditler

AST/
SAT

Parenteral Anitibiyotik/
NSAİD-GC
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Hipotiroidi

Na-L T4

Remisyon
kontrolü

Ötiroid
guatr

İyot
eksikliği

İyot

Ötiroid
guatr

Kolloid
guatr

Na-L
T4 ??

Hipertiroidizme Yaklaşım
Prof. Dr. Z. Alev Özön
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Epidemiyoloji
Yıllık İnsidans
• 0,9/100.000
• % 96 Graves’ Hastalığı

Prevalans
• 1:5000
• K/E: 5/1 (pubertal)
• % 38 prepubertal

Hipertiroidizme Yaklaşım
Prof. Dr. Z. Alev Özön
HÜTF, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Endokrinoloji BD

Klinik Bulgular-Hipertiroidi

Klinik Bulgular-Hipertiroidi
Sistem

Bulgu

Yapısal

Kilo kaybı, kilo alamama

Deri ve ekleri

Terleme, nemli, sıcak deri

Sistem

Bulgu

Tiroid

Guatr, nodül

Kas-İskelet

Kaslarda erime, proksimal kas güçsüzlüğü
Tirotoksik periyodik paralizi (çocuklarda nadir)

Onikoliz

Osteopeni, osteoporoz

Saçlarda incelme, dökülme

Büyüme hızı artar

Dermopati (Graves’ H) (çocuklarda nadir)
KVS

KY ilerler

Taşikardi, AF (çocuklarda nadir)

Miyasteni, timus büyümesi (Graves H eşlik eder)

Kalp debisinde artış, nabız basıncında genişleme

Nöropsikiyatrik İnce tremor, dilde fasikülasyon

MVP
Göz bulguları

Ataksi, kore (nadir)

Bakışlarda belirginleşme, gözkapağında geriye çekilme

DTR’de artış

Oftalmopati (Graves’ h.) (proptoz, periorbital ödem, şaşılık, ağrı,
korneada ulserleşme) çocuklarda sıklığı düşük
GİS

Sinirlilik, duygudurumda dalgalanma
Püberte

İştah artışı

Oligomenore, sekonder amenore, anovulatuar sikluslar

İshal

Etiyoloji
Ayırıcı tanı

Antite

Mekanizma

Graves’ hastalığı

Otoimmün, TSHR-Ab

Toksik MNG

Otonom tiroid hormon yapımı, TSHR
mutasyonu, McCune Albright S.

Tiroid hormon düzeyi

Toksik nodül

Otonom tiroid hormon yapımı, TSHR mutasyonu

• sT3, sT4, TSH

TSH salgılayan hipofiz
adenomu

Adenomdan TSH yapımı

Tiroid hormon rezistansı

TSH yapımında artış

Hashitoksikozis

Otoimmün, önceden üretilen hormon
salınımı

Subakut lenfositik tiroidi

Otoimmün, önceden üretilen hormon salınımı

Subakut granülomatöz tiroidit

Viral, önceden üretilen hormon salınımı

Yapay (düzmece) hastalık

Tiroid hormon alımı

İyoda bağlı

MNG zemininde iyoda bağlı tiroid hormon
salınımı (amiodaron)

TSHR-Ab
• TSI, TBII, biyoassay

RAİ tarama ile alım
• Graves’ de artar, tiroiditlerde düşük-heterojen olabilir.
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Tedavi
Graves’ hastalığı

Antitiroid ilaç tedavisi-Graves’

• Antitiroid ilaçlar (1-2 yıl)
• RAİ
• Cerrahi

PTU çocuklarda kullanılmamalıdır
• KC yetmezliğine yol açan hepatotoksisite 1:2000

Tiroidit

Doz

• Semptomatik (beta blokörler)
• Hashimoto tiroiditi (antitiroid ilaç)

• MMI (0,2-0,5 mg/kg/g

İstenmeyen etkiler (% 20)

Toksik adenom

•
•
•
•

• RAİ, cerrahi
Diğer
• Amiodarona bağlı (antitiroid ilaçlar, GC)

Agranülositoz
Allerjik reaksiyonlar (Stevens Johnson)
Transmainaz yüksekliği
SLE benzeri sendrom

Antitroid ilaç tedavisi
RAİ tedavisi- Graves’
Remisyon oranları (%)

Çalışma

1. yıl

2. yıl

Hamburger JI, JCEM,
1985 (120)

25

26

Glaser NS , JCEM,
1997 (184)

10

14

3. yıl

4. yıl
37

20

15

30

Remisyon oranı >% 95

23

Gruneiro-Papendieck
L , JPEM,2003 (113)

Remisyon
oranı
düşük

Uzun Relaps
dönem oranı
(%)

• Hipotiroidi amaçlanmalı
• 80 gr dan büyük bezlerde etkili değil

33

Doz

T bezi büyük (>2,5xN)

• Bez büyüklüğü, RAİ alımı
• Sabit doz (örn 15 mCi)
• Bez büyüklüğü (> 150 mcCi131I/g tiroid; 30-80gr ise
200-300 mcCi 131I/g tiroid)

Yaş küçük (<12 y)
Tanıda TRAb düzeyi yüksek
Tanıda sT4 yüksek (>4 ng/dl; 50 pmol/L)

RAİ tedavisi- Graves’

Cerrahi tedavi –Graves’
Tam/tama yakın tiroidektomi

Hipotiroidi (2-3 ay)

Endikasyonlar
• < 5y
• Tiroid büyük (>80 g)
• Hasta tercihi

• Hipotiroidi gelişmezse 4-6 ay sonra yinelenebilir

İstenmeyen etkiler
• Hassasiyet
• Tiroid fırtınası (tedaviden önce hormonlar normale
getirilmeli

Akut komplikasyonlar
• Hematom (erişkinde % 2)
• Hipokalsemi (erişkinde %40)
• RLN felci (erişkinde % 2)

Tedaviye bağlı kanser riski ???

Uzun dönem komplikasyonlar

• 5 yaştan küçük uygulanmamalı
• 10 yaştan küçük <10 mCi yeğlenmeli

• Hipoparatiroidi (erişkinde % 1)
• RLN felci (erişkinde %2)
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Cerrahi komplikasyon
Yaş
0-6
7-12
13-17
Çocuk
cerrahı
% 15

Komplikasyon oranı (%)
22
11
11
Yüksek hacimli tiroid cerrahisi
yapan cerrah (>30/y)
%4
Healthcare Cost and Utilization Project – National Inpatient
Sample hospital discharge information from 1999 to 2005
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Tiroid Nodülleri ve Kanseri
Prof. Dr. Z. Alev Özön
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Tiroid nodülleri
Sıklık (klinik) (%)
Sıklık (USG) (%)

Erişkin
1-5

Çocuk
0,7

19-67

1-1,51
30-50 2
15-20 3

“Malignite” (%)

5-10

26,4 4

299/1134

Tiroid Nodülleri ve
Kanseri

K/E oranı (T kanseri)

4:1

<15 y
1,5:1

15-20 y
3:1

Prof. Dr. Z. Alev Özön
HÜTF, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Endokrinoloji BD
1

Rallison ML, JAMA, 1975, Wartofsky L, 2000
W, Pediatr Ann, 1992, 3Hung W, Horm Res, 1999
4 Niedziela, Endocrinol, 2006 (1960-2004, 16 seri)
2Hung

Tiroid nodülü

Tiroid Nodülü-Değerlendirme
Klinik

Soliter nodül

Laboratuvar

Multinodüler guatr

Ultrason

Otoimmün tiroid hastalığı
İİAB (USG eşliğinde)

İnsidentaloma

Moleküler testler
Cerrahi-Patoloji

Öykü

Öykü
Ağrı

Yaş

Yaş
<10 y

Ek
yakınma

Ek
yakınma

Solunum güçlüğü
Yutma güçlüğü
Ses kısıklığı

Cinsiyet
Kanser
riski

Cinsiyet
E

Önceki
hastalık

191

Kanser
riski

Önceki
tiroid
hastalığı

Dishormonogenez
Hemiagenezi?
Guatr, kist, OİT

Öykü-özgeçmiş, soygeçmiş

Risk FaktörleriRadyoterapi/İyonize radyasyon
Akne, T. kapitis, adenoid vejetasyonda RT

Gösterge

Japonya deneyimi
Yerüstü nükleer silah denemelerine bağlı nükleer atıklar
Çernobil deneyimi (5000 çocuk)
Diş grafileri- DTK riskini 2 kat artırmakta

Doz

Düşük dozlarda da (<30 Gy)

Süre

10-20 yıl
Çernobil’den sonra 5 yıl

Öneri

Lösemiden sonra ikincil kanserlerde 3. sırada
Baş-boyun RT’den 5 yıl sonra yıllık tiroid USG

Risk FaktörleriAile öyküsü Sendromlar

Risk FaktörleriSendromlar

Ailevi nonmedüller tiroid kanseri
• Aynı ailed 3 ya da daha çok bireyde
• Öneri: 8 yaştan itibaren 1-2 yılda bir TUSG

Ailevi MTK- RET protoonkogeni

Sendrom

Özellik

Gen

Cowden

Mukozal hamartom, GİS polipleri,
dolikosefali

PTEN OD

Geçiş

Gardner

Ailevi kolorektal polipoz, tm

APC

Werner

Prematür yaşlanma, melanom, sarkomlar WRN OR

OD

• Men 2a ve MEN 2b
• İzole ailevi MTK
• Öneri: Mutasyon riskine göre kalsitonin ve TUSG

Moleküler bozukluklar

Moleküler Bozukluklar

BRAF mutasyonları
RET/PTC “rearrangement”

Erk yolağındaki moleküler bozukluklar

RAS mutasyonları

Nitrik oksid sentaz

BRAF (T1796A)

Antijen sunum koaktivatörleri (b7-1,b7-2)

PAX8-PPARG füzyonu

Matriks metaloproteinaz ifadesi

Çocuk (%)

Erişkin (%)

47-65

3-34

6,5

12;29;50*

(0/14)

38,6

?

50 (FTK)

* PTK, FTK ve anaplastik kanser

Telomeraz, TTF-1, VEGF ifadesi

ret/
t/

PTC-SHC-RAS-RAFMEK-MAPK

ERK
Penko K, Thyroid 2005
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Klinik bulgular
Yerel bulgular

Klinik bulgular (nadir)
Nodülde büyüme

İşlev

Ağrı
Hassasiyet
Solunum güçlüğü
Yutma güçlüğü
Boyuna sabitlenme
Ses kısıklığı

Guatr
Hipotiroidi
Kıvam (difüz-nodüler)
Düzgün-irregüler sınır
Hipertiroidi (toksik)
Boyunda LAP

Enflamatuar
Ateş
Ağrı
Isı artışı
Kızarıklık

Tiroid nodülü-incelemeler
Laboratuvar incelemeleri
Tiroid hormon düzeyi (toksik vs nontoksik)

Sintigrafi

TSH ↓

• sT3
• sT4
• TSH

Nodül

TSH N↑

İİAB

USG
Boyut

Tiroid otoantikorları
• AntiTPO
• Anti Tg

Diğer
• Tiroglobulin (AntiTg Ab)
• Kalsitonin?

Diğer
• Serum tiroglobulin-kalsitonin

Özellikler (kistik, ekojenite)
Vaskülarizasyon
Yerleşim (subkapsüler)
Sayı
DTK: Tedavi Kılavuzu, ATA 2006

Tiroid USG
USG şüpheli bulgular
• Mikrokalsifikasyonlar
• Ekojenite (hipo-dishomojen)
• Nodülde kanlanma (santral)
• Sınırlarda düzensizlik
• Subkapsüler yerleşim
• L. bezelerinin görünümü

İİAB
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İİAB

İİAB-Bethesda Sistemi
(Tiroid Sitopatolojisi Raporlama)

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde en çok tercih
edilmesi gereken yöntem İİAB (ATA)

Yöntem
USG
Sintigrafi
İİAB
İİAB
Yanlış negatif
Yanlış pozitif
Duyarlılık
Özgüllük

Tanı başarısı (%)
10-15
16
32 (17-51)
Erişkin
Çocuk
1-11,5 (< 5)
0 ve 14
0-7,7 (2,9)
0
83
≈
92
≈

ND (Tanısal değil/Yetersiz)
BEN (İyi huylu)
AUS/FLUS (önemi bilinmeyen atipi/foliküler lezyon)
SFON (Folliküler/onkositik neoplazi şüphesi)
SM (Malignansi şüphesi)
100 PM (Malign hücre pozitif)

Gharib H, Ann Int Med, 1993; Gharib, Mayo Clin Proc, 1994; Corias, 2001

Tiroid İİAB
İİAB-Sınıflandırma
! İİAB ile “benign” lezyonlarda izlem.
Tanı Grupları

Yüzde

n

18 .183

“Benign”

53-90

(69)

“Malign”

1-10

(3,5)

Şüpheli (belirsiz)

5-23

(10)

Yetersiz

2-21

(17)

İİAB yanlış negatif
Palpasyonla
% 1-3

USG eşliğinde
% 0,6

Gharib H, Ann Int Med, 1993

İİAB’de “benign” nodül-izlem
Tiroid Nodülü İİAB-izlem
Tekrar örneğinde
“Benign”

Tanısal varyasyon
(“Benign”)

Hamburger J, 1987

91

-

Dwarakanathan AA, 1993

93

-

Lucas A, 1995

100

9,5

Erdoğan MF, 1998

98,6

15,7

Orlandi A, 2005

97,7

22,5

Klinik olarak şüpheli gelişme olursa İİAB
tekrarlanmalıdır
• Nodül büyüklüğünde artma,
• USG’de şüpheli bulgu
Klinik olarak stabil nodüllerde İİAB tekrarı gerekmez
İzlem aralığı 6-18 ay
THST önerilmez
DTK: Tedavi Kılavuzu, ATA 2006
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Çocukluk çağında-İİAB “benign”
Yaş < 10
RT öyküsü
Aile öyküsü
USG bulguları

Klinik
özellikler

Adolesan
Düşük risk

Cerrahi

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

İİAB
Cerrahi

Nodülde
büyüme

Dinauer C, Endocr Clin North Am, 2007

Çocukluk Çağı Tiroid Kanserleri
Çocukluk çağı tiroid kanserleri
Başvuru % 83,9 tiroid nodülü

En sık endokrin tümör

• Hipertiroidi, hipotiroidi, ağrı, ses kısıklığı,
bezde hızlı büyüme

Solid tümörler arasında 3. sırada

Kız/ erkek: 3-4 / 1

0,4 – 0,5 / 100.000

İnsidans

Beyaz ırkta fazla

Prognozu erişkinden farklı

PTK – FTK: % 81 - % 19

• Tanı sırasında yaygın hastalık fazla
• Aynı evrede mortalite düşük
• Hastalığa özgü mortalite % 1-2

PTC % 83; FTK % 10; MTK %5 (SEER)
Dinauer C, et al, Clin Endoc, 1997

SEER:1973-2004
Tüm kohort= 1753 olgu
Tanı yaşı
(ortalama ± SS)

15,9
n

Çocukluk Çağı Tiroid Kanserleri

İnsidans
%

Yaş
0-4

7

0,4

5-9

88

5,0

10-14

360

20,5

1/200.000

15-19

1298

74,0

1/75.000

Tanıda uzak metastaz

1/1.000.000

•
•
•
•

Evre
Lokal

741

42,3

Bölgesel

814

46,4

Uzak metastaz

133

7,6

Bilinmeyen

65

3,7

914 / 802

52,1 / 45,8

Radyasyon tdv (E/H)

Yaşı küçük
Erkek
Multifokal tümör
Primer tümör > 2 cm

Dinauer C, et al, Clin Endoc, 1997
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Çocukluk çağı DTK özellikleri

Sağkalım

Multifokal
Lenf nodu metastazı yüksek
Yaygın hastalık (uzak metastaz) oranı yüksek
Rekürrens erişkinden yüksek
Sağkalım iyi
İkinci primer neoplazmalar?
SEER 1973-2004

Çocuklukta DTK-tedavi

Cerrahi ve RAİ tedavisi
TABLE 1. Pediatric patients with thyroid cancer: large
cohort studies (.100 patients)

Tümörün çıkartılması

Favorable effect

RAİ tedavisi (ablasyon ya da yerel invazyonuzak metastaz için RAİ)

Authors
Welch Dinauer et al. (5)
Demidchik et al. (99)
Handkiewicz-Junak
et al. (100)
Hay et al. (101)

Tiroid hormon supresyon tedavisi

RAI

TTX

1998 United States 170
2007 Chernobyl
740
2007 Poland
235

Year

Cohort

n

ND
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

2010 United States 215

Noa

Yes

Rivkees S.A:, Endocr Rev, 2011

Cerrahi tedavi-çocuk

Cerrahi tedavi-çocuk

Pre operatif USG

Lobektomi

Tam/tama yakın tiroidektomi (>1 cm tm)

Mikropapiller karsinom (soliter)
Folliküler karsinom , soliter < 2 cm

Santral kompartman l.n. diseksiyonu
topl
to
plam
pl
am
Servikal l.n. varsa modifiye lateral boyun Çilekk toplama
diseksiyonu
Operasyon hacmi yüksek cerrah (>30/yıl)

Tekrarlanan belirsiz İİAB
Nodül
eksizyonu

Post operatif TVT duyarlılığı ve RAİ başarısını arttırıır
Tg duyarlılığını artırır
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Cerrahi uygulanan benign İİAB

PTK - Uzun süreli izlem

Cerrahi tedavi-komplikasyonlar

Kanama
Enfeksiyon
Rekürren larinjial sinir hasarı % 0-40
Hipopratiroidi %0-32
Mayo Klinik, 1940-1969

Radyoaktif iyot tedavisi-Doz-TVT

Radyoaktif iyot tedavisi
ERİŞKİN
RRA-erişkin retrospektif
kohortlar
•
•
•
•

Rekürrens ↓
Mortalite ↓
Tümör > 1 cm
Rezidüel hastalık

Hazırlık
• NaLT4 3 hf önce
• LT3 2 hafta önce
• İyottan fakir diyet (1-2 hf)

ERİŞKİN

ÇOCUK

ÇOCUK

RRA

Pre Rx Tarama

Pre Rx Tarama

• Tm > 1 cm (?), LN, tiroid dışı
yayılım, rezidüel hastalık, M1

• Rezidüel tiroid ?
• Ablasyon-doz ?
• Düşük doz

• Yararlı (%37,5)
• Yaş < 10
• 123I TVT ?
Doz (etkinlik çalışması yok)

Doz

• Lokal rekürrens ↓ (% 42 -6,3)
• M0-Pulmoner met ↓ ( % 20,8-0)

• 30-100 mCi
• 100-200 mCi (rezidüel
hastalık, agresif hist.)

• PTK < 1 cm (LN ve Pul met
1/1)

•
•
•
•

80 vs 150 mCi (M0 vs M1)
30 mCi (cerrahiden 6 hf sonra)
1,0-1,5 mCi/kg (AHASA 5mCi/kg)
Dozimetre (Yaş, M1, X doz)

Post RAİ tarama

• Tüm PTK ?

ATA 2006; Chow 2004, Hung 2002, Lau 2006, Reynolds 1993 , Benua 1986

ATA 2006; C how 2004

Cerrahi sonrası yaklaşım

RAİ Tedavisi-Doz
Sabit dozlar

Altıncı haftada radyablasyon

• 30-200 mCi 131I

VA/VYA’ya göre düzenleme

Pre RAİ tarama yapılabilir (4. hf)

Kantitatif kan/tüm vücut dozimetresi

• Cerrrahi ikinci müdahale gerekliliği
• “Stunning” (>3 mCi)

• Azami emniyetli doz

Lezyona göre sabit ya da dozimetreyle

RAİ’den 5-8 gün sonra TVT

• 150-200 mCi
• Asgari etkin doz

197

Radyoaktif iyot tedavisi
Yan Etkiler

Tiroid hormon supresyonu
Erişkin
TSH

Düşük risk
0,1-0,5

< 0,1

Remisyon
0,1-0,5

Başlangıç
< 0,1

Çocuk
TSH

Kümülatif doz
500 mCi çocuklar
800 mCi adolesanlar

Yüksek risk

ATA 2006; Baudin E 2003

“Hastalık belirtisi yok”
Tiroid hormon supresyonu
ERİŞKİN

ÇOCUK
Yerine
koyma
tedavisi

TVT (-)

1-3 mcg/kg/g
(100 mcg/m2)

USG (-)
• RAİ TVT (-)
• Tiroid USG (-)

Supresyon
tedavisi

Diğer görüntüleme (-)
Tg (-)

THST Yan etkiler

2,0-4,5
mcg/kg/g

İZLEM
Tiroglobulin
• İlk kontrol 6. ayda, sonra yıllık
• M1: TUSG ve uyarılmış Tg 6 ayda bir (5 yıl)
• Antikor pozitif ise değerli değil

USG
• 6 ayda bir

TVT I 131
• Tedaviden 6 ay-1 yıl sonra
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Çocuklarda Diyabet: Klinik başvuru sorunları ve son öneriler
ışığında diyabetik ketoasidoz tedavisi
Prof. Dr. Şükrü Hatun

199

Çocuklarda Diyabet: Klinik başvuru
sorunları ve son öneriler ışığında diyabetik
ketoasidoz tedavisi

Prof.Dr.Şükrü Hatun

Çocuklarda Diyabet Tanısında sorunlar
• Belirgin klinik bulgulara (belirgin kilo kaybına) rağmen
ailelerin aklına diyabet gelmiyor-Çocuklarda seyrek, daha çok
erişkinlerin hastalığı olarak biliniyor
• İlk gören hekime klasik diyabet bulguları ile değil
“halsizlik”,”husursuzluk”, “boğaz ağrısı” vs gibi non-spesifik
bulgular söyleniyor;hekimler “yüzeysel” şekilde öykü alıyor
• İlk gören hekimler de hayatlarında çok az Tip 1 diyabet
gördüklerinden akıllarına “diyabet” tanısını getirmiyor
• Küçük çocuklarda bu sorunlar daha belirgin olarak yaşanıyor
• Küçük çocuklarda geçici hiperglisemi/Tip 1 diyabet ayrımında
zorluk
• Monojenik diyabet ve Tip 2 diyabet ayırıcı tanı ihtiyacı olan
vakalar

sukruhatun@gmail.com

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı

Diyabetik ketoasidoz:Metabolik kaos tablosu

Tip 1 diyabette tanı gecikmesi ve DKA riski
• İngiltere’de 2004’de Tip 1 diyabet şüphesi olan çocukların
bekletilmeden (aynı gün içinde) diyabet ekibi olan bir
merkeze gönderilmesi kararı dikkate alınmış
• İlk başvuru yapılan hekimden 24 saat içinde 3.basamak
merkeze gelmeyenler gecikmiş kabul ediliyor
• 99 hasta (0.9-15.9 yıl, Median 10.5 yaş)
• % 27.7 si DKA ile başvuruyor (6, hafif,14 orta, 7 ağır DKA)
• 21 çocuk (%21.2) gecikerek başvuruyor ( ortalama 3 gün,
range 1-14 gün)
• En sık gecikme nedeni ( 9 çocuk) hekimlerin açlık kan
şekeri baktıktan sonra göndermeleri, 7 çocukta genel
pratisyen, 6 çocukta hastane doktoru tanıyı kaçırıyor
• Tanı gecikmesi olanlarda 5.5 kat daha fazla DKA görülüyor
Arch. Dis. Child. 2009;94;151-152;

Tanı anında DKA sıklığı
• Pankreas Beta hücre yetersizliği-insülin eksikliği
• % 15-70 (Gelişmekte olan ülkelerde veya
bölgelerde daha sık)
• Almanya ve Avusturya’da % 21.1 ve <5 yaş’da
sık( 2009, Diabetes Care)
• Küçük çocuklarda (<2 yaş)
• Tanı gecikmesi olanlarda
• Düşük sosyoekonomik ailelerin çocuklarında
• Sağlık hizmetlerine ulaşma güçlüğü olanlarda
• Sosyal güvencesi olmayanlarda
• Tip 1 diyabet sıklığının düşük olması

Çeşitli ülkelerde
DKA ile başvuru
oranı
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Kocaeli Çocuk Endokrin ve Diyabet; 2005-

Tip 1 diyabetli çocuklarda uzun dönemli izlem
ve metabolik kontrol: Ülkemizdeki durum

2008: 95 yeni tanı tip 1 diyabetlinin özellikleri

• 37 ( % 39) DKA ile başvuru,12 hasta ( % 12)
ağır DKA( Bu hastaların 2 tanesi 2 yaşın altında
• GCS pH düştükçe kötüleşiyor
• Yıllar içinde DKA ile başvuru sıklığında
istatistiksel anlamlı artış yok
Şükrü Hatun, Şükran Darcan, Damla Gökşen
Şimşek, Enver Şimşek, Cengiz Kara, Abdullah
Bereket, Ayşegül Yüksel, Çiğdem Binay
(“POOL” Çalışma Grubu adına)

• Tip 1 diyabetlilerin başvuru süresi ortanca: 15
gün
• % 19’unda tanı gecikmesi söz konusu

Bulgular-Genel Özellikler
Özellik

Değer

Kadın (%)

Bilinen Tip 1 diyabetlilerde DKA

Önceki çalışmalar

• % 1-10 sıklıkta (Gelişmiş ülkelerde % 5-7)
• İnsülin dozlarını atlayanlarda
• Metabolik kontrolü kötü olanlarda ve daha
önce DKA geçirenlerde
• Gastroenterit ve inatçı kusma nedeniyle
dehidratasyonla baş edemeyenlerde
• Psikiyatrik bozukluğu olanlarda (Yeme
bozuklukları dahil)
• Aile içi ortamı iyi olmayanlarda (
İstismar/ihmal)
• Peripubertal ve adolesan kızlarda
• Sağlık hizmetlerine ulaşma güçlüğü
olanlarda sık.

52,2

Ortalama yaş (yıl)

11,3±3,8 (1-18; M:11,7)

Ortalama diyabet yaşı
(yıl)
Ailede Tip 1 diyabet
öyküsü (%)
Tanı anında DKA oranı
(%)
Tanı anında ağır DKA
(%)
Tanı anında parsiyel
CO2 basıncı<20
meq/L (%)

3,7±3,1 ( M:2,6)
12,4
45,7

İzmir % 41, Kocaeli % 39
( 2008)

13,3

Kocaeli % 12

15,5

Klinik bulgular

• Değişik derecelerde dehidratasyon-

İDRAR ÇIKIMI FAZLA.
•İnatçı kusma- İSHAL YOK
•Sıvı kaybına, yağ ve kas dokusu
yıkımına bağlı kilo kaybı
•Ketoasidoza bağlı yanaklarda kızarma
•Nefeste aseton kokusu
•Metabolik asidoza bağlı derin ve hızlı
solunum- AKCİĞER BULGULARI
NORMAL
•Bilinç bozukluklarıensefalopati/koma
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Nadir görülen bulgular/sorunlar

Nadir görülen bulgular/sorunlar

Nadir görülen bulgular/sorunlar

Tedavi

Tedavi hedefleri

Riskli/ dikkatli tedavi ve izlem
gerektiren hastalar

• Dehidratasyon ve asidozun düzeltilmesi
• Ketoneminin inhibe edilmesi ve önlenmesi
• Hiperosmolaritenin yavaş bir şekilde
düzeltilmesi
• Kan glükozun düşürülmesi ve normale yakın
düzeylere indirilmesi
• DKA komplikasyonların izlenmesi ve tedavi
edilmesi
• Hazırlayıcı faktörlerin saptanması ve tedavisi

• Küçük yaşlar (Yaş küçüldükçe kan beyin bariyerinin
kırılganlığı artar)
• Uzamış asidozu (kusmaul solunumu başladıktan sonra
geçen süre) olan çocuklar (Parsiyel CO2 basıncı <10
meq/L)
• Hastaneye geldiğinde belirgin bilinç bozukluğu olanlar
(koma ile gelenlerde MSS ödemi/enfarktı/hemorajisi
olabilir)
• Hipertiroidizm, sepsis/ağır enfeksiyon vb.ek önemli
sorunu olanlar
• Riskli vakalar mutlaka çocuk endokrinoloji olan bir
merkezde tedavi edilmelidir
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Tanı: Ağır Diyabetik Ketoasidoz

Üçüncü basamakta değerlendirme
Hasta KOU Acil Servise
getiriliyor
↓
Uykuya eğilim (+)
TA: 110/70mmHg
Kussmaul solunum (+)
GKS: 13
↓

DKA tanı kriterleri
1.Hiperglisemi (KŞ>200 mg/dl)
(NADİREN KAN ŞEKERİ NORMAL OLABİLİR!)
(Kısmi olarak tedavi edilerek gelenler ya da KH
almamış hastalar)
2.Metabolik asidoz (pH< 7.3 veya HCO3<15 mEq/L)
3.Belirgin ketosiz (Ketonemi, ketonüri)
(Ketonemi: Kan beta hidroksibütirat (BOHB) düzeyi
≥ 3 mmol/L, Ketonüri: idrar ketonu ≥ 2+

Laboratuvar
Kan şekeri: 480mg/dl
pH: 6,8
Bikarbonat: 2,4 meq/L
PCO2: 4mmHg
Kan ketonu : 9
↓

DKA Derecesi

Hiperglisemik/hiperosmalar koma

Hafif : pH = 7.2-7.3
veya HCO3<15
mmol/L
Orta: pH = 7.1-7.2
veya HCO3 <10
mmol/L
Ağır: pH <7.1 veya
HCO3 <5 mmol/L.

• Tip 2 diyabetlilerde daha sık; Tip 1’ de ve 6q24
geçici yenidoğan diyabeti vakalarında da
görülebilir.
– Plazma glükoz>600 mg/dl
– Arteriyel pH>7.20 , HCO3>15 meq/L
– Hafif ketonüri, hafif veya nekatif ketonemi
– Serum osmolaritesi>320 mOsm/kg
– Koma ve nöbet (% 50’sinde)

Ayrıntılı değerlendirme

Ek öneriler
• Bilincin kapalı olduğu durumlarda hava yolunun sağlanması,
nazogastrik drenaj
• -Mümkünse entübasyondan kaçınmak (Entübasyon sırasındaki
ani PCO2 artışı serebrospinal sıvı pH’ını düşürerek beyin
ödemi tablosunu ağırlaştırabilir)
• - Oksijenizasyon
• -Kardiyak monitorizasyon
• -Ek bir periferik İV. Kateter gerekebilir (tekrarlayan kan
numuneleri ve damar yolu garantisi için)-Yoğun bakıma kabul
edilen her hastaya açılmalı.
• - Ateşi olan hastalara kültürler alındıktan sonra antibiyotik
tedavisi verilmeli.
• -Mesane kateterizasyonu bilinç açık ise gerekli değildir.

– Hasta tartılır.
– Dehidratasyon derecesi değerlendirilir.
• %3-5 (Hafif): deri turgorunda azalma, kuru mukoza
• % 6-9 (Orta): taşikardi, kapiller yeniden dolum zamanı> 3
sn, gözlerde çökme
• >% 10 (ağır): zayıf ve palpe edilmeyen nabız, hipotansiyon,
şok oliguri
– Bilinç düzeyi değerlendirilir (Glasgow koma skoru).
– Kan örnekleri alınır( glikoz, elektrolitler, BUN, kreatinin, tam
kan sayımı, kan gazı, HbA1C)
– İdrar tahlili, idrarda keton tayini yapılır.
– Kan ketonu ölçülür.
– Enfeksiyon bulgusu varsa kültürler (kan, idrar, boğaz) alınır.
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Ne zaman yoğun bakımda izlenmeli

İzlem planı

– Şiddetli DKA ( semptomların uzun süredir olduğu,
dolaşım bozukluğu, bilinç depresyonu olduğu
durumlar)
– Artmış serebral ödem riski:

– Vital bulgular saatte bir takip edilir (genel durumu
stabil olan hastalarda 2 saatte bir olabilir).
– Nörolojik bulgular saatte bir takip edilir (beyin
ödemi riski !!!) (genel durumu stabil olan
hastalarda 2 saatte bir olabilir.)
– Aldığı çıkardığı takibi saatte bir takip edilir.
– Kapiller kan şekeri saatte bir takip edilir.
– Kan ketonu 2 saatte bir takip edilir.
– Elektrolitler ve kan gazı 2-4 saatte bir izlenir

•
•
•
•
•

5 yaşından küçük çocuklar
Başlangıçta parsiyel CO2 basıncının düşük olması
Başlangıçta üre yüksekliği
Koma ile başvuru
İlk başvuru merkezinde hızlı rehidrate edilelerek sevk
edilenler
• Hipernatremi (Serebral herniasyona bağlı olarak hipofiz kan
akımının azalması sonucunda gelişebilecek diabetes insipitus
!!)
• İnatçı hiponatremi

Bikarbonat tedavisi

Bikarbonat tedavisi

– Hayatı tehdit eden şiddetli hiperkalemi olmadıkça
bikarbonat vermekten kaçınılmalı-ISPAD’ın bu önerisine
rağmen bazı klinisyenler pH<6,9 ( veya HCO3< 5
meq/L)ise birkarbonat verilmesinden yana. Bu öneri
özellikle bilinç bozukluğu ile gelen( ketonların utilizasyon
sorunu olan) hastalarda dikkate alınmalı)
– Bikarbonat 1-2 meq/kg 1-2 saatte İV olarak verilir.
– Bolus bikarbonat vermekten kaçınılmalıdır.
– Hipokalemi varsa bikarbonat verilmez
– Bununla birlikte uzamış ağır asidozu olan çocuklarda DİC
tablosu gelişebileceği, bu çocuklarda serebral infarktlar
olabileceği akılda tutulmalıdır
– Bazı klinisyenler koma ile başvuran hastalarda koma
nedeninin asidoz olduğunu ve erken bikarbonat
vermenin gerekli olduğunu belirtmektedir???

pH : 6,84 , HCO3: 2, 4
Hastaya bikarbonat verelim mi?
TARTIŞMALI!!
Merkezi sinir sisteminde asidozu artırır.
Asidoz nedeniyle sağa kaymış olan O2
disosiasyon eğrisini sola kaydırır.
↓
Hipoksi ve asidozun düzelmesini engeller.
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Sıvı tedavisi-2

Sıvı tedavisi-1
• Resüsitasyon sıvısını takiben verilecek sıvı en az 4-6
saat boyunca izotonik bir solüsyon (%0.9 SF) olmalıdır.
• Bununla birlikte kan şekeri saatte 90 mg/dl’den daha
hızlı düşerse ve/veya kan şekeri 300 mg civarına inerse
rehidratasyon sıvısı % 5 Dextroz ile hazırlanmış SF
olarak değiştirilir. Hipoglisemi gelişimini önlemek için
gerekirse % 10 veya % 12,5 Dextroz içeren sıvılar
kullanılabilir.
• Defisit replasman sıvısının miktarı dehidratasyon
derecesine göre ayarlanır:
•
- hafif dehidratasyon durumunda 30-50 ml/kg
•
- orta dehidratasyon durumunda 60-90 ml/kg
•
- ağır dehidratasyon durumunda 100 ml/kg

• Hafif/orta DKA tablosunda ise doğrudan defisit replasmanı + idame
sıvı olacak şekilde sıvı tedavisine başlanabilir.
• 4-6 saat sonraki sıvının tonisitesi ≥ % 0.45 olmalı ve potasyum
replasmanı da içermelidir (Sıvının tonisitesi değiştirilirken hastanın
hidrasyon durumu, serum sodyum konsantrasyonu ve ozmolalitesi
göz önünde bulundurulmalıdır).
• Sıvı tedavisi 48 saatlik planlanmalıdır (ama daha erken
sonlandırılabilir).
• Verilen günlük sıvı miktarı idamenin 1.5-2 katını ( ya da 4000
ml/m2’yi) geçmemelidir.
• Sıvı eşit hızda verilmelidir.
• Düzeltilmiş Na düşük vakalarda SF ile rehidratasyona devam
edilmelidir.
• Klor içeriği yüksek sıvıların kullanılması hiperkloremik metabolik
asidoza yol açabilir (klor/sodyum:0.79’un üzerinde ise dikkat!)

Pratik olarak sıvının cinsi

İki “bag” sistem

• Kan şekeri>250 mg ise
hesaplanan hızda yalnızca SF
• Kan şekeri<250 mg ise
hesaplanan hızda % 5 Dex SF
• Kan şekeri <150 mg ise aynı
damar yolundan
hesaplanana hızın yarısı
hızında % 5DSF ve % 10 Dex
gönderilebilir (Böylece %0.45
SF% %12,5 D karışımı
gönderilmiş olur)

•
•
•
•

Aynı damar yoluna açılan iki serum takılır
Birisinde SF, diğerinden % 10 Dex SF takılır
Kan şekeri>250 mg ise hesaplanan hızda yalnızca SF
Kan şekeri<250 mg ise hesaplanan hızın yarısı kadar
SF ve % 10 Dex SF aynı damar yolundan gönderilir
• Kan şekeri <150 mg ise önceki hızda yalnızca % 10
Dex SF gönderilir.

• Bu şekilde farklı serum türleri kullanılmadan
ve hızlı değişimler yapılarak sıvı tedavisi
uygulanabilir

İki “bag” sistem için başka bir
uygulama seçeneği

İnsülin tedavisi
– İnsülin infüzyonuna 1-2 saatlik rehidratasyondan sonra
başlanır.
– Tedavinin başlangıç aşamasında iv. Bolus şeklinde insulin
uygulanması hem gereksizdir hem de beyin ödemi riskini
arttırır ve hipokalemiyi şiddetlendirebilir.
– 0.1 U/kg/saat (<3 yaş 0.05 U/kg/saat)regüler insülin % 0.9
NaCl içinde ikinci bir damar yolundan infüze edilir. İnsülin
solüsyonu 4 saatte bir taze olarak hazırlanmalıdır.
– 1 ml’de 1 ünite regüler insülin içeren sıvı (50ml ‘ye 50 ünite
insülin) hazırlanabilir.
– İnfüzyon setleri insülin içeren sıvı ile yıkandıktan sonra
hastaya takılır.
– Belirtilen tedavi şeması ile kan şekerinin ortalama 75
mg/saat düşmesi beklenir.
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Potasyum replasmanı

İnsülin tedavisi-2

– Hasta renal yetmezlikte değilse serum potasyum düzeyinden
bağımsız olarak potasyum replasmanı gereklidir.
– Hasta hipokalemikse insulin tedavisinden önce potasyum
replasmanı başlanmalıdır. Aksi takdirde insulin infüzyonuyla eş
zamanlı olarak başlanabilir.
– Eğer hasta hiperkalemik ise idrar çıkışı olana kadar potasyum
replasmanı ertelenmelidir.
– Başlangıç potasyum konsantrasyonu 40 mmol/l olmalı, daha
sonraki miktar ise serum K konsantrasyonuna göre
düzenlenmelidir.
– KCl kullanımı hiperkloremik asidoza zemin hazırlayabileceği gibi
potasyum fosfat kullanımı da hipokalsemiye neden olabilir.
– Maksimum seviyede potasyum replasmanına (maksimum: 0.5
mmol/kg/sa) rağmen hipokalemi düzelmiyorsa insulin dozu
azaltılabilir.

– İlk 6 saatte hiperglisemi ve asidoz düzelmiyorsa insülin
infüzyon hızı 0.15-0.2 ünite/kg/saat hızına çıkılabilir.
– Küçük çocuklarda hipoglisemiyi önlemek için insulin infuzyonu
0.05 U/kg/sa’ten 0.03 U/kg/sa’e düşürülebilir.
– İnsulinin aldosteron benzeri etki göstererek hipokalemiye
neden olabileceği unutulmamalı
– Biyokimyasal parametrelerde düzelme izlenmiyorsa hasta
yeniden değerlendirilmeli, insulin infüzyonu, hazırlanma şekli
kontrol edilmeli, enfeksiyon olasılığı düşünülmeli.
– İV. İnsulin verme imkanının olmadığı durumlarda kısa veya hızlı
etkili insulinler saatlik veya 2 saatlik aralarla sc veya im olarak
uygulanabilir (sadece periferik kan dolaşımı bozulmamış
hastalarda). Başlangıç dozu 0.3 u/kg, 1 saat sonra 0.1
u/kg/saat veya 0.15-0.2 U/kg/ saat olarak devam edilebilir.

Bizim hastamız
İzlemde hastada belirgin kas güçsüzlüğü gelişti
↓
Neden ne olabilir ?
Kontrol biyokimyada K :3,5, P: 0,7
↓
HİPOFOSFATEMİ belirgin KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ
yapabilir

Tanı için: 1 diagnostik kriter, 2 major kriter veya 1 major 2 minor kriter
(sensitivitesi %92)

Beyin ödemi bulguları

– Diagnostik kriterler:

–
–
–
–
–
–
–
–

Baş ağrısı
Reküren kusma
Kalp hızında uygunsuz yavaşlama (relatif bradikardi)
Hipertansiyon
Oksijen satürasyonunda azalma
Nörolojik durumda değişiklikler
Huzursuzluk, irritabilite, uykuya eğilim, inkontinans
Kranil sinir felci, dilate pupil, postür değişiklikleri gibi
spesifik nörolojik bulgular
– İdrar çıkışında açıklanamayan azalma
– Düzeltilmiş Na’un hiponatremik sınırlara veya Serum
Osmalaritesinin 275’in altına inmesi serebral ödem
belirtileridir.
– Genellikle tedavinin ilk 12 saati içinde ortaya çıkmakla
beraber tedavi başlanmadan önce de mevcut olabilir.

•
•
•
•

Ağrılı uyarana anormal motor veya verbal yanıt
Dekortike veya deserebre postür
Kranial sinir felci (özellkle III,IV,VI)
Anormal nörojenik respiratuar patern (Cheyne-stokes solunumu, apne, taşipne)

– Major kriterler:
• Bilinç durumunda değişiklik, dalgalanma
• İntravasküler volüm azlığı veya uyku ile ilişkili olmayan kalp hızında azalma
(dk.da 20 vurumdan daha fazla düşüş)
• Yaşla uyumlu olmayan inkontinans

– Minor kriterler:
•
•
•
•
•
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Kusma
Başağrısı
Letarji
Diastolik K.B> 90 mmhg
5 yaşından küçük olmak

Oral sıvı alımının başlanması ve sc.
İnsulin tedavisine geçiş

Beyin ödemi tedavisi
– Pediatrik endokrin ünitesi yetkilisine haber verilir ve Hasta yoğun
bakıma nakledilir
– Baş orta hatta 30 derece yükseltilir
– Sıvı miktarı 1/3 oranında azaltılır.
– 0.2-1.0 g/kg/doz mannitol 10-15 dakika içinde infüze edilir. Klinik
cevaba göre saatlik intervaller ile bu doz tekrarlanabilir.
– Mannitole cevap alınamayan durumlarda veya mannitole alternatif
olarak hipertonik saline (%3 NaCl) 2.5-5 ml/kg 10-15 dk içinde
verilebilir.
– Hiperozmolar ajanlar yatak başında hazır bulundurulmalı.
– Gerekli durumlarda entübasyon
• Ensefalopati ve akut fokal nörolojik defisit varlığında hasta stabilize
olunca kranial görüntüleme düşünülebilir. (acil nöroşirurji veya
antikoagülasyon tedavisi kararı vermek için; örn. İntrakranial kanama
veya serebrovasküler tromboz)

– Ancak klinik bulgularda anlamlı düzelme saptandığı anda oral
sıvı alımına izin verilebilir.
– Persistan ketonüri, serum BOHB düzeyi normale dönse bile
devam edebilir. (idrar stribi ile ölçülen keton: asetoasetat ve
aseton’dur.) Bu nedenle DKA rezolüsyonu için karar verdirici
parametre değildir.
– Oral sıvılar tolere edilebildiğinde oral sıvı miktarı iv. Sıvı
miktarından düşülmeli.
– Hasta oral alabilecek durumda ise ve pH> 7.30 veya HCO3
>15 mEq/L ise intravenöz insülin infüzyonu sonlandırılabilir.
– Bazı klinikler hastaları pH yerine HCO3 düzeyine göre
izlemeyi ve karar vermeyi öneriyor(pH kompansasyondan
dolayı daha erken 7,3 üzerine çıkabilir)

Oral sıvı alımının başlanması ve sc.
İnsulin tedavisine geçiş

Önemli
sorun ve
komplikasy
onlar-çoğu
nadir
görülür ama
akılda
tutulmalıdır

– İntravenöz insülin sonlandırılma zamanı subkutan insülin yapma
saatlerinin (öğün öncesi) arasında bir zamana rast gelirse
(örneğin gece 3) bir sonraki insülin yapma zamanına kadar
(örneğin sabah 07.00) beklenir.
– Rebound hiperglisemiyi engellemek için ilk sc. İnsulin
enjeksiyonu, hızlı etkili insulin kullanılacaksa Intravenöz insülin
infüzyonunu sonlandırmadan 15-30 dakika, kısa etkili insulin
kullanılacak ise insulin infüzyonunu sonlandırmadan 1-2 saat
önce uygulanmalıdır.
– Subkutan insulin dozu: Eski hasta: Evdeki insülin rejimi başlanır.
Yeni hasta: 1-1.5 ünite/kg/gün insülin dozu hesaplanıp, bunun
1/4’ü regüler veya hızlı etkili insülin olarak yapılır.
– Bazal-bolus insulin tedavisi almakta olan hastanın bazal insulini
akşam yapılıp insulin infüzyonu ertesi sabah sonlandırılabilir

• Tip 1 diyabet konusunda
farkındalık yaratılması
• Öğretmenlerin, birinci
basamak ve acil hekimlerinin
eğitimi
• Mezuniyet öncesi tıp
eğitiminde DKA dersinin
olmasının sağlanması
• Bilinen diyabetlilerde Hastalık
durumlarında evde ketonemi
yönetimi konusunda eğitim
güçlendirmesi
• Tekrarlayan DKA risk
faktörlerinin düzeltilmesi
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Digital Eğitim Platformu
• www.okuldadiyabet.com
– Eğitim platformuna serbest erişim
– Bütün eğitim materyalleri
indirilebilir.
–
–
–
–

Sunumlar,
Filmler
Broşürler
Posterler

• Film: “Diyabetli çocukların
sesinden”
– Çocuklar kendi öykülerini anlatıyor
• Diyabetle ilk karşılaşma
• Okuldaki güçlükleri
• Hedefleri ve düşleri

Çocuklarda Diyabet Kamu Spotu
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Tip 1 Diyabet Tedavisi ve İzlemi
Prof. Dr. Şükrü Hatun
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Sunum planı

Tip 1 Diyabet Tedavisi ve İzlemi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tedavinin temel ilkeleri
Esnek diyabet tedavisi (Hastaya verilecek order)
Diyabet eğitimi ve imkanlar
Erişkine geçiş
DKA ataklarının önlenmesi ve evde ketonemi yönetimi
Hipoglisemi sorunu
Kötü kontrol grubundaki hastalar
Adjuvan tedaviler
İzlem ve izlem parametreleri ( Hashimato’s, Çölyak
tanısı vb. Sorunlar/durumlar)
• İzlemde ne zaman monojenik diyabet’den
şüphelenmeli?

Prof. Dr. Şükrü Hatun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı

Dünyadaki Tip 1 diyabetli çocuk sayısı

2014

Her yıl 65.000 çocuğa Tip
1 diyabet tanısı konuyor

Taburcu ederken

Ülkemizde 18 yaş altı Tip 1 diyabet
sıklığı

• Temel diyabet eğitimini tamamlamış olması gerekir
• Taburculuk konuşması (Temel noktaları vurgulamalı)
• Öğretmene ve toplum sağlığı hemşiresine mektup
(Gerekirse okul için bir “ order”)
• Temel öneri/bilgileri yazılı olarak vermeli
– Yemek öncesi bolus ve İnsülin/KH oranına göre
ayarlama
– İnsülin duyarlılık faktörü ve düzeltme bolusu
– Hedef kan şekeri değerleri
– Ya da yalnızca “skala yöntemi” tablosu
• Kan şekeri takip defteri/Eğitim kitapları/diğer kaynaklar
• 2 hafta sonra kontrol

• İnsidans: Yüzbinde 10.84
• 2013 yılı toplam diyabetli
çocuk sayısı: 18190
• Prevelans: Onbinde 7.98
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Yaşlara göre Diyabet Tedavisi öncelikleri

Yaşlara göre Diyabet Tedavisi öncelikleri
Normal gelişim basamağı
Bebeklik (0-12 ay)

Kendisine bakan primer
kişilerle güvenli bağ veya ilişki
geliştirme

Yürüme çağı (13-26
ay)

Özerklik ve kontrol duygusu
geliştirme

Okul öncesi ve
ana okulu
(3-7 yaş)

İlkokul (8-11 yaş)

Yaşlara göre Diyabet Tedavisi öncelikleri

Tip 1 diyabet tedavi öncelikleri
Hipogliseminin önlenmesi ve
tedavisi
Aşırı kan şekeri oynamalarından
kaçınmak
Hipogliseminin önlenmesi
Düzensiz beslenmeye bağl aşırı
kan şekeri oynamalarından
kaçınmak

Hipogliseminin önlenmesi
Öngörülemeyen aktivite ve
iştah ile baş etme
Kurallara uyum konusunda
pozitif destek
Diyabet ekibine güven

Aktivitelerde insiyatif
gelişimi ve özgüven

Sosyal, sanatsal, spor, algılama
alanlarında beceri gelişimi
Akranlarına kıyasla kendine
güvenin sağlamlaşmaası

Diyabet tedavi rejimini akran
ve okul aktivitelerine katılımı
sağlayacak esnekleştirmek
Optimal kontrolün kısa ve
uzun dönemli yararlaını
çocuğun öğrenmesi

Aile ile ilgili konular
Stresle baş etmek
Bakımla ilgili yüklerin paylaşılarak
tükenmişlikten kaçınmak
Plan oluşturmak
Yemek seçen çocuğu yönetmek
Sınır koyma ve çocuğun kurallara uyma
konusunda işbirliği yapmaması ile baş
etmek
Bakım yükünün paylaşımı
Diyabetin kimsenin suçu olmadığı
konusunda çocuğun içini
rahatlatmak
Diyabet bakımı ile ilgili diğer
kişileri eğitmek

Özel günlerde bağımsız bakıma
izin veren kan şekeri ve insülin
tedavisine ailenin katılımının
idamesi
Okul ve diğer diyabetle ilgili
kişilerin eğitiminin devamı

Yaşlara göre Diyabet Tedavisi öncelikleri
Normal gelişim basamağı
Erken adolesan
(12-15 yaş)

Geç adolesan
(16-19 yaş)

Vücut değişikliklerinin
yönetimi
Öz benlikle ilgili şiddetli
duygu gelişimi

Lise sonrası kimlik
duygusunun oluşturulması
(Nerede yaşanacağı, eğitim,
sosyal konular, çalışma
kararları)

Tip 1 diyabet tedavi öncelikleri

İnsülin ihtiyacında artma
Diyabet tedavisi ve kan şekeri
kontolünün giderek güç hale gelmesi
Kilo ve vücut imajı ile ilgili endişeler

Erişkin diyabet ekibine
geçiş konusunda
konuşmalar.
Diyabetin yeni yaşam
tarzına entegre edilmesi

Aile ile ilgili konular
Diyabet tedavisinde aile ve ergenin
rollerinin her ikisi için de kabul
edilebilir olmasının yeniden müzakere
edilmesi.
Kendi kendine yönetim yeteneğinin
geliştirilmesi konusunda yeni baş
etme becerileri öğrenme.
Diyabetle ilgili aile çatışmalarının
önlenmesi ve müdahele edilmesi.
Depresyon, yeme bozuklukları ve riskli
davranış bulgularının izlenmesi.
Bağımsız olmanın desteklenmesi.
Kendi kendine yönetim yeteneğinin
geliştirilmesi konusunda yeni baş
etme becerileri öğrenme.
Diyabetle ilgili aile çatışmalarının
önlenmesi ve müdahele edilmesi.
Depresyon, yeme bozuklukları ve
riskli davranış bulgularının
izlenmesi.

Glükometre ve insülin pompalarının
download edilmesi

Diyabet Polikliniği
• Önce hemşire görüyor. Glükometre ve pompa bilgilerini
download ediyor ((www.diasend.com)
• Sonra odaya hekim geliyor. Hemşire hekime bilgi veriyor.
Hekim hastayı görüyor, eski ve yeni bilgileri gözden geçiriyor.
• O günkü HbA1c’nin bilinmesi (Siemens vb. Aletler ile) ideal
durum
• Hekim hasta ile konuşur, tedavi planında değişiklik yapacaksa
yapar. Muayene eder. İlaçları hemşire yazabilir. Hekim not
koyar ve ayrılır. Hekimden sonra gerekli ise diyetisyen veya
psikolog odaya gelir.
• İnsülin dozları yanında İnsülin/KH oranı ve insülin duyarlılık
faktörü, hedef kan şekeri değişiklikleri not edilir.
• Tedavi planındaki değişiklikleri print edilip hastaya verilir
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Remisyon (“Balayı”)

İlk soru: Remisyona girecek mi?
Remisyonu uzatmak için bir şey yapmalı mı?

• Hala gizemini koruyor.
Haftalar/aylar içinde olabilir
• İnsülin ihtiyacı <0,5
ünite/kg/gün+normal HbA1c:
Parsiyel remisyon (% 40)
• İnsülin ihtiyacı<0,1
ünite/kg/+normal HbA1c: Tam
remisyon (% 5)
• Beta hücre rejenenerasyonu?
+otoimmün aktivitede geçici
azalma+ hiperglisemiye bağlı
insülin direncinde düzelme
• Genellikle haftalar/aylar içinde
(seyrek olarak yıllar) sona erer.
Serum C peptide düzeyi süreci
gösterir

Bulgular-Klinik süreç/uzun dönemli
İzlem
Özellik

Değer

Tam remisyona giren (%)

5,1

Kısmi remisyona giren (%)

47,7

Bazal-Bolus İnsülin tedavisi (%)
İnsülin pompası(%)
Günlük insülin dozu (ünite/kg)
Tanıdan sonra DKA tanısı ile hastaneye
yatış sayısı (Hasta yıl olarak)
Lipohipertrofi (%)

• 1980’lerde immünosupresifler
• Son yıllarda monoklonal antikorlar ve
T hücre aktivite manipülasyonları
• Pratik olarak ise erken dönemden
itibaren iyi insülinize etmek ve kan
şekeri dengesini korumak önemli

Beta hücre kapasistesinin korunması?

Diğer çalışmalar

89,2

Gökşen 2008; % 80

10,8

Gökşen 2008; % 6

0,9±0,3

0,66
21,6

Esnek Diyabet/İnsülin tedavisi

Tip 1 diyabet tedavisinin temel bileşenleri

• Amaç, normal bir
insanın insülin
salgılanmasını en
yakın şekilde “simüle
etmek”
• Bunun için ya çoklu doz
insülin rejimi ile
bazal/bolus tedavisi ya
da deri altı sürekli
insülin infüzyonu
(pompa tedavisi)
kullanılmalı

•
•
•
•
•

İnsülin tedavisi
Beslenme planlanması
Evde kan şekeri izlemi
Diyabet eğitimi
Çocuk Diyabet ünitelerinde
düzenli izlem
• Genel yaşam gücü ve becerisi
• Diyabet bakım bilinci
Yapay pankreas
yapılıncıya kadar
bir tür “yapay
pankreas”
olmak…
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İnsülin tedavisi ile ilgili konular
• Kullanılacak insülin türü (Eski ve analog
insülinlerin avantaj/dezavantajları)
• Günlük insülin dozu ve bunun bazal/bolus
olarak dağılımı
• Yemek öncesi insülin dozuna karar verilmesi
(Hangi yöntem kullanılacak? KH sayma+insülin
duyarlılılık? Skala yöntemi?)
• Enjeksiyonla ilgili teknik konular (İnsülin
konsantrasyonu, ½ ünite doz ayarı, rotasyon)

Kaç çeşit insülin kullanıyoruz?
İnsülin

Etki
başlama

Pik
(saat)

Etki süresi
(saat)

Görünüm

İnsulin Lispro
(Humalog)

15 dk içinde

0,5-1,5

3-5

Berrak

İnsülin Aspart
(NovoRapid)

15 dk içinde

1-3

3-5

Berrak

Regüler
(kısa etkili)

0,5-1 saat

2-4

5-8

Berrak

NPH

1-2 saat

4-10

14 +

Bulanık

Apidra

15 dk içinde

1-3

3-5

Berrak

İnsülin detemir
(Levemir)

1-2 saat

Düze yakın

12-18 saat

Berrak

Glargine
(Lantus)

1,5 saat

düz

24

Berrak

Eski ve yeni insülinler
• Regüler insülinin yerini giderek hızlı etkili insülinler alıyor
(hipoglisemi sıklığında azalma ve yemek öncesi bekleme zamanı
kısalığı)- Küçük çocuklarda yemekten sonra yapma avantajı.
• Regüler insülin DKA tedavisinde ve adolesanlarda insülin
direncini yenmek için yemek öncesi bolus olarak kullanılabilir.
• Hızlı etkili analogların puberte döneminde kullanımı kısıtlı. NPH
ile karıştırılabilirler ama uzun etkili analoglar ile karıştırılmazlar
• Uzun etkili analoglar HbA1c bakımından NPH’dan üstün değil
ama yaygınlaştılar. Detemir iki doz vermek gerekli. Glargine
enjeksiyonları ağrılı. Bazı klinikler başlangıçta NPH kullanmaya
devam ediyor (Yale mesela)
• Tek kullanımlık kalemler ½ ünite vermeye uygun değil
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İnsülin tedavisine başlamak

Bazal-Bolus Tedavisi-1

• DKA sonrası 1 ünite/kg/gün, diğerlerinde 0,5 ünite/kg/gün dozunda
başlanabilir
• Sıklıkla bazal/bolus tedavisi kullanılmaktadır.
• Bununla birlikte sabah 2/3NPH+1/3 Aspart, akşam yarıya yarıya
Detemir+Aspart şeklinde (Yale) insülin tedavisine başlayanlar da
vardır (iki doz tedavi)
• Bu yöntem kullanalarda yemek öncesi kan şekeri 70-130 mg
arasında olacak şekilde insülin dozu titre edilir. Sabit KH verilir.
Hasta 2,6,9,13, 26,39,52. haftalarda görülür.
• 6.haftdan sonra akşam aspart dozu KH sayımı ve düzeltme dozu ile
ayarlanır
• Bu yöntem daha çok ilk aylarda kullanılabilir hasta ve ailelere daha
ileri yöntemleri/becerileri kazanması için süre tanır
• Kan şekeri dalgalanmaları beta hücre fonksiyon kaybının
göstergesidir ve o zaman bazal/bolus tedaviye geçilir.

• Açlıkta KC’den salınan glükoz için bazal, öğünlerde ve aralardaki
beslenme için bolus insülin vermeye dayanır.
• Bu yöntem tek başına hipo/hiperglisemi (glükoz dalgalanması)
sorununu çözmez
• Genel olarak toplam insülin dozunun %40-50’si ( 5 yaşından
küçüklerde % 30-40) bazal insülin olarak (akşam veya sabah
ama aynı zamanda Glargine veya Detemir) verilir.
• Bazal dozu yemek öncesi kan şekerine göre titre edilir.
• Bolus dozu insülin/KH oranı (İKO) (meal bolus) + düzeltme dozu
(bolusu)’na göre hesaplanır
• İKO ya 500/toplam insülin dozu formülü ile ya da yaşlara göre
belirlenir.
• İKO, gün içinde değişiklik gösterir (sabah daha fazla insülin
vermeli)

Bazal-Bolus Tedavisi-2

Yaşlara göre İKO ve İDF (Yale)

• Adolesanlar genel olarak öğünlerdeki KH’ı önemsemiyor. Bu
nedenle kontrollerde uyarmak gerekli
• Düzeltme bolusu: İnsülin duyarlılık faktörü ve hedef kan şekerine
göre hesaplanır
• İnsülin duyarlılık faktörü İDF), 1 ünite insülinin kan şekerini ne
kadar düşürdüğünü gösterir
• İDF, 1800/toplam insülin dozu (adolesanlar ve erişikinler için
1500) ile hesaplanır.
• İnsülin duyarlılık faktörü öğünlere göre ve gece yatmadan önceki
düzeltmeler için ayrı belirlenebilir
• Hedef kan şekeri genel olarak 150 mg kabul edilerek başlanabilir
• Sık kan şekeri bakan (yeni kan şekeri izlem sistemleri) ve sık
düzeltme dozu yapanlarda “artık insüline bağlı” hipoglisemi
sorununa dikkat
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İnsülin enjeksiyonu

Örnek

Karın: Hızlı ve düzenli insülin
emilimi sağlaması nedeniyle en iyi
enjeksiyon bölgesidir.
Baldırların ön yüzü
Kalçaların üst dış kadranı
Kolların dış yüzü: İnsülinin kas
içine verilme riski nedeniyle küçük
çocuklarda tavsiye edilmez.

• İKO: 15, İDF: 50 olan bir çocuk
• Öğlen 90 KH gram : 90/15= 6 ünite insülin
gerekli
• Kan şekerin 250 (hedef değeriniz 150 ise 100
mg yüksek. 100/ 50= 2 ünite insülin gerekli)
• Bu durumda toplam 6+2= 8 ünite kısa veya
hızlı etkili insülin yapılmalı
• Yemek sonrası (2.saat) kan şekerine göre İKO
ve İDF ayarlanır

Yemek öncesi Kısa Etkili insülin
dozları için “skala yöntemi”

Enjeksiyon yerinin değiştirilmesi
• Lipohipertrofi (yağ topakları)
gelişmesini önlemek için her
defasında farklı bir yere iğne
batırılmalı
• Lipohipertrofi gelişmişse
enjeksiyon bölgeleri her hafta
değiştirilmelidir.
• insülin yapılan zaman ile
insülin yapılan bölge paralel
olmalı ( Sabahları kola,
akşamları karına, geceleri
bacağa insülin yapmak gibi)

Çoklu doz insülin tedavisi:Kan Şekeri
oynamalarını önlemek imkansız

Glukoz

İnsülin

<60
60-80
80-120
120-150
150-200
200-250
250-300
>300

2 U azalt
1 U azalt
Değiştirme
1 U arttır
2 U arttır
3 U arttır
4 U arttır
5 U arttır

İnsülin-yemek (dak.) Öneri
0
0
15-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60

10grKH
İdrar ketonu
İdrar ketonu

İnsülin pompa tedavisi: Daha az
hipoglisemi ve daha stabil kan şekeri seyri
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Suni pankreas: En yakın ve en etkili insülin
tedavi seçeneği?

Özet
• Diyabetli çocukların çoğunluğu çoklu doz
insülin tedavisi almalı
• Yemek önce insülin dozuna KK miktarı, yemek
öncesi kan şekerini dikkate alarak nasıl karar
vereceği konusunda eğitilmeli
• Aktif diyabetliler/aileler insülin pompası
kullanma konusunda cesaretlendirilmelidir.
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Beslenme tedavisi

Beslenme tedavisi

• Besin içeriği ve alınacak kalori aynı yaş ve cinsteki
çocuklar gibidir
• Her diyabetli fizik aktivite, besin tercihleri ve
günlük programa göre bir beslenme planını
kişileştirmelidir.
• Beslenme tedavisi aile ve çocuğun besinlerin
glükoz üzerine etkisini, besinlerin insülin ve
egsersiz ile etkileşimini , hipo/hiperglisemi
önlemedeki ve glisemik hedefleri tutturmadaki
yerini,çeşitli durumlara beslenme planının
uyarlanmasını anlamalarını sağlamalıdır.

• KH sayımı ve öğün kompozisyonu (motive olanlara
protein ve yağların kan şekeri sapmalarına etkisi)
öğretilmelidir
• KH sayımı konusunda hekimler de rol almalıdır
• Glisemik indeks kavramı öğretilmeli ve Gİ listesi
verilmelidir.
• Adolesanlara alkol ve hipoglisemi arasındaki ilişki,
alkol aldıktan sonra araba kullanmanın
kontraendike olduğu öğretilmelidir.

Fizik aktivite

Fizik aktivite

• Egzersiz, fiziksel dirilik, kilo kontrolü ve insülin
duyarlılığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle
önerilmektedir. Ayrıca sosyal ilişki imkanı sağlar ve
kendine güveni geliştirir.
• Genel olarak çocuklar günde 60 dk egsersizi
alışkanlık haline getirmeleri için
cesarelendirilmelidir.
• Egzersiz önce güvenli kan şekeri değeri>100 mg/dl
• Egzersiz öncesi bolusinsülin dozu azaltılabilir ya da
ek ara öğün alınabilir.

• Egsersiz hipoglisemi yanında özellikle şiddetli
yapıldığında hiperglisemiye de neden olur
• 12-48 saatdir insülin eksikliği olan veya keton+
olanlarda egzersiz yapılmamalı
• Egzersizin geç hipoglisemik etkisi (7-11 saat içinde ve
kas dokusunun boşalan glikojen depolarını doldurmak
için fazla glükoz uptake etmesine bağlı) unutulmamalı.
Buna “Lag effect” adı verilir.
• Gecikmiş hipoglisemiyi önlemek için gece yapılan
bazal insülin dozu azaltılabilir.
• Egsersiz süresince sık kan şekeri bakılır ve hipoglisemi
tedavisi için basit KH’lar hazır tutulur.

Gün içindeki egzersiz ve gece
hipoglisemisi

Kan şekeri ve metobolik kontrol izlemi

60

• Kan şekeri izlemi, tedavinin etkisini ve hedeflerin başarılıp
başarılmadığını izlemek bakımından gerekli. Kan şekeri bakma
sıklığı arttıkça HbA1c düşüyor.
• Hipoglisemiyi önlemek, yemek öncesi insülin dozlarına karar
vermek için elzem.
• Minimum: Yemek ve ara öğün öncesi
• Diğer: İnsülin/KH oranını değerlendirmek için yemek sonrası,
yatmadan önce, uyku ortasında, egzersiz öncesi, sırasında ve
sonrasında, hipoglisemi şüphesinde, hipoglisemi tedavisi
sonrası, hiperglisemi için ek doz yapıldıktan sonra, araba
kullanmaya başlamadan önce, stres ve hastalık durumlarında
• Bir çok hasta 6-10 kez bakıyor.
• Tip 1 diyabetlilere yaşlarına bakılmaksızın günde 10 adet kan
şekeri ölçüm çubuğu sağlanmalıdır.
•

48 %

Subjects (%)

50
40

28 %

30
20
10
0

Sedentary

Exercise

- DirecNet, J Pediatr 2005; DirecNet, Pediatr Diabetes 2007
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Sürekli kan şekeri ölçüm sistemleri
• Son yıllarda diyabet tedavisi/izlemi ile
ilgili en önemli gelişme CGMS teknolojisi
ile ilgili
• Şu anda pahalı.Dexcom için kalibrasyon
gerekli
• HbA1c üzerine etkileri yok ama aile ve
çocukların yaşam kalitesini düzeltiyor.
• Hipoglisemi duyarsızlığı ve sık
hipoglisemi sorunu olanlarda kullanmak
gerekli.
• Sensor augmented insulin pump therapy
gece hipoglisemi sıklığını azaltıyor.
• Bazı ailelerde “kan şekerinin arkasından
koşmak”, sık düzeltme dozu yapmak ve
kaygı bozukluğuna neden olabilir.

HbA1c ve tedavi hedefleri

Küçük adımların büyük sonucu

• 2-3 aylık kan şekeri ortalamasını yansıtır ve diyabet
komplikasyonlarının (kuvvetle) tahmin edilmesini
sağlar
• Her 3 ayda bir bakılır (gebelikte, stabil olmayan
hastalarda ve yoğun tedavi sırasında daha sık
bakılabilir)
• Rutin kontrol sırasında bakılmış olması iyi olur
• Hemoglobinopatiler ve hemolitik anemilerde kan
şekeri ortalaması ile uyumluluğu bozulur.
• 18 yaş altı bütün çocuklarda iyi metabolik kontrol
HbA1c<% 7,5 olarak belirlenmiştir (Erişkinler % 7).

• HbA1c’deki %10
azalma göz
komplikasyonu riskini
% 43 azaltıyor
• Yoğun tedavinin(daha
düşük HbA1c)
komplikasyonlar
üzerine etkisi 8 yıl
sonra bile sürüyor

Metabolik kontrol:Ülkemizde Durum
(En son ölçülen HbA1c’ye göre)
Kötü

40

35,7
35
30

İyi

%

İdare
eder

29.0

Kabul
Edilebilir

25

20

19,1

16.2

15

10

5
0

<7.5

Hvidore % 30,5
Gökşen

% 30,5

7,5 - 8

8,1 - 9

% 24,8

HbA1c

% 32,6

%31,6

>9

%12
% 36,9
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Hipoglisemi sorunu
• Bütün yaş gruplarında tedaviyi sınırlayan en önemli faktördür.
• Son araştırmalar iyi kontrollü hastalar kadar kötü kontollü
hastalarda da hipoglisemi sıklığının yüksek olduğunu
göstermektedir.
• Eğitim, sık kan şekeri ölçümü ve CGMS hipoglisemi sıklığını
azaltıyor
• Şiddetli hipoglisemi sıklığı, geçirilen hipoglisemiler, yaş ve
diyabet süresine bağlı olarak artıyor
• Hipoglisemi duyarsızlığı olanlarda tedavi hedefleri gözden
geçirilmeli ve bir kaç hafta daha yüksek kan şekerlerine izin
verilmeldir
• Tedavide 15-20 gram basit KH, 15 dk sonra kan şekeri ölçümü,
KŞ düşükse tekrar basit KH ve sonra ara öğün verilir
• Şiddetli hipoglisemide glukagon (çocuk alert ama yiyemiyorsa
mini doz glukagon verilebilir)

İntranazal Glukagon

İntranazal
Glukagon
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DKA ataklarının önlenmesi
• En sık insülin tedavisindeki ihmale (doz atlama..) ve
enfeksiyon durumlarında gerekli titizliği
göstermemeye (keton bakılması, sık kan şekeri takibi
ve hızlı etkili insülin ile ek doz yapılması) bağlı.
• Aile ve çocuğun eğitimi önemli. Sosyal koşullar ve
ruhsal sorunlar göz önünde tutulmalı
• Tip 1 diyabetli çocuk ve ailelerine hastalık
durumlarında diyabet yönetimi konusunda diyabet
ekbine kolay ulaşım imkanı sağlanmalıdır.

Çocuk ve adolesanlarda rutin izlem
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Çocuk ve adolesanlarda rutin izlem

Kronik komplikasyonlar ve eşlik eden
hastalıklar

•

•

•

Çölyak

Mikrovasküler komplikasyonlar
– Retinopati: 5-10 yıldan sonra görülür
– Nefropati: 24 saatlik idrarda albumin 30300 mg olması-mikroalbuminuri.Nefropati
habercisidir
– Nöropati
Makrovasküler komplikasyonlar/lipid
bozuklukları
– Koroner arter hastalığı, serebrovaküler
olaylar, periferik damar hastalıkları
– LDL>160 mg ise tedavi edilmeli
Eşlik eden hastalıklar
– Otoimmün tiroid hastalığı
– Çölyak hastalığı
– Büyüme geriliği (Mauriac sendromu)

8 yaş, 105 cm

Otoimmün Tiroid Hastalığı

• Genel sıklığı % 0,3-1, Tip 1 diyabetlilerde % 1-16
• Bulgular: İshal, kilo kaybı ve yetersiz kilo alımı, karın
ağrısı, karında gaz, kronik halsizlik,
malnütrisyon,hipoglisemi, düzensiz kan şekeri
• Doku transglutamin veya anti Endomisyal antikorlar ile
tarama yapılır.
• Test pozitif vakalar pediatrik gastroenterolojiye
yönlendirilir. Biyopsi ile tanı konur. Tipik klinik
bulgular+şiddetli pozitif seroloji ve destekleyici HLA
grubu durumunda biyopsi yapılmayabilir.
• Semptomatik çölyak+tanı kesinleşenlerde glutensiz diyet
semptomların ve hipogliseminin düzelmesini sağlar

• Tip 1 diyabetli çocukların ¼’ünde anti-tiroid
antikorlar pozitif
• Antikor pozitifliği tiroid fonksiyon
bozukluklarını önceler (sıklıkla hipotirodizm,
seyrek olarak hipertiroidizm)
• Erişkinlerde daha sıktır, kadınlarda risk fazla
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Adjuvan tedaviler
• Pramlintide: Mide boşalma zamanını uzatır, glukagon
salgısını azaltır ve doygunluk hissini artırır.
Çocuklarda onayı yok
• Incretin-Based Therapies (GLP-1 analogları): Mide
boşalma zamanını uzatır, yenek sonrası glukagon
salgısını azaltır ve doygunluk hissini artırır. Tip 1
diyabet için kullanım onayı yok.
• Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors: renal
glükoz emilimini inhibe eder. Veriler yetersiz.
• Metformin:Sıklıkla ve özellikle pubertedeki obez
çocuklarda kullanılıyor ama etkisi tartışmalı.

Pankreas nakli ve beta
hücre replasman tedavisi
• Pankreas nakli ya simültana
pankreas böbrek (SPK), ya da
böbrek nakli sonrası (PAK)
yapılmaktadır
• SPK 9 yıl, PAK’da 6 yıl fonksiyon
sağlanıyor
• Tek endikasyonu:Son dönem
böbrek yetmezliği. Böbrek
yetmezliği olmadan yapılması
konusunda “debate”var.
• Stabil olmayan kan şekeri ve
hioglisemi duyarsızlığında diğer
seçenekler tüketildikten sonra
düşünülebilir.

Erişkine Geçiş
• Bir geçiş koordinatörü(yön göstericisi, elçisi) rehberliği
• Erişkin ve çocuk hekimlerinin birlikte katıldıkları spesifik
geçiş poliklinikleri
• Ailenin/diyabetlinin kendilerinin yollarını bulması
• Aynı merkezdeki çocuk kliniğinden erişkine geçmeye
zorlamaya gerek yok. Aile kendi erişkin
hekimini/merkezini kendisi bulabilir.
• Çocuklar geçiş zamanını geciktirmeye çalışıyor ama bu
durumda sosyal güvence ile ilgili kurallara dikkat etmeli
• Geçiş dönemindeki en önemli sorun 3 ayda bir yapılan
kontrol rutininin bırakılması.Çocukların yarıya yakını 6ay1 yıl kontrole ara verebiliyorlar
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Okulda bakım

Diyabet Kampları..

• Diyabet eğitiminin
güzçlendirilmesi,
gözden geçirilmesi
• Deneyim ve etkileşime
dayalı öğrenme
• Özgüvenin yeniden
kazanılması/güçlendiril
mesi
• Diyabetle arkadaşlık
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Diyabet Eğitimi
Temel diyabet eğitimi
– Diyabete genel bakış
– Sağlıklı beslenme
– İnsülinlerin tanıtılması
– İnsülin enjeksiyonu
– Kan şekeri ölçümü
– İdrarda glukoz ve keton
ölçümü
– Hipoglisemi bulguları,
hipoglisemiye müdahale
– Hiperglisemi ve ketonemi
izlemi

Diyabet eğitimi kaynaklar

İleri diyabet eğitimi
• Pankreas gibi düşünmek ve
yapmak”, artık otomatik olarak
ayarlanamayan kan şekerini
“manuel” olarak ayarlamayı
öğrenmek
• Kan şekeri dengesi ve
insülin dozlarının
ayarlanması
• İnsülin duyarlılık indeksi,
düzeltme dozu vs
• Karbonhidrat sayımı

Diyabetle El Ele,
İnsülin pompa
tedavisi Hacettepe
2007

Çocuk Endokrin ve Diyabet
Derneği
Diyabet Grubu

www.arkadasimdiyabet.com
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HİPERGLİSEMİYE YAKLAŞIM
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
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HİPERGLİSEMİ TANIMI
 Plazma

glukozunun normal değerlerin üzerinde
olması hiperglisemi olarak tanımlanır

HİPERGLİSEMİYE YAKLAŞIM

 Plazma glukoz düzeyi

Dünya Sağlık Örgütü ve
Amerikan Diyabet Derneğinin belirlediği kriterlerle
değerlendirilir

Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

BAHAR OKULU
16.04.2016
Antalya

Açlık plazma glukozunun
değerlendirilmesi

Açlık plazma glukozu

Açlık plazma glukozu
Normal

< 100 mg/dl

Bozulmuş açlık glukozu

100-125 mg/dl

Diyabet

 126 mg/dl

Normal

< 100 mg/dl

Bozulmuş açlık glukozu

100-125 mg/dl

Diyabet

 126 mg/dl

TANI İÇİN DOĞRULAMA GEREKİR

Diyabet tanı kriterleri
Açlık glukoz

Sınıflama
OGTT 2. saat glukoz

1. Tip 1 diyabet
 A. Otoimmun
B. İdiopatik

Normal

< 100 mg/dl

< 140 mg/dl

Bozulmuş glukoz
toleransı

100-125 mg/dl

> 140 mg/dl < 200 mg/dl

2. Tip 2 diyabet
3. Diğer spesifik diyabet tipleri
A. Pankreas  hücre fonksiyonlarının genetik bozuklukları
•
•

B. Asemptomatik olgularda

glukozunun

Açlık

 200 mg/dl

 126 mg/dl

MODY (Maturity-onset diabetes of young)
Mitokondrial DNA mutasyonları

B. İnsülin etkisindeki genetik defektler
C. Ekzokrin pankreas hastalıkları
D. Endokrinopatiler
E. İlaç ve kimyasal maddelere bağlı
F. Enfeksiyonlar
G. İmmune-mediated diyabet
H. Genetik sendromlara eşlik eden diyabet

Diabetes Mellitus
A. Semptomatik olgularda
rastgele alınan plazma

1997- ADA/1999-WHO

OGTT 2. saat

 200 mg/dl

4. Gestasyonel diyabet
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Sınıflama

Diabetes Mellitus (DM)

1. Tip 1 diyabet
 A. Otoimmun

Çocuk ve adölesanlarda
en sık görülen diyabet

B. İdiopatik

2. Tip 2 diyabet

3. Diğer spesifik diyabet tipleri
A. Pankreas  hücre fonksiyonlarının genetik bozuklukları
•
•

Monogenik
Formlar
(<% 5)

Poligenik
Formlar
(% 95)

MODY (Maturity-onset diabetes of young)
Mitokondrial DNA mutasyonları

B. İnsülin etkisindeki genetik defektler
C. Ekzokrin pankreas hastalıkları
D. Endokrinopatiler
E. İlaç ve kimyasal maddelere bağlı
F. Enfeksiyonlar
G. İmmune-mediated diyabet
H. Genetik sendromlara eşlik eden diyabet

• MODY
• Neonatal DM
…….

• Tip 1 DM
• Tip 2 DM

4. Gestasyonel diyabet

Tip1 DM - Epidemiyoloji
Tip1 DM

Ülke

Yıllık insidans

Çin

0.1/100 000

Ukrayna

1 / 100 000

İsrail

6 / 100 000

Kuveyt

18/ 100 000

Macaristan

11/ 100 000

Finlandiya

36.5/100 000

• Ülkeler arası farklılıklar vardır
• Aynı toplulukta bölgelere göre etnik
farklılık göstermektedir
•Sıklık yaş ilerledikçe artar
• 5-7 yaş ve pubertede pik yapıyor
• Mevsimsel farklılıklar var
• Kış ve sonbaharda sık

T2DM

T2DM
1970

1970

1980

1990

2000

1980

T2DM
erişkinlere
özgü

Çocuk ve adölesanlar için
T2DM bir sorun olarak
gündeme geldi

1990

2000

Son 25 yılda çocukluk yaş
grubunda T2DM sayısının
dikkat çekici şekilde artması
çocuklarda görülen diyabetin
oranları hakkındaki
bilgilerimizin değişimine
neden oldu

Gungor N, Arslanian S et al. Endocrinol Metab Clinics North Am, 2005;52:1579
Dabelea D et al. Endocrinol and Metab Clinics North Am, 1999;28:709
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Yüksek riskli obez çocuk ve adölesanlar

Çocuk ve adölesanlarda
T2DM için risk faktörleri

 Tip 2 DM ve metabolik sendrom

aile öyküsü olanlar
 Bazı etnik gruplar

Genetik
faktörler

Çevresel
faktörler

Irk/etnik
özellikler

 İnsülin rezistansına eşlik edebilecek

İnsülin rezistansı
fenotipi

bulgular varsa
 10 yaştan sonra ve

Obezite

Aile öyküsü

Hareketsiz
yaşam şekli

Zenciler

 her 2 yılda bir

Puberte , PCOS

Meksikalılar

AN, IUGR

Kızılderililer

Hipertansiyon
Akantozis nigrikans
Dislipidemi
PCOS

OGTT

•CONSENSUS STATEMENT: Childhood Obesity
JCEM, 2005;90(3):1871
•AAP
•ADA
Pediatrics, 2003;112:328

MODY-Maturity Onset Diabetes of Young

Ülkemizde obez çocuk ve adölesanlarda
metabolik sendrom ve T2DM sıklığı

•

• Genetik ve klinik
özellikleri heterojen bir
grubu içerir

 Hacettepe Üniversitesi (n: 352)
İnsülin rezistansı

: % 61

Dislipidemi
Hipertansiyon
Bozulmuş glukoz toleransı

: % 47,2
: % 22,2
: % 9,1

Tip 2 DM

: % 2,5
METABOLİK SENDROM
3 kriter
4 kriter

• Tanı esnasında T1DM
ve T2DM ile karışır
• Genellikle <25 yaş
iken tanı alır

% 31,5
% 10,2

Sen Y, Kandemir N, Alikasifoglu A, Gonc , Ozon A. Prevalence and risk factors of
metabolic syndrome in obese children and adolescents: the role of the severity of
obesity. Eur J Pediatr. 2008 Oct;167(10):1183-9.

β-hücresi & MODYilişkili proteinler

MODY tipi diyabetin sınıflaması

MODY tipi diyabetin sınıflaması

MODY1 (HNF4A)

MODY2 (GCK)

MODY2 (GCK)
MODY3 (HNF1A)
MODY4 (IPFI)

MODY3 (HNF1A)
MODY1 (HNF4A)
MODY4 (IPFI)

MODY5 (HNF1B)
MODY6 (NEUROD1)
MODY7 (KLF11)

MODY5 (HNF1B)
MODY6 (NEUROD1)
MODY7 (KLF11)

MODY8 (CEL)
MODY9 (PAX4)
MODY10 (INS)
MODY11 (BLK)
MODY12 (ABCC)

MODY8 (CEL)
MODY9 (PAX4)
MODY10 (INS)
MODY11 (BLK)
MODY12 (ABCC)

β-hücresi & MODY- ilişkili
proteinler
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EN SIK FORMLAR

NADİR FORMLAR

Çocuklarda görülen diyabetin özellikleri
Tip1

Tip2

MODY

Başlangıç yaşı

Tüm yaşlarda

Pubertal

Pubertal

Irk veya etnik grup

Tüm (Asyalılarda
seyrek)

Zenci, İspanyol
kökenli ve
kızılderililerde

Beyaz

Başlangıç

Akut, ciddi

Sinsi

Sinsi

Adacık antikoru

(+)

(-)

(-)

İnsülin sekresyonu

Çok düşük

Değişken

Düşük

Ketozis, ketoasidoz

Yaklaşık %40

Nadir

Nadir

Obezite

Populasyondaki

> %90

Stres hiperglisemisi
Strese neuroendokrin
sistemin bir yanıtı olarak
ortaya çıkar

Sempatoadrenal sistem

HHA

Sık değil

oranda
Tüm diyabet nedenleri
içindeki oranı

% 90

< % 10

1. derece akrabalarda oran

% 2-4

% 80

Kalıtım şekli

Nonmendelian,

Nonmendelian,

genellikle sporadik

kuvvetli aile öyküsü

< % 1-3

Kortizol 

% 90

Katekolaminler 

Otozomal
dominant

Stres hiperglisemisi
Endojen faktörler
Kortizol artışı
Katekolaminlerin artışı

+

Sitokinlerin artışı

+

En sık nedenleri

Ekzojen faktörler

 Febril konvülsiyon
 Travma

 İlaçlar

 Yanık

 TPN, IV sıvılar

 Solunum sistemi

İnsüline karşıt
hormonlarda artış

-”18912-**95321”

 Enfeksiyonlar

 Diğer (diyaliz vs)

 Sepsis

Glukoneogenez artar

Acta Pediatrica, 2001;90;618

Acta Pediatrica, 2001;90;618
J Diabetes Sci & Technology,
2012

Glikojen yapımı azalır
Glukoz kullanımında azalma

Çocuk Acil Servisine başvuruların % 5 inde
Yoğun Bakım Servislerinde % 25

HİPERGLİSEMİ

May Ng S, Acta Pediatrica, 2014

Stres hiperglisemisi

Hiperglisemisi olan olguda
ayırıcı tanısı

Hafif < 300 mg/dl

Ağır > 300 mg/dl

1-2 gün

Uzun süreli
Kritik hastalarda
İnsülin tedavisi gerektirir

Pre-diyabet dönemi ?
Aşikar diyabet gelişimi ?

T1DM ?
T2DM ?
MODY ?
Stres ?
İlaca bağlı?
Diğer nadir diyabet
tipleri?
…

Ayırıcı tanı
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Öykü ve fizik muayene bulgularından
elde edilecek ipuçları

Hiperglisemili Çocuğun Klinik Presentasyonu

FİZİK MUAYENE

ÖYKÜ

 Genel durum

 Semptomların

HAFİF

başlangıcından
itibaren geçen süre

AĞIR

 Bilinç değişikliği
 Asidotik solunum

 Ailede obez bireylerin

 Hidrasyon

varlığı

•Poliüri
•Polidipsi
•Noktüri
•Kilo kaybı
•Ağız kuruluğu
•Ketonüri veya
ketoasidozis

Rastlantısal

 Obezite varlığı

 DM tanılı bireylerin

 Dismorfik bulgular

tedaviler
 Stres faktörü
 Ek hastalık

 Akantozis nigrikans

 İlaç kullanımı

Glukoz düzeyini değerlendirirken
örneğin alındığı koşullar önemli
 Açlık

 Kan basıncı

 Ailede DM tanılı bireyler

Rastgele alınan örnekte plazma glukozu 200 mg/dl’nin üzerinde

Diabetes Mellitus

İlaçlara bağlı

- herhangi bir zamanda

Stres ilişkili

 Tüketilen öğünden ne kadar sonra alındığı
 İntravenöz sıvı alıp-almadığı

Sekonder

 Glukoz konsantrasyonunu etkileyen

Tip 1 DM
KF
Talassemi
Genetik

ilaç kullanıp-kullanmadığı
 Enfeksiyon
 Kistik fibrozis, talassemi gibi kronik sistemik
hastalıkların varlığı

Osmotik
semptomlar
DKA

Practical Algorithms in
Pediatric Endocrinology, 1999

Rastgele alınan örnekte plazma glukozu 200 mg/dl’nin üzerinde

Diabetes Mellitus

İlaçlara bağlı

T1DM ?
T2DM ?
MODY ?

Stres ilişkili

Tip 2 DM

Obezite +
Aile öyküsü

MODY

Obezite –
Aile öyküsü
< 25 yaş

OGTT, HbA1c, otoantikorlar
İnsülin ve c-peptid düzeyleri

Tip 1 DM tanısı almış bir
çocukta bu tanıdan ne
zaman şüphelenilmelidir?

 6 aylıkten önce tanı aldıysa
 Ebeveynlerden biri ve diğer birinci derece

Sekonder
Tip 1 DM
KF
Talassemi
Genetik

Tip 2 DM

akrabalarda diyabet öyküsü varsa

MODY

 Tanı esnasında otoantikor sonuçları negatifse
 Tanıdan 5 yıl sonra β-hücre fonksiyonları

OGTT, HbA1c, otoantikorlar,insülin ve c-peptid
IGF veya Diyabet
HbA1c 
Keton (-)
İnsülin ve c-peptid 
Otoantikorlar (-)

korunuyorsa : - Düşük doz insülin ihtiyacı
- c-peptidin ölçülebilir olması

IGF veya Diyabet
HbA1c 
İnsülin ve c-peptid 
Otoantikorlar (-)

ISPAD Clinical Practise Consensus Guidelines
Pediatric Diabetes. 2014;15:47-64.
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T1DM ?
T2DM ?
MODY ?

SONUÇ

Tip 2 DM tanısı almış bir
çocukta bu tanıdan ne
zaman şüphelenilmelidir?



Hiperglisemili olgu

 Yakın glukoz izlemi

Diyabet ?
Diyabetin ayırıcı tanısı

ve ek tetkikler ile

 Ciddi obezitenin olmaması

Farklı diyabet formları

 Akantozis nigrikans ve/veya metabolik sendrom

kriterlerinin olmaması

Etyolojiye göre tedavi

 PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ

 Etnik özellikler

BÖLÜMLERİNDE İZLEM

 Olgunun obez olmamasına rağmen ailede

 Diyabet ekibi ile işbirliği sağlanarak

otozomal dominant kalıtılan kuvvetli diyabet
öyküsü olması

 Metabolik kontrolün sağlanması
 Komplikasyonların önlenmesi

ISPAD Clinical Practise Consensus Guidelines 2014
Pediatric Diabetes. 2014;15:47-64.
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DİYABET İZLEMİ
Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
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AMAÇ

DİYABET İZLEMİ

Diyabetli çocuk ve adölesanların izleminde amaç
yüksek hayat kalitesi ile normal büyüme ve
gelişmeyi sağlamak, diyabetin akut ve kronik
komplikasyonlarını önlemektir
Bu amaca ulaşmak için diyabetli olguların ve
ailelerin merkezde bulunduğu bir yaklaşımla
diyabet ekibi beraber çalışmalıdır.

Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Dr. AYFER ALİKAŞİFOĞLU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Bahar Okulu 16.04.2016 Antalya

TİP 1 DİYABET TEDAVİ PLANI

TİP 1 DİYABET İZLEMİ
Diyabet Ekibi
Aile
Endokrinoji
Diyabet

uzmanı

hemşiresi

Dr.
AYFER ALİKAŞİFOĞLU
Beslenme
uzmanı
Psikolog
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal

hizmet uzmanı

Glisemik kontrol ne sağlar?

Glisemik kontrol nasıl sağlanır
1.

Glisemik hedeflere ulaşmayı

2. Bazal ve özellikle bolus insülin ihtiyacındaki

Kişiselleştirilmiş beslenme planı ve yaşam şekline
uygun insülin ihtiyacının belirlenmesinden sonra
yeterli sıklıkta ve doğru glukoz ölçümü ile sağlanır
Bu amaçla

değişikliklere hemen müdahale edebilmeyi
3. Hipoglisemi, DKA, mikrovasküler ve
makrovasküler hastalık riskini azaltmayı
4. Hiperglisemi ve hipogliseminin kognitif
fonksiyonlar üzerindeki etkisini azaltmayı
sağlar

 Günlük glukoz ölçümleri ve kaydetme

 Periyodik olarak genel glisemik kontrolün

değerlendirilmesi gerekir
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Diyabetli Olgularda Glisemik Kontrol
Diyabetli olguların glukozunun normal değerlere ne
kadar yakın ya da uzak olduğunu tanımlar.
“İyi glukoz kontrolü” diyabetlinin kan şekerinin
diyabetli olmayan bireylerin glukoz değerlerine
oldukça yakın olduğunu ifade eder.
“Kötü glukoz kontrolü” olan diyabetlide kan şekeri
değerleri ise diyabeti olmayanların şeker değerlerine
göre oldukça yüksektir.

Glisemik kontrolü belirleyen en önemli
yöntem evde kan şekeri izlemi olup
hipoglisemi ve hipergliseminin
saptanmasını, düzeltilmesini ve
önlenmesini sağlar!

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2013

Evde glukoz ölçümü nasıl olmalıdır?

Minimum ve maksimum ölçüm sıklığı

Tip 1 diyabeti olan bireylerin genel olarak günde en az 4 -6 defa glukoz
ölçümü önerilir:
 kahvaltıdan önce
 öğle yemeğinden önce
 akşam yemeğinden önce

Kahvaltı

Öğlen

Akşam

Yatmadan

mutlaka ölçüm
yapılmalıdır

 gece yatmadan önce

08

12

16

18

23

05

08

Gerekli durumlarda ek ölçümler yapılmalıdır. Bu durumlar:

Maksimum

 ana öğünlerden 2 saat sonra yani tokluk şeker ölçümleri

kötü kontrol için

 hipoglisemi veya hiperglisemi bulgularının olması halinde kan şekeri ölçümü
 gece 03-06 saatleri arasındaki ölçümler

Minimum
İyi kontrol için

 enfeksiyonlar sırasında
 egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonra
 insülin dozlarında değişiklik yapıldı ise doz değişikliğinin etkisini kontrol

Açlık

etmek için

Erken postprandiyal

Geç
postprandiyal

Postabzorbtif

Glisemik kontrol hedefleri

Bilgisayar
destekli
analizler
Ölçüm
sonuçlarının
kayıt
edilmesi

ISPAD

Manuel veya digital destekli kayıt sistemleri

Glukoz
Yemek öncesi

70-145 mg/dl

Yemek sonrası

90-180 mg/dl

Yatarken

120-180 mg/dl

Gece

80-162 mg/dl

HbA1c

<% 7.5

Pediatr Diabetes 2014: 15 (Suppl 20): 102
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Hastanede kontrol sıklığı

Glisemik kontrol hedefleri - ADA
<6 yaş
HbA1c

% 7.5-8.5

8-12 yaş

13-18 yaş

<% 8.0

% 6.5-7.0

 Taburcu olduktan sonra 1-2 haftada bir
 Stabilizasyonu sağlandıktan sonra 3 ayda bir
 Akut metabolik komplikasyon veya diyabet

kontrolünü bozan herhangi bir presipitan neden
varsa

Glukoz
Öğün öncesi

100-180 mg/dl

70-145 mg/dl

80-120 mg/dl
< 150 mg/dl

Postprandiyal

-

90-180 mg/dl

Yatarken

110-200 mg/dl

120-180 mg/dl

Gece

110-200 mg/dl

80-162 mg/dl

Hastane kontrolünde evdeki takip
hakkında ayrıntılı öykü alınmalı ailenin
pratik uygulamaları hakkında bilgi
edinilmelidir

90-130 mg/dl

Diabetes Care 2014;37:2034
Diabetes Care 2005;28:186

HbA1c
Canadian Diabetes Association

0-6 yaş
6-12 yaş
Adölesan

Diyabete ait semptomlar, beslenme detayları, evde
glukoz ölçüm sonuçları, hipoglisemi ve hiperglisemi
sıklığı, bu durumlarda yapılan müdahaleler, hastalık,
egzersiz, seyehatteki durumlar, ……….

< % 8.0
≤ % 7.5
≤ % 7.0

Fizik Muayene

Laboratuvar değerlendirme

Yılda en az 2 kere sistemik muayene yapılmalıdır
• Boy ve vücut ağırlığı ölçümü
• Kan basıncı ölçümü
• Lipoatrofi ve lipohipertrofi incelemesi
• Tiroid bezi değerlendirilmesi
• Puberte değerlendirilmesi
• Eklem kısıtlılığı ve nöropati açısından
ekstremite muayenesi

• Her 3 ayda bir HbA1c
• Tam idrar tetkiki
• 10 yaş üzerinde ve 5 yıldan uzun süreli

diyabetlilerde mikrovasküler ve makrovasküler
komplikasyonlar açısından değerlendirme
• Otoimmun tiroidit açısından 1-2 yılda bir tiroid
fonksiyon testleri ve antikorları
• Tanı anında ve sonrasında yılda bir çölyak
hastalığı taraması

Diyabetik Nefropati

Diyabetik Retinopati

Genel öneri
 İyi glukoz
kontrolü
 KB kontrolü

Genel öneri

Tarama
 Diyabet süresi ≥ 5 yıl
 > 10 yaş, puberte başlangıcından
itibaren yılda bir
 Üriner albümin ekskresyonu

 İyi glukoz kontrolü
 KB kontrolü

< 30

< 20

Mikroalbuminüri

30-300

20-200

Makroalbuminüri

> 300

> 200

 Diyabet süresi ≥ 5 yıl
 Oftalmoskopi yılda bir

Diyabetik Nöropati
Genel öneri

24 saatlik idrarda
mg/gün
mcg/dk
Normoalbuminüri

Tarama

 İyi glukoz kontrolü
 KB kontrolü

Tarama ??
Öykü ve fizik muayene
bulgularına göre

Makrovasküler hastalık
Genel öneri

Tarama

 İyi glukoz kontrolü

• 10 yaş, puberte başlangıcından itibaren 5

 KB kontrolü

yılda bir lipid profili

• Dislipidemi CVH aile öyküsü varsa 2

yaştan itibaren
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TİP 2 DİYABET İZLEMİ

Dr. AYFER ALİKAŞİFOĞLU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Tip 2 DM izleminde hedef

Komorbidite ve komplikasyonlar
Tip 2 DM’a ait komorbiditeler tanı sırasında sıklıkla
görülmekte, uzun dönem komplikasyonlar ise gerek
tanıda gerekse erken dönemde ortaya çıkmaktadır.

1. Normale yakın kan şekeri kontrolü

AKŞ < 126 mg/dl

HbA1c < % 7

Obezite, hipertansiyon, dislipidemi, hepatosteatoz
açısından olguları yakın izlemek; bu olgularda
diyabetin kronik komplikasyonlarının (nefropati,
retinopati, nöropati) takibini her yıl yapmak
gerekir.

2. Vücut ağırlığı kontrolü
3. Hiperglisemi semptomlarının önlenmesi
4. Eşlik eden durumların kontrolü



Hipertansiyon
Dislipidemi

Adölesan yaş grubunda obez diyabetik
hastada klinik yaklaşım
Asemptomatik
HbA1c < %9
Asidoz yok

Semptomatik
HbA1c > %9
Asidoz yok

Metformin
Beslenme planı

Bazal insülin
Metformin
Beslenme planı

Komplikasyonların Tedavisi
Hipertansiyon

Semptomatik
Asidoz var

 Yaş ve cinse özgü

normal değerler
kullanılmalı
HT > 95 pc

Tip 1 DM gibi
insülin tedavisi

Diyabet otoantikorları
Pozitif

Negatif

Metformin

Glukoz kontrolünden sonra
insülin alıyorsa kesilir

HbA1c > %7 ise
bazal insülin ekle

HbA1c < %7
Metforminle devam
HbA1c < %7
Aynı tedaviye devam

Vücut ağırlığı kontrolü
• Fizik aktivite 
• Beslenme planı
ACE inhibitörleri
Angiotensin reseptor blokerleri
Kalsiyum kanal blokerleri
Β-blokerler
Diüretikler

MDI
Eğitim

HbA1c > %7
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Komplikasyonların Tedavisi
Dislipidemi
Adölesanlarda önerilen hedef lipid değerleri
Hedefler
LDL

<100 mg/dl

HDL

> 35 mg/dl

TG

< 150 mg/dl

Farmakolojik Tedavi
LDL

≥ 160 mg/dl

TG

> 1000 mg/dl
ADA, Diabetes Care 2003;26(7):2195
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İNSULİN İNFÜZYON POMPA
TEDAVİSİ

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

İnsülin İnfüzyon Pompa
Tip 1 DM
Tedavisi



1990-1999 DIAMOND çalışması % 2,8
Tüm dünyada % 2-5 oranında artmakta






Optimal metabolik kontrolü sağlamak

0-4Özellikle
yaş % 5,4 süt çocuklarında;
5-9Yeme
yaş % 4,3
sorunları
10-14 yaş % 2,9

Tekrarlayan hipoglisemi ataklarını önlemek
(özellikle kalıcı olarak kognitif fonksiyonların
bozulacağı küçük yaşlarda)

Fiziksel aktivite belirsizliği
Tedavide;
 Yoğun
insülin tedavisi
metabolikbelirtememe
kontrolü düzeltir ve
Hipoglisemi
bulgularını
mikrovasküler komp riskini azaltır
Çok düşük doz insülin ihtiyacı


Prepubertal dönemde kötü metabolik kontrol daha erken
dönemde komplikasyonların gelişmesine katkıda
bulunmaktadır

CSII is Safe and Beneficial in Paediatric Patients
with Diabetes “ISPAD 2014”

İnsülin İnfüzyon Pompa Tedavisi

Paediatric consensus statement:


“CSII is the most physiological method
of insulin delivery currently available”





Daha esnek
Programlanabilen insülin infüzyonu
Farklı insülin bolus yöntemleri
Bilgisayar programı ile daha yakın
monitorizasyon

Problemlerin farkedilmesi ve doz
ayarlanmasının düzenlenmesi sağlanır

Phillip M, et al. Diabetes Care. 2007;30:1653-1662.
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Pompa Tedavisi Endikasyonları
Alman Çalışma Grubu Tedavi
Hedefleri

Pompa Tedavisi Endikasyonları
2007 ‘AACE Guidelines’
Tip 1 Diabetes Mellitus

İngiltere-’NİCE Guidelines’

‘Lawson Wilkins Pediatric Endocrine
Society’

Rodbard HW, Endocrine Practice 2007;13(suppl 1):1-68

Türkiye’de İnsülin Pompaları

Pompanın Dezavantajları



DANA







Paradigm veo

Paradigm 512/712

Ücret
Ağırlık artışı
DKA
Devamlı olarak kablo aracılığı ile bir alete bağlı
olma
Eğitim almak için geçen süre (Bir gün - yatış ??)
Çok fazla KŞ ölçümü

Paradigm 522/722 real
time

515/715
İnsülin Pompası

İNSÜLİN POMPASI MODELLERİ

Paradigm 515 / 715

Paradigm 554 / 754

İnsülin Pompası

Paradigm Veo Sistem

515 -150 ünite
715 - 300 ünite

Sürekli Kan Şekeri Ölçüm
Sistemine Sahip İnsülin Pompası
©2004 Medtronic MiniMed 9197228-011 10/04
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Pompa Tedavisi ve İnsülin
BAZAL
 Öncede programlanabilir
 Hızlı etkili insülin ile sürekli
subkutan insülin akışı
 Değişken metabolik
ihtiyaçlara uygun

İNSÜLİN DOZ AYARLAMASI

BOLUS




Yemek Bolusu
Yemekte alınan karb’a
uygun insülin
Düzeltme bolusu
Yüksek KŞ için

6
5
4

Bazal oran

3

Yemek
Bolusu

2
1

12 am

12 pm

12 am

Bazal Oran
•

•

Bazal Hız Ayarlanması

•

Bu özellik sürekli gece ve gündüz boyunca insülin
salınımı ayarlanmasında kullanılır.
Bazal insülin KŞ seviyesini besin alınmayan zamanlarda
korumakla görevlidir (yemek araları ve gece)
48 bazal oran vardır, her 30 dakika için farklı oran
ayarlanabilir.

Uzun Etkili İnsülin (Lantus-Levemir)
Kullananlarda

Uzun Etkili İnsülin (Lantus-Levemir)
Kullananlarda

Örn:



HbA1c % 6-7 arası ise total doz %30 azaltılır,



HbA1c % 7-8 arası ise total doz %20 azaltılır,

-



HbA1c % 8-9 arası ise total doz %10 azaltılır,

-



Kalan dozun % 40’ ı bazal doz olarak ayarlanır ve

-

18 ünite lantus
HbA1c: %6,5
5+6+4 ünite aspart
Toplam doz : 33 ünite insülin
% 30 azaltma dozu = 9,9 ünite
Kullanılacak doz = 33-9,9=23,1

% 40 bazal yaklaşık 10 ünite / 24 saat

24’ e bölerek saatlik infüzyon hızı hesaplanır
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Bazal Zaman Ayarları





Bazal Oran Değişiklikleri Nasıl Yapılmalı ?

Gün 8 bölüme ayırılır
3’er saat ara ile eşit
bazal hız girilir
Örn 10 ünite /24 saat
ise
10/24=0,41ünite/saat

2. gün

Bazal
hız

Bazal hız
Değişiklik

Değ
sonrası KŞ

Bazal Değ

Sabah
AKŞ

07

300 mg/dl

300 mg/dl

0,35

Gece

22

125 mg/dl

80 mg/dl

0,8

0,75

95 mg/dl

0,70

24

50 mg/dl

65 mg/dl

0,95

0,90

90 mg/dl

0,85

03

40 mg/dl

50 mg/dl

0,55

0,55

80 mg/dl

0,55

05

200 mg/dl

180 mg/dl

0,75

180 mg/dl

Bolus Tipleri

Bolus İnsülin: Ana-Ara Öğün



1. gün

Kişinin toplam
düzeltme
bolusu
günlük insülin
Öğle AKŞ 12
120 mg/dl
120 mg/dl
0,4
dozunun
% 8 inden90fazla
ise 0,25
bazal hızlar gözden
Akşam
18
155 mg/dl
mg/dl
AKŞ geçirilmelidir. (Walsh and Roberts 2006)

• AKŞ ve TKŞ ile bazal hız değişiklikleri
yapılarak hedef kan şekerlerine
ulaşılmaya çalışılır
• Ayarlanamıyorsa öğün atlanarak (aç
bırakarak) düzenlenir



Saat

Besin tüketiminden sonra kan şekerini hedef
değerlere düşürebilmek için gerekli insülin miktarı

Normal-

hepsi bir seferde

Yayma bolus

zaman içinde yavaş yavaş

İkili Bolus
bir porsiyon hemen ardından kalan
kısmı zaman içinde

Gerekli insülin miktarı I/K ile hesaplanır

BOLUS TİPLERİ


NORMAL BOLUS- Örnek

Normal bolus

2 köfte büyüklüğünde ızgara yağsız
dana biftek- garnitürlü- 0 gram
4 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı30 gram
1 kase yoğurt (200 gram)- 10 gram
Salata
1 büyük boy mandalina- 15 gram
toplam 55 gram
karbonhidrat

İnsülin 1-2 dakika içinde infüze edilir
 Karbonhidrattan zengin
 Yağ ve protein içeriği fazla olmayan
besinler için uygun


Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun hazırlanan
öğün için

NORMAL BOLUS

İ/K=20
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2,75 ünite

YÜKSEK YAĞ İÇEREN BESİNLER KAN
ŞEKERİNİ NASIL ETKİLER?

karbonhidrat



Şeker alkolleri

yağ



Tüketim sonrası mide boşalması gecikir ve kan
şekeri yavaş yükselir
Bolus sonrası insülin seviyesi hızla yükselir

protein

Karbonhidrat…. Hızlı sindirilir, total emilim/ %100 glikoza dönüşür
Şeker alkolleri.. Kısmen sindirilir, %50 si glikoz olarak emilir

ERKEN DÖNEMDE HİPO
GEÇ DÖNEMDE HİPERGLİSEMİ

Protein…………… yavaş sindirilir, ~%40 ı glikoza dönüşür (diyette karbonhidrat yokluğunda)
Yağ …………………. Yavaş sindirilir, <%20 ı glikoza dönüşür

BOLUS TİPLERİ

Yayma
bolus

İnsülin 30 dakika ile 8 saat arasında
seçilen sürede sabit hızda infüze edilir
 Yağ ve proteinden zengin besinler
 Brunch, yıl sonu yemeği, kokteyl, ziyafet
gibi öğünün uzun sürede tüketileceği
durumlar için uygun
 İnfüzyon süresi öngörülen öğün süresine
göre


NE YAPMALI???

YAYMA BOLUS- Örnek

Örnek

3 saat sürecek okul pikniğinde
karışık mangal

Yayma Bolus

Yemekte alacağı karbonhidrat 40 gr
KŞ: 200
 IK: 10, IF: 50


kuzu pirzola



tavuk kanat
2 SB ayran
1 lavaş ekmek
toplam 40 gram karbonhidrat
yağ
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İKİLİ BOLUS- Örnek

İkili Bolus

•

Normal bolusu ve takip eden Yayma Bolus

•

Karbonhidrat, protein ve yağ içeriği yüksek besinler

•
•

Doğum günü partisi

İnsülinin %50-70’i normal bolus kalan istenen sürede kare
dalga bolusu olarak sabit hızda infüze edilir

1 bardak portakal suyu
1 dilim kremalı pasta
4 adet sigara böreği
1 yemek kaşığı dolusu rus salatası
toplam 75 gram karbonhidrat
yağ

İ/K= 15
5 ünite x%70

Bu özellik hızlı emilen edilen besinler ile emilimi uzun
süren besinleri karışık olarak yediğimizde (pizza gibi)

3,5 ünite

normal bolus

(karbonhidratlar için)

5 ünite x %30

İkili bolus

1.5 ünite kare bolus (yağlar için)
4-6 saatte

Super Bolus

Tanımlanan besinler ilk kez tüketilecekse;

kinetik

saatlik kan şekeri ölçümü
 Kan şekerinin ne zaman düştüğü ve yükseldiği


Super Bolus
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Pompa ve Egzersiz

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

Egzersiz Fizyolojisi

Egzersiz Etkileri






Diyabeti olmayan
kişi
Kasta kan akımında
artış İnsulin aracı
olmayan glukoz
geçişinde artma

Ağırlık kontrolü
Azalmış KVH riski
Yaşam kalitesinde artış

Kasta kan akımında
artış İnsulin aracı
olmayan glukoz
geçişinde artma

DM profesyonel spor dalı seçimini engellememeli
!!!

Normal glukoz

Egzersiz Yanıtını Etkileyen Faktörler


İnsulin uygulaması
sonrası iyi kontrollu DM

Egzersiz Yanıtını Etkileyen Faktörler

Süre ve yoğunluk


30 dk > tüm egzersiz ek önlem



Takım sporları veya çocuk oyunları;



Egzersiz Tipi




Hipoglisemi

tekrarlayan yoğun aktiviteler ancak arasında hafifleme ve dinlenme
süresi (+)
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kısa ve yüksek yoğunluk;
 ağırlık kaldırma,sprint,zıplama KŞ ↑ (30-60 dk)
sonrasında hipo

Egzersiz Yanıtını Etkileyen Faktörler


İnsülin zamanlaması ve Tipi



Besin Tipi ve Zamanlaması



Bilinen bir zamanda ve uzun süreli spor; Futbol – basketbol karşılaşması
gibi



Hızlı etkili insülin anologları 40-90 dk sonra hipoglisemi

3-4 saat önce karb, protein ve yağ içeren gıda
1 saat öncesinden 1-2 gr /kg basit Karb
 Kısa süreli bir egzersiz için ek karb alınacaksa sıvı
şekilde hızlı emilen karb (% 6 basit şeker içeren içecek)
 Eğer insülin doz azaltılması yapılmadıysa kullanılacak
glukoza karşılık gelecek karb alınmalı 1-1,5 g/kg karb



Vücut tarafından İnsülin duyarlılığı; egzersiz ile
uzun süre artmış olacağından hipoglisemi
riskini azaltmak amaçlı egzersiz sonrası ilk 1-2
saat karb depoları dolu olmalı



Uzun süreli düşük yoğunluk egzersizleri
(bisiklet, jogging, yüzme) öncesinde, sırasında
ve sonrasında karb tüketimi




Egzersizi Etkileyen Faktörler


Egzersiz ve Hipogliseminin Önlenmesi

Kas Kitlesi



Egzersiz sırasında hipo: hızlı etkili karb



50-70 mg/dl KŞ yükseltmek için 0,3 g/kg karb



Geç Hipoglisemi

Ne kadar fazla kas kullanılırsa hipoglisemi riski fazla




Ağırlık bindiren egzersizler daha fazla enerji
Kondisyon ve yapılan spora olan ilgi önemli
İnsülin enjeksiyon öncesi sabah yapılan egzersiz
insülin düzeyi düşük olması nedeni ile
hipoglisemiye neden olmayabilir

Artmış insülin duyarlılığı ve karaciğer ve kas glikojen
depolarının yetersizliği
 Egzersiz kas dokusuna glukoz girişini 16 saate kadar
arttırır.
 CGM sistemleri post egzersiz hipogliseminin izleminde
yardımcı


Egzersiz ve Hipogliseminin
Önlenmesi

Ağırlık
Aktivite
Basketbol
Bisiklet

Bazı egzersizler için pompa 90 dk önce kapatılmalı
(bazal insülinin etkisini azaltabilmek için)
egzersiz sonrası 1-2 saat kapalı

Koşu

Bu durumlarda post egzersiz hiperglisemi gelişirse
% 50 düzeltme yapılmalı.

Futbol
Yüzme 30 dk serbest stil

Pompada ikinci seçenek 90 dk öncesinden egzersiz sonuna
kadar % 50 geçici hız
Pompa çıkarılsa bile saatler sonra hipo gelişebilir

Tenis
Yürüyüş
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İnsülin Ayarlaması

Sonuç Olarak




Gün boyu egzersiz veya kamp gibi olaylarda pompa
bazal düzeyleri % 30-50 azaltılmalı







Egzersiz sırasında ve sonrasında gelişebilecek
hipoglisemiyi önlemek için ne zaman ve ne kadar
karbonhidrat tüketileceği tam belirlenmemiştir.
Bazal insülin azaltılması ve
Düşük glisemik indeksli gıdaların bolus yapılmadan
verilmesi
Egzersiz sonrası bolus dozlarının azaltılması
Gece hipoglisemisinin önlenmesi için
Kompleks karb, yağ ve protein içeren ara öğün

İzlem

Keton


ÇÖZÜM ??

Keton (+)→egzersiz 



Ne Kadar Karb Alınmalı
İnsülin Azaltılmadığı Dönemde



KŞ ölçümü; önce, sırasında ve sonrasında
Zamanlama, süre egzersiz yoğunluğu not olarak
alınmalı
Egzersiz sonrası ve yatmadan önce KŞ ölçümü (<
125 mg/dl olmamalı)

0,5-1,5 g/kg karb
(hızlı etkili spor içecekleri- POWER RADE % 6 karb)


Karb-Yağ-Protein


Dr. Damla Gökşen

Karbonhidrat-YağProtein Sayımı

30 gr karb içeren yemeğe, 35 gr yağ eklenmesi;
glisemik yükselmeyi 90 dk ya kadar azaltırken, 3 saat
sonrasında başlayan ve 5. saatte yaklşık 36-54 mg/dl
kan şekeri yükselmesi (+)
Smart CE, Evans M, O’Coyaklaşık 5 saat süren nnell SM, et al. Both dietary protein and fat increase postprandial glucose
excursions in children with type 1 diabe- tes, and the effect is additive. Diabetes Care. 2013;36(12):3897–902.



Insulin klamp çalışmasında 50 gr yağ içeren yemek
ile ek insülin eklenmesine rağmen 5 saat süren KŞ
yüksekliği (+)
Wolpert HA, Atakov-Castillo A, Smith SA, et al. Dietary fat acutely increases glucose concentrations and insulin
requirements in pa- tients with type 1 diabetes: implications for carbohydrate-based bolus dose calculation and
intensive diabetes management. Diabetes Care. 2013;36(4):810–6.
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Karb-Yağ-Protein

Karb-Yağ-Protein



Yemeğe 30 gr yağ eklenmesi 5.ssatte kan şekerini
32 mg/dl yükseltirken, benzer şekilde aynı yemeğe
42 gr protein eklenmesi , KŞ’ni 5. saatte 43 mg/dl
arttırmış.



Protein ve yağ yemeğe birlikte eklendiğinde KŞ de
yükselme 98 mg/dl



70 gr protein içeren bir yemeğe 82 gr protein 33 gr
yağ eklendiğinde, 12 saatte kan şekerinde % 40
artış (+)



En önemli değişiklik 4 – 12 saat arasında
gözlenirken pik 6. saatte (+).

Neu A, Behret F, Braun R et al. Higher glucose concentrations following protein- and fat-rich meals—the Tuebingen

Smart CE, Evans M, O’Connell SM, et al. Both dietary protein and fat increase postprandial glucose excursions in

Grill Study: a pilot study in adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2014.

children with type 1 diabe- tes, and the effect is additive. Diabetes Care. 2013;36(12):3897–902.

Karb-Yağ-Protein

Pankowska et al.



Düşük protein/yağ içeren besin tüketildiğinde; pik
kan şekeri yükselmesi 1. saatte ve 3. saatte
normoglisemi (+)



Yağ ve protein aynı besine eklendiğinde; pik kan
şekeri oluşumu 30 dk gecikmekte ve 3 saat
boyunca KŞ yüksek kalmakta (+)



10 gr karb için gereken insülin miktarı = 100 kcal
yağ/protein



Ancak postprandial hipoglisemi (+)

Garcia-Lopez JM, Gonzalez-Rodriguez M, Pazos-Couselo M, et al. Should the amounts of fat and protein be taken into consideration
to calculate the lunch prandial insulin bolus? Results from a random- ized crossover trial. Diabetes Technol Ther. 2013;15(2):166–
71.

Algoritma
Test yemeği
İçerik
Yükseky
ağlı
diyet

Besin öğesi içeriği

Döner 80 g
Pide 112 g
Tereyağı 37 g
Sos 32 g
Yoğurt 125 g
Sivri biber 20 g
Domates 35 g

Glukoz mg/dL

Düşük
yağlı
diyet

80 g karbonhidrat
70.2 g yağ

Karbonhidrat ünitesi
(KÜ) ve
Yağ-Protein ünitesi
(YPÜ)

İnsülin/Karbon
hidrat
oranı

KÜ=80/İK oranı
YPÜ=7.7

Olgulara göre
farklılık +

İnsülin dozu

Normal
Karbonhidrat
miktarına göre

Yayma
Yağ+protein
miktarına göre

34.7 g protein

Köfte 10 g

Normal bolus
Karbonhidrat (g)/İK

Yayma Bolus
YPÜx(10/İK oranı)

Yağ Protein Ünitesi

Zaman (saat)

YPÜ= [Yağ(g)x9 kcal]+[Protein (g)x4 kcal]/100
Test yemeği için:
YPÜ= [70.2 g yağx9]+[34.7 g proteinx4]/100
= 7.7
Diabetes Care, 2013

Pankowska E, J Diabet Sci and Tech, 2010
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Yayma bolus süresi
YPÜ< 1
---Yayma yok
1≤YPÜ<2 ---3 saat
2≤YPÜ<3 ---4 saat
3≤YPÜ<4 ---5 saat
YPÜ≥4
---8 saat

Normal+Yayma bolus

Normal bolus
25 haziran akşam

Postprandial 3.saatte
başlayan hiperglisemi
toplam 11 saat devam
etti

3 temmuz akşam

2 temmuz akşam

26 haziran sabah

saat 18-06 arası
ort KŞ: 148,16±30,9 mg/dl
Saat 18-06 arası
ort KŞ: 255.3∓90 mg/dl

6.saatte hipoglisemi sınırına gelmesi
nedeni ile bazal insülin 30 dk süre ile
%50 azaltıldı ve normoglisemi
sağlandı.

Test yemeği

Test yemeği
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GERÇEK ZAMANLI GLUKOZ ÖLÇÜM
SİSTEMLERİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE
DİYABET DERNEĞİ
BAHAR OKULU
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Dr Damla GÖKŞEN

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

DEXCOM G4
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A.P.
12,5 yaş kız olgu
 4 yıldır Tip 1 DM
 Son 1 yıl ort HbA1c: % 8,8
 Toplam insülin dozu: 0,39 Ü/kg/g
 Bazal insülin 1 Ü/g
 Bolus insülin 16 Ü/g (% 94)
 Gece hipoglisemi olduğunu belirtiyor
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IK ??
Hipo-hiper

Yağlı gıda
hamburger tüketimi

15 yaş kız; 8 yıl Tip 1 DM
İns inf pompası (+)

Sürekli Kan Şekeri İzlem Cihazları
Diğer Sensörler



Retrospektif
(Profesyonel) Sistemler

Gerçek Zamanlı Sistemler
(Kişisel Sistemler)


Damla Gökşen
Glucowatch biographer (-)
CGMS, Medtronic
Minimed (-)
 iPro2: Profesyonel SGİS
 Free style libre pro
(ABBOTT 2016)
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Dexcom Sevenplus
Medtronic Guardian RT
 Minimed Paradigm Veo
 Free style librepro









Free Style Libre Pro (Abbott)



Sürekli Kan Şekeri İzlem Cihazları

14 günlük sensör verilerinin ortalamasını verir
Hasta tarafından kalibre edilmesine gerek
yoktur
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VEO SENSÖR Ayarlamaları
Dr. Damla Gökşen
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Dr. Damla Gökşen
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE
DİYABET DERNEĞİ
BAHAR OKULU

VEO SENSÖR Ayarlamaları
•
•
•

11-17 Nisan 2016

Düşük glukoz duraklatma
Beklenen glukoz alarmı
Oran alarmı

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

Düşük Glukoz
Duraklatma (Pompa 3. hafta)


Önceden belirlenmiş düzeye geldiğinde otomatik
olarak alarm çalar ve insülin infüzyonu durur.



Eğer hiçbir müdahale olmaz ise 2 saat sonra pompa
tekrar bazal insülin salgısını başlatır.



Eğer sensör glukoz değerinin düşük olduğunu tekrar
algılarsa 2 saat sonra tekrar insülin infüzyonunu
durdurur.

Düşük glukoz alarmı

Düşük glukoz duraklatma

Beklenen Alarm
(Pompa 4. hafta)
15 dk içinde sensör glukoz değeri 70 mg/dl olacak

KŞ:122 mg/dl
Alarm

250 mg/dl

70 mg/dl

30 dk içinde sensör glukoz değeri 250 mg/dl olacak
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Oran Alarmı
(Pompa 5.hafta)

00:30 sensor glukoz: 194
mg/dl
02:01 sensor glucose:
114 mg/dl

Geçici bazal % 150
Eğer düşük oran alarmı AÇIK olsaydı
Glukoz değeri düşük sınırında olmazdı

Sensörde görülen glukoz değeri hipo veya hiperglisemi değerlerine ulaşmadan
yani normal sınırlar içersindeyken önceden belirlenmiş değerde azalıyor veya
artıyorsa
(4 mg/dl/dk)
Düşük glukoz alarmı ile geçici bazal ile bazal hızı azaltılmış

Kimler Kişisel Sistemleri Kullanmalı ?

Kişisel Sistemler (SCGÖS)



HbA1c > % 7.0 olan ve günlük olarak cihazı
kullanabilecek
Tip 1 DM çocuk ve adölesanlar



HbA1c < 7.0 % olan ve hipoglisemi riski yaşamadan
hedef HbA1c değerlerinde kalmak isteyen Tip 1 DM
çocuk ve adölesanlar



HbA1c değeri < % 7 olan ve cihazı günlük olarak
kullanabilecek erişkin diyabetliler
Klonoff D JCEM, 2011

iPro2 Uygulaması Kolay bir Sistem
Birinci görüşme
 Sensör takılması
 Eğitim
Evde
 6 günlük kullanım
 Günde 4 kez açlık kapiller KŞ Ölçümü
 Günlük aktiviteler kaydedilir
İkinci görüşme
 Sensör çıkarılır
 iPro2 bilgisayara yüklenir
 Raporlar alınır

Profesyonel system İPRO glukoz sensörü –
Hasta Örnekleri ile
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‘Daily Overlay’
Neler Görüyoruz?

Report 1- Daily Overlay

CareLink iPro Raporları
‘Daily Overlay’
• Eğimleri tespit etme
• Anahtar istatistikleri görüntüleme
• Kan şekeri dağılımı ve sapma
sürelerini görüntüleme

Report 2- Daily Summary
CareLink iPro Raporları

Report 3- Overlay
by Meal iPro Raporları
CareLink

Daily Summary

‘Overlay by Meal’
• Yemek zamanlarındaki
eğimleri görüntüleme

• Belli bir güne ait bilgileri
görüntüleme

• Gece periyotları

• İlaca bağlı sapmaları
görüntüleme

• Günün belli saatlerindeki
dağılım ve sapmaların analizi

• Neden-Sonuç analizi

Doğruluk Değerlendirilmesi
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MAD %
Geçerli kalibrasyon sayısı
Korelasyon
Üçünü de karşılamayan günler X çıkar (‘use
clinical judgement’)
‘daily Overlay’ ve ‘Daily Summary’ de ortaya
çıkar

MAD %




Geçerli Kalibrasyon Sayısı

KŞ ölçüm cihazının okuma aralığı > 100 mg/dl
MAD %< 28
KŞ ölçüm cihazının okuma aralığı < 100 mg/dl
MAD %< 18

Korelasyon







3 veya daha fazla kalibrasyon optimal !!!



40-400 mg/dl arası değerler kalibrasyon için
kullanılır

B.E.

> 0,79 optimal
KŞ ölçüm cihazının aralığı < 100 mg/dl veya
kalibrasyon < 3 ise koralasyonu N/A olarak verir ve
değerlendirilimez.
Korelasyon yüksek ancak MAD % yüksek ise; bir KŞ
ölçümü çok farklıdır. Clinical judgement kullan
yazacaktır






14 yaş erkek olgu
9 yıldır Tip 1 DM
2,5 yıldır insülin infüzyon pompası
HbA1c; son 2 yıl:
6,8 – 6 – 6,5 – 6 – 6,7 -6 – 7,3 %
Hedef glisemik kontrol değerlerine ulaştı mı ?
veya
tekrarlayan hipoglisemi atakları ??

?

120 mg/dl ile geceye başlarken düşüyor, sabaha karşı
hiperglisemi ve düzeltme bolusu....
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PROBLEM ??

Basal rate at 00:00 was decreased ….

I/K: 10 gr
I/K: 7 gr yapıldı
Duyarlılık faktörü:
100 mg/dl

Kaotik görünüyor
Öğle yemeği sorunlu mu ?

Overlay by Meal for Berkay Ercan
7.Nov – 10 Nov 2013

Akşam yemeği
300

200
3 gün için yüksek
yağ içeriği olabilir
??

Aslında kaotik değil değişik zamanlarda
yemek yediği için postprandial farklı

Postprandial
hiperglisemik

100

???
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Patern yok
????

Bir ay sonra……

Sabah Kahvaltı

Bir ay sonra ….

Daha iyi olmakla beraber halen gece
02:00 da düşme, bazal hız
00:00’ da azaltıldı

IK azaltıldı

Öğle Yemeği
7-10 Kasım 2013

Bir ay sonra
12-18 Aralık 2013

12-18 Aralık 2013 Yemek KŞ değerleri

Postprandial KŞ değerleri hala yüksek ancak yemeklerin yağ içeriği daha
düşük KARB oranı ????, KARB hesabında sorun ????

7-10 Kasım 2013 Akşam Yemeği
12-18 Aralık 2013 Akşam Yemeği
300

200

Postprandial KŞ çok daha iyi…..

Patern yok ??

100
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B.B





18 yaş erkek olgu
9 yıldır Tip 1 DM
Kötü kontrollü
Hipoglisemi duyarsızlığı amacıyla takılan IPRO
Israrlı
Hipoglisemi

Ö.D
8 yaş kız olgu
 2 yıldır Tip 1 DM
 Karb sayımı (+)
 % 70 bazal-% 30 bolus insülin
 Son 6 ay HbA1c % 6,8
 Geceleri bazen hiper - bazen hipo/TKŞ 

Hipoglisemi duyarsızlığı eğitimine alındı

Temmuz 2015

Ağustos 2015
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VEO SENSÖR Ayarlamaları
Dr. Damla Gökşen
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Hasta Örnekleri
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE
DİYABET DERNEĞİ
BAHAR OKULU
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Dr. Damla Gökşen

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

E.G.B
 22 yaş
 10 yıldır Tip 1 DM
 7 yıldır insülin infüzyon pompası
İkinci hafta

 1 yıl önce VEO

Dördüncü hafta

 HbA1c: % 7,3

Birinci hafta

24:00 bazal arttırıldıı

Kahvaltı ile ilgli
sorun ??

İlk sensör sonuçları

Kahvaltıda I/K arttırıldı
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HbA1c: 6,3 %

PIZZA !!!!

???????
Bazal hız arttırıldı
18 ve 21 inde nöbet

Kapiller KŞ kontrol et
> 200 mg/dl
Bolus ve geçici bazal hız
(% 200 30 dk)

Pizza ve 2’li yayma bolus

Pizza ve normal bolus

Sorunu fark edince 2. gün farklı bir yöntem
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A.İ

HbA1c: % 7,5

İlk Sensör sonuçları

 10 yaş erkek
 6 yıl Tip 1 DM
 1,5 yıl VEO (Başlangıç HbA1c: 7,5 %)
 HbA1c: 6,3 %

Bazal oran 00:00 arttırıldı
Bazal oran 3:00 azaltıldı
Sabah IK azaltıldı

00:30 sensor glukoz: 194
mg/dl
02:01 sensor glucose: 114
mg/dl

Geçici bazal % 150
Eğer düşük oran alarmı AÇIK olsaydı
Glukoz değeri düşük sınırında olmazdı

Düşük glukoz alarmı
Düşük glukoz alarmı ile geçici bazal ile bazal hızı azaltılmış

Düşük glukoz duraklatma

M.D 15 yaş erkek







2 yıldır Tip 1 DM
Bazal /bolus insülin tedavisi-Karb sayımı
HbA1c: % 8-10
Kapiller kan şekeri ölçüm değerleri ile iyi kontrollü
olduğunu düşünüyor !!!!!
Medtronic Guardian RT
NEDEN ???
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HbA1c: % 11,5

A.G
• 13,5 yaş erkek olgu
• 9 yıldır Tip 1 DM
• 8 yıldır Real Time+ Pompa (son 1 yıldır VEO)
• HbA1c: her zaman > %9
Gece 00:00 bazal hız
azaltıldı
sabah I/K azaltıldı

3 ay sonra

‘Düşük Glukoz duraklatma’

Yüksek ve düşük glukoz ve düşük glukoz
duraklatma hariç tüm alarmlar kapalı
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HbA1c: % 12

Her alarmda sensör kapatılıyor

Sonuç Olarak;
Sensör Pompa Tedavisi

Sensör Pompa Tedavisi


DM kontrolünü tek başına düzeltemez



Zaman ve çaba sarf etmek, ayarlamaları yapmak
gerekir







Olguların ölçtükleri kapiller KŞ sayısı DM kontrolüne
olan ilginin göstergesidir.




DM daha iyi kontrolüne
Yemek, egzersiz ve stresin KŞ nasıl etkilediğinin anlaşılmasına
Tedavi ayarlamalarının yapılmasına neden olur
‘lag time’ 3-20 dk
Hastalar, bakım verenler ve doktorlar
ellerinde olan artmış bilgiden dolayı
yorulabilir ve yılabilirler

Farklı Durumlarda İnsülin İnfüzyon
Pompa Kullanımı




Tanı anında
Yenidoğanda
Operasyonda

Tanı Anında İnsülin İnfüzyon
Pompası
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D.T

Tanı Anında İnsülin İnfüzyon Pompası



Değişken iştah
Değişken aktivite düzeyleri
Çoklu insülin uygulaması
İletişim kurmada yetersizlik



İnsülin Pompası
Fizyolojik insülin salgısına yakın salgı
Yemekte esneklik



63 merkez 343 olgu ilk 4 hafta Pompa Tedavisi
222 olgu < 3 yaş
105 olgu 1 yıl sonra değerlendirme
145 ÇD aynı yaş olgu



1.yıl sonunda HbA1c fark yok
Ciddi hipoglisemi belirgin
azalma




3,5 yaş kız olgu
Rastlantısal bakılan KŞ yüksekliği ve idrar keton
(+)
Tip 1 DM
Ağ: 13,4 kg Boy: 96 cm
HbA1c: % 9,5
0,5 Ü/kg bazal/bolus insülin
Yatışının 2. günü karb sayımı eğitimi
Tanının 5. günü ‘VEO’ ---- iğne korkusu

< 5 yaş tanı anından itibaren insülin pompa tedavisi

D.T İlk hafta sensör verileri

0,025 U/saat insülin infüzyonu; gece hipoglisemi nedeni ile
gece bazal insülin kapatıldı.

D.T

Tanı Anında İnsülin Pompası-VEO

???

S.D;

2,5 yaş kız olgu
Postpranial KŞ Yüksekliği
Sabah Belirgin

Iğne korkusu nedeni ile 3. ayda VEO takıldı.

İnsülin 15 dk önce yapıldı; KŞ
yüksekliği (+)

Aile sensörü kullanmıyor kurallara uymuyor sadece insülin
enjeksiyonu için kullanıyor
E.K;

IK oranı azaltıldı
Postprandial 2 saat sonra KŞ düşme

6 yaş kız olgu

İkili ve yayma bolus ile değişiklik
olmadı

Tanı anında dış merkez VEO

Postprandial 1,5 saat Bazal hız 30
dk % 200 yapıldı

Sadece sensör kullanılıyor,pompa kullanmıyor (kablo istemiyor)
insülin kalemi kullanılıyor
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2 günlük kız olgu
3.saatte beslenme sırasında nöbet geçirme
ÖYKÜ
Postnatal 3. saatte beslenme sonrası kasılma
kan şekeri 
(Edremit Devlet Hastanesi)
Balıkesir Devlet Hastanesi
8 mg/kg/dk glukoz infüzyonu
hipoglisemi (+)
2. gün EÜTF’e sevk sırasında 12 mg/kg/dk glukoz infüzyonu;
konvulziyon
KŞ:<45 mg/dl  glukagon

Yenidoğan Döneminde İnsülin
İnfüzyon Pompası
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SGÖS; çocukluk çağında hipoglisemiyi arttırmaksızın
glisemik kontrolü düzeltmekte
Düşük duraklatmalı insülin infüzyon pompası özellikle gece
hipoglisemiyi önlemekte
Teknoloji diyabeti ve yaşam kalitesini düzeltmekte, optimal
glisemik kontrolün sağlanmasına yardımcı olmakta
Ancak tüm bunların devamı aile ve çocuğun motivasyonu,
uğraşısına bağımlı
Teknolojik yeniliklerin efektif olarak klinik pratiğe
uygulanması pahallı ve hem aile /hastaya hem de sağlık
çalışanlarının eğitimi için belirli bir yatırım gerektirmektedir

‘Type 1 Diabetes Registry’

SGÖS’leri Kriterleri Ne olmalı ?

< 26 yaş 17,317 olgu


13 yaş < olguların % 6 sı



13-18 yaş arası olguların % 4 ü



18-26 yaş olgulrın % 6 sı
son 30 günde SGÖS (+)

Neden Kullanılmıyor ?


Ağrı, alarm yorgunluğu, deri irritasyonu



Doğruluğu ile ilgili kuşkular



Alarmlar



Ücret !!!!



MARD (mean absolute relative deviation) < % 10



PARD (precision absolute relative difference) % 7
aynı anda takılan 2 sensörün sonuç karşılaştırılması



Error grid analizde bütün veri çiftleri zone A
(% 85) ve zone B (%14) olmalı

‘Predictive Low Glucose Suspend’ Öngörülen Düşük
Glikoz Duraklatma – 640 G

Diyabet Teknolojisinde Gelecek





Gerçek zamanlı glikoz ölçüm sistemlerinde Tip 1 DM’li
olgular alarmlara her zaman yanıt vermeyebilir
Düşük glikoz duraklatma devreye girdikten sonra eğer Tip 1
DM alarma yanıt vermez ise pompa kendini 2 saat süre ile
kapatır ve 2. saatin sonunda tekrar insülin infüzyonu başlar.

‘Patch Pumps’
Yama Pompalar

Buckhingam BA Diab Tech Ther 2013
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OMNİPOD

3 günde bir değişen ‘POD’
POD 2 cc insülin alabilir
‘PDM’; POD kontrol eder, glukomtre (+)

Uzaktan Kumandalı Bolus İmkanı

‘Closed Loop’
İnsülin infüzyon pompa sistemleri ile bilgisayar
bağımlı kontrol algoritmaları birleştirilerek glukoz
düzeyine göre insülin salınımı sağlanmaktadır.

KŞ ölçüm aletinden veya uzaktan kumandana bolus
imkanı

Artificial pancreas: fuzzy logic and control of glycemia.
Nimri, Revital; Phillip, Moshe

FIGURE 1 . (a) Example of 36 hrs of closed-loop control
during diabetes camp. 1(b) Overnight glycemic control
from all the MD-Logic nights at home.

Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity.
21(4):251-256, August 2014.
DOI: 10.1097/MED.0000000000000073

© 2014 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.
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2

670 G – Hibrid Sistem
Hedef glukoz değeri 120 mg/dl ye göre insülin
salgısını arttırır veya azaltır.
Hibrid olarak değerlendirilir çünkü kullanıcı
yemek ve egzersiz için pompanın uyarılması
gerekir.
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Sürekli Glukoz Ölçüm Cihazları
Dr. Samim Özen
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DR SAMİM ÖZEN
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Sürekli Glukoz
Ölçüm Cihazları

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

20 dk ara ile ölçülen
KŞ ve SGÖS

Diyebette Metabolik Kontrolün Sağlanmasında
Sorunlar





Kan şekerini ölçmeme
Hipoglisemi korkusu
Hipoglisemi duyarsızlığı

2 saat ara ile
20 dk
SGÖS

Hirsch IB. Diabetes Technol Ther 2008

SGÖS; Kapiller kan şekeri ölçümüne göre
daha fazla ayrıntı

Kapiller KŞ Ölçümü
Belirgin glukoz yükselmelerini kaçırır !!!

210 mg geçen
KŞ

Glukoz

210 mg
Ort 4,8 saat

Hedef aralık



Hipoglisemi
sıklığını saptar



Glisemik
değişkenliği
azaltır

Glucose Concentration (mg/dL)

400

Ort A1C 6.7%

300

200

100

0

12AM

4AM

8AM

12PM

4PM

8PM

12AM

140 mg

Metabolik kontrolde düzelme
zaman
Levetan C, et al. Diabetes Care 2003; 26:1-8
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Sürekli Glukoz Ölçüm Sistemleri


KŞ 2 saat ara ile ölçülse bile
Hipo ve hiperglisemik olaylar atlanır !!



Glisemik değişkenliği önler



Glukoz değerlerini belirlerken



Glukoz değişimini ve değişim hızını belirler

SGÖS‘ leri

Sensör Özelliği



Glukoz değerini algılamak için elektrokimyasal yöntem
kullanır



Tüm glukoz ölçüm sistemleri intersisyel sıvıda glukozu
ölçmektedir.

Glucose
Oxidase

Gluconic Acid

Glucose + O2

0.6 volts
H2O2

Mastrototaro J, Journal of Pediatric Endo & Metab 1999; 12:751-758.
Mastrototaro, JJ: The MiniMed Continuous Glucose Monitoring System. DIABETES
TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 2, Supplement 1, 2000. S.13-S18

Sürekli Kan Şekeri İzlem Cihazları
(Gerçek Zamanlı-Kişisel Sistemler)
 Normal koşullarda intersisyel sıvı

glukoz değerleri plazma
değerlerinin ort 30-35 dk
gerisinde

Yaralanmış
doku





 SGÖS ile iğne etrafında yara

Normal
doku

Gerçek Zamanlı Sistemler
(Kişisel Sistemler)
Dexcom G4 platinum

Medtronic Guardian RT
Minimed Paradigm Veo
 Freestyle libre(Abbott)

oluşturur, oluşan yara nedeniyle
sensör gerçek intersisyel alandaki
glukozu ölçemez ve bu yara
nedeniyle zaman farkı azalır
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Sensor
signal
(ISIG)

2H+ + O2 + 2e-

SGÖS – Kapiller KŞ
DirectNet

JDRF
13 haftalık randomize olmayan Gerçek Zamanlı SGİS
Kullanımı (Freestle Navigator)

İnsuin pompa
 30 çocuk ve adolesan
 > 130 saat/hafta Navigator
% 7,1±0,6
% 6,8±0,7
p:0,02

6 ay süre ile

Glargin – Çoklu doz



HbA1c > % 7



322 olgu

SGÖS - Kapiller KŞ



4-17 yaş 27 çocuk ve adolesan



Yaş grupları: 8-14 yaş 15-25 yaş



> 100 saat Navigator



> 25 yaş olgularda HbA1c de anlamlı düşme



< 25 yaş grup SGÖS; erişkinlere göre daha az kullanmış ve HbA1c de diğer
grup ile fark yok



Tüm yaş gruplarında > 6g/hafta SGÖS kullanımı HbA1c % 0,50,7 düşüş

% 7,9±1,0
% 7,3±0,9

p:0,004

JDRF CGM study group, NEJM, 2008

Weinzimer S,Diabetes Care, 2008

STAR 3

>25 yaş

Sensörle güçlendirilmiş pompa tedavisi – Çoklu doz

ÇD

HbA1c azalma artmış sensör kullanımı ile ilişkili
7-12 yaş
82 Çocuk
Frequency of Sensor Use (% of Time)

Change in A1C at 1 Year vs Baseline

pompa

13-18 yaş
74 adölesan

21-40%

-0.5

61-80%

81-100%

-0.19
-0.64

-1

-0.79
-1.21

-1.5

n=27

Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmana A, et al. Effectiveness of sensor-augmented
insulin-pump therapy in type 1 diabetes. New Eng J Med. 2010;363(4):311–320

41-60%

0

n=46

n=108

n=56

Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmana A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. New
Eng J Med. 2010;363(4):311–320

Sürekli Glukoz Ölçüm Sistemleri




Sürekli glukoz ölçüm sistemleri kapiller kan şekeri ölçümüne göre


Diyabetli erişkinlerde tedaviye destek olmakta



Tip 1 DM’li çocukların diyabet bakımında düzelme sağlamakta

‘Endocrine Society’ 8 yaşından itibaren sürekli glukoz ölçüm sisteminin
günlük olarak kullanımını tüm Tip 1 DM’ da önermektedir.

Larson and Pinsker International Journal of Pediatric Endocrinology 2013:8

Larson and Pinsker International Journal of Pediatric Endocrinology ,
2013:8
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Glisemik Değişkenlik
SGÖS - Çocuk ve Adölesanlar;
• Sık hipoglisemi atağı yaşıyorsa

Glukoz değerlerinde
değişkenlik; oksidatif stres

• Konvülziyon veya endişe halinin eşlik ettiği Hipoglisemi duyarsızlığı varsa
• Kognitif veya nörolojik sorunlar nedeni ile hipoglisemi bulgularını
belirtemiyorsa
TEKLİF EDİNİZ……
• YD, süt çocuğu ve okul öncesi çocuklara
• Spor yapan çocuklara
• Anoreksi gibi eşlik eden başka bulguları olan veya kortikosteroid kullanan
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ…..
• Tüm desteğe rağmen hiperglisemisi olan olgularada ARALıKLı OLARAK kullanınız

A.İ

HbA1c: 6,3 %

 11 yaş erkek
 7 yıl Tip 1 DM
 2,5 yıl VEO (Başlangıç HbA1c: 7,5 %)
 HbA1c: 6,3 %

Ö.D
Hipogliseminin tanınması ve
Önlenmesi - SGÖS

8 yaş kız olgu
 2 yıldır Tip 1 DM
 Karb sayımı (+)
 % 70 bazal-% 30 bolus insülin
 Son 6 ay HbA1c % 6,8
 Geceleri bazen hiper - bazen hipo/TKŞ 
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Hipoglisemi Duyarsızlığı

Temmuz 2015

Ağustos 2015

F.U
• 16 yaş kız olgu
• 8 yıl Tip 1 DM
• Karb sayımı (5 yıl)
• 0,7U/kg/g bazal bolus insülin (%51 bazal insülin)
• Hipoglisemi duyarsızlığı çalışması rastlantısal seçim

Düşük sayıları
9

10
8

6

6
4
2
0

Önce

sonra

Kötü Metabolik Kontrol ve SGÖS

< 70 mg

18

20

Eğitim öncesi

15

8

10
5
0

Önce
sonra

AUC below limit

4

3,7

3
2

0,9

1

Hipo duyarsızlığı Eğitim sonrası

0

AUC below
limit

Önce
sonra

MY; 18 yaş kız olgu;







Diyabet süresi:14 yıl
7 yaş; İnsülin infüzyon pompası

Son 5 yıldır kötü kontrollü DM; HbA1c > % 10
Son 2 yıldır KŞ ölçümü, bazal hız değişikliği,
hiperglisemi müdahalesi ϕ

23 Haziran Dexcom G4 sensör
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30 Haziran sensör 7. gün
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Sürekli Glukoz Ölçüm Cihazları
Dr. Samim Özen
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Dr. Samim Özen

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE
DİYABET DERNEĞİ
BAHAR OKULU

Sensörle Güçlendirilmiş
İnsülin İnfüzyon Pompası

Ege Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD
Diyabet Ekibi

11-17 Nisan 2016

Veo Tedavisi Nasıl Başlanmalı ?

Enlite Sensör
Uygulaması
Yapılandırılmış
Eğitim

Sürekli Glukoz Ölçüm Sistemleri

Sürekli Glikoz Ölçüm Sistemi Parçaları

Medtronic Guardian RT

SGÖS

+

+
Monitor

Transmitter
(Verici)

+
Glikoz Sensör

Takma Aparatı

+

Glikoz Sensör 6 günde bir değiştirilir.
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554-754 Veo

iPro 2

Dönüşüm Önerileri
Kavisli
Metod

Yatay Metod

Bölge Seçimi

•
•
•
•

Karın bölgesi veya üzeri, kalçanın dış kısımları en
efektif bölgelerdir.
Yüksek basınç olan bölgelerden kaçının.
Yara , enfeksiyon , atrofi olan bölgelerden kaçının
En son seti çıkardığınız bölgeden kaçının

MW
Metodu

Zig Zag
Metodu

Çapraz Metod

Kalibrasyon

Sensör ile ilgili bilgiler

•

İlk kalibrasyon: sensörü taktıktan 2 saat
sonra;

1. Saklama Koşulları

•

– +2o ve +30o C arası
– Takmadan 10 dakika önce oda sıcaklığına gelsin

Daha sonraki kalibrasyonlar: İlk
kalibrasyondan sonra her 12 saatte bir

•

Yatmadan önce kalibrasyon girin (gece

2. Son Kullanma Tarihi
•
•

boyu oluşabilecek alarmlarını önlemek için)

Üretim Tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
kullanılmalı
Kullanıcılara 4-5 ay raf ömrü sağlanmaktadır

•

Glikoz değerlerinizde oynamaların olduğu
zamanlarda kalibrasyon yapmayın
–

Örneğin yemek zamanları veya düzeltme dozu
yaptığınız zamanlar, ekranda ok var ise

Sensör ayarları

Kalibrasyon İpuçları
• Tüm kalibrasyon girişleri için aynı glukometreyi kullanın
• Eğer yanlış KŞ girişi yaparsanız hemen ardından
doğrusunu girin
• Kalibrasyon, KŞ ni girdikten yaklaşık 20 dk sonra
gerçekleşir
• KŞ normal iken ve açlıkta ölçümlerinde kalibrasyon
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Yüksek Kan Şekeri -Düşük Kan Şekeri Düzeyi
Ana menü: sensor
Ayarları düzenle

Yüksek Kan Şekeri
Düşük Kan Şekeri Düzeyi

Glukoz düzey alarmı seçilir ve
- Düşük düzey: 70 mg/dl (Kişiye göre ayar)
- Yüksek Düzey: 250 mg/dl (Kişiye göre ayar)
(ilk hafta pompa takılırken;
trend grafiği izlemini öğrenme ilk hafta)

Düşük Tekrar Özelliği

Yüksek Tekrar Özelliği
• Yüksek tekrar özelliği:
- 1 saate ayarlanır
- Sensör glukozu belirlenen sınırın üstüne
çıktığı bir saat içerisinde düşmez ise 1 saat sonra
tekrar alarm verir.

• Düşük tekrar özelliği:
- 15 dk ya ayarlanır
- Sensör glukozu belirlenen sınırın altına indiği
anda 15 dakika içerisinde kan şekeri düzelmez ise
tekrar alarm verir.

OKLARIN YÖNETİMİ
140 mg

Sensör aktif hale geldikten sonra (takıldıktan yaklaşık 3 saat
sonra) durum ekranda oklar ve trend grafiği belirmeye
başlayacaktır.

70 mg

200 mg
70 mg

(Oklara göre değişiklikler yapmayı 1. hafta)
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Gerçek Zamanlı ‘Oklar’

OKLARIN YÖNETİMİ
Normoglisemik- Yemek dışı zaman
bazal hızı % 150
bazal hızı % 200 arttır. (30 dk süre ile)

Sensor glukoz düzeyi 1 mg/dl/dk arttı

- 5-10 dk sonra kontrol : oklar devam ediyorsa kapiller glukoz
ölçüm : yüksek kan glukozu kuralları

Sensor glukoz düzeyi 2 mg/dl/dk arttı
bazal hızı % 75

Sensör glukoz düzeyi 1 mg/dl/dk düştü

% 50 azalt (30 dk süre ile)
- 5-10 dk sonra kontrol: Oklar devam ediyorsa kapiller glukoz
ölçümü: gerçekten hipoglisemi var ise hipoglisemi kuralları

Sensor glukoz düzeyi 2 mg/dl/dk düştü

OKLARIN YÖNETİMİ
Hiperglisemik- Yemek dışı zaman- Düzeltme

OKLARIN YÖNETİMİ- yemek zamanı
yemek bolusunu %10 arttır

bolusu %10 arttır

yemek bolusunu %20 arttır

bolusu %20 arttır

yemek bolusunu %10 azalt

bolusu %10 azalt

yemek bolusunu %20 azalt

bolusu %20 azalt
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HİPOGLİSEMİYE TANISAL YAKLAŞIM ve TEDAVİ
Doç. Dr. Samim Özen
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Sunum Planı

HİPOGLİSEMİYE TANISAL
YAKLAŞIM VE TEDAVİ

• Hipoglisemi tanım
• Hipoglisemi önem
• Hipoglisemi-açlık adaptasyonu-fizyopataloji
• Persistan Hipoglisemi Nedenler ve Ayırıcı tanı

Doç.Dr. Samim Özen

• Olgu Örnekleri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı
samimozen@gmail.com

• Tedavi

TANIM

Whipple üçlüsü
Yenidoğanda geçerli değil

Whipple üçlüsü

• Hipoglisemi düzeyi ile klinik bulgular arası ilişki
net değil
• Yenidoğanda hipoglisemi: kan glukoz düzeyi ile
ileri yıllar motor-mental gelişim arası ilişki
• 661 pm bebekte <47 mg/dl : gelişme geriliği
yapabilir. Ardışık veya en az 5 gün süre ile
hipoglisemi yaşayanlarda risk artar. Lucas ve ark : Br J

1. Tipik hipoglisemi semptomları,
2. Semptomlar sırasında serum glukozu 50 mg/dl altında
olması
3. Semptomların hipoglisemi tedavisi ile düzelmesi.

1988:297

Hipoglisemi- Ölçüm ?

Yenidoğan ilk 24 saat

?

• İlk 2 saat

asemptomatik hipoglisemi < 30 mg /dl
• 2-24 saat

asemptomatik hipoglisemi < 40 mg/dl
•
•
•

tedavi (+)
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Tam kan glukozu plazmadan %10-15 daha düşük
Glukometreler tanı için kulllanılmaz- tarama ve takip
Glukometredeki anormal sonuç- venöz ile doğrula

HİPOGLİSEMİ NEDEN ÖNEMLİ ?
• Glukoz beynin ana yakıt kaynağı
• Beyin glukoz kullanımı erişkine göre: 5 haftalık bebekte
%70-90’ı, 2 yaşında eşit, 9 yaşında 2 kat fazla• Ancak glukoz depoları yetersiz
• Hiperinsülinemi eşlik ediyorsa alternatif kaynak ( keton
cisimcikleri) üretimi sınırlı

Açlığa uyum ve
normoglisemi sağlanması

• Çocukluk çağında uzun süreli komplikasyon -Kalıcı
nörolojik hasar
(6 aydan küçük yaşta ağır ve tekrarlayan
geçiren çocukların yarısında
fazlasında)

hipoglisemik atak

Açlık Uyumu ve Glukoz Dengesi
glukojenoliz

Hipoglisemi – Glukoz Dengesi

glukoneogenez

Glukoz
kullanımı
gr/s

1. evre (Absorbtif evre)

•

Genellikle açlık uyumundaki sorunlar ile karşımıza çıkar

•

Postprandiyal hipoglisemi çok NADİR
– Nissen fundiplikassyonu

2. evre (postabsorbtif faz veya
açlığın erken safhası )

– Herediter fruktoz intoleransı

•

3. evre (orta açlık )

Çocukluk Çağında glukoz dengesi erişkinlere göre çok kısıtlı
– KC glikojeni ve kas proteini daha az
–  beyin/vücut kitle nedeni ile  glukoz kullanımı

4. evre (uzun açlık dönemi )

– 10 kg çocuğun enerji deposu erişkinin %15’i ancak % 60 daha fazla enerji ihtiyacı
– 10 kg bir çocuğun KC’i 20-25 gr glukojen içerir; 4-6 mg/kg/dk glukoz ihtiyacını ortalama
6-12 saat sağlar.
YD; 12-18 saat
Çocuk ve adolesan 18-24 saat keton (+)

Glikojenoliz

Glikoneogenez

– Sonrasında hepatik glukoneogenez aktive olur

Yağ Asid Oksidasyonu Ketogenez

Açlığa Uyum Sistemleri

ADİPOZ DOKU

AÇLIK
Serbest YA

Glikojen
Glukoz

G-6-P

KARACİĞER

F-1,6-P2
Yağ Açil Co-A

PEP

Laktat
Laktat

1.
2.
3.
4.

Yağ Açil Co-A

F-6-P

Piruvat

Trigliserid

Amino
asid

Piruvat Asetil Co-A Keton
Cisimciği
OAA

Sitrat

Malonil Co-A

Sitrat

Glikojenoliz,
Glikoneogenez,
Yağ asidi oksidasyonu,
Ketogenez

Asetil Co-A

Aminoasid
Aminoasid
38 ATP

KAS

OAA

Endokrin Sistem-5. sistem

OAA
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TOKLUK

Endokrin Sistem-5. sistem
Glikojenoliz

Glikoneogenez Lipoliz

Ketogenez

İnsülin

Baskılar

Baskılar

Baskılar

Glukagon

Uyarır

Kortizol

Baskılar

AÇLIK

Uyarır
uyarır

BH

Uyarır

Epinefrin

Uyarır

Uyarır

Uyarır

Uyarır

Hipogliseminin Zamanına Göre
Ön Tanılar

Hipogliseminin Zamanına Göre
Ön Tanılar

glukoneogenez

glukojenoliz

2-4 saatlik açlık sonrası

Hiperinsülinizm
Glikojen depo hastalığı

4-8 saat açlık sonrası

Glikojen depo hastalığı

8-16 saat açlık sonrası

Glukoneogenez defektleri

12-18 saat açlık sonrası

Yağ asidi oksidasyon defektleri
İdyopatik ketotik hipoglisemi

Glukoz
kullanımı
gr/s

YD; 12-18 saat
Çocuk ve adolesan 18-24 saat keton (+)

Hipoglisemi Sınıflaması
•

Hormonal Bozukluklar

•

Karşıt Hormon Sistemi Bzk

– Hiperinsülinizm

–
–
–
–
–

Panhipopituitarizm
İzole BH eksikliği
ACTH eksikliği
Addison Hastalığı
Epinefrin eks

•

Glukojenoliz ve Glukoneogenez Bzk

•

Lipoliz Bozuklukları

•

Yağ Asidi Oksidayon Bzk
–
–
–
–
–

Primer karnitin eks
Karnitin palmitoyltransferaz 1 eks
Karnitin translokaz eks
Karnitin palmitoyltransferaz 2 eks
Sekonder karnitin eksikliği

•

Substrat Eksikliği

•
•
•

Zehirlenmeler
KC Hastalıkları
Aminoasit ve organik asit bzk

– Ketotik hipoglisemi

–
–
–
–
–

•

Akça ağaç şurup hst
Propionik asidemi
MMA
Glutarikasidüri
3 OH 3 metilglutarik asidüri

Hangi bulgular ile
hipoglisemiden kuşkulanırsınız ?

Sistemik Hastalılar
–
–
–
–
–
–
–

Sepsis
Kardiyak yetm
Malnütrisyon-Malabsorpsiyon
Renal yetm
Diare
Gastroenetrit
Şok
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Yenidoğanda Hipoglisemi Semptomları

SEMPTOMLAR –SPESİFİK DEĞİL !
Otonom sinir sistemi
semptomları
–
–
–
–
–
–
–

Tremor ( Titreme )

Nöroglikopeni



Terleme
Açlık hissi
Tremor
Solukluk
Sıkıntı hissi
Bulantı
Çarpıntı







Siyanoz

Başağrısı
Konsantrasyon
yeteneğinde azalma
Konuşma güçlüğü
Güçsüzlük
Uyku hali
Konvülzyon
Koma

Konvülziyon
Apne
Uyaranlara yanıtsızlık

Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

• Doğum tartısı, gestasyon haftası

• Aile Öyküsü:

• YD döneminde hipoglisemi ??

– Akraba evliliği

• Bulguların başlama yaşı
– YD Dönemi: Doğumsal Metabolik Hast

– Reye Send, ani bebek ölümü,
– doğumsal metabolik hast olan olguların varlığı

Doğumsal hormon eks

– 1 yaş-erken çocukluk: Ketotik hipoglisemi

– Hormon eksikliği

İzole BH eksikliği

– Hiperinsülinemi

Kortizol eks
– Oyun çocuğu-çocuk: Zehirlenmeler

Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

• 12-18 saat açlık sonrası hipoglisemi; YOD

• Ailede ani bebek ölümü öyküsü; YOD

• Yetersiz büyüme, mikropenis ve neonatal

hipoglisemi;

• Fizik Bakıda; orta hat sorunları; BH eksikliği

Panhipo veya izole BH eksikliği

• Hepatomegali; glikojen depo hst

• LGA doğum ve YD döneminden itibaren
hipoglisemi;

• Hiperpigmentasyon; adrenal yetm

hiperinsülinemi

• Ek gıdalara geçiş sırasında ilk meyva suyu sonrası;

• Üfürüm, myopati varlığı; YOD

herediter fruktoz intoleransı
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Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

Hipoglisemik Olguya Yaklaşım
Öykü-Fizik Bakı-Laboratuvar

AÇLIK TESTİ

• Hipoglisemi ve laktik asidoz;
– glukoneogenez bzk ve Glukojen depo hst Tip 1

• 3-6 saat ara ile beslenen süt çocuğu veya
çocuklarda: Bir veya 2 beslenmenin atlanması

• Hipoglisemi ve ketoasidoz;
– Glukojen depo tip 3-4-9

• Gece boyu aç kalan büyük çocuk: 24-30 saat

Hızlı kan şekeri ölçümünde
Hipoglisemi (+)

«Kritik» kan ve idrar örneği
Kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 – 10 ml kan örneği al
Hızla tedavi- IV 0.2 g/kg
(%10 Dextroz 2cc/kg)

İdrar
• Keton
• AA
• Organik Asid

Glukoz
İnsülin
C-peptid
Kortizol
BH
AA
LA,PA
Amonyak
Kan gazı
Açil Karnitin

HİPOGLİSEMİ ACİL TEDAVİSİ

Hipoglisemi tedavisi

IV bolus
0.2g/kg Dekstroz (2 ml/kg % 10 dextroz) (2-3 dk verilir) X2 kez

Devam sıvısı

Amaç

Yüksek doz 0,5-1 g/kg glukoz öneren (+)
Hiperozmolarite

Hiperglisemi ve rebound hiperinsülinemi
6-8mg/kg/dk Glukoz infüzyonu
Hipoglisemi Tekrarı

• 5-15 dk –Kan şekeri ölçümü,
Kan şekeri
50 mg/dl altında ise
IV• damar
yolu bulunamıyorsa;

Kan glukozunu 70 mg/dl
üstünde tutmak

– 0.5 g/kg dekstroz
–Glukagon:
Glukoz infüzyon
hızı %25-50
oranında
0,03 mg/kg
( 0.5-1
mg)artırılır.
IM /SC

10-15 dk ara ile kan şekeri kontrolü (etki geçici)
• Normoglisemi sağlanıncaya kadar 15 dk –Kan şekeri ölçümü ve glukoz
puşesi
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Semptom varlığı
Hızlı kan glukoz ölçümü
<50 mg/dL
İdrar ve kan örnekleri SAKLA
0.2 g/kg glukoz IV

İDRAR KETON ++,+++

 Diyabet tanılı hastalar dışında acil servise başvuran
hipogliseminin en sık nedeni (1/3)

İDRAR KETON NEGATİF

İDRAR ORGANİK ASİT

 6 ay 5 yaş sağlıklı çocukta ataklar halinde
(en geç 8-9 yaşta spontan remisyon)

SERUM İNSULİN

Akça ağaç şurup hst
Metil malonik asidemi

OLAĞAN

İdiopatik Ketotik Hipoglisemi

50 -79 mg/dL
Biokimyasal test tekrarı

BASKILANMIŞ

YÜKSEK

 Hipoglisemi açlık sonrası, sıklıkla sabaha karşı

Hiperinsulinemi
İnsulin >2 mU/ml

Büyük KC
Glikojen depo hast
Fruktoz 1,6 difosfotaz

Normal KC
Uzamış açlık-idiyopatik ketotik hipoglisemi
BH/Kortizol eksikliği
Glikojen sentataz eksikliği

 Genellikle çocuğun beslenmesini bozan bir
hastalık ile birlikte (ÜSYE, GE, İYE vb)

Yağ asit oksidasyon
defekti (idrar organik
asit, plazma acilkarnitin,
idrar açil glisin

Semptom varlığı
Hızlı kan glukoz ölçümü

İdiopatik Ketotik Hipoglisemi

<50 mg/dL
İdrar ve kan örnekleri SAKLA
0.2 g/kg glukoz IV

 Tanı:
 14-24 saat açlık sonrası ketonemi-ketonüri

50 -79 mg/dL
Biokimyasal test tekrarı

İDRAR KETON ++,+++

İDRAR KETON NEGATİF

 Hipoglisemi, İnsülin düzeyi düşük
İDRAR ORGANİK ASİT

 Etiyoloji: ??
 Glikoneogenez ön maddelerinin azalması sonucu

OLAĞAN

 Tedavi:
 Sık aralıklar ile karb zengin beslenme- çiğ mısır
nişastası
 Hastalık durumlarında aile tarafından;idrar keton
bakılması, hipoglisemi eğitimi

Akça ağaç şurup hst
Metil malonik asidemi

BASKILANMIŞ

YÜKSEK
Hiperinsulinemi
İnsulin >2 mU/ml

Büyük KC
Glikojen depo hast
Fruktoz 1,6 difosfotaz

Normal KC

Yağ asit oksidasyon
defekti (idrar organik
asit, plazma acilkarnitin,
idrar açil glisin

Uzamış açlık-idiyopatik ketotik hipoglisemi
BH/Kortizol eksikliği
Glikojen sentataz eksikliği

Hiperinsülinemik Hipoglisemi (HH)

Hiperinsülinizm – Tanı Kriterleri
KŞ < 50 mg/dl
•
•
•
•

SERUM İNSULİN

İnsülin > 2 mIU/mL
Serbest yağ asitleri  (< 1,5 mmol)
 keton
Hipoglisemi esnasında
– 1 mg IV glukagona KŞ artışının > 30 mg/dl

Hormon/metabolit ölçümü

Sonuç

Glukoz infüzyon hızı
Kan glukozu
Serum/idrar keton
Serum serbest yağ asitleri

> 8mg/kg/dk
< 50 mg/dl
Baskılı/düşük ( negatif)
Baskılı/düşük ( negatif)

Serum Amonyak

Yüksek

Plasma hirdoksibutil karnitin

Yüksek

İdrar 3- hidroksiglutarat

Yüksek

HH tipi

Hepsi

Hiperinsülinemi/
hiperamonyemi sendromu

HADH eksikliği
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Hiperinsülinemik Hipoglisemi (HH)
Destkeleyen bulgular

Sonuç

HH tipi

•
•
•

•
•
•

Hepsi

IM/İV glukagon
SC/İV oktreotid
Dallı-zincirli aa ( lösin,
izolosin, valin)

Uyarı/yükleme testleri
( lösin yükleme, egzersiz)

Kan glukozunda artış > 30 mg/dl
Kan glukozu artışı
Baskılı/düşük

Hipoglisemik/hiperinsülinemik cevap

Hiperinsülinizm
• YD dönemi ve erken süt çocukluğunun en sık ve
en ciddi hipoglisemi nedeni (% 6-9)
• Beyin için gerekli tüm enerji kaynakları  (keton
ve glukoz)

Hiperinsülinemi/
hiperamonyemi sendromu
Egzersiz ilişkli HH

• Hafif formları süt çocukluğu döneminde tanı
alabilir; beslenme aralıklarının açılması ile
– YD döneminde fark edilmeyen hipoglisemi veya konv

Çocukluk Çağında Hiperinsülinemi Nedenleri
•
•
•
•

K ATP Kanal Mutasyonu
Glutamat Dehidrogenaz Gen Mutasyonu
Glukokinaz aktive edici mutasyonu
Kısa zincirli 3 OH açil CoA dehidrogenaz enzim
inaktive edici mutasyonu
• Anaerobik egzersiz sonrası hiperinsülinizm
• İnsülin Uygulaması
• İnsülinoma

Endoultrasonografi

YD Hiperinsülinemi Nedenleri

CERRAHİ

• Kanolopatiler

– Diffüz: Homozigot/birleşik heterozigot ABCC8-KCNJ11 mut
(saptanmadı)
– Fokal: Paternal resesif ABCC8-KCNJ11 mutasyonu
(saptanmadı)
– Maternal 11p15 kaybı
– Atipik

• Enzim Bozukluklar

– Hiperamonyemi Hiperinsülinemi sendr (Amonyak N)
– Hidroksiaçil Koenzim A Dehidrogenaz eksikliği
– Glukokinaz mutasyonu (saptanmadı)

• Transkripsiyon Faktör Bzk
– HNF 4A ( Saptanmadı)
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Hiperinsulinemi Tedavisi
•
•
•
•
•
•
•
•

IV glukoz tedavisi (15 mg/kg/dk’ ya kadar)
Diazoksit
Oktreotide (Sandostatin)
Glukagon
Nifedipin
Pankreatektomi
Sirolimus
GLP-1 reseptör antagonist

Hiperinsülinemik hipoglisemi

Hiperinsülinemik hipoglisemi

Normoglisemi sağla ( Dekstroz infüzyonu/glukagon/oktreotid/diazoksid)

Normoglisemi sağla ( Dekstroz infüzyonu/glukagon/oktreotid/diazoksid)

• Mutasyon analizi
ABCC8/KCNJ11/HNF4A
• Diazoksid 5-15 mg/kg/gün

Diazoksid
yanıtlı

• Mutasyon analizi
ABCC8/KCNJ11/HNF4A
• Diazoksid 5-15 mg/kg/gün

Diazoksid
yanıtsız

Açlık toleransını değerlendir
Diazoksid ile taburcu

Diazoksid
yanıtsız
ABCC8/KCNJ11 paternal kalıtılan mutasyon yada
mutasyon yok yada
de novo heterozigot mutasyon

Evde KŞ ölçümü
3-6 ayda bir izlem
Diazoksid dozu <5 mg/dl kesmeyi düşün
Büyüme ve nörolojik gelişimi izle

Homozigot/birleşik heterozigot
ABCC8/KCNJ11 mutasyonu

Diffüz

Fokal

+

Fokal

Laporoskopik Cerrahi
rezeksiyon

-

Paternal ABCC8/KCNJ11 mutasyonu (+)
Fokal lezyon ?

Nörolojik gelişim izle

Diffüz

Laporoskopik Cerrahi
rezeksiyon

Yüksek kalori /volüm beslenme
Oktreotid
Totale yakın pankretektomi

Homozigot/birleşik heterozigot
ABCC8/KCNJ11 mutasyonu

Diffüz

Fokal

İLAÇ

DOZ

YAN ETKİ- UYARI

Diazoksid
(PO)

5 mg/kg/g ( 3 doz) başla
4 günde bir doz 5 mg/kg arttır
( maks: 15-20 mg/kg/g)

Hipertirikoz
Sıvı retansiyonu

Oktreotid
(SC/İV infüz)

5 g/kg/g (3-4 doz) başla
4 günde bir doz 5 g/kg/g arttır
(maks: 35 g/kg/g )

Nekrotizan enterokolit
Kolelitiazis
Taşiflaksi
Büyüme izlemi

Lanreotid
(IM)

< 3 yaş:15 mg /28 günde bir
>3 yaş:30 mg/28 günde bir
Aylık toplam oktreotid dozu

Kolelitiazis
Büyüme izlemi

Glukagon
(IM/İV infüz)

0.5-1 mg IM/SC (damar yolu yok)
1-10 g/kg/saat

Bulantı
Paradoksal insülin sekresyonu

Nifedipin
(PO)

0.25 mg/kg/g
3 günde bir doz 0.5 mg/kg/g arttır
(maks: 2.5 mg/kg/g)

Sınırlı etki
Hipotansiyon

Sirolimus

0.5 mg/m2 /g ( 1-2 doz)
Serum ilaç düzeyi 5-15 ng/ml olacak
şekilde doz titrasyonu

İmmun supresyon
Hipokalemi, sitopeni

GLP-1 reseptör
antagonist

100- 300 pmol/kg/dk İV infüzy

Allerjik reaksiyon ?

Yüksek kalori /volüm beslenme
Oktreotid

Laporoskopik Cerrahi
rezeksiyon

Cevap (+)

Cevap (-)

Nörolojik gelişim izle
Sirolimus tedavisi
Cevap (+)
Büyüme/nörolojik gelişim izle

Büyüme/nörolojik gelişim izle
Pankreatik endokrin/ekzokrin yetmezlik izle

Nörolojik gelişim izle

Diazoksid
yanıtsız
ABCC8/KCNJ11 paternal kalıtılan mutasyon yada
mutasyon yok yada
de novo heterozigot mutasyon

Yüksek kalori /volüm beslenme
Oktreotid
Totale yakın pankretektomi

Cevap (-)

Totale yakın pankreatektomi

Büyüme/nörolojik gelişim izle
Pankreatik endokrin/ekzokrin yetmezlik izle
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Glikojen Depo Hastalıkları

Operasyon- Kasai ?
İntraoperatif Kolonjiografi: Barsaklara safra
geçişi var, safra kanalları bir miktar ince
(Bilier atrezi yok)
GÖR (+)

•

Ketotik Hipoglisemi

• Hipoglisemi (yemeklerden 3-4 saat)

•

Transaminaz yüksekliği

• Trunkal Obezite

•

(KC disfonksiyonu )

• «taş bebek» yüzü

•

Ürik asit yüksekliği

• Taşipne (asidoz)

•

TG yüksekliği

• Nefromegali

•

Laktik asid yüksekliği

• Kısa boy

Nissen Fundoplikasyonu

YOD ve Ketogenez defektleri-Hipoketotik
Hipoglisemi
• Hipoketotik Hipoglisemik Koma
– Açlık,cerrahi,enfeksiyon
• Karaciğer yetmezliği
• Hiperamoniyemi
• Neonatal laktik asidoz
• Kardiyomiyopati
• Myopati

• 3-6 aylık ilk bulgu

•
•
•
•

Yağ asidi Oksidasyon Defektleri
• Özellikle uzun süreli açlıkta veya katabolik hastalıklarda;
• Yağ asidi oksidayonu bozuk ve keton cisimcikleri
yapılamadığından HİPOKETOTİK
• Genellikle 6 ay-2 yaş arası klinik ortaya çıkar
• Hipoglisemi ensefolopatiye benzer tabloya eşlik eder ve her
zaman hemen glukoz infüzyonuna yanıt vermez
• Uzun zincirli YAO bozukluklarında, karnitin transport eksikliği
ve karnitin transferaz eksikliğinde kardiyak ve iskelet kas
güçsüzlüğü
• Büyük çocuklarda 10-12 saat açlığa kadar bulgu vermeyebilir.

Neonatal
İnfant
Adölesan
Erişkin

TEŞEKKÜRLER
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Temel biyoistatistik kavramlar
Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL
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Temel biyoistatistik

İstatistik tanımı ve
işlevleri

kavramlar

İstatistik

Niçin örneklerde çalışıyoruz?

Herhangi bir konuyu
verilen

incelemek için gerekli

toplanmasını,

toplanan

1. Evrene ulaşmak – incelemek zor
2. Kaynakların sınırlığı, verilerin

verilen

değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karar
verilmesini sağlayan bilim dalıdır.

güncelliğini kaybetme olasılığı

İstatistik biliminin en büyük uğraşısı, örnekler
üzerinde

inceleme

yaparak

evren

hakkında

tahminlerde bulunmaya çalışmaktır.

Tarihçe

Tarihçe
Mısırlıların ticaret
istatistiklerine ve nüfus
sayımlarına ilişkin belgeler
bulunmuştur.
Asur kralı Asurbanipal’ın
kitaplığında memurların
dereceleri, illere göre ürün
miktarları vb. gösteren
belgelere rastlanmıştır.
Sardunya adası
Tarım ve av ürünlerinin sayısını belirttiği bilinmektedir.
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Tarihçe

Tarihçesi Orta Çağ
Fransız şovalye Antoine
Combould, şansta gerçekleşme
olasılığını öğrenmek istemiş,
Fransız matematikçi Blasie
Pascal (1623-1662)’a sormuş,
Pascal da matematikçi Pierre
Fermat(1601-1665) ile
mektuplaşmış, böylece olasılığın
temelleri atılmıştır.

• İngiltere kralı Richard
(1027 - 1087) tarafından
1083-1086 yılları
arasında bir çeşit toprak
ve tarım sayımı
yapılmıştır.
• Ortaçağda şehirlerin
nüfusu sayılmaya
başlanmıştır.
• 1449 yılında Nurenberg
şehrinin nüfusunun da
sayıldığı bilinmektedir.

Tarihçe

Tarihçe

Bugünkü anlamda olasılık, İsviçre’li matematikçi
Jacob Bernouilli (1654-1705) tarafından ‘Ars
conjectanti’ adlı yayında yer alan olasılık kuramı
üzerine kurulmuştur.

Fransız matematikçi
Poisson (1781-1840)
olasılık kuramının
kapsamını genişletmiştir.
Karl Pearson (1857-1936)
olasılıkla ilgili trigonometri
ve normal dağılım eğrisi
denklemlerini deneylerle
yinelemiştir.

Tarihçe

İstatistiğin İşlevleri

Profesor Sir Ronald Aymler Fisher
(17 Şubat 1890 — 29 Temmuz 1962)
İngiliz istatistikçisi, biyolojicisi ve genetik bilimcisidir.

1. TANIMLAMA (BETİMLEME)
• Gözlenmiş durumların “İstatistik Ölçülerle”
tasvir edilmesidir.
• Elde edilmiş veriler yığınını istatistik
yardımıyla oldukça özet sayılara
indirgemektir.

– Verilerin tamamı hakkında ilgili bütün bilgilere
sahip olma anlamında “TÜMDENGELİM”
– Veriler kümesinden alınmış bir tek alt küme için
bilgi edinmek anlamında “TÜMEVARIM”
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İstatistiğin İşlevleri
2. ÇÖZÜMLEME (ANALİZ)
• Neden-sonuç ilişkilerine dair çözümlemeler
yapar.
3. KESTİRİM VE ÖNGÖRÜ
• Kestirim, bilinen değişkenden yola çıkarak
bilinmeyenler hakkında tahminde bulunmayı
sağlar (Örneğin; regresyon).
• Zamanla ilişkili tahminde bulunmayı sağlar
(Trend).

• “Tahmin etmek ucuzdur, ama yanlış

İstatistiğin İşlevleri

İstatistiğin İşlevleri

4. OLASILIK
• Olguların olma, olmama, birarada bulunma
olasılıkları.
5. ÖRNEKLEME
• Evreni en iyi temsil edecek örnek nasıl
seçilebilir?
6. İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
• Korelasyon analizleri
7. KARAR VERME

4. OLASILIK
• Olguların olma, olmama, birarada bulunma
olasılıkları.
5. ÖRNEKLEME
• Evreni en iyi temsil edecek örnek nasıl
seçilebilir?
6. İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
• Korelasyon analizleri
7. KARAR VERME

tahmin pahalıya patlar.”

Değişken nedir?

Değişkenler

• Rastlantısal etkilere bağlı olarak

ölçümsel farklılaşmalar gösteren
birim “değişken” adını alır.
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Değişken özellikleri

Nitel değişken tipleri
1. Nominal değişkenler: Ölçüm düzeyleri arasında bir sıralama veya
uzaklık – yakınlık gibi bir mesafe yoktur.

1. Nicelik: Çeşitli ölçü teknik ve birimleri ile
düzeyleri saptanıp, simgelenen(ölçülebilen)
nesnel özelliklerdir.
• Örneğin, ağırlık, vücut ısısı gibi. Ölçümleri bir
birime dayalı olarak yapılır ve genelde sürekli
değerler alırlar.
2. Nitelik: Birimlere dayalı ölçümlerle değil
sayımlarla değerleri belirtilebilen özelliklerdir.
• Örneğin; cinsiyet, medeni hal, bir hastalığı
bulunmak gibi. Nitel özellikler ancak süreksiz
sayılarla belirtilebilirler.

•
•
•

Meslek
Kan grubu
Oturulan semt

•
•
•

Mezun olunan okul (İlkokul, ortaokul, lise, üniversite)
APGAR skoru
Rütbe (Teğmen, üsteğmen vs.)

•
•
•

Cinsiyet (kadın-erkek)
Hastalık var-yok
Evet-hayır

2. Ordinal değişken: Ölçüm düzeyleri arasında bir sıralama vardır, ama
düzeyler arasında mesafeler belirli değildir.

3. İki durumlu (dikotom) değişkenler:

Sıklık ve sıklık dağılımı
(frekans tabloları)

Tanımlayıcı
istatistikler

• Verileri özetlemek, özelliklerini ortaya
koymak için düzenler.

• Verilerin düzenlendiği çizelgelere sıklık
çizelgeleri (frekans tabloları) denir.

• Oluşturduğu çizgisel-şekilsel-geometrik
biçime de “sıklık-çokluk dağılımı” denir.

Merkezi Eğitim Ölçütleri
(Nicel Verilerde)

Sıklık ve sıklık dağılımı
(frekans tabloları)

1. Sürekli nicel verilerde, sınıflama,
gruplandırma yaparak,
2. Kesikli nicel verilerde ,
3. Sınıflanabilir nitel verilerde,
4. Sıralanabilir nitel verilerde
kullanılabilir.

1.
2.
3.
4.
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Ortalama (aritmetik ortalama)
Ortanca (medyan)
Mod (tepe değeri)
Alt ve üst değerlerin orta noktası
(midrange)

Yayılım Ölçütleri
(Nicel Verilerde)

Merkezi Eğitim Ölçütleri
1. Ortalama (aritmetik ortalama) : Tüm ölçüm
değerlerinin toplanıp, örnekteki ölçüm sayısına
bölümü ile elde edilir.
2. Ortanca: Ölçüm değerleri küçükten büyüğe
sıralanır. Oluşan sırada ortaya denk gelen
ölçüm sonucudur.
3. Tepe değeri: tüm ölçümler içinde en fazla
tekrarlanandır.
4. Alt ve üst değerlerin orta noktası
(midrange): En küçük ve en büyük değerlerin
toplanıp ikiye bölünmesi ile bulunur.

Veriler arasında değişimden
kaynaklanan farklılıkların istatistiksel
ölçüleridir.
•
•
•
•
•
•
•

Yayılım Ölçütleri
(Nicel Verilerde)

Yayılım Ölçütleri
(Nicel Verilerde)

1. Standart sapma: Dağılımdaki her bir değerin

2.

Standart sapma,
Varyans,
Standart hata,
Varyasyon katsayısı
Değişim genişliği,
Çeyrek sapma,
Mutlak sapma,

3. Varyans: Standart sapmanın karesidir. Büyüdükçe
dağılım yaygınlaşır.
4. Standart hata: Standart sapmanın, örnek sayısının
kareköküne bölünmesi ile bulunur.

ortalama’ya göre ne uzaklıkta olduğunu, dağılımın
ne yaygınlıkta olduğunu gösterir. Büyüdükçe
dağılım yaygınlaşır.
Varyasyon Katsayısı: VK= SS / Ortalama x100

Örnek: Ortalama= 28,8, Standart Sapma= 8,2 olduğunu
varsayalım..
Bu durumda, VK = (8,2 / 28,8) x 100 = %28,5
Yorumu: Bu dağılımdaki değerler Ortalamaya göre %28,5’lük
bir değişim göstermektedir.

Normal dağılım
Normal dağılım

,
f(x)

μ
,

f(x)

z 
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Normal dağılım

• Normal dağılım gösteren değişken

• İstatistik analiz yapılırken, dağılımın özelliği çok

değerleri için

önemlidir.

• Değerlerin % 67’si ortalama ± 1 SH
• Değerlerin % 95.5’i ortalama ± 2 SH
• Değerlerin % 99.7’si ortalama ± 3 SH

• Parametrik testlerin uygulanabilmesi için, dağılımın
normal ya da normale yakın olması gerekir.

• Normal dağılım, standart sapması 1, frekans eğrisi
çan şeklinde olan simetrik dağılımdır.

• Normal dağılım simetrik olduğu için, normal dağılım

içindedir.

gösteren değişkenlerin ortalama, ortanca ve modları
eşittir.

Normal dağılım

Normal dağılım
Dağılımın normal olup olmadığının
incelenmesi:
• Grafikler: Histogram, dal ve yaprak grafiği ve

Dağılım özelliğinin önemi nedir ?

• Parametrik testlerin tümünün uygulanabilmesi

normal olasılık grafiği kullanılabilir.

için gereken varsayımların başında verilerin
dağılımının normal olması gelir.

• Özellikle 30’dan fazla katılımcı olduğunda, grafik yöntemler,
normale yakın bir dağılımı saptama açısından daha yararlı
olabilir.

• Testler:

• Normal dağılımdan gelmeyen ölçümler

• Shapiro-Wilks (n<30) ve
• Lilliefors (n>30) testleri

kullanıldığında, doğru bir hipotezi reddetme
olasılığı artar.

p değeri <0.05 ise dağılımın normal olmadığı kabul
edilir.

Sivrilik ve çarpıklık

Normal dağılım

• Eğrinin tepesinin sivriliği (Kurtosis)

• Örneklem büyüklüğü arttıkça, katılımcıların dağılımı

• Tepe sivri ise........Leptokurtik,
• Tepe basıksa.........Platikurtik

ve ortalamanın örneklem dağılımı normal dağılıma
yaklaşır.
• Genellikle bir örneklemde 30 ya da daha fazla
sayıda katılımcı varsa, evren normal dağılım
göstermiyorsa bile, ortalamanın örneklem
dağılımının normal olduğu varsayılabilir.

• Yatıklık (Skewness)

• Değer – ise sola, + ise sağa çarpık bir veri seti ile
çalıştığımız anlaşılır.

• Basıklık ve Sivrilik dereceleri

histogram’lardan anlaşılabilir.

• Normal dağılım için basıklık ve sivrilik
değerleri sıfır(0) ‘dır.
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İstatistiksel yöntem seçimi

İstatistiksel yöntem seçimi

HİPOTEZ TESTLERİ

HİPOTEZ TESTLERİ

HO

-

farksızlık hipotezi

HI

-

alternatif hipotez

A
R
A
Ş
T
I
R
M
A

* p değeri
* p < 0.05

HO doğru

H1 doğru

HO doğru

UYGUN

 hata

H1 doğru

α hata

UYGUN

HİPOTEZ TESTLERİ

p değeri

p < 0.05
p değeri α hata

• Tip I hata yalancı pozitiflik,

• tip II hata ise yalancı negatifliğe eşdeğer

Yorumu: Karşılaştırılan gruplar arasında
fark vardır denildiğinde hata olasılığı
%5’ten küçüktür.
edilememişse, ön kabul değeri yanlış ise
artar.
power (araştırmanın gücü) = 1 –β
hata

olarak düşünülebilir.

• α ’nın β’dan daha fazla dikkate alınmasının
nedeni,
α ’nın β’dan daha ciddi sonuçlar doğurmasıdır.
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Korelasyon analizi

Korelasyon analizi

• İki veya daha çok değişken arasında doğrusal ilişki

 Bağıntı katsayısı –1 ile +1 arasında değişen değerler

olup olmadığı, eğer ilişki varsa bunun yönü ve gücü
incelenir.

alabilir.
Bağıntı katsayısının başındaki “-“ ya da “+” işareti,
bağıntının yönünü belirtir.

* Pozitif tam ilişki: r=+1
* Negatif tam ilişki: r=-1

 İlişkinin yönü, ilişkinin gücünü etkilemez.

Sayısal değişkenler arasındaki bağıntıda Pearson bağıntısı uygulanır.

 r sonucu herhangi bir nedensel ilişkiyi göstermez.

Biri sayısal diğeri ordinal veya ikisi de ordinal olan değişkenler
arasındaki bağıntıda Spearman bağıntısı uygulanır.

Korelasyon analizi

Bağıntı katsayısını yorumlama

Eğer r=0 ise iki değişken arasında doğrusal
bir ilişki yok

0 - 0.249

Hiç ilişki yok ya da çok zayıf ilişki

Ancak bu, değişkenler arasında bir ilişki

0.25 - 0.499

Zayıf – orta derecede ilişki

0.50 – 0.699

Orta derecede ilişki

olmadığı anlamına gelmez
Bağıntı katsayısı değişmese de p değeri
katılımcı sayısı arttıkça çok küçülebilir

İstatistiksel yöntem seçimi

0.70 - 0.899

İyi derece ilişki

0.90 – 1.00

Çok iyi derecede ilişki

İstatistiksel yöntem seçimi
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Temel biyoistatistik
kavramlar
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SPSS Veri İşlemcisi

Genel özellikler

SPSS

Genel görünüm

• SPSS (Statistical Package for Social Sciences) verilerin

1.

işlenmesi, depolanması ve analizinde kullanılan bir

2.

veri işlemcidir.

3.

• Kullanım kolaylığı nedeniyle ülkemizde en yaygın

4.

kullanılan istatistik paket programı olduğu
söylenebilir.

SPSS temel olarak iki ekrandan oluşur. Veri giriş (Data
entry) ekranı ve sonuç (Output) ekranı.
Veri giriş ekranından değişkenler tanımlanır, veriler girilir,
düzenlenir, kaydedilir.
Buradan herhangi bir istatistik komutu verildiğinde
otomatik olarak sonuç ekranı açılır.
Sonuç ekranında istatistik analiz sonuçları, tablolar ve
grafikler olarak gösterilir. Gerekirse bunlar üzerinde
düzeltmeler yapılmasına olanak sağlar.

• Çok miktarda veriyi kısa sürede işlemeye olanak
tanımakta, menüler aracılığıyle yapılacak işlemin
kolayca seçilmesine olanak tanımaktadır.

Veri giriş ekranı

Sonuç ekranı

1. Veri giriş ekranı kendi içinde iki alt sayfaya ayrılır.

•

Ekranın sol alt kısmında görülen sekmelerden
verilerin girildiği ve değişkenlerin tanımlandığı
sayfalar arasında geçiş yapılabilir.
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Sonuç ekranı iki çerçeve halindedir. Sağ çerçevede sonuçlar
görülürken sol çerçeveden farklı sonuçlar arasında kolay geçiş
yapılabilir.

Veri sayfası menüleri

SPSS menüler

• Dosya (File): Dosya açma, kaydetme,

başka dosyadan veri alma ve kapatma gibi
işlemleri yapar.
• Düzen (Edit): Dosyadan bir kısmı
kopyalama,
kesme,
yapıştırma
gibi
işlemleri yapar.
• Görünüm (View): Sayfada açık duracak
araç çubuklarını belirleme, kılavuz çizgileri
kaldırma
veya
gösterme,
etiketleri
gösterme işlemleri buradan yapılır.

Veri sayfası menüleri

Veri sayfası menüleri
• Grafik (Graph): Grafik çizim işlemlerinde

• Veri (Data): Verileri seçme, dosyayı

kullanılır.

bölerek
işlem
yapma
ve
verileri
ağırlıklandırma gibi işlemleri yapar.
• Dönüştür (Transform): Verileri yeniden
gruplama ve hesaplamalar buradan yapılır.
• Analiz (Analyze): SPSS altında yapılan
istatistikler buradaki sekmeler kullanılarak
yapılır.

• Araçlar (Utilities): Veri setleri tanımlamada,

programcıklar
hazırlayıp
çalıştırmada
kullanılabilir.
• Pencere (Window): Veri ve sonuç sayfaları
arasında geçiş için kullanılabilir.
• Yardım (Help): Yardım dosyalarını
bulundurur.

Sonuç sayfası menüleri

Ana menüler

• Veri giriş sayfasındaki veri “data” ve dönüştür
“transform” seçenekleri sonuç sayfasında yer
almaz.
• Veri sayfasında bulunmayan iki menü vardır.

– Ekle (İnsert): Tablo başlığı, tablo açıklaması gibi ekler buradan
yapılır.
– Biçim (Format): Tablolardaki sayıların hangi yana yaslı olacağı
gibi düzenlemeler bulunur.

• Ayrıca

çıktı sayfasındaki tablo veya grafikler çift
tıklandığında bu öğelere ait düzenleyiciler otomatik olarak
açılır.
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SPSS File Menüsü

SPSS File Menüsü

1- New sekmesi ile, yeni veri, çıktı, makro ve program
dosyası oluşturulabilir
2- Open sekmesi ile, daha önce kayıt edilmiş veri, çıktı,
makro ve program dosyaları açılabilir
3- Open Database ile, veritabanı sürücüleri eklenebilir
4- Read Text Data sekmesi ile, metin dosyası
biçeminde girilen veri dosyaları aktarılabilir
5- Save sekmesi ile, kayıt yapılır
6- Save as sekmesi ile, farklı isimde ya da yere dosya
kayıt yapılabilir

7-Display Data Info.. sekmesi ile veri dosyası hakkında bilgiler elde
edilir.
8- Apply Data Dictionary.. ile herhangi bir veri sözlüğü aktif veri
dosyasına uygulanabilir
9- Cache data ile, veri dosyasının geçici bir kopyası oluşturulur
10- Print sekmesi yazdırmak amacı ile kullanılır
11- Print preview ile baskı önizleme yapılabilir
12- Switch server, ağ altında çalışan bilgisayrlarda kullanılılır
13- Recently used data sekmesi, son kullanılan veri dosyalarını
gösterir
14- Recently used files sekmesi, son kullanılan dosyaları gösterir.

Değişken Tanımlama

Değişken Tanımlama

•

• Sık kullanılan değişken

Her bir değişkenin
•
•
•
•
•
•
•

tipleri "numeric","string" ve "date"tir.

adı (name),
tipi (type),
uzunluğu(witdh),
değişken sayısal ise kesirli kısmı ( decimals),
etiketi ( labels), ve etiket değeri, hatalı verilerin
tanımı ( missing values),
kolon genişliği, sağa sola bitişik ( align) özelliği ve
ölçüm düzeyi tanımlanabilir

• Yalnızca sayısal değerler girilecek bir

•

SPSS Veri İşlemcisi

Dr. Cengiz Han AÇIKEL
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değişkenlerin tipi numeric olarak
tanımlanmalı, rakam dışında karakterle
de varsa string olarak tanımlanmalıdır.
Mümkün olduğunca tüm değişkenler
kodlar atanarak nümerik olarak
girilmelidir.

VERİLERİ DÖNÜŞTÜRME
Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL
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VERİLERİ DÖNÜŞTÜRME
Uz.Dr. Cengiz Han AÇIKEL
Araştırma için toplanan ve veri tabanına aktarılan verilerin istatistik
hesaplamalarda kullanılması için başlangıçtakinden farklı veri biçimine
dönüştürülmesine ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin bir hipertansiyon araştırmasında
kişilerin kiloları ile kan basınçları arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Fakat bilindiği gibi
bu hususta beden kütle indeksini (BKİ) kullanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Hasta verileri toplanırken beden kütle indekslerini hesaplayıp veri tabanına girmek
yerine, toplanan verilerdeki boy ve kilo değişkenleri kullanılarak BKİ’nin
hesaplanması kolay olacaktır.
Bunun yanısıra; toplanan sürekli verilenin gruplandırılması, daha önce
belirlenmiş grupların birleştirilmesi veya yapılan gruplamanın değiştirilmesi istenebilir.
Bu işlemler “verinin dönüştürülmesi” olarak anlatılacaktır.
Verileri dönüştürme işlemi olarak en fazla kullanılan hesaplamalar (compute) ve
yeniden sınıflandırmalardır (recode).
Hesaplamalar (Compute): Veri tabanımızda bulunan değişkenlerden yeni
değişkenler üretme işlemidir. Örneğin; yapılan bir sınavda öğrencilerin aldığı teorik ve
pratik notları aşağıdaki gibi olsun.
Sıra
Pratik
Teorik
No:
1,00
70,00
85,00
2,00
75,00
65,00
3,00
78,00
75,00
4,00
84,00
65,00
5,00
85,00
25,00
6,00
86,00
45,00
7,00
88,00
36,00
8,00
90,00
18,00
Eğer final notu pratik notunun %30’u, teorik notunun %70’i alınarak
hesaplanıyor ise bu işlemi SPSS for Windows ile aşağıdaki basamakları izleyerek
yapabiliriz.
1.

Verileri veri tabanına işaretleyin.
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2.

Menü çubuğundan transform>compute sekmesini seçeriz.

3. Çıkacak pencerede iki kutucuk görülecektir. Solda yeralan kısma
hesaplama sonucunda oluşturmak istediğiniz değişkenin adını, sağdaki kutucuğa ise
kullanacağınız formülü yazmalısınız. Formül oluşturulurken aktarma düğmesi yardımı
ile mevcut değişkenlerimizi formül içine yerleştirebiliriz.
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4. Değişken ismi ve formül girildikten sonra tamam (OK) tuşuna basılınca
sonuçlar veri sayfasında görüntülenir.

5. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar;
a.
Yazacağımız değişken ismi, veri tabanı oluşturmada olduğu gibi, 8 harfi
geçmemeli, boşluk, - gibi geçersiz karakterler içermemelidir.
b.
Formülün istediğimiz hesaplamayı yapmaya uygun olması gereklidir.
c.
Formül yazılırken işlemlerin istediğimiz sıra ile yapılmasını sağlamak
için parantezleri kullanmamız gereklidir. SPSS önce parantez içindeki işlemi
yapacaktır. Yapılacak parantez hataları hatalı sonuçlar bulmamıza neden olur. Bu
özellikle karmaşık formüller kullanılan durumlarda önemli bir sorundur.
d.
Hesaplamaları doğru formüllendirmek için alıştırmalar yapmak
önemlidir.
Yeniden Gruplandırma (Recode): Sık ihtiyaç duyulan bir diğer dönüştürme
işlemidir. Yukarıdaki örneğimizde elde ettiğimiz final sonuçlarını öğrencilerin başarı
düzeyini belirlemek üzere kategorilere ayırmak isteyebiliriz. Örneğin öğrencileri 0-59
arası başarısız, 60-79 arası iyi, 80-100 arası pekiyi olarak gruplandırmak isteyebiliriz.
Yeniden gruplandırma işleminde iki seçeneğimiz bulunmaktadır. I. Aynı değişken
içinde yeniden gruplandırma, II. Yeni bir değişken içinde yeniden gruplandırma. Yeni
değişken oluşturmak istiyor isek bu değişkeni tanımlamamız gereklidir. Her iki
yeniden gruplandırma işleminin tek farkı bu basamaktır.
I. Aynı değişken içinde yeniden gruplandırma:
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Verilerimizi bulundukları sütunda yeniden gruplandırabiliriz. Fakat bu şekilde
yapacağımız gruplandırma ile eski verilemizi kaybedeceğimiz için geri dönme
şansımız olmayacaktır. Verileri eski haliyle bir daha kullanmayacağımıza kesin emin
isek bu seçeneği kullanabiliriz. Bu şekilde yeniden gruplama için şu işlem
basamaklarını takip edebiliriz.
1.
Veri tabanımızı açtıktan sonra menü çubuğundan
transform>recode>into same variables sekmesini tıklarız.

2.
Açılacak pencerede yeniden gruplandıracağımız değişkeni seçer
aktarma düğmesi ile sağ tarafa aktarırız. Eğer aynı gruplandırma birden çok değişken
için geçerli olacak ise birden fazla değişkeni sağdaki kutucuğa aktarabiliriz. Daha
sonra atayacağımız yeni değerleri belirtmek için “Old and New Values” yazan
düğmeye tıklarız.
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3.
“Old and New Values” düğmesine tıklayınca karşımıza çıkan pencerede
eski değerlerimizi sol taraftaki kutucuklar yardımıyla belirleyip, bunlara karşılık olarak
atayacağımız yeni değerleri sağ tarafta belirtmemiz ve yaptığımız eşleştirmeleri
listeye “Add” düğmesi yardımıyla eklememiz gerekmektedir.

4.
Yeniden gruplandırdığımız değerleri birer birer seçip yeni karşılıklarını
belirleyebliriz. Bunun için “Value” kutusunu etkin hale getirip buraya eski değeri,
sonra karşı tarafına yeni değeri gireriz. Fakat bu ancak az sayıda değişkeni yeniden
gruplandırıyorsak kullanılabilir. Örnekte veriğimiz gibi srekli bir değişkeni yeniden
gruplandırıyorsak, aralıkları veya alt-üst sınırları koyarak gruplama yapmak daha
uygun olacaktır. Ayrıca veri tabanında kayıp (missing) olarak görülen kutucuklara
yeni değer atayabileceğimiz gibi, belli değerlerimizi de kayıp veri olarak
kodlandırabiliriz.

5.
Yeni değerleri girdiğimiz pencerede devam (Continue) kutucuğunu
tıklamamız halinde 2. maddede gördüğümüz pencereye geri dönmüş oluruz. Burada
tamam (OK) kutucuğunu tıklayarak yeni değerlerimizi veri sayfasında görebiliriz.
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II. Yeni değişken içinde yeniden gruplandırma: Verilerimizin gruplandırma
işleminden sonra tekrar kullanılabileceğini düşünüyor isek yeniden gruplamayı yeni
bir değişken içinde yapabiliriz. Bunun için şu işlem basamaklarını takip edebiliriz.
1.
Veri tabanımızı açtıktan sonra menü çubuğundan
transform>recode>into different variables sekmesini tıklarız.

2.
Çıkacak pencerede yeniden gruplayacağımız değişkeni en soldaki
kutucuktan seçip aktarma düğmesi ile ortadaki kutucuğa aktarırız. Yeni
oluşturacağımız değişkenin adını sağdaki “output variable” kutucuğuna yazıp, değiştir
(change) düğmesine basarak yeni değişken oluşturulmasını sağlarız.

3.
“Old and New Values” kutucuğuna tıkladığımızda karşımıza çıkacak
pencere ve yapacağımız işlemler “aynı değişken içinde yeniden gruplandırma”
başlığında anlatılanlarla aynıdır. Eski ve yeni değerleri belirttikten sonra 2. maddede
gösterilen kutucuğa geri döner ve tamam (OK) kutucuğunu tıklarız. Bunun sonucu
yeni gruplamamız veri tabanımızda görüntülenir.
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VERİLERİN BİR BÖLÜMÜ İLE ÇALIŞMA
Uz.Dr. Cengiz Han AÇIKEL
Araştırmamızın analizlerini yaparken verilerimizin bir kısmını istatistiklerde
kullanmak veya analizlerimizi alt gruplar için ayrı ayrı yapmak isteyebiliriz. Bunun için
SPSS’de
a. Verilerin bir kısmını seçmek (Select Cases) veya,
b. Veri tabanını bölmek (Split File) seçeneklerini kullanabiliriz.
Bu seçeneklerin her ikisi de SPSS’de “Data” menüsünün altında yer almaktadır.

a. Veri Seçme (Select Cases):
Araştırmamız için verilerin belirli bir grubu ile çalışmak isteyebiliriz. Örneğin
sistolik kan basıncı ortalamasını erkekler için hesaplamak isteyebiliriz. Bunun için
erkekler grubunu seçmemiz gereklidir. Data>Select Cases yolunu izlersek
karşımıza şu kutucuk çıkacaktır.

herhangi bir müdahale olmadığı durumda burada bütün vakalar (All cases)
seçeneği varsayılan olarak işaretlidir. Fakat biz belli özellikle olan vakaları
inceleyeceğimiz için “If condition is satisfied” kutucuğunu işaretleyip, hangi
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koşulları aradığımızı belirtmek için hemen altındaki “If...” yazan kutucuğa tıklarız.
Bundan sonra karşımıza çıkacak ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

bu ekranda sol tarafta değişkenlerimiz, sağ üstte yapacağımız tanımlama yer
almaktadır. Orta blokta bulunan işaretler ile hangi vakaları seçeceğimizi formülle
göstermemiz gerekmektedir. Örneğimizde cinsiyeti “1” olarak kodlanan grup
seçilmek istenmiştir.
Orta bloktaki seçenekler daha karmaşık seçimler yapmamıza olanak
sağlamaktadır. Örneğin;
Kullandığı ilaç “2” ile kodlanmış olan erkekler seçmek istersek
“ilaç = 2 & cinsiyet = 1” kodunu kullanabiliriz. Değişkenler soldaki kutucuktan
seçilip formül kutucuğuna aktarılabilir.
Kadın veya tedavi öncesi sistolik kan basıncı 150 ve üstünde olanları seçmek için;
“pre_skb >=150 | cinsiyet = 2” kodunu kullanabiliriz.
Sağ altta yer alan kutucukta ileri istatistik hesaplamaları seçimimizde
kullanmamıza yarayacak seçenekler bulunmaktadır. fakat bu formüllerin kullanımı
nadirdir.
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formül belirtildikten sonra devam kutucuğu tıklanarak bir önceki kutucuğa geri
dönülür. Burada artık etkin hale gelmiş olan tamam (OK) kutucuğu tıklanır. Bu
işlem bittiğinde veri tabanımızda bazı vakaların yanlarına işaret konulduğu
görülecektir. İşaretli olan vakalar bundan sonra yapılacak analizlerde göz ardı
edilecektir.

Vaka seçiminde sık yapılan bir hata yeniden tüm veri tabanı ile analiz
yapılacağı zaman seçimi kaldırmamaktır. Yaptığınız seçim siz iptal edinceye
kadar yapacağınız tüm analizleri etkileyecektir. Bunun için alt grupla yaptığınız
işlem bittikten sonra vaka seçimi menüsünde tüm vakalar (all cases) kutucuğunu
işaretlemeniz gereklidir.
b. Dosyayı Bölerek Çalışma (Split File)
Yaptığımız analizin dosyadaki alt gruplar için ayrı ayrı yapılmasını istiyorsak
doyayı bölme (Split File) seçeneğini kullanabilirz. Örneğin kan basıncı
ortalamasını kadın ve erkekler için ayrı ayrı hesaplamak istiyorsak önümüzde iki
seçenek vardır. 1. Yukarıda anlatıldığı şekilde önce bir grubu (örneğin erkekleri),
sonra diğer grubu seçip işlemimizi yapmak. 2. Dosya böl (Split File) seçeneğini
kullanmak.
Dosya böl (Split File) komutu SPSS’de “Data” menüsü altındadır. Bu seçeneği
işaretlediğimizde aşağıdaki kutu çıkacaktır.

Bu kutuda herhangi bir müdahalemiz yoksa “Analyze all cases, do not create
groups” seçeneği işaretli olacaktır. Bölmek için grupları karşılaştır (Compare
groups) kutucuğunu işaretleyip, bölme yapacağımız değişkeni sol kutucuktan
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seçip, ok aracılığı ile sağdaki kutucuğa taşımamız gereklidir. Daha sonra tamam
(OK) kutucuğunu tıklayarak veri tabanımıza dönebiliriz.
Bundan sonra yapacağımız analizler alt gruplar için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
Örneğin cinsiyete göre böldüğümüz veri tabanında tedavi öncesi sistolik basınç
ortalamalarını hesaplamak istersek yukarıdaki resimdeki gibi veri tabanını
böldükten sonra yapmak istediğimiz analize ilişkin komutu veririz.

Bu işlem sonunda elde edeceğimiz sonuç (Output) görüntüsü aşağıda
görüldüğü gibi kadın ve erkek grupları için sonuçları ayrı ayrı göstermektedir.

vaka seçiminde olduğu gibi dosya bölmede de işlemimiz bittiğinde bölümü
kaldırmamız gerekmektedir.
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Sık Kullanılan
İstatistiklerin
SPSS’te
Uygulanması - 1

Kesikli verilerin analizi

Uz.Dr. Cengiz Han
AÇIKEL

Çapraz tablolar ve ki kare

Çapraz tablolar ve ki kare

• İki veya daha çok grupta kesikli

• Ki-kare testi gözlenen frekanslarla

beklenen frekanslar arasındaki farkın
anlamlı olup olmadığı temeline dayanır.
• Örnegin, bir paranın yazı veya tura gelme
olasılığı %50’dir. 100 kez attığımız bir
paranın 50 kez yazı, 50 kez tura gelmesini
bekleriz. Yani beklenen frekanslar 50’dir.

bir değişkenin dağılımı çapraz
tablolar ile gösterilir.
• Bu tablolar;
•2x2
•2xn
• n x m olabilir.

SPSS yardımıyla ki kare uygulaması

SPSS yardımıyla ki kare uygulaması
• Çıkan iletişim kutusunda sol kutudaki grup değişkenimizi sütun,

• Analiz (analyze) menüsünden, tanımlayıcı >çapraz tablo

karşılaştırılan değişkeni satır kutusuna aktarırız. Hangi değişkenin
satırda, hangisinin sütunda olduğu istatistik sonuçlarımızı
etkilemez.

(descriptive)> (crosstabs) sekmesi tıklanır.
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SPSS yardımıyla ki kare uygulaması

SPSS yardımıyla ki kare uygulaması

• Yapacağımız istatistiği belirlemek için “Statistics”

• Bu kutucukta yer alan ve sık kullanılan diğer bazı

düğmesine tıklanır.
• Açılan pencerede ki kare (chi-square) seçeneği
seçilir. Devam (continue) düğmesi tıklanır.

seçenekler:

– Mc Nemar: Eğer değişkenlerimiz bağımlı ise kullanılır.
Örneğin; bir grubun eğitim öncesi ve sonrası başarı
durumları karşılaştırılıyorsa normal ki kare testinin
seçilmesi hatalı olacaktır.
– Risk: Vaka kontrol çalışmalarında “Odds Ratio1
hesaplamak için 2 x 2 tablolarda kullanılır.
– Kappa: Gözlemciler arası tutarlılıkları analiz etmede
kullanılır.

SPSS yardımıyla ki kare uygulaması
•
•
•

SPSS yardımıyla ki kare uygulaması
•

Çapraz tablomuzdaki yüzdelerin hesaplanması için satır ve sütun
değişkenlerini atadığımız kutucuktaki hücreler (cells) düğmesini tıklarız.
Burada açılacak kutudan satır, sütun ve toplam yüzdeleri seçilebilir.
Bu kutucukta devam (continue), satır, sütun değişkenlerini belirlediğim
kutucukta tamam (OK) düğmelerini tıkladığımızda otomatik olarak sonuç
ekranı çıkacaktır.

•

•

Sonuç ekranında üstte
çapraz tablo
değerlerini ve satırsütun yüzdelerini
görürüz.
Bu tablodaki gruplar
arası dağılım farkının
anlamlı olup olmadığı
ise alt tablodaki p
(Asymp.Sig.(2-sided))
değerine bakarak
değerlendirilir.
Bu örneğimizde
erkeklerin (1 ile kodlu)
61,9’u sigara içerken,
kadınların (0 olarak
kodlu) %27,2 sinin
sigara içtiği görülmüş,
aradaki fark
istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur.

Hangi durumlarda kullanılır

Parametrik olmayan
testler

• Parametrik ve parametrik olmayan
testler hakkında biyoistatistik giriş
sunumunda geniş bilgi verilmiştir.
• Genel olarak küçük ve normal
dağılıma uymayan gruplarda
parametrik olmayan testler
kullanılır.
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Mann Whitney U testi

SPSS’te Mann Whitney U testi
• Mann Whitney U testine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden,

parametrik olmayan istatistikler>iki bağımsız örnek (non parametric
tests>2 independent samples) sekmesinden ulaşılabilir.

• “İki Ortalama Arasındaki Farkın

Önemlilik Testi" parametrik bir test
olduğu için, parametrik test
varsayımları yerine getirilmediğinde
ölçümle belirtilen sürekli bir değişken
yönünden bağımsız iki grup arasında
fark olup olmadığını test etmek için
kullanılır.

SPSS’te Mann Whitney U testi

SPSS’te Mann Whitney U testi
• Açılan bu pencerede grup 1 ve grup 2 kutucuklarına değişkenimizi

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Test Variable List”
•

kutusuna, grup değişkenimizi ise “Grouping Variable” kutusuna
aktarmamız gereklidir.
Programın işlem yapabilmesi için hangi grupları karşılaştıracağımızı
belirlememiz gerekir. Bunun için “Define Groups” düğmesi tıklanır.

oluşturan gruplardan ikisinin kodunu gireriz.

• Bu kutucuğa devam (continue), değişkenleri belirlediğimiz

kutucukta tamam (OK) düğmelerini tıkladığımızda otomatik olarak
sonuç ekranı açılacaktır.

Wilcoxon eşleştirilmiş
İki örnek testi

SPSS’te Mann Whitney U testi
• Sonuç ekranında üstte
sıralara ait değerleri
görürüz.

• Verilerimiz sayısal olarak belirtilen kesikli bir

• Gruplar arası farkın

değişkense , veri ölçümle belirtildiği halde
parametrik varsayımlar yerine getirilemiyorsa
ya da denek sayısı yeterli değilse “İki Eş
Arasındaki Farkın Önemlilik Testi" yerine
Wilcoxon eşleştirilmış iki örnek testi
kullanılabilir.

anlamlı olup olmadığı ise
alt tablodaki p
(Asymp.Sig.(2-sided))
değerine bakarak
değerlendirilir.
• Bu örneğimizde erkeklerin
(1 ile kodlu) kolesterol
düzeyinin kadınlarınkinden
(0 olarak kodlu) istatistiksel
olarak anlamlı olarak farklı
olduğu bulunmuştur.

• Örneğin bir ilacın kan kolesterol düzeyine etkisi

incelenen bir araştırmada tedavi öncesi ve tedavi
sonrası kolesterol düzeyleri, grubumuz normal
dağılıma uymuyor ise bu testle karşılaştırılır.
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SPSS’te Wilcoxon eşleştirilmiş
İki örnek testi
•

SPSS’te Wilcoxon eşleştirilmiş
İki örnek testi

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Test Pair(s) List”

Wilcoxon testine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden,
parametrik olmayan istatistikler>iki ilişkili örnek (non
parametric tests>2 related samples) sekmesinden ulaşılabilir.

kutusuna, karşılaştıracağımız değişken çiftlerini aktarırız. Bunun için sol
kutucuktan iki tane değişkeni seçmemiz gereklidir.

• Değişkenleri belirlediğimiz kutucukta tamam (OK) düğmelerini
tıkladığımızda otomatik olarak sonuç ekranı açılacaktır.

SPSS’te Wilcoxon eşleştirilmiş
İki örnek testi

Kruskal Wallis Varyans Analizi

• Sonuç ekranında üstte

– Verilerimiz sayısal olarak belirtilen kesikli bir
değişkense (doğan, ölen, hastalanan, yaşayan
sayısı gibi),
– ölçümle belirtildiği halde denek sayısı yeterli
değilse,
– denek sayısı yeterli olduğu halde veri
parametrik varsayımları yerine getiremiyorsa

sıralara ait değerleri
görürüz.
• Ölçümler arası farkın
anlamlı olup olmadığı ise
alt tablodaki p
(Asymp.Sig.(2-sided))
değerine bakarak
değerlendirilir.
• Bu örneğimizde tedavi
öncesi ve sonrası
kolesterol düzeyinin
birbirinden istatistiksel
olarak anlamlı olarak farklı
olduğu bulunmuştur.

• "Varyans Analizi" yerine Kruskal Wallis
Varyans Analizi kullanılmalıdır.

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Test Variable List”

• Kruskal Wallis testine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden,

kutusuna, karşılaştıracağımız değişkenleri aktarırız.

parametrik olmayan istatistikler>çoklu bağımsız örnek (non
parametric tests>K independent samples) sekmesinden ulaşılabilir.

• Karşılaştıracağımız gruplara ait değişkeni seçip “Grouping Variable”

kutusuna aktardıktan sonra, grup kodlarını belirlemek için “Define Range”
düğmesini tıklarız.
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SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

• Açılan bu pencerede karşılaştıracağımız grupların kodlarının en alt
ve en üst değerlerini gireriz.

• Sonuç ekranında üstte

kutucukta tamam (OK) düğmelerini tıkladığımızda otomatik olarak
sonuç ekranı açılacaktır.

• Gruplar arası farkın anlamlı

sıralara ait değerleri görürüz.

• Bu kutucuğa devam (continue), değişkenleri belirlediğimiz

olup olmadığı ise alt
tablodaki p (Asymp.Sig)
değerine bakarak
değerlendirilir.
• Bu örneğimizde hiç sigara
içmemiş, içmiş bırakmış ve
halen kullanan kişilerin
kolesterol düzeyinin
birbirinden istatistiksel olarak
anlamlı olarak farklı olmadığı
bulunmuştur.

Bonferoni düzeltmesi

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

• Alt grup sayımıza bağlı olarak Mann Whitney

• İkiden çok grubun karşılaştırılmasında anlamlı fark

bulunması durumunda karşımıza şu soru çıkar:
Acaba fark hangi gruplardan kaynaklanmaktadır.
• Parametrik varyans analizinde bu işlem “Post Hoc”
testlerle yapılabilmektedir.
• Kruskal Walli Varyans Analizi’nde ise alt gruplar
Mann Whitney U testi ile birbiri ile karşılaştırılabilir.
• Fakat Bulunacak sonuca Bonferoni düzeltmesi
yapılmalıdır.

U testi ile çok sayıda karşılaştırma
yapılacaktır. Bu da alfa hatamızı arttıracaktır.
• Bunu önlemek için bulunan p değerleri
yapılan karşılaştırma sayısı ile çarpılır.
– Örneğin; 3 grup var ise 3 karşılaştırma yapılabilir
(1 ile 2, 1 ile 3 ve 2 ile 3).
– Eğer bulduğumuz p =0.03 ise bunun düzeltilmiş
hali p=0.09 olacak ve istatistiksel olarak anlamlı
kabul edilemeyecektir.

Bonferoni düzeltmesi

• Eğer 4 grup birbiri ile karşılaştırılıyorsa

bulunan p değeri 6 ile, 5 grup
karşılaştırılıyorsa 10 ile çarpılmalıdır.
• Düzeltme yapıldıktan sonra çıkan p
değeri 1’in üzerinde ise 1 olarak yazılır.

Parametrik

Parametrik Olmayan

Üç ve fazla grup
karşılaştırılması

Üç ve fazla grup
karşılaştırılması
Kruskal
vallis

Varyans
analizi
Fark var

Post Hoc
testler

Fark yok

Tukey
Bonferoni
Dunnett vs.

Sonuçlar
yazılır
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Fark var

Mann
Whitney U
Karşılaştırma
sonuçları
Bonferoni
düzeltmesi
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Parametrik testler

Hangi durumlarda kullanılır

Student t testi

• Parametrik Test varsayımları

• “İki Ortalama Arasındaki Farkın

yerine getirildiğinde , ölçümle
belirtilen sürekli bir değişken
yönünden “Bağımsız İki grup
arasında ORTALAMA’ları
yönünden fark olup olmadığını
inceleyebiliriz.

Önemlilik Testi" parametrik bir test
olarak kullanılır.

SPSS’te Student t testi

SPSS’te Student t testi

• T testine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden, Ortalamaları

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Test Variable(s)”

karşılaştır> Bağımsız örnekler t testi (compare
means>Independent Samples T Test) sekmesinden ulaşılabilir.

kutusuna, grup değişkenimizi ise “Grouping Variable” kutusuna
aktarmamız gereklidir.

• Programın işlem yapabilmesi için hangi grupları karşılaştıracağımızı
belirlememiz gerekir. Bunun için “Define Groups” düğmesi tıklanır.
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SPSS’te Student t testi

SPSS’te Student t testi

• Açılan bu pencerede grup 1 ve grup 2 kutucuklarına değişkenimizi
oluşturan gruplardan ikisinin kodunu gireriz.

• Bu kutucuğa devam (continue), değişkenleri belirlediğimiz

kutucukta tamam (OK) düğmelerini tıkladığımızda otomatik olarak
sonuç ekranı açılacaktır.

• Burada ayrıca sürekli bir değişkeni belirleyeceğimiz kesim noktası
ile iki durumlu değişkene dönüştürerek kullanabilmemizi sağlayan
“cut point” seçeneği bulunmaktadır.

SPSS’te Student t testi

Bağımlı gruplarda T testi

• Sonuç ekranında üstte ortalama ve standart sapma

değerlerini görürüz.
• Gruplar arası farkın anlamlı olup olmadığı ise alt
tablodaki p (Sig.(2-Tailed)) değerine bakarak
değerlendirilir.
• Bu örneğimizde hayatını kaybedenlerin (1 ile kodlu)
kolesterol düzeyinin halen yaşayanlarınkinden (0
olarak kodlu) istatistiksel olarak anlamlı olarak farklı
olmadığı bulunmuştur.
• Bu sonuçlar okunurken varyansların homojenliğine de
bakılmalıdır. Eğer varyanslar homojen değilse test
parametrik olmayan testlerle tekrarlanabilir.

• Verilerimiz aynı kişilere ait farklı ölçüm
sonuçları ise ve parametrik test
koşullarını yerine getiriyor ise “Bağımlı
Gruplarda T Testi” kullanılabilir.

– Örneğin bir ilacın kan kolesterol düzeyine etkisi
incelenen bir araştırmada tedavi öncesi ve tedavi
sonrası kolesterol düzeyleri, grubumuz parametrik
test koşullarını yerine getiriyorsa bu testle
karşılaştırılır.

SPSS’te bağımlı gruplarda T testi
•

SPSS’te bağımlı gruplarda T testi

T testine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden, Ortalamaları
karşılaştır> Eşleştirilmiş örnekler t testi (compare means>Paired
Samples T Test) sekmesinden ulaşılabilir.

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Paired Variables”

kutusuna, karşılaştıracağımız değişken çiftlerini aktarırız. Bunun için sol
kutucuktan iki tane değişkeni seçmemiz gereklidir.

• Değişkenleri belirlediğimiz kutucukta tamam (OK) düğmelerini
tıkladığımızda otomatik olarak sonuç ekranı açılacaktır.

334

Tek yönlü varyans analizi
(One Way ANOVA)

SPSS’te bağımlı gruplarda T testi

– Varyans analizi;
• Parametrik varsayımları yerine

• Sonuç ekranında üstte

ortalamalara ait değerleri görürüz.

• İkinci bir tablo olarak değişken

•
•

•

çiftimizin birbiri ile korelasyonunu
görürüz. Bu korelasyonun p
değerinin yanlışlıkla test istatistiği
olarak verilmesine dikkat
edilmelidir.
Ölçümler arası farkın anlamlı
olup olmadığı ise alt tablodaki p
(Sig.(2-Tailed)) değerine bakarak
değerlendirilir.
Bu örneğimizde tedavi öncesi ve
sonrası kolesterol düzeyinin
birbirinden istatistiksel olarak
anlamlı olarak farklı olduğu
bulunmuştur.

getirildiğinde,

• ölçümle belirtilen sürekli değişken
yönünden,

• 2’den çok bağımsız grup arasında

ortalamalar’ı yönünden farklılık olup
olmadığını incelemek için kullanılır.

SPSS’te Tek yönlü varyans analizi

SPSS’te Tek yönlü varyans analizi

Tek yönlü varyans analizine SPSS’te analiz (analyze) menüsünden,
Ortalamaları karşılaştır> Tek yönlü varyans analizi (compare
means>One Way ANOVA) sekmesinden ulaşılabilir.

• Burada açılacak kutucukta karşılaştırılacak değişken “Dependent List”
kutusuna, karşılaştıracağımız değişkenleri aktarırız.

• Karşılaştıracağımız gruplara ait değişkeni seçip “Factor” kutusuna

aktarırız. Karşılaştırılacak grupları belirlememize bu testte gerek yoktur.

• Fakat eğer çoklu karşılaştırmada fark bulacak olursak bunun hangi

gruplardan kaynaklandığını bulmamız için Post Hoc testleri belirlememiz
gerekir.

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi

SPSS’te Tek yönlü varyans analizi
• Burada bir çok test bulunmakla birlikte sık kullanılanlar;
–
–
–
–

Tukey HSD: Sonuçları açısından güvenilirdir.
Bonferoni: Verilerimiz eksik olması durumunda tercih edilir.
Dunnet: Tüm grupları kontrol grubu ile karşılaştırır.
Scheffe: Gruplar birleştirilerek karşılaştırılıyorsa kullanılır.

• Gruplar arası farkın anlamlı
•

•
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olup olmadığı ise alt tablodaki p
(Sig) değerine bakarak
değerlendirilir.
Bu örneğimizde hiç sigara
içmemiş, içmiş bırakmış ve
halen kullanan kişilerin
kolesterol düzeyinin birbirinden
istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklı olmadığı bulunmuştur.
Bu durumda Post Hoc testler
yapmaya gereksinim yoktur.
Fakat başlangıçta
işaretlediğimiz için Post Hoc test
sonuçları görülecektir.

SPSS’te Kruskal Wallis Varyans Analizi
• Alttaki şekilde Tukey testi ile 0,1 ve 2. grupların birbirleri

Parametrik

Parametrik Olmayan

Üç ve fazla grup
karşılaştırılması

Üç ve fazla grup
karşılaştırılması
Kruskal
vallis

Varyans
analizi

ile karşılaştırmaları ve p değerleri görülmektedir.

Fark var

Post Hoc
testler

Fark yok

Tukey
Bonferoni
Dunnett vs.

Sonuçlar
yazılır
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Fark var

Mann
Whitney U
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sonuçları
Bonferoni
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İlişki analizleri
(Korelasyon)

İlişki (korelasyon) katsayıları

Pearson Korelasyonu, r

• Yeterli bir korelasyon sonucu için n

• Değişkenler eşit aralıklı yada oranlama tipi ÖLÇEK ile

gözlem sayısının yeterli olması (n>10)
gerekir.
• Buradaki katsayılarla X ve Y gibi ( X1
ve X2 gibi ) aralarında ilişki olduğu
düşünülen 2 değişken arasındaki
ilişkinin derecesi (miktarı) ve yönü
belirlenmeye çalışılır.

ölçülmüşlerse, korelasyon katsayısı (Pearson çarpımmoment korelasyon katsayısı )uygun ilişki katsayısı
olarak kullanılabilir. Kitlede Korelasyon (Ro) ile
örneklemde (r) ile bulunur.
• r katsayısı -1 ile +1 arasında değerler alır.
• Yeterli bir ilişki için r= 0.70 ‘den büyük sonuçlar
istenir.
• Ancak, bulunan korelasyon katsayısı yapılacak
anlamlılık testi sonucu ile kıymet kazanır.

Pearson Korelasyonu, r

Pearson Korelasyonu, r
• İki değişken arasında herhangi bir

– r = -1 ise, x ve y arasında tam negatif korelasyon vardır
– r = +1 ise, x ve y arasında tam pozitif korelasyon vardır
– r = 0 ise, x ve y arasında herhangibir korelasyon yoktur

ilginin olup olmadığını belirler.
• Bu ilginin, lineer (doğrusal) olup
olmadığı incelenir.
• Bir örneklem için bu katsayı r ile
sembolize edilir.

• TAM Korelasyon.......çok nadir bir sonuçtur.
• Demektir ki ; Söz konusu tüm (X,Y) gözlemleri bir-e bir
“bir eşitliğe” uymaktadır.
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Pearson Korelasyonu, r
Kuvvetli
(-)
-1  r<-0.9

Orta (-)

Zayıf (-)

-0.9r<-0.5

-0.5 r<0

Kuvvetli(+)

Orta (+)

Zayıf (+)

0.9<r 1

0.5<r 0.9

0<r 0.5

Pearson Korelasyonu, r
• r istatitistiğinin örnekleme dağılımına göre

yapılan t, z ,ve ki-kare testlerinin belirli
varsayımları vardır
• Bunlardan biri X ve Y değişkenlerine göre
dağılımın İki değişkenli normal dağılım
olmasıdır .
• Eğer bu varsayım sağlanamıyorsa Pearson
Korelasyon katsayısı ile yapılacak testler
doğru olmayacaktır

Spearman sıra korelasyonu
•
•
•

SPSS’te korelasyon

Parametrik olmayan bir korelasyon
yöntemidir.
Eğer “İki değişkenli Normal dağılım
varsayımı sağlanamıyorsa veya
bilinmiyorsa kullanılır.
Bu yöntemde korelasyon katsayısı x ve y
değişkenlerinin gerçek değerleriyle değil, bu
değerlerin sıra numaralarıyla hesaplanır.

•

İki yönlü korelasyonlara SPSS’te analiz (analyze)

menüsünden, Correlation>Bivariete sekmesinden
ulaşılabilir.

SPSS’te korelasyon

SPSS’te korelasyon

• Burada açılacak kutucukta arasında korelasyon varlığını araştıracağımız

• Tamam (OK) düğmesini tıkladığımızda karşımıza bir korelasyon

değişkenleri “ Variable” kutusuna aktarırız.

matriksi çıkar. Bu tabloda her kutuda üç değer yer almaktadır. En
üstteki değer korelasyon katsayısını (r), ortadaki değer bu
korelasyonun anlamlılığını (p), en alttaki değer ise örnek
büyüklüğümüzü (n) gösterir.

• Korelasyon katsayısını hangi teste göre belirleyeceğimizi “Correlation

Coefficient” bölmesinde, istatistiksel anlamlılığı tek yönlü mü çift yönlü mü
aradığımızı ise “Test of Significance” bölmesinde işaretleriz.
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