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MERHABA!
Bugün Büyüme Hormonu Eksikliği ya da BHE'den bahsedeceğiz. Bu sana karmaşık
gelebilir ama merak etme! Sana bunun ne anlama geldiğini, neden olduğunu ve doktorun nasıl
tedavi ettiğini anlatacağız.
Fakat önce biraz vücudundan bahsedelim...
Beyin son derece önemli bir organdır. Beyin vücuda ne zaman ve ne kadar büyümesi
gerektiğini söyleyen bir "patron" gibi davranır. Beynin bu işi, ürettiği ve kemik ve kaslarına
gönderdiği ulaklar ile yapar. Bu ulaklara büyüme hormonları adı verilir.

BH

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ (BHE) NEDİR?
Kısaca BHE olarak bilinen Büyüme Hormonu Eksikliği beynin büyüme hormonu üretmediği
zaman ortaya çıkar. Vücudun, bu ulaklar olmadan ne zaman ve ne kadar büyümesi gerektiğini
bilemez.

BU DURUM NEDEN ÇOCUKLARDA OLUR?

Doktorlar bu durumun beynin bazı kısımları çalışmadığında ortaya çıktığını söylüyorlar. Bunun
sonucunda beyin büyüme hormonu yapamaz.
Vücudunda büyüme hormonu olmazsa büyüme hızın yavaşlayabilir. Doktorlar bundan kaçınmak
ve senin normal bir şekilde büyümeni sağlamak için sana özel ilaçlar verecektir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tedaviye başlamadan önce doktorların bazı testler yapmaları gerekecektir. Bu testler
aşağıdakileri içerir:
• Beyin Taraması: Bu özel fotoğraf makinası doktorların beyninin resimlerini görmelerini
sağlar (merak etme bu hiç canını yakmaz!)
• Senden biraz kan alınması: Bu genelde canını acıtmaz ve tedavinde son derecede
yardımcıdır.
Doktorlar bu testleri tamamladıktan sonra sana ilaç vermeye başlayabilirler. Daha önce
bahsettiğimiz gibi beynin yeteri kadar büyüme ulağı yapmıyor. Alacak olduğun bu ilaç
vücudunun ihtiyacı olduğu miktarda büyüme ulakları içerir. Bunlar normal olarak büyümeni
sağlar.
Bu ilacı doktorun söylediği şekilde alman son derece önemlidir. Eğer almazsan arkadaşların
kadar büyümeyebilirsin!

NE ZAMAN VE NE KADAR İLAÇ GEREKLİDİR?
Doktorlar annen ya da babana bu ilaçtan ne kadar alman gerektiğini anlatacaktır. Bu ilacı her
gün ve genelde yatmadan hemen önce alman gerekecektir.

BU İLAÇ NASIL ALINIR?
Bu ilaç iğne ile az miktarlarda verilir. İğne yapılırken çimdiklenmiş gibi hissedersin fakat canın
acımaz. Bu iğnenin kaleme benzer komik bir şekli ve birçok farklı rengi vardır.

Tebrikler!
Artık BHE'nin ne olduğunu, neden olduğunu ve doktorların bunu nasıl tedavi ettiğini öğrendin.
Bu rehberin bazı bölümlerini anlamadıysan doktoruna ya da hastanede diğer yardımsever
kişilere soru sormaktan çekinme. Soru ve kaygılarını cevaplamaktan mutluluk duyacaklardır.

