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GİRiŞ VE AMAÇ 

Çocukluk çağı konsepsiyonla başlar, ergenlik döneminin 

tamamlanmasına kadar devam eder. Bu dönemi erişkinden ayıran en 

önemli özellik organizmanın sürekli büyüme, gelişme ve değişme süreci 

içinde olmasıdır. Patojen faktör, büyümenin her hangi bir döneminde 

çocuğun sağlık durumunu bozarak büyümeyi normalden saptırır. Bu 

nedenle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi pediatrik muayenenin 

önemli bir bölümünü oluşturur (1,2). İlk muayenede boy normal bile olsa 

3-6 aylık intervallerle yapılacak boy ölçümleri sağlıklı büyüme sürecindeki 

sürekliliğin takibine de olanak sağlar (3). 

Büyümenin değerlendirilmesi sağlık durumunun duyarlı bir 

göstergesidir. Büyümenin istenen düzeyde olmaması bebeklerde vücut 

ağırlığında duraksamaya, çocuklarda boy kısalığına daha sonra ise 

ergenlik döneminde cinsel gelişmenin gecikmesine yol açar. Organik 

hastalığa bağlı boy kısalığının tespiti, hastalığın diğer semptom ve bulguları 

henüz ortaya çıkmadan erken ve effektif tedavinin uygulanmasına, 

morbidite ve mortalitenin düşmesine olanak sağlayacaktır(4). Büyümenin 

yavaş olması gerek aile gerekse çocuk için önemli bir stres kaynağı olup 

çocuğun boyunun akranlarına, hatta yaşça kendinden küçük olanlara göre 

daha kısa olması, ebeveynde üzüntü ve endişe yaratırken çocukta bazı 

psikolojik bozuklukların gelişmesine, okul başarısının düşmesine neden 

olacaktır (5). Bu nedenle kısa boylu çocukların .tespiti, izlenmesi ve 

patolojik kısa boylu olguların tanılarının konulması.organik hastalığın 

erken tanı ve tedavisi için gereklidir. 

Çocuğun boyu kendi toplumundan hazırlanan normlara göre 3 

persentilin altında bulunursa, bu çocuk kısa boylu kabul edilir. Çocukluk 

çağında boy kısalıklarının yaklaşık % 20'sini patolojik kısa boyluluk, 
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% SO'nini eşit oranlarda olmak üzere familya! ve konstitüsyonel boy 

kısalıkları(normal varyasyon) oluşturmaktadır. Boy kısalıklarının kemik 

yaşr(KY), boy yaşı(BY), takvim yaşı(TY) ve büyüme hızı ilişkisine göre 

sınıflandırılması ayırıcı tanıda oldukça kolaylık sağlamaktadır(1,5). 

Biz de, Erzurum 111 merkez ilkokullarında boy kısalığı prevalansını 

araştırmak, boy kısalığı saptanan öğrencilerde nedenleri belirlemek ve 

tedavisi mümkün olanlar için gerekli yaklaşımlarda bulunarak boy 

uzamasına daha hızlı bir ivme kazandırmak amacıyla bu çalışmayı 

planladık. 
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GENEL BİLGİLER 

Çocukluk çağı döllenme (konsepsiyon) anında başlayan ve 

ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eden oldukça uzun bir 

dönemdir. Çocuk organizmasını erişkinden ayıran en önemli özellik sürekli 

büyüme, gelişme ve değişme süreci içinde olmasıdır. Büyüme, vücut hacim 

ve kütlesindeki değişiklikler( gelişme ise yapısal. emosyonel ve sosyal 

çevreyle etkileşimin şekillendirdiği fonksiyonel değişimi ifade eder (1 }. 

Çocukta sağlık durumunu bozan faktörler büyüme ve gelişme sürecini 

yavaşlatır. durdurur. yada normalden saptırır. Patolojik etmenlerin büyüme 

ve gelişme üzerine etkisi çocuğun yaşı ne kadar küçükse, o kadar belirgin 

ve kalıcı olur (2). 

NORMAL BÜYÜME 

Normal büyüme beslenme durumu. etnik ve familya! faktörlerle 

yakından ilişkilidir (6). 

Fetal büyüme hızı gestasyonun yaklaşık 4. aylarında pik yapar (2,5 

cm/hafta}. Gebeliğin ikinci yarısındaki büyüme hızı yavaşlaması 

muhtemelen seliüler bölünmedeki azalmaya ve uterusun fetusu 

baskılamasına bağlıdır (7). Doğumda vücut ağırlık ve boyu genetik 

faktörlerden ziyade maternal faktörlere bağlıdır (Annenin sağlık durumu, 

beslenme durumu, hipertansiyon. toksemi, renal ve kardiak hastalıklar, 

diabet ve annenin yapısı gibi). 1 lk 6 aydan sonra çocuğun nihai boy ve 

ağırlığını etkileyen genetik faktörler etkilerini göstermeye başlarlar. Bu 

nedenle çocuğun büyüme hızında 6-18 aylar arasında önemli hızlanma ve 

sapmalar görülecek ve 2 yaşında stabil persentil değerine erişecektir. Bu 

nedenle 2 yaşından önce büyüme persentillerindeki sapmalar yanlışlıkla 
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büyüme geriliği olarak yorumlanabilir (6. 7. 8). 

Doğumdan sonra başlangıçta hızlı olan büyüme giderek yavaşlar. 

çocukluk dönemi ortalarında oldukça sabit ve kısmen yavaş büyüme hızı 

gözlenir. Çocuk ilk yıl içerisinde doğum ağırlığının 3 katına ulaşır ve boyu 

25 cm uzar. ikinci yılda boyda 12 cm uzama, ağırlıkta 2,5 kg artış gözlenir. 

2. yıldan sonra ağırlık artışı 2-3 kg/yıl, boy artışı 5-7,5 cm/yıl'dır (5. 8). 

Çocukluk çağında, vücut proporsiyonlarında önemli değişiklikler 

ekstremitelerin daha hızlı büyümesine bağlı olarak meydana gelir. Öyle ki, 

vücut orta noktası doğumda göbekten geçerken puberte öncesinde simfisiz 

pubise kadar iner (1 , 6). 

Puberte ile birlikte büyüme hızında "pubertaf growth spurt" olarak 

adlandırılan büyüme piki meydana gelir (1, 2, 6, 7). Pubertenin başlama 

yaşı familyal eğilimde kişisel farklılıklar göstermekte olup genellikle 

kızlarda 10, erkeklerde 12,5 yaşlarında başlar (1,2,5·8). Bu süreç sırasında 

seks hormonlarının sekresyonunun artması ile cinse özgü sekonder seks 

karekterleri gelişir ve genital organlarda büyüme gözlenirken, büyüme hızı 

da artar. Kızlar için 9 cm/yıl erkekler için 10,3 cm/yıl'dır (8). En yüksek 

büyüme hızına kızlar pubertenin erken devrelerinde (Tanner's Stage 11-111) 

ve genellikle menarşdan önce, erkekler ise pubertenin ortalarında 

(Tanner's Stage 111-IV) ulaşır (5). Erkek çocuklar 6~8 ay daha geç puberte 

dönemine girerler ve büyüme piki daha uzun süre devam eder. Erkeklerde 

pubertal büyüme pikinin daha geç ve daha uzun sürmesine ilave olarak, 

ortalama pik büyüme hızı da kızlardan daha fazladır. Cinsiyetle ilgili adult 

boy farklılığının diğer major nedeni de erkeklerdeki uzun prepubertal 

büyüme periyodudur (6,7). Puberte sürecinin sonunda kızlarda ortalama 

15, erkeklerde 17-18 yaşlarında büyüme ve gelişme büyük ölçüde 

tamamlanmış olur (1,5). 
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Tüm büyüme periyodu boyunca, iskelet profilinin değerlendirilmesi 

ile fizyolojik matürite objektif bir biçimde ortaya konulabilir. Buna kemik 

yaşı tayini denir. iskelet matürasyonu radyolojik olarak epifizlerin şekli, 

büyüklüğü. görülme yaşı ve sonuçta metafizle füzyonuna göre 

değerlendirilir. ilk 6-12 aylarda bu amaçla diz grafılerinden daha sonra ise 

sıklıkla el ve el bileği grafilerinden yararlanılır. Kız çocuklarında kemik 

olgunlaşması daima erkeklerden daha erken olur (6,7,9). Çeşitli yaşlardaki 

sağlıklı çocuklar arasında da kemiklerin olgunluk derecesi farklılık gösterir. 

Bu nedenle tartı ve boy ölçümlerinde olduğu gibi kemik gelişimi için de 

ortadan sapma (SD) tabloları ve persentil norm eğrileri vardır. Ergenliğin 

sonunda metafiz-epifiz sınırları birleşince büyümede durur {epifizferin 

kapanması}(1, 2, 1 O). 

Sonuç olarak, normal çocuklar kendilerine ait bir büyüme eğrisi takip 

ederler ve bu büyüme eğrisi vücut proporsiyonları, diş gelişimi ve epifiziyal 

ossifikasyonla yakından ilişkilidir. Büyüme, primer olarak kişinin genetik 

yapısına bağlı olmakla birlikte beslenme ve çeşitli hastalıklar gibi 

faktörlerle değişebilir(1,2,6,7). 

BÜYÜME FİZYOLOJİSi 

Normal sağlıklı bir organizmada büyüme iskelet sistemi ile endokrin 

glandların karşılıklı etkileşimi ile kontrol edilir. GH (growth hormon). insülin, 

tyroxine ve kortikosteroidler büyüme üzerine major etkiye sahiptir. 

Parathormon. vitamin D metabolitleri ve muhtemelen kalsitonin iskelet 

gelişmesini ve ossifikasyonunu etkiler. Gonadotropinler, gonadal ve 

adrenal steroidler iskelet matürasyonunda ve pubertal büyümede primer 

etkiye sahiplerdir(1 ,2,6,7). 
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Growth hormon (GH)'un sekresyonu ve iskelet sistemine etkisi 

hipotalamus, hipofiz, karaciğer ve periferik dokular arasındaki komplex bir 

ilişkiye bağlıdır. hGH'nun salgılanması growth hormon releasing faktör 

(GHRF) ve growth hormon inhibitör faktör (somatostatin) tarafından kontrol 

edilir. Bu hipotalamik faktörlerin sekresyon hızları çeşitli humara! ve 

santral sinir sistemi feed-back mekanizmalarıyla ayarlanır. GH direkt olarak 

iskelet büyümesini etkilemez. Ancak karaciğerde GH etkisiyle sentez 

edilen somatomedinlerle iskelet büyümesi direkt olarak stimüle edilir. 

Büyüme hormonu gün boyunca episodik olarak sekrete edilirken 

somatomedinlerin seviyesi sabittir. Somatomedin (Sm-C) üretimi östrojen, 

malnütrisyon ve muhtemelen adrenokorkital steroidlerle baskılanır. 

hGH'nun prenatal büyüme üzerine etkisi oldukça azdır. Hem hGH hem de 

sex steroid!eri maksimum pubertal büyüme pikini oluşturmada sinerjist 

olarak görev alırlar. Tüm endokrin etkilerin hedef organı iskelet sistemidir. 

Kondrosit!erde somatomedin reseptörleri mevcuttur ve somatomedinlerin 

kartilajda hem mitoz hem de kollogen sentezini stimüle ettikleri ve 

membranöz ossifikasyonu uyardıkları gösterilmiştir. Kondrosit 

proliferasyonunu, matürasyonunu ve kemiğe dönüşümünü bozan olaylar 

enkondral ossifikasyonu engelleyerek sonuçta boy kısalığına yol açarlar 

(1,2,7,8). 

Büyüme, zaman içinde vücutta oluşan hacim değişikliği olduğuna 

göre bu değişim en sağlıklı olarak büyüme eğrileri ile gösterilebilir. Bir 

çocuğun büyümesinin sağlıklı olup olmadığına da ancak normal çocukların 

büyümeleri ile karşılaştırılarak karar verilebilir. Bu amaçla normal sağlıklı 

çocukların izlenmesi ve aralıklı ölçümleri ile elde edilmiş standart büyüme 

eğrileri hazırlanmıştır. Çeşitli etnik gruplar arasında büyüme hızında, adult 

boyunda ve puberte başlama yaşında büyük farklılıklar olduğu için her 

etnlk grup için tayin edilmiş standart değerlerin kullanılması uygundur. 
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Yine kız ve erkeklerin büyüme hızları farklı olduğundan her iki cins için de 

büyüme eğrileri düzenlenmiştir (11-13). Bu büyüme eğrilerinde belirli bir 

yaş için 3. persentil değer (-2 SD) normalin alt sınırı 97. persentil değer ise 

normalin üst sınırı olarak tanımlanır. Bu değerler dışında kalan çocuklar 

muhtemel büyüme bozukluğu sorunu nedeni ile incelemeye alınırlar 

(1,2,3,6,7, 12, 13). 

ideal olarak, her çocuğun muayene kartına doğumdan başlayarak 

ölçümlerinin kaydedileceği bir standart eğri formu eklenir ve büyüyene 

kadar tekrarlanan tüm ölçümler bu form üzerinde işaretlenir. Normal 

çocukların büyüme eğrileri standart eğrilere paralel bir gidiş gösterir. 

Normalden sapma gösteren ya da ölçümleri alt ve üst değerlerin dışında 

kalan çocukların bu durumlarının incelenmesi gerekir. Büyüme eğrisinin 

standart eğriye kıyasla yatık olması yada aşağıya doğru eğilim göstermesi 

de patolojiktir. Bu bulgu, çocukta boy büyümesini etkileyen bir sorunun 

varlığına işaret eder (1-3). 

insanlarda boy genetik olarak tayin edilen bir özellik olduğundan 

dolayı ebeveynlerin boyu çocuğun nihai boyu hakkında fikir verebilen iyi 

bir gösterge olarak kabul edilir. Çocuğun hedef boy uzunluğu çocuğun 

kronolojik yaşı, anne-baba boy uzunluğu ortalaması yine kemik yaşı ile 

oldukça doğru bir şekilde tayin edilebilir (boy prediksiyonu}. Midparental 

boy persentili temeline dayanan bu tahmin özellikle familya/ veya etnik 

kısa boyluluk vakalarında faydalıdır. Anne ve babanın boy persentilleri 

kadın ve erkek büyüme tablolarında boylarının işaretlenmesi ile tespit 

edilir. Hedef boy erkek çocuk için anne ve babanın boy ortalaması ±1 O 

cm'dir. Bu ebeveynlerin erkek çocuklarının %95'inde boy ranjları 

adultlarınkinden geridir (1,2, 1 O, 13). 
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KISA BOYLU ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir çocuğun boyu kendi toplumundan hazırlanmış normlara göre 3 

persentilin (-2 SD) altında bulunursa, bu çocuk kısa boylu kabul edilir. 

Çocukluk çağında, boy kısalıklarının yaklaşık olarak %20'sini patolojik kısa 

boyluluk, %801ini eşit oranlarda olmak üzere familya! ve konstitüsyonel boy 

kısalıkları (normal varyasyon) oluşturmaktadır. Böyle bir çocukta spesifik 

tanı prognoz, tedavi ve genetik danışma için şarttır (Şekil 1) 

(5,6, 10, 14, 15, 16). 

Boy Kısalığı 

Normal Familya/ 
----ı• Varyasyon-< 

Ko nstitüsyo ne! 
~ iskelet displazisi 

Olsproporsiyonel "4. 
----ı•Patolojlk / Rikets 

~ Proporslyonel 

Prenatal 
- lntrauterin gelişme geriliği 

Plasenta! hastalıklar 
lnfeksiyon!ar 
Teratoıenler 

-Dismorfik sendromlar 
- Kromozom anomalileri 

Postnatal 
-MalnOtrisyon 
-Kronik hastalıklar 

Gastrointestinal hast. 
Kardiopulmoner hast. 
lnfeksiyonlar 
Renal hast. 
Hematolojik hast 

-lla~ar 
- Psıko-sosyal nedenler 
-Endokrin hastalıklar 

Şekil 1. Boy kısalığının sınıflandırılması 
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Disproporsiyonel Boy Kısalıkları: 

Kısa boyluluğun klinik değerlendirilmesinde ilk basamak vücut 

yapısının proporsiyonel mi yoksa disproporsiyonel mi olduğunun tesbitidir. 

Bu amaçla vücut bölümlerinin birbirine göre olan oranları değerlendirilir. 

Vücut proporsiyoniarının antropometrik ölçümleri için çeşitli standartlar 

geliştirilmiştir Üst/Alt segment oranı (Ü/A) kolaylıkla değerlendirilir ve 

faydalı bir indekstir. Yeni doğanda Ü/A segment oranı 1 ı7'dir. 7-1 O yaşında 

1 te ulaşır ve adultta 0195te kadar düşer. Oturma yüksekliği daha güvenilir 

fakat uygulanması zor bir yöntemdir. Oturma yüksekliği/Boy oranı doğumda 

0,70'dir, 3 yaşında 0f57'ye iner. Diğer bir indeks ise kulaç 

uzunluğu-boy'dur. Bu değer ilk 7 yılda yaklaşık -3 cm, 8-12 yaşlarında 

hemen hemen O olup daha sonra kız çocukları için + 1 cmte, erkek çocukları 

için +4 cm•e kadar artar (1 ,2t5t6. 1 O). Disproporsiyonel boy kısalığı olan 

çocuklar iskelet displazileri veya rikets yönünden değerlendirilmelidir. 

Çocuğun doğumdaki boyu öğrenilmeli eğer doğumda kısa boyluluk söz 

konusu değilse farkedildiği yaş sorulmalıdır. Extremitelerin mi (kısa 

ekstremiteli dwarfizm) yoksa gövdenin mi (kısa gövdeli dwarfizm) daha çok 

etkilendiği tesbit edilmeli, çocuk kısa ekstremiteli dwarfizm ise 

ekstremitelerin tüm segmentleri eşit olarak mı etkilenmiş yoksa öncelikle 

etkilenen proximal (rizomelik). orta (mezomelik) veya distal (akromelik) 

segment mi belirlenmelidir. Daha sonraki basamak ise iskelet grafılerinin 

çektirilmesidir (17). Bu hastalıkların klasifikasyonu radyolojik bulgularına 

göre yapılır. Büyüme plağı kıkırdağı ve kemiğin mikroskobik incelemesi ve 

biyokimyasal tetkikler de tanıda yardımcı olacaktır (1 t6, 1 o, 14-17). 
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Proporslyonel Boy Kısalıkları: 

1-Prenatal Başlayan Boy Kısalıkları: Büyüme geriliğinde 

başlangıcın prenatal veya postnatal olması büyük önem taşır. Bu nedenle 

çocuğun doğum ağırlığı, boyu, hamilelik süresi ve konjenital anomalinin 

bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Bir çocuk gestasyonel yaşına göre 

küçük doğmuşsa veya multiple konjenital anomalileri mevcutsa bu 

bebeğin postnatal dönemde büyümeyi yakalaması ihtimali zayıftır. 

Gebeliğin ilk üç ayındaki intrautertn etkenler organogenezisi olduğu kadar 

hücrenin büyüme potansiyelini de etkileyebilecektir(5). Preeklampsi ve 

plasenta! yetmezlik gibi nedenlere bağlı boy kısalığı olan yenidoğanlar 

genellikle postnatal normal büyümeyi yakalarlar. Buna rağmen kronik 

maternal hipertansiyon, vasküler değişikliklerin bulunduğu maternal 

diabet, aşırı sigara içimi gibi erken fetal yaşamdan itibaren büyümeyi 

etkileyen faktörlerin söz konusu olduğu hastalar postnatal ilk 6 ayda 

normal büyümeyi genellikle yakalayamazlar. Kromozoma! anomali, 

intrauterin enfeksiyon ve teratojenlerin söz konusu olduğu olgular ise 

büyümeyi yakalayamadıkları gibi oldukça yüksek perinatal mortalite 

oranlarına da sahiptirler (1,6, 14-16). 

11-Postnatal Başlayan Boy Kısalıkları: Postnatal başlayan boy 

kısalıklarından endokrin nedenler ve kronik hastalıklar ilk sırayı alırlar. 

Kronik hastalıklar hangi sistemle ilgili olursa olsun nutrisyonel faktörler 

(malabsorbsiyon, malnütrtsyon), protein kaybı, kronik enflamasyon, doku 

hipoksisi, asit-baz dengesinde bozulma gibi etkenleri doğurarak büyüme 

geriliğine neden olurlar. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da 

büyümeyi doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Tedavi amacı ile 

kullanılan glukokortikoidler hipofizde büyüme hormonu yapımını azaltarak 
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ve hepatik somatomedin yapımını inhibe ederek büyümeyi etkilerler (5). 

Psikososyal Dwarfizm: Emosyonel bozukluk anemnezi ile tanı 

sıklıkla konur. Kardeşlerinin büyümesi normaldir. Kemik matürasyonu geri 

olup growth hormon provokasyonuna GH cevabı düşüktür. 

Patofizyolojisinin daha yüksek kortikal merkezlerce hipotalamusun 

supresyonuyla ilgili olduğu sanılmaktadır (6,10). 

Malnütrisyon: Malnütrisyon global olarak gelişme geriliğinin en sık 

nedenidir. Boy kısalığı yalnızca yetersiz protein ve kalori alınımıyla ilişkili 

olmayıp aynı zamanda çinko ve demir gibi spesifik diyete ait bileşiklerin 

eksikliği ile de bağlantılıdır. Patolojinin somatomedin üretim safhasında 

olduğu sanılmaktadır. Çünkü etkilenen çocukların kanlarında yüksek GH 

seviyelerine rağmen düşük somatomedin-C (Sm-C) tespit edilmiştir (6, 1 O). 

Gastrointestinal Hastalıklar: Kistik fibrozis, kronik enflamasyonlar ve 

malabsorbsiyon defektlerini kapsayan çok sayıdaki gastrointestinal sistem 

hastalıkları büyümeyi bozabilir (1, 1 O, 11, 16). 

Kardiopulmoner Hastalıklar: Konjenital kalp hastalıkları ile birlikte 

olan kısa boyluluk olguları postnatal büyüme geriliğine neden olurken 

intrauterin büyümeyi de bozabilirler. Siyanotik konjenital kalp 

hastalıklarında büyüme geriliği siyanotik olmayanlara göre daha yüksek 

oranda görülür. Konjenital kalp hastalığı olguları Down send., Turner 

send., intrauterin enfeksiyon yönünden de değerlendirilmelidir (10). 

Kronik Anemiler: Orak hücreli anemi ve talasseminin örnek olarak 

gösterilebileceği şiddetli kronik hemolitik anemiler kronik hipoksi sonucu 

büyümeyi bozarlar (1, 1 O). 

Renal Hastalıklar:Renal patolojisi ve azotemisi olan çocukların 

%50'sinden fazlasında boy 3. persentilin altındadır. Renal interstisiyum ve 

tübüler yapıyı primer olarak etkileyen hastalıklar daha sık olarak boy 

kısalığına neden olurlar. Renal yetmezlikte büyümeyi ters şekilde etkileyen 
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faktörler yetersiz beslenme, somatomedin inhibitörlerinin bulunması ve 

osteodistrofidir (1 O). 

Endokrin Bozukluklar:Pek çok endokrin sistem patolojisi büyümeyi 

bozabilir. Tıroid hormon eksikliği proporsiyonel veya disproporsiyonel boy 

kısalığına neden olabilir {sekonder epifiziyel displazinin şiddetine göre). 

Cushing hastalığı, ekzojen steroid kullanımında olduğu gibi proporsiyonel 

boy kısalığına yol açar. Aşırı gonadal steroid sekresyonu veya 

adrenogenital sendrom erken çocukluk çağında ileri kemik yaşıyla birlikte 

büyümeyi hızlandırırken, epifızlerin erken kapanmasına bağlı olarak nihai 

adult boyunun kısa olmasına sebep olur (6, 1 O, 13). 

Endokrin boy kısalığının prototipi GH eksikliğidir. Hormon eksikliği 

izole veya panhipopituitarizmin bir komponenti olarak ortaya çıkabilir. En 

sık rastlanan formu izole idiopatik GH eksikliği olup erkek çocuklarda daha 

sıktır. Bu çocuklar doğumda genellikle normal boy ve ağırlıktadır. Büyüme 

hızında yavaşlama ilk 6 aydan özellikle 2 yıldan sonra farkedilir. Büyüme 

hormonunun sekresyonu epizodiktir. Bu nedenle, rastgele alınan bir kan 

örneğindeki büyüme hormonu düzeyi tanıda yardımcı olamaz. Tanı için 

çeşitli fizyolojik ve farmakolojik uyarı testleri gereklidir (1,5, 16). 

Hipopituitarizmli çocukların %50-60 kadar büyük bir bölümü anormal 

doğum veya perinatal asfiksiye maruz kalmışlardır. Yaşa göre iskelet 

matürasyonu da geridir. Kafa grafilerinde sellada genişleme, sfenoid kemik 

erezyonu ve suprasellar kalsifiye kitle kraniofarenjiomayı işaret edebilir. CT 

idiopatik hipopituitarizm tanısında yardımcıdır. MRI yapılması özellikle 

holoprosensefali, sapta-optik displazi ve hipotalamik tümör tanısında 

yardımcıdır. GH geninin delasyon ve malfonksiyonu, yapısal olarak 

anormal GH sekresyonu, hepatik GH reseptör eksikliği GH eksikliğinin 

çeşitli genetik formlarım oluşturur. Bu durumlarda hastalar hipopituitarizm 

bulgularını gösterirler (1,6, 1 O, 15, 16). 
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Normal Varyasyon Boy Kısalıkları: 

1.Familyal Boy Kısalığı: Familya! kısa boylulukta gestasyonef 

yaşa göre doğum boyu hemen hemen 3 persentildedir. Büyüme eğrisi 

çocukluk çağı boyunca 3 persentile yakın ve ona paraleldir. Doğum 

ölçüleri genel popülasyona göre düşük ancak aile fertlerine göre 

normaldir. Kemik yaşı,komplike olmayan familya! kısa boylulukta kronolojik 

yaşa eşittir. Hikaye ve fizik muayene bulgularında patoloji olmayıp büyüme 

hızı normaldir. Çocuğun tasarlanmış adult boyu, ortalama ebeveyn boyu 

±10 cm'dir. Ebeveyn ve kardeşler çocuğun genlerinin yarısını paylaşırken 

1. derece akrabalar 1/4'ünü, 2. derece akrabalar ise 1/S'ini paylaşırlar. Bu 

nedenle familya! kısa boyluluk tanısı, yalnızca uzak akrabalarda boy 

kısalığı varsa şüphelidir (1,6, 1 O, 15, 16). 

2 .. Konstitüsyonel Boy Kısalığı: iskelet ve pubertal gelişim 

normalin altındadır. Karakteristik olarak doğum ölçüleri normaldir ve infant 

bir kaç ay normal bir büyüme izler. Süt çocukluğu döneminin sonuna doğru 

3 persentilin altına düşünceye kadar lineer büyüme, yavaş bir şekilde 

devam eder. iskelet matürasyonu da paraf el olarak geri olur ve sonuçta 

kemik yaşı boy yaşına yaklaşık olarak eşit kalır. Büyüme hızı normaldir. Kız 

çocuklarında 14, erkek çocuklarında 16 yaşına kadar pubertal büyüme piki 

oluşmaz. Pubertal değişiklikler gecikmiş olmasına rağmen sonuçta adult 

boyu ve seksüel gelişim normaldir. Diğer aile bireylerinde de gecikmiş 

büyüme ve seksüel gelişim anemnezi mevcuttur (1,5,6, 1 O, 15, 16). 

Boy kısalıklarının kemik yaşı (KY), boy yaşı (BY}, takvim yaşı (TY) ve 

büyüme hızı ilişkisine göre sınıflandırılması ayırıcı tanıda oldukça kolaylık 
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sağlamaktadır. Bu sınıflamada büyüme gerilikleri intrensek kısa boyluluk, 

gecikmiş boy kısalığı ve duraksamış kısa boyluluk olarak tasnif edilirler 

(15,18). 

Tablo 1'de KY, BY, TV ve büyüme hızı ilişkisine göre boy 

kısalıklarının klasifikasyonu. Şekil 2'de ise normal büyüme eğrisi ve 

büyüme hızı ile intr~nsek boy kısalığı, gecikmiş büyüme ve duraksamış 

büyümeye ait büyüme eğrileri ve büyüme hızları görülmektedir. 

Tablo 1. Boy Kısalığının Sınıflandırılması. 

. 
Büyüme Şekli Keırik Yaşı, ~ Yaşı, 

Takvim Yaşı ilişkisi 
Büyüme Hızı Ayırıcı Tanı 

lntrensek Boy Kısalığı TY:::KY>BY Normal Familr Boy Kısalığı 
Gene 'k Sendromlar 
• ~romozomal Anomaliler 
• skelet Dis=leri .. □ismoık ndromlar 
Şiddetti ntrauterin Büyüme 
-geriliği(T oksinler, 
lntrauterin enfeksiyonlar, 
Plasenfal Yetmezlik) 

Kazanılmış(Spinal Radyasyon). 

Gecikniş Büyüme TY>KY:::BY Normal Konstitüsyonel Gecikme 
Kronik Hastalıklar 
Hafif Malnütris)On 

Duraksamış Büyüme TY>KY:::BY Normalin Endokrinopatiler . 
_Altında -GHEksiklri 

- H~tiroidiıg 
• Cıishing Sendromı 
-Seks Steroidlerinin eksikf~i 
(10-12 yaşından sonra) 

Asit-Baz Denge Bozukluğu 
Şiddeti Kronik Hastalıklar 
(Ôm: Regional enterilis) 

Ağır Malnütris)On 
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Şekil 2. Normal Büyüme Eğrisi ve Büyüme Hızı ile lntrensek Boy Kısalığı, 

Gecikmiş Büyüme ve Duraksamış Büyümeye Ait Büyüme Eğrileri 

ve Büyüme Hızlan 
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MATERYAL VE METOD 

Çalışma, Aralık-Haziran 1993 tarihleri arasında Erzurum il 

merkezinde bulunan 18 ilkokuldaki 6-11 yaş grubu çocuklar üzerinde 

yapıldı. 

Olguların yaşları nüfus cüzdanındaki tarih ile boy ölçümünün 

yapıldığı tarihe göre hesaplanarak boyları 3 persentilin altında olan 

çocuklar araştırma kapsamına ahndı ve nedene yönelik ileri tetkik için 

hastaneye çağrıldı. Boy kısalığı tesbit edilen 379 olgudan davete uyan 297 

olguya anne yada babaları ile görüşülerek anket formu dolduruldu (Ek-1 ). 

Sistemik fizik muayene ile birlikte boy uzunluğu ve vücut bölümlerinin 

oranları ile ilgili antropometrik ölçümler(üst/alt segment oranı, oturma 

yüksekliği/boy oranı, kulaç uzunluğu-boy uzunluğu) değerlendirildi 

(1,3,5,6, 10, 19). 

Boy ölçümü aynı standart tartı aletinin boy ölçme kısmı ile yapıldı. 

Ölçüm sırasında araştırmaya katılan öğrencinin ayakkabısız, düz olarak 

basküle basmış olmasına, topukların birleşik, kalça ve omuzların skalaya 

dayalı olmasına özen gösterildi. Boy ölçme aletinin çubuğu baş üzerinde 

sabitleştirilerek cm olarak tesbit edildi (20). 

Elde edilen veriler Neyzi ve ark. tarafından geliştirilmiş "Türk 

çocukları için boy ve ağırlık standart cetvelleri" kullanılarak değerlendirildi 

(21 ). Yine boy uzunluğu 3 persentilin altında olan olgularda bu cetveller 

kullanılarak çocuğun boyunun 50. persentilde isabet ettiği yaş (boy yaşı) 

belirlendi. Türk çocukları için kemik olgunlaşma atlası olmadığından sol el 

ve el bileği grafisi çektirilerek Greulich-Pyle metodu ile kemik maturasyonu 

değerlendirildi(Kemik yaşı) (9, 10). 
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TY, BY, KY ilişkisine göre olgular 4 gruba (KY=BY<TY, TY=KY>BY, 

TY>BY>KY, TY>KY>BY) ayrıldı(18). Ayrıca bu ilişkiye dayanılarak olguların 

öykü ve fizik muayene bulgularına göre kan, idrar, parazit tetkiki, böbrek 

fonksiyonları,ultrasonografi (USG), ekokardiyogram (ECHO), PPD, 

kraniografi, kraniyal tomografi (CT), kromozom analizi, hormon tayini ve 

gerekli gördüğümüz olgularda tanı için levodopa ve insülinle famıakolojik 

uyarı testleri yapıldı. Levodopa 0,5 gr/m2 oral verilerek 0,30,60 ve 90. 

dakikalarda, insülin provokasyonunda ise regüler insülin 0,05-0, 1 Ü/kg 

intravenöz puşe edilerek O, 10,20,30 ve 45. dakikalarda kan örneği alınarak 

GH seviyesi tayini yapıldı. 7-10 ng/ml'nin altındaki değerler yetersiz cevap 

olarak değerlendirildi. 4 ng/ml altındaki değerler ise tam eksiklik olarak 

kabul edildi (1,2,18). 

Olguların sosyo-ekonomik seviyelerinin belirlenmesinde 1993 yılı 

asgari ücreti göz önüne alındı. Aylık geliri 2.500.000 TL'den az olanlar 

kötO, 2.500.000 - 5.000.000 TL olanlar orta, 5.000.000 TL'den fazla olanlar 

iyi olarak kabul edildi. 

Veriler Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri uygulama ve 

araştırma merkezinde bulunan IBM 4381 mainframe bilgisayarda yüklü 

minitab istatistik paket programı ile değerlendirildi. Yüzdelik,' standart 

sapma, ki-kare ve oranlar arası farklılık testi uygulandı (22, 23). 
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BULGULAR 

Erzurum il merkezinde bulunan 18 ilkokuldaki 11.475 öğrencinin 

boy uzunlukları ölçüldü. Olguların 5231'i (%45,6) kız, 6244'ü (%54,4} erkek 

olup yaşına göre boy uzunluğu 3 persentilin altında olan 379 olgu (% 3.30) 

tetkik amacıyla servimize çağrıldı. Boy kısalığı tesbit edilen olguların 204'0 

kız (%53,8)ı 175'i (%46,2) ise erkekti. Bu sonuçlara göre boy kısalığı 

prevalansı kızlarda %3,89, erkeklerde %2,80 idi ve aradaki fark istatistiksel 

olarak çok önemliydi (p<0,001 ). 

Boy kısalığı saptanan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı ve 

prevalansı Tablo 2'de verildi. 

Tablo 2. Boy Kısalığı Olan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı ve Boy 

Kısalığı Prevalansları. 

Boy Ö_lçümü Yapılan Boy Kı~;ılığı Saptanan 
Oörenciler Oarenciler Prevalans 

n % n % 

Erkek 6244 54.4 175 46.2 2.80 

Kız 5231 45.6 204 53.8 3.89 

Toplam 11.475 100.0 379 100.0 3.30 

Okullarda yapılan ölçümlerde boy kısalığı saptanıp ileri tetkik için 

çağrılan 379 olgudan 297'si davete uydu. Bunların 154'ü (%51,9) kız, 143'ü 

(%48, 1) erkekti. Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p > 0.05). Olguların yaşları 6·11 yıl arasında olup ortalama 8.41±1 132 yıl 
idi. Olgularımızın yaş dağılımı Tablo 3, Histogram 1 tde verildi. 



Tablo 3. Olguların Yaşlarına Göre Dağılımı. 

Yaşlar 
Sayı 

% 

6 - 7 yaş 39 13.2 

7 - 8 yaş 49 16.5 

8 - 9 yaş 79 26.6 .. 
9 -10 yaş 71 23.9 

10-11 yaş 59 19.8 

Toplam 297 100.0 

'1.13 .1 3 

'1.19.17 

□ 1 : 6- 7 Yaş 
\16.50 

C:h : 7 _a Yaş 

E3 : 8-9 Yaş 

•• : 9"'!"10 Yaş 

Bs :10-11 Yaş 
'1.23.91 

'1.26.50 

Histogram 1. Olguların Yaşlara D0re Dağılımı. 
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.. . . , - .. . --~--------·-

-- -- - - "-- --·--oıgular-sosya:-ekanomik-durumlarıh·a-göre iyi, orta ve- kötü olarak 

gruplandırıldı. Olguların sosyo-ekonomik seviyelerine göre dağılımları ve 

boy kısalığı prevalansları Tablo 4'de verildi. 

Tablo 4. Sosyo-ekonomik Duruma Göre Olguların Dağılımı ve Prevalansları. 

Toplam Öğrenci Boy Kısalığı Olanlar Prevalans 
n % n % 

iyi 3781 32.9 106 28.0 2.80 

Orta 3825 33.4 125 33.0 3.27 

Kötü 3869 33.7 148 39.0 3.82 

Toplam 11475 100.0 379 100.0 

Tablo S'de görüldüğü gibi sosyo-ekonomik seviyesi iyi ve kötü olan 

olgular arasında boy kısalığı prevalansı yönünden istatistiksel olarak anlamlı 

fark tesbit edildi(p < 0.05). 

Tablo 5. Sosyo-ekonomik Durumlarına Göre Kısa Boylu Olgular 

Arasındaki istatistiksel Analiz. 

Gruplar n z p 

1 y i 106 

Orta 
1.18 > o.as 

125 

Orta 125 1.32 > o.as 
Kötü 148 

1 vi 106 2.49 < o.as 
Kötü 148 



Boy kısalığı tesbit edilen ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olan 106 

olgudan 77'si , orta olan 125 olgudan 98'i, kötü olan 148 olgudan da 122'si 

davetimize uyarak kliniğimize müracaat etti. Sosyo-ekonomik seviye 

kötüleştikçe normal varyasyon boy kısalığı oranının düştüğü , patolojik boy 

kısalığı oranının ise yükseldiği gözlendi.(Tablo 6, Histogram 2). 

Tablo 6. Sasyo-ekonomik Seviyelerine Göre Boy Kısalığı Nedenlerinin 

Dağılımı. 

Sosyo-ekonomlk 
Durum Boy KısalıQı Nedenleri 

Normal Varyasyon 

iyi Patolojik 

Toplam 

Normal Varyasyon 

Orta Patolojik 

Toplam 

Normal Varyasyon 

Kötü Patolojlk 

Toplam 

l J 

n % 

68 88.3 

9 11 .7 

77 100.0 

85 86.7 

13 13.3 

98 100.0 

103 84.4 

19 15.6 

122 100.0 

fi7Normal Varyasyon 

l!_JPatolojik 

Histogram 2.Sosyo-ekonomik Seviyelerine Göre Boy Kısalığı Nedenleri. 
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Olguların sosyo-ekonomik dt.irümlarıria göre tanılarının dağılımı ise 

Tablo rde verildi. 

Tablo 7. Sosyo-ekonomik Durumlarına Göre Oiguları'n Tanılarını~ Dağılımı. 

Sosyo-ekonomlk Tanı 
Sayı % 

Durum n 

Konsmusyoneı 37 48. 1 
Famllyal 31 40.2 

İkiz Prematüre 2 2.6 
Konj.Kalp Hastalığı 2 2.6 

iyi GH Ekslkllğl 1 1.3 
Dlabetes Mellltus 1 1.3 

Tumer Sendromu 1 1.3 
Psiko-sosyal 1 1.3 
'3-Talassemla 1 1.3 
ıopıam 77 100.0 

Konstitüsyoneı 43 43.9 . 
Famllyal 42 42.8 
Pslko-sosyaı 3 3.1 
GH Ekslkllğl 2 2.0 

Orta Malabsorbsiyon 2 2.0 

Tüberküloz 2 2.0 
lntrauterin Gellşme Ger. 2 2.0 
iskelet Dlsplazlsl 1 1.1 
Renal Nedenler 1 1.1 

Toplam 98 100.0 
Konsmusyoneı 55 45.1 
Familya! 48 39.4 
Malnütrısyon 6 4.9 
Konj.Kalp Hastalığı 4 3.3 
Pslko-sosyal 2 1.7 
iskelet Olsplazlsl 1 0.8 

Kötü Doğum Travması(MR) 1 0.8 
Renal Nedenler 1 0.8 
Dlabetes Mellltus 1 0.8 
13-Talassemla 1 . 0.8 
Kranlostenoz 1 0.8 
Juvenll Hlpotfroldl 1 0.8 
Toplam 122 100.0 
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Çalışma grubumuzda normal varyasyon kısa boyluluk %86,3, patolojik 

kısa boyluluk oranı ise %13,7 olarak bulundu. Olguların 294'0 (%99,32) 

proporsiyonel boy kısalığı, 2'si (%0,68) disproporsiyonel kısa boyluluktu. 135 

-- -- -- - ----- --- o lg u~(%45;6t' kci rrstitosyonel;:'::12:t:'ol gu :ise-:{o/o40;ı-)~am ilyal:"boY="k ı salığı ~~~idi.-:=-------·~= 

KY, BY ve TY ilişkisine göre olguların dağılımı Tablo S'de verildi. 

Tablo 8. Olguların KY, BY ve TY İlişkisine Göre Dağılımı. 

Sayı % GRUPLAR n 

TY > KY = BY 138 46.5 

TY = KY > BY 129 43.4 

TY > KY > BY 22 7.4 

TY > BY > KY 8 2.7 

297 100.0 

Olguların tanı ve KY, BY, TV ilişkisine göre dağılımları ise Tablo 9'da 

gösterildi. 
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Grup Tanı Sayr(n) % 

Konstitilsyoncl 135 45.6 

lY>KY=BY Ti1bcrküloz 2 0.6 

Malnütrisyon 1 0.3 

Toplam 138 46.5 

Faınilyal 121 40.7 

SGA 2 0.7 

lkiz eşi (prcmatiirc) 2 0.7 

lY=KY>BY İskelet displazisi 2 0.7 

Doğum travması (MR) ı 0.3 

TumerSend. 1 0.3 

Toplam 129 43.4 

Konj.KalpHst 4 1.3 

Malnilrrisyon 4 1.3 

Psikososyal 4 1.3 

GHcks. 3 1.2 

Rcnal ncdcnier 2 0.7 
lY>KY>BY Malabsoı'bsiyon 1 0.7 

DiabcrcsMelli ı.us 1 0.3 

P,-T~ 1 0.3 

Kroniostcrıo&. 1 0.3 

Toplam 22 7.4 

Konj.KalpHst 2 0.7 

Psilco-sosya) 2 0.7 
■ -- • 

Diabdcs Mdlims 1 0.3 - -· 

lY>BY>KY J3,-Tahmcınia 1 0.3 

Matniltrisyon 1 0.3 

JuvHipomoidi 1 0.3 
Toplam 8 2.7 
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Takvim yaşlarına göre geri olmakla birlikte boy ve kemik yaşları 

birbirine yakın olan öğrenciler en büyük ~rubu oluşturdu. Bu grupta 135 

(%45,6) olgu ile ilk sırayı konstitüsyonel kısa boyluluk olguları aldı. 2 olguda 

ta berk O 1oz, 1. alg uda da . hafif m~I !}µtHsy<:>r,ı !~spit ~dild.i: .. 

İkinci grupta (TY=KY>BY) 129 olgu yer aldı. Bunların büyük 

çoğun/uğun u 121 olgu ile (%40, 7) fam il yal boy kısalı ki arı oluşturdu. 

Diğerlerini ise 2 olgu ile SGA. 2 olgu ile ikiz prematüre (kardeş), 2 iskelet 

displazisi, 1 doğum travmasına bağlı mental retardasyon , 1 olgu He de Turner 

sendromu teşkil etti. 

TY>KY>BY olan grupta 22 olgu yer aldı. Bu olguların 4*ü malnütrisyon, 

4'0 konjenital kalp hastalığı, 410 psikososyal nedenli boy kısalığı, 21si 

ma/absorbsiyon, 21s1 renal nedenli boy kısalığı, 1 'i iyi regüle olmayan 

diabetes mellitus, 1 'ı B talassemia, 1 'i kraniostenoz ve 3 olgu da GH eksikliği 

idi. 3 GH eksikliği olgusundan 2'si erkek, 11i kız çocuğu idi ve yine bu 

olguların birinde kısmi, 2'sinde de tam hormona! eksiklik saptandı. 

4. grubu TY>BY>KY olan olgular oluşturdu ve burada 8 olgu yer aldı. 

Olgulardan 21si psikososyal nedenli kısa boyluluk, 2'si konjenital kalp 

hastalığı, 1 olgu B talassemia, 1 olgu O. mellitus idi. Diğer 1 olguyu da juvenil 

hipotiroidi olgusu oluşturdu. 

Bütün gruplarda 93 olguda (%31,3) parazit tespit edildi. 46 ( % 15,5) 

G. lamblia, 15 ( % 5, 1) askaris, 12 ( %4,0) oksiyur, 9 ( %3,0) E. histolitica, 

2 (%0,7) H. nana, 2 ( %0,7) T. saginata, 1 ( %0,4) T. trichura saptandı. 

Olgulardan 51inde ise 2 parazit birlikte (1 Ascaris + Giardia, 1Ascaris 

+T. trichura, 1 Ascaris + E. histolitica, 1 Ascaris + H. nana, 1 G. intestinalis + 

oksiyur) ve 1 'inde de 3 parazit birlikte (Ascaris+H. nana+G. intestinalis) tespit 

edildi. Parazit saptanan olguların tanılarına göre dağılımları Tablo 10'da 

verildi. 
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Tablo 10. ·Parazit Tesbit Edilen Olguların Tanılarına Göre Dağılımları. 

:_ --~.-=r--a n ı. -· · -- Sa ı' 
- - - - - -- -- -- - - --- ""T -••• --~ -

_____ y 
::_'.:'.:"_-::::::%~::::~:, - ----·-·· --·- .... ·-·- - - - -····. 

n 

Normal KonstltOsyonel 43 46.2 

Varyasyon Familya! 37 39.8 

Malnütnsyon 3 3.2 

Konj.Kalp Hastalığı 2 2.1 

Psiko-sosyal 2 2.1 

p-Talassemia 1 1.1 
Patolojik 

GH Eksikliği 1 1.1 

Diabetes Mellitus 1 . 1.1 

Tüberküloz 1 1.1 

İskelet Displazisi 1 1.1 

lntrauteıin Gelişme Ger. 1 1.1 

Toplam 93 100.0 

Normal varyasyon ve patolojik boy kısalığı olgularımızda parazit 

görülme sıklığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

{p > 0.05). Familya! boy kısalığı olgularından 2'sinde, konstitüsyonel kısa 

boyluluk olgularından 1'inde, konjenital kalp hastalığı olanlardan 1'inde ve 

yine malnütrisyonlu hastalardan 1'inde iki parazit birtikte 1 malnOtrisyonlu 

olguda ise 3 parazit birlikte görüldü. 

12 olguda (%4,0) demir eksikliği anemisi tesbit edild. Bunlann isinde 

paraziter enfeksiyon·· mevcuttu. Bu olguların 4'ü familya! boy kısalığı, 3'0 

konstitüsyonel kısa boyluluk ve diğer 5 olgu ise patolojik boy kısalığı 

olgusuydu ( 4 'ü malnütrisyory, 1 'i juve ni I hi poti roidi). 
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TARTIŞMA 

Boy uzaması konsepsiyondan ergenlik sonuna kadar sürdüğünden 

olumlu yada olumsuz pek çok etmenle etkilenebilmektedir. Büyüme 

sürecinin herhangi bir noktasına etkili patojen faktör büyümeyi geçici veya 

sürekli olarak durdurabilir. Çoğu zaman bu etmen ortadan kaldırıldığında 

büyüme hızı artar. Bu nedenle erken tanı oldukça önemlidir. Büyüme 

eğrilerinde kendi toplumundan hazırlanmış normlara göre 3 ve 97. 

persentiller normal büyümenin alt ve üst sınırları olarak kabul edilir. Sağltklı 

olan ve optimal beslenen bir çocuğun büyüme potansiyeli, aileden gelen 

genetik özellikleri ile belirlenir. Genetik potansiyele erışebilme ise büyük 

ölçüde çevresel faktörlerle ilişkili olduğu için boy kısalığı prevalansı da 

toplumlar arasında oldukça büyük farklı tıklar gösterebilir (1 ,2,3, 1 O). 

Çalışmamızda 11.475 ilkokul öğrencisinde boy kısalığı preva!ansı %3.30 idi. 

Literatür gözden geçirildiğinde okul çağı döneminde boy kısalığı 

prevalansına ait oldukça az çalışmaya rastlandı. Burnier va arkadaşları 

Tanzania1nın kırsal bölgelerinde ilkokul çağında bu oranı % 13,6 olarak 

buldular (24). Kumanyika ve arkadaşları kentte ilkokul çağı 5170 çocukta 

%5,5 olarak saptadılar (25). Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society 

Meeting'de 1989 yılında bildirilen bir çalışmada Washington'da 5,5-14 yaşları 

arasındaki lsrailli çocuklar arasında boy kısalığı prevalansı %1,5 idi (4). Bu 

oranı Voss ve arkadaşları % 1,3, Akita'da Okamura ise % 1,7 olarak saptadılar 

(26,27). Ülkemizde de 1991 yılında Atalay ve arkadaşları Ankara ili 8707 

ilkokul birinci sınıf öğrencisinde boy kısalığı prevalansını %3,25 olarak 

buldular (28). Bu oran ile bizim sonucumuz benzerlik göstermekte olup 

ilimizde prevalansın biraz yüksek olması bölgemizin sosyo-ekonomlk ve 

sosyo-kültürer yapısının daha düşük ve iklim koşulları ile izah edilebilir. 
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Boy kısalığı prevalansını cinsiyete göre değerlendirdiğimizde 

-- çalışmainıida kizliıriJa pre~~lans'ı %3, 89; erkekler/ıe'ise %2;8~0 olarak~tespıC~ ~~ 
ettik ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gözledik (p<0,001). 

School ve arkadaşları New Jersey'de 2056 ilkokul çocuğunda ·boy kısalığı 

prevalansını erkeklerde %11, kızlarda %15,9 olarak buldular (29). Voss ve 

arkadaşları ise Southampton'da boy kısalığı olan ilkokul çocuklarının 

%49"unun erkek, %51 'inin ise kız olduğunu tespit ettiler (26). Atalay ve 

arkadaşları ise prevalansı erkeklerde %2.50, kızlarda ise % 3, 70 olarak 

buldular (28). Bizde çalışmamızda bu sonuçlara benzer şekilde kızlarda daha 

sık olduğunu saptadık. 

Büyümeyi çevresel faktörler olumlu veya olumsuz etkilemektedir (1,2). 

Çalışmamızda sosyo-ekonomik durumu iyi ve kötü olan gruplar arasında boy 

kısalığı oranının anlamlı olarak etkilendiğini (p<0,05) düşük sosyo-ekonomik 

seviyeye sahip gruplarda boy kısalığına daha sık rastlandığını tespit ettik. 

1987-1988 yıllarında lngiltere'den 8491 ve İskoçya'dan 3203 5-11 

yaşlarındaki ilkokul çocuğu üzerinde yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada 

kötü sosyal çevrenin boyu olumsuz olarak etkilediği ancak aradaki farkın 

anlamlı olmadığı tespit edildi (30). Santos ve Caımbra ise Brezilya'da 3 farklı 

sosyo-ekonomik grupta yaptıkları çalışmada bu üç grup arasındaki boy 

farklılıklarının nedenini oturma yüksekliğinden ziyade ekstremite uzunluğuna 

bağlamışlar ve çevresel şartların vücut proporsiyonunu değiştirebileceği 

görüşünü desteklemişlerdir (31). 

Boy kısalığı prevalansına sosyal çevrenin etkisi ile ilgili literatür gözden 

geçirildiğinde Burnier ve arkadaşlarının Tanzania'nın kırsal kesimlerinde bu 

oranı %13,6 gibi oldukça yüksek olarak tespit ettikleri görüldü (24). School ve 

arkadaşları (29), Brush (32) ve Colaco (33) tarafından yapılan çalışmalarda 

ise sosyo-ekonomik seviyesi düşük toplumlarda prevalansın daha yüksek -·· 
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olduğunu ve bu durumun artmış nutrisyonel problemlerden 

kaynaklanabileceği ileri sürmüşlerdir . 

. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise boy kısalığı prevalansı %3, 11 

olarak saptanırken bu oran il merkezindeki ilkokul çocuklarınd.(%2,3~-- · ·· 

sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan gecekondu bölgelerinde ise %3,25 

olarak bulundu ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirtildi (28). 

Sosyo-ekonomik faktörlerin vücut ölçülerini etkilediği Şendemir ve 

arkadaşlarınca Gemlik ilçesinde yapılan bir çalışmada da vurgulanmıştır (34). 

Sosyo-ekonomik durumlarına göre olguların tanılarının dağılımına ait 

literatürde bilgiye rastlayamadık. Düşük sosyo-ekonomik seviye ile birlikte 

boy kısalığı ve patolojik kısa boyluluk oranının artması artmış nutrisyonel 

problemlerle ve yetersiz sağlık hizmetleri ile ilgili olabilir. 

Çocukluk çağı boy kısalıklarının %80'ini eşit oranlarda olmak üzere 

konstitüsyonel ve familya! boy kısalıkları oluştururken (normal varyasyon boy 

kısalığı) yalnızca %20'sini patolojik boy kısalıkları teşkil eder 

(5,6,1 O, 14, 16,35). Çalışmamızda olguların %45,6'sı konstitüsyonel, %40,7'si 

ise familya! boy kısalığıydı. Patolojik kısa boyluluk %13,7'yi teşkil ederken 

%86,3 gibi büyük bir oranı ise normal varyasyon boy kısalığı oluşturdu. Milner 

tarafından familya! boy kısalığı oranı normal varyasyon kısa boyluluğun %40'1 

olarak bildirildi (36). Voss ve arkadaşları lngiltere'de 1985-86 yıllarında 

ilkokula başlayan 1287 çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada normal 

varyasyon boy kısalığını %92 olarak buldular (26). Rosenbloom ise boyu 3 

persentilin altında olan 10 yaşındaki 98 olgunun 82'sinin normal varyasyon, 

16'sının ise patolojik nedenli boy kısalığı olduğunu saptadı (24). Knudtzon bu 

oranı 172 kısa boylu çocukta %80,2 olarak bildirdi (37). Polikliniğe boy 

kısalığı ile müracaat eden olgularda ise normal varyasyon Knoop ve 

arkadaşları tarafından %68,3 (38). Colaco ve arkadaşları tarafından %67,8 
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(33) olarak bulunmuştur. Atalay ve arkadaşları Ankara ili ilkokul 1. sınıf 

.. ____________ ~ğr~ıı_cU_erinde normal va:ya~r_o~ _ boy ~:ıs~_lığmı _- %44.3. hiç bir hastalığın 
gösterilemediği idiopatik boy l<ısaliğııii ise 0/026;8 -olarak saptadılar:_:·s·u~·:-: __ ~:-~ ~--·

çalışmada patolojik boy kısalığı %28,7 idi (28). Bizim araştırmamızda normal 

varyasyon kısa boyluluk oranının kabul edilen değerlerden daha yüksek 

olması taramanın genel popülasyonda yapılmasının yanısıra iklim, rakım ve 

düşük sosyo-ekonomik seviye ile de ilişkili olabilirı 
Literatürde patolojik boy kısalığı ile ilgili oldukça az çalışmaya rastladık. 

Tablo 9'da görüldüğü gibi takvim yaşlarına göre geri olmakla birlikte boy ve 

kemik yaşları birbirine yakın olan olgular(TY > KY = BY) en büyük grubu 

oluşturdular. Atalay ve arkadaşları da yaptıkları çalışmada b'u grubu en 

Yüksek oranda buldular (28). Bu grupta anne-baba boyu normal, herhangi bir 

sistemik hastalığı bulunmayan, boyu 3 persentilden kısa olan konstitüsyonel 

boy kısalığı olguları ile 2 kronik hastalık ( Tbc) ve 1 tane hafif malnütrisyon 

olgusu yer aldı. 
TY=KY>BY olan grupta olguların büyük çoğunluğunu familyal boy 

kısalıkları oluşturdu. Anne-baba boy ortalamasının 3 persentilin altında 
olması durumunda boy kısalığı için herhangi bir neden bulunamazsa familyal 

kısa boyluluk1an bahsedilir. Bu grupta 2 olgumuz iskelet displazisi idi. Bu 

olgulardan biri akondroplazi diğeri ise metafiziyal disostoz idi. Tüm 

olgularımızın %O,68'i disproporsiyonel boy kısalığı olup literatürde bu konu ile 

ilgili çalışmaya rastlayamadık. 4 olgumuz intrauterin gelişme geriliği(IUGR) 
olup birisi ikiz prematüre (bu olgular kardeş olup yaklaşık 8 aylık ~oğmuşlardı 
ve annede gebelik döneminde eklampsi gelişmişti)t ikisi ise SGA'lı 
(nıiyadında 25OO gr'ın altında doğum tartısı olan bu çocukların anneleri 

gebelikleri süresince sigara kullanmışlardı) idi. 
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====~.-.~Fcit2han:linge ııe- lnwood tarafından ~apılan bir çalışmada SGA'lı 

in/antların tümünün doğumda ağırlıklarının 5 persentilin altında olduğu, -

%43'ünün ise boylarının da 5 persentilin altında , ancak 2 yaşında yalnızca 

%29'unun boy ve ağırlıklarının 5 persentilden düşük olduğu diğerlerinin ise 

büyümeyi yakaladıkları bildirildi. Aynı araştırmada prematüre bebeklerin 

yaklaşık yarısının 18. ayda henüz büyümeyi yakalayamadıkları belirtildi (39). 

Forslund ise prematüre ve term in/antların 8 yaşındaki boyları arasında 

önemli farkın olmadığını bildirdi (40). Benzer sonucu Robertson SGA'lı ve 

miyadındaki normal infantlarda tespit etti (41). Heinrich ise intrauterin gelişme 

geriliği (IUGR) olan in/antların nadiren final adult boyunu yakalayamadıklarını 

saptadı (42). 

2. gruptaki diğer 2 olgumuzdan biri doğum travmasına bağlı 10=65 

olan mental retardasyon olgusu diğeri ise dikkat çeken karakteristik fizik 

muayene bulgusu olmayan Turner sendromu olgusuydu. Turner sendromu 
2000 fenotipik canlı kız infantta 1 oranında. boy kısalığı olan kız çocukları 

arasında ise 1/60 oranında görülür (10). Kromozoma! bozuklukların hemen 

hemen tümünde intrauterin büyüme de yetersizdir (42) . Bizim sonucumuz bu 

değerlerden düşüktü. oown sendromu gibi diğer kromozoma! bozukluklara 

ise rastlayamadık. Bunun muhtemelen nedeni bu çocukların ilimizde 

bulunan öğretilebilir çocuklar okuluna gönderilmeleriydi. 

TY>KY>BY olan 3. gruptaki 22 olgudan 4'ü malnütrisyon, 4'ü konjenital 

kalp hastalığı, 2'si malabsorbsiyon, 2'si renal nedenli kısa boyluluk, 1'i iyi 

regüfe olmamış diabetes mellitus, 1'i 13-talassemia, 1'i kraniostenoz, 3'0 ise 

izole idiopatik GH eksikliğiydi. 
6 malnütrisyonlu olgunun hepsi Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan okula 

devam eden öğrencilerdi. Kötü beslenmenin potansiyel olarak büyüme 
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geriliğine yol açtığı pek çok çalışmada bildirilmiştir (1,2,fO,tB,25, 29,31,32~~. 

44). · 

Konjenital kalp hastalığı saptanan 4 olgunun 2'si VSD, 1'i PDA, 1'i ise 

pillow mitraleydi. 4. grupta yer alan 2 konjenital kalp hastalığının ikisinde de 

VSD tespit edildi. Konjenital kalp hastalığı olan 890 çocuğu içeren bir 

çalışmada bütün olguların %27'sinde boy kısalığı saptanırken bu oran 

siyanotik olanlarda %40 olarak bildirildi (1 O). Biz çalışmamızda konjenital 

kalp hastalığı sıklığını % 1,3 olarak bulduk. Horner bu oranı % 1, 9 ( 11 ), Atalay 

ise %27 (28) olarak bildirdi. 
Psikososyal nedenli boy kısalıklarında muhtemel nedenin yüksek 

kortikal merkezlerce hipotalamusun depresyonu olduğu kabul edilmektedir 

(1 O). Psikososyal faktörlerin büyümeyi olumsuz etkilediği çeşitli çalışmalarda 
belirtilmiştir ( 1,2, 1 o, 1 a. 26,45). Çalışmamızda psikososyal nedenli olgular tüm 

olguların % 1,3'0nü oluşturdu. Atalay ise bu oranı %3, 7 olarak belirtmiştir (28). 

Renaı hastalık ve azotemisi olan çocukların %50'sinden fazlasının 
boyu 3 persentilin altındadır (10). Çalışmamızda 2 olgu (%0,7) renal orijinli 

boy kısahğıydı. Bunlardan biri veziko•OreteraJ reflü ile birlikte yineleyen Oriner 

entıiksiyon olgusu diijerl ıse bitid pelvl&tPYelonetrit olgusuydu. Atalay boy 

kı Sal ıijı olgularında renal patolojileri % 1 (28), Homer ise % 1, 1 ( 11) olarak 

bildirildi 
f 

Malabsorbsiyon, diabetes meilitus ve 13 • talassemia boy kısalıijına 
neden olabilen diijer organik patolojilerdir ( 1, 2, 1 O, 18). Ancak bunlarda boy 

kısalığı sıklığı ile ilgili literatürde fazla bilgiye rastlayamadık. 
GH eksikliiji genel popoıasyonda 1/4.000 oranında goroıor. GH 

eksikliğinin konjenital veya sonradan kazanılan pek çok nedeni vardır. 
Hormon eksikliği izole veya panhipopituitarizmin bir kompooenti olarak 

ortaya çıkabilir c1o). Büyüme hormonunun sekresyonu epizodik olduğu için 
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rastgele alınan kan örneğindeki GH düzeyi tanıda yardımcı değildir. Bu 

nedenle tanı için çeşitli farmakolojik ve fizyolojik uyarı testleri ile GH 

provokasyonunun yapılması şarttır (1,2, 1 O, 18,46,47). Çalışmamızda GH 

eksikliğini %1,2 olarak belirledik ve bu olguların 2'si erkek, 1'i kızdı. Olguların 

birinde kısmi, 2'sinde de tam hormonal eksiklik söz konusuydu. ~osenbloom 

tarafından yapılan çalışmada 98 olgunun birinde (24), Voss ise 1287 tane 

ilkokul çağı çocukta a organik boy kısalığı ve bunlar içinde de yalnızca 1 tane 

(%0,08) GH eksikliği buldu (26). Okamura ise 396 büyüme geriliği olan 

ilkokul çağı çocuğunda 41 olguda (%10,3) GH eksikliği belirledi ve bu 

olgularda E/K oranı 2,3:1 idi {27}. Lipsky GH eksikliği oranını %7,2 (48) 

Knoop ise %3,9 (38) olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada 

ise 8707 ilkokul 1. sınıf öğrencisinde GH eksikliği 1 olgu olarak (%0,9) tespit 

edildi(28). 

4. grupta (TY>BY>KY) olan 8 olgumuzdan 21si psikososyal nedenli, 2'si 

konjenital kalp hastalığı, 1 'i p-talassemia, n diabetes mellitus, 1'i ise juvenil 

hipotiroidiydi. Juvenil hipotiroidi tanısı olan olgu 11 yaşında kız çocuğu olup 

okul performansı düş0kt0 (10=75). Hipotiroidi genel popülasyonda 1/3.000 

oranında görülmesine rağmen (1,8) bizim araştırma grubumuzda %0,3 

oranıyla oldukça düşüktü. Virmani ve arkadaşları Kuzey Hindistan'da 55 

çocukta yaptıkları çalışmada primer hipotiroidi oranını %20 olarak buldular 

(49). Bizim araştırma popüfasyonumuzda hipotiroidili olgu sayısının düşük 

olması böyle bir çocuğun normal ilkokul öğrencileri arasında saptanma 

olasılığının az olmasına bağlandı. 

Bütün gruplarda %31,3 oranında parazitoz saptadık. Bu olgulardan 

87'sinde (%29,0) tek, 5'inde (%2,0) iki ve 1'inde (%0,3) üç parazit tespit 

edildi. Bölgemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da benzer oranlar elde 

edilmiştir (50,51.52,53). Çalışmamızda literatürde belirtildiği gibi parazitoz 
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durumunun boy kısalığı prevalansını etkilemediği, aralarında anlamlı farkın 

bulunmadığı tespit edildi (24,54).Parazitozu olan boy kısalığı olgularında 

etiyolojik sınıflandırma ile ilgili bilgiye literatürde rastlayamadık. 

Boy kısalığı olan olgularda demir eksikliği anemisi oranını % 4 olarak 

tesbit ettik. Atalay ve arkadaşları da boy kısalığı olan ı 08 ilkokul öğrencisinin 

4'ünde demir eksikliği anemisi bulmuşlardır(28). 

Araştırmamızda literatürde belirtildiği gibi büyümenin 

değerlendirilmesinin patolojik boy kısalıklarının erl<en dönemde tespitine 

olanak sağladığını ve böylece daha erken tedavi imkanıyla birlikte boy 

uzamasına hızlı bir ivme kazandırılabileceğini, boy kısalığına bağlı çeşitli 

psikolojik bozuklukların önlenebileceğini gözledik (4,55,56,57). 
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SONUÇLAR 

Erzurum il merkezinde bulunan 18 ilkokuldaki 11.475 öğrencinin boy 

uzunlukları ölçülerek boyları 3 persentilin altında olan 379 olgu daha ileri 
tetkik için · · · -servısımıze çagrı/dı. Bu olgulardan 297'si bu davete uydu. Yapılan 

araştırma sonucunda şunlar belirlendi. 

1.Boy kısalığı prevalansı %3.30 olup bu oran kız çocuklarında %3,89, 

erkek/erde ise %2,B0'di ve aralarında anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). 

2.Sosyo-ekonomik durum boy kısalığı prevalansını anlamlı bir şekilde 

etkiledi (p<0,05). Düşük sosyo-ekonomik seviyede boy kısalığı prevalansı 

daha yüksekti. 

3.O/guların %99,32'si proporsiyonel, %0,68'i ise disproporsiyonel boy 

kısalığıydı. 

4.Nomıal varyasyon boy kısalığı %86,3, patolojik boy kısalığı ise %13,7 

olarak tespit edildi. 

5.Normal varyasyon boy kısalıklarından konstitüsyonel boy kısalığı 

%45,s, familya/ kısa boyluluk ise %40,7 olarak belirlendi. 

6.O/gular KY, BY, TY ilişkisine göre 4 grupta değerlendirildiğinde en 

Çok olgu (%46,5) TY>KY=BY olan grupta yer aldı. 

?.Olgular tanılarına göre tasnif edildiğinde ilk sırayı konstitüsyonel, 2. 

sıray · 1 ıse familya/ boy kısalıkları oluşturdu. 

8.TY>KY=BY olan grupta ilk sırayı konstitüsyonel boy kısalığı aldı. 

9.TY=KY>BY olan grupta en sık olarak familya/ boy kısalığı tespit 

edildi. 

10.TY>KY>BY olan grupta en fazla konjenital kalp hastalıkları, 

nıa/nütrisyon ve psikososyal orijinli boy kısalıkları saptandı. 
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11.TY>BY>KY olan grupta ise ilk sırayı psikososyal nedenli kısa 

boyluluk aldı. 

12.Çalışma grubumuzda GH eksikliği %1,2 oranında bulundu. 

13. 1 olgumuz Turner sendromuydu ve bu öğrencide Turner 

sendromuna ait stigmalar bulunmuyordu. Bu nedenle boy kısalığı olan tüm 

kız çocuklarına kromozom analizi yapılması gerektiği sonucuna vanldı. 

14.Bütün gruplarda 93 olguda (%31,3) parazitoz saptandı ancak 

parazitoz ile boy kısalığı prevalansı arasında anlamlı ilişkisinin olmadığı 

gözlendi (p>0,05). 
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ÖZET 

ERZURUM MERKEZ iLKOKUL ÖĞRENCiLERiNDE BOY KISALIĞI 

PREVALANSI VE ETIYOLOJIK DAĞILIMI 

Erzurum ili 18 ilkokulda 11.475 öğrenci boy kısalığı prevalansı 

yönünden incelendi. Prevalans %3.30 olarak bulundu. Boyları 3 persentilin 

altında olan öğrencilere öykü, fizik muayene ve takvim yaşı, boy yaşı, kemik 

yaşı ilişkisine göre kan, idrar, parazit tetkiki, böbrek fonksiyon testleri, 

kromozom analizi, hormon tetkikleri ve gerekli görülen olgularda GH 

provokasyon testleri uygulandı. 

Kızlarda erkeklere nazaran prevalansın anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu {p<0,001 ), yine düşük sosyo-ekonomik seviyenin boy kısalığı 

prevalansını anlamlı olarak artırdığı tespit edildi. 

Normal varyasyon boy kısalığı %86,3, patolojik boy kısalığı ise %13,7 

olarak bulundu. Çalışma grubumuzda %45.6 oranıyla konstitüsyonel boy 

kısalıkları ilk sırayı alırken familya! kısa boyluluk olguları ise %40.7 ile 2. sırayı 

aldı. Endokrin nedenli boy kısalıklarından GH eksikliği %1,2 olarak bulundu. 
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EK - 1 

ÖĞRENCİ MUAYENE FORMU 

FORM I 

Okulu : 

Adı Soyadı: 

Numarası 

Cinsiyeti 

Yaşı 

Boyu 

Ağırlığı 

Kan Basıncı : 

Gözlerin Harici M uayenesl : 

Diş Muayenesi; 

Çürük Süt Dişi Sayısı 

Dolgulu Süt DJ.şl Sayısı 

Çürük Kalıcı Diş Sayısı 

Çekilmiş Kalıcı Diş Sayısı 

Erkek ( ) 

Kız ( ) 

Persentıll : 

Persentıll : 

Normal ( ") 

Yüksek ( ) 

Düşük ( ) 

Normal ( J 

Diğer lert : ......... ,. ......................... . 
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MalokJüzyon: Var ( 

Yok ( 

Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı ; Var ( 

Yok ( 

FİZİK MUAYENE : 

Saçlı Dert: 

Den 

Kulak 

Burun 

Saç Şek.11 

Normal ( 

Ektoparazit ( } 

Mantar ( } 

Dlğerle.ri : ....................... , ........ ,., .. . 

Normal ( ) 

DJğer : ......................... "· .......... ,.. .... , 

Normal 

Buşon 

Perfore zar ( 

) 

Diğer : .............. 11 ............ ........... " ... .. 

Normal ( . ) 
Septum deviasyonu ( ) 

Diğer : .... ,., ... ,., ............................... .. 

Normal { l 

Diğer : .............. ,. .............................. ,. ....... . 
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Boğaz 

Boyun 

Göğüs 

Akciğer 

Karın 

ürogenital Sistem: 

Normal ( ) 

Kronik tonsilllt ( ) 

Nazofartngeal alnntı( . } 

Diğer : ............. ,. ...................... . 

Normal 

Guatr 

( ) 

) 

Diğer : .......................................... . 

Normal ( ) 

Diğer : .............. 41 ........................ .. 

Normal ( ) 

Diğer : ..................... , .................. . 

Normal ( ) 

Hepatomegall ( ) 

Splenomegali ( ) 

Hemi ( ) 

Diğer : ..................... ,.. ............... " 

Normal ( ) 

İnmemiş testis ( ) 

Diğer : ..................... "' ................... . 



Ekstremlte 

Çocuğun varsa akut hastalığı : 

Ruhsal uyum durumu : 

(Öğretmen! göre) 

.48 

Normal 

Yürüyüş bozukluğu ( 

Deformlte 

Atrofl 

Düz tabanlık ( 

) 

Ayağın içe veya dışa basması ( 

Diğer : ................................... . 

Uyuınulu 

Uyumsuz ( 

SONUÇ : Saptanan patolojiler : l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 



FORM il, 

Adı Soyadı 

Okulu ve sınıfı 

Yaş 

Cinsiyet 

Boy 

Ağırlık 

Baş çevresı 

Takvim yaşı 

Kemik Yaşı 

Boy Yaşı 

Gestasyonel Yaş 

Doğum ağırlığı ve boyu 

Oturma yüksekliği / Boy 

Üst / Alt segnıent 

Kulaç uzunluğu - boy 

Ebeveyn: 

Boy ortalaması Persentlll 

Kısa boylu yakın akraba varını 

Varsa yakınlık derecesi 

49 

Persentlll: 

Persentlll: 

Anne boyu: 

Baba boyu: 



50 

Çocuğun devamlı kullanmakta olduğu ilaçlar 

Aile gelişme geriliğini fark ettıml 

Fark eti ise zamanı 

Uzun süredir devam eden ishali varını 

Anne hamileliği sırasında ilaç kullandımı 

Sigara lçlyormu 

Alkol kullanıyormu 

Anne hamileliği sırasında hastalık geçlrdimi 

Plasenta] yetmezlik. lklz doğum, vasküler rnaternal hastalık : 

FİZİK MUAYENE : 

LABORATUAR : 

Ürogram 

Hemoglobin 

Hernatokrld 

BK 

py 

Retıkülosıt 

Sed!mentasyon 

T3 

T4 

TSH 

AKŞ 



BUN 

Kreatinin 

Na 

K 

Alkalen fosfataz 

Ca 

p 

SGPT -SGOT 

T. Protein 

Albumın 

Serum çinko ve demir seviyeleri 

Ferrttin 

Kromozom analizi 

GH ve GH stimülasyon testleri 

24 Saat'llk idrarda kortızol 

51 

LH, FSH testesterom ve estradiol(l0 yaşından büyük kız ve 12 

yaşından büyük erkek çocuk için ) 

İnce ve kalın barsak grafileri 

Hb elektroforezl 

Zeka sevtyesı 

PPD 

Parazıt(3 defa ı 




