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1.ÖZET 

GiriĢ: Ġdiyopatik Boy Kısalığı (ĠBK) etiyopatogenezi tam bilinmeyen, büyüme 

hormonu (BH)-insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1 ekseninde bozukluk olduğu 

düĢünülen bir hastalıklar grubudur. 

Amaç: ĠBK olgularında BH-IGF-1 ekseninin değerlendirilmesi ve ĠBK nedenlerinden 

birisi olan IGF-1 gen polimorfizimlerinin araĢtırılmasıdır. Bu nedenle ĠBK hastalarının 

serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerini ve IGF-1 genlerindeki iki adet polimorfizmi (rs35767 

ve rs17032362) kontrol grubu ile karĢılaĢtırdık.  

Gereç ve Yöntem: ĠBK tanı kriterlerine uyan ortalama yaĢları 11.8±3.6 olan toplam 

128 hasta (58 kız, 70 erkek)  çalıĢma grubunu, yaĢ ve cinsiyet dağılımı çalıĢma grubuna 

benzerlik gösteren boyu normal (>-2 SDS), ortalama yaĢları 11.8±3.1 olan toplam 138 (66 

kız, 72 erkek) kiĢi kontrol grubunu oluĢturdu. Her iki grubun serum IGF-1 ve IGFBP-3 

düzeyleri IRMA yöntemi ile çalıĢıldı. IGF-1 polimorfizimleri için kantitatif eĢ zamanlı 

polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) kullanıldı.  

Bulgular: ÇalıĢma grubunun ortalama IGF-1 SDS değeri (-1.32±1.44), kontrol 

grubununkinden (-0.61±1.64) daha düĢükken (p=0.000), ortalama IGFBP-3 SDS değerleri 

arasında fark saptanmadı (p= 0.49). ÇalıĢma ve kontrol grubu arasında IGF-1 geni rs35767 

polimorfizmi genotip dağılımı açısından fark yoktu (normal; heterozigot; homozigot, %8.6; 

%33.6; %57.8 ve %3; %36; %61). ÇalıĢma ve kontrol grubu arasında IGF-1 geni 

rs17032362 polimorfizmi genotip dağılımı açısından da fark yoktu (%92.2; %7.8; %0 ve 

%96.3; %3.7; %0). Her iki polimorfizim için homozigot, heterozigot ve normal gruplar; boy, 

tartı, VKĠ, IGF-1, IGFBP-3 SDS‟leri ve kemik yaĢı açısından karĢılaĢtırıldığında anlamlı 

fark bulunamadı. 

Sonuç: ĠBK‟lı hastaların IGF-1 SDS düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düĢük 

saptanmıĢtır. IGFBP-3 SDS düzeyleri arasında ise fark yoktur. ÇalıĢılan polimorfizimlerin 

hasta ve kontrol grubunda, boy ve IGF-1, IGFBP-3 düzeyleri üzerine etkisi yoktur. 

ÇalıĢmamız Türk toplumunda ĠBK olgularında IGF-1 genine ait polimorfizim araĢtıran ilk 

çalıĢmadır. ĠBK etiyopatogenezini aydınlatmak ve eriĢkin boyu etkileyen genetik faktörleri 

bulmak için IGF-1 gen polimorfizimleri ile birlikte BH-IGF-1 eksenini ilgilendiren diğer 

genlerin de tarandığı ve bulunan polimorfizimlerden kaynaklanan farklı genotiplerin, 

fonksiyonel olarak karĢılaĢtırıldığı, daha fazla sayıda çalıĢmaya ihtiyaç vardır.  
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SUMMARY 

Background: Idiopathic short stature (ISS) is a heterogeneous disorder. Defects in 

growth hormone (GH) – insulin like growth factor-1 (IGF-1) axis have been implicated in 

the pathogenesis. 

Aim: The aim of this study was to identify possible defects in GH-IGF-1 axis. We 

studied IGF-1, IGFBP-3 levels and two IGF-1 gene polymorphism (rs35767 and 

rs17032362) in ISS patients and compared them with controls. 

Methods and Subjects: 128 (70M/58F) ISS patient with a mean age of 11.8±3.6 years 

and 138 (72M/66F) sex matched control children with a mean age of 11.8±3.1 were 

included in this study. IGF-1 and IGFBP-3 levels were measured by IRMA. IGF-1 gene 

polymorphisms determined by quantitative real-time PCR. 

Results: Mean IGF-1 SDS level was significantly lower in ISS (-1.32±1.44) than in 

controls (-0.61±1.64) who had similar BMI. There was no significant diffirence in IGFBP-3 

SDS levels and genotype distribution of polymorphisms. Genotype distribution of IGF-1 

gene rs35767 polymorphism was 8.6%, 33.6%, 57.8% (wild type, heterozygous, 

homozygous) in ISS and 3%, 36%, 61% in controls; rs17032362 polymorphism was 92.2%, 

7.8%, 0% in ISS and 96.3%, 3.7%, 0% in controls. There were no significant diffirences in 

height SDS, IGF-1 and IGFBP-3 levels for the two different IGF-1 gene polymorphism 

groups  studied.  

In conclucion: IGF-1 SDS was significantly low in ISS indicating to an underlying 

defect in GH-IGF-1 axis. However, there was no significant diffirences between the ISS and 

control group with respect to the polymorphisms studied. 
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2. GĠRĠġ 

Birçok insan uzun olmak ister. Boy uzunluğunun toplumda, sosyal statü kazandırdığı, 

sağlıklı, baĢarılı ve prestijli olmayı sembolize ettiği çalıĢmalarla da kanıtlanmıĢtır (1). Bu 

nedenle boy kısalığı bir sorun olarak algılanmaya ve çocuklarda doktor baĢvurularının en sık 

nedenlerinden biri olmaya baĢlamıĢtır (2). 

Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması 2008 (TNSA-2008)'de 5 yaĢ altı çocukların 

%10‟nda boy kısalığı saptanmıĢtır (3). Boy kısalığı beslenme yetersizliğinin de 

göstergelerinden birisi olduğu için önemli bir halk sağlığı sorunudur ve ayrıntılı incelemeyi 

gerektirir.  

Boy kısalığı olan çocukların % 60-80 kadarında patolojik neden bulunamadığı için, bu 

çocuklar idiyopatik boy kısalığı (ĠBK) tanısı ile izlenmektedirler (4). 

ĠBK tanısı için boy kısalığına neden olan diğer hastalıkların dıĢlanması gereklidir. ĠBK 

için tanı kriterleri 2007 de yayınlanan ESPE (European Society for Pediatric 

Endocrinology) Pediyatrik Endokrinolojik Hastalıkları Sınıflandırılması‟nda Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir: Çocuğun boyu, kendi toplumunda, yaĢına ve cinsine göre -2 SDS (standart 

devisyon skoru)‟den düĢük olmalı, doğum ağırlığı gestasyon yaĢına göre normal olmalı, 

vücut oranları normal olmalı, kronik hastalık bulgusu olmamalı, psikiyatrik veya duygusal 

bozukluk olmamalı, beslenme durumu normal olmalı, endokrin bozukluk olmamalı, büyüme 

hızı normal veya normalin alt sınırında olmalıdır (4). 

ĠBK etiyopatogenezi tam aydınlatılamamıĢ multifaktöryel bir hastalıktır. Bu nedenle 

pek çok çalıĢmanın konusu olmuĢtur. Büyüme hormonunun (BH) ve insülin benzeri büyüme 

faktörü (IGF) olarak adlandırılan peptidin büyümede birlikte etkili olduğu artık 

bilinmektedir (5). BH‟den IGF-1 üretilmesinde ve sonra IGF-1‟in periferik dokularda 

etkisini göstermesinde çok sayıda reseptör, aracı molekül ve sinyal molekülü görev 

almaktadır. Tüm bu oluĢuma BH-IGF-1 ekseni adı verilmektedir. ĠBK‟da BH-IGF-1 

eksenindeki bozuklukların ön planda olduğu düĢünülmektedir. Bu eksendeki BH geni, BH 

reseptör geni, sinyalizasyonda görevli genlerde, IGF-1 geninde, IGF-1 reseptöründe (IGF-

1R), IGF-1‟in dolaĢımda kompleks halinde bulunduğu asit labil alt ünitesinde (ALS=acid 

labile subunit) birçok mutasyon bildirilmiĢtir.  
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IGF-1 geni sadece ĠBK olgularında değil, büyüme geliĢme geriliği olan olgularda da 

incelenmiĢ, çeĢitli mutasyonlar bildirilmiĢtir (6, 7, 8). IGF-1 geninde polimorfizim 

araĢtırılmaları da yapılmıĢ, klinik ve laboratuar ile uyumlu sonuçlar elde edilmiĢtir (9,10). 

ĠBK olgularında IGF-1 düzeyleri yol gösterici olmuĢtur. Retrospektif analizlerde 

ĠBK‟lı hastalarda %25-50 arasında düĢük serum IGF-1 seviyeleri tesbit edilmiĢtir (11).  

Teknolojideki son geliĢmeler, insan genom projesinin bitirilmesi, insanlar arasındaki 

farklılığı yaratan gen varyasyonlarına ilginin artması ve bu konudaki araĢtırmaların artıĢı, 

binlerce insanın genomunun aynı anda incelenebildiği “genome-wide association” 

(geniĢletilmiĢ genom projesi) çalıĢmalarının doğmasına neden olmuĢtur (12). Bu çalıĢmalar 

birçok toplum tarafından kendi boylarına etki eden genomik varyantları tesbit etmek 

amacıyla 2007 yılından itibaren baĢlamıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġngiltere‟de 

boyu etkileyen polimorfik genler içerisinde IGF-1 polimorfizmleri görülmemiĢtir (13,14). 

Kore‟lilerin geniĢletilmiĢ genom projesi kapsamındaki çalıĢmasında ise 8842 kiĢi 

incelenmiĢ, araĢtırılan 8 gene ait 15 tek nükleotid polimorfizmi (SNP=single nukleotid 

polymorphism) boy ile iliĢkili bulunmuĢtur, bu polimorfizmlerin 4 tanesi IGF-1 

polimorfizmidir. Aynı genetik lokuslar idiyopatik boy kısalığı hastalarında incelenmiĢ ve 5 

tanesi bu hastaların boyu ile iliĢkilendirilmiĢtir (15). 2010 yılında Japonlar tarafından 19 633 

kiĢinin incelendiği geniĢ bir çalıĢmada IGF-1 geninde boyla iliĢkili 2 yeni polimorfizim 

tesbit edilmiĢ ve geçmiĢ çalıĢmalarda bulunan 2 polimorfizim de Japon ırkında boyla iliĢkili 

bulunmuĢtur. Biz de bu çalıĢmalardan ve genetik olarak hem Asya hem Avrupa toplumuna 

benzerliğimizden yola çıkarak ĠBK olan hastalarda Japon ırkında bulunmuĢ olan 

“rs17032362” ve hem Japon hem Hollanda çalıĢmasında boy ile iliĢkisi tesbit edilen 

“rs35767” polimorfizmini çalıĢmayı uygun bulduk.  

Etiyopatogenezi aydınlatılmaya baĢladıkça ĠBK için tedavi seçenekleri artmıĢtır. 

Bunlardan birtanesi BH tedavisidir. Avrupa toplumunda sık görülen polimorfizimlerden, BH 

reseptörü ekson 3 delesyonu olan büyüme hormonu eksikliği (BHE) ve ĠBK hastalarının, 

BH tedavisine daha iyi yanıt verdiği gösterilmiĢtir (16). Bu çalıĢma bize tedavi kararında ve 

izleminde kullanılabilecek baĢka genetik parametrelerin bulunabileceğini düĢündürmektedir. 

BH ile tedavi maliyetli bir tedavidir. Bu nedenle hangi ĠBK hastalarının bundan yarar 

göreceğini gösteren parametreler bulunursa maliyet azaltılmıĢ olur. Ciddi IGF-1 eksikliği 

olan hastalarda (IGF-1 gen delesyonu gibi) rekombinant IGF-1 tedavisinin yeri vardır. Fakat 
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diğer ĠBK olguları için bu tedavi tartıĢmalıdır. Ayrıca bu hastalarda yeterli sayıda faz 3 

randomize çalıĢma bulunmamaktadır.  

Bizim çalıĢmamızın amaçları; ĠBK olan hastalarda IGF-1, IGFBP-3 serum 

düzeylerinin belirlenmesi ve IGF-1 gen polimorfizmi olup olmadığının gösterilmesi, 

saptanan polimorfizmin kliniğe yansımasının değerlendirilmesi, ĠBK etiyopatogenezine  ıĢık 

tutmak ve dolayısıyla yeni tedavi yöntemlerinin geliĢtirilmesine ve tedavinin etkinliğinin 

değerlendirilmesine yardımcı olmaktır. 

Bu konuda umut vaad eden çalıĢmalar olsa da ĠBK‟lı hastalarda IGF-1 gen 

polimorfizmi saptaması yapan araĢtırma sayısı yetersiz olup Türk toplumunda 

yapılmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

3.GENEL BĠLGĠLER 

3.1 BÜYÜME 

3.1.1 Tanım 

Büyüme, hücre sayısı ve hücre büyüklüğünün artması sonucu vücut hacminin ve 

kütlesinin artmasıdır. GeliĢme ise hücre ve dokuların yapı ve bileĢimindeki değiĢimler 

sonucu biyolojik iĢlev kazanmasını ifade eden bir terimdir (17). 

Büyüme sağlıklı olmanın, kronik hastalıkların, toplumsal ve psikolojik stresin iyi bir 

göstergesidir (18). Çocuğu eriĢkinden ayıran en önemli özellik, sürekli bir büyüme, geliĢme 

ve değiĢme süreci içinde olmasıdır. Çocukta sağlık durumunu bozan durumlar büyüme ve 

geliĢme sürecini yavaĢlatır, durdurur veya normalden saptırır (19). 

Büyüme çeĢitli faktörlerin dinamik etkileĢimi ile oluĢan karmaĢık bir olaydır. Genotip 

gibi kalıtımsal, beslenme, çevresel ve psikososyal faktörler gibi eksojen, hormonlar ve 

büyüme faktörleri gibi endojen sinyal sistemleri büyüme üzerine etkilidir. Büyümeden 

sapma patolojik bir durumun tek habercisi olabilir. Bu nedenle bir çocuğun sağlığı 

incelendiğinde onun büyüme ve geliĢmesinin değerlendirilmesi temel kuraldır (20). 

3.1.2 Tarihçe 

Çocukların büyüme ve geliĢmeleri ile ilgili dünyada bildirilen ilk bilimsel çalıĢma, 

1729 yılında Johann Augustin Stoeller tarafından „Wachstum der Menschen in die Lange‟ 

adıyla yayımlanan kitaptır. Büyüme ile ilgili bu kitapta herhangi bir boy ölçümü 

bulunmamaktadır. Gerçek büyüme çalıĢması, bu kitaptan bir süre sonra, Christian Friedrich 

Jambert tarafından doktora tezi olarak yayımlanmıĢtır. Bu çalıĢmada, Berlin Kraliyet 

Yetimhane (Royal Orphanage of Berlin)‟sindeki kız ve erkeklerin tartı ve boyları 

kaydedilmiĢ, böylece 1754 yılında ilk kez büyüme ile ilgili kesitsel bir çalıĢma (cross-

sectional) yapılmıĢtır (21). 

Ondokuzuncu yüzyılın sonuna kadar, pediyatri kitaplarında büyüme konusuna çok az 

yer verilmiĢtir. Endokrinoloji bilim dalının uzmanlık alanı olarak ayrılmasından ve özellikle 

de BHE‟nin tanınmasından sonra büyüme konusunda çalıĢmalar hızla artmıĢtır (21). 
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Büyümede tartıĢılmaz rolü olan BH ile ilgili çalıĢmalar geçen yüzyılın baĢında 

baĢlamıĢ, sonunda ise büyük ivme kazanmıĢtır. Sığır kaynaklı BH 1944 yılında izole 

edilmiĢ, 1960 yılında kadavradan elde edilen insan kaynaklı BH, BHE tanısı alan hastalarda 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. BH geni 1979 yılında kopyalanmaya baĢlanmıĢtır. Kadavradan 

elde edilen insan kaynaklı BH‟nin Creutzfeld-Jacop hastalığına bağlı ölümlere sebep olduğu 

bildirilince, kadavra kaynaklı insan BH yasaklanmıĢ, 1985 yılından itibaren rekombinan 

teknoloji ile hazırlanan insan kaynaklı BH (rhBH) kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu tarihten 

sonra BH tedavisi kolay eriĢilebilir hale gelmiĢ ve bu konuda çalıĢmalar hızla artmıĢtır 

(22,23). 

BHE‟nin tanınmasından 40 yıl sonra moleküler bozuklukların mekanizmaları daha iyi 

anlaĢılmıĢtır. Son dekadlarda büyük geliĢmeler gösteren moleküler biyoloji teknolojileri, 

olanaklarını büyüme patolojisini açıklamak için oldukça yoğun olarak kullanmıĢ ve 

kullanmaya devam etmektedir.  

3.1.3 Büyüme dönemleri 

3.1.3.1 GiriĢ 

Çocuklarda anatomik ve fizyolojik özellikler yaĢa göre farklılıklar gösterir. Bu 

nedenle çocukluk çağı dönemlere ayrılır (19) (Tablo 3.1). 

Karlberg çocuklarda boy büyümesini süt çocukluğu dönemi, çocukluk dönemi ve 

ergenlik dönemi olarak 3‟e ayırmaktadır. ICP-büyüme modeli ( İnfancy, childhood, Puberty) 

olarak adlandırılan bu model mevcut dönemlerde matematiksel olarak büyüme eğrilerinin 

farklı olması temeline dayanmaktadır (ġekil 3.1). Bu dönemlerde büyümeyi ağırlıklı olarak 

etkileyen etmenler ve hormonlarda birbirinden farklılık göstermektedir. Bu dönemleri 

etkileyen faktörlerin iyi anlaĢılması, büyüme bozukluklarının da iyi anlaĢılmasını 

sağlayacaktır (24).  
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Tablo 3.1 Çocukluk dönemleri (19) 

Doğum öncesi (gestasyonel, antenatal, prenatal veya intrauterin) dönem 

Embriyo (0-8 hafta) 

Fetus (9 hafta-doğum) 

Doğum sonrası (postnatal) dönem 

Yenidoğan (neonatal) dönem (0-4 hafta) 

Sütçocuğu (1 ay-12 ay) 

Oyun çocuğu (1-3 yaĢ) 

Okul öncesi çocuğu (4-5 yaĢ) 

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

Ergen (kız 10-16 yaĢ, erkek 12-18 yaĢ) 

 

 

 

ġekil 3.1 ICP-büyüme modeli (17) 
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3.1.3.2 Sütçocukluğu Dönemi 

Sütçocukluğu döneminin ilk 6 ayında büyüme, intrauterin dönemin büyüme 

hormonundan bağımsız hızlı büyümesinin bir devamıdır. Ġlk 2 yaĢta büyümeyi etkileyen en 

önemli faktör beslenmedir.  

Doğumdan sonraki ilk yılda uzunlamasına büyüme ve ağırlık artıĢı fetal yaĢamdaki 

kadar olmamakla beraber hızlıdır. Büyümenin en hızlı olduğu dönem intrauterin dönemdir. 

Gebeliğin ilk 5 ayında aylık büyüme hızı 10-11 cm‟dir. Son trimestirde aylık büyüme hızı 2 

cm‟ye düĢer. Miadında doğan bir yenidoğanın ortalama boyu 50 cm‟dir. Sağlıklı bir çocuk 

ilk yıl yaklaĢık 24 cm/yıl, ikinci yıl 10-12 cm/yıl, 2-4 yaĢları arasında 7 cm/yıl, 4 yaĢ-

ergenlik arasında 5-6 cm/yıl uzar (19). 

3.1.3.3 Çocukluk Dönemi 

Çocukluk dönemi 2 yaĢtan pubertenin baĢladığı 8-9 yaĢlara kadar olan dönemdir. 

Büyüme hızı diğer dönemlere göre düĢük olmasına rağmen süresi en uzun dönemdir. 2-4 yaĢ 

arasında yıllık 7 cm uzayan çocuk, 4 yaĢından sonra puberteye kadar yıllık 5 cm uzar. Bu 

dönemde büyüme, çocuğun genetik olarak belirlenmiĢ hedef boyuna uyan çizgide devam 

eder.  

Çocuk hedef boyuna uyan persentili 2 yaĢ civarında yakalar (25). Boy uzamasında 

mevsimsel farklılıklar ve değiĢken hızlanmalar görülür; bu nedenle boy uzaması 

değerlendirilmesinde büyük çocuklarda 12 aylık izlem idealdir.  

Çocukluk döneminde büyümeyi etkileyen çevresel faktörlere ek olarak büyümenin 

temel belirleyicileri tiroid hormonu ve BH‟dur. 

3.1.3.4 Ergenlik Dönemi 

Puberte döneminin en önemli özelliklerinden biri büyümenin hızlanmasıdır (ġekil 3.2) 

Bu hızlanmaya parelel olarak BH-IGF ekseninde değiĢiklikler olur. Ergenlikte büyümeyi 

BH ile birlikte cins steroidleri sağlar. Tiroid hormonunun da normal düzeylerde olması 

gerekmektedir.  
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ġekil 3.2 Boy büyüme hızı eğrisi (17) 

Ergenliğe kadar kız ve erkekler nihai boylarının %80‟ine ulaĢmıĢtır. Ergenlikte 

büyüme hızının en fazla olduğu evreye doruk büyüme hızı (DBH) denir. DBH kızlarda 

meme 2-3‟de (ergenlik baĢlangıcında), erkeklerde genital evre 3-4‟de (ergenlik ortasında) 

gözlenir. DBH kızlarda 7-8 cm/yıl, erkeklerde 8-9 cm/yıl‟dır. Kızlar menarĢda boyunun 

%97,5‟unu tamamlamıĢtır, her iki cins de puberte sonunda boyunun %99‟unu tamamlamıĢtır 

(17). 

Çocukluk döneminde etkili olan BH bu dönemde etkisini sürdürür. Cins hormonları 

giderek artan bir önem kazanır ve bir süre sonra ön plana geçer. Kızlarda gonadlardan 

salgılanan östrojen, erkeklerde ise gonadlardan salgılanan testesteronun periferik dönüĢümü 

ile oluĢan östrojen, BH salgısını artırır. Östrojen BH aracılığı ile IGF-1 salınımını artırır 

(26). Östrojenin ayrıca kondrositleri uyararak büyümeyi doğrudan hızlandırıcı etkisi vardır. 

Bu etki düĢük östrojen seviyelerinde görülür; yüksek düzeylerde ise osteoblastları 

etkileyerek epifiz plağının kapanmasına ve böylece uzun kemiklerde büyümenin 

sonlanmasına sebep olur (19).  

Türk çocuklarında ergenlik, kızlarda ortalama 10.1±1, erkeklerde 11.6±1.2 yaĢında 

baĢlamaktadır. Yine Türk çocuklarında kızlarda DBH 8,5±1 cm/yıl, erkeklerde 10.1±1.6 

cm/yıl‟dır (27,28). Sağlıklı Türk kız çocuklarında ergenlikte toplam kazanılan boy 16±3.9 

cm, erkeklerde 26±4.3 cm‟dir.  
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Bugün birçok ülkede çocuklar eski yıllara göre daha iyi beslenmekte, daha iyi hijyen 

koĢullarında büyümekte, hastalıklardan daha iyi korunmakta, daha iyi tıbbi yardım 

görmekte, daha iyi eğitim görmüĢ anne ve babalar tarafından yetiĢtirilmektedir. Yıllar 

öncesinin çocuğuna kıyasla çok daha uygun bir fizik ortamda yetiĢmekte, büyüme ve 

geliĢme potansiyellerini geliĢtirme olanağı bulmaktadır. Sonuçta son yıllarda doğup 

büyüyen çocuklar, bundan 50-100 yıl öncesine kıyasla çeĢitli yaĢlarda daha uzun boya ve 

ağırlığa eriĢmekte ve ergenlik belirtileri daha erken ortaya çıkmaktadır. Büyüme ve geliĢme 

temposunda görülen bu hızlanma ve olgunlaĢmanın daha erkene kayması yüzyılın eğilimi 

(secular trend) olarak adlandırılmıĢtır.  

Ortam koĢullarının savaĢ, açlık gibi nedenlerle olumsuz yönde değiĢmesi sonucu 

çocuklarının büyüme ve geliĢmesinin geciktiği de gösterilmiĢtir. 

3.1.4 Büyüme Fizyolojisi 

Postnatal büyüme BH-IGF-1-büyüme plağı ekseninde gerçekleĢmektedir (ġekil 3.3). 

Büyümeyi sağlayan baĢlıca hormonlar BH ve IGF-1‟dir. Bunun dıĢında tiroid hormonu, 

adrenal androjenler, seks steroidleri, glukokortikoid, leptin ve insülin büyümeyi sağlar (17).  

3.1.4.1 Hipotalamus ve Hipofiz 

Hipofiz bezi hormonal sistemi kontrol eden en önemli düzenleyicidir. Hedef organlar 

ise ürettikleri hormonlar ile hipotalamus ve hipofize negatif geribildirim (feedback) yaparlar. 

3.1.4.1.1 Anatomi 

Hipotalomo-hipofizer ünite 3. ventrikül tabanında bulunmaktadır. Hipotalamus hipofiz 

bezinin üzerinde yer alır. Hipofiz bezi sfenoid kemik içinde sella tursika (Türk eğeri) olarak 

adlandırılan boĢluğun içinde, duramater ile çevrili olarak bulunmaktadır. Üzerinde 

diafragma sella adı verilen ve çatı görevi gören bir zarla korunmaktadır. Hipofiz bezi 

ekstraduraldir ve serebrospinal sıvı ile temas etmemektedir. Hipotalamusa pitüiter sap ile 

bağlıdır (18).  

Hipofiz bezi 3 ana bölgeye ayrılır: (1) anterior (ön) lob, (2) orta lob, (3) posterior 

(arka) lob. Ön ve orta loblar adenohipofizi, arka lob ise nörohipofizi oluĢturur (ġekil 3.4). 

Adenohipofiz oral ektodermden, arka lob nörol ektodermden oluĢmuĢtur. Posterior lob ise 

nöron aksonlarından oluĢur. Bu nöronların gövdeleri paraventriküler ve supraoptik 
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nukleusda yer almaktadır. Hipofiz bezi, arteria karotis internanın dalları olan hipofiz arterleri 

sayesinde kanlanır. Özel bir oluĢum olan portal sistem sayesinde hipotalamustan anterior 

hipofize uyarıların iletilmesi sağlanır (29). 

 

ġekil 3.3 : Büyüme hormonu ve ĠGF-1 ekseni (30) 
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ġekil 3.4 Hipotalamus ve hipofiz bezinin iliĢkisi ve hipofizden salınan hormonlar (29) 

3.1.4.1.2 Embriyoloji 

Ön hipofiz oral ektodermin katlanması ile oluĢan Rathke kesesinden geliĢir. 6. 

gestasyon haftasında oral ektoderm ile Rahtke kesesi tamamen birbirinden ayrılır, pitüiter 

sap sayesinde hipotalamus ile bağlantılı hale gelir (18). 

Embriyonel dönemde bazı transkripsiyon faktörleri hipofizin diferansiyasyonunda ve 

proliferasyonunda görev alırlar. Bu proteinler „homebox gene’ olarak adlandırılan geniĢ bir 

DNA (deoksiribonükleikasit) bağlayıcı protein ailesinin üyesidir. Bunlar HESX1 geni 

(homebox gene expressed in embryonic stem cells), PROP-1 geni ( Prophet of PIT-1), 

PITX2 (paired like homebox gene), LHX3 ve LHX4 ( LIM family of homebox genes). Bu 

genlerin bozukluğunda hipofizde çoğul hormon eksikliği geliĢtiği gösterilmiĢtir.  

3.1.4.1.3 Fizyoloji 

Ön hipofiz bezinden 6 peptit hormon üretilir; BH, tiroid stimülan hormon (TSH), 

adrenokortikotropik hormon (ACTH), luteinizan hormon (LH), folikül stimüle edici hormon 

(FSH) ve prolaktin (PRL).  
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Oksitosin ve arginin vazopressin (AVP) hormonları, hipotalamusta bulunan 

paraventriküler ve supraoptik çekirdeklerden gelerek hipofizin arka lobunda depolanır ve 

gereğinde dolaĢıma salınır. Ġnfindibulum veya diğer adı ile hipofiz sapı (stalk) hem portal 

kan dolaĢımını sağlar hem de nöronal iletileri taĢır. 

3.1.4.2 Büyüme Hormonu 

3.1.4.2.1 Büyüme Hormonunun Yapısal Özellikleri 

BH 191 aminoasit içeren tek zincirli polipeptit bir hormondur. 22 kilodalton (kDa) 

ağırlığında, glikozillenmemiĢtir ve yapısında 2 adet disülfid bağı içermektedir. 

Adenohipofizdeki somatotrop hücrelerden salgılanır.  

Dokuz haftalık bir fetusta büyüme hormonu salgılayan hücrelerin geliĢmiĢ olduğu 

gösterilmiĢtir (30). 

BH, PRL, koryonik somatomammotropin (KS) (plasental laktojen) ve 22 kDa 

ağırlığındaki plasentada üretilen varyant BH ile benzerlik gösterir. Her ne kadar aynı 

kromozom üzerinde olmasalar da benzer yapıda olmalarından dolayı söz konusu proteinlerin 

aynı ata genden türedikleri düĢünülmektedir (31). BH, 17. kromozomun uzun kolunda 

bulunan BH gen ailesinde yer alır. Bu ailede beĢ yakın gen bölgesi vardır; BH1, KS1, KS2, 

BH2, KS psödogen. En büyük bölgeyi %90 ile BH1 kaplamaktadır (18).  

BH‟nin yarı ömrü 20-30 dk arasında değiĢmektedir. DolaĢımda birden çok Ģekilde 

bulunur. BH‟nin %75‟i 22 kDa ağırlığındaki olgun BH Ģeklinde, %5-10 kadarı alternatif 

kırpılma sonucu oluĢan ve daha hafif olan 20 kDa ağırlığında bir polipeptid Ģeklinde bulunur 

(30). 

3.1.4.2.2 Büyüme Hormonu Salınımı 

BH gün içinde, 3-4 saatlik aralıklarla pulsatil salınır. Zirvelerin arasında dolaĢımda 

0,04 µg/l‟den düĢük konsantrasyonlarda bulunur. Bu salınımın düzenlenmesinde 

hipotalamus kökenli iki hormon büyük rol oynar: (1) Büyüme hormonu salgılatıcı hormon 

(GHRH) (2) somatostatin (SS). BH zirveleri yavaĢ dalga uyku döneminin baĢında en yüksek 

seviyelere çıkar. Bu dönemde GHRH en yüksek, SS en düĢük düzeylerdedir (21,30). 

Tiroid hormonları ve cins steroidleri büyüme hormonu salınımını artırırlar. Tiroid 

hormonu hem büyüme plağı üzerinde etki gösterir,  hem BH salınımını artırır (Tablo 3.2). 
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Bu nedenle BHE tanısı konulmadan önce tiroid hormon düzeylerinin normal olduğu 

görülmelidir. Mide, hipotalamus ve diğer dokularda da bulunduğu gösterilen ghrelin, BH 

salınımını GHRH reseptörleri üzerinden artırır. Ayrıca iĢtahı da artırdığı bilinen bu proteinin 

besinlerin büyüme için kullanılmasının düzenlenmesinden sorumlu olduğu düĢünülmektedir 

(32). 

Tablo 3.2: Büyüme hormonu salınımını uyaran ve baskılayan baĢlıca etkenler                           

(Kaynak 17 ve 19‟dan uyarlanmıĢtır) 

Büyüme hormonunu uyaranlar Büyüme hormonunu baskılayanlar 

Açlık Obezite 

Alfa adrenerjik uyarı Beta adrenerjik uyarı 

Derin uyku Glukokortikoidler 

Asetil kolin Yüksek serbest yağ asitleri 

Stres Hiperglisemi 

Aminoasitler ( ör: arginin) Hipotiroidi 

Cins hormonları IGF-1 

Ghrelin  

 

3.1.4.3 Büyüme Hormonu Reseptörü (BHR) 

620 aminoasitten oluĢan bir transmembran proteindir. 70 kDa ağırlığındadır. Geni 5. 

kromozomda 5p13-p12 bölgesinde yer alır. BHR 10 ekson içerir. Ekson 4-7 ekstraselüler 

zinciri, ekson 8 transmembran zinciri, ekson 9-10 intraselüler zinciri kodlamaktadır. 

Çözünebilir ekstraselüler zincir proteoliz ile reseptörden ayrılarak serumda BHBP (büyüme 

hormonu bağlayıcı protein) olarak ölçülebilir (33).  

3.1.4.4 Büyüme Hormonu Bağlayıcı Protein (BHBP) 

YaklaĢık 55kDa ağırlığında olup BHR‟nin ekstraselüler bölümünün membrandan 

ayrılması ile oluĢur. BHBP, BHR‟nin düzeyini ve aktivitesini yansıtır (34).   

3.1.4.5 BHR Sinyal Yolu  

Bir molekül BH, iki farklı bölgesi ile 2 adet BHR‟ne bağlanarak reseptörün dimerize 

olmasını sağlar. Dimerize olan BHR bir tirozin kinaz olan Janus Kinaz 2 (JAK2)‟yi 
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fosforlayarak etkinleĢtirir. Hücre içi fosforilasyon kaskadı baĢlar. Bunlardan en önemlileri 

(1) STAT (signal transducer and activators of transcription), (2) MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) ve (3) PI3-K ( fosfotidilinozitol 3-OH kinaz)‟dır.  

IGF-1 sentezinde en önemli etkiyi STAT5b gösterir. Çekirdek içinde kendileri için 

özel bölgelere bağlanır ve gen transkripsiyonunu baĢlatırlar. JAK2, ayrıca insulin reseptör 

substratlarını etkinleĢtirerek PI3-K‟nın etki göstermesine yardımcı olur. CIS (cytokine-

inducible SH2 containin proteins), SOCS (supressors of cytokine signiling) proteinleri bu 

sinyal yolunda inhibitör görevi üstlenir. Kronik inflamasyonda SOCS proteinlerinin 

etkinliğinin arttığı ve göreceli BH direnci olduğu bilinmektedir (22). 

3.1.4.6 Büyüme Hormonu Etkileri ve Somatomedin Hipotezi 

BH‟nunun invitro olarak inaktif olduğunun ve etkilerinin IGF-1 üzerinden 

gerçekleĢtirdiğinin düĢünülmesi üzerine inĢa edilen “somatomedin hipotezi” BH-IGF-1 

ekseni üzerindeki yeni çalıĢmalar nedeniyle modifiye edilmiĢtir (5). BH hedef hücrelere 

etkilerini hem doğrudan hem dolaylı yoldan IGF-1 aracılığı ile göstermektedir. BH 

mezankimal prokondrositler gibi öncül hücrelerin kondrositlere dönüĢmesini sağlar. BH ile 

uyarılmıĢ kondrositler IGF-1 salgılarlar ve IGF-1 duyarlılığını artırırlar. IGF-1 mitojenik 

etki gösterir, hücre çoğalmasını sağlar, bu sürece klonal büyüme denmektedir (35). 

BH‟nin lipoliz, hepatik protein sentezi artması, kalp ve diafragmada amino asit 

transportunu artırması gibi pek çok metabolik etkisi vardır. 

BH‟nin baĢlıca etki yerleri 4 ana baĢlık altında toplanır (30): 

1. Epifiz: Epifizyal büyümeyi uyarır. 

2. Kemik: Osteoklastların diferansiye ve etkin olmasını, osteoblastların etkin 

olmasını uyarır, kemik mineral yoğunluğunu artırır. 

3. Yağ dokusu: Akut dönemde insulin benzeri etkiler gösterirken, sonra lipolizi 

uyarır, lipoprotein lipazı baskılar, glukoz transportunu azaltır, hormon duyarlı 

lipazı uyarır ve lipogenezi azaltır. 

4. Kas dokusu: Amino asit transportunu, nitrojen birikimini ve enerji tüketimini 

artırır. 
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3.1.4.7 Ġnsulin Benzeri Büyüme Faktörleri (IGF’ler) 

3.1.4.7.1 Tarihçe 

IGF‟ler büyüme ve geliĢmede önemli rol oynayan, BH‟nin birçok anabolik ve 

metabolik etkilerine aracılık eden büyük bir peptid ailesidir (36). Ġlk kez 1957 yılında invitro 

bir deneyde, serumda fare kıkırdağının sülfatı alabilmesini sağlayan bir madde olduğu 

gösterilmiĢtir. Bu nedenle “sülfasyon faktörü” olarak adlandırılmıĢtır (37). Sonra bu madde 

ile ilgili çok çeĢitli araĢtırmalar ve isimlendirmeler yapılmıĢ ve bu karmaĢa 1972 yılında 

somatomedin isimlendirmesi ile son bulmuĢtur (38). 

3.1.4.7.2 ĠGF’lerin yapısal özellikleri ve ekspresyonu 

3 ana ĠGF bulunmaktadır: (1) ĠGF-1 (somatomedin C), (2) ĠGF-2 (somatomedin A) ve 

(3) somatomedin B (24). ĠGF-1 ve ĠGF-2 insulin ile %50 oranında benzerlik gösterir, A ve B 

zincirleri disülfid bağı ile birbirine bağlıdır (ġekil 3.5). ĠGF-1 bazik yapıdadır, 3 disülfid 

bağıyla bağlanmıĢ 70 amino asit içerir. ĠGF-2 hafif asidik yapıdadır ve 67 aminoasit içerir. 

ĠGF-1‟de 12 amino asitten oluĢan C peptit, insulinden farklı olarak ana peptidden 

ayrılmamaktadır. Ayrıca her iki peptidde karboksi terminal bölgelerinde D ve E peptidi 

içermektedir. E peptidi olgun ĠGF-1 de bulunmaz. Bu iki peptidin insüline benzerlikleri, 

insülinin ĠGF-1 reseptörüne olan ilgisini açıklarken, farklılıkları insülin bağlayıcı proteinlere 

bağlanmamasını açıklar.  

 

     

    ġekil 3.5: ĠGF-1‟in yapısı (39) 

http://pblnotes.files.wordpress.com/2010/05/igf1aminoacidsequence.jpg
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ĠGF-1 geni 12. kromozomun uzun kolunda yer almaktadır (12 q22-q24.1). 

(MIM*147440) ĠGF-1 geni 6 ekson ve 5 intron içermektedir (ġekil 3.6). 

 

 

ġekil 3.6: ĠGF-1 geni yapısı. Eksonlar kutularla, intronlar ara çizgilerle gösterilmiĢtir. 

(Kaynak 40‟dan uyarlanmıĢtır). 

DolaĢımdaki IGF-1‟in asıl kaynağı karaciğer olmakla birlikte IGF-1, pankreas, kas, 

barsak, böbrek, beyin ve yağ doku gibi birçok dokuda üretilmektedir. Yapılan bir çalıĢmada 

karaciğer ĠGF-1 geni yok edilmiĢ (knock-out) farelerin serum ĠGF-1 düzeylerinin %75 

azaldığı fakat fare boylarının etkilenmediği görülmüĢtür (41). Bu durumun IGF-1‟in otokrin 

ve parakrin etkilerinin bir sonucu olduğu düĢünülmüĢtür.  

IGF-1 ekspresyonunu kontrol eden moleküler mekanizmalar çok anlaĢılamamıĢtır 

(42). Memelilerde ĠGF-1 transkripsiyonu ekson 1 ve 2‟de yer alan iki promotor bölgeden 

(P1 ve P2) kontrol edilir (43). Çoğu IGF-1 transkripsiyonu genin en korunmuĢ bölgesi olan; 

ekson 1‟in 5‟ UTR (untranslated region) bölgesinden baĢlar. Bu bölgenin delesyonu ile 

IGF-1 ekspresyonunun azaldığı gösterilmiĢtir (44). Alternatif kırpılmalar sonucu ekzon 1-4 

195 amino asitli mRNA‟yı (ĠGF1B) ve ekzon 1,2,3,5 153 amino asitli mRNA‟yı (ĠGF1A) 

kodlamaktadır (45). Hangi mRNA‟nın kodlandığı sentezin gerçekleĢtiği dokuya ve BH 

mevcudiyetine bağlıdır. Olgun ĠGF-1 peptidinin sadece ekson 3 ve 4 tarafından kodlandığı 

fare çalıĢmalarında da tesbit edilmiĢtir (46).  

P1 bölgesinde TATA (T; timin, A; adenin) ve CAAT (C; sitozin) kutuları 

bulunmamaktadır, GC (G; guanin) zenginliği yoktur. Bu nedenle transkripsiyon birçok farklı 

noktadan baĢlayabilir. 3‟ ucunda translasyona girmeyen bölgelerde farklı poliadenilasyon 

bölgeleri bulunmaktadır. Kısaca birçok önder ekson ve transkripsiyon baĢlama bölgelerinin 

olması, alternatif kırpılma ve çok sayıda poliadenilasyon bölgesinin olması ĠGF-1‟den farklı 

mRNA‟lar oluĢmasını sağlar (30, 40). Dokuya özgül olan ĠGF-1 gen düzenlenmesi geliĢim 

evresi, hormonal uyarı ve beslenme durumu gibi pek çok nedenden de etkilenir (47).  

Ekson 1 Ekson 6 Ekson 2 Ekson 3 Ekson 4 Ekson 5  
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3.1.4.7.3 ĠGF Reseptörü Yapısı ve Sinyalizasyon Yolu 

Ġki tip ĠGF reseptörü vardır; Tip 1 ve Tip 2. ĠGF-1R insulin reseptörü gibi, disülfid 

bağları ile bağlı alfa (α) ve beta (β) alt ünitelerinden oluĢmaktadır. β alt ünitesi tirozin kinaz 

aktivitesine sahiptir, α alt ünitesi sistin bağlarından zengindir (30, 48). 

ĠGF-1, ĠGF-1R‟ye bağlandığı zaman otofosforilasyon gerçekleĢir ve PI3-K, act protein 

kinaz, Raf, Mek, Erk1/2 gibi hücre içi yolaklar, uyarlayıcı (adaptör) moleküller (IRS-1 ve 

SH2 [Src homology]) sayesinde aktive olur. Bu moleküller PI3K, Grb2 (Growth factor 

receptor bound protein 2) yapısında bulunmaktadır (30,48) (ġekil 3.7). 

IGF-1R‟si yok edilmiĢ yenidoğan farelerin ağırlıklarının %45‟ini kaybettiği ve kısa 

süre sonra öldükleri görülmüĢtür (49). IGF-1R dokularda seçici olarak yok edildiğinde ise; 

karaciğerde yenilenme kapasitesinde azalma ve kemikte yoğunlukta azalma görülmüĢtür 

(50,51). ĠGF-1R geni 15. kromozomdadır (15q25-q26). (MIM ID: 147370). Toplam 21 

ekson, 1367 aminoasit ve 30 rezidü sinyal peptidi içermektedir (52,53). 

 

 

ġekil 3.7: ĠGF-1R sinyal yolu (54) 
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3.1.4.7.4 IGF Bağlayıcı Proteinler (IGFBP’ler)’in Yapısı 

IGFBP‟ler dolaĢımdaki IGF‟lerin taĢınmasını, dokulara dağıtılmasını sağlar; yarı 

ömrünü, periferik dokulardaki aktivitelerini düzenler (55). Bilinen 6 adet IGFBP vardır. 

IGFBP‟ler IGF-1 ve IGF-2‟ye yüksek ilgi gösterirler. Düzenleyici etkileri, IGF‟lerin 

IGFBP‟lere ilgilerinin, IGF reseptörüne olan ilgilerinden fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır. IGFBP-3 geni 7. kromozomdadır (7p14-p12), 5 adet ekson, 266 amino 

asit içerir (56). 

En fazla bulunan ve IGF‟lere ilgisi en fazla olan IGFBP-3‟dür. DolaĢımdaki IGF-1‟in 

%75‟i IGFBP-3‟e bağlıdır. Serumdaki IGFBP-3 baĢlıca karaciğerin endotel ve Kupffer 

hücrelerinde sentez edilir. Birçok periferik dokuda da sentezlendiği bilinmektedir. Serum 

IGFBP-3 düzeyleri baĢlıca BH‟nin kontrolündedir (30). TGF-β (transforming growth factor 

beta), östradiol, glukokortikoid, parathormon gibi faktörler de gen düzenlenmesine etkide 

bulunmaktadır (57). IGFBP-3 düzeyi yaĢla değiĢmektedir, IGF-1 gibi hayatın erken 

dönemlerinde düĢükken, ergenlikte zirve yapar, eriĢkin dönemde düĢüĢe geçer. Tiroid ve 

cins hormonlarından etkilenmektedir. IGFBP-3 düzeyleri BHE, karaciğer hastalıkları, 

malnutrisyonda düĢük, akromegali, hipofizer jigantizm, erken ergenlik, obezitede yüksek 

bulunur (30).   

DolaĢımdaki IGF1-IGFBP3 kompleksinin bir kısmı ALS‟ye bağlı olarak bulunur. Ġkili 

kompleksin yarı ömrü 1-2 saat iken, üçlü kompleksin yarı ömrü 12-15 saate kadar uzamıĢ 

olur. ALS sadece serumda bulunan, lösinden zengin bir glikoproteindir (30). 

3.2 BÜYÜMENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE 

STANDARDĠZASYONU 

Büyüme ve geliĢme pek çok sağlık sorununun habercisi olduğu için yaĢa göre değiĢen 

aralıklarla çocuğun ölçümlerinin yapılıp, değerlendirilmesi gerekir. Tüm ölçümlerin 

deneyimle ve mümkünse aynı kiĢi tarafından alınması daha uygundur.  
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3.2.1 Ölçüm Alınması 

3.2.1.1 Vücut Ağırlığı 

Vücut ağırlığını ölçmek içi kullanılan teraziler hassas olmalıdır. Ġki yaĢından küçük 

çocuklar en fazla 10 g‟a duyarlı bebek terazileri, büyük çocuklar en fazla 100 g‟a duyarlı 

teraziler ile ölçülmelidir. Ölçüm bebeklerde çıplak, bezsiz, daha büyük çocuklarda iç 

çamaĢırları ile yapılmalıdır. Çocuk terazinin herhangi bir bölümüne dokunmamalıdır (17). 

3.2.1.2 Boy 

Ölçüm aracında dikkat edilecek nokta baĢa temas edecek düzlemin geniĢ olmasıdır. 

Boy ilk 2-3 yaĢa kadar sırt üstü yatar pozisyonda bir kenarında mezur bulunan, ayak kısmı 

hareketli özel boy ölçüm masasında ölçülür. Çocuğun bacakları düz pozisyonda, ayakları ile 

90º açı yapmıĢ olmalıdır. Bunun için iki kiĢi gereklidir. Çocuk ayakta durabiliyorsa ölçüm 

ayakta yapılır; topuk, kalça, skapula bölgesinin ölçüm tahtasına temas etmesine dikkat 

edilmelidir. Ayrıca göz kulak çizgisinin üst kısmından geçirilen çizgi yere parelel olmalıdır. 

Ayakta boy ölçümü için en uygun araç “Harpenden stadiyometresi”dir (17).  

3.2.1.3 BaĢ Çevresi 

Esnek olmayan bir mezür kullanılarak oksipital bölgenin en çıkıntılı noktası ile 

glabella arasından ölçüm yapılır (17).  

3.2.1.4 Vücut Bölümlerinin Birbirine Oranı 

Gövde ve ekstremite büyümesinin birbirine uyumlu olup olmadığını kontrol etmek 

için kullanılan ölçütlerdir. Bunlar arasında baĢ-pubis uzunluğu, oturma yüksekliği (OY), 

kulaç uzunluğu sayılabilir. OY için çocuk ölçüm masasının sert, düzgün ve yatay düzeyine, 

popliteal çukur masa kenarıyla 90º açı yapacak Ģekilde oturur, sırtını arka düzleme dayar. 

OY, boy uzunluğuna bölünerek % OY/boy hesaplanır. 7-17 yaĢ arası çocuklarda ortalama 

OY/boy değerleri belirlenmiĢtir (19).  
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3.2.1.5 Vücut Kitle Ġndeksi (VKĠ) 

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde yaĢa göre ağırlıktan daha değerlidir. Türk 

çocuklarının VKĠ standartları 2006 yılında güncellenmiĢtir (58). AĢağıdaki gibi hesaplanır. 

           Tartı (kg) 

            Boy (m)
2 

 

3.2.2 Takvim YaĢının Hesaplanması 

YaĢ güncel tarihten doğum tarihi çıkarılarak yıl ve ay cinsinden veya bir yılın 10‟a 

bölünmesi ile hesaplanan desimal yaĢ olarak ifade edilmelidir. 

3.2.3 Ölçümlerin Standart Değerlerle KarĢılaĢtırılması 

Uygun Ģekilde alınan antropometrik ölçümler, çocuğun yaĢadığı toplumda kendi yaĢı 

ve cinsiyetine uygun büyüme eğrilerine iĢaretlenmeli, ortalama ve ortadan sapma (standart 

sapma/deviasyon) veya persantil olarak ifade edilmelidir (17). 

3.2.3.1 Persantil (yüzdelik) Tablolar ve Eğriler 

Persantil eğrileri pediyatride yaygın kullanılan ve normal dağılımı gösteren bir 

yöntemdir. Persantil değerleri izlemeli veya kesitsel yöntem ile elde edilmiĢ ölçümlerden 

hesaplanır ve zaman eğrileri ile hız eğrileri olarak belirtilir. ÇeĢitli yaĢlardaki ortanca değer 

50. persantil değerine eĢdeğerdir. Boy ve tartı için 3 ila 97. persantil değerleri, VKĠ için 5 ila 

95. persantil değerleri normal kabul edilir (19). Türk çocuklarında 18 yaĢına kadar ağırlık, 

boy ve baĢ çevresi için güncellenmiĢ değerler bulunmaktadır (59,60). 

3.2.3.2 Z skor veya Standart Deviasyon Skoru (SDS) Hesabı 

Ölçülen parametrenin toplumun normal ortalama değerinden sapma derecesini ifade 

eder. Bu yöntemle yaĢ ve cinsten bağımsız olarak bir değer ifade edilmiĢ olur. SDS boy için 

aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

Bireyin boyu- yaĢ ve cinse göre toplum için normal ortalama değeri (cm) 

YaĢ ve cinse göre toplum için ortadan sapma 

YaĢına göre ortalamaya uyan bir çocukta SDS değeri sıfırdır.  

Alt ve üst sınır ±2 SD‟dir. 

VKĠ= 
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3.2.4 Hedef Boy Hesabı 

Kalıtım büyümeyi önemli ölçüde etkiler. Genellikle 2-3 yaĢlarından sonra anne-baba 

boyu ile çocuğun boyu anlamlı korelasyon gösterir (17). Hedef boy hesabı sıklıkla Tanner 

Yöntemi ile yapılır (61).                                 

                                                          

                                                                              

 

3.2.5 Büyüme hızının değerlendirilmesi 

Hızlı büyümenin olduğu sütçocukluğu çağında 1-2 aylık dönemler anlamlı iken büyük 

yaĢlarda ölçüm araları açılmalıdır, çünkü lineer büyüme sürekli değildir. Büyüme hızı 

ölçümü için 6-12 ay aralarla en az iki ölçümün değerlendirilmesi gerekmektedir. Büyüme 

hızları yaĢa göre değiĢmektedir (30). Büyüme hızı o yaĢ için beklenilen büyüme hızının 25. 

persentil (-0,8 SD) değerinin altına düĢmüĢse boy uzunluğu normal sınırlar içinde olsa bile 

büyümenin temposu bozulmuĢ demektir (19). 

3.2.6 Kemik YaĢı Ölçümü 

Kemik yaĢı, kemiklerin olgunlaĢmasını, kronolojik yaĢa göre daha iyi gösterir (21). Ġlk 

3 ayda diz ve ayak kemiklerinin, 1 yaĢından büyüklerde sol el ve el bileği kemiklerinin 

radyolojik incelemesi ile kemik yaĢı tayini yapılır. El ve el bileği kemiklerinin okunmasında 

standart kullanılan atlaslar vardır. En yaygın kullanılan atlas Greulich-Pyle‟dir. Diğer bir 

seçenek ise Tanner-Whitehouse atlasıdır.  

3.2.7 Öngörülen EriĢkin Boy Hesabı 

Boy kısalığı olan çocukta eriĢkin (nihai) boyun öngörülmesi önemlidir. Öngörülen 

eriĢkin boy (ÖEB) hesabı, kemik olgunlaĢması ile epifizlerin kapanması arasında doğrudan 

bir iliĢki bulunmasından yola çıkılarak oluĢturulmuĢtur. Bunun için en çok kullanılan 

yöntem Bayley-Pinneau yöntemidir. Greulich-Pyle atlasındaki verilerden yola çıkılarak 

hazırlanmıĢtır (62).  

Hedef Boy (kız)      = 

Hedef Boy (erkek) = 

(Baba boyu-13)+Anne boyu ±7 

                    2                                           

(Anne boyu+13)+Baba boyu ±7 

                    2                                           
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3.3 BOY KISALIĞI 

3.3.1 Tanım 

Boy kısalıklarına, diğer bir deyiĢle boy uzama sürecinde aksamalara yaklaĢımın ilk 

koĢulu boy kısalığını doğru bir biçimde tanımlamaktır. Boy kısalığı tanımına uymayan, 

ancak anne-babanın veya çocuğun daha uzun boy beklentisi nedeniyle boy kısalığından 

yakınma ile baĢvuru, çocuk hekimlerinin sık rastladığı bir durumdur (19). Boy kısalığının 

tanımında iki değiĢken esas alınır: (i) boy, (ii) büyüme hızı (30). Boy kısalığı tanısı 

aĢağıdaki durumlarda konulur (19). 

 Boyun kendi toplumunda yaĢına ve cinsine göre -2SD‟den düĢük olması 

 Boy uzama hızının düĢük olması (< 25.persantil veya -0,8 SD) 

 Öngörülen boyun hedef boydan 7 cm (-2SD)‟den kısa olması 

 YaĢa göre boy kısa olmamakla birlikte kemik yaĢının kronolojik yaĢa oranla 

önemli derecede (-2SD) ileri olması (büyüme potansiyelinde azalma) 

3.3.2 Boy Kısalığının Etiyolojisi 

Boy kısalığına sebep olabilecek pek çok durum vardır. Bu nedenler patolojik olanlar 

ve olmayanlar olarak iki ana gruba ayrılabilir. Tablo 3.3‟de bu nedenler özetlenmiĢtir (19). 

Boy kısalığı için bir baĢka sınıflandırmada ise üç ana grup söz konusudur (23): 

 Primer büyüme bozuklukları (büyüme plağında sorun olanlar) 

 Sekonder büyüme bozuklukları (büyüme plağı fizyolojisine etki edenler) 

 Bozukluk saptanmamıĢ olanlar (idiyopatik boy kısalıkları) 

3.3.3 Boy Kısalıklarına YaklaĢım 

3.3.3.1 Öykü 

Çocuğun ve ailenin gözlediği büyüme gidiĢi önemlidir. Doğum özellikleri, değiĢik evrelerde 

tartı ve boy durumu, yaĢıtları ile kıyaslanması, büyümenin ne zaman duraksadığı önemlidir. 

Ayrıca büyüme geriliğine yol açabilecek hastalıklar, ayrıntılı sistem sorgusu yapılarak 

incelenmelidir. Ġyi bir beslenme, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü alınmalıdır. Sosyal 

çevre, psikososyal özellikler, duygusal altyapı sorgulanmalıdır.  
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Tablo 3.3: Boy kısalıklarının etiyolojik sınıflaması (19) 

Patolojik Olmayan Boy Kısalıkları 

Ġdiyopatik boy kısalığı 

     Ailevi boy kısalığı 

     Ailevi olmayan boy kısalığı 

Patolojik Boy Kısalıkları 

Vücut oranlarını bozanlar 

    Ġskelet displazileri 

    Radyasyon etkisi 

    Rahitis 

Vücut oranlarını bozmayanlar 

   Prenatal 

       Ġntrautein büyüme geriliği tip I 

       Kromozom bozuklukları 

       Boy kısalığı ile giden bazı sendromlar 

   Postnatal 

       Endokrin bozukluklar 

       Psikososyal nedenler 

       Malnutrisyon  

              Akut malnutrisyon 

              Kronik malnutrisyon (bodurluk) 

       Kronik hastalıklar 

 

 

3.3.3.2 Fizik Muayene 

Muayene çocuk odaya girdiği anda baĢlar. Vücut yapısı, oransal görünümü, beslenme 

durumu, cilt rengi, genel sağlık durumu, dismorfik bulguları ve zekası konusunda ilk 

izlenimler elde edilmiĢ olur. Anne ve babanında ölçümleri alınmalıdır. Çocuğun boy, ağırlık, 

baĢ çevresi, OY, kulaç boyu ölçümleri yapılarak, eğrilere iĢaretlenmelidir. Genel sistemik 

muayene ve puberte değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
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3.3.3.3 Laboratuvar 

Her boy kısalığı olgusunda tam kan sayımı, elektrolitler, karaciğer ve böbrek 

fonksiyon testleri, idrar tahlili, dıĢkı analizi, tiroid hormonları, çölyak hastalığı taraması için 

otoantikorlar ve kemik yaĢı ölçümü istenmelidir. Ġlk basamak tetkiklerinde serum IGF-1 ve 

IGFBP-3 düzeylerinin de istenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Ġkinci basamak olarak ise 

BH-IGF eksenini değerlendirmek için testler yapılmalıdır.  

3.3.4 Ġdiyopatik Boy Kısalığı (ĠBK) 

3.3.4.1 ĠBK Tanımı ve Sıklığı 

Boyu kendi toplumunda, yaĢı ve cinsine göre -2 SD‟nin altında olan ve aydınlatılmıĢ 

bir patolojisi olmayan çocuklar idiyopatik boy kısalığı tanımı altında incelenir. Bu 

tanımlama son Cochrane derlemesinde ve 2007‟de yayımlanan ESPE (European for 

Pediatric Endocrinology) Pediatrik Endokrinolojik Hastalık Sınıflandırması‟nda bu Ģekilde 

güncellenmiĢtir (4, 63, 64). 

ĠBK tanımı için boy kısalığı olan olgunun öykü, fizik muayene ve laboratuvar 

tahlilleriyle aydınlatılmıĢ bir patolojisi olmamalıdır. Özellikle BHE, düĢük doğum ağırlığı 

dıĢlanmalı, vücut oranları normal olmalı, beslenme durumu iyi, psikiyatrik sorunu 

olmamalıdır (65). ĠBK için diğer tüm patolojik nedenler dıĢlanmalıdır. Bununla birlikte 

ĠBK‟nın kapsadığı ve pediyatrik pratikte halen kullanılan “konstitüsyonel boy kısalığı, 

konstitüsyonel büyüme gecikmesi, normalin varyantı boy kısalığı, ailevi boy kısalığı” gibi 

tanımlamalar vardır (23).  

Bir çalıĢmada (Wessex Growth Study, 1992) okul taramasında boyu <3 persantil 

altında olan 180 çocuğun sadece 8‟inde (%4,4) organik bir patoloji saptanmıĢtır (66). Bir 

baĢka çalıĢmada (Oxfort Growth Study, 1993) 3-4.5 yaĢ arası, boyları <-2 SD olan 260 

çocuktan sadece 7‟inde (%3) organik patoloji saptandığı belirtilmiĢtir (67). 2007‟de bir 

çalıĢmada boy kısalığı ile refere edilen çocukların sadece %5‟inde patolojik bir neden 

saptanmıĢ ve %15‟in de düĢük doğum ağırlığı saptanmıĢtır (68).  

Türkiye‟de boy kısalığı sıklığı ve etiyolojisini bildiren araĢtırmalar vardır. Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama 

TeĢkilatı iĢbirliği ile TÜBĠTAK projesi olarak yürütülmekte olan Türkiye Nüfus ve Sağlık 

AraĢtırması (TNSA) 2008' de 5 yaĢ altı çocukların %10‟u -2SD altında, bunların üçte biri -
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3SD altında saptanmıĢtır (3). Ankara‟da Gazi Üniversitesi‟nde yapılan bir çalıĢmada Çocuk 

Endokrinoloji kliniğine boy kısalığı ile baĢvuran olguların %71‟i idiyopatik boy kısalığı 

grubunda incelenmiĢtir (69).  

Genel olarak kısa boylu çocukların yaklaĢık %80‟inde altta yatan patolojik bir neden 

bulunamaz ve bu geniĢ grup idiyopatik boy kısalığı olarak adlandırılır (70).  

3.3.4.2 ĠBK Sınıflandırması 

1996‟daki KIGS Expert (Pharmacia and Upjohn International Growth Database) 

Toplantısı‟na göre ĠBK klinik olarak ailevi ve ailevi olmayan boy kısalığı olarak iki ana 

gruba ayrılabilir (23). Ailevi boy kısalığında çocuk; boyu -2 SD altında olmakla birlikte 

hedef boyunun sınırları içerisindedir.  

ĠBK olguları olgunlaĢma derecelerine göre tekrar sınıflandırılabilir: Ergenlik 

gecikmesi olanlar (büyüme ve pubertede konstitüsyonel gerilik), ergenlik gecikmesi 

olmayanlar.  

OlgunlaĢma kemik yaĢı ve ergenlik baĢlangıç tarihine göre değerlendirilir. Kızlarda 

13, erkeklerde 14 yaĢından önce ergenlik geciktiği söylenemez. Bu nedenle bu yaĢ grubunda 

olgunlaĢmanın değerlendirilmesinde en önemli parametre kemik yaĢıdır.  

Fakat kemik yaĢının birçok yanıltıcı noktası vardır (4). 

 Kemik olgunlaĢması geliĢimsel olgunlaĢmaya eĢit değildir. 

 Kemik yaĢı artıĢı önemli ölçüde değiĢkenlik gösterir. 

 Topluma özel yenilenmiĢ kemik yaĢı değerleri yoktur. 

 Boy ve kemik olgunlaĢması arasında doğrudan yakın iliĢki yoktur.  

ĠBK‟yı alt gruplara ayırmanın faydaları altta yatan patolojilerin araĢtırılmasında ve 

izlemde önemlidir. Örneğin olgumuz ailevi olmayan boy kısalığı ise ve ailede ergenlik 

gecikmesi öyküsü varsa, izlemle yetinilebilir.  

3.3.4.3 ĠBK’da Tanısal YaklaĢım 

3.3.4.3.1 Öykü, Fizik Muayene, Laboratuvar 

Olgularda öykü, fizik muayenene ve temel laboratuar tetkikleri ile boy kısalığına 

neden olan sistemik hastalıklar, kronik hastalıklar dıĢlanmalıdır. Rutin laboratuvar tahlilleri 
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dıĢında tanıya yardımcı olabilecek özgül testler de seçilen olgularda yapılmalıdır. Bu testler; 

BH uyarı testleri, BH profili, IGF-1, IGFBP-3 düzeyleri takibidir. 

3.3.4.3.2 DıĢlanması Gereken Hastalıklar 

Açıklanamayan boy kısalığı olan tüm kız çocuklarında Turner Sendromu‟nun 

dıĢlanması gerektiği konusunda bir görüĢ birliği vardır. Özellikle mozaizm akılda 

tutulmalıdır. SHOX (short stature homebox) heterozigot delesyonu ya da mutasyonlarının 

ĠBK hastalığının yaklaĢık %2.5‟inde bulunduğuna dair çalıĢmalar bildirilmiĢtir (71). Ayrıca 

fiziksel anomaliler varlığında ileri genetik inceleme gerekebilir. 

OY/boy oranı yüksek olanlarda iskelet displazileri varlığı akla gelmelidir. L1-L4 

arasındaki interpedinküler mesafenin açılmaması veya sabit kalması tanıyı destekler. 

Hipotiroidinin bulgularından bir tanesi boy büyümesinde yavaĢlamadır. Geç tanı 

konulan doğumsal tiroid eksikliği, ağır boy kısalığına, zeka geriliğine, birçok metabolik ve 

morfolojik bozukluğa neden olur. Tiroid hormonu özellikle uzun kemiklerin büyümesi 

üzerine etkin bir hormon olduğu için geç tanı konulan hastalarda vücut oranları gövde lehine 

bozulmuĢ olabilir. Büyüme hzının azalmasının yanı sıra kemik yaĢı belirgin biçimde geridir. 

Tanı klinik bulgular yanında kemik yaĢı ve serum serbest tiroksin (sT4), serbest 

triyodotironin (sT3) düzeylerine bakılarak konulur.  

Kronik hastalıklar araĢtırılmalı, özellikle sessiz seyredebilen tübülopatiler 

dıĢlanmalıdır. 

Olguların doğum ağırlıkları ve boyları sorgulanmalıdır. Gestasyon yaĢına göre düĢük 

doğum ağırlığı (small for gestasyonel age, SGA) doğum boyu ve/veya ağırlığının gestasyon 

yaĢına göre -2 SD altında olmasıdır. Bu durumda olgunun izlem ve tedavisi değiĢecektir. 

BHE sadece öykü, fizik muayene, rutin laboratuvar testleri ile dıĢlanması zor bir 

hastalıktır. BHE diğer hipofiz hormon eksikleri ile beraberse küçük yaĢlarda bulgu 

vereceğinden tanısı kolaydır. Fakat izole kısmi BHE tanısı için BH uyarı testleri yapılması 

gereklidir (70). Fakat BH uyarı testlerinin dezavantajları bulunmaktadır. BHE olmayan 

çocukların zayıf BH cevabı verebildiği, BHE olan çocukların normal cevap verebildiği 

bildirilmiĢtir. Örneğin bir çalıĢmada BH geninin promotor bölgesinde olan bir mutasyon 

sonucu spontan BH salınımının bozulduğu ancak BH testinde zirve değerinin etkilenmediği 
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görülmüĢtür (72). BH zirve değeri normal saptanan ancak 24 saat BH profilinde düĢük 

değerler gösteren, “nörosekratuvar disfonksiyon” tanısı olan olgular bulunmaktadır (73).  

ĠBK‟nın ayırıcı tanılarından birisi de büyüme hormonu direncidir (BHD). Laron‟un 

1966‟da ilk defa klinik olarak tanımladığı ve 1987 yılında BHR geninin klonlanmasından 

sonra moleküler patolojisi aydınlatılan Laron Sendromu, primer BHD‟nin en bilinen ve en 

ağır formudur. Ağır boy kısalığı, obezite, tipik yüz bulguları, ince ses gibi klinik bulgulara 

yüksek veya normal serum BH düzeyleri ile düĢük IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri eĢlik eder. 

Laron Sendromu‟na neden olan 60‟ın üzerinde BHR gen mutasyonu bildirilmiĢtir. Fakat 

BHD olgularında BHR mutasyonu dıĢında, reseptör sonrası yolakda, IGF-1 üretiminde ya da 

etkinliğinde de sorun olabilir (74). 

ÇalıĢmalar arttıkça BHD‟nin oldukça geniĢ bir spektrumu olduğu ve Laron 

Sendromu‟nun bu spektrumun en ucunda yer aldığı anlaĢılmıĢtır. Spektrumun diğer ucunda 

Laron Sendromu‟nda görülen dismorfik bulguların görülmediği ancak serum IGF-1 

düzeylerinin düĢük bulunduğu boy kısalığı olguları tanımlanmıĢ ve olgular parsiyel (kısmi) 

BHD olarak adlandırılmıĢtır (75). ĠBK hastalarının bir kısmında da kısmi BHD olabileceği 

ile ilgili yayınlar vardır. Bir çalıĢmada 573 ĠBK olgusunun BHBP düzeyleri kontrol grubu 

ile karĢılaĢtırıldığında, ĠBK olgularının % 90‟ının ortalamadan düĢük ve % 25‟inin normal 

dağılımın altında değer gösterdiği saptanmıĢtır. Bu çalıĢma nedeniyle ĠBK olgularında 

BHR‟de kusur olabileceği ileri sürülmüĢtür (76). Aynı araĢtırmacıların yer aldığı baĢka bir 

çalıĢmada ĠBK olgularının BHBP düzeyi normal ve düĢük olanlar karĢılaĢtırılmıĢ, BHBP 

düzeyi düĢük olguların, IGF-1 düzeylerinin de anlamlı düĢük ve 12 saatlik BH profillerinde 

BH düzeylerin anlamlı yüksek olduğu bildirilmiĢtir (11). Ciddi BHD olgularında IGF-1 ve 

IGFBP-3 düzeyleri düĢüktür ve BH uyarısı (jenerasyon testi) ile bu düzeyler artmamaktadır. 

Kısmı yada parsiyel BHD olarak adlandırılabilen hafif olguları ayırt etmede jenerasyon 

testleri yetersiz kalabilmektedir (11).  

BHD olgularında, serum IGF-1 seviyelerinin düĢük olmasından yola çıkarak, 

rekombinant IGF-1 tedavisi 1990‟lı yılların baĢında baĢlamıĢtır. Kısa ve uzun dönemde 

yararlılığı gösterilmiĢ olmakla birlikte, BHE olan olgularda BH tedavisine alınan dramatik 

yanıt alınamamıĢtır. Bunun nedeninin bu olgularda IGFBP-3 ve ALS düzeylerinin de düĢük 

olması ve IGF-1‟in yarılanma ömrünün kısa olması olarak düĢünülmektedir (77). BHD 

sendromunun tanısı için  kriterler geliĢtirilmiĢtir. 
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3.3.4.3.3 Boy kısalığı ve ĠBK Tanısında Kullanılan Testler 

3.3.4.3.3.1 Ölçüm Teknikleri 

Serum IGF düzeyinin ölçümü için ilk kullanılan çalıĢmalar sülfat alımını uyarabilmesi 

özelliği üzerinden üretilmiĢtir. Daha sonra DNA (deoksiribonükleikasit), RNA 

(ribonükleikasit), protein sentezinin uyarılması, glukoz alımının ölçülmesi gibi bir takım 

testlerle (bioassay) ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak IGF‟lerin IGFBP‟lerle kompleks halinde 

bulunması ve IGF-1 ve IGF-2‟nin ayırt edilememesi nedeniyle bu testlerden vazgeçilmiĢtir. 

RRA (radioreceptor assay) ve RIA (radioimmunassay) özgül antikorların geliĢtirilmesi ile 

birlikte güvenilir sonuçlar vermeye baĢlamıĢtır. Bugün için en sık kullanılan yöntemlerdir. 

Asit etanol ekstraksiyon yöntemi ile de IGF-1 ve IGFBP‟lerin ayrıĢması sağlanmıĢtır. IGF 

ve IGFBP‟lerin ayrıĢması için baĢka yöntemlerde geliĢtirilmiĢtir (22) 

En etkili ve güvenilir yöntem ise sandviç-tip test yöntemidir. Ġki Ģekilde olabilir: 

ELĠSA (Enzyme-linked immunosorbent assay), IRMA ( imminoradiometric assay). Testin 

esası antikorların IGF molekülünün her iki yanına yapıĢarak sandviç komleksi 

oluĢturmasıdır (78).  

3.3.4.3.3.2 Serum IGF-1 Düzeyi 

Son 30 yıldaki pek çok çalıĢmada, endojen IGF-1 aktivitesini belirlemek için, 

serumdan total IGF-1 ölçümü kullanılmıĢtır (79). Bazı araĢtırmacılar serbest serum IGF-1 

düzeyleri üzerinde çalıĢmıĢ, bu yöntem teknik olarak zor bulunduğu gibi, büyüme 

bozuklarında önemli bir gösterge olmadığı görülmüĢtür (80, 81, 82). 

DolaĢımdaki IGF-1, BH salınımını ve etkinliğini göstermektedir. ĠGF-1 üretimi BHE, 

BHD, biyoinaktif BH, BH‟ye antikor geliĢtiği durumlar, gecikmiĢ ergenlik, malnutrisyon, 

karaciğer yetersizliği, ağır hastalık, travma, sepsis, diyabet, hipotiroidizm gibi durumlarda 

azalır, akromegali, hipofizer jigantizm, erken ergenlikte artar (30).  

ĠGF-1 düzeyi, BH‟den farklı olarak çok az diurnal varyasyon gösterir. ĠGF-1, ĠGFBP-

3 ve ALS‟nin kompleks Ģeklinde dolaĢması ĠGF-1‟in yarı ömrünü uzatarak, serum 

düzeylerinin BH‟nun diurnal varyasyonundan etkilenmesini engellemektedir (83). Sağlıklı 

çocuklarda ĠGF-1 düzeyi büyüme ve geliĢme ile iliĢkilidir. Doğumda en düĢük seviyede olan 

ĠGF-1 konsantrasyonu erken çocuklukta artar. Puberte ile yükselen ĠGF-1, geç puberte 
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döneminde pik yapar (kızlarda Tanner evre III-IV, ortalama 14,5 yaĢında, erkeklerde Tanner 

evre IV, ortalama 15,5 yaĢında). Ġlerleyen yaĢlarda düzey azalır (84). Kısaca ĠGF-1 

düzeyinin baĢlıca belirleyicisi BH olsada, yaĢ, cinsiyet, puberte, beslenme durumu, çeĢitli 

endokrin ve kronik hastalıklar diğer önemli belirleyicileridir (84). 

3.3.4.3.3.3 Serum IGFBP-3 Düzeyi 

IGFBP-3 üretimi de BH tarafından uyarılmaktadır. BHE‟de IGFBP-3 düzeyleri 

azalmaktadır. Serum düzeyi gün içinde fazla değiĢmemektedir (57). Beslenme durumundan 

IGF-1 kadar etkilenmemekte, ergenlikte IGF-1 kadar belirgin artıĢ göstermemektedir (30). 

3.3.4.3.3.4 ALS Düzeyi 

ALS BH tarafından uyarılın bir glikoproteindir. BHE tanısında serum düzeyi düĢer 

fakat BHE tanısında etkin bir gösterge olarak bulunmamıĢtır (70). 

3.3.4.3.3.5 BH Uyarı Testleri 

40 yıldan uzun süredir BH uyarı testleri kullanılmaktadır. BH adenohipofizden 

zirveler yaparak (pulsatil) salgılandığı için, zirveler arasındaki seviyesi çok düĢüktür. Bu 

nedenle testlere ihtiyaç duyulmuĢtur. Birçok BH testi bulunmakla birlikte ESPE (European 

for Pediatric Endocrinology) klinisyenleri kullanımda olan 13 farklı BH uyarı testi 

tanımlamıĢtır (85). Ġnsulin tolerans testi (ĠTT), L-Dopa testi, klonidin testi, glukagon testi, 

egzersiz testi bunlardan bazılarıdır (19). Egzersiz testi dıĢındaki tüm testler fizyoloji dıĢı bir 

durum oluĢturur, GHRH‟yı artırarak ya da SS‟yi azaltarak etki gösterirler. Fakat egzersiz 

testinin pozitif prediktif değeri diğer testlerden daha azdır (70).  

Testlerin hiçbirisi ideal profili vermemekle birlikte, BH‟yi en güçlü Ģekilde uyaran 

testin ĠTT olduğuna inanılmaktadır. Fakat hipoglisemi riski nedeniyle birçok klinikte tercih 

edilmemektedir (86). Diğer testlerinde yan etkileri vardır, fakat deneyimli merkezler kendi 

rutinlerini oluĢturduklarında çok az problem görülmektedir (87).  

BHE tanısı koymak için kullanılan normal ve alt sınır değerinin (cut-off) ideal olarak, 

boy kısalığı olmayan sağlıklı çocuklardan elde edilen verilere dayanması gerekmektedir, 

fakat böyle bir veri tabanı yoktur. Ayrıca büyüme hormonu uyarma gücü kullanılan ajana 

göre değiĢmektedir (88). Genel olarak BH seviyesinin 10 ng/ml‟den düĢük olması BHE‟ni 

destekler (4). YanlıĢ negatif ve yanlıĢ pozitif sonuçları elemine etmek ve doğru tanıya 
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ulaĢabilmek için çoğu deneyimli merkez aynı gün, aynı anda iki testi birlikte 

uygulamaktadır.  

Testler arasında zirve BH seviyeleri büyük değiĢkenlik göstermektedir. Bunun VKĠ ve 

diğer faktörlere bağlı olduğu düĢünülmüĢtür (89). Pubertenin tam baĢlamadığı, puberte 

öncesi dönemlerde cins steroidlerinin etkisi görülmediği için BH seviyeleri düĢük tesbit 

edilir. Bunu önlemek için çocuklara test öncesi cins steroidleri verilir, bu prosedür 

“priming” olarak adlandırılır.  

3.3.4.3.3.6 BH Profili 

Spontan BH sekresyonu uykunun ilk 3-4 saatinde, gecenin 12 saatlik döneminde veya 

24 saatlik dönemde profiller elde edilerek belirlenebilir. Örnekler 20-30 dakikalık aralarla 

alınır. Ortalama BH konsantrasyonu prepubertal çocuklarda boy SDS‟si ile korele 

bulunmuĢtur (90). Bir çalıĢmada normal büyüyen çocuklarda 24 saatlik BH profili yapılmıĢ, 

%95 çocuğun ortalama BH seviyesinin >6,4 mU/L olduğu görülmüĢtür (89). ĠBK 

olgularında BH profili genellikle normal bulunmuĢtur (91). 

BH uyarı testleri normal ancak büyüme hızları düĢük çocukların, BH profillerinde BH 

salınım sıklığı ve genliğinin düĢmüĢ olduğu gösterilmiĢtir. Bu çocuklar “nörosekratuvar 

disfonksiyon” tanısı alırlar (73).  

3.3.4.3.3.7 IGF-1 Jenerasyon Testleri 

Bu testte BH verilerek serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri ölçülür. Özellikle 1980‟li 

yılların sonunda Laron Sendromu‟nun moleküler patolojisi aydınlatıldıktan ve BHD ön 

plana çıktıktan sonra IGF-1 jenerasyon testi ile ilgili çalıĢmalar hız kazanmıĢtır (92). 

ÇalıĢmaların sonunda standart doz önerisi 0,1 IU/kg/g, 4 gün olarak tanımlanmıĢ, bu teste 

göre IGF-1‟in 15 µg/l ve IGFBP-3‟ün 0,4 mg/l‟den fazla artmaması ciddi BHD tanı 

kriterleri arasında yer almıĢtır (93) Jenerasyon testinin tanı koymada en yararlı olduğu hasta 

grubu BHD vakalarıdır. 

3.3.4.4 ĠBK’nın Etiyopatogenezi 

3.3.4.4.1 ĠBK’nın Olası Moleküler Temelleri 

Altta yatan patolojik neden bulunamamıĢ hastalar ĠBK grubunda incelenmektedir. 

Ġdiyopatik “nedeni bilinmeyen ya da kendiliğinden ortaya çıkan” anlamına gelmektedir. 
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Buradan yola çıkarak anatomik ya da moleküler etiyolojisi aydınlatıldığında bu 

isimlendirme ortadan kalkacaktır (65).  

Boy kısalığı olan hastalarda anormal BH sekresyonuna neden olan genetik defektler 

bulunabilir ve bu hastalar beklenildiği gibi BH uyarı testleri ile kolay bir Ģekilde BHE tanısı 

alabilir. GHRH reseptör mutasyonu saptanmıĢ hastaların, hem ĠBK hem BHE kliniği ile 

baĢvurabileceği yani BH uyarı testlerinin normal olabileceği görüldükten sonra ĠBK 

hastalarında da BH sekresyonunda anormallik olabileceği fark edilmiĢtir (94). Son yıllarda 

bu heterojen hasta grubunda pek çok yeni mutasyon saptanmıĢtır; BHR mutasyonları, BHR 

sinyal yolunda önemli bir molekül olan Stat-5b mutasyonu, IGF-1 gen mutasyonları, IGF-

1R mutasyonları bunların bazılarıdır (6, 95, 96, 97). Yine ĠBK grubu içerisinde incelenen 

bazı olgularda tanımlanan diğer bir ilginç defekt ise biyoinaktif BH üretilmesi ile 

sonuçlanan mutasyonlardır (98).  

Tüm bu patolojiler dolaĢımdaki IGF-1‟in azalması, BH etkisinin azalması veya direkt 

karaciğer ve periferik dokulardan IGF sentezinin azalması ile sonuçlanır. Bu durum büyüme 

patolojilerinde IGF-1‟in öneminin altının çizilmesine neden olmuĢtur.  Bununla birlikte IGF 

düzeyi normal hastalarda da mutasyonlar ve SHOX geni kısmi yetersizlikleri tesbit 

edilmiĢtir (71). 

ĠBK hastalarının % 2‟si moleküler tanı almaktadır. Bunların içerisinde SHOX gen 

mutasyonları en sık olmaya baĢlamıĢtır. Fakat ĠBK‟nın büyümeyi düzenleyen genlerin 

bozukluklarının bir kombinasyonu olduğunu unutmamak gerekir.  

3.3.4.4.2 ĠBK Etiyopatogenezinde IGF-1’in Rolü ve IGF-1 Gen Varyasyonları 

DüĢük serum IGF konsantrasyonunun olması IGF-1 eksikliği olarak tanımlanır (99). 

Primer, sekonder ve tersiyer eksiklik olarak ana gruplara ayırmak klinik olarak yardımcıdır 

(100) (ġekil 3.8). Tıpkı diğer hormonlarda olduğu gibi sorun üst merkezlerden 

kaynaklanıyorsa (BH salınımı gibi) sekonder IGF-1 eksikliği, BHR‟den IGF gen 

ekspresyonuna kadar olan bir yolaktan kaynaklanıyorsa primer IGF-1 eksikliği olarak 

adlandırılmıĢtır (101) (Tablo 3.4). 
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ġekil 3.8 IGF-1 eksikliğinin BH-IGF eksenindeki basamakları (100) 

   

Hipotalamus 

GHRH 

 

   Hipofiz 

   BH 

 

Karaciğer ve 

periferik doku 

IGF-1 

 

Büyüme plağı 

 

GHRHR 

    BHR 

  IGF1R 

Sekonder IGF-1 eksikliği 

 Hipotalamus ve hipofiz defektlerine 
bağlı 

 GHRH, GHRHR veya BH üretimi 
kusurlu 

 BH seviyesi düşük 

 Fakat inaktif büyüme hormonu 
veya nörosegratuvar disfonksiyon 
söz konusu olursa normal veya 
artmış BH seviyeleri bulunabilir. 

Primer IGF-1 eksikliği 

 Nedenleri; BHR  geni, BHR sinyal 
yolu, IGF-1 üretimi, IGF-1 geni, ALS, 
IGFBP-3 kusurlu 

 BH düzeyi normal veya artmış  

 

Tersiyer IGF eksikliği 

 IGF-1R kusuru, biyolojik inaktif IGF-1 

 BH düzeyi normal, IGF-1 düzeyi normal 

veya artmıĢ (IGF-1 direnci) 
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Tablo 3.4: IGF-1 eksikliğine neden olan patolojilerin sınıflandırılması (101)  

Sekonder IGF-1 eksikliği  ( BH üretimi kusurlu, BH düzeyleri düĢük) 

BH üretim kusurları 

     Neokortikal/fizyolojik 

     GHRH kusuru 

     BH gen kusurları 

Hipofizin geliĢim kusurları 

Hipotalamus/hipofiz bezinin yıkımı 

YaĢlanma 

Primer IGF-1 eksikliği (BH etkinliği kusurlu) 

BH-BHR bağlanmasının engellenmesi 

     BH antikorları 

     BHBP fazlalığı 

BHR kusurları 

     BHR sayısının azalması 

     BHR antikorları 

     BHR gen kusurları 

Primer IGF-1 eksikliği (IGF-1 üretimi kusurlu) 

BHR sinyal yolu kusurları 

IGF-1 gen kusurları 

IGF-1 üretim kusurları 

ALS gen mutasyonları 

Fonksiyonel (Tersiyer) IGF-1 eksikliği (IGF-1 etkisi kusurlu) 

IGF-1‟in IGF1R ile bağlanma kusuru 

IGF direnci 

 

Bugüne kadar IGF-1 geninde vaka düzeyinde ve kitle araĢtırmaları ile çeĢitli mutasyon 

ve polimorfizimler gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda IGF-1 gen polimorfizmleri araĢtırılacağı 

için bunlardan ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

IGF-1 geni homozigot olarak yok edilmiĢ farelerde hem prenatal hem postnatal 

büyüme geriliği tesbit edilmiĢtir (102,103). Aynı farelerde nörolojik geliĢme geriliği de 

tesbit edilmiĢ olup, bu bize IGF-1‟in aksonal geliĢme ve myelinizasyonda da rolü 
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olabileceğini göstermiĢtir (104). 1996 yılında 15 yaĢında, prenatal ve postnatal büyüme 

geriliği, sensörinöral sağırlık ve mental retardasyon olan erkek bir olguda IGF-1 geninde 

ekson 4-5‟de homozigot delesyon (D12S346) tesbit edilmiĢtir (6). Olgunun IGF-1 düzeyi 

düĢük, IGFBP-3 ve ALS düzeyi normal, bazal ve uyarı sonrası BH seviyeleri yüksek 

bulunmuĢtur. Bu olgunun boyları ve IGF-1 düzeyleri sınırda seyreden anne, baba ve kız 

kardeĢi de aynı mutasyon yönünden heterozigot tesbit edilmiĢtir. Bu aile bize ĠBK 

hastalarında IGF-1 heterozigot delesyon ve mutasyonlarının altta yatan nedeni 

oluĢturabileceğinin göstergesidir.  

2003 yılında boy kısalığı, sensörinöral sağırlık ve psikososyal motor geriliği, düĢük 

IGF-1 düzeyi olan olguda, IGF-1 geninde ekson 6‟da 3‟ UTR bölgesinde TA değiĢimi ile 

sonuçlanan homozigot mutasyon tesbit edilmiĢtir. Bu mutasyonun poliadenilasyon 

bölgesinde olduğu için farklı mRNA sentezi ve böylece düĢük IGF-1 düzeyi ile sonuçlandığı 

düĢünülmüĢtür (7). Fakat aynı mutasyon 2007 yılında, ekson 6, 3‟UTR bölgesinin 

incelendiği, 145 SGA (53 olgu kısa boylu) ve 150 kontrol üzerinde yapılan bir çalıĢmada da 

normal boylu kontrol grubunda hem homozigot (n=4) hem heterozigot (n=6) olarak tesbit 

edilmiĢtir. Bu nedenle bu mutasyonun tesbit edildiği ilk vakada altta yatan baĢka 

patolojilerin olduğu düĢünülmüĢtür. Ekson 6‟nın incelendiği bu çalıĢmada 3‟UTR 

bölgesinde poliadenilasyon bölgesi yakınlarında (upstream core) 6 alelik varyant daha tesbit 

edilmiĢtir. Fakat kontrol grubu ile arada fark bulunamamıĢtır (105). 

IGF-1 genindeki bazı mutasyonlar sonucu IGF-1 düzeyleri düĢük tesbit edilmektedir 

(6). Eğer mutasyon inaktive IGF-1‟e neden olursa IGF-1 düzeyi yüksek ölçülmesine rağmen 

biyolojik olarak etkisiz olabilir. 2005 yılında aralarında akraba evliliği olan, intrauterin ve 

postnatal büyüme geriliği, mikrosefali ve sensörinöral sağırlığı bulunan 55 yaĢındaki erkek 

olguda;  IGF-1 geninde tek nüleotid değiĢimi (GA) sonucu 44. pozisyondaki metionin 

yerine valinin geçtiği homozigot mutasyon tesbit edilmiĢtir. Fonksiyonel çalıĢmalar sonucu 

inaktif IGF-1‟in IGFBP‟lere bağlanma eğiliminin yüksek, IGF1R‟ye ilgisinin düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. AraĢtırma ilerletildiğinde 24 akrabanın 9‟unda da aynı mutasyon heterozigot 

olarak tesbit edilmiĢ, bu vakaların sağlıklı akrabalardan daha düĢük doğum ağırlığı, final 

boy ve baĢ çevresine sahip oldukları görülmüĢtür (8). Akrabaların incelenmesi boy kısalığı 

ile baĢvuran ve ĠBK olarak değerlendirilen olgularda altta yatan patolojinin biyolojik olarak 

inaktif IGF-1 olabileceğini düĢündürmüĢtür.  
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1990‟lı yıllarda IGF-1 gen polimorfizminin RFLP (restriction fragment length 

polymorphism) yöntemi ile araĢtırıldığı çalıĢmalar yapılmıĢtır. 61 ĠBK olgusu üzerinde 

yapılmıĢ, ekson 6‟daki 3‟UTR bölgesi incelenmiĢ olan bir çalıĢmada, nükleotid değiĢikliği 

bulunamamıĢtır (106). 64 konstitusyonel boy kısalğı, 5 cüce (Pygmies), 10 normal olguda 

ekson 5 araĢtırılmıĢ; ekson 1 yakınında 13 baz çiftlik polimorfik bir alelin kontrollerde 

konstitusyonel olgulara göre %4 daha fazla görüldüğünü göstermiĢ fakat fonksiyonel olarak 

anlamlandıramamıĢtır (107). Vaka sayısının daha fazla olduğu (57 ĠBK, 60 BHE, 75 

kontrol) baĢka bir çalıĢmada yine anlamlı sonuçlar elde edilememiĢtir (108). 

2006 yılında, 88 ĠBK olgusu üzerinde yapılan bir çalıĢmada 13 hastada, 22 tanesi  

IGF-1 P1 bölgesinde olmak üzere toplam 24 SNP tesbit edilmiĢtir. Tesbit edilen 

polimorfizimlerin bazılarının farklı transkripsiyon faktörlerinin kodlanmasına veya 

transkripsiyon faktörü kaybına neden olduğu bilgisayar analizleri ile teorik olarak görülmüĢ, 

fakat bu sonuçlar fonksiyonel testlerle henüz doğrulanmamıĢtır (10). 

IGF-1 geni P1 bölgesinde bulunan CA tekrarları, sık polimorfizim tesbit edilen ve 

transkripsiyonu etkileyen önemli bir bölgedir. Hayvan çalıĢmalarında az tekrarlar düĢük IGF 

seviyeleri ile ve uzun tekrarlar erken doğum ile iliĢkili bulunmuĢtur (109). 2009 yılında 

SGA‟lar üzerinde yapılan bir çalıĢmada IGF-1 P1 bölgesinde CA tekrarlarının sık 

bulunduğu bölgede yer alan –G1245A polimorfizmi (rs35767), küçük baĢ çevresi ve küçük 

beyin ile iliĢkilendirilmiĢtir (110). 

Teknolojideki son geliĢmeler, insan genom projesinin bitirilmesi, insanlar arasındaki 

farklılığı yaratan gen varyasyonlarına merak salınması ve bu konudaki araĢtırmaların artıĢı, 

binlerce insanın genomunun aynı anda incelenebildiği geniĢletilmiĢ genom projesinin 

(genome-wide association) doğmasına neden olmuĢtur (12). Bu çalıĢmalar birçok toplum 

tarafından kendi boylarına etki eden genomik varyantları tesbit etmek amacıyla 2007 

yılından itibaren yapılmıĢtır. Amerika BirleĢik Devletler‟nde 15 821 kiĢinin incelendiği bir 

çalıĢmada boyu etkileyen 10 genetik lokus (polimorfizim), Ġngiltere‟de ise 13 665 kiĢinin 

incelendiği çalıĢmada 20 polimorfizim tesbit edilmiĢtir (13,14). Bu genlerin içerisinde IGF-1 

polimorfizimleri görülmemiĢtir. Kore‟lilerin geniĢletilmiĢ genom projesi kapsamındaki 

çalıĢmasında ise 8842 kiĢi incelenmiĢ, araĢtırılan 8 gene ait 15 polimorfizim boy ile iliĢkili 

bulunmuĢtur, bu polimorfizimlerin 4 tanesi IGF-1 polimorfizmidir. Aynı genetik lokuslar 

idiyopatik boy kısalığı hastalarında incelenmiĢ ve 5 tanesi bu hastaların boyu ile de 

iliĢkilendirilmiĢtir (15). 2010 yılında Japonlar tarafından 19 633 kiĢinin incelendiği geniĢ bir 
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çalıĢmada IGF-1 geninde boyla iliĢkili 2 yeni polimorfizim tesbit edilmiĢ ve geçmiĢ 

çalıĢmalarda bulunan 2 polimorfizim de Japon ırkında boyla iliĢkili bulunmuĢtur. En iliĢkili 

polimorfizim A/G değiĢiminin gerçekleĢtiği “rs17032362” polimorfizmi olmuĢtur. Bulunan 

diğer bir yeni SNP” rs5742692” olmuĢtur, bu SNP‟lerde minör allel sıklığı sırası ile %38 ve 

26 tesbit edilmiĢtir. Kore çalıĢmasında rapor edilmiĢ olan “rs 1520223” ve iyi bilinen bir 

SNP olan “rs35767” (promotor bölgedeki 192 baz çiftlik CA tekrarı olan bölgede, -G1245A) 

Japon ırkı üzerinde çalıĢılmıĢ, diğer SNP‟ler kadar olmasa da boyla iliĢkili bulunmuĢtur 

(111). Biz de bu çalıĢmalardan ve genetik olarak hem Asya hem Avrupa toplumuna 

benzerliğimizden yola çıkarak idiyopatik boy kısalığı olan hastalarda Japon ırkında 

bulunmuĢ olan “rs17032362” ve hem Japon hem Hollanda çalıĢmasında bulunan “rs35767” 

polimorfizmini çalıĢmayı uygun bulduk.  

ĠBK olgularının yaklaĢık %25‟inde IGF-1 düzeyleri ağır derecede düĢük, geri 

kalanlarda ise alt normal değerlerde olduğu dikkati çekmektedir. Bu olgularda kesin 

olmamakla beraber BH uyarı testleri ile sekonder nedenler dıĢlanabilir. Bu nedenle IGF-1 

düzeyi düĢük, BH uyarı testleri normal hastalarda daha çok primer IGF-1 eksikliğine neden 

olan patolojiler düĢünülmelidir: Bunlar (I) IGF-1 gen polimorfizimleri (II) IGFBP kusurları 

(III) BHR hafif kusuru (IV) BHR geninin heterozigot mutasyon ve delesyonları (V) BHR 

sinyalizasyon kusurları (JAK/STAT sistemi)‟dır. BH uyarı testleri normal, IGF-1 düzeyi 

normal veya artmıĢ durumlarda (I) IGF-1 gen mutasyonu sonucu oluĢan biyolojik inaktif 

IGF-1 (II) IGFBP kusurları (III) IGF1R hafif kusurları (IV) IGF1R sinyalizasyon hafif 

kusurları (V) büyüme plağı kusurları düĢünülmelidir (53). 

3.3.4.4.3 BH Üretim Kusurları 

Biyoinaktif BH‟ye bağlı boy kısalığı; ilk kez 1978 yılında ağır boy kısalığı olan iki 

çocukta serum IGF-1 düzeylerinin düĢük, BH uyarı testlerine yanıtın normal ve jenerasyon 

testinde serum IGF-1 düzeylerinin artmıĢ olması ve BH tedavisine yanıtın iyi olması 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu iki hastada BH‟nunun biyolojik inaktif olduğu gösterilmiĢtir 

(112). 1980‟lerde boy kısalığı olan iki Japon hastada BH1 geninde R77C ve D112G Ģeklinde 

iki mutasyon saptanmıĢtır. R77C mutasyonu boyu normal olan babada da saptanmıĢtır (113). 

Sonraki yıllarda da BH1 geninde mutasyon tesbit edilen vaka bildirimleri olmuĢtur. 

Bunlardan bir tanesi 2005 yılında 9 yaĢındaki boyu -3,6 SD‟de olan bir erkek çocukta tesbit 

edilmiĢtir. Bu mutasyon (GH-C53S) BH içindeki disülfid bağlarının yıkımına, bu yolla BH-

BHR sinyalizasyonunun bozulmasına neden olur. Hasta bu mutasyon için homozigot iken, 
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ebeveynlerin heterozigot olduğu gösterilmiĢtir (98). Bu örneklerden anlaĢılabileceği gibi 

ĠBK grubundaki hastalarda biyoinaktif veya yetersiz BH üretimi söz konusu olabilir.  

3.3.4.4.4 BHR Kusurları 

BHR‟de oluĢacak bir sorun yetersiz IGF-1 üretimine, normal veya artmıĢ BH 

seviyelerine neden olur. Bu BHD nedenlerinden bir tanesidir. BHBP, BHR aktivitesini 

gösterdiğinden BHBP düzeyleri genelde düĢük bulunur (34). 1995 yılında Goddard ve 

arkadaĢları tarafından incelenen 14 ĠBK olgusunun 4 tanesinde invitro olarak BHR 

ekspresyonunu etkileyen heterozigot mutasyon tesbit edilmiĢtir. ÇalıĢma 76 hastaya 

geniĢletildiğinde ek olarak 4 heterozigot mutasyon daha tesbit edilmiĢtir (114). Sonraki 

yıllarda IGF-1 düzeyi ile birlikte BHBP düzeyi de düĢük ĠBK‟lı olgularda çeĢitli 

mutasyonlar tesbit edilmiĢtir (115, 116). 

3.3.4.4.5 BHR Sinyal Ġletimi Kusurları 

BHD, BHR geni normal olan hastalarda da görülebilmektedir. BHR geni normal fakat 

sinyalizasyonda görevli moleküllerde genetik defektler bulunabilir. Bir çalıĢmada invitro 

olarak MAPK aktivasyonu azalmıĢ, fenotipik olarak BHD kliniği bulunan bir aile 

tanımlanmıĢtır (117).  

BH‟nin IGF-1 transkripsiyonunu uyarmada asıl aracı madde olan Stat5b 

mutasyonunun da boy kısalığına neden olduğu gösterilmiĢtir (96, 118). Bu hastalar ĠBK 

kliniği ile karĢımıza çıkabilir. 

3.3.4.4.6 ALS Mutasyonları 

ALS sadece serumda bulunan, lösinden zengin bir glikoproteindir (30).  DolaĢımda 

IGF-1 ve IGFBP-3 ile kompleks oluĢturarak IGF-1‟in yarı ömrünün uzamasına neden olur. 

Geninde (IGFALS) oluĢabilecek mutasyonlar bağlanmayı etkileyeceği için IGF-1‟in yarı 

ömrünü azaltır. ALS eksikliği; hafif boy kısalığı [(-2 SD)-(-3SD) arasında], özellikle 

erkeklerde puberte gecikmesi, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyinin azalması, BH uyarı testlerine 

normal yanıt alınması, IGF-1 jenerasyon testine tam yanıt alınamaması, insülin duyarsızlığı 

ile karakterizedir. Boy kısalığının hafif olmasının nedeninin IGF-1‟in otokrin ve parakrin 

etkisine bağlı olduğu düĢünülmüĢtür (119,120). 

Bugüne kadar yaklaĢık 21 hastada ALS eksikliği tarif edilmiĢ, bunlardan 16‟sında 

homozigot veya compound heterozigot mutasyon tesbit edilmiĢtir (120). 
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3.3.4.4.7 IGF-1R Kusurları 

2003 yılında açıklanamayan intrauterin geliĢme geriliği ve takibinde boy kısalığı olan 

42 hasta IGF-1R geni için incelenmiĢ, bir tanesi 2 mutasyon için heterozigot tesbit edilmiĢ, 

4,5 yaĢındaki kız olgunun izleminde IGF-1 düzeylerinin yükseldiği görülmüĢtür. Aynı 

çalıĢmada yüksek IGF-1 seviyelerine sahip 50 kısa boylu çocuktan bir tanesinde de IGF-1R 

mutasyonu tesbit edilmiĢ ve fibroblast kültüründe IGF-1R‟de sayıca azalma tesbit edilmiĢtir 

(121). 2006 yılında primer mikrosefali, hafif zeka geriliği, intrauterin ve postnatal geliĢme 

geriliği saptanan iki erkek kardeĢ ve annelerinde IGF-1R geninde R59X mutasyonu 

saptanmıĢtır (122). Son olarak 2005 yılında intrauterin geliĢme geriliği ve boy kısalığı olan 6 

yaĢındaki bir kız çocukta ve 2007 yılında serum IGF-1 seviyeleri yükselmiĢ intrauterin ve 

postnatal büyüme geliĢme geriliği olan 13 yaĢındaki bir kız çocukta IGF-1R mutasyonu 

tesbit edilmiĢtir (123,124). 

Literatürdeki olguların ortak noktası intrauterin ve takibinde postnatal geliĢme geriliği 

olmasıdır. Bunun nedeni intrauterin dönemde IGF-1 ve IGF-2‟nin birlikte etkili olması ve 

IGF-1R‟nin her ikisini de bağlaması olabilir. Bu durumda IGF-1R gen bozukluğu ĠBK‟lı 

hastalarda ön planda düĢünülmeyebilir. Fakat IGF-1R‟nin insülin reseptörüne benzerliği, 

insülin reseptör genine bağlı 50‟den fazla mutasyon bildirildiği bu mutasyonlardan 

bazılarının hafif fenotipler yarattığı (hafif insülin direnci) düĢünülürse, IGF-1R 

mutasyonlarının da değiĢik fenotiplere neden olabileceği düĢünülebilir. Bu konuda daha 

geniĢ araĢtırmalara ihtiyaç vardır (121). 

3.3.4.4.8 SHOX (Short Stature Homebox) Geni Mutasyonları 

SHOX geni X ve Y kromozomunun pseudootozomal (PAR1) bölgesine aittir. SHOX 

geni kısmi yetersizliği (haploinsufficiency) boy kısalığının önemli nedenlerindendir. Turner 

sendromlu olgularda boy kısalığının 2/3‟ünü açıklar. Leri-Weill displazili hastaların 

%77‟sinde tesbit edilmiĢtir. ĠBK‟lı olgularda ise %3 oranında SHOX gen mutasyonları tesbit 

edilmiĢ olup boy kısalığının en sık monogenetik sebebidir (125).  
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3.3.4.4.9 Natriüretik Peptid Reseptör B Mutasyonları 

Natriüretik peptid tip C (CNP) iskelet büyümesinde görev alan önemli bir 

düzenleyicidir. Natriüretik peptidin bağlandığı reseptörün (NPR-B) geninde (NPR2 geni) 

fonksiyon kaybettirici mutasyon otozomal resesif Ģekilde kalıtılırsa iskelet displazisine 

neden olur. Buna karĢın heterozigot mutasyonu olan çocukların boyları hafif etkilenmiĢtir. 

AraĢtırmacılar ĠBK olan her otuz çocuktan birinin NPR2 mutasyonu olabileceğini 

düĢünmektedir (126). 

3.3.4.4.10 ĠBK Etyopatogenezinin Aydınlatılması Ġçin Yapılması Gereken  

               ÇalıĢmalar 

Boy kısalığının altta yatan, açıklanamayan patofizyolojik bir zemininin olduğu uzun 

süredir bilinmektedir (127). Bunların içerisinde en bilinmeyen grup idiyopatik boy 

kısalığıdır. 

ĠBK araĢtırmaları 3 büyük alanda devam etmelidir. Birincisi; tanı ve tedavi izleminde 

kullanılacak parametreler geliĢtirilerek, sınıflandırılmalıdır. Bu moleküler genetik, 

proteomik, farmakogenomik çalıĢmalar ile mümkündür. Ġkincisi; daha geniĢ çaplı 

psikososyal araĢtırmalar yapılmalı ve bu alanda daha çok veri elde edilmelidir. Üçüncüsü; 

özellikle BH ve GnRH analogları, aromataz inhibitörleri, IGF-1 kombinasyonları ile 

tedaviyi incelemek amaçlı kontrollü çalıĢmalar yapılmalıdır (4). 

BH-IGF-1 ekseninde bilinen genlerin mutasyonları aydınlatıldıktan sonra, dikkatler 

transkripsiyonel ya da fonksiyonel değiĢikliklere yol açabilecek polimorfizimlere 

çevrilmiĢtir. Polimorfizim araĢtırılabilecek aday genler önem kazanmıĢtır. Bunlardan 

bazıları; GHRH, GHRH reseptörü (GHRHR), BH1, PROP1, HESX1, BHR, JAK2, 

STAT5b, IGF-1, IGF-2, IGFBP‟ler, MAPK, PI3K, SOCS1/2/3, IGF1R, SHOX, NPR2‟dir 

(127). Polimorfizimlerin tanımlanması fonksiyon değiĢikliğine neden olduğu 

gösterilmedikçe ĠBK etiyopatogenezinin aydınlatılmasına önemli bir katkı sağlamayacaktır 

(128). 

3.3.4.5 ĠBK Tedavisi 

Boy kısalığı sadece bir hastalık değil, bir semptom da olabilir; bu nedenle boy kısalığı 

nedenleri iyi araĢtırılmadan tedavisinde aceleci olunmamalıdır. Eğer çocuğu ĠBK grubunda 

değerlendirmiĢsek oksolojik, biyokimyasal, psikososyal ve etik unsurlar göz önünde 
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bulundurularak çocuk ve aile ile birlikte bir tedavi planlanmalıdır. Her olguya özel tedavi 

planlanmalıdır.  

ĠBK olgularında tedavi seçenekleri (129);  oksandrolon, testesteron, aromataz 

inhibitörleri, GnRH analoğu (ergenlik durdurucu tedavi), BH, rekombinant IGF-1 ve 

kombine tedavi (GnRH analoğu ve BH) yöntemleridir. 

3.3.4.5.1 Büyüme Hormonu Tedavisi 

1985 yılında, Amerika Gıda ve Ġlaç Örgütü (FDA=Food and Drug Administration) 

rekombinant BH‟yi BHE tedavisinde onaylamıĢtır. YaklaĢık son 10 yıldır büyüme hormon 

eksikliği olmayan boy kısalıklarında da (Turner Sendromu, Prade-Willi Sendromu, 

büyümeyi yakalayamamıĢ SGA‟lar, boy kısalığı olan kronik böbrek yetmezlikli hastalar) 

BH ile tedavi, bazı ülkelerde onaylanmıĢtır. Rekombinant teknoloji ile BH üretimi 

kolaylaĢtığından sadece BHE olguları ile değil ĠBK olgularıyla da yapılan çalıĢma sayısı 

artmıĢtır (129). ĠBK olgularında spontan büyümeyi inceleyen dokuz avrupa ülkesinin 

katıldığı bir çalıĢmada kızların ortalama final boyunun -1.6 SDS‟ye, erkeklerin ortalama 

final boyunun -1.5 SDS‟ye, tedavisiz olarak yükseldiği görülmüĢtür. Bu durum ĠBK 

grubunun çok heterojen olmasına, grubun içerisinde yapısal büyüme ve puberte gecikmesi 

olan olgular olmasına bağlansada, tedavi değerlendirlmesi için büyük dezavantaj 

oluĢturmaktadır (130). 

 Bireyler arasında farklı yanıtlar alınabildiği bilinmekle beraber BH‟nin ĠBK 

olgularında büyüme hızını artırıcı etkisi olduğu görülmektedir. Cochrane kütüphanesi 

veritabanında, ĠBK olgularının BH tedavisi ile eriĢkin boylarında 3.7 ila 7.5 cm arasında bir 

kazanç sağladığı bildirilmiĢtir (131). FDA 2003 yılından beri ĠBK olgularında yüksek doz 

BH tedavisini onaylamaktadır (129). 

Tedavinin baĢarısında hangi kriterin alınacağı halen tartıĢmalı olmakla birlikte 

tedavinin birinci yılında büyüme hızının +1SDS ve üzerinde olmasının yeterli yanıt olduğu 

düĢünülmektedir. Son yıllarda BH tedavisi alan çocuklarda tedavinin etkinliğini 

değerlendirebilmek için özel büyüme eğrileri oluĢturulmuĢtur (70). 

Tedavi sırasında serum IGF-1 düzeylerinin takip edilmesi önerilmektedir. Tedaviye iyi 

yanıt alınamayan ve serum IGF-1 değerleri düĢük izlenen olgularda öncelikle tedaviye 

uyumun değerlendirilmesi, bundan emin olunduktan sonra BH dozunun artırılması gerekir. 

ĠBK olgularında BH tedavisinin uygulandığı çalıĢmalarda dozu, süresi, uygulama Ģekli 
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değiĢmekle birlikte her ĠBK hastasının ilk yıl BH uygulamasından fayda gördüğü 

gösterilmiĢtir. Ġlk yıldaki dramatik yanıt sonraki yıllarda görülmemektedir.  

Tedavinin ilk yılında büyüme hızı üzerinde tedavi baĢlangıcındaki yaĢ, ağırlık, BH 

dozu, hedef boy SDS ile boy SDS arasındaki fark etkili bulunmuĢtur. EriĢkin boy üzerine 

etkili olan parametreler ise hedef boy, tedavi baĢlangıç yaĢı, tedavi baĢlangıç boyu, BH 

tedavisi altındaki ilk yıl büyüme hızıdır. Buradaki etkenlerin BH cevabındaki farklılığa %64 

oranında katkıda bulunabileceği bildirilmiĢtir (132). Tedaviye yanıtta biyokimyasal ve 

radyolojik bir parametre henüz bulunamıĢtır. Fakat 2004 yılında BHR ekson 3 delesyonu 

olan olguların BH tedavisine daha iyi yanıt verdiğinin belirlenmesi, tedaviye yanıtı 

değerlendirebilecek genetik parametreler bulunabileceğini gösterdiğinden, polimorfizim 

çalıĢmaları için bir umut olmuĢtur (16). 

3.3.4.5.2 IGF-1 Tedavisi 

Rekombinant IGF-1 tedavisi ilk kez intrauterin ve postnatal büyüme geliĢme geriliği 

bulunan ve parsiyel IGF-1 gen delesyonu saptanan bir olguda 1999 yılında kullanılmıĢtır. 

Hastanın YBH 3.8‟ den 7.3 cm/yıla yükselmiĢ, IGFBP-3 seviyesi normale dönmüĢtür (133). 

Laron Sendrom‟lu, IGF-1 tedavisi verilen 27 hasta üzerinde yapılan bir çalıĢmada 

YBH‟larının eskisine oranla 2 cm/yıl daha fazla olduğu görülmüĢ (134). Bu çalıĢmalar 

sırasında IGF-1‟in insulin duyarlılığını artırdığı, VKĠ‟yi azalttığı ve hipoglisemi, 

hipopotasemi, lipohipertrofi, papil ödem gibi yan etkilerinin de olduğu gözlemlenmiĢtir.  

FDA, ağır boy kısalığı ( boy < -3SDS), normal veya yüksek BH düzeyleri, ağır IGF-1 

eksikliği ( düzey < -3 SDS) olan olgularda IGF-1 tedavisine onay vermiĢtir. Ancak ĠBK‟lı 

hasta grubunda güvenliği ve etkinliği konusunda henüz yeterli veri yoktur (135). 

3.4 POLĠMORFĠZĠM 

3.4.1 DNA ve RNA’nın Yapı ve ĠĢlevi 

Kalıtımsal bilginin temeli olan DNA polimerik bir nükleik asit makromolekülüdür. 

DNA‟nın yapıtaĢı baz, Ģeker ve fosfor grubunun birleĢmesi ile oluĢan nükleotiddir. Bazlar 

pürin ve pirimidin Ģeklinde iki çeĢittir. Pürin bazları; Adenin (A), guanin (G), pirimidin 

bazları; Timin (T), sitozin (C), urasil (U)‟dir. Bunlar β-N-glikozid bağı ile deoksiriboz 
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denilen Ģekere bağlıdır. OluĢan bu birim nükleoziddir, deoksiribozun bağlanması ile 

nükleotid oluĢur. 

Nükleotidler 3‟-5‟ fosfodiester bağları ile birleĢerek polinükleotidleri oluĢturur. DNA 

çift sarmal, yani birbirine zıt yönde ilerleyen iki polinükleotid zincir Ģeklinde bulunur. Bu 

zincirlerde A, T ile; G, C ile karĢıklı gelir. A, T çift hidrojen bağı; G, C üç hidrojen bağı ile 

bağlı bulunduğundan bir DNA dizininde G ve C bazının fazla olması zincirin ayrılmasını 

zorlaĢtırır.  

RNA ise DNA‟dan farklı olarak indirgeyici Ģeker bulundurmaz, tek zincirlidir ve T 

yerine U içerir. RNA‟lar genelde protein sentezinde görev alır. Haberci (messenger) RNA 

(mRNA), ribozomal RNA (rRNA) ve transfer RNA (tRNA) hücre içinde bulunan baĢlıca 

RNA çeĢitleridir. Çekirdekte bulunan ve gen ekspresyonunda farlı görevler alan küçük 

RNA‟lar da bulunmaktadır. 

Ġnsan DNA‟sı yaklaĢık 3 milyar baz çifti (bp) içermektedir. Bu kadar büyük bir 

molekülün çekirdeğe sığabilmesi, kromatin denen DNA paketçikleri sayesinde olur. Ġnsan 

DNA‟sının %1-2‟si organizmanın yapısal ve iĢlevsel görevlerinden sorumlu olan proteinleri 

kodlamaktadır. Bu bölgelere gen adı verilir. Ġnsan DNA‟sında yaklaĢık 20 000-25 000 adet 

gen bulunmaktadır. Genin yapısında normalde bir düzenleyici bölge, proteinlerdeki 

aminoasit diziliĢini belirleyen „ekson‟ adı verilen kodlayıcı bölgeler ve bunların arasında 

„intron‟ denilen kodlanmayan bölgeler bulunur. Genomun çok az bir kısmını genler 

oluĢturur. Geri kalan büyük kısmını ise genler arasına serpiĢtirilmiĢ (intergenik DNA) 

yineleyen diziler, gen düzenlenmesinde etkili ancak kodlanmayan bölgeler oluĢturur.  

DNA çift sarmal zinciri sayesinde hem kendini kopyalayabilir (replikasyon) hem de 

oluĢan hatalar DNA onarım sistemleri tarafından düzeltilebilir. DNA‟dan RNA oluĢması 

transkripsiyon ve RNA‟dan protein oluĢması translasyon olarak adlandırılır. DNA veya 

RNA‟da yer alan ve her biri bir aminoasitin Ģifresini temsil eden üçlü baz dizelerine kodon 

denir. Üçlü kombinasyonlar sonucu 64 kodon olasılığı mevcuttur. Doğada 20 aminoasit 

bulunmaktadır, birden fazla kodon aynı aminoasiti kodlayabilir.  

Transkripsiyon, DNA‟nın sadece bir zincirindeki bilginin RNA‟ya aktarılması ile olur. 

OluĢan öncü RNA çekirdekte birtakım iĢlemlerden geçer. 5‟ ucuna metilenmiĢ G eklenir, 3‟ 

ucuna çok sayıda A nükleotidi eklenerek poliA kuyruğu oluĢur. Öncü RNA‟da intron 

bölgeleri kesilerek ayrılır ve kalan eksonların birleĢmesi ile kırpılma (splicing) meydana 
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gelir. Bu Ģekilde oluĢan olgun mRNA, çekirdekten çıkar, sitoplazmada ribozomlara gelir. 

Her bir kodonla eĢleĢen antikodon dizisine sahip tRNA‟lar sayesinde, aminositler, mRNA 

dizisine uygun Ģekilde birleĢerek polipeptid dizisini oluĢturur. Böylece DNA‟daki bilgi 

protein dizisine aktarılmıĢ olur. Ġnsanda proteinleri kodlayan gen sayısından daha fazla 

protein çeĢidi bulunmasının nedeni alternatif promotor bölgeler, alternatif kırpılmalar ve 

translasyon sonucu oluĢan izoformlardır. Bir hücredeki proteinlerin tümüne proteom denir 

(136, 137). 

3.4.2 Polimorfizim  

3.4.2.1 Tanım 

2001 yılında Ġnsan Genom Projesi‟nin tamamlanmasıyla bir milenyum kapandı, sıra 

insan genomunun yapısı, organizasyonu, düzenlenmesi ve fonksiyonunun anlaĢılmasına 

geldi. Ġnsanlar arasındaki genetik farklılıkları aydınlatma çabası projenin tamamlanmasından 

önce baĢladı. 1985 yılında insan DNA sekansının %99.9‟ unun birbiriyle aynı olduğu 

görüldü (138). %0.1 değiĢikliğin %80‟lik kısmını tek nükleotid polimorfizmleri (SNP= 

Single nucleotid polymorphism) oluĢturur (139).  

SNP nükleotidde tek bir baz değiĢikliği olarak tanımlanır, bu değiĢikliğe polimorfizim 

denmesi için her iki diziliminde (alel sıklığının) toplumda %1‟den daha sık oranda 

bulunması gerekmektedir (140). DNA sekansındaki bu değiĢiklikler %1‟den daha az sıklıkta 

olursa mutasyon olarak adlandırılır (141).  

3.4.2.2 Polimorfizimlerin Dağılımı ve Sayısı 

SNP‟lerin her 100-300 baz çiftinde bir tekrar ettiği gösterilmiĢtir, 2001‟de bu sayı 

Uluslararası SNP ÇalıĢma Grubu tarafından her 1000 baz çiftinde bir olarak belirlenmiĢtir 

(139, 142). Bu nedenle potansiyel olarak yaklaĢık 10-30 milyon SNP olduğu tahmin 

edilmektedir, fakat Ģimdiye kadar yaklaĢık 4 milyon kadar SNP tanımlandığı 

düĢünülmektedir (139).  

3.4.2.3 Polimorfizimlerin Kliniğe Yansıması 

SNP‟ler; DNA‟nın, kodlanan bölgelerinde ve intron, 5‟-3‟ UTR, intergenik sekanslar, 

promotor bölge ve transkripsiyon faktörlerinin bağlanma bölgeleri gibi kodlanmayan 

bölgelerinde yer alabilir. Kodlanan bölgede yer alan SNP‟ler aminoasit değiĢikliğine neden 
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oluyorsa “nonsynomynous” (sessiz olmayan), olmuyorsa “synomynous” (sessiz) olarak 

adlandırılır. Sessiz SNP‟de oluĢan baz değiĢimi farklı bir tRNA kullanımını gerektirir fakat 

bu tRNA aynı aminoasiti kodlamaktadır. Eğer SNP aminoasit değiĢikliğine neden oluyorsa 

proteinin yapı, iĢlev, fonksiyon ve düzeyini değiĢtirmesi beklenen bir durumdur. Sessiz 

SNP‟ler ise mRNA kırpılması, stabilitesi, yapısı, protein translasyonu, translasyona yardımcı 

proteinlerin kodlanması gibi basamaklara etki ederek yine protein yapı, fonksiyon ve 

düzeylerine etki edebilir. Böylece SNP‟ler direkt hastalık nedeni olabileceği gibi, 

hastalıkların ağırlık derecelerinden, ilaçlara farklı yanıtlardan, çevresel faktörlere verilen 

farklı yanıtlardan sorumlu olabilir. Ayrıca tanı, tedavi kararı ve izleminde (farmakogenomik 

yaklaĢım) yardımcı olabilir (142). 

 

4. AMAÇLAR 

ÇalıĢmamızın amaçları;  

 ĠBK olan hastalarda IGF-1, IGFBP-3 serum düzeylerinin belirlenmesi  

 IGF-1 gen polimorfizmi olup olmadığının gösterilmesi 

 Saptanan polimorfizimlerin kliniğe yansımasının değerlendirilmesi 

 ĠBK etiyopatogenezine ıĢık tutmak ve dolayısıyla yeni tedavi yöntemlerinin 

geliĢtirilmesine ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olmaktır. 
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5. GEREÇ VE YÖNTEM 

5.1 ÇALIġMA GRUPLARININ OLUġTURULMASI 

Bu çalıĢmaya, hasta grubu olarak, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim 

Dalı Polikliniği‟ne baĢvurup ĠBK tanısı alan çocuklar alındı. ĠBK tanısı için boy SDS 

değerleri, Türk standartları (59, 60) temel alınarak yaĢa ve cinse göre -2 SDS‟nin altında 

olan ve boy kısalığına neden olabilecek klinik ve laboratuvar olarak saptanmıĢ herhangi bir 

patolojiye rastlanmamıĢ olan olgular alındı. Poliklinik takibine devam eden hastalar rastgele 

seçildi, poliklinik izleminden kaybolmuĢ hastalar telofonla aranarak çalıĢma ile ilgili bilgi 

verildikten sonra gönüllü olarak gelenler çalıĢmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların 

kendilerinden ve ailelerinden yazılı aydınlatılmıĢ onam alındı (Bakınız Ek-1). ÇalıĢma 

grubumuza ortalama yaĢları 11.8±3.6 olan toplam 128 (58 kız, 70 erkek) çocuk dahil edildi. 

Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği‟ne baĢvuran veya hastanemiz sağlık 

personelinin çocukları ve yakınları arasından, herhangi bir sağlık sorunu olmayan boyu 

normal (>-2 SDS), yaĢ ve cinsiyet dağılımı çalıĢma grubuna benzerlik gösteren, ortalama 

yaĢları 11.8±3.1 olan toplam 138 (66 kız, 72 erkek) kiĢi kontrol grubunu oluĢturdu. Tüm 

katılımcıların kendilerinden ve ailelerinden yazılı aydınlatılmıĢ onam alındı (Bakınız Ek-2). 

ÇalıĢmaya dahil olma kriterleri: 

- Ġdiyopatik boy kısalığı tanısı ile izlenmekte olmak veya yeni tanı almak 

ÇalıĢmaya dahil olmama kriterleri: 

- Kronik hastalığı olmak 

- Endokrinolojik bozukluğu olmak 

- Beslenme bozukluğu olmak 

- Kromozom anomalisi, sendrom tanılı olmak 

- Ġntrauterin büyüme geliĢme geriliği veya düĢük doğum tartılı olmak 

ÇalıĢma Temmuz 2009 – Ocak 2011 tarihleri arasında yürütüldü. AraĢtırma Ġstanbul 

Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından Temmuz 2009‟da onaylandı (Etik 
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Kurul protokol no: 2009/1969) ve Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

tarafından desteklendi (Proje no: 7885). 

Bu çalıĢma rastgellenmiĢ-prospektif-kontrollü bir klinik çalıĢma olarak planlandı. 

5.1.1 Öykü ve Eski Verilerin Kaydedilmesi 

ÇalıĢma grubuna katılan tüm hastaların poliklinik dosyaları mevcuttu. ÇalıĢma için 

hazırlanan formdaki sorular (Bakınız Ek-3) soruldu ve dosyadaki bilgilerle karĢılaĢtırıldı. 

Kimlik bilgileri (doğum tarihi, adres, telefon bilgileri), anne ve babanın mesleği, eğitim 

düzeyi, akraba evliliği olup olmadığı sorulup kaydedildi. Annenin menarĢ yaĢı, ailede boy 

kısalığı öyküsü ve sonradan boy atan olup olmadığı, ergenlik gecikmesi öyküsü soruldu. 

Anne ve baba boyu ölçümleri kontrol edildi. Olgunun ilk baĢvuru sırasındaki Ģikayeti, 

doğum ölçümleri, beslenme öyküsü, nöromotor geliĢimi, ders baĢarısı, psikolojik bir sorunu 

ya da ek bir hastalığı olup olmadığı, Ģimdiye kadar herhangi bir tedavi alıp almadığı 

sorgulandı.  

Dosyadaki eksik tetkikler tamamlandı ve tüm sonuçlar forma kaydedildi. Olguların ilk 

baĢvurudaki ve mevcut ise ara kontrollerindeki antropometrik ölçümleri, YBH‟ları, ergenlik 

bulguları, kemik yaĢları kaydedildi. Antropometrik ölçümler SDS olarak kaydedildi. 

Kontrol grubu olgularının bilgileri aynı Ģekilde sağlam çocuk bilgi formuna kaydedildi 

(Bakınız Ek-4). 

Olguların doğum tarihleri sorgulanarak yaĢları yıl/ay olarak ve desimal yaĢ olarak 

hesaplanıp kaydedildi.  

5.1.2  Fizik Muayene 

Tüm olguların antropometrik ölçümleri ve sistemik fizik muayeneleri, ergenlik 

muayeneleri yapıldı. Ergenlik baĢlangıcı için kızlarda meme tomurcuklanması, erkeklerde 

testis hacminin 4 ml ve üzerinde olması esas alındı. Erkek çocukta 14, kız çocukta 13 

yaĢında hiçbir ergenlik belirtisi geliĢmemiĢ ise ergenlik gecikmiĢ kabul edildi. (143). 

Erkekler <14 yaĢ ve kızlar <13 yaĢ ise ergenlik gecikmesi için kemik yaĢının 2 yıldan fazla 

geri olması esas alındı. Ergenlik Tanner standartlarına göre evrelendirildi (144, 145). 

MenarĢ yaĢı gecikmesi için Türk standartları esas alındı (27). 
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5.1.2.1  Antropometrik ölçümler 

 

5.1.2.1.1 Boy, Ağırlık ve BaĢ Çevresi Ölçümlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi 

Tüm olguların boyları, ağırlıkları ve baĢ çevreleri aynı kiĢi tarafından ölçüldü. Boy 

ölçümü Tanner ve Whitehouse tarafından geliĢtirilen Harpenden stadiyometresi (1 mm‟ye 

duyarlı) ile standart ölçüm kurallarına uygun olarak ölçüldü. Ağırlık ölçümü sabah 

saatlerinde, aç karnına, ayakta ve 100 grama duyarlı hassas terazi kullanılarak yapıldı. Boy 

ve ağırlıkları kullanılarak VKĠ‟leri hesaplandı. Neyzi ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada 

bildirdikleri güncel standartlar esas alınarak boy, ağırlık ve VKĠ SDS‟leri hesaplandı (59, 

60). 

VKĠ                             formülü ile hesaplandı. 

Boy, tartı ve VKĠ SDS aĢağıdaki gibi hesaplandı:  

Bireyin boyu (veya tartısı, veya VKĠ) - yaĢ ve cinse göre toplum için normal ortalama değeri  

               YaĢ ve cinse göre toplum için ortadan sapma 

 

5.1.2.1.2 Yıllık Büyüme Hızının Hesaplanması 

ÇalıĢma grubunun tümünün YBH‟ları ilk muayeneden son muayeneye kadar 

hesaplandı. Büyüme hızı hesabında tercihen bir seneye yakın en az 6 aylık dönemler esas 

alındı. 21 hastanın izlemi gerçekleĢtirilemediği için YBH hesaplanamadı. YBH SDS 

hesaplanırken Türk standartları olmadığından Avrupa standartları (Ġsveç) kullanıldı (146, 

147, 148). 

Büyüme hızı o yaĢ için beklenilen büyüme hızının 25. persentil (-0,8 SD) değerinin 

altında düĢmüĢse büyüme temposu bozulmuĢ kabul edildi (19). 

5.1.2.1.3 Hedef Boy Hesaplanması 

Anne ve baba ölçümleri kullanılarak Tanner yöntemi ile hedef boyları hesaplandı. 

Türk standartları kullanılarak SDS‟leri hesaplandı (59, 60). Hedef boy hesabı Tanner 

Yöntemi ile aĢağıdaki formül kullanılarak yapıldı (61).    

 

                

Hedef Boy (kız)= 

Hedef Boy (erkek)= 

Anne boyu+(Baba boyu-13) ±7 
                           2 
 

(Anne boyu+13)+Baba boyu ±7 
                           2 
 

  tartı  

    boy (cm)
2
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5.1.2.1.4 Öngörülen EriĢkin Boy Hesaplanması 

Greulich-Pyle atlası ile belirlenen kemik yaĢı ölçümlerine göre Bayley-Pinneau 

yöntemi kullanılarak ÖEB hesabı yapıldı (149). Bu yöntemde; çocuğun kemik yaĢına göre 

boyunun yüzde kaçını tamamladığı verilir, çocuğun boyu bu değer esas alınarak yüzde yüze 

tamamlanır. Formül aĢağıdaki gibidir. 

 

 

Bu yönteme göre kemik yaĢı erkeklerde <7 yaĢ, kızlarda <6 yaĢ ise ÖEB 

hesaplanamadı. ÖEB değerlerinin Türk standartlarına göre SDS‟leri hesaplandı (59, 60) 

5.2 LABORATUVAR ĠNCELEMELERĠ VE YÖNTEMLER 

5.2.1 Kemik YaĢı Ölçümü 

Olguların sol el-el bilek grafileri çekilerek aynı kiĢi tarafından Greulich-Pyle atlası 

kullanılarak değerlendirildi.  

5.2.2 Rutin ĠBK Tetkikleri 

ĠBK tanısının konması için gerekli temel tetkikler dosyalardan retrospektif olarak 

kaydedildi. Eksik ya da tekrar edilmesi gerekli olduğu düĢünülen tetkikler varsa çalıĢıldı. 

Tam kan sayımı, biyokimya (kan üre azotu, kreatinin, alanin amino transferaz, aspartat 

amino transferaz, albumin, elektrolitler, kan Ģekeri), eritrosit çökme hızı (sedimentasyon), 

tam idrar tahlili, dıĢkı analizi (dıĢkı ph, dıĢkıda yağ, redüktan madde), tiroid hormonları (sT4 

ve TSH), çölyak taraması (antigliadin IgA, antiendomisyum IgA ve G, doku 

transglutaminaz), varsa karyotip analizi, BH uyarı testleri (hangi test ve zirve BH değeri) 

kaydedildi. Bu sonuçlar ĠBK tanısının doğrulanması için kullanıldı. 

5.2.3 Hormonal Tetkikler ve Yöntemleri 

ÇalıĢma ve kontrol grubunu oluĢturan olgulardan sabah açlık sonrası IGF-1 ve IGFBP-

3 düzeyleri tayini için kuru tüplere venöz kan örnekleri alındı. Hemen +4ºC‟ye konuldu, 

ardından santrifüj edilerek serum örneği ayrıĢtırıldı ve -80 ºC‟de saklandı. 

 

              Boy X 100   

Tamamlanan boy yüzdesi 
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5.2.3.1 Serum IGF-1 Düzey Tayini 

Olguların toplanması bittikten sonra tüm örnekler aynı anda, imminoradimetric assay 

(IRMA) yöntemi ile çalıĢıldı. Tayin için DSL-5600 Active® IGF-1 Coated Tube IRMA kiti 

(Diagnoztic Systems Laraories, Webster, Texas) kullanıldı.  

Serumda IGF-1‟lerin çoğu IGFBP‟lere bağlı durumdadır. Doğru sonuç için 

IGFBP‟lerin serumdan uzaklaĢtırma iĢlemi (ekstraksiyon) yapılması gerekmektedir. Bunun 

için geliĢtirilen en iyi yöntemlerden biri asit ve etanol ile IGFBP‟lerin çökeltilme 

(presipitasyon) iĢlemidir. Bu çalıĢmada kit üreticisi firmanın ürettiği asit/ethanol solusyonu 

ile ekstraksiyon yapıldı. IRMA; tüplerin içinde duvara yapıĢık ve hareketsiz duran antikorlar 

ile serbest halde ve radyoaktif madde ile iĢaretli antikorların, IGF-1 molekülünün her iki 

yanına yapıĢarak sandviç kompleksi oluĢturması esasına dayanmaktadır. Ölçüm iĢlemleri 

kitin kitapçığındaki akıĢ tablosuna uygun olarak gerçekleĢtirildi. Elde edilen sonuçlar ng/ml 

cinsindedir.  

IGF-1 düzeylerinin Türk standartları kullanılarak SDS‟leri hesalandı (150).  

5.2.3.2 Serum IGFBP-3 Düzey Tayini 

Serum IGFBP-3 düzeyi de IRMA yöntemi ile çalıĢıldı. Tayin için DSL-6600 Active® 

IGF-1 Coated Tube IRMA kiti (Diagnoztic Systems Laoraories, Webster, Texas) kullanıldı. 

Yöntem kit üreticisi firmanın tarifine göre uygulandı. IGFBP-3 için ektraksiyon yöntemine 

ihtiyaç yoktur. Ölçüm iĢlemleri kitin kitapçığındaki akıĢ tablosuna uygun olarak 

gerçekleĢtirildi. Elde edilen sonuçlar ng/ml cinsindedir. 

IGFBP-3 düzeylerinin Türk standartları kullanılarak SDS‟leri hesalandı (150).  

5.2.4 IGF-1 Geninin Çoğaltılması ve  Polimorfizimlerin Tesbiti ile  Ġlgili Yöntemler 

IGF-1 gen polimorfizim araĢtırmaları için 10 ml‟ lik vakumlu steril K3-EDTA‟ lı 

tüplere venöz kan örnekleri alındı, + 4 ˚C ‟de saklandı. Kan örneklerinden, lökosit 

izolasyonunu takiben genomik DNA izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA örneklerinin 

kantifikasyonu yapıldı. DNA örnekleri, kalitelerinin kontrolü için temel genleren - Globin 

geni (housekeeping gen) ile polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanılarak çoğaltıldı 

(amplifiye edildi). Daha sonra, genotipleme analizi kantitatif eĢ zamanlı polimeraz zincir 

reaksiyonu (qRT-PZR) kullanılarak yapıldı.  
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5.2.4.1 Genomik DNA Ġzolasyonu 

 

DNA izolasyonu ticari bir kit (High Pure PCR Template Preparation Kit, Roche®, 

Almanya) kullanılarak yapıldı. Kitin uygulama yöntemine göre DNA izolasyonu 

gerçekleĢtirildi. Elde edilen lökositlerin sayısı 10
6
-10

7
 ise 300 µl PBS, 10

4 
- 10

6
 ise 200 µl 

PBS ile çözdürüldü ve vorteks ile karıĢtırıldı. Üzerine sırasıyla 200 µl bağlama solusyonu ve 

40 µl Proteinaz K eklendi ve pipetaj yapıldı. 70˚C‟de 10 dakika inkübe edildikten sonra 100 

µl isopropanol eklendi, örnek toplama tüpünün (collection tube) içine yerleĢtirilen filtre 

(filter tube) tüpüne aktarıldı ve 14000 rpm‟de 1 dakika santrifüj edildi. Filtre tüpü yeni bir 

toplama tüpüne alındıktan sonra 500 µl uzaklaĢtırma solusyonu eklendi ve 14000 rpm‟de 1 

dakika santrifüj edildi. Steril toplama tüpü yerleĢtirildi ve 500 µl yıkama solusyonu eklendi. 

14000 rpm‟de 1 dakika santrifüj edildi (yıkama aĢaması iki kez tekrarlandı). Toplama tüpü 

değiĢtirildi ve herhangi bir solüsyon eklenmeden 14000 rpm‟de 10 saniye santrifüj edildi. 

Ependorf tüpe geçirilen filtre tüpe 200 µl çözücü solusyon eklendi ve DNA‟nın bağlanması 

için 5 dakika bekletildi. 14000 rpm‟de 1 dakika santrifüj edildikten sonra filtre tüpü atıldı. 

 

5.2.4.2 DNA Miktarının Ölçülmesi 

 

Ġzole edilen DNA‟nın konsantrasyonu ve saflığı Picodrop Microlitre 

Spectrophotometer Version 3.0 ile ölçüldü. Her bir ölçümde 1µl DNA örneği, kontrol 

solüsyonu olarak da çözücü solusyon (Roche®) kullanıldı. Ġzole edilen DNA örneklerinin 

konsantrasyonu 260 nm optik dansitesinden (OD),  saflığı ise 260 nm / 280 nm dalga 

boyundaki OD oranından tespit edildi. DNA konsantrasyonu formül a‟da, saflığı ise formül 

b‟ de gösterilen Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

 

(a)    DNA konsantrasyonu (ng/µl) = A260 x Sulandırım oranı x 50                                 

(b)   DNA saflığı = A260 x Sulandırım oranı x 50 / A280 x Sulandırım oranı x 50            

 

5.2.4.3 Primerlerin Hazırlanması 

  

Ġzole edilen DNA örneklerinin kalitesini kontrol etmek amacıyla yapılan -Globin 

PZR primerleri ve rs35767 ile rs17032362 genotiplerinin belirlenmesi için kullanılan ileri ve 

geri primerler, ileri ve geri problar, DNaz, RNaz içermeyen çift distile su ile çözündürülerek 

stoklar hazırlandı (100 pmol/µl). Daha sonra stoklar tekrar çözündürülerek (10 pmol/µl) -

20˚C‟de saklandı. 
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Bu çalıĢmada -Globin PZR‟ında ve rs35767 ile rs17032362 genotiplerinin 

belirlenmesi amacı ile kullanılan oligonükleotit dizileri aĢağıda verilmiĢtir (Tablo 5.1, Tablo 

5.2 ve Tablo 5.3).      

 

Tablo 5.1: -Globin oligonükleotid dizileri 

 

 İleri primer Geri primer 

-Globin 
primerleri 

5-GAAGAGCCAAGGACAGGTA - 3 5- CCACTTCATCCACGTTCACC - 3 

 

 

Tablo 5.2: -Globin PZR reaksiyon karıĢımı içeriği 

 

Kullanılan temel 
karışımlar 

Stok 
konsantrasyon 

Kullanılan 
miktar 

Son 
konsantrasyon 

10 X PZR 
Tamponu 

10X 2.5 µl 1X 

MgCl2 25 mM 1.5 µl 1.5 mM 

İleri primer 10 pmol/µl 1 µl 0.5µM 

Geri primer 10 pmol/µl 1 µl 0.5µM 

Taq polimeraz 5 U/µl 0.15 µl 0.05 U/µl 

dNTP mix 2 mM 2 µl 40 µM 

Çift distile su — 14.85 µl — 

Kalıp DNA 50 ng/µl 2 µl 100 ng 

TOPLAM 25 µl 
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5.2.4.4. IGF-1 rs35767 ile rs17032362 Polimorfizmlerinin Genotipleme Analizi 

 

Öncelikle, hasta ve sağlıklı kontrollere ait DNA örnekleri öncelikle kalitelerinin 

kontrolü için temel genlerden -Globin geni PZR yöntemi kullanılarak Tablo 5.1 „de 

belirtilen primerler kullanılarak çoğaltıldı. Standart 25 µl‟ lik PZR karıĢımı 0.5 ml‟ lik ince 

duvarlı PZR tüplerinde Tablo 5.2‟ de belirtildiği gibi hazırlandı. Tablo 5.3‟de belirtilen PZR 

programı kullanılmıĢtır.  

 

-Globin PZR‟nın çalıĢma koĢulları Tablo 5.3 „de gösterilmiĢtir.  

Tablo 5.3: -Globin geninin PZR ile çoğaltılma programı 

Döngü sayısı Derece           Süre                           Evre 

1 95˚C 00:03:00 Başlangıç denatürasyonu 

40 

95 ˚C 00:00:45 Denatürasyon 

56 ˚C 00:00:30 Primerlerin bağlanması 

72 ˚C 00:00:30 Uzama 

1 72 ˚C 00:10:00 Sonlanma 

1 4 ˚C ∞ Saklanma ısısı 

 

 

 

Öncelikle, standart 20 µl‟ lik PZR karıĢımı, rs35767 ile rs17032362 polimorfizmlerine 

ait primer ve problar (Tablo 5.4 ve Tablo 5.5) kullanılarak Tablo 5.6‟da belirtildiği gibi 

hazırlandı. Genotipleme analizleri, rs35767 için Tablo 5.7‟de ve rs17032362 için ise Tablo 

5.8‟de verilmiĢ olan programla LightCycler480 (Roche®,Almanya) cihazı kullanılarak 

yapıldı. Taqman allelik diskriminasyon uygulaması rs35767 ile rs17032362 polimorfizmleri 

için yapılmıĢtır (www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr). Ayrıca, rs35767 ile rs17032362 

polimorfizmlerine ait primer ve probların, IGF-1 geni ve IGF-1 geninin 150 bazçifti 

uzağındaki dizilere yerleĢimi ġekil 5.1 ve ġekil 5.2‟de detaylı gösterilmiĢtir. 

 

http://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr
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Tablo 5.4: IGF-1 rs35767 polimorfizminin genotiplenmesi için kullanılan primer ve 

probların dizileri 

PRIMERLER DIZILER 

İleri primer GGATTTCAAGCAGAACTGTGTTTTCA 

Geri primer GGTGGAAATAACCTGGACCTTGAAT 

PROBLAR*  

İleri prob VIC-TTTTTTCCGCATGACTCT 

Geri prob FAM-TTTTTTTTCCACATGACTCT 

 

*Problar rs35767 için hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

Tablo 5.5: IGF-1 rs17032362 polimorfizminin genotiplenmesi için kullanılan primer ve 

probların dizileri 

 

 

 

 

 

 

 

     

*Problar rs17032362 için hazırlanmıĢtır. 

 

 

PRIMERLER DIZILER 

Ġleri primer GAGGAGCTAGGAGGACACAGTTTAAT 

Geri primer CTAACCT TTCTTTCCTGGGTTACAAG 

PROBLAR*  

Ġleri prob VIC-CAGCAACTACA ACATGCT 

Geri prob FAM-CAGCAACTACGACATGCTACT 
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TGTAGTTGGG CACATAGTAG AGCTCACAAA ATGTTGCTGA ACATAGTGCA CCATTGACAC 

AACATAATTC CAGATTTCTA ACTTTGATTT CTGAAAGGTA AACATTGCTA CAATGTATTA 

ACCACACAGA AGACTCAAAC AAACCCAACC CCCTTCCAAA CAAAGCAGGT TTGTTTGTTT 

TTTGTTAGGG CACCCACTTC TACAAACAAA TTTCTGGCCC CAGGATAACA CAAAGAGCCA 

GAGTAGGATT TCAAGCAGAA CTGTGTTTTC AGTTGATGTG TCAGTCCCCT GAGAGTCATG 

--------İleri primer----------------                           --İleri prob 

*                                                                     -Geri prob-- 

CGGAAAAAAAA AAAAAGAAAA AATTCAAGGT CCAGGTTATT TCCACCACTC CTGGGAAACC 

  ---------               ------Geri primer--------------- 

  T------------- 
 

 

 

ġekil 5.1: IGF-1 geninin rs35767 polimorfizmini (C/T)  içeren bölgesi 
 

* rs35767 polimorfizminin olduğu noktayı iĢaret etmektedir. Polimorfizmi içeren ileri ve 

geri problar geliĢtirildi. Ġleri ve geri primerler ve problar yardımıyla bu polimorfik bölge 

çoğaltıldı. Ġleri probun çoğalttığı alleller normal (wild type), geri probun çoğalttığı alleller 

ise polimorfik allelerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.2: IGF-1 geninin rs17032362 polimorfizmini (A/G)  içeren bölgesi 
 
 

* rs17032362 polimorfizminin olduğu noktayı iĢaret etmektedir. Polimorfizmi içeren ileri ve 

geri problar geliĢtirildi. Ġleri ve geri primerler ve problar yardımıyla bu polimorfik bölge 

çoğaltıldı. Ġleri probun çoğalttığı alleller normal (wild type), geri probun çoğalttığı alleller 

ise polimorfik allelerdir.        

 

 

 

TCTCCCTGTA TGCATGCCTC TGGGTCCAAA TTTCCCCTTT GTATAATGAT ACCGATTATA 

TTAGGACTTC CTTTAAATAA TTATCCGTAT GTCCAATTCT GGTGTACTGG GGATTAAGGA 

TGACAGTATA TCTTTTTTGA GGAGCTAGGA GGACACAGTT TAATCCGTGA TACTTACCAA 
                        ------İleri primer------------------ 

                             * 
 ATACAGCCAA CAGCAACTACA ACATGCTACT GACATTCTGT TTTCTAACCT TTCTTTCCT 

                -----İleri prob-------                       -----Geri primer-----                   

                  -Geri prob-G------------- 

       

     GGGTTACAAG TTAGTTAAGT  

     ---------- 
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Tablo5.6: Genotipleme analizi için hazırlanan reaksiyon karıĢım içeriği 

 

Kullanılan temel 
karışımlar 

Stok 
konsantrasyon 

Kullanılan miktar 

Solüsyon karışımı  1 µl 

MgCl2 25 mM 1.6 µl 

Genotyping Master*  0.15 µl 

Çift distile su — 14.4 µl 

Kalıp DNA 50 ng/µl 5 µl 

TOPLAM 20 µl 
* 

LightCycler Genotyping Master (Roche Diagnostics) 

 

Tablo 5.7: LightCycler 480 cihazi ile rs35767 polimorfizminin genotipleme programı  

 

Program 
Denatü

-rasyon Amplifikasyon Erime Soğuma 

Parametre 
 

Analiz modu Yok Kantifikasyon Erime eğrileri Yok 

Döngüler 1 45   

Segment 1 1 2 3 1 2 3 1 

Hedef (C) 95 95 60 72 95 40 75 40 

Zaman 

(saat:dakika:   

saniye) 

00:10:00 00:00:10 00:00:10 00:00:15 00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:00:30 

  Saniyedeki ısı     

yükselmesi        

(C/sn) 
4.4 4.4 2.2 4.4 4.4 1.5 - 1.5 

Akizisyon 

Mod 
Yok Yok Tek Yok Yok Yok 

Devamlı 

(3) 
Yok 
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Tablo 5.8: LightCycler 480 cihazi ile rs17032362 polimorfizminin genotipleme programı  

Program 
Denatü-

rasyon 
Amplifikasyon Erime Soğuma 

Parametre  

Analiz modu Yok Kantifikasyon Erime eğrileri Yok 

Döngüler 1 45   

Segment 1 1 2 3 1 2 3 1 

Hedef (C) 95 95 60 72 95 40 75 40 

Zaman 

(saat:dakika:    

saniye) 

00:10:00 00:00:10 00:00:10 00:00:15 00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:00:30 

Saniyedeki ısı     

yükselmesi                            

(C/sn) 

4.4 4.4 2.2 4.4 4.4 1.5 - 1.5 

Akizisyon 

Mod (/C) 
Yok Yok Tek Yok Yok Yok 

Devamlı 

(3) 
Yok 

 

 

5.3 ELDE EDĠLEN ANALĠZLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ġstatiksel analiz için SPSS 15.0 bilgisayar yazılımı kullanıldı. Parametrik testler (T- 

Test, Anova) ve normal dağılıma uymayan veya vaka sayısının az olduğu durumlarda 

nonparametrik (Mann Whitney U, Kruskal Wallis) testler, kategorik verileri karĢılaĢtırmak 

için ise ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 kabul edildi. Polimorfizmin normal 

dağılıma uygunluğu Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) hesaplanarak incelendi (151). 

HWE‟den sapmaya dayanarak Odds Ratio (OR) hesaplandı ve risk analizleri yapıldı. 

HWE aĢağıdaki formül ile hesaplandı: 

p
2
+2pg+q

2
=1 (p ve q alel sıklığını belirtir). 
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6. BULGULAR 

6.1 ÇalıĢma ve Kontrol Grubunun Tanımlanması, Demografik Verileri 

ÇalıĢma grubuna, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

Polikliniği‟nde izlenmekte olan ve çalıĢmanın yürütüldüğü Temmuz 2009-Ocak 2011 

tarihleri arasında yeni tanı almıĢ olan, yaĢları 3-18 arasında değiĢen 128 ĠBK‟lı olgu alındı. 

ÇalıĢma grubunun ortalama yaĢı (±SD) 11.8±3.6 yıl olup, 58 (% 45.3)‟i kız ve 70 (% 54.7)‟i 

erkek idi. ÇalıĢma grubunu oluĢturan hastaların polikliniğe ilk baĢvuru sırasındaki yaĢ 

ortalaması (±SD) 10.2±3.6 yıl, izlem süresi 0.4-8.4 yıl (ortalama 2.4±1.6 yıl) arasında 

değiĢmekte idi. 

Kontrol grubunu hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği‟ne baĢvuran veya hastanemiz 

sağlık personelinin çocukları ve yakınları arasından, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, 

boyu normal (>-2 SDS), yaĢları 3.1-18.4 arasında değiĢen 138 kiĢi oluĢturdu. Kontrol 

grubunun ortalama yaĢı 11.8±3.1 yıl olup, 66 (%47.8)‟sı kız, 72 (%52.2)‟si erkek idi.  

ÇalıĢma ve kontrol grubunun yaĢ ve cinsiyet özellikleri arasında fark yoktu (Tablo 

6.1). 

ÇalıĢma grubu Neyzi ve ark. (152) tarafından anne, baba tahsili ve baba mesleği esas 

alınarak hazırlanan sınıflandırmaya göre sosyoekonomik gruplara ayrıldı. Sosyoekonomik 

grup 1 (yüksek düzey)‟de 11 (% 8.6), sosyoekonomik grup 2 (orta düzey)‟de 34 (% 26.6), 

sosyoekonomik grup 3 (alt düzey 1)‟de 55 (% 43), sosyoekonomik grup 4 (alt düzey 2)‟de 

28 (% 21.8) kiĢi vardı. BaĢvuru yaĢları ile sosyoekonomik düzey karĢılaĢtırıldığında 

aralarında fark saptanmadı (Tablo 6.2).  

ÇalıĢma grubundaki hastalar akraba evliliği için de sorgulandı. 128 hastanın 20 (% 

15.6)‟sinde akraba evliliği vardı.  

ÇalıĢma grubu hastalarının 62‟sine izlemleri sırasında BH testi yapılmıĢ ve en az bir 

testte BH >10 ng/ml (normal) saptanmıĢtı. BH testi olmayan 66 hastanın 50‟sinin             

YBH > -0.8 SD‟den büyüktü. 
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Tablo 6.1: ÇalıĢma ve kontrol grubunun yaĢ, cinsiyet, ergenlik özellikleri ve antropometrik 

ölçüm değerleri 

 

ÇalıĢma Grubu (n=128) 
 

Kontrol Grubu 

(n=138) 
p 

BaĢvuru Sırasında ÇalıĢma Sırasında 

YaĢ  (yıl) 

- Ortalama (±SD) 

- Median                          

(min ve maks)* 

10.2±3.6 

10.8 (1.2 ve 16.0) 

 

11.8±3.6 

12.2 (3.0 ve 18.0) 

 

11.8±3.1 

12.1 (3.1 ve 18.3) 
0.706 

Cinsiyet (Kız/Erkek) 

 
58/70 58/70 66/72 

0.774 

X
2
: 0.083 

Boy SDS  

- Ortalama (±SD) 

- Median                           

(min ve maks) 

-2.6±0.7 

-2.5 (-5.4 ve -1.3) 

 

-2.5±0.7 

-2.4 (-5.4 ve -0.6) 

 

0.0±1.1 

0.0 (-1.9 ve 3.4) 
0.000 

 

Tartı SDS  

- Ortalama (±SD) 

- Median                          

(min ve maks) 

-2.0 ±0.7 

-1.9 (-4.8 ve -0.1) 

-2.0±0.8 

-2.0 (-4.8 ve 2.4) 

-0.1±1.1 

-0.2 (-2.6 ve 3.2) 
0.000 

 

VKĠ SDS  

- Ortalama (±SD) 

- Median                         

(min ve maks) 

-0.8±0.7 

-0.8 (-2.7 ve 1.0) 

-0.8 ± 0.7 

-0.8 (-2.0 ve 1.0) 

-0.1±1.0 

-0.1 (-1.8 ve 2.1) 
0.000 

 

Puberte evreleri  

- Tanner evre 1 

- Tanner evre 2 

- Tanner evre 3 

- Tanner evre 4 

- Tanner evre 5 

- 

 

-52 (% 40.6) 

-32 (% 25.0) 

-15 (% 11.7) 

-13 (% 10.2) 

-16 (% 12.5) 

 

-45 (% 32.6) 

-22 (% 15.9) 

-22 (% 15.9) 

-15 (% 10.9) 

-34 (% 24.6) 

0.041 

X
2
: 9.942 

YBH SDS (n=107) 

- Ortalama (±SD) 

- Median 

 (min ve maks) 

- 

0.8±3.0 

0.1 (-3.5 ve 13) 

 

- - 

YBH (n=107) 

- SDS≥-0,8 

- SDS<-0,8 

- 
- 76 (% 71) 

- 31 (% 29) 
- - 

Ġzlem süresi (yıl)  

- Ortalama (±SD) 

- Median  

(min ve maks) 

- 
2.4±1.6 

1.9 (0.4 ve 8.4) 
- - 

*min: minimum değer, maks: maksimum değer 
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Tablo 6.2: ÇalıĢma grubunun sosyoekonomik gruplara dağılımı 

 n (%) 
BaĢvuru yaĢı (yıl) 

ortalama±SD 

p 

X
2
 

Sosyoekonomik grup 1 

(yüksek düzey) 
11 (% 8.6) 11.1±3.5 

0.478 

2.485 

Sosyoekonomik grup 2 

(orta düzey) 
34 (% 26.6) 9.4±4 

Sosyoekonomik grup 3     

(alt  düzey 1) 
55 (% 43) 10.7±3.1 

Sosyoekonomik grup 4      

(alt düzey 2) 
28 (% 21.8) 10.2±3.6 

  

6.2 Antropometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢma grubunun çalıĢma sırasında boy SDS ortalaması -2.5±0.7, baĢvuru sırasında 

boy SDS ortalaması ise -2.6±0.7 saptandı. ÇalıĢma grubunda sadece 3 hastanın çalıĢmaya 

alındığı tarihte boy SDS değeri >-2 idi. Bu hastaların izlemlerinin baĢlangıcındaki boy 

SDS‟leri <-2 olduğu ve konstitüsyonel boy kısalığı tanımına uydukları için çalıĢmaya dahil 

edildi. ÇalıĢma grubunun tartı SDS ortalaması -2.0±0.8, VKĠ SDS ortalaması -0.8±0.7 

saptandı. VKĠ SDS<-2 olan hastalar beslenme yetersizliği nedeniyle çalıĢmaya dahil 

edilmedi. Kontrol grubunun ortalama boy SDS‟si 0.0±1.1, ortalama tartı SDS‟si -0.1±1.1, 

ortalama VKĠ SDS‟si -0.1±1.0 idi (Tablo 6.1). Kontrol grubunu oluĢturan kiĢilerin tümünün 

boy, tartı ve VKĠ SDS değerleri >-2 idi. 

ÇalıĢma grubundaki tüm hastaların anne ve baba boyları ölçülerek Tanner Yöntemi ile 

hedef boyları hesaplandı. Anne boy ortalama SDS değeri -1.9±1.3, baba boy ortalama SDS 

değeri -1.4±0.9, çalıĢma grubunun ortalama hedef boyu 161.2±7.6 cm, ortalama hedef boy 

SDS değeri -1,6±0,8 idi (Tablo 6.5). 128 hastadan 91 (%71)‟inin hedef boy SDS‟si ≥-2, 37 

(%29)‟sinde hedef boy SDS‟si < -2 olduğundan çalıĢma grubumuzu oluĢturan ĠBK‟lı 

hastaların %29‟unun ailevi boy kısalığı olduğunu söyleyebiliriz.  
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Ailevi boy kısalıkları, ailevi olmayan boy kısalıkları ile boy SDS, tartı SDS, VKĠ SDS, 

kemik yaĢı, kemik yaĢı geriliği, IGF-1 ve IGFBP-3 SDS‟leri açısından karĢılaĢtırıldığında 

aralarında anlamlı fark yoktu. Nihai eriĢkin boya ulaĢmıĢ olan ailevi boy kısalıklarının boy 

SDS‟si ailevi olmayan gruptan daha geriydi (p=0.05) (Tablo 6.3). 

Tablo 6.3: Nihai eriĢkin boya ulaĢmıĢ çalıĢma grubunun boy SDS değerleri 

 
n 

Nihai eriĢkin boy 

ortalama±SD 
p 

Ailevi boy kısalığı 

Hedef boy≤-2 SDS 
5 -2.7±0.47 

0.050 
Ailevi olmayan boy kısalığı 

Hedef boy >-2 SDS 
11 -2.2±1.1 

 

ÇalıĢma grubundaki tüm hastaların kemik yaĢları incelendi. Ortalama kemik yaĢı 

10.1±4.2 yıl idi ve kemik yaĢları kronolojik yaĢtan ortalama 1.7±1.7 yıl geri idi. Cinsiyetler 

karĢılaĢtırıldığında kemik yaĢının 58 kız hastada 1.0±1.9 yıl, 70 erkek hastada 2.2±1.3 yıl 

geri olduğu görüldü ve aradaki fark istatiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.000) (Tablo 6.4). 

Kemik yaĢı geriliği ≤ 2 yıl olanlar 72 (% 56.2), >2 yıl olanlar  56 (% 43.7) kiĢi idi (Tablo 

6.5). Ailevi boy kısalığı olarak kabul edilen 37 kiĢinin kemik yaĢı incelendiğinde; kemik 

yaĢı geriliği ≤ 2 yıl olan 21 (%56.8), > 2 yıl olan 16 (%43.2) kiĢi vardı.  

Kemik yaĢı esas alınarak Bayley-Pinneau yöntemi ile 101 kiĢinin ÖEB‟si hesaplandı. 

Bu yönteme göre kemik yaĢı erkeklerde <7 yıl, kızlarda <6 yıl olan 27 kiĢinin ÖEB‟si 

hesaplanamadı. 101 kiĢinin ortalama ÖEB 161.2 ± 7.6, ÖEB SDS -1.3±1.7 idi. ÖEB SDS ≥ -

2 olan 29 (% 28.7), < -2 olan 72 (% 71.3) kiĢi vardı (Tablo 6.5).  

Takipli ĠBK hastalarında çalıĢmaya alındığı günden geriye dönülerek, yeni takip 

edilmeye baĢlanan hastalarda ise çalıĢma sırasında izlenerek YBH hesaplandı. 107 hastanın 

ortalama YBH SDS 0.8±3.0 idi (Tablo 6.1). YBH hesaplanırken 6 ay-1 yıl arasındaki boy 

uzaması öncelikli olarak tercih edildi, fakat kontrol aralığı buna uymayan hastalar olduğu 

için hesap aralığı 6 ila 30 ay arasında değiĢmekte idi (ortalama aralık 12.1±5.9). YBH SDS 

<-0.8 olan 31 (%29) kiĢinin büyüme temposu bozulmuĢ kabul edildi. Bunlardan 19 kiĢinin 

BH testi normaldi. 
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Tablo 6.4: Kemik yaĢı geriliğinin ailevi boy kısalığı ve ailevi olmayan boy kısalığı 

olgularında cinsiyetlere dağılımı 

 
Ailevi Boy 

Kısalığı 

Ailevi Olmayan 

Boy Kısalığı 
Toplam 

Kız 
0.9±1.8 

n=24 

1.0±1.9 

n=34 

1.0±1.9 

n=58 

Erkek 
2.2±1.1 

 n=13 

2.3±1.3 

n=57 

2.2±1.3 

n=70 

p 0.070 0.000 0.000 

 

6.3 Ergenlik Durumunun Değerlendirilmesi 

Hastaların ve kontrollerin çalıĢmaya dahil edildiğindeki ergenlik muayeneleri 

yapılarak, Tanner yöntemine göre evrelendirildi. Buna göre; çalıĢma grubunda Tanner evre 

1 olan 52 (% 40.6), evre 2 olan 32 (% 25), evre 3 olan 15 (% 11.7), evre 4 olan 13 (% 10.2), 

evre 5 olan 16 (%12.5) kiĢi, kontrol grubunda Tanner evre 1 olan 45 (% 32.6), evre 2 olan 

22 (% 15.9), evre 3 olan 22 (% 15.9), evre 4 olan 15 (% 10.9), evre 5 olan 34 (%24.6) kiĢi 

vardı. ÇalıĢma ve kontrol grubunun puberte evreleri karĢılaĢtırıldığında çalıĢma grubunun 

pubertesi geriydi (p=0.041, X
2
=9.942) (Tablo 6.1).  

Ergenlik baĢlangıcı için kızlarda meme tomurcuklanması, erkeklerde testis hacminin 4 

ml ve üzerinde olması esas alındı. Erkek çocukta 14, kız çocukta 13 yaĢında hiçbir ergenlik 

belirtisi geliĢmemiĢ ise ergenlik gecikmiĢ kabul edildi (160). ÇalıĢma grubunda sadece bir 

erkek hasta 13.6 yaĢında olup ergenlik bulgusu yoktu. Kısaca yaĢ dikkate alındığında 

çalıĢma ve kontrol grubunda ergenliği gecikmiĢ kiĢi yoktu.  
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Tablo 6.5: ÇalıĢma grubunun bazı antropometrik ölçüm ve kemik yaĢı değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *min; minimum değer, maks; maksimum değer 

 

 ÇalıĢma Grubu (n=128) 

 

BaĢvuru Sırasında ÇalıĢma Sırasında 

Kemik yaĢı (yıl) 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks)* 

8.3±3.9 

8.0 (0.5 ve 18) 

10.1±4.2 

10.0 (2.0 ve 18.0) 

Kronolojik yaĢ-kemik yaĢı farkı 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 

1.9±1.5 

-2.0 (-5.0 ve 4.6) 

1.7±1.7 

-1.8 (-4.9 ve 4.6) 

Kronolojik yaĢ-kemik yaĢı farkı  

- ≤ 2 yıl  

- > 2 yıl 

66 (% 51,5) 

62 (% 48,5) 

72 (% 56.2) 

56 (% 43.7) 

MenarĢ yaĢı (yıl) (n=21) 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

12.8 ±1.1 

12.5 (11.5 ve 15) 

Anne boy SDS 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

-1.9±1.3 

-1.6 (-5.8 ve 0.7) 

Baba boy SDS 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

-1.37±0.85 

-1.3 (-3.4 ve 1.1) 

Hedef boy (cm) 

- Ort (SD) 

- Median (min ve maks) 
 

161.2 ± 7.6 

162 (144.7 ve 179.4) 

Hedef boy SDS 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

-1.6 ±0.8 

-1.5 (-4.6 ve 0.5) 

Hedef boy 

- SDS≥ -2 

- SDS<-2 
 

91 (% 71.1) 

37 (% 28.9) 

ÖEB (cm) (n=101) 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

163.6±12.4 

164 (139.6 ve 187.4) 

ÖEB SDS (n=101) 

- Ortalama (±SD) 

- Median (min ve maks) 
 

-1.3±1.7 

-1.3 (-6.6 ve 1.8) 

ÖEB (n=101) 

- SDS≥ -2 

- SDS< -2 
 

29 (% 28.7) 

72 (% 71.3) 

Ailede puberte gecikmesi 

- Var 

- Yok 

- Bilinmiyor 
 

- 36 (% 28) 

- 64 (% 50) 

- 28 (% 22) 
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58 kızdan pubertesi baĢlamıĢ olan 32 (%55.2) kızın menarĢ yaĢları incelendi. Bundak 

ve ark.‟nın (27) çalıĢmasında Türk kız çocukların ortalama menarĢ yaĢının 9.6-14 olduğu 

bilgisine dayanılarak menarĢ yaĢları gruplandırıldı. 17 (%53.1) kiĢinin menarĢı normal 

zamanında, 3 (%9.4) kiĢinin menarĢ yaĢı geçti, 12 (%37.5) kiĢinin mensrüasyonu henüz 

yoktu.  

ÇalıĢma grubunun aile öyküsünde hem ergenlik gecikmesi, hem anne menarĢ yaĢı 

(ergenlik gecikmesi düĢündüreceği için) ayrıntılı sorgulandı. Ailede ergenlik gecikmesi 

öyküsü 28 (% 22) hastada varken, 64 (% 50) hastada yoktu, 36 (% 28) hasta aile öyküsünü 

bilmiyordu (Tablo 6.5). 69 kiĢinin anne menarĢ yaĢı biliniyordu; bunlardan 53 (%76.8) 

kiĢinin anne menarĢ yaĢı normal, 16 (% 23.2) kiĢinin menarĢ yaĢı geçti.  

6.4  IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

ÇalıĢma grubundaki 128 hastanın 127‟sinin, kontrol grubundaki 138 kiĢiden 134‟ünün 

IGF-1 düzeyi çalıĢıldı. IGF-1 serum düzeyi yaĢa, cinsiyete ve puberteye göre değiĢkenlik 

gösterdiğinden Türk standartları kullanılarak hesaplanan IGF-1 SDS değerlendirildi. 

ÇalıĢma grubunun ortalama IGF-1 SDS değeri -1.32±1.44, kontrol grubunun -0.61±1.64 

saptandı. Aralarındaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.000) (Tablo 6.6).  

ÇalıĢma grubundan 127, kontrol grubundan 134 kiĢinin serum IGFBP-3 düzeyleri 

çalıĢıldı. Ortalama IGFBP-3 SDS değeri çalıĢma grubunda -1.99±2.53, kontrol grubunda       

-1.77±2.09 saptandı. Aralarındaki fark istatiksel olarak anlamsızdı (p= 0.49).  

IGF-1 SDS %69 hastada normalken (>-2), %33 hastada hem IGF-1 SDS hem IGFBP-

3 SDS değeri normaldi (>-2). 

Tablo 6.6: ÇalıĢma ve kontrol grubunun IGF-1 ve IGFBP-3 SDS değerleri 

 
HASTA 

n= 127 
KONTROL 

n= 134 
p 

IGF-1 SDS 

(ortalama±SD) 
-1.32±1.44 -0.61±1.64 0.000 

IGFBP-3 SDS 

(ortalama±SD) 
-1.99±2.53 -1.77±2.09 0.490 
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6.5 ÇalıĢma ve Kontrol Grubunda Polimorfizimlerin Dağılımı 

AraĢtırmamızda çalıĢma ve kontrol grubunda IGF-1 genine ait iki polimorfizm 

çalıĢıldı.  

1) IGF-1‟in promotor bölgesindeki 192 baz çiftlik CA tekrarı olan bölgede bulunan 

1245. pozisyondaki T yerine C (veya A yerine G) gelmesi ile oluĢan -G1245A 

(rs35767) polimorfizmi 

2) Japon ırkının boy iliĢkili polimorfizimleri tesbit etmek amaçlı yapılmıĢ genome 

wide assosication çalıĢmasında ilk kez tesbit edilmiĢ olan genomik bölgede 

64773609. pozisyondaki G yerine A gelmesi ile oluĢan g.64773609G>A 

(rs17032362) polimorfizmi. 

-G1245A (rs35767) polimorfizmi çalıĢma grubunda 116 hastada çalıĢıldı. Normal 

genotipte (TT) kiĢi sayısı 10 (% 8.6), heterozigot (TC) kiĢi sayısı 39 (% 33.6), homozigot 

(CC) kiĢi sayısı 67 (% 57.8) tesbit edildi.  Kontrol grubunda 136 kiĢi çalıĢıldı. Normal 

genotipte kiĢi sayısı 4 (% 3), heterozigot kiĢi sayısı 49 (% 36), homozigot kiĢi sayısı                      

83 (% 61) tesbit edildi. ÇalıĢma ve kontrol grubu arasında rs35767 polimorfizmi genotip 

dağılımı açısından fark yoktu (p=0.146, X
2
=3.851). Polimorfizim dağılımı Hardy-Weinberg 

Equilibrium (HWE)‟ye uygundu (Tablo 6.7).  

IGF-1 rs17032362 polimorfizmi çalıĢma grubunda 115 hastada çalıĢıldı. Normal 

genotipte (GG) kiĢi sayısı 107 (% 92.2), heterozigot (GA) kiĢi sayısı 8 (% 7.8) tesbit edildi.  

Kontrol grubunda 136 kiĢi çalıĢıldı. Normal genotipte kiĢi sayısı 131 (% 96.3), heterozigot 

kiĢi sayısı 5 (% 3.7) tesbit edildi. Hem çalıĢma hem kontrol grubunda bu polimorfizmi 

homozigot taĢıyan kiĢi yoktu. ÇalıĢma ve kontrol grubu arasında rs17032362 polimorfizmi 

genotip dağılımı açısından fark yoktu (p=0.250, X
2
=1.326). Polimorfizim dağılımı HWE „ye 

uygundu (Tablo 6.7).  

HWE‟den sapmaya göre allelerin ĠBK‟ya yatkınlık açısından risk analizleri yapıldı. 

Alel sıklığı, normal genotip, homozigot ve heterozigot olma durumlarının ĠBK için risk 

oluĢturmadığı görüldü (Tablo 6.8). 

Polimorfizimlerin çalıĢma ve kontrol grupları için erime eğrileri Ģekil 6.1, 6.2, 6.3 ve 

6.4‟ de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 6.7: ÇalıĢma ve kontrol grubunun polimorfizimlerinin dağılımı 

 
HASTA KONTROL 

P 

X
2
 

n=116 n=136 

0.146 

3.851 
IGF-1 gen 

polimorfizmi   

rs35767 

 

Homozigot 

(CC) 
67 (% 57.8) 83 (% 61) 

Heterozigot 

(TC) 
39 (% 33.6) 49 (% 36) 

Normal Genotip 

(TT) 
10 (% 8.6) 4 (% 3) 

HW* - P 

         -X
2
 

- 0.221 

- 1.495 

- 0.307 

- 1.042 
 

 n=115 n=136 

0.250 

1.326 
IGF-1 gen 

polimorfizmi 

rs17032362 

 

Homozigot 

(AA) 
0 (% 0) 0 (% 0) 

Heterozigot 

(GA) 
8 (% 7.8) 5 (% 3.7) 

Normal Genotip 

(GG) 
107(%92.2) 131 (% 96.3) 

HW*- P 

-X
2
 

- 0.662 

- 0.190 

- 0.827 

- 0.047 
 

*Hardy-Weinberg Equilibrium 

Tablo 6.8 : HWE‟den sapmaya göre alel ve genotiplerin risk analizi 

Gruplar OR CI X
2
 p 

IGF-1 

Polimorfizmi 

rs35767 

 

T/C 0.777 0.513-1.178 1.42 0.234 

TT/TC 0.318 0.093-1.093 3.56 0.059 

TT/CC 0.323 0.097-1.076 3.68 0.055 

TT/TC+CC 0.321 0.098-1.053 3.85 0.050 

CC/TC 0.986 0.581-1.675 0.00 0.958 

IGF-1 

Polimorfizmi 

rs17032362 

G/A 1.924 0.621-5.966 1.33 0.249 

GG/GA 1.959 0.623-6.163 1.37 0.242 

GG/AA 1.223 0.024-62.16 - 1 

GG/GA+AA 1.959 0.623-6.163 1.37 0.242 

AA/GA 1.545 0.027-89.95 - 1 

T:Timin, C:Sitozin, G:Guanin, A:Adenin, OR:Odds ratio, CI:Confidence İnterval 
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         ġekil6.1: IGF-1 rs35767 polimorfizmi çalıĢma grubu ürünlerinin erime eğrileri 

(melting curves). Kırmızı: heterozigot, yeĢil: normal genotip, mavi: homozigot  

 

 

 

ġekil6.2: IGF-1 rs35767 polimorfizmi kontrol grubu ürünlerinin erime eğrileri 

(melting curves). Mavi: heterozigot, yeĢil: normal genotip, kırmızı: homozigot  
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ġekil 6.3: IGF-1 rs17032362 polimorfizmi çalıĢma grubu ürünlerinin erime eğrileri 

(melting curves). Kırmızı: heterozigot, mavi: normal genotip, yeĢil: homozigot  

 

 

ġekil  6.4: IGF-1 rs17032362 polimorfizmi kontrol grubu ürünlerinin erime eğrileri 

(melting curves). Kırmızı:heterozigot, mavi: normal genotip 
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6.6 ÇalıĢma Grubunda Polimorfizm rs35767’nin Antropometrik Ölçümler 

ve Laboratuvar Bulguları ile ĠliĢkisi 

IGF-1 rs35767 polimorfizmi açısından homozigot, heterozigot ve normal genotipte 

saptanan çalıĢma grubundaki hastaların antropometrik ölçümleri ve laboratuvar bulguları 

karĢılaĢtırıldı. Bu gruplar arasında; boy SDS, tartı SDS, VKĠ SDS, kemik yaĢı, ÖEB, ÖEB 

SDS, hedef boy, hedef boy SDS, YBH, YBH SDS, IGF-1 SDS, IGFBP-3 SDS açısından 

anlamlı fark saptanmadı (Tablo 6.9). 

 IGF-1 rs35767 polimorfizmi kiĢilerin polimorfik aleli taĢıması durumuna göre iki 

gruba ayrıldı; polimorfik aleli taĢıyanlar (homozigot ve heterozigotlar) ve polimorfik aleli 

taĢımayanlar ( normal genotipte olanlar). Gruplandırma sonrasında bu hastalar yine  boy 

SDS, tartı SDS, VKĠ SDS, kemik yaĢı, ÖEB, ÖEB SDS, hedef boy, hedef boy SDS, YBH, 

YBH SDS, IGF-1 SDS, IGFBP-3 SDS açısından karĢılaĢtırıldı, iki grup arasında anlamlı 

fark bulunamadı (Tablo 6.10). 

6.7 ÇalıĢma Grubunda Polimorfizm rs17032362’nin Antropometrik 

Ölçümler ve Laboratuvar Bulguları ile ĠliĢkisi 

Polimorfizim rs17032362 açısından homozigot taĢıyıcı saptanmamıĢtı. ÇalıĢma 

grubunda heterozigot ve normal genotipe sahip olanlar antropometrik ölçümler ve 

laboratuvar bulguları için karĢılaĢtırıldı. Bu gruplar arasında; boy SDS, tartı SDS, VKĠ SDS, 

kemik yaĢı, ÖEB, ÖEB SDS, hedef boy, hedef boy SDS, YBH, YBH SDS, IGF-1 SDS, 

IGFBP-3 SDS açısından anlamlı fark yoktu (Tablo 6.11). 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Tablo 6.9: ÇalıĢma grubunda polimorfizim rs35767‟nin genotiplere göre antropometrik 

ölçümleri ve laboratuvar değerleri 

 
IGF-1 gen polimorfizmi  (RS 35767) 

n=116 p 

 

X
2
 

 
Homozigot 

(CC) 
Heterozigot 

(CT) 
Normal Genotip 

(TT) 

Boy SDS 

ortalama±SD 

-2.5±0.8 

n=67 

-2.4±0.7 

n=39 

-2.5±0.7 

n=10 

0.980 

0.41 

Tartı SDS 

ortalama±SD 

-2.0±0.7 

n=67 

-2.1±0.7 

n=39 

-2.2±0.9 

n=10 

0.917 

0.174 

VKĠ SDS 

ortalama±SD 

0.7±0.7 

n=67 

-0.9±0.8 

n=39 

-1.0±0.9 

n=10 

0.506 

1.36 

Kemik yaĢı 

ortalama±SD 

10.1±4.3 

n=67 

10.2±4.3 

n=39 

9.0±5.2 

n=10 

0.595 

1.03 

ÖEB (cm) 

ortalama±SD 

162.7±12.7 

n=54 

165.0±12.5 

n=32 

163.0±16.6 

n=6 

0.700 

0.714 

ÖEB SDS 

ortalama±SD 

-1.4±1.8 

n=54 

-1.1±1.6 

n=32 

-1.5±2.3 

n=6 

0.820 

0.397 

YBH (cm/yıl) 

ortalama±SD 

6.1±2.4 

n=56 

6.0±1.9 

n=31 

7.2±1.6 

n=8 

0.206 

3.115 

YBH SDS 

ortalama±SD 

0.8±3.1 

n=56 

0.7±2.8 

n=31 

2.0±3.7 

n=8 

0.640 

0.893 

Hedef boy (cm) 

ortalama±SD 

161.1±7.7 

n=67 

161.9±8.2 

n=39 

160.0±6.5 

n=10 

0.711 

0.681 

Hedef boy SDS 

ortalama±SD 

1.7±0.9 

n=67 

1.6±0.9 

n=39 

-1.7±0.7 

n=10 

0.863 

0.295 

IGF-1 SDS 

ortalama±SD 

-1.6±1.4 

n=66 

-1.0±1.5 

n=39 

-1.4±1.8 

n=10 

0.291 

2.46 

IGF-BP3 SDS 

ortalama±SD 

-2.1±2.6 

n=66 

-1.6±2.7 

n=39 

-2.9±2.0 

n=10 

0.184 

3.389 
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Tablo 6.10: ÇalıĢma grubunda polimorfizim rs35767‟nin genotiplerinin gruplandırma 

sonrası antropometrik ölçümleri ve laboratuvar değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IGF-1 gen polimorfizmi  (RS 35767) 

p 
 Var 

(Homozigot+Heterozigot) 

Yok 

(Normal Genotip) 

Boy SDS 

ortalama±SD 

-2.5±0.7 

n=106 

-2.5±0.7 

n=10 
0.969 

Tartı SDS 

ortalama±SD 

-0.2±0.7 

n=106 

-2.2±0.9 

n=10 
0.937 

VKĠ SDS 

ortalama±SD 

-0.7±0.7 

n=106 

-1.0±0.9 

n=10 
0.397 

Kemik yaĢı 

ortalama±SD 

10.2±4.3 

n=106 

9.0±5.2 

n=10 
0.317 

ÖEB (cm) 

ortalama±SD 

163.6±12.6 

n=86 

163.0±16.5 

n=6 
0.893 

ÖEB SDS 

ortalama±SD 

-1.3±1.7 

n=86 

-1.5±2.3 

n=6 
0.701 

YBH (cm/yıl) 

ortalama±SD 

6.0±2.2 

n=87 

7.2±1.6 

n=8 
0.348 

YBH SDS 

ortalama±SD 

0.7±3.0 

n=87 

2.0±2.0 

n=8 
0.076 

Hedef boy (cm) 

ortalama±SD 

161.4±2.9 

n=106 

160.0±6.5 

n=10 
0.485 

Hedef boy SDS 

ortalama±SD 

-1.6±0.9 

n=106 

-1.7±0.7 

n=10 
0.595 

IGF-1 SDS 

ortalama±SD 

-1.4±1.4 

n=105 

-1.4±1.8 

n=10 
0.953 

IGF-BP3 SDS 

ortalama±SD 

-1.9±2.6 

n=105 

-2.9±2.0 

n=10 
0.160 
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Tablo 6.11: ÇalıĢma grubunda polimorfizim rs17032362‟nin genotiplere göre antropometrik 

ölçümleri ve laboratuvar değerleri 

 IGF-1 Gen Polimorfizmi 

rs170321362 

p 

 
TaĢıyanlar 

(Heterozigot)* 

TaĢımayanlar 

(Normal Genotip) 

Boy SDS 

ortalama±SD 

-2.8±0.7 

n=8 

-2.5±0.7 

n=107 
0.333 

Tartı SDS 

ortalama±SD 

-2.3±0.6 

n=8 

-2.0±0.7 

n=107 
0.249 

VKĠ SDS 

ortalama±SD 

-1.1±0.7 

n=8 

-0.7±0.7 

n=107 
0.220 

Kemik yaĢı 

ortalama±SD 

8.1±2.8 

n=8 

10.3±4.4 

n=107 
0.174 

ÖEB (cm) 

ortalama±SD 

164.6±9.6 

n=7 

163.7±13.0 

n=84 
0.823 

ÖEB SDS 

ortalama±SD 

-1.1±1.0 

n=7 

-1.3±1.8 

n=84 
0.898 

YBH (cm/yıl) 

ortalama±SD 

6.6±0.7 

n=5 

6.9±2.3 

n=89 
0.074 

YBH SDS 

ortalama±SD 

3.0±4.0 

n=5 

0.7±3.0 

n=89 
0.345 

Hedef boy (cm) 

ortalama±SD 

161.0±8.9 

n=8 

161.4±7.7 

n=107 
0.965 

Hedef boy SDS 

ortalama±SD 

-1.6±0.7 

n=8 

-1.6±0.9 

n=107 
0.974 

IGF-1 SDS 

ortalama±SD 

-1.6±0.9 

n=8 

-1.4±1.5 

n=106 
0.641 

IGF-BP3 SDS 

ortalama±SD 

-2.4±1.9 

n=8 

-2.0±2.7 

n=106 
0.973 

*Homozigot kiĢi saptanmadı. 
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7. TARTIġMA 

YaklaĢık 45 yıl önce BH tedavisi kullanılmaya baĢlandığı zaman, BHE‟nin moleküler 

ve genetik temelleri tam olarak bilinmiyordu. Günümüzde BHE tanısının biyokimyasal 

zorluklarına karĢın, BH salınımında veya hedef organa etkisinde anormalliklere neden olan 

genetik bozukluklar daha kolay belirlenebilmektedir. ġimdi ise aynı sorunlar ĠBK tanısında 

ve izleminde yaĢanmaktadır. BH-IGF-1 eksenindeki patolojilerin henüz tam olarak 

aydınlatılamamıĢ olması ĠBK‟yı etiyopatogenezi belirlenememiĢ hastalıklar topluluğu 

yapmaktadır.  

ĠBK hastalarında; BH-IGF-1 ekseninde bozukluk olduğunu kanıtlamak ve bunun 

nedenlerini araĢtırmak amaçlı yapılan çalıĢmamızda, ĠBK olgularında ve kontrol grubunda 

serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri çalıĢıldı ve IGF-1 geni iki ayrı polimorfizim için 

araĢtırıldı. 

YaĢ ve cinsiyet özellikleri benzer ĠBK‟lı çalıĢma grubu ve normal boylu kontrol 

grubunun VKĠ SDS‟leri tümüyle normal olmasına karĢın, çalıĢma grubu VKĠ SDS değerleri 

kontrol grubundan 0.7 SD daha düĢüktü. Wudy ve ark.‟nın (153) 2005 yılında 123 aileden 

toplam 214 ĠBK‟lı hasta üzerinde yaptığı, ĠBK‟lı hastaların yeme alıĢkanlıkları ve 

VKĠ‟lerinin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada, ĠBK‟lı hastaların VKĠ değerleri normal populasyona 

göre 0.33 SD daha düĢük bulunmuĢtur. Bu bulgu bizim çalıĢmamızla benzerlik 

göstermektedir. Aynı çalıĢmada hastaların yeme alıĢkanlıkları özel bir anket ile 

değerlendirilmiĢ, düĢük puan alanların VKĠ değerleri daha düĢük bulunmuĢtur. Bu nedenle 

aklımıza; ĠBK‟nın kronik malnutrisyonla kolayca karıĢabileceği gelmektedir. Kronik 

malnutrisyon sonucu oluĢan bodurluk, ĠBK‟nın önemli ayırıcı tanılarından biridir. ĠBK‟lı 

hastalar kronik malnutrisyonlu olabilir, ancak bu durumu ileri yaĢlarda erken dönem 

beslemesini sorgulayarak kanıtlamak zordur.  

ÇalıĢmamızda ĠBK‟lı hastaların üçte birinin YBH SDS‟sini düĢük saptadık. ĠBK‟lı 

hastaların YBH‟ları düĢük veya normal olabilir. YBH‟nın normal olması BHE‟nin 

dıĢlanmasına yardımcıdır. Boy kısalığı tanısında önemli bir antropometrik ölçüm olan YBH 

üzerine bir çok çalıĢma yapılmıĢtır. Hollanda‟da 229 ĠBK‟lı hastanın spontan büyümesi 

izlenerek elde edilmiĢ YBH ortalaması Ġngiliz referansları ile karĢılaĢtırıldığında 1 cm/yıl 

daha düĢük saptanmıĢtır (154). Kliniğimizde 2005 yılında Darendeliler ve ark. (155) 

tarafından yürütülen 19 kısmi BHE ve 14 ĠBK hastasının jenerasyon testleri ile IGF-1, 
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IGFBP-3 düzeyleri açısından karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada, ĠBK‟lı grubun YBH SDS 

ortalaması 1.3±2.3 olarak verilmiĢ ve BHE grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. 

Cianfarani ve ark.‟nın (156) 33 kısmi BHE ve 56 ĠBK hastasını, kısmi BHE‟ne özgün bir 

tanı metodolojisi geliĢtirmek amaçlı incelediği çalıĢmada, ĠBK hastalarının YBH SDS 

ortalaması 1.7±1.2 olarak verilmiĢtir. Bu ortalama >-0.8 SD olduğu için ĠBK‟lı hastaların 

YBH‟larının genelde normal olduğu, düĢük saptanan durumlarda ayırıcı tanılar açısından 

yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

1996‟daki „KIGS Expert’ (Pharmacia & Upjohn International Growth Database) 

Toplantısı‟na göre ĠBK klinik olarak ailevi ve ailevi olmayan boy kısalığı olarak iki ana 

gruba ayrılmaktadır (23). Ailevi boy kısalığında çocuğun boyu -2 SD altında olmakla 

birlikte hedef boyunun sınırları içerisindedir.  ÇalıĢmamızda ailevi boy kısalığı oranı %29 

saptanmıĢtır. ĠBK olguları olgunlaĢma yaĢlarına göre tekrar sınıflandırılmaktadır: Ergenlik 

gecikmesi olanlar ve ergenlik gecikmesi olmayanlar. Kızlar 13, erkekler 14 yaĢına gelmeden 

ergenlik gecikmesinden bahsedilemez (143). ÇalıĢmamızda yaĢ dikkate alındığında puberte 

gecikmesi olan çocuk bulunmamaktadır. Bu yaĢlarda puberte gecikmesini değerlendirmede 

en önemli parametre kemik yaĢıdır (130). ÇalıĢma grubumuzdaki hastaların neredeyse 

yarısının kemik yaĢı geriliği 2 yıldan fazla ve puberte evreleri kontrol grubununkinden geri 

olduğundan, ĠBK‟lı hastalarda puberte gecikmesinin boy kısalığında önemli bir yeri olduğu 

bizim çalıĢmamızla da desteklenmiĢtir (19).  

ĠBK olguları içerisinde ailevi boy kısalığı olanların yüzdesi literatürde değiĢen 

oranlardadır. Amerika‟da 1994 yılında tamamlanan 555 boy kısalığı olgusunun (patolojik 

olanlar ve olmayanlar) bulunduğu çalıĢmada ailevi boy kısalığı %37, konstitusyonel büyüme 

geriliği %27, her ikisinin kombinasyonu %17, idiyopatik boy kısalığı %5 saptanmıĢtır (157). 

O dönem idiyopatik boy kısalığı tanımı kesinleĢmediği için bu Ģekilde sınıflandırılmıĢ 

olduğu bilgisine dayanarak günümüz tanımı ile değerlendirecek olursak; ailevi boy kısalığı 

oranı çalıĢmamızda tesbit edilenden biraz daha fazladır. Boy kısalığı etyolojisi açısından 

Türkiye verilerine bakacak olursak Gazi Üniversitesi‟nde 2005 yılında 385 olgunun 

retrospektif olarak incelendiği araĢtırmada hastaların %71‟i patolojik olmayan boy 

kısalıkları grubuna girmiĢ, bunların %48‟i konstitusyonel gecikme, %56‟sı ailevi boy 

kısalığı grubunda değerlendirilmiĢtir (69). Bu oran da bizim çalıĢmamızda tesbit edilenden 

daha fazladır. Bu durumun eski çalıĢmalarda net bir ĠBK sınıflandırması yapılamamasından 

kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür. 
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2010 yılında Caliebe ve ark.‟nın (158) 93 ĠBK hastasını incelendiği çalıĢmada kemik 

yaĢı geriliği 1.6±1.1 saptanmıĢ olup bizim çalıĢmamıza benzerlik göstermektedir. 186 ĠBK 

(100 ailevi boy kısalığı ve 86 ailevi olmayan boy kısalığı) hastasının yine kemik yaĢı 

geriliğinin değerlendirildiği baĢka bir çalıĢmada ailevi boy kısalığı olgularının ortalama 

kemik yaĢı 2.4±1.8 yıl, ailevi olmayan boy kısalığı olgularının ortalama kemik yaĢı 0.2±1.8 

yıl geri saptanmıĢtır (159). ÇalıĢmamızda bu bilginin aksine ailevi ve ailevi olmayan boy 

kısalıklarının kemik yaĢı geriliği arasında fark yoktur. Aynı literatürde cinsiyetler 

karĢılaĢtırıldığında ĠBK‟lı hastalarda erkeklerin kemik yaĢları bizim çalıĢmamıza benzer 

Ģekilde kızlardan geri saptanmıĢtır.  

Ailede puberte gecikmesi oranının literatürde sadece konstitusyonel gecikmesi olanlar 

için %75 iken çalıĢmamızda daha düĢük olması, hastaların yaklaĢık üçte birinin aile öyküsü 

verememesine bağlı olabilir (160). 

Boy kısalığı ile baĢvuran bir çocuğa ĠBK tanısının konması için dıĢlanması gereken 

birçok hastalık vardır. IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri bu açıdan yol göstericidir. Wit J.M. ve 

ark. (70) 2007 Avrupa Pediatrik Endokrin Derneği (ESPE) toplantısında ĠBK‟lı hastaların 

tanı ve tedavisi üzerine görüĢ birliğine varıldıktan sonra IGF-1 düzeyi düĢük olguları 

sınıflandırmıĢlardır. Buna göre üç gruptan sözedilir; (i) sekonder IGF-1 eksikliği (BH 

sekresyonunun bozuk olduğu durumlar) (ii) primer IGF-1 eksiklikleri (BH sekresyonunun 

normal olduğu fakat BH duyarlılığında problem olan durumlar veya IGF-1 yapımının 

kusurlu olduğu durumlar (iii) IGF-1 direnci (fonksiyonel IGF-1 eksikliği). Görüldüğü gibi 

sadece IGF-1 düzeyi ile ĠBK, BHE ve diğer durumları ayırmak güçtür. Bu nedenle IGF-1 

düzeyi çeĢitli laboratuvar ve klinik bulgularla kombine edilerek tanıya ulaĢılmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu durum araĢtırmaya oldukça elveriĢli bir alandır. ÇalıĢmamızda hasta 

grubunun IGF-1 SDS düzeyi beklenildiği gibi kontrol grubununkinden düĢük saptanarak 

ĠBK‟da BH-IGF-1 ekseninde bozukluk olduğu hipotezi desteklenmiĢtir. 

IGF-1 seviyesini etkileyen faktörleri, Clayton ve ark. (161) yaĢ, cinsiyet, ergenlik 

durumu, beslenme durumu, etnik köken, gen polimorfizimleri, karaciğer ve böbrek 

fonksiyonları, BH, cins steroidleri, tiroid hormonu, kortizol, insülin hormonları olarak 

özetlemiĢtir. Biz hasta ve kontrol grubunda yaĢ, cinsiyet açısından benzer kiĢiler seçtiğimiz 

ve malnutrisyonlu kiĢileri çalıĢmaya dahil etmediğimiz için IGF-1 düĢüklüğünü BH-IGF-1 

eksenindeki kusurlara bağlayabiliriz. VKĠ SDS‟lerinin tümüyle normal olmasına karĢın, 

çalıĢma grubunun VKĠ SDS‟sinin daha düĢük olmasının sonucu etkileyebileceği düĢünülse 
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de, literatürde prepubertal normal tartılı çocuklarda IGF-1 düzeyi ile VKĠ arasında iliĢki 

gösterilememiĢtir (162, 163). 

Fransa‟da Kamoda ve ark.‟nın (164) BHE olmayan boy kısalıklarında yaptığı 

çalıĢmada IGF-1 düĢüklüğü (≤-2 SDS) %20 olarak rapor edilmiĢtir. Fakat Edouard ve 

ark.‟nın (165) yaptığı 52 boy kısalığı olgusunun IGF-1 düzeyinin değerlendirildiği 

çalıĢmada, SGA‟lı hastalar çıkarıldığında bu oran %14 bulunmuĢtur. Bizim çalıĢmamızda 

ise bu oran %31‟dir. Literatürde IGF-1 düzeyi düĢüklüğü için gözlenen değiĢikliğin nedeni 

etnik fark ve ĠBK olarak tanımlanan hasta grubunun homojen olmamasına yani BH-IGF-1 

eksenindeki hafif değiĢikliklerin yeterli düzeyde aydınlatılamamasına bağlı olabilir. 

Nunez ve ark.‟nın (166) BHE, kısmi BHE ve ĠBK‟lı toplam 104 hasta ile yaptığı 

çalıĢmada BHE‟lerin %88‟inde, kısmi BHE‟lerin %71‟inde, ĠBK‟ların %46‟sında IGF-1 

SDS‟sinin düĢük (<-1) olduğu gösterilmiĢtir. Biz IGF-1 SDS düĢüklüğü için sınır değerimizi 

<-1 olarak belirlediğimizde bu oranı %60, <-2 olarak belirlediğimizde bu oranı %31 olarak 

bulduk. Bu oranların hiçbirisi IGF-1 SDS‟yi ĠBK ayırıcı tanısı için tek baĢına değerli 

kılmamaktadır. ÇalıĢmamızdaki bilgilerle kliniğimizde BHE olmayan ve ĠBK kriterlerine 

uyan hastaların yaklaĢık üçte birinin (%31) primer IGF-1 eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu değerler Türk toplumunda IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinin ĠBK‟yı diğer hastalıklardan 

ayırmada tek baĢlarına yetersiz olduğunu, BH testlerinin bir çok hastaya uygulanmak 

zorunda kalındığını düĢündürmektedir. BHE‟ni dıĢlamak için IGF-1 ve IGFBP-3 

düzeylerinin klinik bulgularla birleĢtirilerek kullanılması gerektiğini gösteren pek çok 

çalıĢma vardır. Bu çalıĢmalar 2004 yılında Ranke ve ark. (167) tarafından özetlenmiĢtir; 

1986-2000 yılları arasında yapılmıĢ çalıĢmalarda BHE tanısı için IGF-1 düzeyinin 

duyarlılığının %34-96, özgüllüğünün %12-98, IGFBP-3 duyarlılığının %15-97, 

özgüllüğünün %50-98 arasında değiĢtiği belirtilmiĢ, bu kadar farklı değerlerin elde edilme 

nedeni; çalıĢmalarda BHE tanısı için kullanılan BH sınır değerlerinin ve IGF-1 ve IGFBP-3 

için kabul edilen alt sınır değerlerinin standart olmaması olarak gösterilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri ĠBK‟lı hastalarda düĢük olmakla birlikte 

diğer boy kısalığı hastalarında da düĢük seviyelerde saptanabilir. Ayırıcı tanı yapılabilmesi 

için yardımcı testlere (BH uyarı testleri, IGF-1 ve IGFBP-3 jenerasyon testi gibi) ihtiyaç 

vardır. Bizim çalıĢmamızda da IGF-1 düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı düĢük olması 

ĠBK hastalarında BH-IGF-1 eksenindeki bozukluk olduğunu desteklemekle birlikte, primer 

ve sekonder IGF-1 eksikliğinin ayrılması için bu hastaların ek tetkiklere ihtiyaçları vardır.  
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ĠBK hastalarında BH-IGF-1 eksenindeki IGF-1 genine ait patolojileri aydınlatmayı 

amaçlayan araĢtırmamızda iki adet polimorfizim çalıĢtık. Bu polimorfizimleri belirlerken 

literatürde ĠBK‟lı hasta grubunda boy kısalığı nedeni olarak tesbit edilen polimorfizimler 

dıĢında, binlerce insanın genomunun aynı anda incelenebildiği geniĢletilmiĢ genom projesi 

(genome-wide association) kapsamında toplumda eriĢkin boyu etkilediği tesbit edilen 

polimorfizimleri de inceledik. Okada ve ark.‟nın (111) 2010 yılında Japon ırkından 19633 

kiĢiyi tarayarak yaptığı geniĢletilmiĢ genom projesi kapsamındaki araĢtırmasında tesbit 

ettiği, polimorfizimler arasında birlikte kalıtım açısından birbiriyleriyle en iliĢkili iki 

polimorfizim olan; IGF-1 geni g.64773609G>A (rs17032767) polimorfizmi ile -G1245A 

(rs35767) polimorfizmini çalıĢtık. Okada ve ark.‟nın çalıĢmasından önce, hasta grupları 

üzerinde IGF-1 gen polimorfizmi için birçok araĢtırma yapılmıĢ fakat IGF-1 gen lokusunu 

boy ile iliĢkilendiren “genome wide association” çalıĢması yapılmamıĢtır.   

IGF-1 rs35767 polimorfizminin toplumlardaki görülme sıklıkları normal genotipte 

%0-20, heterozigot genotipte %23-55, homozigot genotipte %25-77 arasında değiĢmektedir 

(168). Bizim kontrol grubumuzda, sayımızın Türk toplumunu yansıtmak için yetersiz 

olduğunu düĢünmekle birlikte, normal genotipte %2.9, heterozigot genotipte  %36, 

homozigot genotipte %61 kiĢinin saptanması dağılımımızın beyaz ırka (ABD ve Avrupa) 

benzediğini gösterdi (169). Japon ve Çinlilerde ise bu oranlar sırası ile %11-11, %37-49, 

%52-41 olarak verilmiĢtir. Bulgularımız Türk toplumunda boyla iliĢkili IGF-1 genine ait 

polimorfizimler için genotip sıklığı veren ilk çalıĢmadır.  

IGF-1 geni rs35767 polimorfizmi, aynı yerde yer aldığı için, P1 bölgesinde CA 

tekrarlarının olduğu yerdeki sık araĢtırılan bir polimorfizim olan 192 baz çiftlik (bp) 

mikrosatellit polimorfizmi için gösterge sayılabilir (110). 192 bp mikrosatellit polimorfizmi 

2001‟de Vaessen ve ark. (168) tarafından 55-75 yaĢ arasındaki Hollanda toplumundan 900 

kiĢide taranmıĢ, bu polimorfizmi taĢımayan grup (%22) daha kısa boylu, IGF-1 düzeyi daha 

düĢük, tip 2 diyabet ve kalp krizi riski artmıĢ tesbit edilmiĢtir. Aynı polimorfizmi Frayling 

ve ark. (170) Ġngiliz toplumundan 640 kiĢide çalıĢmıĢ, Vaessen‟in aksine bu polimorfizmi 

taĢıyanların IGF-1 düzeyini daha düĢük tesbit etmiĢ, fakat boyları ile iliĢki kuramamıĢtır.  

192 bp mikrosatellit polimorfizmi, direkt rs35767 polimorfizmi ile ilgili bilgi vermese de 

dolaylı olarak, bu bölgenin Türk toplumunda; Ġngiliz toplumunda olduğu gibi boyla iliĢkili 

olmadığını, her iki toplumdan da farklı olarak IGF-1 düzeyi ile iliĢkili olmadığını 

söyleyebiliriz.  
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2007 yılında Lettre ve ark. (171) Amerikan, Polanyalı ve Framingham (ABD‟nin 

Massachusetts eyaletinde oluĢturulan büyük bir çalıĢma grubu) çalıĢma grubundan toplam 

6000 kiĢide içlerinde IGF-1 geninin de bulunduğu BH-IGF-1 ekseni çerçevesinde 8 gene ait, 

150 sık görülen polimorfizmi araĢtırmıĢtır. Ġçlerinde bizim çalıĢmamızda yer alan rs35767 

polimorfizminin de olduğu, IGF-1 genine ait 12 polimorfizmin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, 

hiçbir polimorfizim bu toplumlarda eriĢkinde boy ile iliĢkilendirilmemiĢtir.  

Ester ve ark.‟nın (110) 2009 yılında normal boylu ve kısa boylu SGA‟ları (Hollanda) 

karĢılaĢtırdığı çalıĢmada IGF-1 rs35767 polimorfizmi (AA genotipi), küçük baĢ çevresi ve 

küçük beyin ile iliĢkilendirilmiĢ fakat boy ile iliĢki bizim çalıĢmamıza benzer Ģekilde 

kurulamamıĢtır.  

ÇalıĢtığımız diğer polimorfizim olan IGF-1 rs17032362 polimorfizmini literatürde 

eriĢkin boyuyla iliĢkilendiren tek çalıĢma bulunmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz Okada ve 

ark.‟nın (111) 2010 yılında Japon ırkından 19633 kiĢiyi tarayarak yaptığı çalıĢmada IGF-1 

gen lokusunda boy ile iliĢkisi gösterilen 4 SNP‟den en çok birlikte kalıtılma özelliği olan 

polimorfizimdir. Bizim çalıĢmamızda ise Japon ırkından farklı olarak normal boylu çocuklar 

ve ĠBK‟lı hasta grubunda bu polimorfizmin boy ve diğer antropometrik ölçümler üzerine 

etkisi saptanmadı. IGF-1 rs17032362 polimorfizminin Türk toplumunda IGF-1, IGFBP-3 

düzeyleri üzerine de etkisi olmamakla birlikte literatürde bu bilgiyi baĢka toplumlar için 

veren bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

IGF-1 rs17032362 polimorfizminin toplumlardaki görülme sıklıkları normal genotipte 

(GG) %48-100 arasında, heterozigot genotipte (GA) %0-30 arasında, homozigot genotipte 

(AA) %0-23 arasında değiĢmektedir (165). Görüldüğü gibi değiĢkenlik çok fazladır. Bu 

polimorfizmin homozigot genotipi Japon ve Çin ırkında %12-23 arasında görülmekte iken, 

ABD‟den Utah çalıĢma grubu (ABD‟nin Utah Ģehrinde oluĢturulmuĢ büyük bir çalıĢma 

grubu) ve Avrupalıların birlikte bulunduğu bir populasyonda (beyaz ırk olarak 

adlandırılabilir) homozigot genotip bizim sonuçlarımıza benzer Ģekilde hiç 

görülmemektedir. Bu polimorfizimde de rs35767‟de olduğu gibi, sayımızın Türk toplumunu 

yansıtmadığını düĢünmekle beraber, dağılımımızın beyaz ırka yakın olduğunu 

söyleyebiliriz.  

GeniĢletilmiĢ genom projesi çalıĢmaları boy kalıtımını etkileyen lokusları ve 

polimorfizmleri belirlemek için bir çok toplumda yapılmıĢtır. 2008 yılında Lettre ve ark (13) 

Avrupa ve Amirakalılardan oluĢan 15821 kiĢide, aynı yıl Weedon ve ark. (14) çoğunluğu 

http://www.nextbio.com/
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Ġngiliz ve Ġskandinav olan 13665 kiĢide, Kim ve ark. (15) 2010‟da 8842 Korelide eriĢkin 

boyunu ilgilendiren birlikte hareket eden polimorfizimleri araĢtırmıĢ fakat bunlar ve daha 

önce bahsettiğmiz tüm çalıĢmalar eriĢkin boyundaki değiĢkenliğin en fazla %5‟ini 

açıklayabilmiĢtir. Kalıtımın eriĢkin boyuna etkisini tahmini %80-90 olarak düĢünürsek, 

geriye kalan %75-85‟i açıklanmak üzere beklemektedir (12). 

.  
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7. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Çocuk Endokrinoloji polikliniklerine en sık baĢvuru nedeni boy kısalığıdır. Bu hastaların 

büyük çoğunluğu ĠBK grubunda değerlendirilir. ĠBK etiyopatogenezi tam bilinmeyen, BH-

IGF-1 ekseninde bozukluk olduğu düĢünülen bir hastalıklar grubudur. Bizim çalıĢmamızın 

amacı ĠBK hastalarında BH-IGF-1 ekseninin değerlendirilmesi ve ĠBK nedenlerinden birisi 

olan IGF-1 gen polimorfizimlerinin araĢtırılmasıdır. Bu nedenle ĠBK hastalarının serum      

IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerini, IGF-1 genlerinde iki ayrı polimorfizmi kontrol grubu ile 

karĢılaĢtırdık.  

ÇalıĢmamız Türk toplumunda ĠBK olgularında IGF-1 genine ait polimorfizim 

araĢtıran ilk çalıĢmadır.  

1. ÇalıĢma grubumuzun ortalama IGF-1 SDS düzeyi, kontrol grubumuza göre 

anlamlı düĢük bulundu. Buna karĢın ortalama IGFBP-3 SDS düzeyleri arasında 

fark saptanmadı. 

2. ÇalıĢmamızda Ġstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Büyüme-GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniği‟nden takipli 

128 ĠBK olgusunun verileri incelendi; üçte birinde primer IGF-1 eksikliği 

saptandı.  

3. ĠBK‟lı hasta grubunun ergenliği kontrol grubuna göre geri saptandı. 

4. Her iki polimorfizmin ĠBK‟lı ve normal boylu çocuklarda boy SDS, tartı SDS, 

VKĠ SDS, kemik yaĢı geriliği, IGF-1 SDS ve IGFBP-3 SDS ile iliĢkisi yoktu. 

ĠBK etiyopatogenezini aydınlatmak ve eriĢkin boyu etkileyen genetik faktörleri 

bulmak için IGF-1 gen polimorfizmleri ile birlikte BH-IGF-1 eksenini ilgilendiren diğer 

genlerinde tarandığı ve bulunan polimorfizimlerden kaynaklanan farklı genotiplerin 

fonksiyonel olarak karĢılaĢtırıldığı daha fazla sayıda çalıĢmaya ihtiyaç vardır.  

Bizim çalıĢmamız eriĢkin boyunu etkileyen polimorfizmlerin binlerce insan üzerinde 

araĢtırıldığı dünyada, Türk toplumu için baĢlangıç basamağını oluĢturmaktadır.  
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EKLER 

 

EK-1: AYDINLATILMIġ ONAM FORMU (HASTA GRUBU ĠÇĠN) 

 
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI, 

BÜYÜME-GELĠġME ve PEDĠATRĠK ENDOKRĠNOLOJĠ BĠLĠM DALI 

 

ĠDĠYOPATĠK BOY KISALIĞINDA IGF-1, IGFBP-3 DÜZEYLERĠ VE IGF-1 GEN 

POLĠMORFĠZMĠ  KONULU PROJE GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU                                             

(HASTA FORMU) 

Sayın Anne/Baba 

Boy kısalığı olan çocukların % 60-80 kadarında altta yatan belli bir neden 

bulunamamıĢtır ve bu grup idiyopatik boy kısalığı olarak tanımlanmaktadır. Vücudumuzda, 

büyümemizi sağlayan büyüme hormonu ve büyüme hormonunun tetiklediği bir takım aracı 

proteinler vardır. Büyümenin sağlanmasında rol oynayan mekanizmaların herhangi bir 

aĢamasında henüz ortaya çıkarılamamıĢ bazı bozukluklar olabilir. Bunların ortaya 

çıkarılması ileride tedavi olanaklarının geliĢtirilmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenledir ki 

idiyopatik boy kısalığı tanısı ile izlenmekte olan vakalarımızda, henüz mevcut araĢtırmalarla 

gösterilememiĢ kusurların aranması için tıbbi bir araĢtırma yapmayı planladık. Bu nedenle, 

bu projede, idiyopatik boy kısalığı olan 100 çocukta altta yatan bir kusuru araĢtırmak için 

kan örnekleri alınarak bazı testler uygulanacaktır.  

Projeye katılırsanız çocuğunuzun ayrıntılı öyküsü alınıp, muayenesi yapılacaktır. 

Tartı, boy, baĢ çevresi, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu ölçülecektir. Bu aĢamadan sonra 

kan örnekleri alınacaktır. Bunun için çocuğunuzdan  2 tüpe, toplam en fazla 12 ml kan 

örneği alınacaktır. Kan alınma sırasında iğne batmasını hissetmek dıĢında önemli bir sorun 

olması beklenmemektedir. Alınacak toplam kan örneği kansızlık yaratacak düzeyde 

olmayacaktır. Kan örneklerinizden büyüme faktörleri, onların işlevselliği  ve bu 

faktörlerin genleri üzerine araştırma yapılacaktır. Kan örnekleri yalnızca yukarıda 

belirtilen amaç için kullanılacaktır, başka bir araştırma için kullanılmayacaktır. 
Bu analizi yaptırmayabilirsiniz. Bu durum takip ve tedavinizde olumsuz bir soruna yol 

açmayacaktır. Bu araĢtırma sırasında size ait bilgiler hekimle aranızda gizli kalacaktır; 

araĢtırmada görev alan herkes bu bilgilerin gizliliği konusunda son derece özenli ve dikkatli 

hareket edecektir. AraĢtırma sonuçları eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanılacak ve size ait 

kiĢisel bilgiler ihtimamla korunacaktır.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirsiniz (Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan 

çekileceğinizi önceden bildirmeniz uygun olacaktır). Bu durum takip ve tedavinizde 

olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Bu analizin yürütücüleri tarafından uygun görülmeyen 

vakalar onayınıza bakılmaksızın proje dıĢı bırakabilirler. Bu durum da takip ve tedavinizde 

olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Bu analiz kapsamındaki tetkikler için herhangi bir ücret 

talep edilmeyecektir ya da size bir ödeme yapılmayacaktır.  

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığınızda; herhangi bir saatte, Dr 

Demet TEKCAN , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrin, Çapa, İstanbul 

adresinden, hastane telefonu: 0212 414 20 00 / 33284 ve 31645, cep tel: 0532 410 96 41 

telefonlarından arayabilirsiniz.  

Ailenin iliĢki kuracağı kiĢi (AraĢtırmacı): Dr Demet TEKCAN 

    

                                                                                          Tarih:                                     Ġmza:  
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Katılımcının/Hastanın Anne ve Babasının Beyanı 
Sayın Dr.Demet Tekcan tarafından   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme –Gelişme ve Pediatrik 

Endokrinoloji’de  tıbbi bir araĢtırma yapılacağı belirtilerek  bu araĢtırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra çocuğum böyle bir araĢtırmaya “katılımcı” 

(denek) olarak davet edildi. 

Eğer bu araĢtırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken çocuğuma ve bana 

ait bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaĢılacağına 

inanıyorum. AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel 

bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirim (Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim). Bu durumun takip ve 

tedavimde olumsuz bir durum yaratmayacağı konusunda bana güvence verildi. Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koĢuluyla araĢtırmacı tarafından araĢtırma dıĢı da 

tutulabilirim. Bu durumun da takip ve tedavimde olumsuz bir durum yaratmayacağı 

konusunda bana güvence verildi. 

AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Ġster doğrudan, ister dolaylı olsun araĢtırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığımda; herhangi bir saatte, Dr Demet 

TEKCAN, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrin, Çapa, İstanbul iş adresinden, 

hastane telefonu: 0212 414 20 00 / 33284 ve 31645, cep tel: 0532 410 96 41 

telefonlarından  arayabileceğimi biliyorum.  

Bu araĢtırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmıĢ değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan iliĢkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de 

biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi baĢıma 

belli bir düĢünme süresi sonunda adı geçen bu araĢtırma projesinde çocuğumun “katılımcı” 

(denek) olarak yer alması kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet 

ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. Ġmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana 

verilecektir. 

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz konusu 

klinik araĢtırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum. 

Ailenin iliĢki kuracağı kiĢi (AraĢtırmacı): Dr Demet Tekcan   

                                               

Gönüllünün Adı-Soyadı, Ġmzası, Adresi (varsa telefon no, faks no,...): 

 
Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-Soyadı, Ġmzası, 

Adresi (varsa telefon no, faks no,...) 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının Adı-Soyadı, Ġmzası: 

          Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ 

görevlisinin Adı-soyadı, Ġmzası, Görevi: 
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EK-2: AYDINLATILMIġ ONAM FORMU (KONTROL GRUBU ĠÇĠN) 

 
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI, 

BÜYÜME-GELĠġME ve PEDĠATRĠK ENDOKRĠNOLOJĠ BĠLĠM DALI 

 

ĠDĠYOPATĠK BOY KISALIĞINDA IGF-1, IGFBP-3 DÜZEYLERĠ VE IGF-1 GEN 

POLĠMORFĠZMĠ  KONULU PROJE GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU                                         

( SAĞLAM KATILIMCI FORMU) 

Sayın Anne/Baba 

Boy kısalığı olan çocukların % 60-80 kadarında altta yatan belli bir neden 

bulunamamıĢtır ve bu grup idiyopatik boy kısalığı olarak tanımlanmaktadır. Vücudumuzda, 

büyümemizi sağlayan büyüme hormonu ve büyüme hormonunun tetiklediği bir takım aracı 

proteinler vardır. Büyümenin sağlanmasında rol oynayan mekanizmaların herhangi bir 

aĢamasında henüz ortaya çıkarılamamıĢ bazı bozukluklar olabilir. Bunların ortaya 

çıkarılması ileride tedavi olanaklarının geliĢtirilmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenledir ki 

idiyopatik boy kısalığı tanısı ile izlenmekte olan vakalarımızda, henüz mevcut araĢtırmalarla 

gösterilememiĢ kusurların aranması için tıbbi bir araĢtırma yapmayı planladık. Bu nedenle, 

bu projede, idiyopatik boy kısalığı olan 100 çocukta altta yatan bir kusuru araĢtırmak için 

kan örnekleri alınarak bazı testler uygulanacaktır.  

Projeye katılırsanız çocuğunuzun ayrıntılı öyküsü alınıp, muayenesi yapılacaktır. 

Tartı, boy, baĢ çevresi, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu ölçülecektir. Bu aĢamadan sonra 

kan örnekleri alınacaktır. Bunun için çocuğunuzdan  2 tüpe, toplam en fazla 12 ml kan 

örneği alınacaktır. Kan alınma sırasında iğne batmasını hissetmek dıĢında önemli bir sorun 

olması beklenmemektedir. Alınacak toplam kan örneği kansızlık yaratacak düzeyde 

olmayacaktır. Kan örneklerinizden büyüme faktörleri, onların işlevselliği  ve bu 

faktörlerin genleri üzerine araştırma yapılacaktır. Kan örnekleri yalnızca yukarıda 

belirtilen amaç için kullanılacaktır, başka bir araştırma için kullanılmayacaktır. 

Bu analizi yaptırmayabilirsiniz. Bu durum takip ve tedavinizde olumsuz bir soruna yol 

açmayacaktır. Bu araĢtırma sırasında size ait bilgiler hekimle aranızda gizli kalacaktır; 

araĢtırmada görev alan herkes bu bilgilerin gizliliği konusunda son derece özenli ve dikkatli 

hareket edecektir. AraĢtırma sonuçları eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanılacak ve size ait 

kiĢisel bilgiler ihtimamla korunacaktır.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirsiniz (Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan 

çekileceğinizi önceden bildirmeniz uygun olacaktır). Bu durum takip ve tedavinizde 

olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Bu analizin yürütücüleri tarafından uygun görülmeyen 

vakalar onayınıza bakılmaksızın proje dıĢı bırakabilirler. Bu durum da takip ve tedavinizde 

olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Bu analiz kapsamındaki tetkikler için herhangi bir ücret 

talep edilmeyecektir ya da size bir ödeme yapılmayacaktır.  

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığınızda; herhangi bir saatte, Dr 

Demet TEKCAN , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrin, Çapa, İstanbul 

adresinden, hastane telefonu: 0212 414 20 00 / 33284 ve 31645, cep tel: 0532 410 96 41 

telefonlarından arayabilirsiniz.  

Ailenin iliĢki kuracağı kiĢi (AraĢtırmacı): Dr Demet TEKCAN 

    

 

                                                                                 Tarih:                                     Ġmza:  
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Katılımcının/Hastanın Anne ve Babasının Beyanı 

Sayın Dr.Demet Tekcan tarafından   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme –Gelişme ve Pediatrik 

Endokrinoloji’de  tıbbi bir araĢtırma yapılacağı belirtilerek  bu araĢtırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra çocuğum böyle bir araĢtırmaya “katılımcı” 

(denek) olarak davet edildi. 

Eğer bu araĢtırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken çocuğuma ve bana 

ait bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaĢılacağına 

inanıyorum. AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel 

bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirim (Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim). Bu durumun takip ve 

tedavimde olumsuz bir durum yaratmayacağı konusunda bana güvence verildi. Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koĢuluyla araĢtırmacı tarafından araĢtırma dıĢı da 

tutulabilirim. Bu durumun da takip ve tedavimde olumsuz bir durum yaratmayacağı 

konusunda bana güvence verildi. 

AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Ġster doğrudan, ister dolaylı olsun araĢtırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığımda; herhangi bir saatte, Dr Demet 

TEKCAN, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrin, Çapa, İstanbul iş adresinden, 

hastane telefonu: 0212 414 20 00 / 33284 ve 31645, cep tel: 0532 410 96 41 

telefonlarından  arayabileceğimi biliyorum.  

Bu araĢtırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmıĢ değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan iliĢkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de 

biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi baĢıma 

belli bir düĢünme süresi sonunda adı geçen bu araĢtırma projesinde çocuğumun “katılımcı” 

(denek) olarak yer alması kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet 

ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. Ġmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana 

verilecektir. 

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz konusu 

klinik araĢtırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum. 

Ailenin iliĢki kuracağı kiĢi (AraĢtırmacı): Dr Demet Tekcan                                                 

        Gönüllünün Adı-Soyadı, Ġmzası, Adresi (varsa telefon no, faks no,...): 

 
Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-Soyadı, Ġmzası, 

Adresi (varsa telefon no, faks no,...) 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının Adı-Soyadı, Ġmzası: 

 

          Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ 

görevlisinin Adı-soyadı, Ġmzası, Görevi: 
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EK-3: ĠDĠYOPATĠK BOY KISALIĞI HASTA BĠLGĠ FORMU 

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Tarih: 

Adı-Soyadı:  Akraba evliliği:  

Doğum Tarihi:  Anne adı:  

Cinsiyet:  Baba adı:  

Protokol No:    

Adres: Anne eğitimi: 

Anne mesleği: 

 

Ev Tel:   Baba eğitimi: 

Baba mesleği: 

 

Cep Tel: 

ÖYKÜ 

BaĢvuru nedeni:  

Kısa öykü:  

1. Gebelik haftası: .............(term mi?) 

2. Doğum Ģekli:     ………… 

3. Doğum tartısı:    ........... (SDS……….. ) 

4. Doğum boyu: 

…………...(SDS………) 

5. Doğum BÇ:  

…………..(SDS………...) 

6. Perinatal asfiksi: Yok      Var     

Nöromotor geliĢimi: Normal             Geri   

Okul baĢarısı: 1.yaĢ tartı:  

1. yaĢ boy:           

1. yıl beslenme boz: Yok                    Var     

AS:               SAS:          ek gıda baĢ. süresi:       

Psikolojik sorunu var mı?  

Ek hastalık var mı?  Tedavi aldı mı? 

Anne menarĢ yaĢı:  Baba ergenlik baĢlangıç yaĢı: 

Ailede boy kısalığı:        Var         Yok                     Varsa kimler: 

Ailede kons. büy. geril: Var        Yok        Varsa kimler: 

Ailede ergenlik gecikmesi olan var mı?  Varsa kimler 

Ailede önemli hastalık öyküsü: Yok              Var                                            

FĠZĠK MUAYENE / ĠLK BAġVURU  

Tarih:    Tartı:               kg   SDS  

YaĢ: Boy :               cm  SDS VKĠ:             SDS: 

 BÇ  :                cm  SDS  

Püberte :  

A         P          M/T 

PB/ Mens 

Oturma yüks: OY/boy: 

Kulaç uzunluğu:        SDS: 

Anne boyu: Baba boyu: 
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Turner stig(kız ise) 

Var           Yok  

Hedef boy:        SDS: 

Kemik yaĢı: SDS:         

 Öngörülen Boy:  

ARA KONTROL 

Tarih: Tartı:              kg   SDS  

YaĢ: Boy :              cm  SDS VKĠ:             SDS: 

Püberte :  

A         P          M/T 

PB/ Mens 

BÇ   :              cm  SDS  

Kemik yaĢı: SDS: 

Öngörülen Boy:  

 Yıllık Büyüme Hızı:  

SON KONTROL 

Tarih: Tartı:              kg   SDS  

YaĢ: Boy :              cm  SDS VKĠ:             SDS: 

Püberte :  

A         P          M/T 

PB/ Mens 

BÇ   :              cm  SDS  

Kemik yaĢı: SDS: 

Öngörülen Boy:  

 Nihayi eriĢkin Boy:                                              SDS: 

DOSYADAKĠ LABARATUVAR ( Hasta dosyasından retrospektif kaydedilecek) 

TKS (T:                 ) Hb:          Hct:           RDW:         MCV:       BK:              PLT:       

Biyokimya 

(T:                    ) 

BUN:         Krea:        AST:         ALT:          Alb:           Na:          

K:         Kl:           Kalsiyum:         Fosfor:      AKġ:        Ġnsülin: 

ESR(T:                    )            mm / saat                      mm / 2 saat 

TĠT(T:                    ) pH:           Dansite:           Prot:           Gluk:           Lök:                 Sediment: 

Tam gayta(T:            ) pH:      steatokrit:         sidririm durum:        yağ:        kan:          amip/giardia:      

Tiroid Hormon(T:              )                 sT4:         (             )   TSH:           (               )    T4:            (             ) 

Çölyak tarama 

(T:                    ) 

Antiend. Ig A:                   Ġg G:                       

Antigliadin Ġg A:               Ġg G:      

Doku-trnsglutaminaz: 

Ġnce barsak biyopsisi: Var  (                                      )        Yok  

Karyotip (T:                ) Yok                   Var  (                                 )         

BH Uyarı Testi 

(T:                    ) 

(L-dopa testi)    Zirve BH:                   (……  dk) 

(Klonidin testi)  Zirve BH:                  (…….  dk)           

Tedavi aldı mı? Varsa belirtiniz: 

ĠGF-1             SDS                    IGFBP-3 düz:     SDS                                

    

Polimorfizim: 
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EK-4 : SAĞLAM ÇOCUK BĠLGĠ FORMU 

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Tarih: 

Adı-Soyadı:  Akraba evliliği:  

Doğum Tarihi:  Anne adı:  

Cinsiyet:  Baba adı:  

Protokol No:    

Adres: Anne eğitimi: 

Anne mesleği: 

 

Ev Tel:   Baba eğitimi: 

Baba mesleği: 

 

Cep Tel: 

ÖYKÜ 

BaĢvuru nedeni:  

Kısa öykü:  

1. Gebelik haftası: .............(term mi?) 

2. Doğum Ģekli:     ………… 

3. Doğum tartısı:    ........... (SDS……….. ) 

4. Doğum boyu: 

…………...(SDS………) 

5. Doğum BÇ:  

…………..(SDS………...) 

6. Perinatal asfiksi: Yok      Var     

Nöromotor geliĢimi: Normal             Geri   

Okul baĢarısı:   1. yıl beslenme boz: Yok                    Var     

 

Psikolojik sorunu var mı?  

Ek hastalık var mı?  Tedavi aldı mı? 

Ailede boy kısalığı:        Var         Yok                     Varsa kimler: 

Ailede kons. büy. geril: Var        Yok        Varsa kimler: 

Ailede ergenlik gecikmesi olan var mı?  Varsa kimler 

Ailede önemli hastalık öyküsü: Yok              Var                                            

IGF-1 SDS 

IGFBP-3 SDS 

Polimorfizim 
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