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öykü 

• Yedi ay ö e diyet yap aya aşlaya  hasta özellikle 
kar o hidrat içere  gıdaları ye ekte  kaçı aya 
ça ala ış.  

• Son 2-  aydır diyeti i katılaştıra  hasta ö e ek ek 
ye eyi kes iş; so rası da ise ye e iktarları ı 
giderek azalt ış. 

 

• Ailesi e vü udu u kalı  ulduğu da  yakı aya ve 
daha i e görü eye ça ala aya aşla ış. 
 

• Kus aları ol a ış. 
 

 



• Okul aşarısı iyi ola  hasta ı  özellikle so   aydır içe 
kapa ıklığı ev ut uş. 
 

• Ailesi ve arkadaşlarıyla daha az ko uş aya aşla ış. 
 

• So   ayda yaklaşık  kilo kay ı ol uş.  
• Dört aydır adet mensturasyon ka a ası ol uyor. 

 

• Hareketleri, ko uş ası yavaşla ış.  
 



özgeç iş 

• Gebelik süresince düzenli takiplerine giden annenin 
ge elik süresi e akı tı, ka a a vb öyküsü ol a ış. 
A o ali sapta a ış. 
 

• Miadı da G P Y A   yaş a ede  C/S ile  gra  
olarak doğ uş. 
 

• Doğu  so rası fototerapi öyküsü ev ut. 
 

• Yoğu  akı  öyküsü yok. 
 

• Alerji öyküsü yok. Bili e  ek hastalık yok. 



Soygeç iş 

• A e:  yaş, SS 

• Ba a:  yaş, SS 

 

• A e a a arası da akra alık ev ut değil. 
 

• .ço uk: hasta ız 

 

• A e i  erkek kardeşi de DM ev ut 



Fiziki inceleme 

• Ateş:  C, a ız: /dk, KB:110/70 mmHg 

• Ge el duru  iyi . Bili ç açık. Nörolojik uaye e doğal. Cilt kuruluğu ev ut 

• Göz te ası az. Çevreye ilgisi azal ış. İçi e kapa ık. 

• Orofarenks doğal. Ak iğer sesleri doğal, ral yok ronküs yok 

• S1+,S2+, ek ses yok, üfürüm yok 

• Batı  rahat; hassasiyet, defans yok. Hepatosplenomegali yok. 

• Tüm vücutta özellikle yüz,karı  ve gluteal ölgede yağ dokusu azal ış.  

• Tanner evre: 5 

Tartı: 5 kg (< p/ -2,57 SDS) 

Boy: 160 cm (56p/ 0,15 SDS) 

BMI: 13,7 kg/m2 (<5p, -3,47 SDS) 

Boya göre ideal ağırlık: 5 ,5 kg 



Laboratuvar 

• Açlık ka  glikozu:   

• Kreatinin:0,9 

• AST: 21 

• ALT: 10 

• LDH: 336 

• ALP:65 

• Total protein: 7,29 

• Albumin: 5,08 

• D. Na: 136,6 

• K: 5,07 

• D.Ca: 10,2 

• Mg: 2,4 

• P: 3,67 

• Ürik asit: 6,34 

 

• CRP: 0,02 

• Sedimentasyon: 3 
 

• WBC: 5,507 x 103μL 

• Neu: 2,697 x 103μL 

• Lym: 2,386 x 103μL 

• Hgb: 14 g/dl 

• Hct: 39 

• Plt: 175,6 x 103μL 

 

• TİT; 
• pH: 6,5 

• Dansite:1014 

• Kan (–) 

• Lökosit (–) 

• Glukoz (–) 

•  protein (–) 

• Keton: (+) 

• Nitrit: (–) 

 

 



Patolojk Bulgular 

• Kilo kay ı 
• Oral alı  kısıtlılığı 
• İçe kapa ıklık 

• İşlevlerde yavaşla a 

 



Ö  ta ılar ? 



 

• Yeme ozukluğu, yeme davra ışı ı  ozul ası ve 
bedeb biçim ya da ağırlığı ı  zihinsel aşırı 
değerle dir esiyle belirgindir. 

 

• Yeme alışka lıkları ya da kilo kontrolüne yönelik 
davra ışlarda belirgin bir sorun vardır.  

BESLENME VE YEME BOZUKLUĞU 



• Beslenme ve yeme ozuklukları ı  temel özelliği uygunsuz 
yeme davra ışı olup obezite ve astı da  sonra en sık görülen 
üçüncü kronik hastalık 

 

• Genel toplumun yaklaşık %  unda bir yeme ozukluğu 
mevcuttur.  

 

• Yeme ozukluğu olan hastaları % 'ı kadı  ol ası a 
rağ e , erkeklerde ta ı konan yeme ozukluğu i sida sı 
art aktadır.  
 

 



• Yeme ozuklukları ı  etiyolojisi tam olarak bilinmemekle 
birlikte birden fazla etmeninin olduğu düşü ül ektedir. 
 

• Psikososyal çevre ve vücut şekli hakkı da toplumsal 
idealizasyonlar önemli faktörlerdir. 

 

• Ebeveynlik biçimi, yeme ozuklukları ı  temel nedeni olarak 
bilinmektedir.  

 

• Ebeveynlik biçimi, aile içi stres ve ebeveyn uyuş azlığı yeme 
ozukluğu için risk etkeni olan kaygı ve kişilik özelliklerine 

katkıda bulunabilir. 



• Başarıya ve dışsal ödüllere verilen önem aşırı 
yüksek beklentilere neden olabilir. 

 

 

• Çocuklar daha sonra kontrol edebilecekleri şeylerle 
aşarılı olmaya çalışa ilirler: Ne yemek yemelerini 

ve neye benzediklerini düzenleyebilirler. 



DSM - V 

Besle e ve Ye e Bozuklukları 
•Pika  

•Ru i asyo  Bozukluğu 

•Kaçı ga  / kısıtlı yiye ek alı ı ozukluğu 

•Anoreksiya nervoza 

•Kısıtlayı ı tip 

•Tıkı a /çıkara  tip 

 

•Bulimiya nervoza 

 

 

•Tıkı ır ası a yeme ozukluğu 

•Ta ı la ış Diğere Bir Beslenme ve Yeme Bozukluğu 

•Ta ı la a ış Beslenme ve Yeme Bozukluğu 



• Genel olarak 12-18 yaşları arası da aşlaya  
ve kilo alma korkusu yüzünden bilinçli aşırı 
zayıf kalma ça aları ile giden bir bozukluktur 

 

• Genelde diyet yapma davra ışı ile aşlar.  
 

• En tipik özellik zayıflığı a karşı  hasta kendini 
şiş a  ya da şiş a laya ak gibi hissederek 
yemekten kaçı asıdır. 
 

• Hastalar genellikle okul aşarısı yüksek,    
mükemmeliyetçi gençlerdir. 

ANOREKSİYA NERVOZA  



• Erişki lerde yaşa  boyu prevela sı ….. %  – % 2 

 

• Ergenlerde  prevelans …… % .  - % 0.7 

 

• Olguları   yaklaşık % si orta - geç ergenlikte ortaya çıkar   
( 14- yaş) 

 

• Kötü prognoz : Ergenlik öncesi ve erken ergenlik döneminde 

aşlaya  A.N   > orta – geç ergenlikte gelişe  A.N 

 

EPİDEMİYOLOJİ 



• Kadı  / Erkek :  kat daha sık 

 

• So   yılda  A.N sıklığı ı  arttığı ; sıklığı  daha çok ço uk ve 
erge  grupta olduğu gösteril iş. 

 

• Jimnastik, dans ( özellikle bale), mankenlik – 
modellik gibi zayıf bedene sahip ol a ı  önemli 
olduğu meslek grupları da daha sık görülür 

EPİDEMİYOLOJİ 



• A.N hastaları  kişilik özelliklerinde mükemmeliyetçilik ve 
yetersizlik hissi belirgindir 

 

• A.N lu hastalarda psikoseksüel işlevlerle ilgili zorluklar da 
görülmektedir 

 

• Anoreksik hastaları  aile dinamiklerinde yüksek oranda 
koruyucu anne-baba tutu ları, aşırı ağı lı çocuklardan, 
aile içindeki sı ırları  ya lış çizilmesinden söz edilmekte 



• PSİKODİNAMİK – PSİKOLOJİK ETMENLER 

 

• BİYOLOJİK ETKENLER 

• GENETİK VE AİLESEL ETKENLER : 
• Kalıtı sal geçişi destekleyen yeterince veri çalış ası 

bulunmamakta 

    

ETİYOLOJİ 



• NÖROKİMYASAL ETKENLER: 
• A.N da hipotalamik işlev ozukluğu nörotransmiter 

maddelerle desteklenmektedir 

• Yeme ozukluğu da serotonin sistemi üzerinde 
özellikle çalışıl ış. AN li hastalarda BOSt a serotonin 
yıkı  ürünü 5-OHIAA düşük ulu uş. 

ETİYOLOJİ 



• ENDOKRİN ETKENLER: 
• En dikkat çekici endokrin değişiklik GNRH  

 

 

                             amenore 

            (zayıflamadan önce/zayıflamadan sonra) 

ETİYOLOJİ 



• AN hastaları da hipotala us-hipofiz-böbrek üstü bezi  ekseni 
fazla çalışır 

 

• Kortizol          kar o hidrat dışı glikoz yapı ı  
 

 

  çökkü lük, u altı              ka  glukoz düzeyi : N 

• Kortizol yüksekliği, hipogo adiz  etkisiyle 

 

 

Ke ik yoğu luğu azalır = osteope i 

ETİYOLOJİ 



• Hipotalamus-hipofiz-tiroid ezi ekse i de aşırı kilo 
kay ı a ağlı hasta ötiroid se dro u gelişir   T  
azalır, rT  artar  

ETİYOLOJİ 



• PSİKOSOSYAL ETKENLER 

• A.N lu olguları  yarısı da eşlik eden en az bir 
psikiyatrik bozukluk olduğu ildiril iş 

• En sık :  
• Duygudurum ozuklukları        ( %60 Majör depresif bozukluk ) 
• Kaygı ozuklukları                       ( Ayrılık kaygısı ve Sosyal kaygı)       
• Obsesif kompulsif bozukluk  
• Madde kötüye kulla ı                 (Amfetamin, kokain,nikotin) 

ETİYOLOJİ 



• A.N lu olguları  e  sık ölü  ede i i tihardır 

• İ tihara ağlı ölü , ge el toplu a göre  kat fazla 

• Çıkart a alt tipi, art ış depresif elirtiler ve uza ış 
hastalık süresi i tihar içi  risk et e leridir 

• Ölü  riski VKİ ile değil, hastalığı  süresi ile ilişkilidir 
( Hastalığı  süresi uzadıkça tı i ko plikasyo  ve ölü  riski artar ) 



• A.N lu olguları  yaklaşık  ¼  de kişilik ozukluğu 
ta ıları ı karşılar ( en sık OKKB) 
• Bu ta ı ı  varlığı da daha şiddetli A.N ile ilişkili olduğu 

gösteril iş 

 

• Obsesif, mükemmeliyetçi ve yarış a ı özellikleri 
olan aileler, otizm spektrum ozukluğu olan 
ailelerde daha sık görülür 



• Yeme alışka lıkları daki değişiklikler (kala alıkta yemek 
yememe, sofraya oturmama, özellikle kh ve yağ içeren 
yiyecekleri tümden kesme), 

 

• Bu kaçı a davra ışları ı  ya ı sıra;  
         yiyeceklere aşırı ilgisi 

         aşkaları için yemek hazırla a 

         yemek tarifleri toplama davra ışları  
 

• Bedensel yapıda geliş e geriliği,  
 

• Kızlarda primer/sekonder amenore 

KLİNİK ÖZELLİKLER 



• Çocuk ve ergenlerde tartı kay ı yerine beklenen tartı 
artışı ı  ol a ası ya da normal gelişi  eğrisi i 
koruyamama  
• Her ne kadar düşük beden ağırlığı a sahip olsa da tartı 

almaktan ya da şiş a la akta  aşırı korkarlar 
• Şiş a la akla ilgili korkuları ı belirtmeyen olgular tartı 

alı ı ı engelleyen davra ışları devam ettirirler 
 

• Beden ağırlığı ya da biçimi algıla ada belirgin bozulma 
• Buna yönelik; sık sık aynaya bakmak, tartıl ak, ölçüm 

yapmak 
 

• Hareketlilikte artış  

KLİNİK ÖZELLİKLER 



• Kısıtlaya ı tip : Diyet yaparak, ye e iktarı ı 
azaltarak ve /veya aşırı egzersiz yaparak ol uştur. 
So   ay içi de tekrarlaya  ye e atakları veya 
kus a,laksatif kulla ı ı v . ol a ıştır. 
 

• Tıkı ır ası a ye e / Çıkar a tipi : Kısıtla ış reji  
ile irlikte so  üç ay içi de tekrarlaya  aşırı ye e—
piş a lık—çıkar a davra ışları ev uttur. Nadir 
görüle  alt tip. Olguları  % -  si Buli iya 

ervoza ya dö er 

ANOREKSİYA NERVOZA 



• 1- Gereksinimlere göre enerji alı ı ı kısıtla a      (Kişi i  yaşı, 
cinsiyeti, gelişi sel olarak izlediği yol ve beden sağlığı 

ağla ı da belirgin bir biçimde düşük bir vücut ağırlığı ı  
ol asıyla sonuçlanan) 
 

• 2- Kilo almaktan ya da şiş a la akta  çok korkma ya da 
belirgin bir biçimde düşük vücut ağırlığı da ol ası a karşı  
kilo al ayı güçleştire  sürekli davra ışlarda bulunma. 

 

• 3- Kişi i  vücut ağırlığı ı ya da biçimini asıl algıladığıyla 
ilgili bir bozukluk vardır, kişi, kendini değerle dirirke  vücut 
ağırlığı ve biçimine yersiz bir önem yükler ya da o sıradaki 
düşük vücut ağırlığı ı  önemini hiçbir zaman kavrayamaz. 



• Ciddiyet durumu: 

 

• Hafif: BMI ≥  kg /  

• Orta: BMI 16-16.99 kg / m2 

• Şiddetli: BMI 15-15,99 kg / m2 

• Aşırı: BMI <15 kg / m2 



BELİRTİLER PATOFİZYOLOJİ 

Amenore Hipotala ik disfo ks., al ütrisyo , düşük yağ iktarı 

Aritmi  Elektrolit ozkl., kalp yet zliği, düzeltil iş QT uza ası 

Bradikardi  Kalp kası zayıflığı, arit i ile so uçla a  a i ölü  

Saç dökül esi ve tır ak 
kırıl ası 

Malnütrisyon  

Hiperkeratoz Malnütrisyon, vitamin ve mineral eksiklikleri 

Hipotansiyon  Malnütrisyon, dehidratasyon 

Hipotermi  Ter oregülatör disfo ks.,hipoglise i,azal ış yağ kitlesi 

Lanugo  Azal ış yağ kitlesi ve hipoter iye seko der 

Belirgi  kilo kay ı Aç kalarak ve kalori kısıtla ası 

Ge ç yaşta osteoporoz Malnutrisyon 



• Hasta ı  tartıl ası da  önce, hidrasyon durumu, pH 
düzeyi, keton seviyesi ve böbrek hasarı ulguları için 
dansitesinin değerle diril esi için idrar ör eği 
alı alıdır. 
 

•  Ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, kan ası ı ve vücut 
sı aklığı kaydedilmelidir. 

 

• Hastalar ekstra giysiler giyebilir veya ağırlıkları ı 
abartmak için ağır nesneleri gizleyebilirler, sadece iç 
ça aşırı ve hastane kıyafetleri giyilerek tartıl alıdırlar.  



• Kardiyovasküler sistem ve periferik dolaşı  

     – Bradikardi, düzensiz zayıf a ız, ortostatik 
hipotansiyon, akrosiyanoz  
 

•  Merkezi sinir sistemi 

     – Bilişsel bozulma, depresyon, irritabilite, periferik 
nöropati 
 

•  Endokrin ve metabolik sistem  

    – Hipotermi, birincil/ikincil amenore, fertilite 
soru ları 

KOMPLİKASYONLAR 



• Gastrointestinal sistem 

   – Kusma, karı  ağrısı, şişki lik, ka ızlık  
   – Yemeklerden sonra karı da şişiki lik, barsak seslerinde anormallik, 

kusanlarda parotid hiperplazisi  
 

• Cilt  

   – Lanugo, kserozis, karotenoderma, akne  
 

• Kas-iskelet sistemi  

    – Kas atrofisi, iskelet gelişi i i  dur ası  
    –  Osteoporoz  
    – Solunum kas atrofisi 
•  
•Biyokimyasal Değerler  
     - Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, hipokalsemi, 

hipopotasemi, hipoglisemi, ALT - AST artışı 



• Kilo kay ı ı açıklaya ak diğer tı i hastalıklar 

   (Addison hast, panhipopituitarism, Çölyak hast, 
lenfoma, metabolik hastalıklar) 

 

• Bulimiya nervoza          normal/normal üstü kilo  

   AN           düşük kilo  

 

• Diğer ruhsal bozukluklar  

   (şizofre ide garip yeme davra ışları --- sa rılar  

    depresyonda beden algısı da bozukluk yok) 

AYIRICI TANI 



• Hastalık genellikle ergenlik döneminde aşlar ve yıllar a sürer. 

  

• Hastalık boyunca iyileş e, yineleme dönemleri vardır. 
 

• Anoreksiya ervoza'lı hastaları  yaklaşık  
• % 50 si tam remisyon 
• % 30'u kıs i remisyon 
•  % 20'si kronik hasta  
  

• Kötü prognoz; eş ta ı ulu ası (DDB, MDB, madde kull.)  

                           işlevsellik düzeyinin zayıf ol ası 
                           hastalık süresinin uza ası 

TEDAVİ 



• İki temel amaç   1) beslenme ozukluğu u düzeltmek, 

                               2) bozuk yeme ve çıkar a davra ışları ı 
düzeltmek  

 

• İlk yapıla ak iş hasta ı  şiş a la aya yol aç aya ağı a i a dığı 
bir rejimi birlikte uygulamak için hastayla a laş a yap aktır 

 

• Hasta ı  yediği miktardan çok günde aldığı kilo önemlidir. Belirli 
aralıklarla tartıl alı ve ne kadar kilo aldığı ya da verdiği hastaya 
söylenmelidir.  

 

• Çoklu vitamin ve mineral desteği verilir, elektrolit takibi yapılır. 

TEDAVİ 



• Ayakta  tedavi ilk ter ih ol alı 
 

• Yatış E dikasyo u ( Amerikan Pediatri Akademisi ) 
• İdeal ağırlığı ı  %  ya da tedaviye rağ e  deva  ede  tartı kay ı 
• Yemeyi reddetme 

• Bede  yağ iktarı < %  

• Kalp atı  hızı <  atı / dakika  gü  içi , <  atı /dakika  ge e  

• Sistolik ka  ası ı ı  < /Hg 

• Ortostotik değişi ler  a ız >  atı /dk ya da ka  ası ı >   /Hg 

• Vü ut ısısı < .  C 

• Aritmi  



• PSİKOFARMAKOLOJİ 
• O ayla ış ilaç tedavisi bulunmamakta 

• Son yapıla  çalış alarda antipsikotiklerin etkisinin 
ol adığı elirtil iş 

• Antidepresan ilaçlar?     fluoksetin   

• Antipsikotik ilaçlar?       olanzapin   

TEDAVİ 



• Yeniden beslenme sendromu malnütrisyonlu 
hastaları  ye ide  esle esi sırası da 
karşılaşıla ile ek ölü ül ir ko plikasyo dur.  
 

• Karbonhidrat alı ı aşladığı da insülinerjik sistem 
aktifleşir ve P, K ve Mg hü re içi e girer. 
 

• Kar o hidrat eta oliz ası da ir kofaktör olan 
tiamin, kar o hidrat eta oliz ası ı  
hızla asıyla kolay a yetersiz hale gele ilir. 
 





Klinik izlem 

• Hasta ı  aşvurusu da oral alı ı:  saat içi de 
yaklaşık   su . 
 

• Ka  şekeri  g/dl, keto u ise .  idi. 
 

• %5 dekstroz %0,9 NaCl ile hidrate edilen hasta 220 kcal 
a a da aldıkta  so ra keto  ,  ye geriledi. 

 

• Gü lük kalori ihtiya ı  kcal olan hasta mama ile 
esle eye aşla dı. 

 

 



• B1, fosfor , K replas a ları yapıla  hasta ı  
esle esi kade eli olarak artırıldı. 

 

• Hasta ço uk ruh sağlığı ve hastalıkları tarafı da  da 
değerle dirildi. 
 

• Eş za a lı major depresif ozukluk MDB  ta ısı da 
alan hastaya fluoksetin tedavisi aşla dı. 
 

 



• İzle de içe kapa ıklığı ve utsuzluğu kıs e  
gerileye  hasta ı  esle e so rası keto  
pozitifliği, elektrolit de gesizliği ol adı. 
 

• Diyetisye  ko trolü de katı gıdaya geçiş 
hedefleniyor. 

 

• / 5/ 8 tartı: ,  kg 



• Di lediği iz içi  teşekkürler  


