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                                    OLGU 

• 7,5 yaşı da kız hasta 

• Şikayet: Pubik bölgede tüylenme  

• Hikaye: Bili e  herha gi ir rahatsızlığı ol aya  hasta yaklaşık  gü  
önce pubis bölgesinde  farkedilen tüyle e  şikayeti ile polikli iği ize 

aşvurdu. 



• Özgeç iş:  Özellik yok. 
 
 

• Soy-geç iş:  

    A e:  yaşı da, ev ha ı ı, sağ-sağlıklı Kasta o u  

    Ba a:  yaşı da , işçi, sağ-sağlıklı  Sivas  

    A e a a arası da akra alık yok. 
 

 



Antropometrik ölçümler 

       

• Ağırlık  : ,  kg    (> 97persantil)  (1,96 SDS) 

       

• Boy  :  131,5 cm  (93 persantil )  (1,50 SDS) 

 

• BMI   :19,7 kg/m2  (95 persantil) (1,59 SDS) 

 

• Hedef boyu: 156 cm  (50p) 

 

 

       

 



Öyküyü asıl deri leştireli ? 

 



Ne düşü eli e sor alıyız ? 
 

• Me e gelişi i eşlik ediyor u? 

• Vü ut kokusu da değişiklik var ı? 

• Hızlı oy uza ası ? 

• Anne e arş yaşı? 



• Me e gelişi i eşlik ediyor u? 

-Şiş a  ir ço uk olduğu içi  ailesi, ço uğu  e eleri deki üyü eyi 
kilosu a ağla ış ve e dişele e iş. 
• Vü ut kokusu da değişiklik var ı? 

-Son bir-iki aylık dö e de erişki  ter kokusu u  geliştiği  öğre ildi. 
• Hızlı üyü e? 

-So   aylık dö e de oyu u  uzadığı söyle di. 
• Anne e arş yaşı? Ailede erke  puberte öyküsü? 

-  yaş. 



FİZİK MUAYENE 

• Puberte muayenesi: B2-2 P:2-2 A:1-1 (Tanner evre-2) 

• Genital muayene: Dış genital normal, female. 

 

- Diğer siste  uaye eleri de özellik yok. 



ÖN TANI? 

 



Ayırı ı ta ı 

• Puberte prekoks (Erken puberte) 

• Late onset KAH Geç aşla gıçlı non-klasik KAH) 



LABORATUAR 

• FSH:2.51 ıU/ml                                         TSH: 3.09 Mıu/ml 

• LH: 0.32 IU/L                                                      sT3: 4.26 pg/ml 

• E2<10 pg/ml                                                      sT4: 1.00 ng/dl 

• 17 OHP: 0.53 mg/ml 

 



Görüntüleme 

• Ke ik yaşı:  yaş ile uyu lu  Takvi  yaşı: .  yaş  KY/TY: .  

• Pelvik USG: Uterus oyutları * *  , myometrium homojen. 

Sağ over oyutları: * *   

Sol over oyutları: * *  . Parankimde patoloji izlenmedi. 

Bilateral surrenal lojunda patolojik eko, solid-kistik kitle lezyon 
sapta a ıştır. pre-pubertal dönemle uyumlu) 



 

156 cm 

Boy: 131,5cm (93 persentil) 

Kilo: 34kg (97 persentil) 

BMI: 19,7 (95 persentil) 

Hedef Boy: 156cm (50p)  

Puberte: Tanner Evre 2 

     (Ax 1, Pb2, Br 2/2) 

Kemik yaşı: 9 yaş, 6 aylık 



Klinik izlem  

• Erken puberte düşü üle  olguya LHRH testi uygula dı. 

FSH LH E2 

0.dk 2,63 Mıu/ml <0,2 IU/L 27 pg/ml 

40.dk 15,67 2,62 IU/L 11 pg/ml 



Klinik izlem  

• LHRH testinde pre-pubertal ya ıt alı a  hasta, erke e kay ış 
puberte (gri bölge) kabul edilip, puberte progresyonunun izlenmesi 
a a ı ile yakı  izle e alı dı. 

 

• -  aylık aralıklarla uaye e 

  -  aylık aralıklarla ke ik yaşı izle i yapıl ası a karar verildi. 



                                PUBERTE 

• İki il i siyet karakterleri i  geliştiği, i sel olgu laş a ve üre e 
yete eği i  kaza ıldığı ço uklukta  erişki liğe geçiş dö e idir. 
• Pubertal dönemde, birincil (gonad ve genital yapılar  ve iki il e e 

gelişi i, pubik kılla a, ses değişikliği  i siyet özellikleri elirgi leşir 
ve gelişir. 
• Pubertenin or al aşla a yaşı erkeklerde -  yaş, kızlarda -  yaş 

aralığı dadır. 
• Pubertal gelişi  süre i ortala a ,  yıl , -  yıl  sür ektedir. 
• Kızlarda pubertal ulgular erkeklere göre iki yıl daha erke  aşlar. 



Pubertenin Başla a Za a ı ı Etkileye  
Faktörler 

• Pubertal gelişi , hipotalamo-hipofizer gonadal eksenin aktivasyon 
kaza ası ile aşlar. 
• Pubertenin aşla ası daki ireysel farklılıkları  te el kay ağı ı 

çevresel ve ge etik faktörler oluştur aktadır. 
• Kar aşık ve koordi eli nöroendokrin mekanizmalar 

hipotalamushipofiz-gonad ekse i i  aktivasyo u u ve olgu laş ası ı 
sağlar. Bu ekse i  ta  olgu laş ası ile irlikte, gonadotropin 
salgılatı ı hor o  GnRH) pulsatil olarak salgıla aya aşlar. 



Pubertenin Evrelendirilmesi 
 

• Pubertal gelişi i değerle dir ede, Tanner-Marshall tarafı da  
geliştirile  ta ı layı ı sta dartlar kulla ıl aktadır.  
 

 

• Ta er’e göre evre 1 prepubertal olarak nitelendirilirken,                  
evre 5 pubertenin son evresidir. 



Kızlarda Pubertenin Gelişi  Basa akları 

• Kızlarda, pubertal gelişi i  ilk ulgusu e e gelişi idir. Başla gıç 
aşa ası da e e gelişi i asi etrik ola ilir. 
• Sağlıklı kızlarda e e gelişi i i  Evre  ve pubik kılla a ı  ortala a 

aşla a yaşı sırasıyla , ±1,10 ve 11,69± ,  yıldır. 
• Kızlarda i sel olgu laş a ı  e  dra atik ulgusu menstrüasyondur ve 

12,2- ,  yıl arası da aşla aktadır. 
• Me e gelişi i ortala a -  yılda, ge ellikle de  yaş ivarı da 

ta a la aktadır. 
• Türk toplumu için, puberte aşla a yaşı kızlarda , ± ,  yıl, pubik 

kılla a yaşı , ± ,  yıl, aksiller kılla a yaşı , ± ,  yıl olarak 
sapta ıştır. Me arş yaşı ortala ası da , ± ,  yıl olarak sapta ıştır. 



Kızlarda Pubertenin Gelişi  Basa akları 

• Pubertal dö e de arta  i siyet hor o ları ı  etkisi ile üyü e 
hızla aktadır. 
• Kızlarda zirve üyü e hızı da artış pubertenin erken evresinde 

(ortalama 11-  yaşları da , Tanner sı ıfla ası a göre Evre - ’de ve 
e arşta  ir yıl ö esi de gözle ektedir. Bu süreç ortala a -  yıl 

sür ektedir ki, u süreçte Evre  uza a hızları ortala a ,  
cm/yıl’dır.  
• Kız ço ukları da puberte döneminde ortalama 27,5-   oy artışı 

gözlenir. Me arş so rası oy uza ası azalır ve ortala a oy kaza ı  
’dir.  

• Kızlarda ke ik yaşı  yaşa ulaştığı da üyü e %  ta a la ıştır. 



Kızlarda Ta er’e göre e e gelişi  evreleri 



Kızlarda Ta er’e göre pubik kılla a gelişi  
evreleri 



Kızlarda pubertal gelişi  asa akları 



Sağlıklı Erkeklerde Pubertal Gelişi  Basa akları 
 

• Erkekte, pubertenin ilk ulgusu testisi  uzu  çapı ı  ≥ ,   ya da 
testis ha i i  ≥  l ulaş asıdır. Pubertenin aşla gıç aşa ası da 
testis büyümesi asimetrik olabilir. 

•  Testis oyutları ı değerle dir ede e  yaygı  kulla ıla  yö te  
Prader orşido etresidir. 
 



Erkeklerde Pubertal Gelişi  Basa akları 

• Erkeklerde testis volü ü deki artış ortala a , - ,  yaş aralığı da, 
ortala a  yaş ivarı da aşla aktadır.  
• Pubik kılla a ise testis ha i deki artışta  ortala a -24 ay sonra, 

pe is gergi  oyu daki artış ise -18 ay sonra gözlenmektedir. 

• Aksiller kılla a pubertenin ortaları da gözle ir.  
• Bu süreç ortala a ,  yıl sür ektedir. 



Erkeklerde Pubertal Gelişi  Basa akları 

• Türk erkek ço ukları da ortala a puberte aşla a yaşı , ± ,  yıl, 
pubik kılla a yaşı , ± ,  yıl, aksiller kılla a yaşı , ± ,  yıl 
olarak sapta ırke , puberte süresi 4,9± ,  yıl olarak sapta ıştır. 
• Pe is oyu, pe isi  uzatılarak dorsal kısı da  rijid bir cetvel 

yardı ıyla ölçül esi ile değerle dirilir. 
• Penis gergin boyu prepubertal dönemde ortalama 6,2 cm iken 

erişki de ortala a ,  ’e ulaşır. 



Erkeklerde Pubertal Gelişi  Basa akları 

• Erkeklerde pubertal büyüme hamlesi 13-  yaşları arası da, Ta er’e 
göre Evre III-V’de gözle ir. Bu dö e de yıllık ortala a oy kaza ı ,  

/yıldır. 
• Pubertal büyüme hamlesi sürecinde 28-   oy kaza ı 

sağla aktadır. 
• Erkeklerde üyü e ha lesi kızlara göre  yıl daha geç olur ve  

yaşı a kadar deva  eder. 
• Ke ik yaşı erkeklerde  yaşa ulaştığı da üyü e %  

ta a la ıştır. 



Erkekte pubertal gelişi  evreleri 



Erkeklerde Ta er’e göre pubertal gelişi  
evreleri 



Erkekte pubertal gelişi  evreleri 



Erkekte pubik kılla a evresi 



Sonuç ve Özet 

    1. Pubertal ulguları  erkeklerde  yaş, kızlarda ise  yaşı da  so ra 
aşla ası or al olarak ka ul edil ektedir. Bu yaşta  ö e aşla ası erke  

puberte olarak değerle diril elidir. 
    2. Pubertenin ilk ulgusu, kızlarda e e gelişi i, erkeklerde testis 
volümünün prader orşiodo etresi ile > L çık asıdır. 
    . Erkek ve kız olgularda puberte gelişi  evreleri Ta er’e göre 
değerle diril ektedir. 
    . Kızlarda zirve üyü e hızı e e gelişi i Evre - ’de, erkeklerde testis 
volümleri 10-  l Evre  ulaştığı da gözle ektedir. 
    . Erkeklerde  yaş, kızlarda  yaş doldurul ası a rağ e  pubertenin 

aşla a ası ge ik iş puberte olarak değerle diril elidir. 



Erken Puberte (puberte prekoks) 

• Kızlarda  yaşı da  ö e e e gelişi i i  aşla ası >evre  veya ,  
yaşı da  ö e e arş gözlenmesi,  

• Erkeklerde ise Prader orşido etresi e göre testis ha i i   yaşı da  ö e 
≥  l çık ası olarak ta ı la ır. 
• So  yıllarda pubertal ulgular kızlarda  yaşı da , erkeklerde  yaşı da  

ö e aşla ışsa erke  puberte; kızlarda -  yaş arası da, erkeklerde . -
.  yaş arası da aşla ışsa erke e kay ış puberte (gri bolge) olarak 

adla dırıl aktadır. 
• İ sida s: Çocukluk döneminde oldukça nadir görülen bir patoloji olup, 

ge el popülasyo da görül e sıklığı : - ’dir.  
• Kızlarda, erkeklere göre daha sıktır / -23/1). 



Erken Puberte (puberte prekoks) 

• Etyolojik Nedenler: Erkek olgularda orga ik patoloji sapta a olasılığı 
kız olgulara göre daha yüksektir. Ge el olarak kız olguları  % ’ü, 
erkek olguları  % ’ı idiyopatiktir. 

• Sa tral si ir siste i de e  sık sapta a  lezyo  hipotalamik 
hamartomdur ve sıklıkla asemptomatiktirler.  

• Hamartomlu olgularda erken puberte sıklıkla  yaşı da  ö e ulgu 
verir ve tuber cinerium ölgesi de lokalizedir. Ko trastlı godolonium) 
görüntlemede kontrast tutmazlar.  

• Erken puberte, santral (SEP) ve periferik (PEP) erken puberte olarak iki 
aşlıkta değerle dirile ilir.  



Erken Puberte 
Puberte prekoks (PP) 

• Gerçek (Santral) PP =Gonadotropin ağı lı 
• Fizyolojik Hipotalamus Hipofiz Gonad aksı ı  erke  aktivasyo u 
• Gonadlarda puberte evresi ile uyumlu büyüme 
• E  sık kızlarda, idiopatik santral PP 
• Progresif hızlı ilerleye  /nonprogresif yavaş ilerleye  sa tral PP 
  

• Periferik Yala ı PP  = Gonadotropin ağı sız 
• Hipotalamus hipofiz aksı devre dışı  
• Adrenal, over, testis veya aşka ir ede le sex steroidlerinde  
• Gonadlarda puberte evresi ile uyu lu değil 
• E  sık ede  Konjenital adrenal hiperplazi   

 

• Normal Varyant Puberte 
• Prematür telarş 
• Prematür pubarş 

 



Santral erken puberte içi  ta ısal kriterler 



La oratuvar ve ta ısal yö te ler 

• Erke  pu erte ta ısı içi  i siyet steroidleri östroje , testosteron), LH 
ve FSH azal ta ısal tetkikler olarak ö elikli olarak iste elidir.  
• Şüpheli olgularda ta ıyı doğrula ak içi  GnRH (gonadotropin uyarı ı 

hor o  testi ile uyarıl ış FSH ve LH düzeyleri e akıl alıdır. 
• Puberte gelişi i e ede  ola ak iki il ede leri  ekarte edil esi 

a a ıyla, tiroit fo ksiyo  testleri e, pu arşı olanlara konjenital 
adrenal hiperplazinin ekarte edil esi a a ıyla sa ah erke  saatte -
OH progesteron düzeyi e akıl alıdır. 



SEP ta ısı da la oratuvar olarak ta ısal 
yaklaşı  



Pubertede Kemik Yaşı Değişi i 

• Kemik yaşı fizyolojik maturasyonun bir 
gostergesidir. 

• Puberte ile birlikte yeni ke ikleş e merkezleri 
(epifizler) olgu laşır, ve metafizle irleşerek füzyo  
olur.  

• El-bilek grafisinde sesamoid kemik görulduğu de 
yetişki  boyunun yaklaşık % ’u a ulaşıl aktadır. 

• Yetişki  final boy yorumu kemik yaşı a ve yıllık 
uzama hızı a gore yapılır. 

 

 

 

 

 

KY değerle diril esi de 
•Greulich-Pyle atlası  
•Tanner-Whitehouse atlası 
 



• Pelvik USG: 

 - SEP ta ısı içi  pelvik ve abdominal USG ile over, uterus ve adrenal 
ezi  oyutları ı  değerle diril esi olası patolojiler adre al tü ör, 

over tümörü, over kist v.s  açısı da  ö e lidir. 
- Uterus uzu  ekse  çapı ı  >   ve uterus volümünün >1,8 mL 
ol ası ı  duyarlılık ve özgü lüğü ü  SEP ta ısı da %  olduğu 
bildirilirken, over volü leri içi  ise > ,  l değeri  alı ası ı  SEP 
ta ısı içi  özgü lüğü  % , duyarlılığı  %  olduğu ildiril iştir. 

 



Santral erken puberte için GnRH analog tedavi 
e dikasyo ları 



Tedavideki temel amaçlar 

   1. Pubertal gelişi i  askıla ası 
   . İki il i siyet özellikleri i  durdurul ası ve gerile esi i  sağla ası 
   3. Erken e arşı  ve seksüel aktivitenin önlenmesi 

   . İskelet maturasyonunun geciktirilmesi 

   5. Epifizlerin kapa ası ı  ge iktiril esi ile fi al ihai  oyu  koru ası 
   6. Psikososyal ve davra ışsal pro le leri  ö ü e geçil esi 
   7. Biliniyorsa altta yatan nedenin tedavi edilmesi 

   8. Psikososyal iyilik duru u u  sağla ası 



GnRH Analog Tedavisi 

• SEP te el tedavisi orga ik patoloji dışı da farmokolojik tedavidir. Organik 
patolojilerde de te el tedavi ede e yö elik yapıl alıdır.  

• Tedavi kararı, kli ik ulgulara, kli ik izle e, görü tüle e ve ke ik yaşı, pelvik 
ultraso ografi  la oratuvar so uçları a göre veril elidir. 

• SEP tedavisinde pubertenin durdurul ası a a ıyla GnRH a aloğları 
kulla ıl aktadır ilt altı, intranazal sprey, kas içi). Günlük veya depo olarak 
uygula dığı içi  seru da sa it ko sa trasyo  oluşturarak, hipofiz ölgesi de 
GnRH tedavisi e ir süre so ra duyarsızlık hipofizer GnRH reseptörlerinde 
downregülasyon  geliştir ektedir.  

• Hipofizer FSH ve LH salı ı ı askıla aktadır.  
• Medikal tedavide e  sık kulla ıla  GnRH a alogları triptorelin ve leuprolid 

asetattır. Düze li kulla ak etki lik açısı da  ö e lidir. Bu ları , uzu  etkili 
depo for ları ilt-altı tedavisi e göre daha etki dir ve hasta uyu u ede i ile 
daha çok tercih edilmektedir. 



Tedavi ile beklenen olumlu etkiler 

• GnRH analog tedavisi ile hipofiz-gonad ekse i üzeri deki askılayı ı 
etki ilk 6 ay içinde gözlenmektedir.  

• Bu tedavi ile östradiol ve testosteron düzeyleri prepubertal seviyeye 
inmekte, pubertal gelişi  ulguları dur akta veya gerile ekte, 

üyü e hızı ı  te posu ve ke ik maturasyon hızı yavaşla aktadır. 



Tedavi i  so la dırıl ası 

• Tedavi i  so la dırıl a za a ı tartış alıdır. Kli ik para etreler, 
ke ik yaşı, takvi  yaşı ve hedef oya ulaş a pota siyeli tedavi 
so la dırıl ası da ö e li kriterlerdir.  
• Nihai oy kaza ı ı ı  e  iyi olduğu so la dır a kriteri olarak takvi  

yaşı ı  kızlarda  yıla, ke ik yaşı ı  - ,  yıla ulaş asıdır.  
• Erkek SEP olguları da ise ke ik yaşı ı   ulaş ası tedavi kesil esi 

için bir kriterdir. 



Tedavi so rası izle  

• Tedavinin kesilmesi ile hipotalamo-hipofizer ekse  kısa sürede 
normale dönmektedir. 

• Tedavi i  so la ası da  irkaç ay so ra GnRH testine pubertal 
düzeylerde LH ya ıtı alı aktadır. GnRH analog tedavisi kesildikten 
sonra GnRH testine pubertal ya ıt alı aya kadar  ay aralarla GnRH 
testi i  yapıl ası ö eril ektedir.  
• Tedavi kesildikten ortalama 12-  ay so ra kız olgularda sıklıkla 

e arş gözlenmektedir. 



Sonuç ve Özet 

   . Kızlarda  yaşı da  ö e iki il i siyet özellikleri i  elir esi, 
erkeklerde  yaşı da  ö e testis volü ü ü  >  l aş ası erke  
puberte olarak ta ı la aktadır. 
   2. Erkeklerde SEP’i  e  sık ede i orga ik ir patoloji ike , kızlarda 

ede  sıklıkla idiyopatiktir. 

   3. Tedavi etyolojik ede e göre yapıl alıdır. 
   4. İdiyopatik nedenli olgularda temel tedavi GnRH analog tedavisidir. 

   . Bu tedavi kızlarda ke ik yaşı - ,  yaşa, erkeklerde ke ik yaşı  
yaşa ulaştığı da kesil ektedir. 



• Kaynaklar :  

 -TÜRKIYE MİLLİ PEDİATRI DERNEGI ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI VE 
DİYABET DERNEGİ ORTAK KILAVUZU Aralık  

-TEMEL ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ 


