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Elinizdeki kitapçık ‘’Turner 
Sendromu Çalışma Grubu’’ 
bilim adamları tarafından, siz-
ler için hazırlanmıştır. Turner 
Sendromu toplumda  sık gö-
rülen ve birçok sistemi ilgilen-
diren rahatsızlıklar oluşturan 
ancak, her zaman erken tanı 
alamayan bir hastalıktır. Öyle 
ki, bazı hastalarımız okudukları 
makaleler sonucu, bizim ço-
cuğumuzda Turner Sendromu 
belirtileri mevcut diyerek kli-
niklere başvurabilmektedirler. 
En önemli bulgusu boy kısalığı 
ve ergenliğe girememe olan 
Turner Sendromu erken tanı 
aldığında tedavi edilebilmekte 
ve görülebilecek rahatsızlıklara 
karşı önlem alınabilmektedir.

Genetik bir hastalık olan Tur-
ner Sendromu’nda kızlarda 
mevcut olması gereken iki adet 
X kromozomundan biri hata-
lıdır veya yoktur. Bu hastalar 
tedavi edilmezlerse 140 cm 
civarında bir boya ulaşırlar ve 
ergenlik belirtilerinin oluşama-
ması nedeniyle halk arasında 
kısırlık olarak tabir edilen 
infertilite ile karşı karşıya gele-
bilirler. Ayrıca kalp, kulak-bu-
run-boğaz, kan sistemi, böbrek 
gibi birçok organlarda bu hasta-
lıktan olumsuz etkilenebilir. 

Hastalıkların tanı alması so-
nucu tedavinin başarılı olması, 
hasta ve aile ile uyumun sağlan-
ması ile oluşur. Bunun için de 
hastanın ve ailesinin hastalık 
hakkında doğru bilgilere sahip 
olması ve gerekli tedaviyi uygu-
layıp gerekli zamanda takiplere 
gelmesi ve tetkikleri yaptırması  
gerekir. İşte elinizdeki bu kitap-
çık aileleri doğru bilgilendirme 
amacı ile kaleme alınmıştır. Her 
biri konusunda uzman olan ho-
calarımıza emekleri için teşek-
kür ediyor, Turner Sendromu 
ile mücadelede sizlere yolunuz 
açık olsun diyorum.

Prof.Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ 
Turner Sendromu  
Çalışma Grubu Başkanı

30.6.2016

Sevgili aileler,

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 5



TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER SENDROMU

TURNER SENDROMU Aileler için Bilgilendirme Rehberi6



TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER SENDROMU
Aileler için Bilgilendirme Rehberi

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU

GİRİŞ

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 7



Bu rehber, Çocuk Endokrino-
lojisi ve Diyabet Derneği’nin 
görevlendirdiği Turner Sendro-
mu Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanmıştır. Konularında 
uzman hekimlerimizin en son 
gelişmeleri göz önüne alarak 
Turner Sendromu hakkında 
ailelerin bilgilendirilmesi ama-
cı ile tıbbi dilden kaçınılarak 
anlaşılır bir kitap olarak sunul-
muştur.

Turner Sendromu (TS); kız 
çocuklarında TS’ye özgü fizik-
sel bulgular ile beraber genetik 
haritada bir X kromozumunun 
tam veya kısmi olarak eksikliği 
olarak tanımlanmaktadır. Canlı 
doğan 2500 kız çocuktan birin-
de görülme sıklığı vardır. Sık 
görülen bir hastalık olmasına 

rağmen bulguların zaman içe-
risinde ortaya çıkması veya her 
TS’li çocukta farklı klinik bul-
guların olması nedeni ile tanı 
almada zorluklar ile karşılaşıl-
maktadır.  İleri yaşlarda tespit 
edilen TS’li çocukların tedavile-
ri de daha güç olmaktadır. 

Çoğu TS’li kız çocuklarında 
fiziksel sorunlar, sosyal ileti- 
şim problemleri ve öğrenme 
güçlükleri olsa da TS’li çocuklar 
genel olarak sağlıklıdırlar.  Er-
ken tanı sonrasında uygulanan 
doğru bir tedavi ve psikolojik 
destek ile yaşıtlarına benzer 
bir görünüm ve davranış ser-
gileyebilirler. Zamanla ortaya 
çıkan klinik sorunların erken 
tespiti ve TS’ye özgü sorunların 
zamanında tedavisi için aile-

Rehber nasıl 
kullanılmalıdır?
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lerin bilgilendirilmesi çok 
önemlidir. TS’de hormonal 
bozuklukların olmasından 
dolayı dünyada bu hasta-
lar Çocuk Endokrinolojisi 
(Pediatrik Endokrinoloji) 
uzmanları tarafından takip 
ve tedavi edilmektedir. Bu 
nedenle bu hastalık hakkın-
da bilgi sahibi olabilmeniz 
için Çocuk Endokrinolojisi 
uzman doktorunuz ile be-
raber elinizdeki bu eğitici 
rehber size fayda sağla-
yacaktır. Bizim önerimiz 

çocuğunuz TS tanısı aldı ise 
elinizdeki bu rehberi ince-
leyiniz ve takip-tedavi ko-
nusundaki merak ettiğiniz 
sorularınızı bulunduğunuz 
şehirdeki Çocuk Endokri-
nolojisi uzmanına sorunuz. 

Ayrıca rehberin sonunda 
TS dernekleri, sosyal med-
ya paylaşım grupları ve 
uluslararası aile birlikleri 
sitelerini inceleyiniz ve yeni 
gelişmeleri takip ediniz.

Turner Sendromu canlı doğan 2500 kız 
çocuktan birinde görülmektedir.

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 9



Turner Sendromu (TS); genetik 
haritada bir X kromozumunun 
tam veya kısmi olarak eksikliği 
olan kız çocuklarında TS’ye 
özgü fiziksel bulguların bazı 
yaşlarda ortaya çıkması olarak 
tanımlanmaktadır. TS, kız 
çocuklarında olmaktadır ve 
oldukça sık görülen bir hasta-
lıktır. TS, canlı doğan 2500 kız 
çocuğunun birinde görülmekte-
dir (görülme sıklığı 1/2500). 

TS’nin bazı kızlarda neden 
oluştuğu bilinmemektedir. 
Ancak bilinen şudur ki TS an-
ne-baba arasında akrabalık, ırk, 
gebelikte beslenme, annenin 
yaşı gibi nedenlere bağlı değil-
dir. Dünyanın her yerinde, her 
bölgede belli bir sıklıkla görül-
mektedir.

TS dünyada ilk defa 1938 yılın-
da Dr.Henry Turner tarafından 
boy kısalığı ve ergenlik bulgu-
ları olmayan kız çocuklarında 
tanımlanmıştır. Bu tarihten 
itibaren bu isim ile anılmak-
tadır. Yumurtalık yetmezliği 
(over yetmezliği) ile TS farklı 
hastalıklardır. TS’de yumurtalık 
yetmezliği çeşitli derecelerde 
olabilir ve TS’ye özgü farklı so-
runlar da eşlik edebilir (Örne-
ğin yüzde ben artışı, boyunda 

katlantı, boy kısalığı, kollarda 
eğrilik gibi).

1959 yılında ise Dr.C.E. Ford 
tarafından TS’nin genetik bir 
hastalık olduğu anlaşılmıştır. 
Genetik yapımızda bulunan 
cinsiyeti belirleyen kromozom-
lardaki (XX kız, XY erkek) X 
kromozomonun eksik olması 
sonucunda (kız çocuklarında 
bir X kromozomunun tam 
veya kısmi eksikliği ile) TS’nin 
ortaya çıktığı gösterilmiştir. 
Ancak bir kısım TS olgularında 
X kromozomunun bir tanesinin 
tamamının kaybolmadığı ve 
bir kısmının korunduğu görül-
müştür. Bu hastaların klinik 
durumlarının daha hafif olduğu  
(Mozaik Turner sendromu gibi) 
görülmektedir. 

Dünyada tanı tekniklerinin ge-
lişmesi ile damardan alınan kan 
örneğinde genetik analiz yapı-
labilmektedir. Kan örneğindeki 
hücrelerin özel bir mikroskop 
altında incelenerek ortaya 
genetik harita ile tanı konula-
bilmektedir. Bu tekniğe “Kar-
yotiplendirme” adı verilmek-
tedir. Tanı tekniklerinin hızlı 
gelişmesi ile anne karnında bile 
tespit edilebilen TS olgularının 
sayısı da artmaktadır. Ancak 

Turner Sendromu 
nedir?
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gebelik sırasında amniyo-
sentez (gebelik suyundan 
örnek alınıp incelenmesi 
işlemi) ile yapılan genetik 
incelemede TS tanısı alan 
olgularda, gebeliği son-
landırma kararı açısından 
ailelere ayrıntılı bilgi veril-
melidir. Bazı vakalarda tanı 
alsa bile (45X/46XY sap-
tanan olgular gibi) klinik 
sorunları erken dönemde 
kestirmek zordur. Hekim 
ve genetik uzmanları tara-
fından erken tanı alan TS 
olgularının klinik gidişi, 
ileride ortaya çıkabilecek 
sorunları ve yaşam kalitesi-

ne etkisi ile tedavideki son 
gelişmeler hakkında aileler 
bilgilendirilmelidir. 

Ancak TS klinik bulguları 
hastaya göre çok değiş-
kenlik  göstermektedir. 
Özellikle boy kısalığı, 
yumurtalık yetmezliği ve 
bunların tedavi yöntemle-
ri üzerinde ayrıntılı bilgi 
verilmesi önemlidir. TS’li 
olguların çoğunun zeka dü-
zeylerinin normal olduğu 
ancak öğrenme zorlukları 
gösterebilecekleri vurgulan-
malıdır. Yetişkin kadınlarda 
yapılan bir çalışmada TS’li 

olguların normal yaşama 
adaptasyonda sıkıntı çek-
tikleri en önemli konunun 
infertilite (kısırlık) olduğu 
saptanmıştır. 

TS, kız çocukları arasında 
en sık görülen genetik 
hastalıktır. Tedavi ile kız 
çocukları mutlu ve üretken 
bir yaşama sahip olmak-
tadır. Zaman ilerledikçe 
gelişen tıp teknikleri ile bu 
tedavi süreçlerinin daha 
iyi imkanlara kavuşacağına 
inanıyoruz.

TS’de yumurtalık yetmezliği çeşitli derecelerde olabilir ve TS’ye 
özgü farklı sorunlar da eşlik edebilir (Örneğin yüzde ben artışı, 
boyunda katlantı, boy kısalığı, kollarda eğrilik gibi).
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TS’yi anlamak için genetik 
yapımızın nasıl oluştuğunu 
anlamak gerekir. Normalde her 
hücremizin çekirdeğinde bulu-
nan kromozom bir çift şeklinde 
(23+23) bulunmaktadır. Genle-
rin birleşmesi ile kromozomlar 
meydana gelir. İnsanlardaki 
üreme hücrelerindeki (erkekte 
sperm, kadında yumurtalık) 
kromozom sayısı 23’tür. Anne-
den ve babadan kromozomla-
rın toplamıyla 23 çift yani 46 
kromozom olması gerekir. Bu 
çift kromozomlar anne ve ba-
badan gelen genlerin birleşmesi 
ile oluşmaktadır. Bu genlerin 
birleşmesi ile organlarımızın 
yapısı oluşmakta, büyüme-ge-
lişme ve saç-gözlerimizin rengi 
gibi vücudun yapısal özellikleri 
de belirlenmektedir. Yapımız 
ve organlarımız da cinsiyet 

kromozomlarımızın (erkek için 
46,XY, kız için 46,XX) özellikle-
rine göre değişmektedir. 

Her hücremizin çekirdeğinde 
yerleşen 46 kromozomların içe-
risinde cinsiyet kromozomları 
yani “X” ve “Y” kromozomları 
da bulunmaktadır. Anne-baba-
dan gelen birer kromozomun 
birleşmesi ile kız cinsiyet için 
“XX”, erkek cinsiyet oluşumu 
için ise “XY” olması gerekir. 
Eğer 46,XX oluşmuşsa vücudu 
kız yapısında olmakta, üre-
me organları (yumurtalıklar) 
tam gelişmekte ve kadınlık 
hormonu (östrojen) salgılaya-
bilmektedir. Ancak TS’de bir 
X kromozomu eksik (45, XO) 
olmasından dolayı doğuştan 
itibaren yumurtalık gelişme-
mektedir ve bu kişiler kadınlık 
hormonlarını üretemezler. 
Böylelikle TS’li çocuk, ergenlik 
dönemine geldiği zaman meme 
gelişimi olmaz ve yumurtalık-
lar gelişmediğinden de adet 
(menstruasyon) görmez. X 
kromozomonun eksikliği farklı 
derecelerde olabilir. Örneğin 
Mozaik TS olgularında kendili-
ğinden meme gelişimi olabilir 
veya adet görülebilir. Buna rağ-
men kadınlık hormonu üretimi 
yetersizdir.

Turner Sendromu 
nasıl oluşur?
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Kromozom 
eksikliği nedir?
Cinsiyet kromozomları içeri-
sinde hangi cinsiyet oluşmuşsa 
(kız veya erkek) onun gelişimi-
ne özgü (kadınlık hormonu için 
yumurtalık gelişimi, boy uza-
ması için genler) bazı uyarıcı 
genler bulunmaktadır. Fakat TS 
kızların %50’sinde bu kromo-
zomlardan bir X eksik olur. Bu 
duruma genetik açıdan Klasik 
TS yani 45,XO denilir. TS vaka-
larının %30’unda ise tüm vücut 
hücrelerinden bazılarında X 
kromozomlarından biri eksik 
(yani 45,XO) olur iken bazıları 
da tam olarak  (yani 46, XX) 
kalıtılır. Buna “Mozaik TS” 
denilir yani 45,XO/46,XX ola-
rak belirtilir. Klinik bulguları ve 
hastalığın şiddeti daha hafiftir. 
Klinik bulguların daha hafif 
olmasından dolayı bu hastala-
rın erken dönemde tanı alması 
güçtür, ileri yaşlarda ancak tanı 
alabilirler.

Bazı TS’de ise her iki X kro-
mozomu mevcuttur ama bir 
X kromozomunun yapısında 
bazı anormallikler olmaktadır. 
Kromozom incelemelerindeki 
tekniklerin ilerlemesi ile bir-
likte X kromozomu eksiklikleri 
ile vücuttaki yapısal ilişki daha 
net olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yüzük şeklinde X kromozomu 

veya Xq izokromozom yapısı 
olan kız çocuklarında genellikle 
klasik TS görünümü vardır 
ve bu olguların klasik 45,X 
kromozom yapısına sahip ol-
gulardan klinik olarak ayrımı 
güçtür. X kromozomun kısa 
kollarından bir parçası kayıp 
ise karyotip 46,XXp2 olarak 
adlandırılır. Eğer uzun kol ka-
yıp ise bu durum 46,XXq2 dir. 
Eğer yüzük (ring) kromozom 
(r) tespit edilirse karyotiplen-
dirme 46,X,r(X) olarak gösteril-
mektedir. Bazı vakalarda yüzük 
kromozom oldukça küçüktür. 
Bu vakaların kliniği 45,XO 
vakalarına göre daha ağırdır. 
Daha küçük olan yüzük kromo-
zomlarda büyük olanlara göre 
daha az gen çalışmakta veya 
bazı genlerde yeterince çalışma 
olmadığından dolayı daha 
küçük olan yüzük 
kromozomlar daha 
ağır kliniğe neden 
olmaktadır.

TS’de boy kısalığına 
yol açan genler X kro-
mozomunun kısa kolundadır 
(SHOX geni). X kromozomu 
kısa kolu (SHOX genini de içe-
ren) kaybı olan (Xp-) olgularda 
genellikle boy kısalığı ve TS’nin 
diğer iskelet anormallikleri 
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bulunurken, bu olgular yu-
murtalık yetmezliği yönün-
den düşük risk taşırlar ve 
genellikle Xp22.3 eksikliği 
(delesyonu) yoksa TS tanısı 
almazlar. X kromozomu 
uzun kol distal delesyonu 
bulunan olgular ise adet 
yokluğu (amenore) dışında 
kısa boy ve diğer TS klinik 
özelliklerine sahip değiller-
dir. Diğer klinik bulgularla 
(lenfödem, yele boyun, do-
ğuştan kalp hastalığı) gen 
ilişkisi şu ana kadar tespit 
edilememiştir.

TS’nin tabloda görüldüğü 
gibi başka nadir formları/
tipleri de bulunmaktadır. 
Yukarıda anlatılan tipler 
%98’ini oluşturmaktadır. 
Çok nadir formlarda da 
benzer klinik olmaktadır. 
Ancak ayrı ayrı değerlendir-
mek gerekebilir. Bu konuda 
Çocuk Endokrinolojisi 
Uzmanı ayrıntılı bilgi vere-
cektir.

Nadiren bazı TS’li kızlarda, 
erkeklerde olması gereken 
Y kromozomu da geçebilir. 
Y kromozomu kadınlarda 
bulunmaz. Eğer bir kızda Y 
kromozomu da mevcutsa 
(örneğin 45,XO/46,XY) ileri 
yaşlarda yumurtalık kanseri 
gelişme olasılığı yüksektir. 
TS’li bir kızda Y kromozo-

mu tespit edildiği taktirde 
artık vaziyetteki (disgenetik 
gonad) yumurtalar ileride 
oluşabilecek yumurtalık 
kanseri açısından erken 
dönemde alınmalıdır.

Y kromozomu 
kadınlarda 
bulunmaz. Eğer 
bir kızda Y 
kromozomu da 
mevcutsa (örneğin 
45,XO/46,XY) ileri 
yaşlarda yumurtalık 
kanseri gelişme 
olasılığı yüksektir. 

Turner sendromunda sık görülen genetik anormallikler
Karyotiplendirme Görülme Sıklığı (%)

45,XO (Klasik Turner Sendromu) 54,6

46,X,i(Xq) 16,6

45,X/46,XX 12,6

46,X,r(X) 5,3

45,X/46,XY 4,9

46,XXq2 2,4

46,XXp2 1,9

45,X/47,XXX 1,4

46,X,t(X;15) 0,5
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Hangi çocukta Turner Sendromu’ndan şüphenilmelidir?
Bir kız çocukta boy kısalığı mevcut ise ve beraberinde aşağıdaki bulgular da eşlik ediyor ise 
Turner Sendromu açısından genetik analiz yapılmalıdır.

En az bir bulgu eşlik ediyor ise

 Ergenlik gecikmesi 

 Boyunda yelelenme

 El ve ayaklarda şişlik (ödem)

 Ana atardamarda (aort) koarktasyon (damarın dar olması)

En az iki bulgu eşlik ediyor ise

 Tırnak gelişiminde bozukluk

 Damağın yüksek olması

 Yüzük parmağın kısalığı

 Şaşılık

46,XY erkek karyotip sonucu

45,XO klasik Turner sendromu karyotip sonucu

46,XX kız karyotip sonucu

Diğer bir örnek
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Turner sendromunun kesin tanısı karyo-
tip tetkiki (kromozom analizi) ile konur. 
Gebelik öncesi veya doğumdan sonraki 
dönemde çocukta  Turner sendromunu dü-
şündürecek bulguların varlığında mutlaka 
karyotip tetkiki dediğimiz kromozom yapı-
sı ve sayısının saptandığı bir kan tetkiğinin 
yapılması gerekir.

Karyotip tetkiki yapılmadan kesinlikle 
Turner sendromu tanısı konulamaz.

Karyotip tetkikinde genelde 30 hücre sayı-
larak bu hücrelerdeki kromozom sayısı ve 
yapısı incelenir. Cinsiyet kromozomu adı 
verilen ve normalde kız çocuğunda 2 adet 
(XX) olması gereken X kromozomu eğer 
yalnızca 1 adet saptanmışsa (45X0), veya 2 
adet X saptanmış ancak 2. X kromozomu-
nun yapısında bozukluk (46 XXp gibi) varsa 
Turner sendromu tanısı konur.

Bazen sayılan kan hücrelerinin bir kısmı 2 
X kromozomu, diğer hücrelerin ise tek X 
kromozomu içerdiği (45/46XX gibi) sapta-
nabilir. Bu duruma mozaik Turner sendro-
mu denir.

Eğer bebekte veya çocukta Turner sendro-
munu düşündüren bulgular var ancak, kar-
yotip tetkiki normal saptanmış ise böyle 
durumlarda başka dokularda (cilt biyopsisi) 
kromozom sayısı ve yapısı incelenmelidir.

Karyotip tetkiki mozaik Turner sendromu 
(45X/46XX) şeklinde ise mutlaka FISH 

yöntemi adı verilen tetkik ile Y kromozomu 
olup olmadığı bakılmalıdır. Eğer Turner 
sendromu tanısı alan çocuk Y kromozomu 
taşıyorsa, bu çocukların doğuştan yetersiz 
gelişmiş yumurtalıklarında ileri yıllarda 
tümör gelişme riski vardır. Bu riski ortadan 
kaldırmak için ergenlik döneminde yumur-
talıklarının alınması gerekebilir.

Turner sendromu
nasıl tanı alır?

Turner sendromunu 
düşündürecek bulguların 
varlığında mutlaka karyotip 
tetkiki dediğimiz kromozom 
yapısı ve sayısının 
saptandığı bir kan tetkiki 
yapılması gerekir.

Karyotip tetkiki yapılmadan 
kesinlikle Turner sendromu 
tanısı konulamaz.
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Doğum öncesi
nasıl tanı alır?

Gebelik döneminde ultrasonografi ile ta-
kip edilen bebekte aşağıdaki bulguların 
saptanması durumunda Turner sendromu 
olabileceği şüphesi ile mutlaka anneye am-
niosentez veya koriyon villüs biyopsisi adı 
verilen tetkikler yapılarak kromozom sayısı 
ve yapısı (karyotip tetkiki) incelenmelidir. 
Bu incelemeye Prenatal tanı denir.

Gebelik döneminde bebekte Turner 
sendromu olabileceğini düşündüren 
bulgular

• Ense kıvrım kalınlığında artış

• Kistik higroma (ensede sıvı dolu kesecik)

• Kalbin gelişimsel kusurları (Aort koark-
tasyonu, biküspit aort kapağı)

• Böbrek gelişim kusurları (Atnalı böbrek)

• Büyüme kısıtlılığı

• Annede gebelik suyunun az olması (oli-
gohidroamniyos) veya  fazla olması (poli-
hidroamniyos)

• Annede 3’lü veya 4’lü tarama testinin 
bozuk olması

Unutulmaması gereken; doğum öncesi 
karyotip tetkiki Turner sendromu tanısı 
koymak için yeterli değildir. Karyotip tetki-
ki Turner sendromu ile uyumlu çıkan be-
beklerin mutlaka doğum sonrası karyotip 
tetkiki yeniden yapılmalıdır. 
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Doğum sonrasındaki 
bulguları nelerdir?
Yenidoğan döneminde olabilecek bulgular aşağıdadır.

• Düşük doğum ağırlığı (doğum ağırlığı 
2500 gramın altında olabilir)

• El ve ayak sırtında şişlik 
(’’lenfödem’’ olarak adlandırılır)

• Kısa- yele boyun ve/veya ensede saç 
çizgisinin düşük olması

• Küçük ve geri yerleşimli çene

• Belirgin kulak yapısı

• Tırnak gelişiminde yetersizlik ve kare 
tırnak yapısı

• Doğumsal kalp hastalığı (en sık biküspit 
aort kapağı ve aort koarktasyonu) 

• Doğumsal böbrek hastalığı 
(en sık atnalı böbrek)

• Doğumsal kalça çıkığı  
(normalden daha fazla görülür)
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Çocukluk çağındaki 
bulguları nelerdir?

 Büyüme geriliği 

 El ve ayak sırtında şişlik (1-2 yaşına 
kadar sürebilir)

 Ense saç çizgisinde düşüklük

 Kısa ve yele boyun

 Belirgin kulak, küçük ve geri yerleşimli 
çene

 Yüksek damak

 Şaşılık

 Göğüs kafesinin geniş olması

 Meme başlarının ayrık ve/veya çökük 
olması

 El veya ayak parmaklarında 
(özellikle 4. parmakta) kısalık

 Aort koarktasyonu/biküspit aort kapağı  

 Atnalı böbrek

 Ben (nevüs) sayısında artış

 Sık idrar yolu iltihabı geçirme

 Sık orta kulak iltihabı geçirme 

 İşitme kaybı 

 Kulağa tüp takılması veya bademcik 
ameliyatı olması (sık geçirilen orta kulak 
enfeksiyonu veya  işitme kaybı nedeniy-
le)

 Yetersiz boy uzaması 

SÜT ÇOCUKLUĞU döneminde olabilecek bulgular;
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ÇOCUKLUK DÖNEMİ 
olabilecek bulgular;

 Süt çocukluğu dönemindeki bulgular 
dışında

 Boy kısalığı (dikkati çeken en önemli 
bulgu)

 Diş yapısının bozuk olması/ üst üste bi-
nen dişler (küçük çene ve yüksek damak 
nedeniyle dişlerin yerleşimi bozuk olur)

 İşitme kaybı 
(sinirsel ve iletim tip sağırlık)

 Göz kapaklarında düşüklük

 Görme bozukluğu / şaşılık 

 Kamburluk (kifoz) veya omurgada yana 
eğilme (skolyoz)

 El ve/veya ayak parmaklarında kısalık

 Ön kolun yan tarafa doğru daha geniş 
açılabilmesi (kubitus valgus )

 Tırnakların yetersiz gelişmiş olması 

 Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme

 Otoimmun hastalıklara yatkınlık (tiroi-
dit, çölyak hastalığı gibi)

 Konuşma bozukluğu 

 Öğrenme güçlüğü/ okul başarısında 
azalma (dikkat eksikliği olabilir)
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 Belirgin boy kısalığı 

 Ergenliğin başlamaması (meme gelişimi yok veya yetersiz) 

 Adet görmeme (Amenore) veya adetten erken kesilme 

 Kemik yoğunluğunda yetersizlik (Osteopeni/ osteoporoz)

 Kırık riski ve kırık sıklığında artış

 Dikkat eksikliği  - öğrenme bozukluğu

Ergenlik dönemindeki 
bulguları nelerdir?
Çocukluk döneminde belirtilen bulguların yanı sıra 
en önemli bulgular
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Ergenlik döneminde en dikkat çekici bulgular

ERGENLİK GECİKMESİ 
Eğer bir kız çocuğunda meme büyümesi 13 
yaşına kadar olmaz ise bu duruma ergen-
lik gecikmesi (puberte tarda) adı verilir. 
Turner sendromu olan çocuklarda ergenlik 
bulguları zamanında oluşmaz. Özellikle 
45X0 kromozom yapısına sahip çocukların 
büyük kısmında meme gelişimi ve adet 
görme olmaz, ancak kıllanma olabilir. Kro-
mozom yapısı mozaik olan (45X0/46XX) 
Turner sendromlu kız çocuklarında ise 
ergenlik bulguları zamanında başlayabilir. 
Bu kız çocuklarında meme büyümesi ve 
gelişimi tam olabilir, hatta bu kızlar adet 
bile görebilir. Ancak adet görme genç yaşta 
biter ve erken ovariyel yetersizlik olarak ad-
landırılan sorun oluşur. Bu nedenle ergen-
liğe girmiş bile olsa Turner sendromu tanısı 
alan genç kızların yakından izlenmesi ve 
hormon incelemelerinin belli aralıklarla 
yapılması gerekir

BOY KISALIĞI
Turner sendromunda boy kısalığı özellikle 
2 yaşından sonra belirgin olmaya başlar.  
Boy uzamasında yetersizlikle birlikte boy 
kısalığı da belirginleşmeye başlayan ço-
cukların erken dönemde tanı alması ve 
büyüme hormonu tedavisi başlanması 
erişkin dönemde ağır boy kısalığı geliş-
mesini önler. Büyüme hormonu tedavisi 
başlanmayan çocuklarda erişkin dönemde 
boy normalden 20 cm kısa kalır. Tedavi 
almayan çocuklarda ortalama erişkin boy 
143-145 cm dir.

 BOY KISALIĞI

 ERGENLİK BULGULARININ GELİŞMEMESİ dir.
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 Ağır boy kısalığı  (erken tanı almamış 
ve büyüme hormonu tedavisi başlan-
mamış ise) 

 Kısırlık (infertilite)

 Kemik mineral yoğunluğunda azalma 
(osteoporoz) ve kırık riskinde artış 

 Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

 Kalp hastalığı

 Kan yağlarında bozukluk (dislipidemi)

 Tip 2 şeker hastalığı

 Şişmanlık

Yetişkin dönemdeki 
bulguları nelerdir?
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Üreme İşlevinde Yetersizlik 
(Kısırlık)
Turner sendromu tanılı çoğu kadında üreme 
işlevi yetersizdir. Turner sendromu tanılı kız 
çocuklarında rahim ve yumurtalıklar olmasına 
karşın, yumurtalıkların gelişimi yetersiz olduğu 
için hormon üretimi yoktur. Bu nedenle meme 
büyümesi ve gelişimi olmaz. Rahmin (uterus) 
büyümesi ve rahim içi örtünün (endometri-
yum) kalınlaşması olmadığından bu çocukların 
çoğu adet görmez. Yumurtalıklarda sağlıklı bir 
yumurtlama olması da nadirdir. Bu nedenle 
üreme işlevinde yetersizlik gelişir.

Mozaik tip kromozom yapısına sahip bazı Tur-
ner sendromlu kadınlarda ise adet görme ve  
yumurtlama olabildiği için yardımcı üreme 
teknikleri kullanılmadan bu kadınların 
bazıları hamile kalabilmektedir. Ancak 
bu hamileliklerin çok azının normal 
doğumla sonuçlanabildiği, çoğu 
gebeliğin düşükle sonlandığı 
bilinmektedir. Hamile kalmak 
isteyen Turner sendromu tanılı  
kadınlar üreme sağlığı konu-
sunda deneyimli bir  kadın 
doğum uzmanının kontrolü 
altında olmalıdır. 

Turner sendromu tanılı 
kadın hamilelik öncesi do-
ğumsal kalp hastalığı açı-
sından (biküspit aort kapağı 
ve özellikle aort koartasyonu) 
mutlaka değerlendirilmelidir. 
Çocuk sahibi olmak isteyen Turner sendromu 
tanılı kadınlar ’’Üreme Sağlığı’’ konusunda 
deneyimli merkezlere başvurmalı ve yardım 
almalıdır.
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Turner Sendromlu 
Hastalarda Büyüme
TS kızlarda tipik olarak doğumda hafif bir 
büyüme geriliği ve süt çocukluğu dönemin-
de ise yavaş bir büyüme hızı görülmektedir. 
Büyüme hızında yavaşlama çocukluk çağı 
boyunca devam ettiği ve ergenlik dönemin-
deki büyüme atağını göstermedikleri bilin-
mektedir. Yaklaşık yarısı 1.5 yaş civarında 
normal kızlara göre büyüme eğrisinin altı-
na iner iken (%3) %75 ise 3.5 yaş civarında 
%3 çizgisinin altında kalmaktadır. Ancak 
çoğu zaman büyüme geriliği ergenlik döne-
minde dikkati çekmektedir. Mozaik TS ol-

gularında ise %3 büyüme çizgisinin  altında 
kalması daha geç yaşlarda olmaktadır.

Tanı aldıktan sonra TS kızlar, TS için özel 
hazırlanmış büyüme eğrilerine göre takip 
edilmelidir (Bkz. Tablolar). Büyüme eğri-
lerinin kullanımı doktorunuz tarafından 
sizlere anlatılacaktır. 

Tedavi almayan TS kızlar, 15 yaş civarında 
9.5 yaşa uygun bir boy uzunluğundadır. 
Kemik olgunlaşmasındaki gecikme nedeni 
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ile büyüme 20 yaş civarına kadar devam 
etmektedir fakat buna rağmen TS kızlar 
erişkin final boydan yaklaşık 20 cm kısa 
kalmaktadır.

TS kızlarda görülen iskelet yapısı oran-
tısız bir boy kısalığına neden olarak da 
büyümeyi etkilemektedir. Geniş bir vücut, 
büyük el ve ayaklar dikkati çekmektedir. 
Eksik olan X kromozomu üzerinde olan 
SHOX geninin de bulunmaması ile dizde, 

dirsekte ve bilekte  büyüme bozukluklarına 
ve sonucunda ise kol ve bacak açılarında 
bozulma ve yüzük parmağı kısalığı gibi 
birçok iskelet değişikliği görülebilmektedir. 
Ayrıca yüksek damak ve küçük çene gibi 
yüz gelişiminde yapısal bozukluklar da 
eşlik etmektedir. TS kızlarda ayrıca kalça 
çıkıklığı, skolyoz ve kifoz gibi iskelet bo-
zukluklarının görülme riski normal kızlara 
göre artmıştır. 

TS kızlarda tipik olarak doğumda hafif bir büyüme geriliği ve süt 
çocukluğu döneminde ise yavaş bir büyüme hızı görülmektedir. 
Büyüme hızında yavaşlama çocukluk çağı boyunca devam ettiği ve 
ergenlik dönemindeki büyüme atağını göstermedikleri bilinmektedir.
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Tedavinin amacı, TS’li kızların yaşına uygun boy uzun-
luğunu sağlamak ve ergenlik döneminde kaybedilen 
büyüme hızını kazandırarak normal erişkin bir boya 
getirmektir. Ancak bu hedeflere ulaşma esnasında yan 
etki riski ve tedavi masraflarının en az seviyede olması 
da göz önünde bulundurulmalıdır.

Son 20 yıl içerisinde TS’li kızlarda boy uzunluğunu 
artırmak amacı ile kullanılan Büyüme Hormonu (BH) 

Büyüme Hormonu
tedavisi nedir?
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Büyüme Hormonu
tedavisi nedir?

tedavisinin etkinliği birçok çalışma grupları 
tarafından araştırılmıştır. TS’li kızlarda BH 
uyarı testlerine normal yanıt alınmaktadır. 
Bu nedenle BH uyarı testleri ancak TS bir 
kızda boy beklenen boydan daha da kısa ise 
yapılmalıdır. BH düzeyleri eksik olmaması 
nedeni ile TS kızlara verilen BH tedavisi bir 
yerine koyma tedavisi değildir, büyümeyi 
hızlandırıcı etkisi için kullanılmaktadır. 
Ülkemizde TS için BH tedavisinin onayı 
bulunmamaktadır ancak 1996 yılından 
itibaren Amerika (FDA), İngiltere ve birçok 
ülkede onayı bulunmaktadır.

BH tedavisi verilen kızların boyunun tedavi 
almayanlara göre 7.2-10 cm daha uzun ol-
duğu gösterilmiştir. Ancak BH tedavisinin 
boy üzerine etkisini değiştiren birçok etken 
bulunmaktadır. Örneğin; BH tedavisine 
erken başlanması, tedavinin süresi, teda-
vinin dozu, tedaviye başlanma esnasındaki 
çocuğun boyu ve ağırlığıdır. Sonuç olarak 
tedaviye erken bir yaşta başlanılması, uzun 
süreli tedavi verilmesi, yüksek dozda BH 
kullanılması ve tedavinin günlük olarak 
uygulanması önerilmiştir. BH tedavisine 
daha küçük yaşlarda (9 ay-4 yaş) başlanan 
TS’li kızlarda tedavi verilmeyenlere göre 
normale yakın bir büyüme temposu görül-
düğü raporlanmıştır.

BH’nun, geçmiş hasta kayıtlarına göre 
güvenli bir ilaç olduğu belirtilmektedir. 
İnsulin direnci ve kan şekeri yükselmesi 
tedavi almayan TS’li kızlarda da görülmek-
tedir. Tedavi tamamlandıktan sonra yapılan 
testlerde de glukoz ve insulin düzeylerinin 
normal olduğu da raporlanmıştır. Baş ağrısı 
(intrakranial hipertansiyon/psödotümör 
serebri), skolyoz ve epifiz kaymasının en sık 
görülen yan etkiler olduğu rapor edilmiştir.

BH tedavisinin yıllık büyüme hızı yılda 2 
cm altına ve kemik yaşları 14 yaşa ulaşınca 
kesilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Büyüme hormonu tedavisinin diğer 
fiziksel özelliklere etkisi

Büyüme hormonu tedavisi almayan TS’li 
kızların daha geniş göğüs çapına, büyük el/
ayaklara, geniş omuzlara ve pelvise sahip 
oldukları bilinmektedir. BH tedavisinin boy 
kazanımı ile birlikte boy/oturma yüksekliği 
gibi vücut oranlarında da düzelme sağla-
dığı bildirilmiştir.  Ancak tedavi ile ayak 
boyutunun artması yüksek dozda verilen 
BH tedavisine bağlı olabileceği gibi doğal 
TS sürecine bağlı da gelişebileceği öne 
sürülmektedir. BH tedavisi almayan TS’li 
kızlarda, yetişkin dönemde daha az kemik 
mineral yoğunluğuna sahip olduğu göste-
rilmiştir. Düşük kemik kütlesine sahip TS’li 
kızlar daha ileri yaşlarda da osteoporotik 
kemik kırığı riski ile karşı karşıyadırlar. 
Uygun BH ve östrojen tedavisi  ile kemik 
kütlesinde artış sağlanabilmektedir.
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Androjenler (Oksandrolon)’un büyümeyi artırıcı etkileri BH tedavisi ile beraber kulla-
nıldığında gözlenmektedir. Tek başına kullandığında kısa süreli olarak büyüme hızında 
artma görülür ancak son erişkin boyda bir değişikliğe neden olmamaktadır. Oksandralon 
tedavisinin sadece 9 yaşından sonra tanı alan ve BH tedavisine geç başlanan çok kısa boylu 
olgularda düşünülmesi önerilmektedir. Çünkü yüksek dozlarda kıllanmaya, meme gelişi-
minde gerilemeye ve kemik yaşında ilerlemeye yol açmaktadır. Yılda 2 cm’den daha az boy 
kazancı olanlarda veya kemik yaşı 14 yaşın üzerindekilerde oksandrolon tedavisi sonlandı-
rılmalıdır. 

Büyüme için
diğer tedaviler
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Doğumdan itibaren lenf sistemi damarla-
rında (beyaz kan sıvısı) bozulma mevcut-
tur. Lenf sistemi toplardamarlara beyaz 
bir sıvı taşımaktadır. Bu sistem çalışmadığı 
zaman beyaz sıvı toplardamarlar tarafın-
dan alınmamakta ve vücut organlarında 
(dokularında) birikmektedir. Bu sıvı biriki-
mine “lenfödem” adı verilmektedir. 

Doğumda ise eller ve ayaklarda şişlik olarak 
gözlenir. Bebeklik döneminde lenfödemin 
bulguları ise kalın ve kısa boyundur. Bazı 
TS’li bebeklerde bu bulgular görülmeyebi-
lir. İleri yaşlarda sıvı genelde boyun civa-
rında birikir ve yele şeklinde bir katlantı 
olarak görülebilir. Ensedeki saç çizgisi nor-
mal kişilere göre daha düşük seviyededir. 
Kulaklar normalden daha düşük bir sevi-
yede yerleşmiş ve öne doğru kıvrılmıştır. 
Tırnaklar daha dardır ve başparmaklar öne 
doğru gelişmiştir. Bazı TS’li kızlarda tırnak 
bozuklukları daha ağır seyretmektedir.

Bazı TS’li kızlarda ise BH ve östrojen teda-
visi başlanması ile düzelebilir. Lenfödem 
mevcut ise baskılayıcı tedaviler ile (masaj, 
cilt bakımı, varis çorabı vb.) ile ilerlemesi 
önlenebilir. Çok nadiren plastik cerrahi 
tarafından müdahale edilir. TS’li kızların 
için kendilerini daha iyi hissetmeleri için 
makyaj ile kapatma veya saç bakımı ile 
düzeltme sağlanabilir.

Lenfödem nasıl 
oluşur?
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TS’li olguların %90’ında over (yumurtalık) 
yetersizliği söz konusudur. Bu nedenle öst-
rojen (kadınlık hormonu) yetersiz olarak 
salgılanır. Olguların, %5-30’nunda ergenlik 
bulguları kendiliğinden başlarken, %2-5 ise 
tedavi almadan adet olabilir ve gebe kala-
bilir. Bu oranlar mozaik TS olgularda klasik 
TS (45, XO) olgulara göre daha yüksektir. 
Kendiliğinden ergenliği başlayan olguların 
çok büyük bir kısmı (%90) yaşları ilerledik-
çe over yetersizliği (yumurtalık yetersizliği 
ve sonucunda östrojen yetersizliği) nedeni 
ile menapoz yaşına kadar dışarıdan öst-
rojen tedavisi gerektirir. Ayrıca östrojen 
eksikliği nedeni ile kemik kaybı, insülin 
üretiminde azalma, yağ seviyelerine artma  
ve erken yaşta damar sertliği gelişebilir. Bu 
nedenle TS olgularında hormonal katkıla-
rının yanısıra vücut fonksiyon bozukluk-

larının da düzeltilmesi amacıyla östrojen 
eksikliğinin tedavi edilmesi gereklidir.

Östrojen hormonu tedavisi; 

 Ergenlik özelliklerinin gelişimini (meme 
hacmi ve biçiminin oluşması, rahmin 
gelişimini) sağlar

 Kemik büyümesi ve mineral yoğunluğu-
nun kazanımını sağlar.

 Karaciğer fonksiyon bozukluğunu dü-
zeltir.

 Kardiyovasküler sağlık ve bilişsel fonk-
siyonlar (yakın hafıza, sözel olmayan 
işlem hızını) üzerine olumlu etki göste-
rir.

Ergenlik bulguları 
nasıl olur?

TS’li olguların 
%90’nında over 

(yumurtalık) 
yetersizliği söz 

konusudur. Bu nedenle 
östrojen (kadınlık 

hormonu) yetersiz 
olarak salgılanır.
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TS’li vakalarda büyüme potansiyelinin 
bozulmaması ve büyüme hatlarının er-
ken kapanmaması için kadınlık hormo-
nunun (östrojen) 13-15 yaşından sonra 
başlanması önerilmektedir. Ancak bazı 
çalışmalarda büyüme hormonu tedavi-
sine erken yaşlarda başlanan olgularda 
östrojen tedavisi düşük dozlarda nor-
mal ergenlik yaşında (ortalama 12 yaş 
civarında) başlanabilir.

Düşük doz östrojen ile birlikte büyüme 
hormon kullanımının nihai erişkin boy 
üzerine olumlu etkisi söz konusudur. 
Östrojen tedavisine başlama yaşı BH te-
davisine başlama yaşı ile değişmektedir. 
BH tedavisi 8 yaşından küçük bir yaşta 
başlanmış ise östrojen tedavisi 12-13 
yaşında; 8 -11 yaş arasında başlanmış 
ise östrojen tedavisi 13-14 yaşında; 11 
yaşından büyük bir yaşta başlanmış 
ise 15 yaşında östrojen tedavisine baş-
lanmalıdır. Geciktirilen östrojen teda-
visinin TS vakalarında kemik mineral 
yoğunluğu ve rahim gelişimi üzerine 
olumsuz etkilerinin olduğu bildirilmek-
tedir. Erken tedavi aynı zamanda kara-
ciğer testlerini, bilişsel fonksiyonları ve 
yaşam kalitesini iyileştirmektedir. Bazı 
TS’li olguların, östrojen kullanımının 
miyokard infarktüsü (Kalp krizi) ve 
meme kanser riskini artırdığı endişesi 
nedeniyle östrojen kullanımında azal-
ma eğilimi gösterdikleri gözlenmiştir. 
Ancak, TS’li olgularda östrojen tedavi-
sinin meme kanseri riskini artırmadığı 
saptanmıştır.

Östrojen tedavisi 
nedir?
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Östrojen tedavisi ağızdan (oral) veya transder-
mal (cilt üzerine yapıştırılan flaster veya jel) 
yol ile uygulanabilir. Transdermal uygulamalar 
yama veya jel şeklindedir. Oral östrojen kul-
lanımında yan etki olasılığı daha yüksektir. 
Ancak oral östrojen kullananların kan östrojen 
düzeyleri transdermal kullananlara göre daha 
yüksektir. 

Östrojen dozu düzenlenirken aynı zamanda 
hastanın uzama hızı, ergenlik evresi ve kemik 
yaşı da dikkate alınmalı ve dozlar olgu bazında 
bu açıdan gözden geçirilmelidir. Önerilen östro-
jen dozu en erken 12 yaş civarında düşük dozda 
başlanmalıdır. Tedavi yaşı karar verilirken has-
tanın mevcut boyu ve kazanacağı boy, BH tedavi 
süresine dikkat edilmelidir. Östrojen, önerilen 
erişkin dozunun 1/10-1/4 kadar (düşük doz) 
başlanmalıdır. Doz 3-6 aylık aralıklarla 2-4 yıllık 
bir süreçte erişkin dozuna çıkarılmalıdır. 

Östrojen tedavisinin 2-3 yıllık kullanımı son-
rasında ergenlik süreci tamamlanmış (ergenlik 
gelişimi ilerlemiş ise) veya 12-24 aylık östrojen 
tedavisinden sonra ilk adet kanaması (çekilme 
kanaması) başlamış ise östrojen tedavisine ilave 
olarak her ay 7-14 gün süre ile 5-10 mg/gün 
medroksiprogesteron asetat gibi progesteron 
benzeri ilaçların tedaviye eklenilmesi öneril-
mektedir. Uzun dönem tedavi için östrojen ve 
progesteron içeren doğum-kontrol (oral kont-
raseptif) ilaçlarına geçilmelidir. Kadınsı görü-
nümün devam ettirilmesi ve kemik erimesinin 
engellenmesi için tedavi süresi normal menapoz 
yaşına gelinceye kadar devam ettirilmelidir.

Östrojen tedavisi 
protokolü
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Ağızdan ve transdermal yol ile kullanılan östro-
jenlerin her ikisi de damar sertliği (ateroskleroz) 
gelişimine karşı önleyicidir. Oral östrojenler tromboz 
riskini (kanın pıhtılaşmasının artması) artırmaktadır. Kan 
pıhtılaşmasının artması ile hayati önemi olan akciğerlere giden 
kan damarlarında tıkanıklık olabilir. Bu nedenle uzun süre östro-
jen tedavisi alması gereken TS kızlarda düzenli olarak kan pıhtılaşma 
fonksiyonlarının kontrolü gerekmektedir. Transdermal östrojen tedavi-
sinde bu etkiler en az düzeydedir.

Östrojen tedavisinin 
yan etkileri
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Zeka, Öğrenme ve 
Okul başarısı
Turner sendromlu (TS) kızların ortalama 
IQ düzeyleri 94,6-103,9 olup normal zeka 
düzeyine sahiptirler. Bazı özel alanlarda 
öğrenme güçlükleri ve zayıflıkları vardır. 
Performans IQ (resim tamamlama, res-
mi düzenleme, blok düzenleme, nesne 
birleştirme) düzeyleri, verbal IQ [sö-
zel-zeka, iletişimde ve problem çözmede 
kelimeleri, kavramları ve sembolleri etkili 
bir şekilde kullanma yetisi (örneğin dil 
öğrenme yetisi)  düzeyleri ile karşılaştı-
rıldığında düşüktür. Bilişsel (algı) alanda 
güçlük çekerler. Görsel-uzaysal beceriler 
(resimlerle, şekillerle düşünebilme, gör-
sel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve 
dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve 
bunları sanatsal formlara dönüştürebilme 
yeteneğidir) ve yürütücü işlevleri (amaca 
yönelik davranışın gerçekleştirilmesinde 
dikkatin odaklanması, planlama, strateji 
kurma, çalışma belleğinde ilgili bilginin 
kodlanması ve işlenmesi, ardışık görevlerde 
bir sonraki basamağın belirlenmesi olarak 

tanımlanmaktadır) etkilenmiştir. Konuşma 
yetenekleri zayıftır, insanlarla iletişime 
geçmekte (sosyal) zorlanırlar ve endişeli bir 
durumları vardır. Okul performansları yazı 
dilinde sıklıkla yeterlidir. Özellikle okulda 
ve günlük yaşamda matematiksel problem-
leri çözmede ve kavramada zorlanabilirler. 
Özet olarak, TS’li olgular aşağıdaki durum-
larda zorlanırlar;

 Görsel ve motor koordinasyonu (kopya-
lama ve yazma becerileri) zayıftır.

 Görsel-uzaysal becerileri (görsel imge, 
parça-bütün algı, labirentler ve yön duy-
gusu) zayıftır.

 Görsel hafızaları düşüktür (hatırlama).
 Görsel dikkatleri (görsel detayları algıla-

ma yeteneğini) düşüktür. 
 Başlatıcı fonksiyonları zayıftır (Planla-

ma ve problem çözmede).
 Sosyal becerilerde ve yeni durumlarla 

başa çıkmada zorlanırlar.
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TS’li olgular cinsel kimlik açısından tama-
men kız özelliklerine sahiptirler. Yaşıtları-
na göre cinsiyet özelliklerine geç kavuşurlar 
ve evlenme oranları düşüktür. Bu olgular-
da, ergenlik gecikmesinin ve genetik yapı-
nın davranış üzerine etkisi açık değildir.

Öğrenme ve davranış güçlükleri birçok TS’li 
olgunun sosyal gelişimini ve diğer ilişkileri-
ni etkiler. Bazı olguların sözlü veya sözsüz 
sosyal ipuçlarını (beden dili, dokunma, ses 
tonu, yüz ifadeleri, v.s) yorumlamada ve 
algılamada sorunları vardır. Yeni olaylar 
karşısında duygularını ifade etmede sorun 
yaşayabilirler. Davranışlarının diğer insan-
lar üzerindeki etkilerini fark etmeyebilirler 

ve bu durum bazen farkında olmadan 
çevrelerindeki insanları rahatsız edebilir. 
TS’li bazı olguların deneyimli uzman psi-
kologlardan, özel sosyal beceri eğitimleri/
tedavileri almaları gerekir. Konuşma-dil 
terapistleri sözlü ve sözsüz iletişim beceri-
lerinin gelişiminde yardımcı olabilir. Ebe-
veynler, öğretmenler ve doktorlar Turner 
sendromlu olgulara sosyal becerilerinin 
gelişimine farklı açılardan yol göstererek 
yardımcı olabilir. 

Drama uygulamaları ve senaryo tartışma-
ları sosyal becerinin gelişimine yardımcı 
olabilir. Örneğin, yemek siparişi veya 
yardım isteme gibi. Bu uygulamaları evde 

Toplum içinde yaşam 
(Sosyal sorunlar, arkadaş çevresi ile uyum)
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de devam ettirmesi veya arkadaşları ile 
uygulaması becerilerinin gelişimine katkı 
sağlayacaktır. 

Sosyal mekan hakkında konuşmak (insan-
lar birbirinden ayrı olduklarında mevcut 
ortamı anlatmak), göz teması kurmak 
(gözlerine baktığında onun hangi duygular 
içinde olduğunu kestirmek), gülümseme-
nin ve iltifatın insanlar üzerindeki etkisi 
konusunda becerileri geliştirilmelidir.

Oyun oynama kuralları (oyuncakların 
paylaşımı, sırayla dönüşümü) öğretilmeli, 
arkadaş grupları ile oynama ve çalışma 
konusunda cesaretlendirilmelidir. Müzik, 
drama, dans etme, şarkı söyleme, keşfe 
çıkma ve spor bunlardan birkaçıdır.

Hissettiklerinizi uygulayarak gösterin, yüz 

ifadelerinizle tanımlayarak öğrenmesine 
yardımcı olun. Örneğin, ses ve yüz ifadeleri 
(bugün kendimi çok iyi hissediyorum, gö-
rüyor musun? Gülüyorum, sesim yüksek ve 
neşeli, bedenim rahat... v.s).

Davranışlarınızın diğer insanlar üzerindeki 
etkisini anlamasına yardımcı olun. Örne-
ğin,  “birisinin yanında otururken bir şey 
söylemeden kalkıp gidersen, senin küstü-
ğünü düşünebilir” gibi. Bir sonraki seferde 
bu davranışının gerekçesini açıklarsan, onu 
incitmemiş olursun ve yaptığın davranışın 
gerekçesini anlayabilir.

Gerginlik ve stres durumlarında baş etme 
yollarını öğretin. Örneğin, gözlerini kapat, 
bedenini rahatlat, birkaç derin nefes al.. 
v.s. Erişkin ve çocuklar için de bu yöntem-
ler stresi azaltmak için kullanılmaktadır.

Gerginlik ve stres 
durumlarında baş 
etme yollarını öğretin. 
Örneğin, gözlerini kapat, 
bedenini rahatlat, 
birkaç derin nefes al.. 
v.s. Erişkin ve çocuklar 
için de bu yöntemler 
stresi azaltmak için 
kullanılmaktadır.
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TS’li çocuklar dış görünümlerindeki bazı 
özellikler ve yaşıtları ile kıyaslandıklarında 
gözlenen boy farkı nedeniyle diğer çocuk-
lardan farklı görünebilirler. Bu farklılıklar 
olguların içine kapanmasına ve benlik 
saygılarının düşmesine neden olabilir. 
Anne-baba, kardeşler ve yakın akrabalar 
da bu durumdan etkilenebilir. Bu nedenle 
bu süreçte anne ve babalar desteklenmeli 
ve eğitilmelidirler. Ebeveynler bu duru-
mun genetik bozukluktan kaynaklandığını 
öğrendiklerinde hayal kırıklığı, korku ve 
suçluluk duygusu hissedebilirler. Bu ne-
denle dış dünyadan kendilerini soyutlamak 
isteyebilirler.  

Duygusal sorunlar 

Tanı konduktan sonraki en önemli nokta 
ebeveynler çocuklarını her şeyi ile kabul-
lenirler ve oldukları gibi severler. Onla-
rın güçlenmesini ve benlik duygularının 
gelişimine kılavuzluk ederler.

Hekim veya hemşire, TS tanısı alan tüm 
olgulara bilgi vermeli ve aileye öğrenmesi 
için yardımcı kaynaklar sunmalıdır. Süt 
çocukluğu, çocukluk, ergenlik ve erişkin 
dönemlerinde farklı sorunlar oluşabile-
ceği için öğrenme süreci aylar ve yıllar 
alabilir. Bilgi veren doktor, hemşire ve 
ebeveynler sağlık sorunları konusunda 
açık ve dürüst olmalı, uygulamalar ve 
tedaviler konusunda bilgi vermelidir. Bu 
durum, özellikle daha büyük olgularda 
cinsiyet bulgularının gelişimi ve büyüme 
döneminde daha da önem kazanmakta-
dır.
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TS’li olguların en önemli sorunlarından 
birisi boy kısalığıdır. Büyüme hormonu 
tedavisi TS’li olgularda büyüme hızını kıs-
men artırsa da boy kısalığı bir sorun olarak 
devam etmektedir. Bu nedenle, TS tanısı 
alan olgularda orta derecede boy kısalığı 
halen kaçınılmaz bir dezavantaj olarak gö-
rülmektedir. Ebeveynler, arkadaşlar, öğret-
menler TS’li olguya yaşından ziyade boyuna 
göre yaklaşım göstermektedirler. Bu tür 
yaklaşımlar da, yaşa uygun olmayan sosyal 
iletişim sorunlarının ve alışkanlıklarının 
gelişimine neden olmaktadır.

Ebeveynlerde boy kısalığı endişesini 
azaltmak için bazı püf noktalar

 Boyu kısa olan çocukların ev yaşantısını 
kolaylaştıracak uygulamalar yapılabilir. 
Örneğin, aynaları daha aşağıya asın, evin 
bazı noktalarına tabureler koyun.

 Ev dışındaki fiziksel çevre ile başa çıkma 
yollarını öğretin.

 Evde çocuğunuza sorumluluklar verin. 
Evin işlerinde görev paylaşımı yapın. 
Boyu kısa olduğu gerekçesiyle ev işle-
rinden muaf tutmayın. Bu amaçla iş 
yaparken zorluklar yaşamaması için uzak 
noktalara ulaşımını sağlayacak tabureler 
ve kol uzatıcılar kullanın.

 Elbiselerini yaşından ziyade boyuna göre 
seçin. Gerekirse boyutuna uygun elbise 
diktirin veya elbiselerin boyutunu değiş-
tirin.

 Bazı olgular için büyüme hormonu enjek-
siyonu sorun olabilir. Büyüme hormonu-
nun uygulanmasının yaratacağı stresin 
önüne geçilmesi için bilgi verilmeli ve bu 
konuda eğitici materyal sağlanmalıdır.

Büyüme ile ilgili 
sosyal sorunlar

TS’li olguların en önemli 
sorunlarından birisi boy kısalığıdır. 
Büyüme hormonu tedavisi TS’li 
olgularda büyüme hızını kısmen 
artırsa da boy kısalığı bir 
sorun olarak devam 
etmektedir.
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Ebeveynlerin birçoğu çocukları ile ilgili olarak 
cinsellik ve üreme konularının konuşulmasından 
rahatsızlık duymaktadır. Kültürel farklılıklar 
olmakla birlikte cinselliğin tüm yönlerinin ko-
nuşulması çoğu zaman mümkün değildir. Çocuk 
sahibi olabilmeleri, cinsel gelişimlerinde medikal 
tedavinin etkisi, eşinin mevcut durumu anlama-
sı ve kabullenmesi farklılık gösterebilir. Üreme 
ve cinselliğin çocuklarınızla ilgili konuşulması 
yönünde birçok yardımcı kitaplardan faydalana-
bilirsiniz.

Yaşları büyüdükçe ilişkilerinde ve cinsel ya-
şamlarında sorun yaşayabilecekleri endişesi 
artabilir. Olguya her yönü ile bir kadın olduğu 
vurgulanmalı ve sağlıklı bir ilişkisinin olabileceği 
anlatılmalıdır. Büyüdükçe yaşıtları gibi benzer 
duyguları ve karmaşaları yaşayacağı belirtil-
melidir. Kız arkadaşları olmasını isteyecek ama 
kendindeki farklılıkları gördüğünde bu durum 
onda gerginliğe yol açabilecektir. TS’li genç ka-
dınlar ve eşleri çocuk sahibi olmak istediklerinde, 
infertilitenin (kısırlık) kabul edilmesi güçlüğü ile 
karşı karşıya gelecektir. Uygun yaşa geldiğinde, 
ebeveyni, doktoru veya güvendiği bir erişkin 
(onun iyi hissetmesine sağlayacak ve doğru ka-
rar vermesinde yardımcı olacak biri) tarafından 
durumu anlatılmalıdır. Özellikle TS’li kadınlarla 
iletişim kurabilecek profesyonel danışmanlık hiz-
meti alabilirler. Bu yaklaşım oldukça faydalı bir 
yöntemdir. Birçok bölgede TS kız veya kadınlar 
vardır, doktorundan, hemşiresinden, sosyal pay-
laşım sitelerinden yardım alarak bunlarla temasa 
geçerek sosyal paylaşımlar yapabilirler. TS’li genç 
kadınlar cinsellik durumlarını tartışmak ve ilk 
kez cinsel iç muayene için jinekolog bakımına 
ihtiyaç gösterirler.

Cinsellik ile ilgili 
sosyal sorunlar
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Ebeveynler, TS’li kız ve kadın-
ların öğrenme problemleri ko-
nusunda bilgilendirilmelidirler. 
Çünkü birçok olgu öğrenme 
problemlerinden yalnızca orta 
derecede etkilenmektedir. Bu 
problemler zamanında tanım-
lanıp tedavi edilmezse okul 
performansını ve meslek se-
çimlerini (kariyerlerini) etkile-
mektedir. Bu problemler yaş ile 
birlikte çözümlenmemektedir, 
bilakis erken değerlendirme ve 
başa çıkma becerilerinin ge-
liştirilmesi oldukça önemlidir. 
Meslek danışmanlığı ve evden 
ayrılma hazırlığına (araba sür-
me, bütçe yönetimi, zamanın 
kullanımı, v.s)  zamanında baş-
lanmalıdır.

Yanda TS’li kızınız ile ilgili 
problemleri ve zorlukları 
çözmek için yardımcı örnek-
ler verilmiştir.

 Kişisel sorumlulukları için 
(küçük odası, bilgisayarı, v.s)  
teşvik edici görevler verin. 
Onu geliştirmeye yönelik, 
alışılagelmiş her gün yapılan 
işler (öğretmenin notlarını 
daima dizüstü bilgisayarın 
cebinin üstünde, öğlen 
yemeği her zaman dolabın 
üst rafında gider, takılar bu 
rafa konur, v.s) konusunda 
eğitin. Hatırlatıcı işaretler ve 
notlar yerleştirerek yardımcı 
olun.

 Alışılagelmiş hayatının bir 
döneminde beklenmedik 
stresli bir durum ile karşıla-
şınca, erken uyarılar ve deği-
şimlere karşı açık tanımlayıcı 
bilgiler verin.

 Haftalık olarak, masasının, 
dolabının, çantasının ve oda-
sının toparlanmasına yar-
dımcı olun. (Bu şekilde daha 
kısa zamanda nasıl toparlan-
ması gerektiğini öğrenir)

 Ev ödevlerinde ve iş işleyi-
şinde aksama olmaması için 
ödevlerini kaydettiği bir iş 
kitabı ve renklerle işaretlen-
miş dosyalar kullanılması 
öğretilerek organize olması 
sağlanabilir.

Eğitim ve kariyer
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 Ev ödevini veya işini 
yaparken net talimatlar 
verin: düzenleme önceli-
ğini ve görev dağılımını 
basamaklandırın, iş planı 
listesi oluşturun, yarım 
kalmış işlerini bitirmesi-
ni sağlayın.

 El yazısı ile not almak 
sorun oluşturabilir. Böy-
le bir durumda ses kaydı 
kullanması problemi 
çözmesini sağlayacaktır 
(ses kayıt özelliği olan 
cep telefonları), kısa 
notlar tutun, ders not-
larının fotokopisini alıp 
alamayacağınızı sorun. 

 Farklı görevler için şekil-
ler ve yapılar geliştirme-
sini sağlayın (kitap not-
ları, hatırlatıcı kelimler, 
v.s)

 Görevler arasındaki ben-
zerlikleri ve farklılıkları 
ayırt etmesi için çocuğu-
nuzun eğiticisi olun. Yeni 
görevlerdeki ipucunu ve 
eski görev ile bağıntısını 
kurmasını sağlayın ve 
görev değişimi duru-
munda başarılı olması 
için stratejiler belirleyin 

(genelleştirici ve sonra 
uyum sağlayıcı olun). ‘Bu 
aldığın görev, bir önceki 
görevinle hangi yönden 
benzerdi?’ veya ‘hangi 
yönleri açısından farklı-

lıklar gösteriyor?’ gibi.

 Parça ve bütün, bölüm ve 
alt bölümler arasındaki 
ilişkiyi tanımlamak için 
yardımcı olun.

Ebeveynler, TS’li kız ve kadınların öğrenme problemleri konusunda 
bilgilendirilmelidirler. Bu problemler zamanında tanımlanıp tedavi edilmezse 
okul performansını ve meslek seçimlerini (kariyerlerini) etkilemektedir.

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 49



TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER SENDROMU

TURNER SENDROMU Aileler için Bilgilendirme Rehberi50



TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER
SENDROMU

TURNER SENDROMU
Aileler için Bilgilendirme Rehberi

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU

SAĞLIK
SORUNLARI

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 51



TS’li kız çocuklarının yaklaşık %50’si yapısal bir 
kalp anomalisi ile doğar. Kalp ve damar problem-

leri TS’li hastaların yaşam sürelerini belirleyen 
en önemli problemdir.

Ekokardiyografi ile saptanan en sık prob-
lem kalbin aort kapağının normalde üç 

kapakçıklı iken iki kapakçıklı olması 
(bikuspit aort kapağı) ve kalpten 

çıkan ana damar olan aort dama-
rının dar (aort koarktasyonu) 

olmasıdır. Bikuspit aort kapağı-
nın, hastaların %30’undan faz-
lasında olduğu vurgulanmak-

tadır. Hem bikuspit aort kapağı 
hem de aort koarktasyonu, yele 

boyuna sahip hastalarda daha sık 
görülmektedir.

Anne karnında yapılan ultrasonog-
rafi (fetal ultrasonografi) inceleme-
lerinde bikuspit aort kapağı ve aort 
koarktasyonu gibi problemler kolay-
lıkla saptanamadığı için fetal ultraso-
nografi normal bile olsa doğumdan 
sonra mutlaka kontrol edilmelidir. 
Hatta bu problemler doğumda ya 

Diğer 
Sağlık 
Konuları

TS’li kız çocuklarında çeşitli tıbbi problemler diğer ço-
cuklardan daha fazla görülmektedir. Bu nedenle TS’li kız 
çocuklarının, TS konusunda uzman sağlık personelleri 
tarafından düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden ge-
çirilmesi önemlidir. Böylelikle uzman sağlık personelleri 
tarafından yapılacak kontrollerle olası problemlerin ortaya 
çıkmadan veya ilerlemeden erken teşhis edilmesi, tanısı ve 
tedavi edilmesi mümkün olacaktır. 

Kalp ve Damar 
sorunları
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da süt çocuğu döneminde 
saptanamayabilir. Bu ne-
denle tüm TS’li hastalar kaç 
yaşında olurlarsa olsunlar, 
kalp ve damar problemi ih-
timaline karşı mutlaka fizik 
muayene ve ekokardiyog-
rafi ile kontrol edilmelidir. 
Son yıllarda yapılan çalış-
malarda rutin ekokardiyog-
rafi ile kontroller esnasında 
bile bazı kalp ve damar 
problemlerinin saptanama-
yabileceği vurgulanmakta-
dır. Bu nedenle anestezinin 
gerekmediği yaşlara ulaşan 
TS’li çocuklara kardiyak 
manyetik rezonans görün-
tülemesi yapılmalıdır. 

İlk muayene ve tetkiklerde 
kalp ve damar problemi 
saptanmayan hastalara, 
ergenlik çağında tekrar bir 
inceleme yapılması öneril-
mektedir. Sorun saptanırsa 
hastanın çocuk kardiyoloğu 
tarafından tedavi ve izlemi 
ileri bazı hastalıkların geliş-
mesini engellemede faydalı 
olacaktır. Saptanan kalp 
ve damar problemlerinden 
bazıları ameliyat ile düzelti-
lebilirken bazılarının çocuk 
kardiyoloğu tarafından 
izlenmesi yeterli olacaktır. 
Ancak tüm muayene ve 
tetkiklere rağmen herhangi 
bir kalp ve damar proble-
mi saptanmayan TS’li kız 
çocuklarının her 5-10 yılda 
bir muayene edilmesi ve 

görüntüleme yöntemleri ile 
tetkik edilmesi önemlidir. 
Görüntüleme yöntemi ola-
rak ekokardiyografi genel-
likle yeterlidir. Ancak aorta 
ve aortadan çıkan damarla-
rı değerlendirmek için kar-
diyak manyetik rezonans 
görüntülemesi gerekli ve 
faydalı olabilir. 

TS’li kız çocuklarında sık 
görülen diğer bir problem 
de hipertansiyondur (kan 
basıncı yüksekliği). Er-
genlik yaşında hastaların 
%25 ve erişkin yaşında 
%50’sinde hipertansiyon 
görülmektedir. Hipertansi-
yon kalp-damar ve böbrek 
problemlerinden dolayı 
olabileceği gibi hiçbir neden 
olmadan da görülebilir. 
Ancak hipertansiyon küçük 
yaşlarda görülmeyebilir, er-
genlik veya erişkin yaşların-
da ortaya çıkabilir. Özellik-
le obezite ve ilerleyen yaşla 
birlikte ortaya çıkabilir veya 
şiddetlenebilir. Tüm bu ne-
denlerden TS’li çocukların 
kan basınçlarının düzenli 
aralıklarla kontrol edilmesi 
çok önemlidir. Ayrıca obe-
zite ile mücadele edilmesi 
ve obeziteye yönelik yaşam 
tarzı değişikliği, egzersiz 
ve gerekli durumlarda ilaç 
tedavileri yapılması faydalı 
olacaktır.

TS’li kız çocuklarında top-

luma göre daha sık görülen 
bir diğer damar problemi, 
aort damarının kalpten çık-
tıktan sonra genişlemesidir 
(aort dilatasyonu). Bu du-
rumda damar duvar kalınlı-
ğının zayıflaması nedeniyle 
damarda yırtılma (diseksi-
yon) veya patlama (rüptür) 
söz konusu olabilir. Bu 
durum hastaların %1’i gibi 
çok azında görülmesine 
rağmen iç kanamaya neden 
olabilmesi ve hatta tanı 
konulup tedavi edilmezse 
ölümle sonuçlanabilmesi 
açısından çok önemlidir. 
Özellikle bu durumun genç 
yetişkinlerde (30-35 yaş) 
görülüyor olması nedeniyle 
bu yaş grubunda dikkatli 
olunması gerekmektedir. 
Unutulmaması gereken 
nokta hipertansiyon ve/
veya kalp-damar problemi 
olan hastalarda aort damar 
yırtılmasının (diseksiyonu) 
olduğudur. Bu nedenle bu 
tür problemi olan hastala-
rın yakın izlenmesi ve varsa 
hipertansiyonun çok iyi 
tedavi edilmesi önemlidir. 
Göğüs ağrısı gibi sempto-
mu olan hastalarda, aort 
damar yırtılmasının (di-
seksiyonu) olabileceğinin 
akılda tutulması ve gere-
kirse acil görüntülemeler 
(ekokardiyografi, manyetik 
rezonans görüntüleme, 
bilgisayarlı tomografi) ya-
pılması önemlidir. 
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TS’li kız çocuklarının %25-40’ında 
böbrek problemleri bulunmakta-
dır. Böbreklerde gelişim problem-
leri (at nalı böbrek, anormal pozis-
yonda böbrek, çift üreter vb.) sık 
görülmektedir. Bu gelişim prob-
lemleri, hiçbir sağlık sorununa 
neden olmayabileceği gibi zama-
nında tanı konup tedavi edilmezse 
kronik böbrek yetmezliğine de 
neden olabilmektedir. Ayrıca idrar 
yolu enfeksiyonu geçirme ve/veya 
hipertansiyon olması, kronik böb-
rek yetmezliği gelişmesine katkıda 
bulunabilir. Tüm bu nedenlerden 
Turner Sendromlu kız çocukla-
rının üriner ultrasonografi ile 
incelenmesi önemli ve gereklidir. 
Eğer anormal bir bulgu saptanırsa 
hastalar, çocuk nefroloji uzmanları 
tarafından takip edilerek gerekirse 
tedavi edilmelidirler.

Böbrek sorunları
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TS’li kızların, orta kulaklarında doğuştan 
yapısal değişiklikler söz konusudur. Bu 
nedenle özellikle küçük çocuklarda östaki 
tüpünün boşalması ve havalanmasında 
problemler oluşarak mikropların orta 
kulakta yerleşmesi ve orta kulak enfeksi-
yonunun oluşması kolaylaşır. Orta kulak 
iltihapları sonucunda orta kulakta sıvı 
birikmesi (efüzyon) söz konusu olmakta-
dır. Orta kulakta sıvı birikince (efüzyon) 
ses hareketleri bozulur ve iletim tipi işitme 
kayıplarına neden olur. Bu nedenle orta 
kulak iltihapları, antibiyotiklerle tedavi 
edilmelidir. Orta kulaktaki sıvı nedeniyle 3 
aydan daha fazla işitme kaybı olursa kulak 
tüpü (timpanastomi) takılmalıdır. Kulak 
tüpleri, orta kulaktaki sıvıyı dışarı akıtır, 
işitmeyi iyileştirir, orta kulak iltihabı sıklı-
ğını azaltır, orta kulaktaki doku büyümesi 
(kolesteatoma) gibi problemlerin oluşma-
sını ve mastoid ke-
miğin enfeksiyonunu 
(mastoiditis) engeller. 
Geniz eti (adenoid) 
büyürlerse östaki 
tüpünü tıkayabilir, 
orta kulaktan sıvı 
akışını engelleyebilir 
ve nefes alıp vermede 
zorluğa neden olurlar. 
Bu yüzden adenoid 
bezlerin çıkarılması 
(adenoidektomi) ge-
rekebilir.

Diğer bir işitme kaybı olan sensörinöral 
işitme kaybı da TS’li hastalarda sık görülür. 
İşitme kaybının bu tipi, iç kulak fonksiyon-
larının kaybı ile ilgilidir. Bir çalışmada TS’li 
kızların %58’inde değişik derecede sensöri-
nöral işitme kaybı olduğu saptanmıştır. Bu 
işitme kaybı, çocuk yaşlarda başlayıp yaşla 
birlikte artarak kötüleşebilir. TS’li çocuk 
ve erişkinlerin önemli miktarında, yaşla 
birlikte artan oranlarda ve değişen derece-
lerde işitme kaybı oluşabilir. Bazı çalışma-
larda 35 yaşından sonra TS’li hastaların 
%50-90’ında işitme kaybı saptanmıştır. 
Bu nedenle erişkin yaşlarda işitme cihazı 
kullanmak zorunda kalınabileceği vurgu-
lanmaktadır. 

Kulak ve işitme problemlerinin sık görül-
mesi hastaların konuşma ve yaşam kali-
tesini olumsuz etkileyeceği için TS’li her 

hasta işitme ve orta 
kulak fonksiyonları 
açısından, yaşam 
boyu kulak-bu-
run-boğaz uzmanı 
tarafından düzenli 
izlenmelidir. Tüm bu 
olumsuzluklardan 
dolayı bu hastaların, 
yüksek sesten ve gü-
rültülü ortamlardan 
uzak durması önemli 
ve gereklidir.

İşitme Sorunları
TS’li çocuklarda orta kulak enfeksiyonu ve işitme kaybı sık olarak 
görülmektedir. Bir çalışmada 4 ile 15 yaş arasındaki TS’li çocukların 
%57’sinde kulak zarı problemleri ve %43’ünde işitme kaybı saptanmıştır. 
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Topluma göre, TS’li hastalarda görme prob-
lemleri daha fazla ve çeşitli olabilir. En sık 
görülen problem şaşılık ve göz tembelliği-
dir. Bunun dışında göz kapağı düşüklüğü 
(pitozis), renk körlüğü ve doğuştan glokom 
(göz içi basınç fazlalığı) da görülebilir. 
Şaşılık, her üç TS’li çocuktan birinde görü-
lebilmektedir. Genellikle şaşılık 6 ay ile 7 
yaş arası çocuklarda görülmektedir. Eğer 
özel gözlüklerle veya cerrahi ile şaşılık dü-

zeltilmezse etkilenen kızların %30-50’inde 
görüş etkinliği azalır. Tüm bu problemler-
den dolayı çocukların, sorumlu doktorları 
tarafından fizik muayenenin bir parçası 
gibi her kontrole gittiklerinde hem gözleri 
hem de görme etkinliği kontrol edilmelidir. 
Hatta gerekirse 2 yaş ve sonrasında göz 
doktoruna yönlendirilmeli ve kontrolleri 
sağlanmalıdır.

Göz ve Görme 
sorunları
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TS’li kızların omuz ve kalçaları boylarına 
oranla geniştir ve bu nedenle çoğunlukla 
tıknaz yapıdadırlar. El ve ayakları boylarına 
göre büyük olabilir. Süt çocukluğu döne-
minde doğumsal kalça çıkığına eğilimleri 
vardır ve ileri yaşlarda kalçada osteoartrit 
(kireçlenme) riski artmıştır. Erken çocuk-
luk ve ergenlik dönemlerinde her on TS’li 
kızın birinde skolyoz (omurgada eğrilik) 
gözlenir. Büyüme hormonu tedavisinin 
etkisiyle büyüme ivmesinin arttığı dönem-
de skolyoz riski de artar. Bu nedenle, Çocuk 
Endokrinoloji uzmanları TS’li olguları 
büyüme hormonu tedavisi süresince olası 
skolyoz gelişimi açısından düzenli olarak 
değerlendirmekte ve gerekli durumlarda 
ortopedi uzmanına yönlendirmektedirler.

Osteoporoz (kemik erimesi) TS’li kızlarda 
sağlıklı yaşıtlarına göre daha sık görülür. 
Osteoporoz kırık riskini artırmaktadır. 
TS’li olgularda, overlerin (yumurtalıkların) 
gelişmemesi nedeniyle gözlenen östrojen 
(kadınlık hormonu) eksikliği ve büyüme 
hormonu direnci kırık riskinin en önemli 
nedenleridir. Bu durum, büyüme hormonu 
ve erken ergenlik döneminde (ortalama 12 
yaş) başlanan östrojen tedavileri ile  kont-
rol altına alınabilir ve kırık riski azaltılabi-
lir. TS’li kırık riski genel topluma göre iki 
kat daha yüksektir. Kırık en sık el bileğinde 
görülmektedir. Kemik sağlığı için yeterli 
düzeyde kalsiyum (1-1,5 gr/gün) ve D vita-
mini (800 Ünite/gün) alınmalıdır. Bunun 
yanısıra, haftada 2-3 kez 30 dakika süren 
egzersiz de yapılmalıdır. Turner sendrom-
lu tüm olgulara 18 yaşından sonra kemik 

mineral dansitometresi (DXA) çekilerek 
olası osteoporoz açısından kemik yoğun-
luğu değerlendirilmelidir. Osteoporozdan 
korunmak için östrojen tedavisine doğal 
menopoz yaşı olan 50 yaşa kadar devam 
edilmelidir.

TS’li kızların basık, küçük, dar çeneleri ve 
yüksek damak yapıları nedeniyle dişlerinde 
eğrilik görülebilir. Dişlerin kökleri kısadır 
ve kolaylıkla dökülebilir. TS’li kızlar or-
talama yedi yaş civarında diş problemleri 
açısından ortodontist tarafından değerlen-
dirilmelidir. Büyüme hormonu tedavisi, alt 
çenenin büyümesini artırırken üst çenenin 
büyümesi üzerine belirgin etkisi yoktur. 
Ortodonti tedavisi sırasında bu durum 
dikkate alınmalıdır.

İskelet (kemik) ve 
diş sorunları
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TS’li olgularda, otoimmün tiroidit, çölyak 
hastalığı (gluten enteropatisi), inflamatuvar 
barsak hastalığı ve juvenil romatoid artrit gibi 
otoimmün hastalıklara karşı yatkınlık vardır. 
Otoimmün hastalıklarda esas neden bağışıklık 
sisteminin vücudun kendi dokularını yabancı 
gibi algılayarak saldırması ve zarar vermesidir. 
Zedelenen organın fonksiyonunu yapamaz hale 
gelmesi ile çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Bağışıklık sistemi ile 
ilgili sorunlar

Tiroid bezi boynumuzun önünde yer alan 
kelebek şeklinde bir organdır. Vücudun 
metabolizmasını kontrol eden tiroid hor-
monunu salgılamaktadır. TS’li olguların 
%10-50’sinde tiroid bezini oluşturan hüc-
relere karşı otoimmün yıkım gelişebilir. Bu 
durum otoimmün tiroidit (diğer adı Hashi-
moto tiroiditi) olarak adlandırılmaktadır.  
Tiroid bezinin haraplanması sonucu tiroid 
hormonu üretimi azalabilir; bu duruma 
hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması) adı 
verilir. TS’de hipotiroidi riski yaş ile birlikte 
artar. Hipotiroidi gelişme-
si durumunda kabızlık, 
halsizlik, yorgunluk, okul 
başarısında düşme, ciltte 
kuruluk, saç dökülmesi ve 
kilo artışı gibi şikayetler 
görülebilir. Ancak olguların 
çoğunda klinik bulgular 
siliktir. Muayenede boyun 
bölgesinde şişlik (guatr) 
saptanabilir. Bu olgularda, 
tiroid fonksiyonları tanı 
anında ve tanıdan sonra 1-2 

yıl aralarla yaşam boyu kontrol edilmelidir. 
Hipotiroidi geliştiyse tedavi kolaydır. Sa-
bahları aç karna ağızdan alınan tablet şek-
linde bir ilaç (L-tiroksin) ile tedavi edilebi-
lir. Otoimmün tiroidite bağlı tiroid hormon 
eksikliği yaşam boyu devam edebilir. Belirli 
aralıklarla kandaki tiroid hormonu düzeyi 
ölçülerek ilaç dozunun yeterli olup olmadı-
ğı kontrol edilmelidir. Düzenli tedavi edil-
mediği taktirde TS’li kızların hipotiroidi ile 
ilgili şikayetlerinde artış ve büyümelerinde 
bozulma görülebilir.

Otoimmün tiroid hastalığı
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Bağırsak hastalıkları
TS’li olgularda, çölyak hastalığı (gluten 
enteropatisi) ve inflamatuvar barsak hasta-
lığına karşı yatkınlık vardır. 

Çölyak hastalığı buğday, arpa, yulaf ve 
çavdar gibi tahılların içinde bulunan gluten 
maddesine karşı gelişen hassasiyet ve aler-
jik yanıt nedeniyle ince barsak hücrelerinin 
haraplanması sonucu ortaya çıkan ve ömür 
boyu devam eden bir hastalıktır. Tipik ola-
rak ishal, karın ağrısı, kabızlık, kilo alalama 
gibi şikayetlere yol açar. Daha az sıklıkla 
anemi (kansızlık), karaciğer fonksiyon test-
lerinde bozukluk, büyüme hızının yavaş-
laması gibi tipik olmayan klinik bulgulara 
da neden olabilir. TS’li bir kız çocuğunda 
büyüme hızında yavaşlama varsa çölyak 
hastalığı mutlaka araştırılmalıdır. Çölyak 
hastalığının varlığı büyüme hormonu te-
davisinin etkinliğini de azaltabilir. Çölyak 
hastalığından şüphelenilen olgularda bazı 
kan tetkikleri ile tarama testleri yapılır. 
Tarama testi sonucu pozitif çıkan hastalara 
kesin tanının konabilmesi için ince bar-
saktan endoskopi yardımı ile alınan küçük 
bir parçanın patolojik olarak incelenmesi 
gerekmektedir. Çölyak hastalığı için tarama 
tetkiklerinin dört yaşından sonra yapılması 
ve 2-5 yılda bir tekrarlanması önerilmek-
tedir. Büyüme hormonu tedavisine başla-
madan önce çölyak hastalığı taraması tüm 
hastalara yapılmalıdır. Çölyak hastalığının 
tedavisinde glutensiz diyet yeterlidir. Bu 
amaçla gluten içeren besinlerin diyetten 
tamamen çıkarılması gerekir.

İnflamatuvar (iltihaplı) barsak hasta-
lığı, TS’de artmış sıklıkta görülen bir diğer 

hastalıktır. Barsak sisteminde süregelen 
bir yangı vardır. Geç ergenlik ve erken ye-
tişkin dönemde daha sık görülmektedir. 
TS’li olguların %2,6-3’ünde görülmektedir. 
Klinik bulgular ortalama 16 yaş (9-40 yaş) 
civarında başlamaktadır. Nedeni tam bi-
linmemektedir. Altı haftadan uzun süren 
ishal (sıklıkla kanlı), kilo alamama, iştah 
azalması,  kansızlık, karın ağrısı ve ateş 
yüksekliği gözlenmesi durumunda inflama-
tuvar barsak hastalığı düşünülmelidir. En-
doskopi ile barsağa girilip alınan parçanın 
(biyopsi) patolojik olarak değerlendirilmesi 
sonucu kesin tanı konulmaktadır. Hastalık 
alevlenme ve yatışmalarla seyreder. Aktif 
hastalık durumunda bağışıklık sistemini 
kontrol eden bazı tıbbi tedavilerden fayda-
lanılmaktadır.
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TS’li olguların %20-80’inde yaş ile bir-
likte karaciğer enzimlerinde yükseklik 
gözlenebilir. Daha çok erişkin olgularda 
gözlenmektedir. Karaciğer enzimlerindeki 
yüksekliğin altı haftadan uzun sürmesi 
durumunda alkol kullanımı, virüslere bağlı 
hepatit (karaciğer iltihabı) ve otoimmün 
hepatit araştırılmalıdır. TS’de karaciğer 
fonksiyon bozukluğunun en sık nedeni 
obezite (şişmanlık) ile ilişkili karaciğer yağ-
lanmasıdır. TS’li olgularda karaciğer fonk-
siyon bozukluğunun diğer bir nedeninin 
östrojen eksikliği olduğu ve östrojen teda-
visi ile karaciğer fonksiyon bozukluğunun 
düzeldiği de bildirilmektedir. Karaciğer 
fonksiyon bozukluğunda altta yatan başka 
bir hastalık yoksa  genellikle iyi seyirlidir, 
aşikar karaciğer hastalığına ilerlemez. 

Karaciğerin 
etkilenmesi
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TS’li hastalar metabolik sendrom riski ile 
karşı karşıyadır. Metabolik sendrom, obe-
zite, artmış kan basıncı, bozulmuş kan yağı 
profili (trigliserid yüksekliği, HDL-koleste-
rol düşüklüğü), insüline bağımlı olmayan 
şeker hastalığı (tip 2 diyabet), insülin di-
renci, artmış ürik asit düzeyleri ile karakte-
rize bir metabolik bozukluktur. Metabolik 
sendrom damar tıkanıklığı ve kalp hasta-
lığı riskini artırmaktadır, bu nedenle TS’li 
olgular yaşam boyu dikkatli izlenmeli ve 
metabolik sendrom gelişimi önlenmelidir. 
Büyüme hormonu tedavisi insülin diren-
cini artırarak ve glukoz metabolizmasını 
etkileyerek diyabet riskini artırabilir. Bu 
nedenle büyüme hormonu tedavisi süre-
since kan şekerleri düzenli aralıklarla kont-
rol edilmelidir. Kan şekerinin 8-12 saatlik 
açlık sonrası ≥126 mg/dl saptanması diya-
bet tanısı koydurur. Şüpheli olgulara şeker 
yükleme testinin yapılması önerilmektedir. 
Diyabetin en önemli klinik bulgusu çok su 
içme, sık tuvalete gitme ve kilo kaybıdır. 
Diyabetin büyüme hormonu tedavisi ile 
ilişkili olduğu düşünülüyorsa tedaviye 

ara vermek veya kes-
mek gerekebilir. Şeker 
yüksekliği tedavinin 
kesilmesi ile normale 
dönebilir. TS’li olguların 
kan şekeri ve yağ dü-
zeyleri 1-2 yıl aralıklarla 
ölçülmelidir.

TS’li olgularda obezite 
(şişmanlık) sık gözlenen 
bir problem olup yüksek 
kan basıncı (hipertansiyon) ve Tip 2 diya-
bet (şeker hastalığı) riskini artırmaktadır. 
Obezite küçük yaşlardan itibaren başla-
yabilir. Bu nedenle kilonun korunması 
önemlidir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz 
kilo kontrolünde anahtar noktalardır. He-
kiminizin önereceği sağlıklı diyet ve eg-
zersiz programlarına uymanız ve gerektiği 
durumda diyetisyenden danışmanlık al-
manız önemlidir. İyi beslenme ve egzersiz 
davranışları erken çocukluk döneminden 
başlanmalı ve çocuklar bu konuda cesaret-
lendirilmelidir.

Metabolizma ile
ilgili sorunlar
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TS’de, benign (iyi huylu) benler 
gelişebilir. Benlerin boyut ve 
sayıları yaş ile birlikte artar. 
Büyüme hormonu tedavisi 
de ergenlik döneminde bu 
benlerin sayısının ve boyutu-
nun artmasını hızlandırabilir. 
Benlerde kanser riski düşük 
olsa da şüpheli durumlarda 
dermatolog (cilt doktoru) ta-
rafından olası kötü huylu ben 
(malign melanom) açısından 
değerlendirilmelidir. Aileler 
bu konuda dikkatli olmalıdır. 
Benlerin şeklinde (kenarların-
da) düzensizlik olması, benin 
bir yarısının diğer yarısından 
farklı görünmesi ve çapının 
>6 mm olması kötü huylu ben 
açısından uyarıcı olmalıdır. Ben 
boyutlarında hızlı artış, renk 
değişikliği, kaşıntı, hassasiyet 
ve benin etrafında kızarıklık 

olması da kötü huylu beni 
düşündürmelidir.  Cilt kanseri 
riskini azaltmak için tüm has-
talar ultraviyole ışınlarına karşı 
koruyucu güneş kremi kullan-
malıdırlar.

TS’de, hemanjiyom (kan da-
marlarından oluşan iyi huylu 
tümör) riski diğer sağlıklı kızla-
ra göre daha yüksektir. Heman-
jiyom, ciltte doğum lekesi (por-
to şarabı lekesi, çilek, ahududu) 
olarak belirir. Benzer lekeler 
barsaklarda da bulunabilir ve 
kanamaya yol açabilirler. TS’li 
bir olguda kansızlık ve dışkıda 
taze kan veya siyaha yakın renk 
değişikliği görülüyorsa, bu du-
rum barsaktan kanamanın bir 
bulgusu olabilir. Barsakta te-
lenjiektazi (damar genişlemesi) 
olguların %7’sinde gözlenebilir. 

Cilt ve tırnak 
sorunları
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Açıklanamayan barsak kanamalarında veya 
açıklanamayan demir eksikliği anemisi 
(kansızlık) durumlarında mutlaka akla 
gelmelidir.

Ciltte yaralanma sonrası, hipertrofik 
skar (abartılı yara iyileşmesi) ve  kelloid 
oluşumu (yara izinin ciltten taşması ve 
kabarması sonucu kırmızı kalın bir görü-
nüm alması) Turner sendromlu kızlarda 
sıktır. Özellikle baş-boyun ve üst gövde 
bölgesinde yüksek risk nedeni ile plastik 

cerrahların dikkatli olması gereklidir. Yele 
boyun nedeniyle düzeltici ameliyat kararı 
vermeden önce bu cilt reaksiyonunun geli-
şebileceği dikkate alınmalıdır.

Doğumda ayaklarda şişlik olan TS’li kız-
larda ve kalkık tırnakları olan olgularda 
tırnak enfeksiyonlarına karşı dikkatli 
olunmalıdır. Pedikür dikkatli yapılmalıdır 
ve ağır durumlarda ayak hastalıkları uzma-
nına danışılmalıdır.

Benlerde kanser riski düşük olsa da şüpheli durumlarda dermatolog (cilt 
doktoru) tarafından olası kötü huylu ben (malign melanom) açısından 
değerlendirilmelidir. 
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Normalde kızlarda doğum sırasında ergen-
lik dönemine benzer şekilde ergenlik hor-
monları olan LH ve FSH’da artış olur. TS’de 
bu artış daha belirgin olur ki bu da yumur-
talıklardaki yetmezliğin bir işareti olarak 
kabul edilir. Dört ile 11 yaşları arasında 
normal kızlarda olduğu gibi TS’de da FSH 
ve LH hormonlarının düzeyi düşmekte ve  
ergenlik sırasında tekrar yükselmektedir. 
TS’de 11 yaşından sonra yumurtalıklardaki 
yetmezlik nedeni ile FSH adı verilen homo-
nun düzeyi çok fazla yükselir. 

Ergenlik sırasında normalde artan hor-
monlara bağlı yumurtalıklarda büyüme 
olur ve yumurtalıklardan östrojen adı ve-
rilen hormonun salgısı artar, bu hormon 
kız çocuklarında memelerin büyümesini 
sağlar. Ayrıca östrojen hormonu rahmin de 
büyümesini sağlar, rahim belirli bir boyuta 
oluştuktan sonra da normal çocuklarda 
adet kanaması görülür. Ayrıca ilerideki 

olası bir gebelik için uygun ortamın da 
oluşması adına rahmin büyümesi gerekir. 
TS’de ise yumurtalıklardaki sorun nedeni 
ile östrojen yeterince oluşturulamadığı için 
meme ve rahim gelişimi yeterli düzeyde 
olmaz. Bu nedenle de birçok TS’li hastada 
adet kanamaları görülmez. 

TS’li kızlarda tedavisiz ergenlik gelişimi 
%20 dolaylarındadır. Adet görme ise hasta-
ların sadece %10’unda görülür. Ergenliğin 
kendiliğinden başlaması ve adet görme 
olasılığı mozaik olanlarda (vücudunda hem 
normal hücrenin hem de bir X kromozomu 
kayıp olan hücrelerin aynı anda bulun-
ması), 45,XO olanlardan (yani tüm hüc-
relerinde bir X kromozomu kayıp olanlar) 
daha fazladır. Birçok TS (>%80) hastasında 
ergenliğin başlamaması veya adet görme-
me nedeni ile ergenlik yaşlarında östrojen 
hormonu vermek gerekir. 

Turner Sendromunda 
Ergenlik sorunları
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Normal gebeliklerde kız çocuklarında ge-
beliğin 5. ayında her bir yumurtalıkta ile-
ride doğurganlığı sağlayacak olan yaklaşık 
300.000 adet yumurta bulunur. Bu dönem-
den doğuma kadar geçen sürede yumurta 
sayısı pek değişmez ve doğum sırasında her 
bir yumurtalıkta yaklaşık 295.000 adet yu-
murta bulunur. Ergenlik öncesi bu yumur-
taların sayısı giderek azalarak ilk adetin 
görüldüğü dönemde 180.000’e kadar düşer 
ve menopoz döneminde yumurtalıklarda 
1000’den az sayıda yumurta kalır. 

TS’de hamileliğin erken dönemlerinde yu-
murtalıkların gelişimi normalken yumur-
talardaki kayıp çok hızlı olur ve doğumla 
beraber yumurtaların sayısı çok azalır. An-
cak, TS’li kızların az bir kısmında doğum 
sırasında ve nadir olmakla birlikte ergenlik 
sırasında işlev gören yumurtalar buluna-
bilir. 

Turner Sendromunda 
Üreme Yeteneği
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Gebelik

TS’li kadınların tedavisiz hamile kalması 
oldukça nadirdir. Tedavisiz  hamile kal-

ma olasılığı mozaik TS olanlarda klasik 
TS (45,X) olanlara göre daha fazla-

dır. Gebe kalan TS’li kadınların 
%90’ından fazlası mozaiktir.  

TS’de gebelik sırasında çok cid-
di sorunlar yaşanabildiğinden 
sadece seçilmiş bazı hastala-
rın gebe kalmasına izin veri-
lir. Tedavisiz gebelik olasılığı 

da çok düşük olduğu için çocuk 
sahibi olmanın genellikle iki yön-
temi vardır:

 
Yardımcı üreme teknikleri

 
Taşıyıcı annelik veya 

evlat edinme 

TURNER SENDROMU Aileler için Bilgilendirme Rehberi68



Yardımcı üreme teknikleri içinde en sık 
kullanılanı verici (başka birinden alınan) 
yumurtalarının kullanılmasıdır. Bu yön-
temde başka bir kadından alınan yumur-
talar hastanın eşinin spermleri ile vücut 
dışında döllenmekte, daha sonra oluşan 
canlı (embriyo), TS’li hastanın rahmine 
nakledilmektedir. Bu yöntem ile gebelik 
şansı %24 ile %47 arasındadır. Ancak, bu 
yöntem sonrası özellikle rahim sorunu 
olan hastalarda düşük görülebilmektedir. 
TS’de -birazdan bahsedilecek olan gebe-
lik sorunlarının çok ciddi olması nedeni 
ile- rahim içine sadece 1 embriyo konması 
ve çoğul gebeliklerden (ikiz gebelik) uzak 
durulması gerekir. Yumurta nakli olarak da 
bilinen bu yöntem ülkemizde uygulanma-
maktadır. 

Son yıllarda TS’li hastaların kendi yumur-
talarının alınarak dondurulabileceği, daha 
sonra bu yumurtaların döllenerek kendi 
rahmine yerleştirilebileceği bildirilmekte-
dir. Her ne kadar yumurtaların alınma ve 
dondurulma zamanı, alınma yöntemi gibi 
teknik konular net olmasa da bu işlemin 
yapılmasına karar verilmesi durumunda 
ergenlikten önce yapılması önerilir. Ayrıca 
işlem öncesi yumurtaları uyarmak için 
verilen ilaçların hastaya olan yan etkileri, 
büyüme üzerine olumsuz etki yapıp yap-
madığı da bilinmemektedir. 

Günümüzde, -özellikle hamileliğin riskli ol-
ması durumunda- TS’li kadınlar için çocuk 
sahibi olmanın en risksiz yöntemi taşıyıcı 
annelik veya evlat edinmedir. 

Taşıyıcı annelikte bebek sahibi olmayı 
isteyen eşler kendi yumurta ve sperm hüc-
relerini kullanırlar ancak başka bir kadının 
rahminde bebek taşınır. Eşlerin yumurta 
ve sperm hücreleri döllenerek elde edilen 
embriyo başka bir kadının rahmine nakle-
dilir. Bu gebeliği taşıyan ve doğuran kadına 
taşıyıcı anne denir. Bu yöntem de ülkemiz-
de uygulanmamaktadır. 
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TS’de gebelik sonrası düşük olasılığı yük-
sektir. Ayrıca bebekte doğumsal anormal-
likler, zihin problemleri, kalp hastalıkları 
ve trizomi 21 denen Down sendromu 
(mongol çocuklar) görülebilir. Yardımcı 
üreme teknikleri ile hamile kalan kadınlar 
incelendiğinde canlı doğum oranının %30 
olduğu, %8 bebeğin erken doğduğu, %9 
bebeğin anne karnında gelişmediği, %4 
kadarında da doğum anormallikleri olduğu 
bildirilmiştir. Turner sendromlu kızların 
boylarının kısa ve leğen kemiklerinin dar 
olması nedeni ile sezaryen ile doğum oran-
ları normal topluma göre daha fazladır. 
Sezaryen doğuma bağlı kanama, ameliyat 
sonrası rahimde gevşeklik, idrar kesesi 
veya bağırsak hasarı veya narkoza bağlı 
yan etkiler görülebilir. 

Turner Sendromlu 
Kadının Gebeliği 
Sırasında Ortaya Çıkan 
Sorunlar

Kalp-damar hastalıkları: TS’li kadının 
hamile kalması durumunda ölüm oranı 
normal kadınlardan çok daha yüksektir 
(normal kadınlarda oran 10.000’de bir 
iken, TS’de 100’de ikidir). Gebelik sırasında 
ölümün en sık ve en önemli nedeni var 
olan kalp damar hastalıklarının daha da 
kötüleşmesidir. Gebelik sırasında annenin 

vücudu ve kalbi üzerine  binen yük nedeni 
ile riski artan en önemli sorun aort adı 
verilen ana atardamarın yırtılmasıdır. Bu 
risk nedeni ile her TS’li hastanın gebe kal-
madan önce bu açıdan kalp doktoru tara-
fından kapsamlı olarak değerlendirilmesi 
gerekir. 

Bu sorunun en sık görüldüğü ve bu neden-
le gebeliği en tehlikeli olan TS’li hastalar 
ise şunlardır:  

• Ana atardamar çapı geniş olanlar (kalp 
doktoru tarafından ekokardiyografi denen 
kalp ultrasonu ile ölçülür)

• Kalp damar sorunları nedeni ile daha 
önce ameliyat olanlar 

• Normalde üç yaprakçıklı olması gereken 
ana atardamar kapağı iki yaprakçıklı olan-
lar (biküspit aort kapağı)

• Tansiyonu yüksek olanlar 

Bu risklerden herhangi birini taşıyan TS’li 
hastaların kesinlikle hamile kalmaması, 
taşıyıcı anne veya evlat edinme ile çocuk 
sahibi olması önerilir. 

Ana atardamardaki yırtılmanın en önemli 
kolaylaştırıcılarından biri tansiyon yük-
sekliğidir. TS’li gebelerin yarısından fazla-
sında gebelik sırasında tansiyon yüksekliği 
ve onunla ilişkili hastalıklar görülür. Bu 

Turner Sendromunda 
Gebelik Sonuçları
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nedenle de hem gebelik öncesi hem de 
gebelik sırasında tansiyonun yakın takip 
edilmesi gerekir. 

Karaciğer hastalıkları: Gebelik sırasın-
da var olan karaciğer sorunları daha da 
kötüleşebilir ve ayrıca safra kanallarında 
tıkanıklık gelişebilir. 

Tiroid hastalıkları: TS’li kadınların ge-
beliği sırasında tiroid hastalığı görülme 
sıklığı artar. Normal kadınlarda gebelik 
sırasında tiroid hastalığı %1-2 oranında 
görülürken, TS’li hastaların gebelikleri sı-
rasında %40’lara varan sıklıkta görülür. Bu 
nedenle hastanın tiroid testlerinin yakın 
takip edilmesi gerekir. 

Şeker hastalığı: TS’de şeker hastalığı 
normal topluma göre daha sıktır. Gebelik 
sırasında artan hormonların etkisi ile ge-

belik şekeri riski de arttığından hastanın 
bu açıdan takip edilmesi gerekir. 

Özetle, TS’li kadınların yardımsız hamile 
kalma olasılıkları çok düşüktür. Her ne 
kadar hastaların kendi yumurtalarının 
dondurulması ve sonrasında bu yumur-
taların dışarıda döllenerek rahim içine 
yerleştirme işlemi ile hamile kalmaları söz 
konusu olabilse de yumurtaların alınması 
ve saklanması ile ilgili yöntem günümüzde 
rutin olarak uygulanmamaktadır. Ancak, 
hastaların hamilelik sırasında kalp-damar 
hastalıklarında ciddi kötüleşme, karaciğer, 
tiroid ve şeker ile ilgili problemlerinde artış 
olmaktadır. Hamileliğin bu riskleri nedeni 
ile -özellikle kalp damar rahatsızlığı olan 
TS’li hastalarda- hastalara çocuk sahibi ol-
manın daha güvenli yöntemleri olan evlat 
edinme ya da taşıyıcı annelik önerilir. 
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Sağlık sorunları takibi
TS’li kız çocuklarında çeşitli tıbbi sorunlar diğer çocuklardan daha fazla görülmektedir. Bu 
nedenle TS’li kız çocuklarının, TS konusunda uzman sağlık personelleri tarafından düzenli 
aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirilmesi önemlidir. Böylelikle uzman sağlık personel-
leri tarafından yapılacak kontrollerle olası problemlerin ortaya çıkmadan veya ilerlemeden 
erken teşhis edilmesi, tanısı ve tedavi edilmesi mümkün olacaktır. Alttaki çizelgede yapıla-
cak sağlık kontrollerinin dönemleri belirtilmektedir.

TURNER SENDROMU Takip Çizelgesi
Adı-Soyadı Tetkik tarihi

Karyotip Tanı tarihi

Ağırlık Doğum tarihi

Boy

Vücut kitle indeksi

Fizik muayene özellikleri

Aldığı tedavi

Tiroid fonksiyonları

Kardiyak inceleme

Renal İnceleme

İşitme fonksiyonları

Tanıda
Her muayenede

(en azından yıllık)
Yıllık 3-5 yılda bir

Belli 
yaşlardan 

sonra

Tam fizik muayene
(ağırlık, boy, nabız, kan basıncı, 
lenfödem değerlendirmesi dahil)

x x

Öğrenme güçlüğü açısından 
tarama; sosyal becerileri...

x x

Şu konularda dikkatli tarama:
• Kalça çıkığı
• Şaşılık
• Kulak enfeksiyonu / sıvı
• Skolyoz / kifoz
• Cilt benleri
• Pubertal gelişme

Bebeklikte
4 ay-5 yaş

Bebeklik/çocuklukta
4 yaşından büyüme 
tamamlanana kadar
Çocukluktan itibaren

İşitme Muayenesi x x

Böbrek ultrasonu ve idrar kültürü x

Göz muayenesi 2 yaşında

Tiroid fonksiyon testleri x 4 yaşında kontrol 
muayenelerine 

başla

Ortodontik muayene 7 yaşında

Danışmanlık: Cinsellik ve meslek 
sorunları / üniversite veya iş 
planları

Yaşı uygunsa

Kardiyak değerlendirme; EKO 
veya MR

x 12 yaşından sonra

Kemik dansitometre 15 yaşından sonra

Kan testleri: karaciğer ve böbrek 
fonksiyonları, açlık lipitleri ve 
kan şekeri

x 18 yaşından
sonra

Tavsiye 
edildiği gibi

Not: Bu testler rutin sağlık kontrollerine ek olarak uygulanır. Testler gerek duyulduğunda daha erken ve daha sık yapılabilir.
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Büyüme eğrisi takibi
TS bir kız alt çizgide yaşını belirledikten sonra şu an ki boyunun bulunduğu çizgiye doğru 
dik bir çizgi çekilir ve ölçülen boy üzerinde bir nokta ile işaretlenir. Düzenli takiplerde bu 
noktalar birleştirilir ve büyümenin hızı-durumu anlaşılır hale gelir. Bu nedenle TS kızların 
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı doktorları tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve büyü-
mede duraklamanın tespiti halinde sorunun tespiti için araştırma yapılması gerekmekte-
dir. Bu eğriler üzerindeki rakamların anlamı ise %50 TS için ortalama boy; %97 ise TS için 
üst sınırda boy ve %3 ise alt sınırda bir boy anlamına gelmektedir. Eğer tedavi almaya baş-
ladıysa büyüme üst eğrilere doğru ilerleyecektir. Eğer alt eğriye doğru bir sapma mevcut 
ise ya büyümenin sonlarına doğru gelinmiştir veya büyüme hızını azaltan bir hastalık eşlik 
etmektedir.

2
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TS olmayan kızlar
TS olan kızlar
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Erişkin dönemde 
sağlık sorunları takibi
 
Özellikle Çocuk Endokrinolojisi po-
likliniklerinde tedavisi tamamlanan 
hastaların erişkin dönemde  birçok 
sağlık sorunların ortaya çıktığı 
(Kardiyolojik sorunlar, osteoporoz, 
işitme sorunları, tiroid hastalıkları, 
böbrek kaynaklı sorunlar, fertilite, 
östrojen kullanımı,…)  ve yaşam 
kalitesinin azaldığı görülmektedir. 
Ancak hem ülkemizde ve hem de 
diğer ülkelerde gözlendiği gibi has-
taların Erişkin döneme geçiş esna-
sında düzenli takipten ayrıldıkları ve 
sağlık sorunlarının takip ve tedavisi 
için Erişkin Endokrin doktorlarına 
geçişi sağlamadıkları görülmektedir. 
Bu nedenle birçok ülkede TS hasta-
ları için Takip Çizelgesi ve Erişkin 
Endokrinolojiye geçiş protokolleri 
hazırlanmıştır.  
 
Bu formlar 

sitesinde mevcuttur.

www.cocukendokrindiyabet.org
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TURNER SENDROMU ERİŞKİN DÖNEME GEÇİŞ PROTOKOLÜ
Adı: Tarih:

Soyadı: Doğum Tarihi

Öğrenim: Yaş:

Ağırlık: T.C. Kimlik No:

Boy: Telefon:

Vücut kitle indeksi: e-posta (varsa):

Adres:

GENETİK ANALİZ
Tanı zamanı:

Karyotiplendirme:

FİZİK MUAYENE ÖZELLİKLERİ
Kan Basıncı:

Fizik muayene özellikleri:

Puberte evresi:

Spontan veya indüklenmiş

İNCELEMELER
Laboratuvar
(Birimleri ile yazınız)

Açlık kan şekeri (mg/dl)
Açlık insülini (mU/ml)
HOMA-IR
Üre
Kreatinin (mg/dl)
Trigliserit (mg/dl)
LDL (mg/dl)
HDL(mg/dl)
ALT (U/L)
AST (U/L)
Kalsiyum (mg/dl)
P (mg/dl)
Alkali Fosfataz (U/L)

FSH (IU/L)
LH (IU/L)
Estradiol (pg/ml)
Serbest T4 (ng/dl)
TSH (IU/ml)
Anti-TPO (IU/mL)
Anti Tg (IU/mL)
IGF-1 (ng/ml)
Tam idrar Tetkiki
OGTT (varsa)
Glukoz
İnsülin
DİĞER

Tiroid ultrasonu

Ekokardiyografi kardiak MRI

Böbrek ultrasonu
Pelvis ultrasonu

İşitme fonksiyonları

Kemik mineral yoğunluğu

Yaşam Kalite Ölçeği

TEDAVİLER
Büyüme hormonu tedavisi Başlama zamanı:

Aldığı tedavi dozu ve süresi:

Puberte indüksiyonu (varsa) Başlama zamanı:
Aldığı tedavi:

Ek tanılar

Ek tedaviler

İlaç ismi, doz ve kaç yaşında başlandı

TURNER SENDROMU ÇALIŞMA GRUBU 77



ERİŞKİN DÖNEMDE TAKİP ÇİZELGESİ
Geçiş Yıllık 1-2 yıl 2-3 yıl 3-5 yıl

Sağlık ve sosyal durum x x
Sağlıklı yaşam ve alışkanlıklar x x
Üreme sağlığı x x
Fizik muayene

Meme ve pelvik muayene x x
Kan basıncı x x
Vücut kitle indeksi x x
Lenfödem x x
Cilt muayenesi x x
Tiroid hastalığı (sT4, TSH, anti-TPO) x x
Diyabet (açlık kan şekeri, TIT, OGTT) x x
Böbrek hastalığı (BUN, kreatinin) x

Yüksek kolestrol açlık lipitleri
(kolesterol, LDL, HDL, trigliseridler)

x
x

Çölyak hastalığı (tTGA, Iga) x x

Kardiyovasküler Değerlendirme x x

EKG x x

Ekokardiyografi x x

BT/gerekirse MR x x

Profilaktik antibiyotik gereksinimi x

Görme fonksiyonları x x
İşitme fonksiyonları x x

Kemik dansitometri x x

Yorumlar / Tavsiyeler
Psikolojik/sosyal destek. Genel iyilik halinin, stresle baş etme durumunun değerlendirilmesi.

Diyet, fiziksel aktivite, risk alma davranışlarının (sigara, içki, uyuşturucu) değerlendirmesi.

Ovaryan hormon replasmanı. Menapoz yaşına kadar östrojen replasmanı gerekir. Doğum kontrolü, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların 
engellenmesi. Meme muayenesi ve pelvik muayene.

Genel popülasyonla aynı şekilde meme muayenesi ve pelvik muayene.

Yılda bir kan basıncı ölçülmelidir. Sınırda değerler saptanırsa daha sık bakılmalıdır. Hipertansiyon acil olarak tedavi edilmelidir.

25 kg/m2 nin altında bir vücut kitle indeksi hedeflenmelidir.

Lenfömi olan hastalar için tırmak kesme, uygun ayakkabı seçimi, ayak bakımı tavsiyeleri için podiatrist konsültasyonu.

Nevüsler için ABCDE değerlendirilmesi.

Hipotiroidi sıklığı artmıştır.

Turner sendromu hastalarında diyabet sıklığı artmıştır ve diyabet başlangıç yaşı daha düşüktür. Poliüri ve polidipsi açısından dikkatli anamnez 
alınmalıdır.

Tekrarlayan mesane veya böbrek enfeksiyonları varlığında yıllık testler yapılması gerekir.

Aort dilatasyonu ve diseksiyonu taraması. Kardiyak anomali yoksa her 3-5 senede bir kez tarama yapmak gerekir.

Spontan veya yardımlı gebelik planlanıyorsa EKG; ekokardiyografi veya kardiyak MR’ı da içeren tam ve ayrıntılı bir kardiyak değerlendirme 
gerekir. Aort diseksiyonu varsa tıbbi uyarı bilekliği takılabilir.

Diş çekimi, cerrahi vb. gibi invaziv girişimler öncesinde profilaktik antibiyotik gereksinimini değerlendir.

Düzenli göz muayenesi ve gerektiğinde oftalmolojist konsültasyon önerilir.

İşitme kaybı olanlarda yıllık kontrol, olmayanlarda 2-3 yılda bir kontrol önerilir. Tavsiye edildiğinde en kısa sürede işitmeye yardımcı cihazlar 
kullanılmalıdır.

Osteoporoz ve düşük kemik mineral dansitesi için tarama yapılır. doğru beslenme, kalsiyum ve D vitamini takviyesi, düzenli egzersiz, ağırlık 
direnç aktiviteleri önerilir.
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Toplantılar  ve faydalı
web siteleri

www.cocukendokrindiyabet.org

www.turnersendromu.org     -    www.cocukendokrin.net

www.izmirpediatri.org

www.turnersyndrome.org

Çocuk Endokrinolojisi uzmanlarının resmi sitesidir. Çocuk Endokrin uzmanını hangi şe-
hirlerde bulabileceğinizi ve Turner sendromlu hastanızın sağlık sorunlarını takip edebile-
ceğiniz ünite adreslerini sunmaktadır. Toplantılar hakkında da güncel bilgiler vermektedir.

Bu sitelerde Turner Sendromu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Turner Sendromu Sempozyumu olarak ilk toplantısını 12-13 Eylül 2015 tarihinde İzmir’de 
yapılmıştır. 1.Turner Sendromu Sempozyumu’na hem hasta ailelerinin hem de ülkemizde 
bu konu üzerinde çalışmaları olan akademisyenlerin yoğun katılımı olmuştur. 1. Turner 
Sendromlu Hastalar, Aileleri ve Uzmanlar buluşması” ile adlandırılan sempozyuma ilginin 
artması nedeni ile her yıl 10 Ocak tarihinde tekrarlanması ve Turner Sendromu hakkında 
yeni bilgilerin sunulması kararlaştırılmıştır. 

Amerikan Turner Derneği tarafından kurulan bu sitede ailelere Turner Sendromu hak-
kında resimlerle bilgiler veriyor. Amerika’da bulunan Turner Sendromu ailelerin buluşma 
toplantılarından görüntüler içeriyor. Ayrıca Turner sendromu hakkında yeni gelişmeler 
hakkında da bilgi vermektedir.
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Amerikan Tıp Kütüphanesi’nin resmi sitesi. Bu sitede Turner sendromu hakkında geniş 
bilgiler ve önemli bağlantılar içeriyor. Örnek resimler ile hastalığın görsel tanıtımı da ya-
pılmaktadır.

http://tss.org.uk

http://tsint.org

www.facebook.com/turnersendromuplatformu/

www.nlm.nih.gov/

Bu site İngiltere’de Turner Sendromluları Derneği olarak kurulmuştur. Site “Turner Synd-
rome Support Society” olarak isimlendirilmektedir. Bu sitede Turner sendromu ile ilgili 
bilgilendirme yapılmakta ve dernek üyelerinin sosyal faliyetleri de gösterilmektedir.

“Turner Syndrome International Group” tarafından düzenlenen bu site dünyadaki tüm 
Turner Sendromluların kullanabileceği bir şekilde tasarlanmıştır ve 20 den fazla dilde ya-
yınlanmaktadır. 3 yılda bir dünyadaki tüm Turner sendromluların buluştuğu toplantılar 
düzenlemektedir. 17 Kasım 2016’da Meksika’da bir toplantı düzenlenecektir.

Ailelerin ve uzman doktorların buluştuğu kapalı bir gruptur. Bu sosyal paylaşım ağına 
Turner sendromu aileler bireysel başvuruda bulunabilir. Turner sendromu hakkında uz-
manlara soru sorabilir ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alabilirler.
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