
YEME BOZUKLUKLARININ 
MEDİKAL TEDAVİSİ 

Prof. Dr. Nuray Kanbur 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD 
Ergen Sağlığı Bilim Dalı 

 



Medikal Komplikasyonlar 

 Anoreksiya nervoza ve bulimiya nervozalı 

hastaları izleyen hekimlerin, hastalığın psikiyatrik 

yönüne odaklanmanın yanında, neden 

olabileceği fiziksel hasarın ve komplikasyonların 

farkında olmaları yeme bozukluklarının 

tedavisinde hayati öneme sahiptir!  





Ayırıcı Tanı 

öykü çok önemli!!!  
• malignensiler 
• santral sinir sistemi tümörleri 
• inflamatuar barsak hastalıkları 
• malabsorpsiyon sendromları 
• diabetes mellitus 
• Hipertiroidi 
• Hipopituiterizm 
• addison hastalığı 
• depresyon (sekonder anoreksi ile birlikte) 
• kronik hastalıklar 
• HIV/AIDS 

 



İlk değerlendirme sırasında yapılması 
gereken laboratuvar tetkikleri 

• Tam kan sayımı, periferik yayma  
• Sedimentasyon hızı 
• Elektrolitler; Na, K, Cl, Ca, P 
• Kan biyokimyası (karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) 
• Lipid profili 
• Çinko ve Magnezyum düzeyleri 
• Tiroid fonksiyon testleri 
• Gebelik testi (cinsel aktif olan kızlarda) 
• Tam idrar tetkiki 
• EKG (aritmi ve QT değeri için) 
 



Hacer 

• 23 yaşında, kaşektik görünümde 
• Amenore, 6 yıldır PCOS tanısı ile OCP kullanıyor 
• Son bir yılda 4 kez İYE, antibiyotik kullanım 

öyküsü 
• Kolesterol: 350mg/dl, düşük kolesterol içeren 

diyet 
• T3 düzeyleri düşük, replasman tedavisi? 



Hastaneye Yatış Endikasyonları 
• Vital bulguların stabil olmaması: bradikardi, ortostatik 

nabız değişiklikleri, hipotermi, hipotansiyon, ortostatik 
hipotansiyon 

• Ağır malnutrisyon: ideal vücut ağırlığının % 25’inden 
fazlasının kaybedilmesi veya vücut ağırlığının ideal vücut 
ağırlığının % 75’inden az olması  

• Dehidratasyon 
• Elektrolit bozuklukları ( Na, K, P, Cl düzeyleri) 
• Akut gıda reddi  
• Kontrol edilemeyen yeme ve kusma atakları 
• İntihar teşebbüsü 
• Ayaktan tedavinin başarısız olması 



American Psyschiatric Association (2000) 
hastaneye yatırma kriterleri 

• Kalp hızı < 40/dk. 
 

• Ortostatik kan basıncı ve kalp hızı 
 

• Kan basıncı < 80/50 mm Hg. 
 

• Düşük potasyum, düşük fosfor düzeyleri 
 

• Vücut ağırlığının ideal vücut ağırlığının % 75’inden az 
olması  
 

• Hızlı kilo kaybı 



Buse 

• 15 yaş 
• Boy 161 cm, VA 40 kg 
• Son 4 ayda 23 kg vermiş 
• 6 aydır sıvı alımını kısıtlıyor 
•  Diüretik kullanımı 
• Akut böbrek yetmezliği  



Melis 

• 13 yaş 
• Ramazan ayında başvuru 
• İftar: bir bisküvi, bir  minik lokum 
• Sahur: bir beyaz, bir siyah kuru üzüm ve su 
• VA: ideal ağırlığında (net kilo kaybı belli değil) 
• VS: 35.0 C, ortostatik hipotansiyon 
• Akut gıda reddi 

 
 
 



Ozan 

• 17 yaş 
• 5 aydır vegan (etik nedenlerle açıklıyor) 
• VA 43 kg ( bir yıl önce 65 kg), boy 174 cm 
• Bradikardi (40/dk), aritmik filiform nabız 
• Perikardiyal efüzyon 
• Monitorizasyon endikasyonu 

 
 
 



Pelin 

• 16 yaş 
• 3 yıldır AN-R tanısı ile izleniyor 
• Aşırı su tüketimi 
• Durdurulamayan kusmalar 
• K= 2.0 mEq/L 
• Gastrik dilatasyon 



Yatırılan hastada, medikal stabilizasyon 
sağlanana kadar izlem 

• 24 saatlik monitorizasyon 
• Yakın vital bulgu ve aldığı- çıkardığı izlemi 
• Sabah ortostatik nabız ve ortostatik 

tansiyon ölçümü 
• Bir hafta boyunca günlük elektrolit takibi 
• Günlük VA izlemi, sabah aç karna, aynı 

kıyafet ile, idrar yaptıktan sonra 
• Sabah ilk idrardan dansite takibi  

 



Malnutrisyonun Terapi üzerine etkileri 

• Beslenmenin restorasyonu tedavinin başarısında 
belirleyici 

• Starvasyon sonucunda, 
– Vücuttaki tüm sistemler etkilendiği gibi, 
– Beyinde yapısal değişiklikler  
– Bilişsel fonksiyonlarda değişiklikler  
– Mood değişiklikleri 
– Beyinde neurotransmitterlerde değişiklikler 
– İlaç cevabında değişiklikler 



  “Refeeding” 

• Detaylı beslenme öyküsü alınmalı 
 Genellikle <1000 kcal/gün 
 Seçici beslenme,  
 yağ, karbonhidrat ve protein içeriği dengesiz 
 nadiren total gıda reddi 

• Günlük kalori alımı yavaş yavaş arttırılacak 
• Agresif beslenme, RFS yol açar  

 
 



Sağlıklı Adolesanların Günlük Kalori 
İhtiyaçları 

Kızlar Kalori 

11-14 yaş 2200 

15-18 yaş 2200 

Erkekler Kalori 

11-14 yaş 2500 

15-18 yaş 3000 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



  “Refeeding” 
• Sağlıklı adolesanlarda kalori ihtiyacı 20 – 40 

kcal/kg/gün 
• Kilo alımı için >40 to 50 kcal/kg/gün  
• Hedef haftada 1 kg alımı  
• Metabolik hız artar, günlük ihtiyaç 80 to 100 

kcal/kg/güne kadar çıkabilir 
• Hipermetabolik dönemde egzersiz önerilmez 
• Metabolik hız zamanla normale döner 

 
 

 



  “Refeeding” 

• Günlük kilo alım hedefi 200 gr 
• Başlangıç kalorisi beslenme öyküsüne göre 

hesaplanır 
• 200 gr dan az aldı ise, 250 kalori arttırılır 
• 200 gr dan çok aldı ise, kalori sabit tutulur 
• İdrar dansitesi ile korele izlenir 
• Sonrasında haftalık hedef 1 kg.dır 



  “Refeeding” 

• Oral gıda ile beslenme 
• Oral replasman sıvıları ile beslenme 
• Nazogastrik tüp ile beslenme 
• Nazogastrik drip infüzyon 
• Total parenteral nutrisyon 



Refeeding Sendromu 

• Sıvı homeostazında disregülasyon 
• Hipofosfatemi 
• Hipokalemi 
• Hipomagnezemi 
• Glukoz metabolizmasında bozukluklar 
• Vitamin ve eser element eksiklikleri 
• KCFT bozukluğu 
• Pankreatit 
• Multiorgan yetmezliği ve ölüme kadar gidebilir! 

 
 



Sağlıklı VA veya Hedef VA nasıl 
belirlenir? 

• İdeal ağırlık oranı 
• Vücut kitle indeksi 
• Büyüme eğrisi 
• Mensturasyonun kaybolduğu VA 

 



 
 

OLGU 1 
 
15 yaşında, 2 yıldır AN-R 
  

Boy 162cm = % 50 

VA 42 kg = % 3-5 

Büyüme eğrisi % 75-90 

Son adeti 50 kg.da 

 

Hedef VA 53 kg (50%),  
hedef ağılığın % 79 unda. 

 

50 kg da adetler dönerse, 
bu VA da stabilize edilebilir 

 



OLGU 2 
16 yaşında, ÇAP’a senkop 
ile getiriliyor 

Boy 163cm (% 50) 

VA 54kg (% 50) 

SAT 6 ay önce (65kg?) 

Erken yaşlardaki büyüme  
75 percent civarında 

 

Yavaş yavaş kilo aldırıp 
60-65 kg arasında 
stabilize ederek, adetlerin 
dönmesi beklenmelidir. 



OLGU 3 
12 yaşında, bale okulunda, 
prepubertal 

Boy ve VA 3 percentilde, 
boyuna göre VA standart 

Önceleri 50 percentilde 
büyüyor 

Boy potansiyelini 
gösterebilmesi için, VA nın 
önceki eğriye çekilmesi 
lazım. 

Hedef VA 40kg 

Şu anda 30kg, hedef 
ağırlığın sadece % 75 inde 



Uzun dönem medikal 
komplikasyon   

Osteoporoz 



 
Kemik mineral dansitesi (KMD) 
 

• Kemik mineral içeriğinin % 45- 60’ı ergenlikte 
( 10-19 yaş ) kazanılır 

• Bu yaşlar  yeme bozukluklarının insidansının 
en sık olduğu dönemdir  

• AN lı adolesan kızların % 50 sinde KMD azalmış 
bulunmuştur  



Osteopeni ve Osteoporoz 

• Hastalığın seyri sırasında erken dönemde 
oluşabilir  

• KMD deki azalma tamamen geri dönüşlü 
olmayabilir  

• Artmış kırık riski tanıdan 10 yıl sonra bile devam 
ediyor  

•  Adolesans sırasında yeme bozukluğu gelişmesi 
ve uzun süreli açlık, hayatın ileri dönemlerinde 
osteoporoz gelişmesi  için önemli bir risk 
faktörüdür    
 
 



Vücut Ağırlığı 

• KMD nin en önemli belirleyicisi 
• Kilo alımı KMD de artış sağlar 
• AN lı adolesan kızlarda kemik döngüsünün 

biyokimyasal belirleyicileri, beslenme ve vücut 
ağırlığının düzelmesi ile normale döner 

• Kemik yapımı artışı, VKİ bir yıl içinde % 10 veya 
daha fazla artanlarda daha belirgindir  

 



 

• HRT Tedavisi verelim mi ? 
– HRT nin kemik kaybını önlediği veya yerine 

koyduğuna dair kanıt yok 
– Hekimler HRT kullanımını uzun süre savundu   
– Ancak hala HRT nin kemik kaybını önlediği veya 

yerine koyduğuna dair kanıt yok!!! 
 



Spontan mensturasyon 

• Sağlıklı vücut ağırlığına ulaşılması ve spontan 
menstrual fonksiyonun dönmesi ( normal estrojen 
düzeylerinin göstergesidir), kemik sağlığı açısından 
çok önemli bir parametredir.  

• Hormonal tedavilerin kullanılması, spontan 
mensturasyonu maskeler. 

• Spontan mensturasyon, sağlıklı vücut ağırlığının 
belirlenmesindeki en önemli biyolojik göstergedir.       
(Golden, et al., 1997) 

• Adolesanlarda kontrasepsiyon amaçlı 
kullanılmıyorsa önerilmemelidir!  

 (Katzman, 2005; Lawson & Klibanski, 2008; Munoz & Argente, 2002) 
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