Editorial / Editöryal

Ulusal yenidoğan endokrinoloji yaklaşımında yeni bir
sayfa açmak
Turning over a new leaf in national neonatal endocrinological approach
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Türkiye’nin son yıllarda yenidoğan yoğun bakım alanında gerçekleştirdiği ilerlemeler, günümüzde artık
birçok özellikli hastanın sağlık hizmetine ulaşmasına
ve destek almasına imkan tanımaktadır (1). Yenidoğan
uzmanlarının ve yoğun bakım birimlerinin sayılarının
artması ve ülke çapında daha rasyonel bir dağılım göstermesi, yenidoğan endokrinoloji alanındaki hastaların
da erken tanı almalarını ve tedavi yaklaşımı açısından
referans merkezlere yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bahsedilen gelişmeler ışığında, yenidoğan yoğun
bakım birimi ve çocuk endokrinoloji birimlerini içeren
bazı referans hastanelerinde oluşturulan kurumsal iş
birliğinin artık ülke çapındaki tüm kurumlarda olması
gerektiği daha net olarak ortaya çıkmaktadır.
Yenidoğan döneminde görülen önemli endokrin sorunlara ortak ulusal bir yaklaşım sergilenebilmesi için,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Türk Neonatoloji Derneği bir araya gelerek tartışılması gereken
konuları belirledi. Her konu için ayrı olacak şekilde bilimsel komisyonlar oluşturuldu ve 9-10 Şubat 2017 tarihlerinde, üyelerinin katıldığı Neonatal Endokrinoloji
Çalıştayı gerçekleştirildi. Toplantıda, güncel bir bakış
açısıyla hipotiroidi ve maternal tiroid hastalıklarının
yenidoğan üzerine etkileri, adrenal yetmezlik, cinsiyet
gelişim kusurları, hipoglisemi ve hiperglisemi, prema-
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türe osteopenisi ve hipofosfatazya başlıklarındaki konular ele alındı. Sunumları hazırlayan konuşmacıların,
bilimsel kurul ve katılımcıların katkılarını da göz önüne
alarak oluşturdukları metinler, farklı araştırmacılar tarafından değerlendirildi ve uzlaşı rehberi olarak basılabilecek son metinler oluşturuldu.
Türk Pediatri Arşivi’nin bu sayısında sunulan yenidoğan
hastalıklarına yönelik 22 rehberin beş tanesi Neonatal
Endokrinoloji Çalıştayı sonucu ulaşılan uzlaşı rehberlerinden oluşmaktadır. “Gebelikte tiroid hastalıklarının
neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım” başlıklı makalede gebelerde ve yenidoğanlarda
tiroid fonksiyonlarını etkileyebilen çeşitli durumların
sonuçları detaylı teorik bilgilerin yanı sıra algoritma ve
olgu örnekleri ile sunulmuştur (2). “Neonatal adrenal
yetmezlik: Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji Dernekleri uzlaşı raporu” makalesinde klinik uygulamalar
sırasında sık sık gündeme gelen sorulara pratik yanıtlar
verilmiştir (3). Hem tıbbi hem de çeşitli sosyal güçlükler
barındıran cinsiyet gelişim bozukluğu hastalıklarında
yol gösterici olarak kullanılabilinecek olan “Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan
bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı” makalesinde ise
genel yaklaşımın yanı sıra konjenital adrenal hiperplazi konusuna da yer verilmiştir (4). “Hiperglisemi: hangi
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eşik değer? tanısal yaklaşım ve tedavi” başlıklı makalede
term bebeklere göre pretermlerde daha sık görülen kan
şekeri yüksekliğine yönelik yaklaşım pratik bir şekilde
anlatılmaktadır (5). ‘Yenidoğan hipoglisemisine yaklaşım’ rehberinde ise birimlerde çok sık karşılaşılan bu
soruna özellikle endokrinolojik yönden yaklaşım tartışılmıştır (6).
Yaklaşık bir yıllık bir ekip çalışması sonucu ortaya çıkan
rehberlerimizin sizlerle buluşuyor olmasından ötürü
büyük mutluluk duyuyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu uzlaşı raporlarımızın yayınlanması
ile birlikte gelişmiş ülkelerden yakın zamanda yayınlanmış önerilere paralel ulusal rehberlerimize kavuşmuş oluyoruz (7-9). Rehberlerimizin hem Türkçe hem
de İngilizce olarak ulaşılabilir olmasından dolayı, ulusal
boyutta başlayan bu bilimsel katkının başta bölge ülkelerimiz olmak üzere uluslararası camiaya da fayda sağlamasını temenni ediyoruz. Rehberlerimizin pediatrik
endokrinolog ve neonataloglar kadar sahada çalışan
genel pediatristlerin de yararlanabileceği iyi bir kaynak
olacağına inanıyoruz.
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