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GİRİŞ VE AMAÇ 

Hirsutizm, anormal kıllanma olup özellikle kadınlardaki kıl dağılımının 

yetişkin erkek tipinde olmasıdır. Neden olduğu kozmetik sorunlar endokronik 

sorunların önune geçmektedir. Aşırı kıllanmanın ölçüsü toplumdan topluma 

değişmektedir. Bir 1op!umun önemsemediği kıllanma diğer toplumun bireyleri için 

önemli olup sürekli mutsuzluk kaynağı oluşturmaktadır. Bu durumda kişinin 

toplumdan uzaklaşmasına depresyonu ve intihar girişimlerine neden 

olmaktadıd1,2). 

Lauritzen in yaptığı çatışmaya göre hirsutizmi olan vakaların % 15 adrenal 

kökenli, % 47'si over kökenli, adrenal ve over karışık kökenli % 8, diğer kökenli 

atanlar % 30 olarak değerlendirilmiştid 1 }. 

BugJne dek klinisyenler tarafından bu konuda klinik tablolar belirtiler ortaya 

konmuş boyut!arı isimlendirilmişsede hala kavram ve değerlendirme kargaşaları 

vardır. Fakat klinik değerlendirmeler içerisinde en popüleri Ferriman·Gallway 

skorlaması olup, Avrupa toplumları için 8-13 arasında olup bizim toplumumuzda 

10-14 bulunmuştur (15). Bu yüzden gerçek insidens vermek mümkün değildir. 

Hirsutizm, androjen fazlalığı veya pilo-sebase ünitlerde androjene ka~şı duyarlılığın 

artması sonucu meydana gelir. Androjen fazlalığı kadınlarda başlıca erkeksi somatik 

değişimlere yol açan patolojik bir durum olup, kadınlarda ovulatuvar disfonksiyon, 

mestrual siklik anomalileri, infertilite nedeni ve ayrıca daha ağır şekli olan virilizm 

(dişi karakterin gerilemesi, erkeksi karakterin gelişmesi) e yol açmaktadır 

(1,3,5,10,12) 

Hirsutismin ilk tanımını Hippocrates. Cos adasında sakala sahip iki kadından 

bahset:rıiştir. Ribera tarafından (1591-1652) 1631'de yapılan ve !syanya·nın 

Tolodo kentinde Taverna hastanesinin müzesinde bulunan çocuğunu emziren 52 

yaşındaki saka:ı+ kadın buna örnektir. Ayrıca William Shakespeare "Macbeth" adlı 
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oyununda ben sana açık bir hikayeyi güzel kelimelerle anlatabilirim. Ruhunuzu 

pulluk gibi sürebilirim. Bu durumda vücudunuzdaki kıllar hayretten dikilir, siz 

kadın olabilirsiniz, sizin sakalınız kadın olmanızı önlüyor, bunu açıklamakla güçlük 

çekiyorum demiştir(3). 

Hirsutizmusun bu tarihsel gelişimine baktı~ımızda resim, tiyatro gibi sanat 

dallarında, sanatçıların ilgisini çekmiş bu konuda eserler vermişlerdir. Günümüzde 

ise Hirsutizmus vakaları kozmetik problemler infertilite, obesite, mestrual siklus 

anomalileri ile karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Hirsutizmuslu hastaları klinik ve 

hormonel değerlendirmeye tabi tuttuk. 
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GENEL BiLGiLER 

Hırsutizm, kıl-yağ birimine; androjen uyarısı veya duyarlı olması sonucu 

ortaya çıkan hiperandrojenizmin en erken belirtisidir (1 )_ Lauritzen ın yaptığı 

çalışmaya göre hirsutizmi olan vakaların % 15 adrenal kökenli, % 47'si over 

kbkenli, adrenal ve over karışık kökenli % 8, diğer kökenli olanlar % 30 olarak 

değ eri endi rilm iştir( 1). 

Normal veya arzu edilen kıllanmanın ne olduğu kültürel faktörlere 

bağlıdır.Yüzde, memede ve karında kıl bulunması genellikle arzu edilmez. Kadınların 

% 30'unda bu söylcdığimiz yerlerde kıllanma vardır. Bu grubun '% 1 O kadarı bu 

kıll;:ırd:=ı.n kurtulma yollarını aramaktadır. Pubertede, gebelikte, menepozda fizyolojik 

hirsutizm gorülur (4). 

Aşırı androjcn uretiminin kadın organizmasında ve geni1al organlarda yapısal 

ve fonksiyonel çeşitli hastalıklara sebep olduğu Hipokrat zamanından berı 

biiinmektedir. Fakat son yıllardaki labaratuvar yöntemlerinin gelişrnesı ile hiper

androjenini daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Boylece hiperandrojeniminin yol açtığı 

infertılite, virilizm, hirsutismus, mestrual siklus bozuklukları (Oligomenore, 

amenore) sterilite gibi endokrinolojık problemler daha iyi anlaşıl:ıııştır. Örneğin 

eskiden hipofiz hipotalamus fonksiyon bozukluğu diye değerlendirilen PKOS"u şimdi 

over fonksiyon bozukluQu zemininde ortaya çıkan ve çeşitli etyolojik nedenlori olan 

bir sendrom olarak dcğerlendırilmektedir(1,2,3, 4 ,5). 

PKOS'lu hastaların hekime başvurma nedenleri sırasıyla şöyledir· !rıfertiiite 

ve yüzde sınırlı kalan hirsutusmus % 75, amonore (% 50), şişmanlık % <!O, 

diskfonksıyonel kanama% 30'dur(1)_ 

Hiperandrojeniminin oluşumu overlerdc adrenaide ekstraglanduler çevre 

dokularınd:=ı. (özcllıkle deri altı yağ dokusu) aşırı androjen Uretimirıin bir sonucud~r 
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yada dıştan alınan androjenler hormonel aktif tümörler söz konusudur. Ayrıca hedef 

dokuların hormona karşı aşırı duyarlılığıda söz konusudud1,3,4,5,10). 

Hiperandrojenemiye bağlı şikayetler ve belirtiler derece derece artarak akne, 

hirsutismus, alopesi, ses kalınlaşması, klitoris büyümesi, siklus anomalileri 

(follükül fazın uzaması, !uteal fazın kısalması, anovulasyon), infertilite, amenore 

gibi, geniş bir spektrum oluşturabilirler. Hormon analiz yöntemleri ile bunların 

ayrılması mümkündür.(5)_ 

Yüksek androjenemi over fonksiyonları bozmaktadır. Cinsel olgunluk çağındaki 

kadınların % 30'undan fazlasında rahatsız edici kıllanma vakalarının % ?0'inde 

plazma testesteron seviyesi yüksek bulunmuştur. Hirsutismus olan kadınların % 

4.30 unda siklus anomalisi olan vakaların % 1 S'inde PKOS'na rastlanmaktadır. 

PKOS'lu vakaların %, 60 ile 86'sında mono faziksiklus, % 6 ila 65'inde 

disfonksiyoneı kanama % 15 ila ??'sinde amonore , % 35 lla 94'ünde infertilite 

görülmektedir. % 7-28'inde ise normal mesıruaı siklusları bulunmaktadır. Hatta 

Lobo yaptığı çalışmada {% 0-71) oranında korpus luteum tespit ettiğini söylemiştir 

( 1 , 5) . 

!lkdefa 1935'de Stein ve Levanthaf, siklus anomalısi, sterilite, hirsutusmus, 

obesite, bilateral overkistlerinden oluşan PKOS'unu ıanımlamışlardıd14)_ 

Günümüzde ise over ve adrenal korteks disfonksiyonlarının birbirine karışarak 

değişik semptomlar yelpazesidir denilmektedir (1, 21). 

Goldzieher 1983'de PKOS'li hastalarda yaptığı çalışmada anovulatuvar siklus 

% 74, amanore, oligomenore diğer siklus anomalileri % 29, obesite % 41, 

hirsutismus % 69, virilizasyon % 21, fonksiyonel kanama % 30, akne % 1 o tespit 

edilmiştir{t,14). 

PKOS'da mestrual siklusun erken follüküler fazında LH seviyesi yükselmiş 

olup, FSH düzeyi normal veya düşük seviyededir. A ve T yükselmiş olup, DHEA ve 
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OHEA~S seviyesi yükselir. Sirkülasyondaki E1 yükselmiş olup, E2ıE 1 oranı ters 

dönmüştür. LH/FSH oranı yükselmiştir. Polikistik over sendromunun yeni tanımı; 

KRONiK ANOVULASYONLA iLiŞKiLi LH BAGIMLI OVERLERDEN YÜKSEK ÜRETiMLi 

ANDAOJEN diye tanımlanmaktadır (56). 

Sklerokistik overler hyperandrojenimin lokal bir yansıması olup, adrenaı 

g!and disfonksiyonlarında rastlamak mümkündür. Bu yüzden PKOS bir hastalık değil 

bir semptom olarak karşımıza çıkmaktadıd 1 ,56). 

Virilizm ise androjenlerin çok şiddetli etkisi sonunda virilizasyon 

(erkekleşme başlar, dişi karakterin gerilemesi) başlar. Hirsitusmus'dan farkı ise 

doz ve etki süresinin uzaması sonucu hirsitusmusu virilizm izler. (Klitoris 

hipertrofisi, larinx hipertrofisine bağlı seste kalınlaşma, kaslarda hipertrofi, 

temporal alopesi, pubis kıllarının erkek tipine dönüşmesi, davranış değişiklikleri 

(defeminizasyon) kadın tipi yağ dağılımındaki değişim, meme ve uterus atrofisi, 

gonad fonksiyonları bozuklukları) görülür. Tabiki hirsitusmusdan daha ağır bir 

tablodur 11,15,56)_ 

Hirsitusmus ile hipertrikoz karıştırılmamalıdır. Hiperandrojenemi yoktur. 

Pilo-sebase folliküllcrinin hormona aşırı reaktivitesinin sonucudud1 ,5,9,10)_ 

Bazen Adrenarch ile beraber pubertede ortaya PKOS lu vakalarda sorunun 

kaynağı ACTH olduğu düşünülmektedir. Hipotalamustaki GnRh. merkezi ACTH 

salgılatan merkeze oldukça yakın olup GnRh salgısı ACTH salgısını da etkiliyerek 

Adrenal glandda etki göstermektedir. Adrenal gland korteksinde üretilen A-dion yağ 

dokusunda E1 e dönüşmek1edir. E1 hipofizi GnAh'a karşı duyarlı hale getirmektedir. 

Sonuçta LH salgısına neden olmaktadır (1 ,5,9, 1 O). 

Follükülün Teka ve Sırama hücrelerinde A-dion ve T. üretimine neden olur. 

Özellikle 1eka hücrelerinde üretilen A-dion ve tesıesteron üretiminin artması 
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sonucunda FSH'ın etkisi altındaki aromataz enziminin etkisi azalmaktadır. 

Androjenlerin E2"ye dönüşümü azalmakta tollükül gelişimi atreziye uğramaktadır. An 

ovulasyon ortaya çıkar (3,4,5,56). 

Konjenital adrenal hiperplaziler içerisinde en sık rastlanan 21 hidroksilaz 

yetmezliğidir. % 90 oranında görülür. Diğer enzim yetmezlikleri ise (11 p 

hydroksilaz. 3 ~ hidroksisteroid, 20-22 Desmolase, 17 a hydroksilaz} daha az 

oranda görülmektedir(56}. 

21 hydroksilaz enzimi aldesteron ve kortizon sentezi için gereklidir. 

YetmezliQi sonucunda 17 hydroksi progesteron seviyesi yükselir. Klasik 21 

hydroksilaz yetmezliği 2 şekildedir. Basit virilizan form % 30, tuz kaybettirici form 

% 70 oranındadıdl ,56)_ 

Otozomaı resesif geçişli olan; CAH'i ABD'nin Maryland eyaletinde 1/67000, 

lsviçre'nin Zürih eyaletinde 1/4000, Kuzey Amerikada ise 1/100-1/50 arasında 

tespit edilmiştir(17, 81)_ 

Speiser ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise nonklasik CAH ve bunların 

taşıyıcıları şöyle bulunmuştur. Ashkenazi yahudileri için 1/27, 1/3, Hispaniklerde, 

1/53, 1/4, Yugoslavlarda 1/63, 1/5, ltalyantarda 1/333, 1/9, Kafkaslarda 

1/1000-1/4 arasında bulunmuştud8 1 ). 

Nonklasik adrenaı hyperplasinin nedeni 21 hydroksilaz defisite olup, ilk 

karekleristik bulgusu 30 yaşından evveldir. Adrenal glandda kortizon üretimindeki 

delisi! sonucu yüksek miktarlarda üretilen ACTH ve androjenler nonklasik 21 

hydroksilas defisitinin klinik sonuçlarını ortaya çıkarırlar. Bunlar çocuklarda 

pramatür pubarş, erken epifizlerin kapanması kısa boy, adelosandaki kız 

çocuklarında virilizasyon her iki sekste potansiyel subfertilite bulunur. Nonklasik 

21 hydroksitaz defisiti kadınlarda% 5 ile 20 arasında görülmektedir(56,79)_ 
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Lobo ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada nonklasik 21 hydroksilaz defisiti 

PKOS'unu taklit ettiğini göstermiş 5 PKOS'li vakada 21 hydroksilaz defisiti tespit 

etmiştir. Her iki grupta hastanın genel şikayetleri (hirsutusmus, akne, mestrual 

siklus anomalisi vb.) aynıdır. Bazal androjen seviyeleri arasında da belirgin bir 

farklılık yoktur. ACTH tarafından stimüle edilmiş hormon değerleri farklı olmayıp, 

özellikle 17 hydroksi progesteron seviyesi anlamlı şekilde artması sonucunda tespit 

edilebilir demiştir{ 1 07). 

Gold ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada noniadrojenik Cushing sendrom 

vakalarının % 65-?0'ini Gushing hastalığı oluşturmaktadır. Bunların % ?S'i kadın 

olup üreme çağındadır. Cushing sendrom vakalarının % 15-20'sini ektopik ACTH 

üreten tümörlerdir. En sık akciğerden kaynaklanan oatcell carsinomalardır. Adrenal 

tümörler % 15·20 arasındadır (56,8 1). 

Gold'un yaptığı çalışmada Cushing sendromlu vakaların % 28·93'ünde 

hirsutismus görülmüştür.Kıl büyümesi, endokrin_ sistem ve genetik faktörlerce 

yön!endirilmektedir(10)_ Kıl follikülü kıl siklüsu adını alan siklik yapıda büyüme 

göstermektedir. Androjenler pubertede sebasegland maturasyonunu artırmaktadırlar. 

Kıl büyümesi ve kıl büyüme siklusu 3 safhada gerçekleşir. Şekil 1 -2'de 

gösterilmiştir. Anajen faz (büyüme fazı) katejen faz (involüsyon fazı), telojen faz 

(dinlenme fazı)'dır(6,7, 1 O). 

Doğumda varolan Lanugo kılları vellus kıllarına dönüştükten sonra 

androjenlerin etkisiyle terminal kıllara dönüşmektedir. Puberte evresinde dolaşımda 

artan testesıeron miktarı intrafolli.ıküler düzeyde 5 o. redüktaz enzimi aracılığı ile 

DHT dönüşümünün sonucu follükülde transformasyon başlatır. Böylece kadın ve 

erkekde ambiseksüel (Pubik, aksiller, alt extiremite, Alt karın bölgesi) kılların 

oluşumunu sağlad5,6,79,10,11)_ 

Androjenlerin etkisi altında kalan kadında hem hirsutizm hem de frontal 
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alopesi oluşur. Kadında testesteron düzeyinin artması vellüs folliküllerini terminal 

follikü!lere dönüştürmektedir (1 O, 11 )_ 

Steroid Hormonların Kimyasal Özellikleri, Metabolizması ve Etki 

Mekanizması 

Steroidler; lipidlerin bir alt sınıfı olup, iskelet yapısı 

PERHYDROCYLOPENTANOPHENANTRENE'dir. 3 ana grupta incelenir(S)_ 

1. Kortikosteroidler ve progestlnleri içine alan pregnane türevleri (21 C) 

2. Androstena türevleri (19 C) 

3. Estrane türevleri (18 C) dir. 

SHBG, konsantrasyonundaki değişiklikler steroidlerin etkisi altındadır. 

östrojen ve tirioid hormonlarının artması SHBG miktarını arttırır. Androjenler ve 

hypotiroidi ise azaltmaktadır. Steroidler kanda iki şekilde bulunurlar. Plasma 

proteinlerine bağlı yada serbest şekildedir. ( Testesteron : % 78, TEBG, % 20 

albumin, % 2 serbest) Kortizolün % 97'si plazma proteinlerine bağlanır, 

progesteronun % 80'i albümine bağlanır. Albümine bağlanan steroidlerin MCR yüksek 

olmaktadır(S, 1 2, 13' 14). 

Steroidler karaciğerde inaktivite olup, inaktif metabolitleri sulfat esterleri ve 

p glukosiduronates ile konjige şekilde atılırlar. Kortizon ise hydroksi kortizon asetat 

şeklinde idrardan atılır (17 KS). Progesteron ve tesıesteron ise 17 ~ hydroksil 

gruplarına dönüşür. Sonuçta 17 keton glukosiduranat ve sulfat formlarında 

atılmaktadır. Ostrojenlerin büyük kısmı ise sülfat esterleri formunda atılmaktadır 

(5,12,14,19)_ 

Steroidlerin etki mekanizması ise iki şekilde açıklanmaktadır. Birinci model 

(transformasyon) : Steroid hormon stoplasma reseptörüne bağlanır reseptörü 

transformasyona uğratır, steroid reseptör kompleksi hücre çekirdeğine göç eder 
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(Translokasyon) böylece ONA üzerinde spesifik olarak protein sentezini uyarır. 

ikinci model (Aktivasyon Kavramı) Steroid hormon basit diffüzyonla nükleusa kadar 

gider DNA'yı aktif hale getirir(12, 15) 

Steroidlerin Sentezi 

Adrenal kortex, over, testis, ve plesenta başlıca steroid sentezi yapan 

organlardır. Steroidegenez olayı mitokondri içinde oluşmaktadır. Stereoid 

hormonların oluşumu için NADPH, aktif 02 ve sitokrom P450 enzimi gerekmektedir 

( 5, 1 2) 

ACTH hormonu kontrolu altında bulunan sürenaı glandın korteksinde gluko 

kor!ikoid (kortizon), minerale kortikoid (aldesteron) ve androjen üretilmektedir. 

iki temel steroid sentez yolu vardır. 

1. Pregnenolone yolu (:'ı.5 yolu} 

2. Progesteron yolu (tı.4 yolu) 

Bu yollar şekil 3'de gösterilmiştir( 16,56). 

ACTH ak1ivasyonu, adenil siklazr aktive eder. Kollesterol zincirlerinin 

kırılması için stokrom P450 gerekir. (Kollesterol, 20 ve 22 a pozisyonlarında 

hidrolize olur). Kollesterol esterleri mitokondri içine girer Pregnenolone'ye 

dönüşür. Prcgnenolon mitokondriden çıkar. 3 /3 pozisyonunda dehidrojenize olur, 

sonuçta 3 µ HSD aracılığı ile progesteronun ön yapısını oluşturur. 

Pregnenolon ---> 17 a OH pregnenolon ---> DHEA oluşur. 

Progesteron ---> 17 a OH progesteron ---> A oluşurki Androstenedion, 17 ~ 

hidroksi steroid de hydrogenaz (HSD) ile testosterona dönüşüm olur. Aromatizasyon 

işlemi ile (E1 ve E2) dönüşüm olmaktadır. 17 OHP'dan androsıenedion ve 21 

hydroksilas enzimi ile 11 deoksi kortizol (Compaund S)'e dönüşüm olmaktadır. 
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Şekil 3. S!eroidlerin scntoz yolları. 
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Progesteron ·ıse DOC'a dönüşmek1edir. 11 ~ hydroksilas enzimi etkisi ile DOC---> 

kortikosterone, 11 deoksi kort'ızol ---> kortizol'e dönüşmektedir. 

Kortikos1erone ise 18 hydroksilaz ve 18 hidroksi dehydrogenaze enzimleri 

aracılığıyla aldesteron O ıuşur(S, 14, 16, 1 7, 28,56, 72, 73, 7 4, 75). 

Adrenal korteks ve overlerin androjen havuzuna kah.ııarı Şekil 4'de 

gösterilmiştir( 14). 

Aboı..ı'. 25c, 98% Almosı 108% 

.,,. -,r ı ı, 

Tesıcsıerone A.n d: osı en ed ı on e CJHA DHA.S 

.. 51J'' 

"" 

... A 

Şekil 4. Androjen hav uzuna adrenal korteks ve ov erin kalk ı ları ( 14 )_ 
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Kadınlarda Androjen Fizyolojisi 

Adrenal gland androjenleri Androsıenedione {A), ıestosterone (T) 

Dihidroepiandrostenedione (DHEA) ve Dihidroepiandrostenedionesülfat (DHEA-S) 

olup overyal kaynaklı androjenler ise A ve T'dir. Stroma ve teka internal 

hücrelerinden salınmaktadır. Vücuttaki total androjen havuzuda belirgin olarak 

ekstra glandüler organlar aracığılı ile (beyin, yağ dokusu, kas, deri) pre hormon/ar 

aktif androjenlere dönuşmesi sonucu hedef organlarda yüksek konsantrasyonlarda 

bulunabilir (5, 1 O) 

Hormonların Belirgin Özellikleri 

ı\4 Androstenedione % 4'den azı SHBG'ye bağlanır, androjenik gücü 

tcstesteron ile karşılaştırıldığında sadece% 10 kadardır. T, Et E2 ye donuşür{S). 

Testesteron ve 5 a DHT: Poleni bir androjen olan testesteron hem direkt hemde 

indirekt etkisi hedef dokularda bulunur. Kaslarda anabolik etki gösterir. DHT seksüel 

target organlarda erkek fetüsün diferansiyasyonu için gereklidir. Periferik hedef 

dokularında DHT konsantrasyonu androjenik aktiviteyi yansıtmaktadır.(5). 

DHEA ve DHEA-S : Adrenal glanddan salgılanan bir hormon olup, androjenik 

ctkisı çok zayıftır. Overlerden ise çok az miktarda sa!gılanmaktad:r Metabolik 

yollara bakıldığında birçok ürüne dönüşmektedir. Prepubertal dönemde 15 kez artış 

göste rm ekledi r(S). 

Androstenediol (3 a diol): T ve DHT'un hedef doku meıabolitidir. Hedef 

dokudaki androjen tüketiminin bir kriteridir( 5). 



14 

Hirsutizm Nedenleri(56). 

Overiuma ait nedenler (Fonksiyonel) 

Polikistik overium sendromu, 

Hipertekosis, 

(Obesite, insulin rezistansı, Acanthesis nigrans) 

Neoplastik 

Sertoli leyding hücreli tümör 

Lipoid tümör 

Hilus hücreli tümör 

Luteoma. 

Adrenal nedenler (Fonksiyonel) 

Konjenital adrenal hiperpıazi 

Edinilmiş adrenal hiperplazi {Nonklasik CAH) 

Neoplastik 

Adrenal tümör 

Adrenal karsinom 

Cushing sendromu 

Cushing hasıaııgı 

Ovarium adrenal nedenler bileşimi 

Diğer nedenler 

ilaç tedavisi 

Perilerde aşırı andojen yapımı 

XV gonadal disgenesis. 

Polikistik Ovaryum Sendromu 

1935 yılında Stein•Levantal; bilateral polikistik over, amenore, hirsutizm, 

obesite olarak tanımlamışlardıd20)_ 
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Morfolojik görünüm : overler kesildiğinden subkapsüller 2~7 mm çapında çok 

sayıda (1 0'dan fazla) follikü!e rastlanırtS, 1 0,20). 

PKOS etyolojisi : Klasik olarak androjen fazlalığı LH yüksekliği, LH/FSH 

oranın yükselmesi (hastalarının % 75'inde görülür)(20), HPO ve adrenal aksın 

bozulması (21,27), insuline rezistans, IGFS, Hipotalamusa uygun olmayan östrojen 

feedback(22), hipotalamustaki opioderjik ve dopaminerjik mekanizmaların 

bozulması (2 4 ,25). Overlerdeki 3 13 hydroksi steroid dehidrogenaz def ekti 

extraglandüler östrojen oluşumu suçlanmaktadır(28,89,90,91,92). 

LH seviyesinin yükselmesi, LH/FSH oranının artması halinde overdeki teka 

hücrelerinde androjen yapımı artmakta ve FSH düzeyinin düşük olması nedeniyle 

aromatizasyon yapılamamaktadır. Dolayısıyla Oosit androjentk bir ortamda, aırezi 

o ı u şacaktı r( 5 ,2 O). 

Kronik olarak yüksek seviyede bulunan serbest östrojeninin etkisi ile pitüiter 

gland GnRh'a karşı duyarlılığı artmıştır. Böylece LH seviyeside 

artmaktadıd23,26,29)_ Hiperinsulinemi artmış 1GF 1 LH sekresyonuna neden 

oımaktadır(3ü,3 1 )_ Doporninerjik ve opioderjik inhibe mekanizmaları ile GnRh 

arasındaki uyumsuzluk dopamin ve progesteron vermek suretiyle yeniden restore 

edimiştid24 , 25). 

lnsler ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada PKOS'da GnRh'ın siklik salınımı 

bozulduğunu bildirmiş, patolojiyi şöyle açıklamışlardır. Obes ve nonobes kadınlardaki 

patoloji farklıdır. Obes hastalarda insu!ine rezistans ve hiper insulinemi vardır. Aynı 

zamanda IGFBP ve IGF~1 artmıştır. Bunun sonucu ovaryum IGF reseptörleri artmış, 

teka hücrelerinde LH ve IGF-1'in etkısi artmış sitokrom P450 17 u aktivitesinin 

artması neticesinde androjen sekresiyonu artarak androjenıerin yağ dokusundaki 

dönüşümü ile GnRh pulsasyonlarındaki siklik ritim bozulmuştur. Nonobes kadınlarda 
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ise rölatif olarak LH ve GH artmış olup, teka hücrelerinde LH ve IGF1 in etkisi artmış 

olup, granufoza hücreleri de IGF1 stimüle edilip, teka hücrelerinde parakrin IGF1 'in 

etkisinin artması LH ve IGF1 'in teka hücrelerinde etkisinin artması sonucundaki 

hyperandrojenemi beyindeki GnRh pulsasyonlarını bozarak PKOS'na neden 

olmaktadıd33,34,38,45). Bu durum Şekil S'de gösterilmiştir. 

lnsulin'in hipotalamusta bağlandığı yerler gösterilmiş olup, ön hipofizi 

etkileyerek gonodotropin salgılatmıştır. Burada FSH/LH oranı insülinin dozuna 

bağımlı olabilid10, 37, 39). 

lnsülin ile invitro sitümülasyon sonucu overlere etkileri şöyledir 

{1D,32,35,36). 

1. Teka ve stromada A. birikimini sağlar. 

2. Sitokrom P450 enzimi aracılığıyla ko!lesterol yan zincirlerinin 

aktivitesini sağlar. 

3. Stromada DHT birikimini sağlar 

4. FollikLil maturasyonu ve proteinizasyonunu sağlar. 

5. FSH üzerinden progesteron salgısını sağlar. 

6. FSH'ı etkileyerek LH reseptörlerini uyarır. 

7. FSH'ın uyarımı aromataz aktivitesini sağlar. 

8. Ornitin dekarboksilazr aktifleştirir. 

9. Progesteron biyosentezini sağlar. 

1 O. Testesteronun Teka ve stromada birikimine neden olur. 

Tesıesteronun yağ hücrelerinde lipoliz olayında önemli rol oynar. üst vücut 

obesitesi olan kadınlarda yüksek androjen ve serbest ıestesteron seviyeleri vardır. 

Al! vücut obesitesinde androjenlerde aromataz aktivitesi ile E1 oluşumu 

sözko n usudur. ( 4 6, 4 7,48,49,50,51 ,52). 
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RELATIVE GH 
INCREASE 
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INCREP..SE 

IGF~1 STIMULATION 
iN GRANULOSA CELLS 

PARAJRINE IGF-1 EF F ECT / 
ON THECA CELLS 
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ON THECA CELLS 1 

CY TOCHROME l 
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Şekil 5. Obos ve non obcs kadınlard;:ıki PKOS'un oluşumu(45)_ 

-..J 
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HAİR-AN SENDROMU 

Bu sendrom hiper androjenemi (HA), insüfine rezistans (IR) akantozis 

nigrigans (AN) arasında ilişki bulunduğundan Hair-an sendromu deni!mektedi;_ 

1921'de sakallı diyabetli kadın diye tanımlanmıştır. 

Genellikle ensede görülen kadifemsi verrüköz kahverenkli pigmentasyo.n. 

gösteren deri değişiklikleri A.N dir. Benign ve ve Malign hastalıkların fenomonisi 

olabilir. 

Kahn ve arkadaşları insüllne rezistanslı Hair-an sendror.ı:arını moleküler 

duzeyde değerlendirmiş, 3 klinik sendrom tarif etmiştir. 

Tip A Androjen fazlalığı genç hastalardadır. lnüsülin reseptör 

fonksiyonlarında azalma mevcuttur. Şiddetli hiperandrojenemi ile virilizasyon 

vardır. 

Tip 8. Yaşlı kadınlarda görülür. Otoimmün bir hastalıktır. Sirkülasyondaki 

ııısU!in reseptörlerine karşın antibadiler mevcuttur. lnüsülin bağlayıcı reseptörlerde 

affinite bozukluQu vardır. 

Tip C Obesite ile ilişkilidir. Reseptör veya postreseptörterle ilişkili bir 

bozukluktur (40,41,42,43,44). 

Ovaryal Hipertekozis 

Histolojik olarak tüm stromada dağılım gösteren luteinize hücre adacıkları ile 

karakterizedir. PKOS'li hastalar ile aynı klinik tabloyu göstermesine rağmen daha 

fazla androjen etkisi görülür. Testesteron yüksekliği SGOT ve SGPT düzeylerinde 

yuksekliğe neden olmaktadır. Yapılan laparalomi sonucunda hirsutizmde ve karaciğer 

fonksiyonlarında iyileşme görülmektedir. Nagamani ve arkadaşları avarya! 

stromadaki hipertokozis olgularında inisüiin bağlanma yerlerinin azaldığını 

gözlemiştir. lnisüline direnç gelişmektedir. LH ve FSH oranının normalin altına indigi 
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görülmektedir. A ve T artışının yanısrra östrojen artışıda söz konusudur. Fakat 

yüksek testesteron östrojenin hipofiz üzerindeki etkisini bloke etmektedir. PKOS'de 

luteinize teka hücreleri genellikle kistlk folliküllerin etrafını çevirmiştir 

{Follikü!er hipertekozis) Ovarya! hlpertekozis stromal hipertekozisdir. 1949'da 

Cu!uner ve arkadaşlatt ovaryal hipertokozisi virilizan sendromları ile 

tanım!amıştır. Overler normal cesamette veya normalden cuzi büyüklükte olabilir. 

Kronik anovulasyon klomifen sitrata cevap vermez. Wedge rezeksiyonuna cevap verir. 

Uzun süre GnRh anoloğu kulanı1ırsa HMG ile ovulasyon indüksiyonu yapılırsa cevap 

alınabilir (64,65,66,67,68,69). 

Over Tümörleri 

Hirsitusmusun gelişmesinde overyal tümörlerin etyolojik etken olması % 1 'in 

altındadır. !ki önemli bulgusu vardır. 1. Hızlı maskü!ünizasyonun gelişmesi, 2. 

Testesteron miktarının 2ng/mt'den yüksektir. Androjen üreten tümör varlığında 

yüksek T yada hafif yüksek 17 KS düzeylerinde düşünülmelidir (53,54,55). 

Sertoli-Leyding Hücreli Tümör (Androblastomalar} 

Overyal tümörlerin % 0.4'den azını teşkil eder. Virilizan tümörlerdir. 

Olguların % 95'i tek taraflı olup, konserva1if cerrahi stage 1 a'da yeterli olmaktadır 

H(S?,58,59). 

Lipoid-ceel Tümörler: Üç tip tarif edilmiş olup hepsi virilizan etkiye 

sahiptir. Leyding cel! tipi, adrenal rest tipi ve luteomadır. Lipoid cell tümörler 

adrenal tümörlere benzedikleri için over adrenal tümörü olarak adlandırılırlar. 

Kortizo! düzeyde artış yoktur. Fakat hafif derecede KS üretimi artmıştır(60). 
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Gebelik Luteomu 

Gerçek insidensi bilinmemekte olup laparotomi esnasında rastlanmaktadır. 

Luteomalar postpartum dönemde gerilerler. Virilizan semptomlar varsa laparatomi 

ile tanı konur. Luteoma hücrelerinin büyümesi HCG sayesinde olmaktadır. Annede 

virilizasyon mevcut ise kız fetüste % 79 oranında maskulinlzasyon olur ki kız fetüs 

7-12 haftalarda extragenltal sistem oluşaca{pndan dolayı androjen etkisi altında 

parsiyal yada komple! olarak labiyalar yapışır ve klitoris büyümesine neden olur. 

12. haftadan sonra ise sadece klitoris hipertrofisi olur. Erkek fetüste değişiklik 

yapmazl61 ,62). 

Adrenal Nedenler 

Konjenital Adrenal Hiperplazi 

Kortizol biyosentezindeki enzim basamaklarından birinde defekl gelişirse aşırı 

androjen üretimi oluşur. En sık rastlanan etkilenim 21 OH silaz aşamasında bulunur. 

Dolayısıyla 17 OHP, 11 deoksikortizole çevrilemez. Bunun dışında 11 ~ hidroksilaz 

yetmezliği 3 ~ hidroksi steroid dehidrogenaz yetmezliği 17 a hidroksilaz yetmezliği 

mevcutıur. CAH anormal seksüel diferensizasyon1a birlikte olabilir. Sonuç olarak 

kadında maskülünize dış genitale karakterizedir. Sorun hem intrauterin 

gelişebilmekte hemde postnatal evrede görülebilmektedir. iç genita! yapının 

diferansiyasyonu 1 o gebelik haftasında tamamlanmaktadır. Adreno genita! fonksiyon 

12 haftada başladığından dişi fetüs 7-12 haftalar arasında androjene maruz kalır ise 

tam bir maskülinizasyona maruz kalmaktadır. 18 - 20 haftalarda ise ürogenital sinüs 

ve genilal kıvrımlarda olay sınırla kalmaktadır Ürogenital sinüs deformitesinin 

düzeyi prenatal evrede androjenik etkinin başlama zamanı ile ilişkilidir. Eğer olgular 

tedavi edilmez ise ilerleyici bir vırilizasyon gözlenmekte pubik kıl 2 ile 4 yaşları 

arasında belirir. Epifiz hattında kapanma erken olur. Boyları kısa kalmaktadır. Ses 
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kalınlaşması akne ve erkek davranışları ortaya çıkar. Olgularda infertilite sorunu 

ortaya çıkar. Seksüel sorunlara ek olarak tuz kaybı hipertansiyon hipoglisemi gibi 

metabolik sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Tuz kaybı olan olgularda normal 

üretilmeyen kortizol ve aldestrol üretimi bozulmuştur. Kortizo! üretimi bozulmuş 

aldesteron üretimi normal olan formlarda mevcuttur. Tuz kaybı olan formda 17 

hidroksilasyon defektide mevcuttur. CAH otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. 

Prenatal teşhisi 16. haftada amniyotik sıvıdan 17 a OHP seviyesine bakmakla ve 

ailelerin ONA yapısını incelemekle konur. Normal gebelikte amnion sıvısında 17 a 

OHP seviyesi 2.1 - 4.5 ng/ml'dir. Fakat yapılan çalışmalarda 18.5 -29 ng/ml 

seviyelerinde tespit edilmiştir. Kordon kanından yapılan ölçümlerde 17 a OHP 

seviyesi 8.000 ng/dl'dir. (N: 60 ile 150 ng/dl)(75,76,77,87). 

Edinilmiş Adrenal Hyperplazi (Nonclasik CAH) 

21 hldroksilaz yetmezliği : 3 klinik formu vardır. 

a. Tuz kaybettirici form. 

b. Yanlız basit virilizan form. 

c. Geç başlangıçlı (LOCAH, nan c!asik, kriptik) form. 

Tuz kaybettirici form, yanlız basit viri!izan formları doğumda 

pseodohermafrodik yapıları ile tanınırlar. LOCAH form ise gelişme çağında yada daha 

sonraki yıllarda tıirsutizm, mestruaı düzensizlik ve infertilite sorunu ile karşımıza 

çıkarlar(78,79)_ 

HLA'ya (insan lokosit antijeni) baktığımızda altıncı kromozomun kısa koluna 

lokalize olmuştur. Tuz kaybettirici tip HLABW 60 ile basit virilizan tip HLAs47 ile 

geç başlangıçlı tip ise HLAB14 DRt ile oluşur. 21 hidroksilaz yetmezliği 3 klinik 

özellikle karşımıza çıkarlar (21 hydroksilaz yetmezliği; normal, hafif, 
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ciddi) (78, 79, 80,82 ,83). 

!ncidensi : Kuzey Amerika ve Avrupada 1/5000 ile 1/15000, kafkaslarda 

1ırno, yupik eskimo!arında 1/614'dür. Nonkolasik heterozigot taşıyıcılar : 

Ashkenazi yahudileri için 1/27, 1/3, Hispaniklerde, 1/53, 1/4, Yugostavlarda 

1/63, 1/5, ltalyanlarda 1/333, 1/9, Kafkaslarda 1/1000-1/4 arasında 

bu!unmuştud8 1 ). Hirsutizm olan kadınlarda 21 hydroksi1az yetmezliği % 1.2 ile 20 

arasında değişmekledid8 1 ,82). 

Non Klasik 21 Hidroksilaz Yetmezliğinin Klinik Görünümü(8 4) 

Prekoks adrenarj 

l!er!emiş kemik yaşı 

- Akne 

- Yağlı saç 

Temporal kellik 

KHtoromega!i 

Hormon Değerleri 

- Kısa boy 

Hirsutizm 

Mesturaf düzensizlik 

- Amenore 

- lnfertilite 

Testesteron seviyesi yükselir veya normal değerler arasındadır. A ve DHEA-S 

genellikle yüksek olup hirsuıizm olan kadınların % 95'inde yüksektir. Kor!izol ve 

ACTH normal olup stres anında korlizol yetmezliği görülebilir. FSH ve LH normal 

veya çok az yükselmiştir( 84 ). 17 hydroksi progesteronun değeri folfiküler fazla 

yüksekı;rl 82 ,85, 861. 
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Gutai ve arkadaşları metodu ile tanı konulmaktadır (82,85,86). 

(P30-Po> + { 17 OHP30 - 17 OHPo} 
Normal=-------------- s. 6.5 ng/dl/dakika 

30 dııkika 

eğer 6.8 ng/dl/dakika'dan yüksek ise heterezigottur. Heterezigotlar için en yüksek 

değer 18.1 ng/dl/dakika'dır. Homozigotlarda en düşük değer 62.4 ng/dl/dakika (88). 

3 f3, Hidroksi Steroid Dehidrogenaz Defisiti 

Hirsutizm olan kadınlarda nadir görülür. 3~ HSD, 21 ve 11 hidroksilaz 

yetmezliğine benzemez. Bu enzimin yetmezliği over ve adrenalde atabilir. l\S'in tı.4'e 

dönüşümünde bir defekt vardır. Orta derecede bir defisit olduğu zaman 17 hidroksi 

pregnenanole, DHEA, DS seviyeleri yükselecektir. Hafif derecedeki yetmezlikte 

hormonlarda değişiklik görülmez. T ve A !ardaki yükselme karaciğerdeki dönüşüm 

sirkülasyonuna bağlıdır. Overyal ve adrenal 3p HSD yetmezliği olmasına rağmen 

periferde 3p tıidroksi steroid de hidrogenaz sebasa gland yağ kıl folHkül üzerinde hiç 

bir değişiklik yapmaz. Çocukluk çağında erken pabik kıllanma alayında söz konusu 

olabilir. Geç başlangıçlı formda düzensiz mestruasyon bazen amenora ve sıklıkla PKOS 

ile birlikte alabilmektedir. Geç başlangıçlı yetmezliğin hafif formlarında tıirsutizm 

DHEA ve os seviyelerinde artma ile ortaya çıkacaktır. Otozomal resesif geçen bir 

hastalıktır {B 9 •9o. 91 ,92 ). 

Tanı Kriterleri 

1. 60 dakikalık ACTH sitümasyon testinin sonucu 

l\S -17 P>, 1639 ng/dl. 

2. i-\S 17P/17 OHP ;;:: 64 
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3. DHEA e 1818 ng/dl 

4. tı.5 17 P /kortizol ~ 5.2 

Anlamlı şekilde DHEA /A oranları yükselmiştir. PKOS'de 6.5 yolunda yükselme 

olmaz1 9 0)_ 

1113 Hidroksilaz Yetmezliği 

Nadir görülen CAH'dır.11 B hidroksilaz {1113 OH) 11 deoksi kortizoı 

(Compound S) ü kortizole ve deoksikortikosteron (DOC) kortikosterona 

dönüştürmemektedir. 21 OH ve 313 HSD yetmezliği ile birlikte ise kortizol azalır ve 

ACTH üretimi artar. Plazma tı.4 A ve T da yükselme görülür. DOC ve compound-S 

yükselir. Bunların üriner metabolitleri (tetra hidro-11 - deoksi kortikosterone ve 

teıra hidro-11 -deoksi kortizol) de yükselme görülür. Fakat bu tanı testi ile 

standardlize edilememiştir. 11 13 HSD yetmezliği klasik ve hafif yetmezliği olabilir. 

Genç hastalarda tanı daha çok şiddetli virilizasyon semptomları sıklıkla 

hipertansiyonun varlığı retinopati ve kardiyomyopati ile ilişkilidir. Postpupertal 

akne hirsutizm ve amenöre vardır. Kan basıncının yükselmesi DOC'a bağlıdır. Deoksi 

kortizonun yükselmesi renin ve aldestereron azlığı hipertansiyon ve hipokalemi 

yapmaktadır. Bazı çalışma gruplarının yaptığı çalışmalardan % 2.2 bazı çalışma 

gurupları ise % 10 gibi yüksek sonuçlar bulmuşlardır{?S,93,94,95). 

Cushing Sendromu 

Kortizolün sürekli aşırı sekresyonu bu tabloya neden olur. Kortizolün bu aşırı 

salınımı üç farklı yolla olmaktadır. 

1. ACTH'ın fazla salınımı cushing hastalığı adını alır(% 60). 

Geri kalan % 1 O ile 1 S'i ise 

2. Tümörlerin yol açtığı ektopik ACTH üretimi 
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3. Adrenal bezin otonom olarak kortizol salgılanmasıyla veya nadir olarak ever 

tümörleridir(14) _ 

Klinikte : Yanaklarda yağ depolanmasına bağlı olarak yüz yuvarlaklaşır. Ay 

yüzlü görünüm kazanmaktadır. Yağ toplamı gövdede bulunmakta ekstremiteler zayıf 

kalmaktadır. Ensede belirgin hörgüç şeklinde yağ depolanması görülmektedir. Ağırlık 

artışı ve cilt altı kanamalar ile mavi mor gerilim çizgileri oluşur. Diyabet, tuz 

retansiyonuna bağlı hipertansiyon Kalsiyum absorpsiyonuna bağlı kemik yapı 

değişimleri ve kırıklar görülür. Laboratuvarda akşam plasma kortizol seviyesi (< 15 

pg/dl) ve idrarda serbest kortizol seviyesi (20-90 µg} dır. 1 mg Dekzametazon 

yatmadan önce verilir. Ertesi sabah saat 8'00 kortizoı seviyesine bakılır. 6 µg/dl'nin 

altındaki değerler cushing sendromundan uzaklaşmamızı sağlar. 6 ile 10 µgidi 

arasındaki değerler bu sendromla bağdaşmaz. 1 O µgidi litrenin üzerindeki değerler 

tanı koydurucudud 14). 

OHEA düzeyleri yükselir bu düzeyle bağlantılı yüksek testesteron değerleri 

arasında daha çok adrenal etyolojiyi düşündürür. DHEA"S düzeyi normal ise adrenal 

sorun ile bağdaşmaz. Bu sendroma yönelik etyolojik çalışmalar yüksek doz, 8 mg 

dekzametazon testi ile yapılır. (6 saatte bir 2 mg, 2 gün boyunca) 2. günde ölçülen 

üriner ı 7 hidroksi steroidler bazal düzeyle kıyaslanmalıdır. Eğer ACTH saptanamaz 

ve üriner 17 hidroksi steroid!er enazından % 40 azalmaz ise adrenaf tümör 

düşünülür. ACTH ölçülebilinir ve üriner 17 hidroksi steroidler % 40 azalırsa ACTH 

üreten tümör olasılığı atlanmalıdır. Kan ACTH düzeyi ve göğüs grafisi normal ise 

anormal sel/a saptanırsa cushing hastalığı tanısı konulur. ACTH düzeyinin 20 piko 

grimi az olması otonom kortizo! salgılayan tümörü 500 piko grimlden çok olması 

ektopik ACTH salınımını akla getirir. Adrenal tümörler genellikle küçük ve tek solid 

yapıda nodüllerdir. Adrenal karsinom ortaya çıkarıldığı zaman büyük ve genelde 
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melastaıiktir. Histolojik muayene ile adenom ve karsinom ayrılmaktadır. Yapılamaz 

ise CT tanıda ayırıcı yol göstermektedir. Adenom düzenli yuvarlak karsinom ise 

düzensiz lobüler yapıdadır. Ortalama yaş 34 olarak biliniyor. Fakat herhangi bir 

yaştada ortaya çıkabilir. Hızlı başlayan virilizasyon ve cushing bulguları tümörü akla 

getirmelidir. Metabolik sorunlar olmaksızında virilizasyon bulguları görülebilir. 

Hirsutizm , kas kitle artışı, seste kalınlaşma libido artışı vardır. Amenore oranı 

yükselir. Sonuçta DHEA ölçülmeli 700 µg/dl'nin altında ise normaldir. 17 OHP 

seviyesi ölçülür. Adrenal sorun yoktur. Eğer 700 µgidi 'nin üzerinde ise supresede 

edilebiliyorsa adrenal hiperplazidir. Edilemez ise adrena! tümördür. Her cushing 

hastalığında hirsutizm yoktur. hirsutismus'u olan hastaların % 60'1 cushing 

sendromunun kliniğini taklit eder. Orta derecede hirsutizm, akne ve amenore % 

40-50 arasında görülür. Hipofiz kaynaklı kortizo! fazlalığında hirsutizm yavaş 

başlar yıllar boyu sürmektedir. Buna karşın cushing sendromu ve ektopik ACTH 

salınımında hirsutizm hızla yerleşir. Ektopik ACTH salınımı akciğerin Out celi 

karstnomalarında pankreas cell karsinomalarında ve tymomofarda görülür. Adrenal 

adenoma vakalarından kortizol üretimi fazladır. Pitiüter ACTH suprese olması halinde 

karşı taraftaki adrenal bez atrofi olacaktırC1 4,54 ). 

Adrenal neoplazmalarda testesteron üretimide düşüktür. Eğer avarya! kaynaklı 

ise yüksektir. Virilizasyon overyal kaynaklı ise vakaların % 84'ünde testesteron 

üretimi fazladır. Androblastomalar, hillus cell tümörler lipoid tümörler germ 

hücreli tümörler de tesıesteron üretimi de fazladır. 7000 ng/ml 'den yüksek DHEA-S 

seviyelerinde adrenal tümörden şüphelenmek gerekir. ACTH'rn RIA yoluyla serumda 

ölçülmesi hiperkortikolizmin ayırıcı tanısı ortaya çıkarmakta önemlidir. Adrenal 

tümörü olmayanlardan seviyesi yüksektir. Hipofizde neoplazma mevcut ise veya 

ektopik ACTH üretimi mevcut ise seviyesi yükselmektedir. ACTH düşük ise adrenaı 

baskılama yüzündendir ki bu yüzden ACTH seviyesi düşmüştür. Hiperkortikolizm 
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mevcut ve ACTH yüksek ise veya normal ise bu hastalık hipofize bağlı veya ektopik bir 

ACTH odağı aranmalıdır. Bu halde CRH (1 µg/kg/dak. iV) şeklinde verilmelidir. 

Hastaların % 90'ında ACTH salgılayan hipofiz tümöründe ACTH CRH'a cevap o!arak 

yükselir. Hipofiz dışı tümörlerde bu cevap mevcut değildir. Cushing hastalığı ektopik 

ACTH salgılayan tümörlere benzemez. CRH'a cevap vermeyen hastalarda daha detaylı 

bir araştırma gerekmektedir. Ektopik ACTH üreten tümörler normal telegrafi ile 

ortaya çıkarılmaz. CT ve MNR gerekmektedir (96,97)_ 

ldiyopatik Hirsutizm 

Hirsitusmusa neden olan faktör bulunamıyorsa bu terimle ifade edilmektedir. 

Bu olgularda mestrual düzen bozulmamış fertilite korunmaktadır. Bu olay birçok 

yazar tarafından END organ hiper sensivitesi diye yorumlanmaktadır. Kı! 

follükülünde 5 a redüktaz aktivitesi artışı sorumlu tutulmaktadır. Sonuçta T, DHT 'a 

dönüşümü artmakta ve kıl follikülünün gelişimi uyarılmaktadır. Gompel ve 

arkadaşları idiyopatik hirsutizm olgularından derideki testesteronun son ürünü olan 

üriner 5 a androstane, 3 a, 17 ~ diol glukuronid artışında androstenedion'un ön 

madde olduğunu dikkat çekmektedid 97). Serafini ve arkadaşları 5 a redüktaz 

aktivi1esinin serum androjen düzeylerinden bağımsız olduğunu dikkat çekmekte 

sorunun kalıtsal bir anomali olarak yorumlamaktadıd98}. ldiyopatik hirsutiım de 

artmış hücresel duyarlılıktan çok hücre içi androjen metabolizmasında artışın rolünü 

dikkati çekmektedir. ldiyopa1ik hirsutizm vakalarını ultrasonografi ile incelendiğinde 

yüksek oranda PKOS ile karşılaşmıştır. ldiyopatik hirsutizm olgularında ailesel 

eğilim ve ırksal faktörlerde ön plandadır. ldiyopatik hirsutizm olgularında stres ve 

emosyonel sorunlarda dikkati çekmekte bu yolla hipotalamo hipofizer sistem 

etkilenmekte ACTH salınımının artması ve adrenal sistemden androjen ve 

ketosteroidlerln daha fazla oranda salgılanması PRL salınımının artması ile avarya! 
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androjen salgısıda artmaktadır. Greenblatt R. idiyopatik olguların tanımlanmasında 

serbest T-indeksine bakılmasını önermektedir(97,98,99, 100). 

Menapoz ve Hirsutismus 

Post menapozal dönemde overin primer steroid sentezi stromadır. Bu nedenle 

teka hücrelerinde hiperplazi görünümü mevcuttur. Yüksek LH uyarımı A T hiper 

plazik stromadan salınmaktadır. T düzeyi pre ve post menepozal olgularda ortalama 

serum konsantrasyonu 230 pgr/ml dir. Post menopoza! everin ana ürünü T'dur. A 

düzeyleri premenopoza göre yaklaşık olarak % 50 oranında azalmış olup ortalama 

800-900 pgr/ml.dir. Postmenopozal kadında A nın kaynağı adrenal glanddır. SHBG 

düzeyi düşer. Bu olay serbest testesteronun artışına neden olur. SHBG düşüşü E2 ile 

korelasyon göstermektedir. Bu endokrinolojik bulgularla minör düzeyde bir 

hirsutism gelişebilir. Gel:şmesi halinde over tümöründen şüphelenmek gerekir. 

Postmenopozal kadına östrojen verildiği zaman pregnenolon, DHEA ve DHEA-S 

seviyeleri yükselir ve bu yükselmenin kortizol, T, A üzerine etkisi yoktur. Dışardan 

verilen östrojen 3 j3 oldehidrogenazı bloke eder. Bu nedenle pubik ve koltuk altı 

kıllanma östrojene bağlı çoğalmaktadır (Başka yerlerde çıkmaz). Eğer çıkarsa over 

tümöründen şüphelenmek gerekirC18, 19, 70, 71). 

latrojenik Hirsutizme Yol Açan Ajanlar( 56) 

Tes1esteron 

Anabolik steroidler 

Sentetik g I u kokorı ikoid le r 

AC111 

Danazoı 

Phenitoin 

Diazoxide 

Minoxidil 

Cylosporine 

Streptomycine 
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Penisilamin 

Kortizon 

Hexachorobenzi ne 

Hirsutizm olguların değerlendirilmesinde izlenecek yol Şekil 6'da 

gösterilmiştid 1 O 1). 
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Şekil 6. Hirsutism us olguların değerlendirilmesinde izlenecek ya ı( ~ O il. 
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MATERYAL VE METOT 

1.10.1992 ile ı 7.1993 tarihleri arasında Atatlirk Üniversitesi Tıp Fakultesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına Müracaat eden; hirsutismusu olan 55 

adet kadın 4 gruba ayrıldı. 

Grup A: Polikistik over sendrom (PKOS) olan vakalar 21 adet (% 39.6). 

Grup B: Polikislik over sendromu (PKOS) + Hyperprolaktinemi (HPPN)'li 

vakalar 15 adet (% 28.3). 

Grup C: Enci organ hyperscnsivite (EOH) vakalar 5 adet (% 9.4). 

Grup D: Hetcrezigot CAH'lı vakalar 12 adet (% 22 1} idi. Bu grupta homozigot 

CAH'lı vakalara rastlarnadı'K. 

Her gruba ACTH stimülasyon testi yaparak hormon profıllerini çıkarıp 

hirsutismus olan bu grupların hormon değerlerini karşılaştırdık. 

Çalışma grubuna alınan hastalar, Endokrinolojik değerlendirme, jinekolojik 

muayene, pelvik USG, gerek duyulan vakalara ise tomografik inceieme yapılarak 

sürenal gland ve overler değerlendirildi. PKOS olan vakalarda tanı kriterleri şöyle 

idi. Oligomenore ile ilişkıli hirsutizm ile birlikle overierde büyüme olabilir veya 

olrnaz, LH/FSH oranında artma ultrasonografik inceleme ile subkapsLilier 2-8 mm 

çapında (enaz 10'dan fazla) follikül kistleri gözlendi(100}_ 

Kadınlarda ambigus gcnitale, kliteromegali ve labialarda fuzyona rastlanmadı. 

Tüm hastalar kendi istekleri ile çalışma grubuna alındı. Hastaların hiçbiri üç aydan 

beri ilaç kullanmamıştı. 

Çalışma grubuna alınan hastaların Ferriman-Gallway skoru (100) ve Bady 

mass index (BMI: kg.ım 2 ) değerlarine bakıldı (37, 102). 

Ferriman-Gallway Skoru Semikantitatif sınıflandırmaların en 

popüleridir. 1961 yılında Ferriman ile Gallway'in önerdikleri skaladır. Bu skalada 
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ırklara göre ufak tefek değişiklikler göstermektedir. Vücudun 11 ayrı bölgesirıdekı 

kıllar değerlendirilerek ağırlık derecesine göre 1'den 4'e kadar puan verilmektedir. 

Bizim toplumumuzda genellikle 10-14 arasında bulunmuştur. Genellikle toplumlara 

güre 8 ile 13 arası değerler normal kabul edilmektedir(15). 

Obesitenin Tanımı : Bady mass indextir (BMI: kg/m2)_ 25 kg/m2 nin 

üzerindeki değerler vakalar için abes kabul edilmektedir(37, 1 02). 

Cushirıg hastalığı tanısı konan bir vaka ile nan malign ektopik ACTH vakası 

çalışma gruplarının dışında tutuldu. 

Protokol : ACTH stimLilasyon testi, hirsutismusu oları kadınlara mestrual 

siklusun erken folliküler fazında (3-7 gün) yapıldı. Oligomenoresi ve amenoresi olan 

kadınlara progesteron çekilme kanaması uygulandı (Primosiston ampül 250 mg 

Hidroksiprogesteron caproat + 1 O mg östradiol Benzoaı: Schering). 

Çekilme kanamasından sonraki 3 ve ?'ci günler arasında kan brnekleri alınıp 

LH, FSH, PRL, Kortizol, Progesteron, 17 OH progesteron, DHEA-S, Testesteron, Frce 

Testesteron hormon değerlerine bakıldı. 

ACTH StimLilasyorı Testi Hirsitusmuslu olan hastalardan bazal kan brncği 

alındıktan sonra hemen synacten 0.25 mg/1 mi (~ 1-24 corticoırofine = 

tetracosactide Ampullena'0.25 rng per mi, Synacthen IM,IV Ciba) yapılıp 30 dakika 

sonra tekrar kan orneği alındı. Kan brnekleri ön kol ver.asından steril bir enjektörle 

düz bır tupe 1 O cc alınıp pıhtılaşmaya bırakıldıktan scnra, 3000 devirde 5 dakika 

santrifüj edildi. Serumlar -20 °C'da derin dondurucuda analiz yapılı:1caya kadar 

saklandı. 

LH, FSH, PRL, Kortizol, Progesteron, 17 OH progesteron, DHEA-S, 

Testestcron, Free Testestcron hormon incelemeleri Radioimmunoassay (,9IAJ 

yöntemiyle, lrma-caunt (Diagnostic products corporation, Los Angeles CA, 90045 

USA) kitleriyle yapıldı. 
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Gruplara göre olgularımız Laboratuvar test sonuçları "ortalamalar arası fark 

için hipotez testi" kullanılarak yapıldı. 

- -
XJ - X 2 

t ::: 

J " n 1 + nz s2 
n ı . nz 

s t dağılımındaki 2 ana grubun varyanslarının birleştirilmesi 

2 2 
(n-1) .s 1 + (n-2) .Sz 

n 1 + n2 - 2 

x 1 Gruplardaki artışın orta laması 

x2 : Karşılaştırılacak grubun artışının ortalaması 

n1 : 1. grubun olgu sayısı 

n2 : 2. grubun olgu sayısı. 

Çalışmamızın istatistiki değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Bilgi işlem 

Merkezindeki IBM 4381 VM/SP işletim sisteminde yüklu bulunan minitab 2. 

programı ile Two sample testi ve P değerine göre yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Hirsutismus nedeniyle 1.10.1992-1.7.1993 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına müracaat 

eden 55 adet hasta 4 gruba ayrılarak inceledik; 

Grup A: Polikistik over sendrom (PKOS) olan vakalar 21 adet (% 39.6). 

Grup B: Polikistik ever sendromu (PKOS) + Hyperprolaktinemi (HPPN)'li 

vakalar 15 adet (% 28.3). 

Grup C: End organ hypersensivite (EOH) vakalar 5 adet(% 9.4). 

Grup D; Heterezigot CAH'lı vakalar 12 adet(% 22.1) idi. Bu grupta homozigot 

CAH'lı vakalara rastlamadık. 

ACTH sitimülasyon testi yaparak her grubun hormon profillerini çıkararak 

klinik değerlendirme yaparak her grubu diğer gruplarla karşılaştırdık. 

HyperandroJenimisi bulunan 57 adet vakanın sıralaması Tablo 1 'de 

gösterilmiştir. 

Hiperandrojenemi nedenleri 

PKOS 

PKOS, HPPN 

En-, 

Heler CAH 

Cushing Hastalığı 

Nonmaling Ektopık ACTH salınımı 

No 

. ------

2 1 

1 5 

9 

1 2 

Tablo 1. Çalışmamızdaki Hiperandrojenemi nedenleri. 

% 

-------

39.6 

28.3 

9.4 

22 1 
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Hasta gruplarının yaş, Ferriman-Gallway skoru BMI (kg/m2), menars 

yaşları Tablo 2'de gösterilmiştir. 

BMI Ferriman -
Yaş Ortalamaı;ı McnarşYaşı (kg/m2 ) Gallway Skoru 

GrupA 
22.38 12.57 24.98 17.95 
(16-35) (12-28) (14-28) 

GrupB 
22.73 12.73 26.93 18.23 
( 18-26) (19.7-30.4) ( 12.26) 

Grup C 24.80 24.32 17.35 
(23-26) 12.33 (21.75-26.4) (15.22) 

GrupD 
23.3 25.18 18.32 
(16-19) 11 .60 (19.6-37.5) (16-26) 

Tablo 2. Olguların; yaş ortalaması, menarş yaşı, BMI, Ferriman Gal!way Skoru 

değerleri. 

Tablo 2'de görüldüğü gibi 4 gruptaki olguları mızın yaş ortalaması, menarş 

yaşı, BM 1, ve F erri man Gallway skorları tesadüfi olarak benzerlik göstermek ıe olup 

homojen bir yapı ortaya çıkmıştır. PKOS (Grup A) ve EOH (Grup C)'deki 

olgularımızın BMI leri 25 kg/m2'den az olup normalin üst sınırındadır. Fakat 

PKOS+H PPN (Grup B) ve he ter CAH (Grup D) deki olgularımız 25 kg/m2'den hafif 

de recede yüksektir. 

Grup A'daki hastaların; 11 adetinde infertmte sorunu vardı. 1 O adet bekar idi. 

Grup B'de hastaların 8 adetinde infertilite sorunu vardı. 4 adet bekar idi. 

Grup C'deki hastaların 1 adetinde infertilite sorunu vardı. 4 adet bekar idi. 

Grup D 'deki has taları n 7 adetinde in f e rtilite sorunu vardı. 3 adet bekar, 2 

adetininde çocuğu vardı. 
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Çalışma grubunun dışında tutulan veya ACTH situmülasyon testi yapılan 2 

vakanın bulguları şöyledir. 

ı. vaka : BP, 28 yaşında bekar, 6 aydır mestruasyon görmüyor 

(sekonderamenore). Beş sene evvel adet düzensizliği başlamış, 3 sene evvel kıllanma 

şikayetleri başlamış progesteron çekilmesiyle mestruasyon görüyormuş. 

Laboratuvar Bulguları : Hb : 14. g/dl, BUN, 23 mg/d!, AKŞ : 85 mg/dl, glikoz 

tolerans testi (125-141-91 mg/dl) Cr : 1.2 mg/dt, SGOT 43 U/L, SGPT 66 ü/L, 

plazma kortlzol seviyesi sabah saat 5 akşam saat 15'te dört gün süre ile takip edildi. 

Sırası ile (21-23, 28.7-31.4, 15.3-21.7, 17.4-21 µgidi). Plasma ACTH düzeyi 

33 pgiml, (N 20 pg/ml), PRL: 17 ng/dl, LH: 1,4 MÜ/mi, FSH: 0.1 MÜ/mi Bazal 

hormonlar ve stimüle edilmiş (30 dak sonra) değerler sırasıyla (Kortizol (mg/dl) 

32-34, DHEAS (µgidi} 203-198 progesteron ng/ml 05-1.2, 17 OH progesteron 

(ng/ml), 1.3-1.9 testesteron (ng/dl) 43-132 Free testesteron (pg/m!) 1.4-7 

androstenedion (ng/m!) 4.3-5.2} dir. 

BMI: 36 kg/m2 (N: 25 kg/m2), Ferriman Gallway skoru 26, TA: 170/120 

mmHg'dır. 

Lomber vertebra düzeyinde ölçülen CaCO3 eşdeğer absorpsiyon değerlerine 

göre hastanın yaşına göre ileri derecede osteoporos görülmektedir. T 12-T 11 disk 

aralığında dejenerasyon mevcuttur. 

Batın USG : normal olarak değerlendirilmiştir. 

MR: Hipofiz mikroadenom olarak değerlendirilmiştir. 

Hipofiz ve adrenal BT: Mikro adenom olarak değerlendirilmiştir. 

Plasma ACTH düzeyinin 33 pg/m! olması nedeniyle vaka Cushing hastalığı 

olarak değerlendirilmiştir. 
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il. Vaka: ÜA: 32 yaşında Evli (17 yıllık) G3P3Y3Ao 5 sene evvel başlayan 

mestruasyon düzensizlikleri ve kılanma şikayetleri ile klinğimize başvurdu. 

Laboratuvar değerleri : Hb : 15.2 gidi, BUN, 18 mgidl, AKŞ : 86 mgidl,Cr 

0.8 mgidl, Na 140 meq/dl, K: 4.8 meq/dl, Ca: 10.9 meq/dl, CI 1.5 meq/dl, $GOT 42 

U/L, SGPT 60 ü/L, plazma kortizoı seviyesi sabah 5 akşam 15'te dört gün süre ile 

takip edildi. Plasma ACTH düzeyi 1000 pg/ml, (N : 20 pgiml), PRL: 25.4 ngidl, LH 

: 2.4 MÜ/mi, FSH: 3.2 MÜ/m! Bazal hormonlar ve stimüle edilmiş (30 dak sonra) 

değerler sırasıyla (Kortizol (mgidl) 18.2-30, DHEAS (µgidi) 109-296 

progesteron ng/ml 7.2· 7 .6, 17 OH progesteron (ng/ml), 1.6 ➔ 2.7 testesteron 

(ngidl) 40-45 Free testesteron (pgiml) 3.6.6'dır. 

BMI : 32.88 kg/m2 Ferriman,Gallway Skoru 26 TA 130/90 mmHg. 

Batın CT : norma! olarak değerlendirilmiştir (Pankreas ve retroperitonea! 

saha dahil) 

Paratiroid USG: Normal olarak değerlendirilmiştir. 

Hipofiz CT : Normal olarak değerlendirilmiştir. 

Bu bulgular değerlendirildiğinde ACTH düzeyinin 1000 pg/m! olması nedeniyle 

ektopik ACTH odağı arandı ve bulunamadı. Sonuçta hastada nonmalign ektoplk ACTH 

salınımı mevcuttur. 

4 gruba yaptığımız ACTH stimülasyonu sonucu elde ettiğimiz bulgular Tablo 

3'te gösterildiği gibi; 

PKOS, PKOS + HPPN, EOH'si olan gruplarda ACTH stimülasyon testi 

sonuçları birbirine benzemekte olup heterezigot CAH vakalarından ayrılmaktadır. 

Şekil 1 'de gösterildiği ACTH stimülasyonu test sonucunda, 

Grup A (PKOS}'un ortalama değeri 3.80 ~: 1.12 ng/dl/dk. 

Grup B (PKOS + HPPN)'nin ortalama değeri 4.55 ±:: 1.28 ng/dl/dk. 
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PKOS (2!) PKOS +HPP\ (15) EOH(5) Heter.CA!! (l 2) 
% 39.6 % 28.3 %9.4 % 22,! 
x±SD i±SD i±SD x±SD 

A Cl1-I !es( ronuo.ı 3.80 ± !.12 4.55 ± ! .28 2.80 ± 0.718 11.20 ± 2.80 
ng/dildak. 

LH/FSH mClml 2.85 ± 0.808 2.42 ± 0.643 1.72 ± 1.27 2.06 ± U4 

PRL n&lm! 1 !.76 ±3 33.6 ± ıo. ı 13.82 ± 3.&S !2,97 ± 3.53 

Progcsteron ng)ml Odak. 0.733 ± 0.551 0.613 ± 0.141 0.6 ! 0,707 0.492 ± o.! 73 

30 dak. l.l 62 ± 0.575 0.927 ± 0.228 0.860 ±0.180 !.033 ± 0.429 

Fark 0.429 ± 0.219 0.3!3 ± 0.185 0.260 ± O. l 52 0.542 ± 0.329 

17 OH progesteroo 
nr,lml 

Odak. 1.081 ± 0.804 1.080 ± 0.042 0.940 ± 0.0894 1.009 ± 0,69 

30 dak. 1.790 ± 0.729 1,953 ± 0.704 1.80 ± 0.374 3.59 ! ± 0.809 

Fan- 0.1 ıo ± 0.335 0.873 ± 0.7 l 4 0.860 ± 0.344 2.582 ± 0.583 

DHAS Odak. 218.3 ± 86,0 205.9 ± 80.3 202.6 ± 79.4 209.2±117 
µgidi 

30 dak. 287± 1 !9 262.3 ± 80.9 2~± !12 229 ± 107 

Fark 69.2 ± 78.4 26.4 ± 37,8 63.2 ± 43.5 20±62 

T estı.'steron O dal:.. 49,0 ± !5.3 54.06 ± !4,2 50,8 ± 12,8 53.3 ± 24,2 
ng/dl 

30 dak, 55J ± 14.7 62.5 ± 13.9 55,6 ± 12,9 58.0 ± 24, l 

Fart 6.3 ± !0.2 7.84 ± 8.38 4.80:: 9.04 4.7±]5.4 

Strbes: T este,ieron Odak. 2.457 ± 0,871 2.85 ± 2.35 1.62 ± 1.22 3.05 ± 2, !7 
p~ 

30 dak. 2.96: l.03 2.95 ± 1.75 2.28 ± l. l 8 3.47 ± 1.34 

Fark 0.0500 ± 0.676 o.ıı ± 1.04 0.667 ± 0.339 0.42 ± 1 .23 

Kortiıol Odak. 10.63 ± 5.25 13.22:7.34 13.64 ± 6.7 l 1.67 ± 5,0! 
ugJdl 

30 dal. !7.69 :t 8.25 20.89 ± 8.59 26.4 ± 10.2 20.90 ± 9.32 

Fark 7.06: 4.30 7.67 ± 6.03 l2.80±7.i9 9.82 ± 8.39 

Tablo 3. Dört gruba yapılan ACTH stimülasyon test sonuçlan. 
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Grup C (EOH) ortalama değeri 2 80 l 0.718 ng/dl/dk. 

Grup D (heler CAH)'nin ortalama değeri 11.20 l 2.80 ng/dlidk. olup, Heler 

CAH grubundaki 17 OH progesteron değerindeki artış diğer gruplara göre değerlerinin 

bu derece artmasının nedeni 21 hydroksilaz defisitinden kaynaklanmaktadır. 

lstatistiki olarak anlamlıdır P<0.0001. 

LH/FSH oranları ise PKOS ve PKOS + HPPN'de ise 3/1 oranına yakın bir oran 

bulduk. EOH'de ise bu oran 2'nin altında olup Heter CAH'da ise 2 civarında idi. 

PRL değerleri ise PKOS + HPPN dışındaki her üç grupta tesadüfi olarak 

benzerlik göstermekte olup, homojen bir yapı ortaya çıkmıştır. Grup B (PKOS + 

HPPN) 'de ise PRL değerleri 33.6 _:_ 10.1 olup (N:4-19 ng/dl) farklı idi. 

Tablo 3'te ve Tablo 4'de görüldı.iğü gibi; 

Progesteron değerindeki artışlar : Bu artışlar Şekil 2'de gösterilmiştir, 

Progesteron değerindeki artışlar Grup A (PKOS)'un bazal progesteron değeri 0.733 

0.551 ng/ml olup, ACTH stimülasyorıu sonucu 1.162 _t 0.275 olup fark 0.429 

0.219 ng/ml'dir. Grup D (Heler CAH) da ise bazal değer 0.492 0.173 ng/ml olup 

stımulasyon sonucu 1.033±0.429 ng/ml olup, fark 0.542 0.329 ng/ml"dır. 

Göruldüğü gibi artış değerleri birbirine çok yakın değerler olması nedeniyle p 

değerlerimiz diğer gruplarla karşılaştırdığımız zaman anlamsız çıkmaktadır. Fakat 

PKOS'unda progesteron artışına bir eğilim mevcuttur. Çoğu kez Heterczigot CAH'ı 

taklit etmektedır. B ve C gruplarında böyle bir eğilim söz konusu değildir. Bundan 

dolayıdır ki B ve c guruplarını D grupu ile karşılaştırdığımız zaman progesteron 

,_ a k. art,ş ·,s•atistiki olarak anlamlı bulunmuştur P<0.05. 
cevauınua ı , 

G B D Grup C-D'deki progesteron artışları istatistiki olarak arılamlıdır rup - , 

P<0 05 _ Diğer gruplar arasındaki progesteron 

bulunmamıştır P>0.05. 

hormon artışları anlamlı 



Prngestcron 17 OH Progcstcron Koniıol DHEA-S Tcstcsıcron Scrbcsı Tcstcsıcroıı 

1 p t p 1 p t p t p ( p 

A-B 1.71 0.098 -0.83 0.42 -0.33 0.74 2.17 0.038* -0.48 0.63 1.29 0.21 

A-C 2.03 0.077 -0.88 0.42 -1.71 0.16 0.23 0.82 0.33 (l.75 -0.82 0.42 

A-D - 1 .06 0.30 -9.84 0.0001 * 0.83 0.42 1.99 0.057 0.32 0.76 0.22 0.83 

B-C 0.67 0.54 0.06 0.96 - l .44 0.20 -1.69 0.14 0.66 0.51 -1.86 O.O 80 

B-D -2. 15 0.047* -6.71 0.0001 * -0.54 0.59 0.3 1 0.76 0.61 {l.54 0.70 0.4') 

C-D -2.42 0.030* -7.38 (l.()001* 0.89 0.40 1.63 0.13 O.Ol 0.99 0.66 0.52 

Tablo 4. Grup A, Grup B, Grup C, Grup D'<lcki hasta gruplarının ACTH stimülasyon testi sonucu hormon değerlerindeki artışlann t ve p değerleri. 

* : An!anılı değerler. 



40 

17 OH progesteron değerindeki artışlar : Bu artışlar Şekil 3'de gösterilmiştir. 

Grup A-0, Grup B-D, Grup C-D'deki 17 OH progestcron artışları istatistiki olarak 

anlamlıdır P<0.0001. Diğer gruplar arasındaki 17 OH progesteron hormon artışları 

anlamlı bulunmamıştır P>0.05. Bu olayın nedeni 21 hidroksilaz defisitinden 

kaynaklanmaktadır. 17 OH progesteron bazal değerine baktığımız zaman 4 hasta 

grubundaki hormon değerlerimiz 1 ng/ml civarında olup, ACTH sitümülasyonu sonucu 

Hcter CAH dışındaki diğer gruplarımızdaki hormon değerlerimiz 1.8 ng/rnl civarında 

kalmış olup, Heter CAH grubunda ise 3.591 1: 0.809 ng/ml değerinde olup 17 OH 

progesteronun 11 deoksi kortizole, progesteronun 11 deoksi kortikosterone'ye kısmi 

donüşememcsini göstermektedir. Bu olay 21 hidroksilaz yetmezliğinin bir 

göste~gesidir. 

Kortizol değerindeki artışlar : Şekil 4 ve Tablo 3'de gösterildiği gibi ACTH 

stirııülasyon testinin öncesindeki bazal değerler her dört grupta 10 µgidi ile 13 µgidi 

arasında olup, ACTH stimülasyon testi sonucunda 17 µgidi ile 26 µgidi arasında olup, 

grupların karşılaştırılması sonucunda Tablo 4'de görüldüğü gibi P>0.05 olup grupiar 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

DHEA-S değerindeki artışlar : Şekil 5 ve Tablo 3'de gösterildiği gibi ACTH 

s'.ımulasyon testi öncesindeki bazal değerler 218.3 +: µgidi ile 202.6 µgidi arasında 

olup stimüiasyon sonucu grup A'da 287 µgidi olup, Grup B'de ise 262.3 pgld! 

olmuştur. Tablo 4'de gösterildiği gibi A ve B grupları arasında istatıstiki olarak 

anlamlı bir ilişki saplanmıştır P<0.05. Bu olay hiperprolaktinemik PKOS lu 

vakalarda hiperandrojene;-ninin patolojisinde; PRL hormonunun hem over hem de 

1 1 "dl rıtkileyıp DHEA-S seviyesinde artışın nedeni olduğunu göstermekte 
s..ırrcra g 3,, "' 

olup. hipcrandrojenerr.inin patolojisini açıklamaktadır. 

A-C, A-D, B-C, B-D, C-D grupları arasındaki istitistiki olarak anlamlı 

değerlendirilmemiştir P>0.0S. 
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Testesıeron değerindeki artışlar : Şekil 6 ve Tab!o 3'te gösterildiği gibi her 4 

gruptaki bazal testesteron değerleri 49 ng/dl ile 54 ng/d1 tesbit edilmiş olup, ACTH 

stimülasyon testinden sonraki değerler 55 ng/dl ile 62 ng/dt olup, önemli bir artış 

saptanamamıştır. Gruplar arasında (A-8, A-C, A-0, 8-C, B-D, C-D) istatistiki 

olarak anlamlı değildi P>0.05. 

Serbest testesteron değerindeki artışlar : Şekil 7 ve Tablo 3'de gösterildiği 

gibi her dört gruptaki bazal serbest testesteron değerleri 3.05 pg/ml ile 1.62 pg/ml 

olup, ACTH stimülasyon testinden sonraki değerler 3.47 pg/m! ile 2.28 pg/ml olup, 

önemli bir artış saptanamamıştır. Gruplar arasında (A-B, A-C, A-0, B-C, 8-0, 

C-0) istatistik! olarak anlamlı değildi P>0.05. 
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P~'OS EOH 

Şekil 2. Progesteron değerindeki artışlar. 

A-8 : P>0.05 B-C : P>0.05 

A-C : P>0.05 

A-D : P>0.05 

8-D : P<0.0001 

C-D : P<0.0001 

~ Pros 

I] PKOS+ HPPN 

El EOH 

~ He ter' -CAH 
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Şekil 3. 17 OH progesıeron artışlar. 
A-B : P>0,05 B-C : P:><0.05 

A-C : P>0.05 

A-D : P<:0.05 

B-0 :. P<0.0001 

C-D : P<0 .0001 

: ~ PKOS 

@fil PKOS+ HPPN 

IJ EOH 
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ı 1 

EOH Heter .-CAH 

Şekil 4 . Kortizol deOerindeki artışlar. 

A-B : P>0.05 B-C : P>0.05 

A-C : P>0.05 

A-O : P>0.05 

B-0 : P>0.05 

C-0 : P>0.05 

1 

PKOS 

IIilll PK05+HPP 

ffl EOH 

~ Heter. -CAH 
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:,ı,E_ı:.,-s µg /dl ı 

P 'OS PKOS+Hr PN EOH 

Şekil 5. DHEA-S deQerindekl artışlar. 

A-8 : P<0.05 8-C : P>0.05 

A-C : P>0.05 

A-D : P>0.05 

8-D : P>0.05 

C-D : P>0.05 

~ PKOS 

[] Pı<OS HPPN 

12 EOH 

~ H:: er.-CAH 
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Şekil 6. Testesteron değerindeki artışlar. 

A-B : P>0.05 

A-C : P>0.05 

A-D : P>0.05 

B-C : P>0.05 

B-D : P>0.05 

C-D : P>0.05 

~ P 'OS 

ili] P OS-.HPPN 
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ili 

1-"'KOS+HPPN EOH Heler.-CAH 

Şekil 7. Serbest testesteron değerindeki artışlar. 

A-B : P>0.05 

A-C : P>0.05 

A-D : P>0.05 

B-C ; P>0.05 

B-0 : P>0.05 

C-D : P>0.05 

~ PKOS 

ff1 PKOS+ HPPN 

ffiEOH 
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TARTIŞMA 

Hirsutusmus, kıl büyümesinin normal veya olmaması gereken yerlerde aşırı 

derecede kıllanmanın olmasıdır. Hirsutism ciddi bir hastalığın bir göstergesi olmakla 

birlikte tek başına Hirsutism genellikle benign bir durum göstermektedir. Sıklıkla 

PKOS ile birlikte görülmektedir (105-106). 

Bizim yaptığımız çalışmada Hirsutism vakaları, ovaryel sürenaf ve end organ 

hipersensivitesine baı}lı olarak ortaya çıkmıştır. Bizim çalışmamızdaki etyolojik 

oranlar sırasıyla şöyledir. PKOS : % 39.6, PKOS + HPPN : % 28.3, End organ 

hipersensivitesi (EOH) % 9.4, heterezigot CAH % 22.1, Cushing hastalığı ve 

nonmalign ektopik ACTH salınımı birer vakada teshil edilmiştir. 

Hirsutism olguların % 90'ında androjenterden bir veya birkaçının 

yüksekli{ıinde görülür. Fonksiyonel ovaryal hiperandrojeneminin oluşumu LH 

hormonuna ba{ıımlı olup PKOS un tanısı klinik ve laboratuvar özelliklere konur, 

PKOS lu olgularda Hirsutism ve di{ıer semptomların başlangıcı menarşa yakın bir 

dönemde ortaya çıkar (105). 

Over kökenli hiperandrojenemik Hirsutismin en sık nedeni PKOS'dur. Golzier 

ve Green (4) PKOS 'lu kadınlarda % 70 Hirsutismus prevalansı saptamışlardır. 

Hirsutism anovulasyon ve infertilitede dahil klinik belirtiler PKOS olan kadınların % 

S0'sinden fazlasında bulunmaktadır. Değişik frekanslarla bulunan di{ıer semptomlar 

obasite virilizm ve diskfonksiyonel kanamadır. PKOS'unu tanımlayan biyokimyasal 

parametreler iyi standardize edilememişlerdir (105). 

Bu sendromlu vakalarda sıklıkla orta derecede yükselmiş T, DHEAS ve PAL 

düzeyleri bulunabilir. E2tE1 oranı ters dönmüş LH/FSH oranı 3/1'den büyük olup 

USG'de ise subkapsüller 2-8 mm çapında multikistler bulunur (56). Ovulasyonun 
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olmamasının nedenleri içerisinde mekanik bir bariyer oluşturan kalınlaşmış bir 

kapsül bulunmaktadır. Perifollüküler lakalizasyonda ovaryal stroma içerisinde 

lüteinize teca cell adacıkları bulunduğu zaman bu olaya hipertekozis adı verilmektedir 

ki PKOS'den oldukça farklıdır. Androjen üretimi hem fazla hem de masif bir obesite 

mevcuttur. Çoğu kez insülin rezistansı ile ilişkili olduğu Nagamani ve arkadaşları 

tarafından tesbit edilmiş olup, PKOS'li vakalar içerisinde ki insidensi literatürde 

belirtilmemiştir (56). 

Brigham kadın hastalıkları servisinde, Barbieri ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada hiperandrojenemik vakalar içerisinde PKOS unu % 78 bulmuşlardır 

(11 7}. Ehrmann ve arkadaşlarının yaptı!'.Jı çalışmada % 25 ( 1 07). Benjamin ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada % 65 (88). Cobin ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada % 64.4 (100). Lauritzen'in yaptığı çalışmada % 47, Vermule'nin yaptığı 

çalışmada % 36 (1) bulunmuş olup, bizim yaptığımız çalışmada polikistik over 

sendromunu % 39.6, polikistik over sendromu + hiperprolaktinemi % 28.3 total 

olarak ovaryal kaynaklı hiperandrojenemini vakalarını % 67 .9 bulduk. 

Bu sonuçları bizim yaptığımız çalışmanın sonuçları ile karşılaştırdığımız 

zaman literatür deQerleri arasında olup, literatürle uyumlu idi. 

Polikistik ever sendromu olan hastalarımızdaki hormon değerleri sırasıyla 

şöyledir. ACTH sitimülasyon testi sonucu 3.80 ± 1.12 ng/dl/dk, LH/FSH : 

2.85±0.808 PRL : 11.76±3 ng/ml olup, diQer hormon sonuçları bazal ve 

silimülasyon sonu (30 dk) değerler Tablo 3'te gösterilmiştir. 

Benjamin ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ile karşılaştırdığımızda (88) 

Testesteron değeri dışındaki hormon değerlerimiz uyumlu olduğunu gördük. Bizim 

çalışmamızda Testesteron değeri 49.0 ± 15.3 ng/dl olup, Benjaminin çalışmasında ise 

92.3±35 ng/dl olarak bulunmuştur. 

Cobin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada testesteron değeri 76.32 ng/dl 
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bulunmuştur. Diğer hormon değerleri ise uyumludur {100)_ 

Glickman ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (103) testesteron deQeri 46.9 

ng/dl bulunmuş olup bizim literatürle uyum göstermekteydi. 

Gurup A (PKOS) lu vakaların ACTH sitimülasyon testi sonucu hormon 

değerlerindeki artışlar Grup B, Grup C, Grup D ile karşılaştırdığımızda Tablo 4'de 

gösterildiği gibi, A-B grupları arasında progesteron 17 OHP, Kortizol testesteron ve 

free testesteron değerlerindeki artışlar anlamlı olmayıp (P>0.05), sadece DHEA-S 

seviyesindeki artış istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.05) dir. Labo (104) 

Carter, (11 6), Vermulen (112)•nin çalışmalarıyla uyumlu idi. 

A-C grupları arasındaki hormon artışları anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 

A-D grupları arasındaki hormon artışları ise sadece 17 OH progesteron ortışı 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuş olup, (P<0.0001) di{ıer hormon de{ıerlerindeki 

artışlar anlamlı bulunmamıştır. 

Jonathan (110) Cobin (100), Benjamin (88), Gibson (11\)'nun 

çalışmalarıyla karşılaştırdığımız zaman bulgularımız uyumlu idi. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda PKOS lu vakaların 1/3'ünde serum PAL 

konsantrasyonu yüksek tespit edilmiştir. PKOS na sekonder olarak östrojen ve 

androjenlerin yükselmesi ve aberan GnRh pulsasyonlarının artmasına ba~lı olarak 

hiperandrojenemik Hirsutismi bulunan polikistik over sendromu + 

hiperprolaktinemisi olan vakaların klinik bulguları birbirine çok benzemektedir 

( 1 O 8) 

Galaktoresi bulunan vakaların yaklaşık % 40'ında Hirsutism tesbit edilmiştir 

(4). % 25 oranında da mikroadenonlara ba{ılı uygunsuz PRL sitimülasyon adrenal 

androjen sekresyonuna 5 cı redüktaz aktivitesine direkt ve indirekt etkilemektedir. 

Fakat bu olay tam açıklanmamıştır (5). 

Jaffe (113), Falaschi (114) ve Lunde (11 5l•nin yaptığı çalışmalarda PKOS 
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+ HPPN' 1i vakalardaki hirsutismus oranı % 13·% 41 arasında tesbit edilmiş olup, 

Luciano (108)•nin yaptıOı çalışmada hirsutismus oranı % 17, bildirilmiştir. 

Benjamin'in yaptığı çalışmada ise % 9 bildirilmiştir(88), Bizim yaptığımız 

çalışmada ise % 28.3 bulduk. Bu değerimiz literatür değerleri arasında olup 

literatüre uyum göstermekteydi. 

Grup B Polikistik over sendromu + hiperprohaktinemisi olan vakaların 

hormon de!)erleri sırasıyla şöyledir. ACTH sitimülasyon testi sonucu 4.55 ± 1.28 

ng/dl/dk, LH/FSH : 2.42 ± 0.643 PRL : 33.6 ± 10.1 ng/ml olup, diğer hormon 

sonuçları bazal ve sitimülasyon sonu (30 dk) değerler Tablo 3'te gösterilmiştir. 

Benjamin (88) yaptığı çalışmada testesteron hormonu dışındaki hormon 

değerlerimiz uyumlu bulunmuştur. Benjaminin çalışmasında testesteron değeri 92.9 

+ 23.9 ng/dl olup, bizim çalışmamızdaki testesteron değeri 54.06 ± 14.2 ng/dl'dir. 

Lucianonun {108) yaptığı çalışmada ise testesteron değeri 122 ± 12 ng/dl'dir, diğer 

hormon sonuçları ise uyumludur. Gilickman (103hn yaptığı çalışmada ise 

testesteron değeri 49.7 ± 4.6 ng/dl bulunmuş olup Free testesteronun değeri 13.1 ± 

2.34 ng/dl'dir. Bizim çalışmamızdaki Free testesteron değeri 2.85 ± 3.35 pg/ml 

bulunmuş olup, bizim çalışmamızdan farklıdır. Diğer hormon değerleri ise 

uyumludur. 

Lobo (104)•nun yaptığı çalışmada ise testesteron seviyesi belirgin şekilde 

düşük bulunmuştur (22± 1.5 ng/dl) olup, Free testesteron seviyesi 7.3 ± 0.4 ng/dl 

olarak değerlendirılmiştir. 

Grup B (PKOS + HPPN) deki vakaların ACTH stimülasyon testi sonucu hormon 

değerlerindeki artışlar grup C ve D ile karşılaştırıldığında Tablo 4'de gösterildiği gibi 

Grup B ve C arasında bütün hormon değerlerindeki artışlar istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır (P>0.05). 

Grup B ve D arasındaki progesteron 17 OH progesteron değerlerindeki artışlar 
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istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.0001). Diğer hormon değerlerindeki 

artışlar istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 

Nedeni açıklanamıyan hirsutism vakalarına idiopatik hirsutism olarak 

adlandırılırlar. Kıl follikülünün androjene duyarlı olması veya kıl follikülündeki 

androjenik aktfvitenin büyük bir kısmını oluşturan 5 a redüktaz aktivitesinin 

artışının sonucu olurak de{ıerlendirilmeye başlanmıştır. Özellikle Akdeniz 

yöresindeki kadınlarda familya! olarak bulunur (56). Hirsutismus vakalarında 

polikistik over sendromu ve idiopatik hirsutism kolayca karışabilir. Tanı 

konulabilmesi ancak anemnez ovaryal morfoloji anomalileri, laboratuvar çalışmaları 

ile ayrılmaktadır. Bu tür hastalarda anormal kıl büyüm esiklusu tam anlaşılmamış 

olup nonandrojenemi ile ilişkili büyüme faktörü rol oynamaktadır. ldiopatik 

hirsutism denilen vakalara uygulanan ACTH stimülasyon testi sonucunda geç başlayan 

21 hidroksilas defisiti tesbit edilmiştir (100). 

Barbieri ve Robert (117hn yaptığı 100 hasta grubunda 15 idiopatik 

hirsutismli hasta tesbit edilmiştir (% 15). Benjamin (BB) yaptığı çalışmada ise % 

4 Cobin (100)'in yaptığı çalışmada ise % 26.6 olarak bildirmiştir. Bizim yaptığımız 

çalışmada ise % 9.4 olarak bulduk. Bu değerimiz literatür değerleri arasında olup, 

literatüre uyumlu sonuç bulduk. ldiopatik hirsutisma olan hastalarımızdaki hormon 

değerleri sırasıyla şöyledir. ACTH sitimülasyon testi sonucu 2.80 ± 0.718 ng/dl/dk, 

LH/FSH : 1.72 ± 1.27 PRL : 13.82±3.66 ng/ml olup, diğer hormon sonuçları bazal 

ve sitimülasyon sonu (30 dk) değerler Tablo 3'te gösterilmiştir. 

Benjamin (88), Cebin (100) 'in yaptığı çalışmalar ile karşılaştırdığımızda 

uyumlu sonuçlar bulduk. 

Grup C (EOH) deki vakaların ACTH stimülasyon testi sonucu hormon 

değerlerindeki artışlar grup D ile karşılaştırdığımızda Tablo 4'de gösterildiği gibi 

progesteron ve 17 OH progesteron değerlerindeki artış istatistiki olarak anlamlı 
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bulunmuştur (P<0.0001 ). Diğer hormon artışları istatistiki olarak anlamlı değildi 

(P>0.05). 

Sürrenal Hlperandrojenizm 

Hirsitusmus olgularının önemli bir grubunu sürrenal orjinli 

hiperandrojenizm oluşturmaktadır. Sürrenal orjinli patolojilerin başında CAH lar 

gelmektedir. Bunlar da steroid sentezindeki deQişik enzimlerde değişik derecede enzim 

defektleri sorumlu tutulmaktadır. En önemli enzim defekti 21 hidroksilaz enzim 

defektidir ki vakaların % 90'ından sorumludur. Diğer enzim defektleri (3 ~ HSD, 11 

Hidroksi!az yezmezliği, 20-22 desmolase, 17 cı hidroksil as) mevcuttur (56 ). 

Birçok çalışmada Hirsitusm vakalannda tek başına veya overiumla birlikte 

adrenal bezin hiperandrojenimiden sorumru olduğu öne sürülmüştür. Rubens ve 

Vermeulen(1) yaptığı çalışmada hirsutizm vakalarının o/o 33'ünden adrenal bez 

sorumlu tutulmuştur. Özellikle yeni anlaşılmaya başlayan edinsel CAH vakaları PKOS, 

PKOS + HPPN ve EOH sini taklit etmektedir. Lobo (104) yaptığı çalışmada PKOS 

teşhisi konulan 25 hastanın 5'inde ACTH sitimüfasyon testi sonucu 5 adet heterezigot 

CAH vakası tesbit etmiştir. Ayrıca Cobin (100) 100 polikistik over sendromunda ve 

37 idiopatik hirsutizm düşünülen 137 kişilik hasta grubuna uyguladığı ACTH 

stimülasyon testi sonucunda % 9 vakada heterezigot CAH bildirmişlerdir. Benjamin ve 

arkadaşlarının yaptı(ıı(88) çalışmada ise% 4 homozigot CAH, % 15 heterezigot CAH 

tesbit etmişlerdir. Barbieri ve Robert (117hn çalışmasında 0/o 3, 21 hidroksilaz 

defisiti bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda ise % 22.1 heterezigot CAH vakası bulduk. Homozigot CAH 

vakasına rastlamadık. Heterezigot CAH !ı hastalarımızdaki hormon değerleri sırasıyla 

şöyledir. ACTH sitimülasyon testi sonucu 11.20 ± 2.80 ng/dl/dk, LH/FSH : 2.06 ± 

PRL : 12.97±3.53 ng/ml olup, diğer hormon sonuçları bazal ve sitimülasyon sonu 
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(30 dk) deı".)erler Tablo 3'te gösterilmiştir. 

Benjamin (88), Lobo (104), Gibson (11 1)•nun yaptığı çalışmalarla 

uyumludur. 

Grup D (Heter CAH)'lı vakaların ACTH stimülasyon testi sonucu hormon 

deQ:erlerindeki artışları Grup A , B ve C ile karşılaştırdı!}ımız zaman Tablo 4'de 

gösterildiQ:i gibi 17 OH progesteron değeri istatistiki olarak anlamlı (P<0.0001) 

olarak bulunmuş ve literatürle uyumlu bulunmuştur. 

Heterezigot CAH'lı vakaların teşhisinde ACTH stimülasyon testi önemli olup, bu 

tür vaka1arda HLA haritaları yapmak gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Hiperandrojenemik hirsutizmin etyolojisini; ACTH sitümülasyon testi ile 

araştırdığımız bu çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar: 

1. Hiperandrojenemik hirsutizmi olan olgularımızın büyük bir çoğunluğunun 

avarya! orjinli olduğunu, 

2. Hiperprolaktineminin de ever ve sürrenal fonksiyonlarına etki ederek, 

hiperandrojenemik hirsutizme yol açtığına, 

3. Herhangi bir patoloji tespit edilemeyen olgularda idiopatik 

hiperandrojenemik hirsutizm olduğuna, 

4. Klinik benzerlikleri nedeniyle her hiperandrojenemik hirsutizmi olan 

olgularda CAH'ın klasik ve nonklasik şekillerinin göz önünde bulundurulması 

gerektiğine, 

5. ACTH stimülasyon testinin kolay uygulanabilirliği ve ucuz olması nedeniyle 

hiperandrojeneminin kaynağının tesbitinde uygun bir test olduğu sonucuna vardık. 
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ÖZET 

1.10.1992 - 1.7.rn93 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalakları ve Doğum Anabilim Dalında yaptığımız çalışmamızda 

hiperandrojenemik hirsutizme olan 55 hastaya ACTH stimülasyon testi uygulayarak 

hirsutizmin etyolojisini araştırdık. Hastalarımız üretkenlik periyodundaydılar. 

Tüm hastalarımızda klinik semptomları hirsutizm skorlarını, total ve free 

testesteron kan seviyelerini, DHEA-S, progesteron, 17 OH progesteron, pro!aktin, 

kortizol seviyelerini inceledik. Tüm hastalara ACTH stimülasyon testi oyguladık. 

21 hastada Polikistik over sendromu (PKOS) {% 39.6), 15 hastada PKOS + 

hiperprolaktinemi {% 28.3), s hastada end organ hipersensivltesi {% 9.4), 12 

hastada Heterezigot {CAH) (% 22.1) ve 1 hastada Cushing hastalığı 1 hastada da 

nonmalign ektopik ACTH salınımı olduğunu bulduk. 

Sonuç olarak, 

1. Hirsutismin primer nedeninin ever disfonksiyonu olduğu, 

2. Bazı hirsutizm olgularının sürrenal orijinli oldu{ıu, 

3. ACTH testinin CAH'ın klinik formlarının ayrılmasında ekonomik ve kolay 

uygulanabilir olduğu sonucuna vardık. 
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SUMMARY 

We have studied 55 women with hirsutism in Atatürk University, Department 

of Obstetrics and Gynecology between 1.10.1992 and 1.7.1993 Our aim was to define 

etiologlc factors of hirsutism in women of reproductive period. ln ali Patient, we 

eva!uated clinical symptoms, hirsutism scores, blood levels of total and free 

testesterone, DHEA-S, progesterone 17-OH progesterona, prolactin, cortiso\ and 

ACTH sitimulation test. 

We have found 21 patients of PCOS (39.6 %) 15 patients of PCOS + 

hyperprotactinemia (28.3 %) 5 patients of end organ hypersensivity (9.4 %}, 12 

patients of heterozygote CAH (22.1 %} and one patient of cushing disease and one 

patient of nan malign ectopic ACTH secretion. 

!n conclusion : 

1. We found that the primary cause of hirsutsm is due to ovarian dysfunction, 

2. Some of hirsutism cases were adrenal origin, 

3. ACTH test was the useful, easy ıo perform and economic to distinguishlng 

clinical form of CAH. 



KISALTMALAR 

ACTH : Adrenokortikatrop hormon 

A : Andrestonedion. 

BMI : Bady Mass index 

CRF : Kortikotropin relasing faktör. 

DHEA : Dehidroepiandrostenodione. 

DHEAS: Dehidroepiandrostenodione sülfat. 

DHT : Dihidro testesteron 

EOH : End organ hipersensivitesi 

E1 : Estron 

E2 : Estrodiol 

FSH : Follikül stimulan Hormon. 

FT: Serbest testesteron. 

GH : Growth hormon 

GnRh : Gonodatropin releasing hormon 

59 

Heter CAH : Heterezigot conjenital adrenal hiperplazi 

IGF : lnsuline benzer büyüme faktör 

IGFBP lnsuline benzer büyüme faktör bağlayan protein 

LOCAH : Lateonset conjenital adrenal hiperplazi 

LH : Luteinizan faktör 

17 OHP : 17 hidroksi progesteron 

17 KS : 17 ketosteroid 

P: Progesteron 

PKOS : Polikistik over sendromu 
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PKOS + HPPN : Polikistik over sendromu + Hiper prolaktineml 

PAL : Prolaktin 

SHBG : Seks hormon bağlayıcı globulin 

T : Testesteron 

TEBG : Testesteron, ostrojen bağlayan globulin. 
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