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 ÖZET 

 

KUŞKULU GENİTAL YAPILI OLGULARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK 

ÖZELLİKLERİNİN, TANI VE CİNSEL KİMLİĞİN BELİRLENMESİNDE ETKİN 

FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

Amaç: Kuşkulu genital yapı, cinsel organların kız veya erkek yönünde tam farklılaşmamış 

olması nedeniyle ortaya çıkan cinsiyet belirsizliğini ifade eder. İnterseks yeni bir tanımlama ile 

cinsel gelişim bozukluğu (CGB) olarak adlandırılmakta ve kromozomal, gonadal veya 

anatomik cinsel yapıların atipik olduğu doğumsal durumları tarif etmektedir. Bu çalışmada 

kliniğimize yenidoğan dönemi veya daha ileri yaşlarda kuşkulu dış genital yapı nedeniyle 

getirilen olguların demografik yapı, geliş yaşı, etiyoloji ve verilen cinsel kimlik açısından 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

Metod: 1986-2007 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim dalı Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniğine kuşkulu 

genital yapı nedeniyle başvuran 206 olgu retrospektif olarak incelendi. Öykü, fizik muayene, 

radyolojik inceleme, hormon tetkikleri, sitogenetik analizleri ve gerekli vakalarda yapılmış 

gonad biyopsileri değerlendirildikten sonra olgular a) seks kromozomuna bağlı CGB, b) 46,XY  

CGB, c) 46,XX  CGB olmak üzere 3 gruba ayrıldı.  

Bulgular: Kuşkulu genital yapı saptanan 206 olgunun etiyolojik sınıflaması sonucunda: 

20’sinde (%9.7) seks kromozomuna bağlı CGB, 91’inde (%44.2) 46,XY CGB, 95’inde (%46.1) 

46,XX CGB saptandı. Seks kromozomuna bağlı CGB’nin en sık nedenini miks gonadal 

disgenezi, 46,XY CGB’nin androjen duyarsızlığı ve 46,XX CGB’nin KAH tanılı olguların  

oluşturduğu görüldü. Ortalama tanı yaşı seks kromozomuna bağlı CGB gösteren olgularda 5 

(5.9) yaş, 46,XY CGB olgularında 3.7 (4.97) yaş ve 46,XX CGB olgularında 2.1 (2.9) yaş 

olarak saptandı. 

Sonuç: Kuşkulu genital yapıda yaşam, tıbbi sorunlar ve cinsel kimlik açısından acil tanı 

gereklidir ve tek başına kliteromegali, mikropenis, kriptorşidi, hipospadias vs bulguların altta 

yatan bir hastalığın göstergesi olabileceği akılda tutulmalı ve gerekli incelemeler yapılmadan 

cinsel kimlik verilmemelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Kuşkulu genitalya, cinsel gelişim bozukluğu, 46,XY CGB, 46,XX CGB 
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SUMMARY 

 

DEMOGRAFIC, CLINICAL, DIAGNOSTIC FEATURES AND SEX ASSİGMENT IN 

CHILDREN WITH AMBIGUOUS GENITALIA 

Aim: Ambiguous genitalia defines the sex indetermination resulted that of external genitalia is 

not completely differentiated to male or female. İntersex is revised newly term as disorder of 

sex development(DSD), defined by congenital conditions in which development of 

chromosomal, gonadal or anatomic sex is atypical. The aim of this study was to evaluate 

retrospectively the demografic, clinical, diagnostic features and the factors affecting sex 

assignment in patients presenting with ambiguous genitalia in the newborn period and 

childhood.  

Metods: The record of 206 patients with ambiguous genitalia diagnosed and fallowed in the 

İstanbul University, Medical Faculty of İstanbul, Pediatric Endocronology Department from 

1986 to 2006 were reviewed. On the basis of clinical and investigative evaluation (hormonal 

and biochemical estimations, imaging studies, karyotype and invasive techiniques like open 

exploration and biopsy of gonads when indicated), these cases could be categorised as a)sex 

chromosome DSD, b) 46,XY disorders of sex development(46,XY DSD), c)46,XX disorders of 

sex development(46,XX DSD). 

Results: 206 patients with ambiguous genitalia were classified etiologically into three groups. 

We found 20 patients(9.7 %) with sex chromosome DSD, 91 patient(44.2 %) with  46,XY 

DSD, 95 patients(46.1 %) with 46,XX DSD. The most common cause of sex chromosome 

DSD was mixed gonadal dysgenesis and of 46,XX DSD was androgen insensitivity syndrome 

and of 46,XX DSD was congenital adrenal hyperplasias. The median age at the diagnosis was 5 

years (5.95) for sex chromosome DSD, 3.69 years (4.87) for 46,XY DSD , 2.13 years (2.89) for 

46,XX DSD.  

Conclusions: Correct and urgent diagnosis of ambiguous genitalia is necessary to prevent 

medical problems and to assign appropriate sex in the early days of life. Cliteromegaly, 

micropenis, cryptorhidism or hypospadias may be sole manifestations of an underlying 

important disease and sexual identity should not be determined before necessary investigations. 

 

Key words: Ambiguous genitalia, disorder of sex development,  46,XY DSD,  46,XX  DSD 

 

 



1.GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kuşkulu genital yapı, cinsel organların kız veya erkek yönünde tam farklılaşmamış 

olması nedeniyle ortaya çıkan cinsiyet belirsizliğini ifade eder ve genel olarak 4500 doğumda 

bir görülür (1,109). İnterseks yeni bir tanımlama ile cinsel gelişim bozukluğu (CGB) olarak 

adlandırılmakta ve kromozomal, gonadal veya anatomik cinsel yapıların atipik olduğu 

doğumsal durumları tarif etmektedir (2). 

CGB karşımıza geniş bir klinik spektrumda çıkabilir. Genotipik bir dişi virilizasyon 

sonucu tamamıyla erkek görünümünde olabileceği gibi, tek bulgu kliteromegali’de olabilir. 

Genotipik bir erkek ise yeterli derecede maskülinize olamadığı için tamamıyla dişi görünümde 

olabileceği gibi hipospadias dışında bulgu vermeyebilir (3). Cinsel gelişim bozukluğu 

düşündüren durumlar doğumda; 

1- Açık bir şekilde kuşkulu dış genital yapı (örn: kloaka ekstrofisi).  

2- Dişi dış genital yapı ile birlikte klitoris hipertrofisi, posterior labial birleşme ve\veya 

inguinal-abdominal kitle. 

3- Görünümde erkek dış genital yapıyla birlikte inmemiş testis, mikropenis, izole 

perineal hipospadias veya hafif hipospadias ile birlikte inmemiş testis. 

4- Aile hikayesinde cinsel gelişim bozukluğunun varlığı  

5- Prenatal karyotip ile genital görünüm arasında uyumsuzluk  

şeklinde belirtilir (2). 

Birçok CGB çocukluk ya da genç erişkin dönemde tanı alır. Bu hastalardaki klinik 

tablolar; 

1- Daha önceden tanınmamış kuşkulu genital yapı 

2- Dişide inguinal herni 

3- Gecikmiş veya tamamlanmamış püberte bulguları 

4- Dişide virilizasyon bulgularının ortaya çıkması  

5- Primer amenore 

6- Erkekte meme gelişimi 

7- Erkekte belirgin ve siklik hematuri varlığı 

 şeklinde sıralanabilir (2).  
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Kuşkulu genital yapı acil tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Konjenital adrenal 

hiperplazinin(KAH) tuz kaybı ile giden tiplerinde, hasta ağır adrenal yetmezlik tablosu ile 

kaybedilebilir. KAH’ın bazı tiplerinde görülen hipertansiyon, gonadal disgenezilerde 

görülebilen gonad tömürleri, Wilms tümörü ve glomerülopati yaşamı tehdit eden 

komplikasyonlar olarak karşımıza çıkabilir (3). 

Cinsiyet belirsizliği tıbbi ve sosyal yönden aciliyet gerektiren bir durumdur. Bebek 

doğduğunda cinsiyeti konusunda ailenin veya sağlık ekibinin şüphesi olduğu zaman bu durum 

derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. Doktora geç başvuran olgular, dış genital yapısı hangi cinse 

yakınsa aile tarafından o doğrultuda kız ya da erkek olarak kabul edilip yetiştirilmekte ve bu 

olgularda tanı konmasında gecikme ilerde psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Kuşkulu 

genital yapılı olguların tedavisinde amaç, işlevsel ve belli bir fenotipte dış genital görünüm 

sağlamak dışında, fertilite ve normal psikolojik gelişimi kapsamaktadır. Tıbbi, cerrahi ve 

psikolojik tedavinin uygun zamanda yapılmasıyla en azından vakaların bir kısmında (KAH’ta 

olduğu gibi) uygun cinsel kimliğe sahip olma ve fertilite şansı verilmiş olur (95). 

İki yaşından sonra başvuran olgularda cinsel kimlik; kromozomal, gonadal ve hormonal 

zıtlıklara rağmen tam ve geri döndürülemeyecek şekilde benimsenmiş olabilir. Cinsiyet 

değişikliğine karar vermeden önce bütün tıbbi incelemeler yapılmalı, aile ve çocuk ayrıntılı 

şekilde değerlendirilmelidir (99). Bu nedenle 18-24. aydan sonra cinsel kimliğin değiştirilmesi 

ilerde psikolojik sorunlara neden olacağından, kuşkulu genital yapılı olgular erken dönemde 

incelenmeli ve tedavi edilmelidir.  

Bu çalışmada; kliniğimize yenidoğan dönemi ve sonrasında kuşkulu dış genital yapı 

nedeniyle getirilen olguların demografik yapı, geliş yaşı, etiyoloji ve verilen cinsel kimlik 

açısından değerlendirilmesi amaçlandı. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

Cinsel dimorfizmi açıklama çabaları insanlık tarihi kadar eskidir. Erkek-dişi gelişim 

sürecini mantıklı bir temele oturtmaya çalışan sayısız teori ortaya atılmıştır. Aristo, normalde 

dişilik yönünde gelişen sürece semenin, kendisinde var olan bir özellikle etki ederek 

embriyonik cinsiyeti belirlediğini öne sürmüştür (9). Dişi ebeveynin rolü embriyonik gelişim 

için gerekli, ancak pasif bir etmen olarak görülmüştür. Işık mikroskobunun icadı ile 

spermatozoa, ova ve fertilizasyonun tanımları yapılabilmiştir. Cinsiyetin genetik bir özelliğinin 

olabileceğini ve kalıtımın kurallarına uyacağını ilk anlayan muhtemelen Mendel olmuştur. 

1924’de Painter insandaki primer spermatositlerin X ve Y olarak adlandırılan eşit olmayan bir 

kromozom çifti içerdiğini ve bunların birinci mayotik bölünmede farklı gametlere gittiğini 

göstererek, insandaki cinsiyetin belirlenmesinde erkek ebeveynin rolü hakkında direkt bir kanıt 

sağlamıştır. Bu kanıt modern kromozom analizi teknikleriyle doğrulanmıştır (4,6). 

Cinsel üreme, her bir ebeveynin çocuğa eşit (haploid) oranda genetik materyalle katkıda 

bulunmasını gerektirir. Bu mekanizma, değişken bir çevrede iyi gen kombinasyonlarının 

gelişmesi ve seçilmesi için gen tasnifinin daha hızlı ve daha yüksek oranda olmasını sağlar. 

Yüksek organizmalarda ebeveynler farklı cinsiyettedir ve cinsiyeti belirleyen genetik bilgiyi 

içeren ayrılmamış cinsiyet kromozomlarının etkileriyle ayrı ve farklı olarak korunurlar. 

Cinsiyetin biri (memelilerde XX veya dişi) homogametik iken diğeri (XY veya erkek) 

heterogametiktir. Y kromozomu erkek cinsiyet gelişimini belirleyici faktörü taşır. Y 

kromozomu embriyoyu normalde dişiye doğru giden süreçten uzaklaştırır. Fisher, tüm erkeksi 

özelliklerin Y kromozomu üzerindeki genlerin kontrolünde bulunmasının şart olmadığına işaret 

etmiştir. Çünkü Y ile bağlantılı sadece tek bir gen gonadı erkek yönde farklılaştırmaktadır. 

Sonrasında testiküler hormonlar, otozomal bütündeki genler tarafından kontrol edilmektedir. 

Bu strateji içerisinde herhangi bir gen cinsel dimorfizmin oluşmasına katkıda bulunabilir 

(4,11). 

Son çeyrek asırda, hem cinsiyetin belirlenmesindeki ilk genetik süreç ve hem de 

sonrasında cinsel farklılaşmayı yönetecek endokrin mekanizmalar hakkında yeni görüşler ve 

bilgiler elde edilmiştir. Aslında muhtemelen prenatal gelişimin hiçbir yönü çok iyi 

anlaşılamamıştır. Bu olaylar hakkındaki en önemli bilgiler cinsiyet farklılaşmasında çeşitli 

anatomik anomalileri olan hastalardan sağlanmıştır. Bu bilgilerle teşhis ve tedavide hızlı ve 

doğru teknikler geliştirilebilir. Eğer bu tedaviler erken uygulanırsa bu hastalarda gelişebilecek 
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birçok fiziksel ve psikolojik bozukluk önlenebilecektir (4). 

I. NORMAL CĠNSĠYETĠN BELĠRLENMESĠ VE CĠNSEL FARKLILAġMA 

Benzer sekonder cinsel özellikleri ve psikoseksüel oryantasyonu olan fertil bir erişkinin 

görünümü, genetik cinsiyetin döllenmede oluşmasıyla başlayan mantıklı ve belirli bir sırayı 

izler. Sonrasında Y kromozomunun erkek cinsiyeti gelişimini belirleyen kısmının varlığı veya 

yokluğu gonadal cinsiyeti belirler ve böylece farklılaşmamış embriyonik gonadın testis veya 

overe dönüşümünü sağlar. Bunu takiben iç genital yolların ve dış genital yapının farklılaşması 

benzer bir düzeni takip eder. Yani farklılaşmamış genel primordia, eğer fetal testisin 

salgılarıyla erkek yönünde gelişim olmazsa dişi olmaya eğilimlidir. Doğumda görülen dış 

genital yapı hem cinsiyet rolü hem kanuni cinsiyet için temel teşkil eder. Daha sonra püberte 

esnasında ve sonrasında testis ve over hormonları, sekonder cinsel özellikleri uyarır ve bu hem 

psikoseksüel kimliğin oluşmasına hem de erişkin üreme yeteneklerinin kazanılmasını sağlar. 

Tablo 2.1’de klinikte dişi-erkek ayırımında kullanılan ölçütler özetlenmiştir (4,6,7). 

Tablo 2.1 Dişi ve erkekte cinsel farklılaşmayı etkileyen faktörler ve ayırt edici ölçütler (4) 

 

Belirleyici faktörler 

 DiĢi geliĢim Erkek geliĢim Ayırt edici ölçütler 

Genetik cinsiyet Homogametik (XX) Heterogametik (XY) Karyotip 

Gonadal cinsiyet Oositler 
Y-bağımlı testis-belirleyici faktör 

(TDF) 
Histoloji 

İç Genital kanallar Doğal gelişim 
Mülleriyen inhibiting faktör, 

testosteron 
Ültrasonografi 

Dış genital yapı Doğal gelişim Dihidrotestosteron,testosteron Kilinik inceleme 

Cinsiyet kişilik 
Psikososyal 

faktörler 
Psikososyal faktörler,testosteron Gözlem 

Ergenlik Östradiol Testosteron Hormon analizi 

 

A. Genetik Cinsiyet 

1.Cinsiyet Kromozomlarının Özellikleri ve Fonksiyonları 

a.Y Kromozomu: Y kromozomu en özelleşmiş kromozomdur. Hemen tamamen cinsiyetin 

belirlenmesinde ve fertilitenin kontrolünde görevlidir. Alışılageldik sitogenetik analizinde, 

bütün bir kısa kolu ve proksimal uzun kolu içeren ökromatik bir bölüm ve uzun kolun kalanıyla 

sentromerik bölgeyi içeren kinakrin pozitif heterokromatik bir bölüm taşıdığı görülmektedir. 
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Kinakrin ile boyalı interfaz hücrelerinde, bu heterokromatik bölüm genellikle nükleer 

membrana yakın flüoresan Y cismi gibi görünmektedir ve var olan Y kromozomlarının sayısı 

hakkında kanıt sağlar. Normal üretken erkeklerde tüm kinakrin pozitif bölgenin bazen yok 

olması bu bölgenin fonksiyonel genlerden yoksun olduğunu ve başlıca seri DNA tekrarlarından 

oluştuğunu düşündürmektedir (4). 

Y’nin kısa kolu üzerindeki psödootozomal bölgenin hemen yanında testis belirleyen 

faktör geni (TDF) SRY (cinsiyeti belirleyici bölge Y) vardır. Ökromatin ve heterokromatin 

içeren Y’nin geniş nonrekombine bölgesinin uzunluğu bütünün %95’ini oluşturur. Bu bölge en 

azından 9X homolog ve 11 testis spesifik geni içerir. Testis spesifik genlerden bazıları 

spermatogenez için gerekli gibi görünen DAZ, RBM ve SPGY gibi bazı genleri ve disgenetik 

gonadlardan gonadoblastomanın gelişimiyle ilgili genler içerir. Bu bölge ayrıca H-antijeni 

içinde bir gen bulundurur. Bu antijen, dişi alıcılar tarafından erkek organ ve kemik iliği 

greftlerinin rejeksiyonuna yol açabilen erkek spesifik bir histokompatibilite antijenidir. Henüz 

belirlenemeyen diğer genlerin genel görünümle ilgili olduğu düşünülmektedir (4). 

 b.X Kromozomu: X kromozomu bir haploide (22 otozom+X) total DNA’nın %5 kadarını 

içeren büyük bir metasentrik kromozomdur. Y kromozomunun tersine X kromozomu vücuttaki 

her sistemin fonksiyonuyla ilgilidir ve 280’den fazla belirlenmiş genetik lokus içermektedir. Bu 

lokuslar hem erkek hem de dişilerin cinsel farklılaşmasında önemli rol oynayan genleri 

içermektedir (4). Erkeklerde genital farklılaşma ve sekonder seksüel karakterlerde önemli yeri 

olan androjen reseptör geni Xq11-12 bandında yerleşmiştir. Delesyon haritalanması X’in uzun 

kolundaki genlerin (Xq11 ve Xq22 arasındaki bandlar) Klinefelter sendromunun belirtilerinin 

ortaya çıkmasıyla ilgili olduklarını göstermiştir (6). 

Turner sendromundaki gonadal disgenezide de görüldüğü gibi normal over farklılaşması 

için her iki X kromozomu da gereklidir. Normal over farklılaşması ve fonksiyonu için önemli 

olan, Xq13 ve Xq27 bantlarının arasında bulunan X kromozomunun uzun kolu üzerinde kritik 

bir segment vardır. Bu bölgede kırılma veya yapısal anomalileri olan dişiler gonadal disgenezi, 

primer veya sekonder amenore ve infertiliteye yol açan prematür folliküler atreziyle karşımıza 

çıkarlar. Kısa kol (Xp) üzerindeki bazı delesyonlar sadece normal cinsel gelişimi olan kısa 

boylulara yol açsa da, monozomi (45 X) veya izokromozom (46,X, izo (Xq)) gibi daha şiddetli 

anormalliklerle birlikte tam bir Turner sendromuna neden olur (4,6). 

X kromozomu üzerindeki diğer genlerinde cinsel farklılaşmada rolü vardır. Xp22.3’de 

KAL-1’in mutasyonları veya delesyonu Kallman sendromundaki hipogonadotropik 
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hipogonadizme yol açar. DDS (Dosage sensitive sex reversal-DXA-1 geni) gerek dişi, gerekse 

erkek tip cinsel farklılaşmada etkili genler taşır. DAX-1 geni, hem over ve hem de testis 

farklılaşmasında önemli rol oynar. Bu genin delesyonu ve fonksiyon kaybına sebeb olan 

mutasyonlarında adrenal hipoplazi ve hipoganadotropik hipogonadizme neden (4). 

X kromozomu üzerinde, ayrıca Y kromozomunda bulunmayan çok sayıda çift olmayan 

gen bulunmaktadır. Bunlardaki defektler monozomi X’li dişiler ve hemizigos erkeklerde 

hastalığa sebep olur. Bu X’e bağlı geçen hastalık örnekleri arasında renk körlüğü, hemofili A 

(faktör VIII eksikliği), hemofili B (faktör IX eksikliği) ve lokusu uzun kol üzerinde yerleşmiş 

bulunan glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği gösterilebilir. X’e bağlı iktiyozis ve plasental 

sulfataz eksikliğinde rolü olan steroid sulfataz’ın lokusu kısa kolun distal kısmında yerleşiktir. 

Gelişimin erken döneminde dişide bir X kromozomunun inaktivasyonu ile bu kompansasyon 

sağlanır, böylece X’e bağlı genlerin eksprese edilen dozu erkek ve dişide eşitlenir. Böylece dişi 

aktif paternal ve maternal X kromozomları açısından mozaik olur. Bir hücredeki X kromozomu 

sayısı ne olursa olsun birisi inaktive olur. İnaktivasyondan sonra aktif X’in yapısal olarak 

anormal olduğu hücre dizileri normal olanlara göre daha az etkili replike olur ve böylece bu 

diziye karşı seleksiyon oluşabilir (4). 

B. Gonadal Cinsiyet 

Adrenal, renal ve gonadal yapılar primitif mezodermin aynı bölgesinden köken alırlar. 

Adrenogenital primordia olarak adlandırılan bir grup hücrenin hem adrenal hem gonadal 

primordiyumu oluşturduğu gözlenmiştir (5). Her ne kadar bir kişinin genetik cinsiyeti 

döllenmede belirleniyorsa da fetal yaşamın ilk birkaç haftasında gonadal yapı her iki cinste 

benzer görünümler taşır. Bu farklılaşmamış gonad 7-10. günlerde mezenkimden, mezonefrozun 

kraniomedial bölümünün ventral kenarından oluşur ve daha sonra primordial germ hücreleri ile 

mezonefroz ve çölomik epitelden çıkan hücreler tarafından invaze edilir. Büyük sferik germ 

hücreleri muhtemelen yolk kesesinin endoderminden veya yakınından ortaya çıkar. Oradan da 

arka barsak bölgesi ve dorsal mezenteri takip ederek 35-45. günler civarında gonadal sırta 

ulaşmak için göç eder ve burada da hızlı bir şekilde çoğalırlar. Mezonefrozun kendisi yoğun 

hücre dizilerine katkıda bulunur ve bunlar erkekte rete testis ile epididimisin bir kısmını 

oluştururken dişide rete ovari olarak kalacaktır. Gonad içersindeki mezonefrik hücrelerin sertoli 

ve granulosa hücrelerine dönüşeceği ileri sürülmüştür. Leydig ve teka hücreleri ile ovaryan 

stromanın mezenkimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bulgular testis ve overin değişik 

organlara farklılaşmasına rağmen yaşam boyunca gametogenik ve steroidogenik fonksiyonlarda 
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birçok homolojiler göstermeye devam ettiklerini vurgulamaktadır (4,5,8,9). 

SF-1, WT1, LİM1, Wnt-4 gibi transkripsiyon faktörleri erken bipotansiyel gonadın, 

adrenal ve genital kanalların gelişiminde rol oynarlar. Buna ek olarak reseptör ligan çifti, K ve 

steel (stem hücre faktörü) genlerinin en azından farelerde germ hücrelerinin yolk kesesinden 

gonadal primordiyuma göçünde rol oynadığı bilinmektedir. Tablo 2.2’de ve ġekil 2.1’de bu 

faktörlerin cinsiyetin belirlenmesindeki rolleri özetlenmiştir (5). 

 

 

ġekil 2.1 Embriyolojik bipotansiyel gonad gelişiminin modeli yukarıda özetlenmiştir (5). 

İki otozomal gen (WT1 ve SF-1), primordial bipotansiyel gonadların normal gelişimi için 

gereklidir. Wilms tümörü geni (WT-1), primitif böbrek ve genital katlantı oluşumu için gerekli 

bir proteini kodlar. WT 1 mutasyonları sadece Wilms tümörüne yol açmaz ayrıca XY cinsiyet 

dönüşümünü içeren ürogenital anomalilerin olduğu 3 farklı sendroma da (WAGAR, Denys-

Drash ve Frasier) yol açar. SF-1 hem adrenal korteks hem de gonadın oluşumu için esas teşkil 

eden bir nükleer reseptörü (steroidogenik faktör) kodlar. SF-1’i olmayan farelerin genetik 

cinsiyetlerinden bağımsız olarak dişi iç ve dış genital yapısı vardır ve adrenalleri ile gonadları 

tamamen yoktur. İlginç olarak SF-1, ventromedial hipotalamus ve hipofizer gonadotropların 

gelişiminde de rol oynuyor görünmektedir (4,92). 
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Tablo 2.2 Cinsiyetin belirlenmesinde rol oynayan genlerin dokulara özgü ekspresyonlarını gösteren 

tablo aşağıda özetlenmiştir (5)  

Doku\Hücre SF-1 WT1 KĠT SĠF Wnt4 SRY SOX9’ Dhh DAX1 SOX3 

Santral sinir 
         

sistemi 

Hipofizer 
          

Gonadotrof 

Kalp  (A)          

Akciğer           

Karaciğer  (A)          

Pankreas        A)    

Böbrek        (A)    

Adrenal 
          

Korteks 

Gonad        





Hüre tipi SC,Se SC GC Se,Gr SC (testis) SC,Se testis SC 

 L,Gr,T     SC,Se  SC  

Genital 
    


     

kanallar  (Mu) 

Prostat        (A)    

Hemopoetik 
          

sistem 

Mezotelium           

Ġskelet           

Deri           

Plasenta           

SOX9’: Birçok erişkin dokuda düşük oranda eksprese olur. 

SC:  Primordial destek hücreleri (aynı zamanda stromal veya somatik hücreler olaraktan 

tanımlanırlar. 

Se:  Sertoli hücresi L: Leydig hücresi Gr: Granuloza hücresi T: Teka hücresi 

PG: Primordial germ hücreleri G: Germ hücreleri Mu : Müller kanallar 

(A):  Sadece erişkin dokuda eksprese olurlar. 

 

 

1.Testis farklılaĢması  

Erkek farklılaşmasının en erken işareti, farklılaşmamış gonad içersinde 6-7. haftalarda çok 

sayıda sertoli hücresinin görünmesi ve primordial germ hücreleriyle sertoli hücrelerini içeren 

seminiferöz tübüllerin takip eden organizasyonudur. Germ hücrelerinin gonada ulaşmadan önce 

selektif yıkımı, bu hücrelerin testis farklılaşmasının başlamasında rol oynamadığını 

doğrulamaktadır. Germ hücreleri testiküler kordonların içinde mitotik bölünmeye uğrar, bu 

yapıların boyu uzar, anastomoze olur ve sonra ileride kanalize olur. Dişinin tersine erkekte 

mayoz bölünme püberteden önce olmaz (4,5,10). 
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Primordial gonad ve genital yapı oluşumundan sonra, sekse özgü dönüşüm cinse özgü 

genlerin koordineli bir şekilde eksprese olmasına bağlıdır. Testis oluşumu için Y 

kromozomundaki SRY geni ve otozomal gen olan SOX9’a ihtiyaç vardır. Kısaca basitçe 

özetlemek gerekirse, normal testis gelişimi için bir dizi işleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

aşamalar ; 

1- Gonadal primordiyumun oluşumu 

2- SRY nin etkisiyle, DAX-1 veya SOX3 ya da her ikisinin baskılanması  

3- SF-1 aktivitesi ile SOX9 un ekspresyonun uyarılması  

4- Sertoli hücrelerin gelişimi 

5- MİF salgılanması ve fonksiyonu; fetal leydig hücrelerin sterojenik aktivesidir. 

Testis gelişiminin genetik kontrol modeli ġekil 2.2’de gösterilmiştir (5).  

 

ġekil 2.2 Testis  gelişiminin genetik kontrolü (5) 
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8.haftada, insan koryonik gonadotropin (hCG) ve lüteinize edici hormon (LH) uyarımına 

cevap vermek için membran reseptörleriyle donanan tipik leydig hücreleri testiküler 

kordonların arasında interstisiumda belirir. Bu hücreler 14. hafta civarında testis hacminin 

yarısından fazlasını oluşturur. Bu leydig hücreleri steroid salgılayan hücrelerin tipik ultra 

strüktürel yapısına sahiptir ve bol miktarda steroidogenik enzim içerir. 4. ayın sonlanmasını 

takiben fetal leydig hücrelerinin sayısı azalır ve doğumda sadece birkaçı görülür. Fetal leydig 

hücrelerinin görünmesi ve azalması fetal serum hCG seviyelerinin artışı ve düşüşüyle yakın 

paralellik içindedir. Ortalama testis ağırlığı doğumda 850 mgr’a kadar çıkar ve tüm gestasyonal 

yaşlarda ovaryen ağırlıktan daha büyüktür. Testis farklılaşmasının son safhası inguinal 

kanaldan inerek gestasyonun 34-35. haftasında skrotuma inmesidir. SOX9 ekspresyonu 

çalışmalarında, bunun sertoli hücresi farklılaşmasında kritik bir faktör olduğu gösterilmektedir. 

SF-1, leydig hücresi steroidogenezi ve sertoli hücrelerinde Mülleriyen inhibiting faktör 

(MİF)’ün sentezinin regülasyonu için gereklidir. Son veriler WT-1’in MİF ekspresyonunu 

artırmak için SF-1 ile sinerjik çalıştığını, halbuki DAX-1’in ve Wnt4’ün bu sinerjiyi antagonize 

ettiğini düşündürmektedir (4,5,8). 

2.Over farlılaĢması 

Germ hücrelerinin varlığından bağımsız olarak gelişen testislerin tersine overlerin 

farklılaşması büyük oranda germ hücresi maturasyonuyla ilgilidir. Gestasyonun 7-9. 

haftalarında oogonia kümeleri mitotik bölünmeye giderken, over parankimine saçılırlar. Over 

gelişiminin ilk kesin işareti primer oositlerde 10-11. haftalar civarında mayotik profazın 

başlamasıdır. İlk mayotik bölünme doğumdan hemen önce diploten safhasında durur ve 

ovulasyonun gerçekleştiği 12-40 yıl aralığında tamamlanır. Germ hücre sayısı en fazla 

gebeliğin ortasında fetal overin 7 milyon oogonia, oosit ve dejenere hücre içerdiği zaman 

gözlenir. Gestasyonun 13.haftasında oositler folliküler hücrelerle çevrilir ve 17. haftada çoğu 

oosit primordial folliküllerdedir. 22-25. haftadan sonra çok katlı ve hatta birkaç antral follikül 

bile görülebilir. Yenidoğan overi halen çoğunlukla primer ve primordial (tek katlı) folliküller 

içerir, ancak yine de az sayıda daha olgun ve atrezik şekillerde oluşabilir. Her ne kadar az 

miktarda steroid hormonu, teka hücreleri ve leydig hücreleri ile homolog olan interstisiyel 

hücreler tarafından üretilebilirse de, bunların oosit maturasyonundaki lokal önemleri ve 

doğaları bilinmemektedir (4). 
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Gebeliğin ikinci döneminde ve hatta postnatal yaşamda over gelişiminin en belirgin tarafı 

atrezi sonucu total germ hücresi popülasyonundaki düşüştür. Doğumda overler yaklaşık 2 

milyon germ hücresi içerir, ancak bu hücrelerin sadece 400 kadarı yaşayarak kadının üretkenlik 

döneminde ovulasyona uğrayacaktır (4). 

Yaşayan follikülün korunması için iki aktif X kromozomuna sahip bir oosit gereklidir. 

Çeşitli kromozomsal anormallikleri olan dişiler yetersiz ovaryan gelişim ve aşırı germ hücresi 

kaybı gösterirler. Bundan dolayı 45 X Turner sendromunda germ hücreleri gonada göçer ve 

mitoza gider ama sonrasında dejenerasyonla kayıp oranı hızlanır ve yenidoğana sadece birkaç 

follikül bırakır (4). 

Normal folliküler gelişim için gerekli olan genlerin X kromozomunun hem uzun hem de 

kısa kolunda bulunduğuna dair veriler vardır. Aday genlerden birisi de, Xp21 DSS bölgesinde 

yerleşen DAX-1’dir. DAX-1 iki kat dozda bulunduğu zaman SRY’nin etkisini antagonize 

etmektedir. Günümüzde over gelişimini yöneten faktörler çok iyi tanımlanmamıştır. Bununla 

beraber eldeki veriler bunun pasif bir işleyiş olmadığı, çeşitli genler ve transkripsiyon faktörleri 

tarafından düzenlendiği şeklindedir. Over gelişimi ve dişi cinsiyet farklılaşmasında rol oynayan 

genler ġekil 2.3’te gösterildiği gibi özetlenmiştir (4,5). 

 

ġekil 2.3 Over gelişiminin genetik kontrol modeli (5). 
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C. Genital Kanalların FarklılaĢması  

Mezonefrik veya Wolff kanalları fetüste gestasyonun 4.haftasında görülür. Daha sonra 

kaudal yönde büyür, kanalize olur ve kloakaya açılır. Mezonefrik nefronlar, gonadın rete 

sistemine komşu olanlar dışında definitif böbrek (metanefronlar) oluşunca dejenere olurlar, 

ancak kanalları genital sistemle birleşir. Paramezonefrik (Müller) kanallar gestasyonun 6. 

haftası civarında mezonefrik kanalların lateralinde çölomik epitelyal hücrelerin solid kordları 

şeklinde ortaya çıkar, kaudal yönde büyür ve ürogenital sinüse ulaşmak için epitel hücrelerini 

ventral yönde geçer. Bu eşleşmiş kordlar kanalize olur. Kaudal olarak orta hatta birleştikleri 

yerde tek bir uterovajinal kanal oluşturmak üzere birleşirler. Böylece gestasyonun 7.haftasında 

her bir fetüs hem erkek hem dişi genital kanalların primordiasıyla donanır (4).  

1. DiĢi iç genital geliĢimi 

Dişi fetüslerde mezonefrik kanallar nispeten erken dejenere olur, daha sonra epiöforon, 

paraöforon ve Gardner kanalı olarak tanınabilen tübüler artıkları bırakır. Kısmen birleşmiş olan 

paramezonefrik kanallar fallop tüp çiftini, orta hatta uterus primordiyumu ve ürogenital sinüsün 

katkıda bulunduğu dokuyla beraber vajinal primordiyumu oluşturur. Bu yapıların gelişimi 

overdeki hormonsal veya diğer etkilere bağlı değildir. Dişi iç genital yapının morfolojik 

farklılaşması erkeklerden daha geç olsa da, bunların gestasyonun 8.haftasında bile erkenden 

fonksiyonel olarak dişi olmaya yönlendirildiğine dair kanıtlar vardır (4,5,6,9). Wnt-4 olarak 

adlandırılan gen normal over gelişimi ve aynı zamanda Müller yapılar ile böbreğin gelişimi için 

de gereklidir. Wnt-4 mutasyonu gösteren erkek ve dişilerde ölümcül böbrek agenezisi 

gelişmektedir. Wnt-4 mutasyonlarında Müller yapıların gelişimi bozulmakta, bununla beraber 

Wolff kanal yapılarında bozukluk izlenmemektedir (5,9).  

2. Erkek iç genital geliĢimi 

Erkek iç genitalyasının gelişimi iki farklı süreci kapsar. Paramezonefrik kanalların 

regresyonu ve mezonefrik kanalların stabilizasyonudur. Bu süreçler fetal testisin iki hormonun 

sekresyonuyla yönlendirilir.Bunlar, sertoli hücrelerinden üretilen anti-Mülleriyen hormon 

olarak da adlandırılan Mülleriyen inhibe edici madde ve leydig hücrelerinden salınan 

testosterondur (4,5,6,9,9). Müller kanallar, MİF varlığında gestasyonun 8. haftasında 

gerilemeye başlamaktadır. Testosteron varlığında Wolff kanalı epididimis, vaz deferens ve 

seminal veziküle farklılaşır (6,9). 
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D. Ürogenital sinüs ve dıĢ genital yapının farklılaĢması 

Prenatal gelişimin ilk iki ayında her iki cinste dış genital taslakların yapısı eşittir. Bu 

yapıda üstte genital tüberkül, altında ürogenital yarık, bunun yanlarında üretral yapraklar, en 

dışta da labioskrotal kabarıklar (4,6,93). 

1. DıĢ genital yapının feminizasyonu 

Dişilerde fallus küçük kalır ve öne kıvrılır, anogenital mesafe kısa kalır ve labioskrotal 

şişlikler ile üretral yarık ortada birleşmez. Labioskrotal şişlikler labia majörü oluşturur, diğer 

genital kıvrımlar labia minör olur ve ürogenital sinüsün fallik kısmı vestibül olur. Ürogenital 

sinüs bir vajinal tabakanın aşağı büyümesiyle ayrılır, perineye yaklaşarak dışarıya doğru ayrı 

üretral ve uterovajinal girişlerin oluşmasını sağlar. Paramezonefrik duktus dokusunun üst 

vajinaya olan katkısı, paramezonefrik duktusların gerilediği komplet testiküler feminizasyonlu 

hastaların anormal derecede sığ olan vajinalarıyla gösterilmiştir (4,5). 

2. DıĢ genital yapının maskülinizasyonu 

Erkek dış genital yapı farklılaşması esnasında, labioskrotal şişlikler ve üretral kıvrımlar orta 

hatta skrotumu ve fallik üretrayı çevreleyen penisi oluşturmak üzere birleşirler. Testiküler 

androjenler ile düzenlenen bu süreç 9. haftada başlar ve gestasyonun 14. haftasında tamamlanır. 

Gebeliğin ikinci yarısında penis, dişi klitorisine göre 3-4 kat daha hızlı büyümeye devam eder. 

Aynı süreçte testis skrotuma iner (4,5,10). Bu inişte, artan karın içi basınç, androjen ve MİF’in 

rol oynadığı düşünülmektedir (11). ġekil 2. 4’te normal seksüel gelişim şeması özetlenmiştir 

(8).  

II. CĠNSEL ROL VE PSĠKOSEKSÜEL FARKLILAġMA 

Cinsel rol; bir kişinin psikoseksüel öz kimliğini, yasal ve sosyal cinsin belirlenmesini, 

giyim ve sosyal pozisyon ile cinsiyetlerden birine erotik cevap gibi dış görünümleri içerir. 

Yıllarca eğitime karşı doğa çatışmasında, prenatal androjenlere maruz kalması bu postnatal 

fenomenin bir organizatörü olarak potansiyel öneme sahip olduğu kabul edilerek devam 

etmiştir. Bir uçta her yenidoğanın doğumda psikoseksüel olarak nötr olduğu ve cinsel 

kimliğinin yaşamın ilk birkaç yılında sosyal ve çevresel etkilerle kalıcı hale geldiği görüşü 

vardır. Genetik veya gonadal cinsiyetleriyle uyumsuzluğu görülen kişilerden hazırlanan 

yayınlar bu tür etkilerin önemini vurgulamaktadır. Bu etkinin sadece infantil periyotla sınırlı 

olduğunu düşünmek basit bir yaklaşım gibi görünmektedir (1,4). 
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ġekil 2.4 Normal cinsel farklılaşma (8) 

 

Cinsiyet rolünün çocukluk süresince ve erişkin dönemi boyunca hem dış etkilerle hem de 

genital ve sekonder seksüel özelliklerin farkına vararak sürekli olarak güçlendiğini kabul etmek 

daha olası bir yaklaşımdır. Pübertede virilizasyondan sonra, erkek psödohermafroditlerde 

cinsiyet rolünün kendiliğinden başarılı bir şekilde değiştiğinin gösterilmesi, bu seks hormonları 

ile yönetilen faktörlerin yaşamın ileriki dönemlerinde de önemli etkisi olduğunu göstermektedir 

(4). 

Tam tersi bir görüşte, postnatal davranış ve entelektüel fonksiyonun nöral farklılaşmanın 

kritik prenatal fazı süresince cinsiyet steroidleri tarafından programlandığını öne sürmektedir. 

Bu teorinin çok uç noktalarında, genetik erkek fetüslerde gizli bir androjen eksikliğinin, beynin 

dişi organizasyonuna ve sonrasında homoseksüelliğe yol açabileceği iddia edilmektedir. 

Tersine genetik bir dişide fazla androjen, erkeksi postnatal davranışı, homoseksüelliği ve 

anovulatuar infertiliteyi indükleyebilir. Bu model sadece erişkinlerde androjenlerin enerji 

harcanması ve libido üzerinde direkt ve ani etkilerini söylemekle kalmaz aynı zamanda 

nöronsal büyüme ve sinaptogenezis üzerinde de kalıcı ve hormona maruz kalmasından sonra 
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yıllarca ekspresse edilen organizasyonel etkisinin olduğunu da iddia eder. Bu tip 

organizasyonel etkiler dişi kemirgenlerde kolayca gösterilebilir. Bunlarda kritik bir zamanda 

seks steroidlerine karşı maruz kalması, ilerideki erişkin hayatta kalıcı erkek tipi asiklik 

gonadotropin sekresyonuna ve çiftleşme davranışına yol açabilmektedir. Gorski, sıçan beyninin 

preoptik alanının cinsel dimorfik gelişimini tanımlamıştır. Bu gelişim beynin farklılaşması 

esnasında dolaşan androjen seviyelerine bağlıdır. Ancak bu fenomenin insan beyin gelişiminde 

ne kadar yeri olduğu açık değildir (1,4). 

Gelişen fetal beyin sadece androjen reseptör aktivitesini ekspresse etmez aynı zamanda 

5α-redüktaz ve aromataz da ekspresse edilir. Bu durum androjenlerin az ya da çok biyolojik 

aktivitesi olan ürünlere dönüştürülebileceğini düşündürmektedir. Dişi primatların, genital 

yapıyı erkekleştirecek miktarda testosterona prenatal olarak maruz kalmaları, postnatal 

agresivitenin artışını indükleyebilir ve erişkin cinsel davranışında sapmaya yol açabilir. Ancak 

normal ovulatuar siklusu bloke etmez. Bu durumun insandaki karşılığı konjenital adrenal 

hiperplazi olabilir. Ancak burada herhangi bir kalıcı organizasyonel etkiyi ispatlamak zor 

olmuştur. Daha önceden androjene maruz kalan dişilerde IQ skorlarının daha yüksek olduğunu 

bildiren yayınlar doğrulanmamıştır. Her ne kadar bu duruma sahip bazı dişiler daha fazla 

agresiflik ve erkek tipi oyun seçimi sergileyebilirse de, bu tür endokrin bozukluğu olan 

çocukların davranışlarıyla ilgili hiçbir çalışma, seks steroidlerindeki postnatal değişimler veya 

hastalıktan, tedavisinden ve davranışın aile tarafından algılanması ile kendine öz bakışın 

etkilerinden haberdar olmanın birbirleriyle arasındaki ilişkiyi yeterince açıklayamamıştır. 

Dişilerin sentetik östrojen olan dietilstilbesterol’e prenatal maruz kalması homoseksüelite 

riskini artırabilir, ancak bu tür kadınların büyük çoğunluğunun heteroseksüel olduğunun 

gözlenmesi, cinsiyet oryantasyonunda diğer tanımlanmamış değişkenlerin daha önemli rol 

oynayabileceğini düşündürmektedir (1,4). 

Prenatal androjenin insan psikoseksüel davranışının farklılaşmasında bir rol 

oynayabileceği, ancak kesinlikle son belirleyici olmadığı öne sürülebilir. Cinsel rolün başarılı 

bir şekilde farklılaşmasının primer olarak uygun cinsel eğitime, bunun şüpheli olmayan sosyal 

ilişkilerle sürekli desteklenmesine, uygun genital görünüme ve doğru sekonder cinsel 

özelliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Erişkin yaşamda bile seks steroidleri bizim erkek ve 

dişi olarak tanımladığımız dimorfik davranış şekillerini korumak için psikolojik ve 

sosyokültürel faktörlerle karşılıklı etkileşmektedir. Cinsel farklılaşma bozukluğu olan 

çocukların tedavisinde bu konseptin etkileri açıktır (4).  
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III. CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUKLARININ (CGB) TANISI VE TEDAVĠSĠ 

Geçtiğimiz 5 yıl içinde deneysel endokrinoloji, biyokimya, genetik ve moleküler 

genetikteki gelişmeler, insan seks farklılaşmasındaki işleyişi anlamamıza yardımcı olmuştur. 

Normal cinsel gelişim kısaca 3 işlem dizisini içerir. İlk olarak genetik seksin belirlenmesi; bu 

da seks kromozomları içeren yumurtaların döllenmesiyle oluşur. İkinci faz, genetik bilgilerin 

farklılaşmamış gonadın ovaryum ya da testise dönüşümünü sağlamak, son faz ise cinsel 

fenotipinin belirlenmesidir. Testislerden salgılanan testosteron ve sertoli hücrelerinden 

salgılanan MİF etkisiyle erkek tipi iç genital yapı gelişir. Testosteron Wolff kanal sisteminin 

devamını ve gelişimini sağlar. Testosterondan 5α-Redüktaz enzimiyle oluşan dihidrotestosteron 

(DHT) ise dış genital yapının virilizasyonunu sağlar. Testislerin yokluğunda genital primordia 

geri dönüşümsüz olarak dişi yönde gelişir (5).  

Cinsel gelişim bozukluklarının sınıflaması oldukça komplekstir. Cinsel farklılaşmanın 

işleyişinde altta yatan bozukluğun temeline göre, cinsel gelişim bozukluğu, anormal gonadal 

oluşum ve anormal genital farklılaşma (Erkek ve dişi psödohermafroditizm dahil) olmak üzere 

ikiye ayrılabilir. Anormal gonadal oluşum genelde seks kromozomlarına bağlı olmakta ve bu 

durum sitogenetik veya Y kromozomu üzerinde yerleşmiş genlerin üzerinde DNA probları 

kullanılmak suretiyle saptanmaktadır. Erkek psödohermafroditli vakalar, şüpheli dış genital 

yapı ve farklılaşmış iki testis içerir. Erkek psödohermafroditizm çoğunlukla testosteron sentez, 

metabolizma bozukluğu, androjen reseptör kusuru veya diğer nedenlerden kaynaklanır. Dişi 

psödohermafroditizm, genetik olarak dişi, ancak şüpheli dış genital yapıya sahip ve normal 

farklılaşmış ovaryum ile beraber normal iç genital yapıya sahip olguları tanımlar. Dişi 

psödohermafroditizm çoğunlukla, intrauterin hayatta seks farklılaşmasının gerçekleştiği kritik 

bir dönemde anormal androjen düzeyleri ile karşılaşılması sonucunda gelişir (5).  

Çeşitli genlerin mutasyonu veya delesyonu gonadal farklılaşmayı etkiler. Sonuç olarak 

gonadal disgeneziye ve bazı vakalarda tamamen seks reversal neden olup, iç ve dış genital 

gelişimi etkiler (Tablo 2.3) (8).  

Cinsel gelişim bozukluğu gonadal yapıya göre de sınıflandırılabilir. Diğer yandan birçok 

bozukluk çok geniş bir fenotipik yapı ile karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber yapılan 

herhangi bir sınıflama aslında geçici bir özellik taşır. Cinsel farklılaşma ve cinsel yapının 

belirlenmesinin genetik temeline göre bir sınıflama Tablo 2.4’te gösterilmiştir (5).  
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Cinsel gelişim bozukluklarının etiyolojik tanısını, hayatın olabildiğince erken döneminde 

gecikmeden koymak çok önemlidir. Tanı tam doğru olarak konulmalı ve steroid sentezinde 

görev alan bir enzimin eksikliği söz konusuysa, eksik olan steroidlerin yerine konulması, kesin 

tanı alan olguların hangi cinse göre yetiştirileceğinin belirlenmesinde yardımcı olur. Bütün 

çabalar hastaların somatik ve fizyolojik gelişimine en uygun cins seçimi içindir. Cinsel gelişim 

bozukluğu eğer genetik bir geçiş gösteriyorsa ve etiyolojisi saptanmışsa genetik danışmanlık 

verilebilir (1,5). 
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Tablo 2.3 Bazı genlerin mutasyon\delesyon ve duplikasyon\translokasyonlarının gonadal farklılaşma 

üzerine etkilerini içeren tablo aşağıda özetlenmiştir (8) 
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Tablo 2.4 CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI (5). 

 

1. Gonadal farklılaĢma bozukluğu 

 

a. Primordial gonad ve bipotansiyel üreme sisteminin geliĢim bozuklukları. 

(1). SF-1 gen mutasyonu 

b. Dejeneratif renal hastalıklara eĢlik eden Ģüpheli genital yapı gösteren 

sendromlar. 

 (1). Denys-Drash sendromu (DDS) 

 (2). Frasier sendromu (FS) 

 (3). WAGR sendromu 

 

2.Gonad oluĢum bozuklukları 

a. Testis oluşumu ve idamesindeki bozukluklar. 

 (1). Saf gonadal disgenezi, 46 XY (Swyer sendromu) 

 (2). Miks gonadal disgenezi 

 (3). Disgenetik erkek psödohermafroditizm 

 (4). Testiküler regresyon sendromu 

 (5). Seminifer tubulus disgenezisi  

 (6).  46 XX erkek 

 (7). Kampomelik displazi: bir otozomal seks geri dönüşümü (zıtlığı) 

 (8). Dozaja hassas seks geri dönüşümü (DDS) 

b. Ovaryum oluşumu ve idamesindeki bozukluklar: 

 (1). Gonadal disgenezis, 46, XX 

 (2). Turner sendromu, 45, X ve varyantları 

c. Çift cinsiyetli gonad: Gerçek hermafroditizm  

 

3. Erkek psödohermafroditizm 

a. Bozulmuş gonadotropik etki veya gonadotropik fonksiyon bozukluğu 

 (1). Leydig hücre aplazisi veya hipoplazisi 

 (2). Fetal LH bozukluğu 

b. Kolesterol biyosentezinde doğuştan gelen hatalar 

 (1). 7-Dehidrokolesterol redüktaz eksikliği 

c. Androjen biyosentez, metabolizması veya etkisindeki bozukluklar. 

 (1). Testosteron biyosentezinde doğuştan gelen hatalar 
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(a). Konjenital lipoid adrenal hiperplazi 

(b). 3β-Hidroksisteroid dehidrogenaz (3β-HSD) eksikliği 

(c).17α-hidroksilaz (17-OH) eksikliği 

(d).17,20– Dezmolaz (17,20-D) eksikliği 

(e).17β-Hidroksisteroid dehidrogenaz (17β-HSD) eksikliği 

(2). Testosteron metabolizmasında bozukluklar: 5α-redüktaz eksikliği 

(3). Androjen reseptör kusurları; Androjen duyarsızlık sendromu  

d. Bozulmuş MİF üretimi veya fonksiyon bozuklukları:  

 persistan Mülleriyen kanalı sendromu tipleri I ve II. 

e. Birçok malformasyon ile birlikte erkek psödohermafroditizm 

f. Sınıflandırılmamış, iatrojenik ve idiopatik erkek psödohermafroditizm 

 

4. DiĢi psödohermafroditizm 

a. Fetal kaynaklar. 

 (1). Konjenital adrenal hiperplazi: kortizol biyosentezinde doğuştan gelen hatalara 

bağlı 

a. 21-Hidroksilaz eksikliği 

b. 11β-Hidroksilaz eksikliği 

c. 3β-Hidroksisteroid dehidrogenaz (3β-HSD) eksikliği 

(2). Aromataz eksikliği 

b. Maternal (anne) kaynaklı aşırı anrdojen üretimi 

(1). Adrenal veya over tümörleri, gebelik luteoması 

(2). İatrojenik: annenin androjen, progestagen vb ilaçları alması 

c. Birçok malformasyona eşlik eden dişi cinsel gelişim bozukluğu 

d. Nedeni bilinmeyen ve sınıflandırılmamış dişi cinsel gelişim bozukluğu 

1. GONAD FARKLILAġMA BOZUKLUKLARI 

 a. Primordial Gonad ve Bipotansiyel Üreme Sistemindeki GeliĢim Bozuklukları 

(1). Steroidojenik Faktör-1’i kodlayan gende mutasyon: İlk vaka yakın zamanda tanımlandı. 

Fenotipi dişi olan olguda hayatın ilk haftasında primer adrenal yetmezlikle kendini göstermiş 

ve yanlış olarak konjenital adrenal hipoplazi olarak değerlendirilmişti. 10 yaşında iken vakanın 

püberte öncesi hormon düzeyleri ayrıntılı olarak incelendi. GnRH’ya ön hipofiz 

gonadotropinlerinin yanıt verdiği ancak hCG uyarısı sonrasında testosteron yanıtının olmadığı 



-21- 

 

görüldü. Laparotomide gonad kalıntısı ve normal Müller kanalından gelişen yapılar 

(uterus,fallop tüpleri) izlendi. Uterusun normal büyümesi ve menstruasyon kontrolü için siklik 

progesteronla indüksiyon yapıldı. Bu vaka SF-1’in normal adrenal ve gonadal gelişim için 

gerekli olduğunu, aynı zamanda sertoli hücre fonksiyonuna etkisiyle MİF salgısını 

düzenlediğini ve salgılanan MİF’in Müller kanalının gerilemesini sağladığını göstermiştir. SF-1 

geni 9q33 kromozomunda lokalizedir (5). 

b. Dejeneratif böbrek hastalığına eĢlik eden Ģüpheli genital yapı: Bunlar disgenetik gonad 

ve dejeneratif böbrek hastalığı ile birlikte kendini göstermekte ve disgenetik erkek 

psödohermafroditizmin alt tipleri olarak sınıflanmaktadır. 

1. Deny-Drash sendromu (DDS)  

2. Frasier sendromu (FS)  

3. WAGR sendromu 

(1). Denys-Drash sendromu (DDS)  

İlk vaka 1967 yılında Denys tarafından yayınlanmıştır. 3,5 aylık hastada şüpheli genital 

yapı (46,XY\46,XX mozaik), nefrotik sendrom, hipertansiyon ve Wilms tümörü saptanmış. 

Hasta 15 aylık iken böbrek yetmezliği nedeniyle kaybedilmiştir. 3 yıl sonra Drash iki vaka daha 

rapor etmiştir (14).  

DDS üçlü klinik antiteyle karakterizedir. Genital anomali, nefropati ve Wilms tümörü ile 

kendini gösterir (5,12,13,15). DDS’li birçok vaka dişi görünümde veya şüpheli genital yapı ve 

disgenetik gonada sahiptir. Her ne kadar en sık 46,XY karyotipi görülse de, 47,XXY veya 46, 

XY\XX; 46,XX karyotipli vakalarda tanımlanmıştır. Nefropati erken yaşta proteinüri ile 

kendini gösterir, zamanla proteinüri nefrotik sendroma dönüşmekte ve fokal veya diffüz 

mezengial skleroz ile böbrek yetersizliğine ilerlemektedir (12). Wilms tümörü böbreğin 

embriyonal habis kanseri olup, embriyonik böbrek blastemal hücrelerinin devamlı 

çoğalmasından kaynaklanır. Bu hücreler çocukluk çağı böbrek kanserlerinin %85’ini oluşturur 

ve yaklaşık olarak her 10.000 çocukta bir görülür. Tümör iki taraflı olup, 2 yaşından önce 

görülmektedir (5). 

Bu hastalıklar otozomal dominant geçişlidir. DDS, 11. kromozomun kısa kolunda 

lokalize olan Wilms tümörü baskılayıcı geninde (Wilms tümörü supressör gen= WT1) oluşan 

mutasyonla gelişmektedir. WT1, 10 ekson içerir ve transkripsiyonel, tümör baskılayıcı 

aktivitesi olan ve 4 zinc finger motifleri içeren genleri (proteinleri) kodlar (5,12). 
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Bu sendromun inkomplet formları da mevcut olup, bu hastalara glomerülopati ile birlikte 

Wilms tümörü veya genital anomali eşlik etmektedir (12). 

(2). Frasier sendromu 

Moorthi ve arkadaşları DDS olarak tanımlanan bazı vakaların gerçekte farklı bir 

bozukluk olduğunu ve bu vakalar için Frasier sendromu tanımlamasını önermiştir. Bu seyrek 

hastalıklar 46,XY dişi özellikte olup beraberinde gonadal disgenezi, ilerleyici glomerülopati ve 

gonadoblastoma eşlik etmektedir. Glomerüler semptomlar çocukluk döneminde proteinüri ve 

nefrotik sendrom içermekte ve böbrekte spesifik olmayan fokal ve segmental glomeruloskleroz 

ile karakterize olmaktadır. Son dönem böbrek yetersizliği adolesan veya erken yetişkin 

dönemde gelişmektedir. Bildirilmiş bir vaka dışında Frasier sendromlu hastalarda Wilms 

tümörü görülmez. Frasier Sendromu, WT1 geninin intron 9’daki mutasyonuna bağlı 

gelişmektedir (5,12). İki taraflı gonadektomi yapılmış 24 hastanın 6’sında tek yada iki taraflı 

gonadoblastom saptanmıştır. 46,XY seks zıtlıkları gösteren, steroide dirençli nefrotik 

sendromunun eşlik ettiği vakalarda Frasier sendromunu tanısı düşünülmelidir (12).   

(3). WAGR sendromu 

Müller ve arkadaşları ilk kez Wilms tümörü ile birlikte konjenital anomalileri olan 

(aniridi ve hemihipertofi) bir vaka tanımladı. Bu sendrom daha sonra WAGR sendromu olarak 

tanımlandı ve temel bulguları ; aniridi, zeka geriliği, Wilms tümörü, seksüel anomali ve iki 

taraflı gonadoblastom. G harfi şüpheli genitalya, genitoüriner anomalileri ve gonadoblastomu, 

R harfi ise zeka geriliğini tanımlar. WAGR sendromu en iyi çalışılmış bulaşıcı gen 

sendromlarından biridir. Tanısı 11. kromozomun kısa kolunda mikrodelesyon gösterilmesiyle 

konulmaktadır. DDS hastalarında olduğu gibi, Wilms tümörü açısından aralıklı sonografik 

inceleme yapılmalıdır. Tümör ilk aylarda ya da ilk birkaç yılda klinik olarak saptanamayabilir 

(5,12). 

2. GONAD OLUġUM BOZUKLUKLARI 

a. Testisin OluĢumu veya Ġdame Ettirilmesindeki Bozukluklar 

(1). Saf Gonadal Disgenezi 46,XY 

Gonadal disgenezi normal testis dönüşüm bozukluğu ile karakterizedir. Bu sendrom ilk 

kez Swyer tarafından tanımlanmış olup, dişi fenotipli, dişi iç genital yapı gösteren, normal veya 
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uzun fiziksel yapılı, primer amenorenin eşlik ettiği seksüel infantilizm ile karakterize olan, saf 

gonadal disgenezinin komplet formu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalar kalıntı gonad 

yapısına sahip olup, testosteron veya MİF salgılayamazlar ve bununla ilişkili olarak Müller 

kanal türevleri gelişim gösterir. Bununla beraber 46,XY gonadal disgenezi sendromu hem 

klinik olarak hem de genetik olarak heterojenite gösterir. Sporadik veya ailevi olarak 

görülebilirler. Ailevi olarak tanımlanan vakalar, X’e bağlı resesif veya cinse sınırlı otozomal 

geçiş gösterir (4,5,16,17). Gonadal disgenezinin kısmi ya da saf olmasına bağlı olarak gözlenen 

fenotipik görünümler, testiküler farklılaşma derecesine bağlı olarak değişebilir. Kısmi gonadal 

disgenezisli hastalar hem Müller hem de Wolff kanal türevlerini içerir ve fonksiyonel olarak 

testosteron ve MİF salgılayabilir (15,16). Kısmi gonadal disgenezi vakalarında, gonadoblastom 

ve disgerminom görülmüştür. Sıklığı konusunda net veriler olmasa da saf gonadal disgenezilere 

göre daha az rastlanmaktadır (16). 

Saf gonadal disgenezili hastalar dişi görünüme sahiptirler. Kız olarak yetiştirilen 

çocuklarda en sık görülen bulgu, primer amenoreye eşlik eden hipergonadotropik seksüel 

infantilizmdir. Bu çocuklar normal veya uzun boylu yapıda olup, kromatin negatif olmasına 

rağmen Turner stigmatları göstermezler. Bu çocuklar 46,XY kromozomuna sahiptirler ve 

mozaik yapı göstermezler. Pelvik ültrasonografi ve jinekolojik muayene ile uterus 

gösterilebilir. Virilizasyon diğer bulgular olmaksızın klitoris hipertrofisi şeklinde gözlenebilir. 

Laparotomide iki gonad kalıntısı görülür. Bu yapılarda androjen salgılayan hilus hücreleri ve 

bazen corpora albikans benzeri oluşumlar görülebilir. Kalıntı gonadda en sık rastlanılan 

tümörler gonadoblastom ya da disgerminom’dur. Kalıntı gonadların histolojik incelemesinde 

%95’oranında over stromasına benzer bir yapı görülür (4,5,9). 

Hastaların %50’sinde afrodizyak tümörlerden birisine rastlanır Leydig hücre tipi, 

kalsifikasyon ve Wolff kanal artıkları sık rastlanılan bulgular arasındadır. Kısmi gonadal 

disgenezisli vakalarda, gonadal doku içinde tam farklılaşmamış seminiferus tübüller ve 

beraberinde over benzeri stromaya rastlanır (5). Kendiliğinden meme gelişimi, östrojen 

salgılayan bir tümörün ilk bulgusu şeklinde karşımıza çıkabilir (4,16,17). 

XY seks reversal genetik çalışmalarına göre heterojen yapı göstermektedir. İlk dikkatler 

SRY geni üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu Y kromozomuna bağlı bir gen olup testisin 

farklılaşmasında anahtar rolü oynamaktadır. Sporadik ve familyal vakalarda Y kromozomunun 

SRY bölgesinde mutasyonlar tanımlanmıştır. Ancak bu tüm vakalar için geçerli gibi 

görünmemektedir. Delesyon veya SRY genindeki mutasyonlar 46,XY dişilerin sadece %15’ini 
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oluşturmaktadır. Bununla beraber SRY geni gonadal tümör ve özellikle disgerminom 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır (5,92). 

Diğer nedenler arasında, paternal XY arasındaki alışverişe bağlı olarak Y kromozomunun 

tekrar düzenlenmesi, Y kromozomunun kısa kolunu yitirmesi (Yp) veya diğer açılardan normal 

bir Y kromozomunun üzerindeki fazla Xp fragmanının X kromozomuna translokasyonundan 

doğan bir 46,YXp sayılabilir. Bazı aile çalışmaları, genetik defektin Y kromozomuyla sınırlı 

olmadığını, başka kromozomların da testisin farklılaşmasında rolü olduğunu düşündürmektedir. 

Bu konuda X kromozomu veya otozomal kromozomlarında rolü olabilir. XY seks zıtlıklarına 

çeşitli kromozom anomalileri eşlik edebilir. Örneğin 10p delesyonu, 9p monozomisi, 9p 

delesyonu ve 1 p duplikasyonu gibi (5,92). 

Seks steroid düzeyleri belirgin şekilde düşük olup, yaşla birlikte izlendiğinde 

gonadotropinlerin progressif olarak yükseldiği görülür. Sonuç olarak, pübertal gelişim için 

östrojen replasmanı tedavisi gerekli olmakta ve bu vakalar dişi birey olarak yetiştirilmektedir. 

Kısmi form da erkek cins seçimi yapılabilir. Bu dış genital yapının virilizasyon derecesine 

bağlıdır. Bununla birlikte bu hastalar tümör riski (disgerminom, seminom ve özellikle 

gonadoblastom) taşımaktadırlar. Bütün bunlar göz önüne alındığında tanısal amaçlı yapılan 

laparotomilerde kalıntı gonadların histolojik olarak incelenmesi için çıkartılması 

önerilmektedir. Her ne kadar gonadoblastom püberte öncesinde bile görülse de, neoplastik 

dönüşüm riski püberte sonrasında daha fazladır. Gonadoblastom, diğer XY erkek kardeşlerini 

de etkileyebilir (4,5,9). 

(2). Disgenetik erkek psödohermafroditizm 

Disgenetik erkek psödohermafroditizm farklı bir klinik antiteyi tanımlamaktadır. İlk 

Federman tarafından kullanılmış olup, iki taraflı disgenetik testisi olan ve embriyonik gonadal 

regresyonun farklı evrelerinde gelişimi duraklamış 46,XY hastalarını uygun bir şekilde 

sınıflamak amacıyla önerilmiştir. Fetal testiküler disgenezi, leydig ve sertoli hücre fonksiyon 

bozukluğu ile karakterizedir. Yine burada klinik heretojenite görülür ve muhtemelen farklı 

nedenler bu sendroma yol açmaktadır. Örneğin ailevi 46,XY vakalarında hem saf gonadal 

disgenezi hem de rudimenter testisli vakalar rapor edilmiştir. Herhangi bir vaka incelendiğinde, 

bütün hastalar şüpheli genital yapı, iki taraflı kriptorşidizm veya seyrek olarak palpe edilebilir 

gonadlar, ürogenital sinüs ve bir uterus ile kendini gösterir. Bazı hastalarda böbrek anomalileri 

eşlik eder ve bunlar aynı zamanda erkek psödohermafroditizmin alt grupları şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Her ne kadar 46,XY karyotip en sık saptanan kromozom tipi olsa da, 46, 
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XXY, 46,XX ve hipoplazik gonad veya kalıntıda rapor edilmiştir. Disgenetik erkek 

psödohermafroditizm ve miks gonadal disgenezi ayrımı için testislerin histolojik incelemesi 

çok önemlidir. Testislerin iki taraflı disgenetik yapı göstermesi ve kalıntı gonad yapısı 

göstermemesiyle ayrılabilir. Her ne kadar dişi cinsiyet seçimi önerilse de, testislerin indiği ve 

aşırı derecede virilize olgularda erkek cinsiyet tercih edilebilir. Bununla beraber erkek cinsiyet 

seçilmiş olgularda periyodik olarak testiküler biyopsi yapılmalıdır. Karın içi yerleşimli 

gonadlar tümör riski nedeniyle uzaklaştırılmalıdır (5).  

(3). Miks gonadal disgenezi (MGD)  

Miks gonadal disgenezi aynı zamanda atipik veya asimetrik gonadal disgenezi olarak da 

adlandırılır. Miks gonadal disgenezi, temelde gonadal morfolojik özelliklerin belirlediği 

anormal seksüel gelişimli bir sendromdur (bir tarafta anormal testis, karşı tarafta tam 

gelişmemiş, kalıntı gonad vardır). Tipik olarak bu hastalar asimetrik dış genital yapı, Müller 

kanal yapılarının devamı ve Y kromozomu hücre dizisi ile beraber kısmi mozaik karyotipe 

sahiptirler. En sık görülen karyotip 45,XO/46,XY’dir (4,5,18). 

Doğumda şüpheli dış genital yapı genellikle asimetriktir. Bir tarafta labioskrotal 

kabarıklık, diğer tarafta palpe edilebilen testis bulunur. Bu testis bazı endokrin fonksiyonlara 

sahiptir. Fakat histolojik olarak disgenetiktir. Karyotip, gonadal disgenezi için tanısal olup 

genellikle XY hücre dizisini içeren mozaik bir yapı gösterir. hCG ile uyarılmış testosteron 

düzeyi, erkekler için normal değerlerden aşağı olup, testiküler dokunun varlığını gösterir. 

Genitografi Müller yapıların varlığını gösterir. Genellikle bu hastalar kalıntı gonad yapısının 

bulunduğu tarafta normal veya kısmi gelişmiş uterusa ve fallop tüplerine sahiptirler. Genital 

yolun gelişimi gonad farklılaşmasına bağlıdır. Müller kanalından gelişen yapılar (uterus ve 

fallop tüpler) kalıntı gonad yapısının bulunduğu tarafta her zaman, disgenetik gonadın 

bulunduğu tarafta ise genellikle bulunur. Karşı taraftaki disgenetik testisin aktivitesine bağlı 

olarak Müller kanalın baskılanması kısmi veya tam olabilir. Disgenetik testiste seminifer 

tübüllerin yapı bozukluğu, germ hücreleinin yokluğu dikkati çeker. Gonad kalıntısında bazı 

tübüler formasyon yapıları gösterebilir (4,5,15). 

Bununla beraber 45,X0/46,XY mozaik yapıda bildirilen vakalar Turner sendromu, MGD, 

erkek psödohermafroditizm veya tamamen normal erkek gibi geniş fenotipik çeşitlilik 

gösterirler. Klasik ve sık görülen klinik formların yanı sıra, değişik derecelerde seks zıtlıkları 

(reversal) görülebilir. Örneğin klitoral hipertrofili dişiden, hipospadiaslı ve anormal iç genital 

yapılı veya kriptorşidili erkeğe kadar değişebilir (5,19, 20). 



-26- 

 

Bildirilen vakaların %50’sinde Turner stigmatları ve kısa boy görülür. Y kromozomunun 

varlığı, testiküler dokunun varlığını ve pübertede virilizasyon oluşacağını göstermesinin yansıra 

gonadal tümör için de risk faktörü oluşturur. 45,X0/46,XY mozaik hastalarda gonadoblastom, 

disgerminom veya embryonal karsinom gibi gonadal neoplazi riski yaklaşık %20’dir ve yaşla 

artar. Malignite riski muhtemelen disgenetik testislerde en yüksek ve kalıntı gonadlarda en 

düşüktür. Spontane meme gelişiminin olması hemen her zaman östrojen salgılayan bir 

gonadoblastomanın habercisidir (4,5,22). 

Bildirilen raporlar, mozaik yapılı 45,X0/46,XY vakalarının prenatal ve postnatal tanıları 

arasında belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Prenatal tanılı %90 hasta normal erkek 

fenotipini gösterir. Bununla beraber postnatal tanılı vakalar çok geniş bir fenotipik spektruma 

sahiptirler. Yirmi yedi vakalık kohort çalışmasında, kanda veya fibroblastlardaki XY hücre 

dizisinin oranıyla fenotip arasında bir bağlantı bulunamamıştır. Hafif mental gerilik 4 hastada 

saptanmış ve 2 hastada otistik bulgular gözlenmiştir (21). 

Her ne kadar 45,X0/46,XY karyotip MGD’li hastalarda en sık görülen karyotipi oluştursa 

da, diğer mozaik yapı olarak normal veya anormal Y kromozomuna sahip olabilirler. MGD, 

şüpheli genital yapıya sahip ailesel ve sporadik vakalarda 46,XY karyotipi ile beraber de 

görülebilir. Bu vakalarda düşük X0 hücreler gözden kaçabilir veya rutin tetkiklerde 

saptanmayabilir. Saf gonadal disgenezi (SGD) ve MGD’nin ikisi de XY karyotipli olup, aynı 

ailede bildirilmiş vakalar tanımlanmıştır. 45,X0/46,XY mozaiklerin, yapısal olarak anormal 

olan Y kromozomunun kaybına bağlı olduğu düşünülmektedir (5). 

Anatomik ve karyotipik bulguları göz önüne alınarak, ayırıcı tanısının temel olarak 

gerçek hermafroditizmle yapılması gerekir. Kalıntı gonadda primordial germ hücrelerinin 

varlığı gerçek hermafroditizmi düşündürür. Bazı vakalarda tanımı zor olup patolojik inceleme 

yapılmadan anlaşılmaz. Diğer yandan miks gonadal disgenezi, gonadal disgenezis veya 

disgenetik erkek psödohermafroditizm ile ortak bazı özellikler taşır. Üç sendrom arasındaki 

sınır belirsiz olup, bazı otoriteler bu üç sendromu gonadal disgenezinin değişkenleri olarak 

görmektedirler (5). 

Miks gonadal disgenezi tanılı birçok hasta dişi olarak (2/3’ü) yetiştirilirler. Doğum ve 

çocukluk dönemi bu hastalar için seçimin yapıldığı en önemli zamandır. Zira vajenin cerrahi 

onarımı genellikle kolaydır. Uterus veya hemiuterus vardır. Disgenetik gonad tümör riski 

nedeniyle erken olarak alınmalıdır. Geç tanı veya erkek olarak kendini gösteren hastalarda seks 

tayini yapmak kolay değildir. Hipospadias cerrahi olarak düzeltilir, kriptorşidizm (tek taraflı) 
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yerine indirilir ve testis korunmuşsa belirli aralıklarla gonadoblastom riski açısından 

izlenmelidir. Bu vakalar pübertede virilize olurlar, ancak kısırlık mevcuttur (4,5). 

(4). Testiküler regresyon sendromu (TRS)  

Testiküler regresyon sendromu, 46,XY karyotipine sahip ve testiküler yapının zaman 

içindeki gelişiminde gonadal regresyonun gerçekleştiği vakaları tanımlar. Testiküler 

regresyonun patogenezi bilinmemekte ve tam başlangıç zamanı genetik materyale bağlı 

olmamaktadır. Bu hastalarda iç ve dış genital yapı tam olarak erkek yönde farklılaşmış olmakla 

beraber herhangi bir gonadal yapı görülmez (4,5,9). 

Erken dönemde testiküler yapının varlığına veya yokluğuna bağlı olarak virilizasyon 

etkileri geniş bir yelpaze gösterir. Hafif hipoplazik, normal dişi dış genital yapı, iyi oluşmuş 

hipoplazik uterus ve iyi gelişmiş fallop tüplerine sahip dişiden; anorşidik, erkek dış genital 

yapısına sahip erkeğe kadar değişik fenotipik yapı gösterebilir. Klinik görünümlerine göre 

regresyonun zamanı tahmin edilebilir(Tablo 2.5). Testiküler regresyon sendrom spektrumu üç 

klinik durumu içerir. 

1. Gerçek agonadizm değişik derecelerde şüpheli dış genital yapı ile kendini gösterir. 

Müller yapılar yoktur veya tam gelişmemiştir. Bu durum MİF aktivitesinin kısmi veya tam 

yokluğuyla açıklanmaktadır. Kraniyofasiyal, vertebral ve kardiyak anomaliler bu hastalarda 

gözlenmiştir. Gerçek agonadizm veya anorşi aynı aile içindeki çocuklarda görülebilmektedir. 

Bilateral konjenital anorşinin aile içerisinde görülmesi, patolojinin olası genetik etiyolojiye 

bağlı olduğunu düşündürmekte, nitekim SRY genindeki mutasyona bağlı gerçekleştiği kabul 

edilmektedir. 

2. Rudimenter testis, normal erkek fenotipinde olup mikropenise sahip olgularla kendini 

gösterir. Bu hastalar, dağınık küçük testiküler tüplere, pre-sertoli ve leydig hücrelerine ve bir 

miktar spermatogonia’ya sahiptir. Bazı hastalar, penil veya perineyal hipospadias ile birlikte 

Müller kanal artıkları içerebilir. Ailevi vakalar bildirilmiştir. Aynı aile içinde TRS ve saf 

gonadal disgenezili vakalar tanımlanmıştır. 

3. Konjenital anorşi, doğumda testiküler yapının tamamen yokluğuyla karakterizedir. 

Ancak erkek yönde seksüel farklılaşmasını tamamlamış olup Müller yapılar bulunmaz. Anorşi 

ve gerçek agonadizmin aynı aile içinde görülmesi bunların temelde aynı olduğu ve embriyonik 

testiküler dokunun regresyonundan kaynaklandığını düşündürmektedir (5). 
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Tablo 2.5 Testiküler disgenezi sendromlarının klinik özellikleri (5) 

 

 
XY Gonadal 

disgenezi 

Gerçek 

Agonadizm 

Rudimenter 

Testis 

Konjenital 

AnorĢi 

Genetik cinsiyet 46XY 46XY 46XY 46XY 

Testiküler  

disfonksiyonun  

zamanlaması 

8. Gestasyon 

haftasından 

önce 

8-12 Gestasyon 

haftası arası 

14-20 Gestasyon 

haftası arası 

20. Gestasyon 

sonrası 

DıĢ genital yapı Dişi Kuşkulu Mikropenis Erkek 

Vajina Tam Kör bir poş Yok Yok 

Paramezonefrik 

Kanal 
Var Tam gelişmemiş Yok Yok 

Mezonefrik kanal Yok Yok Var Var 

Gonadlar Kalıntı Yok Rudimenter Yok 

 

Konjenital anorşi, kriptorşiden serum FSH düzeylerinin yüksek olması ve hCG uyarısı 

sonrası testosteron yanıtının olmayışı ile ayrılabilir (4). 

Bütün hastalar normal 46,XY karyotipine ve testiküler regresyon bulgusuna sahiptirler. 

Bilateral kriptorşidili erkek olgularda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ele gelen gonad 

yokluğunda kritik tanısal bulgu, bazal veya hCG ile stimulasyon testinde testosteron yanıtının 

dişi oranlarının üzerinde olmasıdır. Eğer testosteron üretilebiliyorsa, bu bize bir miktar 

testiküler yapının varlığını işaret etmektedir. Agonadik hastalarda çocukluk ve ergenlik 

yaşlarında bazal gonadotropinler yüksek olarak saptanır. Çocukluk döneminde yapılan GnRH 

testi, LH ve FSH düzeylerinin normal ergenlik öncesi çocuklarda yüksek olduğunu 

göstermektedir. Buna rağmen ileri değerlendirme ve kesin tanı için laparotomi ve gonad 

histolojisinin incelenmesi gerekmektedir. İç ve dış genital yapı, testiküler dokunun kaybolma 

zamanı konusunda bize fikir vermektedir. Eğer uterus yok ise, bu durumun testosteron 

yetersizliği veya etkisizliği ile giden erkek psödohermafroditizmli vakalardan ayrımı 

gerekmektedir. Bu vakalar genellikle erkek olarak yetiştirilmekte ve testosteron yerine koyma 

tedavisi ile normal pübertal ve seksüel yaşama sahip olmaktadır. Prostetik testis implantasyonu 

kozmetik açıdan önerilmekte ve psikolojik yarar sağlamaktadır (5). 

(5). XYY Erkekler 

XYY karyotipli vakalar her 1000 erkekte bir görülür. Genellikle testiküler farklılaşma 

bozukluğu oluşturmazlar. Bu hastalarda hipotoni, konuşmada gecikme, nöromotor 
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koordinasyonda gerilik görülür. Uzun yapılı oldukları bildirilmiş olmakla birlikte sabit bir 

bulgu değildir. Testiküler fonksiyon genellikle normaldir ve bir çoğu fertildir. Bununla beraber 

şiddetli vakalarda spermatogenez bozuklukları görülebilir. Şüpheli genital yapı ve hatta kısmen 

dişi fenotipli 47,XXY karyotipli vakalar tanımlanmıştır (10 vaka). Bu durumun paternal 

spermatogenez sırasında Y kromozomundaki geniş tahribata bağlı geliştiği düşünülmektedir. 

Bu patoloji gonadal disgenezi varyantı olarak görülebilir. Bu vakalarda akılda tutulması 

gereken bir nokta trizomi 21’de olduğu gibi lösemi riskinin artmış olmasıdır (5). 

(6). Kampomelik displazi (KD)  

Kampomelik displazi, nadir görülür, ölümcül seyreder, dominant geçişlidir ve konjenital 

osteokondroplazi ile kendini gösterir. Bu hastalık yenidoğanda uzun kemiklerde açılanma, 

bükülme ve beraberinde diğer iskelet sistem bozuklukları ile seyreder. Uzun kemiklerde 

bükülme özellikle tibiada görülür. Skapula çok küçüktür, pelviste ve spinal vertebrada 

değişiklikler görülür. 11 çift kaburga vardır. Skapulanın alt kısmı az gelişmiştir. Yarık damak, 

mikrognati, düz yüz, hipertelorizm de sık rastlanan bulgular arasındadır. Birçok hasta 

yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı ile ölmektedir. Bazı hastalarda düzensiz saç yapısına 

rastlanır. Alt servikal vertebra anomalileri pterijium koli görünümüne neden olabilir. 46,XY 

vakaların ¾’ü tam veya kısmi seks zıtlıklarıyla kendini gösterir (5). KD sendromu, SOX9 

genindeki mutasyona bağlı olarak gelişir. Bu gen 19. kromozomun kısa kolunda lokalizedir (9). 

(7). 46,XX Erkek  

Bu durum aynı zamanda seks reversal sendromu olarak da adlandırılır. 46,XX testiküler 

cinsel gelişim bozukluğu, iki X kromozomuna sahip olgularda normal Y kromozomu 

olmaksızın testiküler yapıyla karakterize olguları tanımlar. Geçtiğimiz 30 yıl içinde yaklaşık 

200 vaka rapor edilmiştir. Fakat XX karyotipine sahip erkek olguların 1/20000-1/30000 

arasında görüldüğü tahmin edilmektedir. Çoğunlukla sporadiktir. Olgular genellikle normal 

erkek fenotipine sahiptir, bununla beraber olguların yaklaşık %10’unda hipospadias veya 

kriptorşidizm ile birlikte ağır şüpheli genital yapı görülür. Pübertede bu hastaların %75’inde 

jinekomasti gelişir ve değişik derecelerde testosteron yetersizliği ile birlikte yüksek FSH ve LH 

düzeyleri ve bozulmuş spermatogenez görülür (4,5,9,24). 

Klinik olarak biraz kısa olmalarına rağmen 46,XX testiküler cinsel gelişim bozukluğu, 

Klinefelter sendromlulara benzer (ortalama boy 168 cm). İç ve dış genital yapıları genellikle 
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normaldir ancak hipospadias, kriptorşidizm veya şiddetli şüpheli genital yapı vakaların 

%10’unu oluşturur (23). Testisler küçük ve yumuşaktır. Pübertenin başlamasından sonra 

düzensiz hyalinizasyon, peritübüler fibrozis ve leydig hücresi kümelenmesi görülür. 

Spermatogonyalar muhtemelen XX germ hücrelerinin prematür mayoza gitmeleri nedeniyle 

yoktur. Overde germ hücrelerinin yaşaması için iki fonksiyonel X kromozomunun olması esas 

ise de, testiküler bir çevrede bunların yaşam için zararlı olması ilginçtir. Erişkin XX erkeklerin 

hormon profili hipergonadotropik hipogonadizmlerini doğrular. FSH ve LH düzeyleri artmıştır 

ve testosteron düzeyi azalmıştır. Bazal ve GnRH ile uyarılmış androjen seviyeleri Klinefelter 

sendromundaki gibi çocuklukta normal olabilir. Seks reversal tablosunun açıklaması bazı doku 

kültürlerinde düşük derecede XXY hücre mozaizmi göstermeleridir. XX erkekler 3 alt gruba 

ayrılabilirler. 46,XX erkek ve SRY geni taşıyanlar, 46,XX ve SRY geni olmayanlar ve 

46,XX/XY mozaik yapı gösterenler. Birçok hasta Y kromozomunun kısa kolunun iki X 

kromozomundan birine transferi sonucunda bu genetik materyale sahiptir. Bu hastalarda erkek 

yönde seks farklılaşması, paternal miyozis sırasında erkek belirleyici kromozom bölgesinin 

kaza sonucunda X kromozomuna transferiyle gerçekleşir (4,5,9,23,24). 

Bununla beraber bazı 46,XX testiküler cinsel gelişim bozukluğu vakaları Y dizisine ait 

yapı göstermezler ve diğer gruptan farklı olarak bunlara hipospadias veya mikropenis ve diğer 

birçok anomali eşlik eder. 46,XX testiküler cinsel gelişim bozukluğu, genetik ve fenotipik 

heterojenite gösterir. Bazılarında SRY geni pozitif iken bazılarında bu yapı görülmez. Bu bize 

Y kromozomu olmaksızın testiküler farklılaşmanın gerçekleşebileceğini gösterir. Bu bakımdan 

bazı XX anormal genital yapı gösteren erkekler gerçek hermafroditizme çok benzerler. Bu 

konuda deneyimli bir patolog tarafından gonadal yapı incelenmediği takdirde, gerçek 

hermafroditizm gözden kaçabilir (5,9,92).Yeni çalışmalar da, bazı 46,XX erkek hastalarda 

(SRY negatif) SOX9 içeren bölgenin duplikasyonun XX erkeğe yol açabileceği saptanmıştır 

(9).  

b. Çift cinsiyetli gonad:  Gerçek hermafroditizm  

Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu aynı gonadda veya karşıt gonadlarda, testiküler ve 

over dokusunun olduğu olguları tanımlar. Cinsel gelişim bozukluğu olgularının en nadir 

görülenidir. Ancak Güney Afrika’daki zencilerde en sık saptanan interseks durumudur. İlk vaka 

1899’da tanımlandı ve o günden bu güne yaklaşık 500 vaka daha rapor edilmiştir (5,21). Bu 

bozukluğun nadir görülmesi, bu yapıya sahip fetüslerin intrauterin yaşama uyum sağlayamayıp 

ölmesine bağlanmaktadır. Afrika ve başka ülkelerde ailevi formları tanımlanmıştır. Biseksüel 
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gonad, tübüler yapısıyla testiküler doku ve over dokuya ait folliküller içermektedir. Bununla 

beraber tanı için over dokusunun oosit içermesi gerekmektedir. Sadece over stromanın varlığı 

yeterli bir kriter oluşturmamaktadır (5,9,25). 

Gözden geçirilen geniş bir literatür taramasında, püberte öncesi en sık gözlenen 

semptomun değişik derecelerde şüpheli genital yapı ve anormal dış genital görünümle birlikte 

labioskrotal kabarıklık olduğu gözlenmiştir. Bununla beraber bu hastalar normal dişi 

görünümde ya da mikropenis veya hipospadiasın eşlik ettiği normal erkek görünümünde 

olabilirler. Kız olarak yetiştirilen bazı vakalarda virilizasyona bağlı hirsutizm ve klitoromegali 

gelişebilir. Diğer yandan normal over fonksiyonu ve fertilite görülebilir. Mikroftalmi ile 

birlikte görülen olgular rapor edilmiştir. İnmemiş gonad ve inguinal herni sık olarak görülür. 

İnguinal herni içerisinde gonad ve uterus bulunabilir. Bazı vakalarda palpe edilen gonadın 

düzensiz sınırları olup kısmi sert yapıda olması ovotestis olduğunu düşündürür. Ovotestis en 

sık görülen gonad yapısı (%59) olup, iki yapı birbirlerine ard arda bağlıdır. Over dokusu 

genellikle normaldir, buna karşılık disgenetik testiküler dokuda spermatogonia bulunmaz. Vaz 

deferens palpe edilebilir. Gonadal iniş sık olarak sağ tarafta gerçekleşir. İç genital yapının 

farklılaşması değişken olup, gonadın endokrin fonksiyonunu yansıtır. Vakaların çoğunda 

(hepsinde olmasa da) uterus vardır ve iyi gelişmiştir. Gonadal dokunun lokalizasyonu ve 

doğasına göre bir sınıflama amaçlanmıştır (5). 

1- İki taraflı 2 ovotestisin bulunması 

2- Bir tarafta testis, diğer tarafta over dokusunun bulunması 

3- En sık görülen durum olan bir tarafta normal gonad yapısı ve diğer tarafta ovotestis 

bulunmasıdır. İnmiş gonad genellikle testiküler doku içerir. 

Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu vakaları değişik karyotip özelliğine sahiptir. 

Olguların %60’ında karyotip 46,XX, %10’unda 46,XY ve kalanlar değişik mozaik 

46,XX/46,XY formları ile karakterizedir. Karyotipi 46,XY, 46,XX/46,XY kimerizm veya Y 

kromozomu içeren mozaik formlarda, sitogenetik analizle Y kromozomunun varlığı 

gösterilebilir. Bu durum, seks kromozomlarının mitoz veya mayoz bölünme bozukluklarına 

bağlı mozaik formların oluşmasına ve kimerik yapılı ovum ile iki spermin fertilizasyonu veya 

normal döllenmiş iki ovumun birleşmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Bununla beraber 

normal yapılı 46,XX olguların büyük bir kısmını içerir. Bu bireylerin sadece küçük bir 

kısmında SRY geni gösterilebilir ve bu durum XX erkeklerdeki (XX testiküler cinsel gelişim 

bozukluğu) gibi paternal gametogenez esnasında X ve Y kromozomları arasındaki 

translokasyona bağlı gelişir. Böylece X ve Y kromozomları arasındaki değişim XX testiküler 
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cinsel gelişim bozukluğu (hipospadia veya değil), ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu veya 

gonadal disgenezis ile sonuçlanabilir. Bu olasılıklar muhtemelen transloke olan testis belirleyici 

DNA segmentinin miktarına ve etkinliğine bağlıdır (1,5,25,27). 

Hem XX testiküler CGB hem XX ovotestiküler CGB içeren soy ağaçlarının X’e bağlı bir 

lokusun ailevi delesyonundan veya otozomal resesif yapısal gen defektinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. SRY negatif 46,XX ovotestiküler CGB’lerde testiküler gelişimin nedeni 

gonadal dokuda tanınmayan bir gen mozaiği, SRY olmadan testiküler farklılaşmaya izin veren 

X geni veya otozomal bir genin mutasyonu olabilir (4,5). Aynı aile içinde hem 46,XX testiküler 

hem de 46,XX ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğuna rastlanabilir (28,92). 

İç ve dış genital yapı değişik derecelerde şüpheli yapılar gösterir. Normal erkek 

görünümünden dişi görünüme kadar değişebilir. Bildirilen vakaların çoğunun tanısı klinik, 

sitogenetik ve endokrinolojik analizle veya çok azında gonadal dokunun histolojik incelemesi 

ile konulmuştur. İlerleyen yaşla birlikte over doku genellikle gelişimini sürdürmekte, hatta 

gebelik gerçekleşen vakalar bildirilmektedir. Testiküler kısım genellikle immatur olup, 

spermatogenez çok nadirdir. 46,XX karyotipine sahip, tek veya palpe edilemeyen gonadı 

bulunan şüpheli genital yapıya sahip herhangi bir hastanın tanısında ovotestiküler cinsel 

gelişim bozukluğu akla gelmelidir. Bazal veya hCG ile uyarılmış testosteron yanıtının 

kızlardaki oranların üzerinde saptanması leydig hücre varlığını gösterir. Diğer önemli nokta 

uterus varlığıdır. Bununla beraber genitografi veya pelvis USG, yenidoğan ve çocuklarda 

Müller yapıları göstermede bazı sorunlar yaşayabilir. Serviksi iyi bir fizik muayene ile 

göstermek mümkündür. Sonuç olarak gerçek hermafroditizm tanısı, açık bir şekilde erkek 

gonad olarak izlenen yapının içinde over dokunun saptanmasıyla konur. Uygun biyopsi 

materyali alınmadığında patolog tarafından ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu tanısı 

gözden kaçabilir ve yanlışlıkla disgenetik erkek psödohermafroditizm veya XX testiküler cinsel 

gelişim bozukluğu olarak tanımlanabilir (5,10). Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu 

vakalarının çoğunda pübertede meme gelişimi olmakta ve yaklaşık yarısında menstrüasyon 

görülmektedir (29).  

Tedavi ve cins seçimi tanı yaşına bağlıdır. Birçok hasta yenidoğan döneminde 

tanınmaktadır. Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu gösteren yenidoğan vakalar genellikle 

ele gelebilen bir gonad ve maskulinize olmuş yapılar ile başvururlar. Fallik çapı ve 

düzeltilebilir hipospadias ve yeterli testiküler doku varlığında erkek cins seçimi düşünülebilir 

(104). Testiküler dokunun korunması pübertede normal virilizasyonu sağlar ancak kısırlık sabit 
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bir bulgudur. İndirilmiş gonadlar ilerde gelişebilecek malign tümör açısından aralıklı kontrol 

edilmelidir. Bu son sayılan risk nedeniyle bazı otoriteler iç genital yapı içinde uterus ile 

vajinanın bulunması ve yeterli over doku varlığında dişi cins seçimini önermektedir. Gonad 

içinde over yapı korunduğunda bazı hastalarda spontan püberte gelişmektedir. Kız olarak 

yetiştirilen hastalarda kısmi gonadektomi operasyonunun (sadece testiküler yapının alınması), 

genital yapının düzeltilmesi amacıyla çocukluk çağında yapılan operasyonla birlikte yapılması 

önerilmektedir (5). 

Bu vakaların en önemli yanı kız yönde yetiştirilenlerin gebe kalabilmeleri ve normal bir 

çocuk sahibi olabilmeleridir. Adolesan çağda her iki kesimde de (kız ya da erkek olarak 

yetiştirilenler) kalan dokunun fonksiyonuna bağlı olarak seks steroid tedavisine gereksinim 

duyulabilir. Enteresan olarak testiküler yapıdan tümör riski olmasına rağmen, kalan over 

yapıdan malignite riski yoktur (4,5). Gonadal tümörler genellikle gonadoblastom, disgerminom 

veya seminom şeklinde gelişir ve vakaların %4’ünde görülür (4,25,30). 

3. ERKEK PSÖDOHERMAFRODĠTĠZM 

a. Gonadotropik etki yetersizliği veya fonksiyon bozukluğu 

(1). Leydig hücre agenezisi veya hipoplazisi 

Bu 46,XY cinsel gelişim bozukluğunun nadir bir formu olup, fetal testiküler leydig hücre 

farklılaşmasının yetersizliğine bağlı bozulmuş testosteron sentezi ile sonuçlanır. İlk kez 

Berthezene ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Komplet formu gösteren 46,XY hastalar 

dişi dış genital yapı ve kriptorşidizmle kendini gösterir. Sertoli hücre farklılaşmasının normal 

olmasından dolayı MİF salgısı normal olup Müller yapılar görülmez. Testisler genellikle karın 

içinde yerleşimlidirler (5,6). Bu hastalar hCG uyarısına yanıt olarak testosteron 

salgılayamazlar. Plazma LH düzeyleri yüksek fakat FSH düzeyleri normaldir. Testislerden 

inhibin salınımının normal olmasından dolayı FSH düzeyinin normal kaldığına inanılmaktadır. 

Testisleri alınan hastalarda FSH düzeyleri yükselmektedir. Gonadların histolojik incelemesinde 

normal sertoli hücreleri görülürken, olgun leydig hücreleri bulunmamaktadır. Leydig hücre 

hipoplazisi olarak da adlandırılan inkomplet vakalar da rapor edilmiştir. Etkilenen olgular geniş 

bir fenotipik spektrum gösterirler. Tamamıyla dişi fenotipinden, mikropenisli erkek 

görünümüne kadar değişebilir. Bazı vakalardaki posterior labial yapışıklık, vaz deferens ile 

birlikte epididimis varlığı, kısmi ve geçici fetal leydig hücre fonksiyonunu yansıtır (5,31,32). 
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Şimdilerde leydig hücrelerinin normal farklılaşmasındaki bozukluğun, LH reseptör 

genlerindeki mutasyona bağlı olarak reseptör fonksiyonlarındaki bozulmaya bağlı geliştiğine 

inanılmaktadır (4,6,9). LH reseptörü 2. kromozomun kısa kolunda lokalizedir. LH reseptör 

genlerindeki mutasyonlar bu duruma yol açmaktadır. En sık görülen mutasyon tipi gen 

üzerindeki 11 eksondaki nokta mutasyonudur. Bununla beraber bazı çalışmalarda gende 

delesyon ve missense (hatalı duyum) mutasyonlarına da rastlanmıştır (5). 

Latronico ve arkadaşları, 46,XY karyotipli dişi dış genital yapıya sahip erkek CGB 

vakalarının kız kardeşlerinde, bu reseptör bozukluğuna bağlı oligomenore, amenore, püberte 

bulgularının gecikmesi ya da tamamlanamaması ve infertilite varlığını gözlemlemiştir (5,31). 

b. Kolesterol biyosentezinde doğuĢtan gelen kusurlar 

 (1). 7-Dehidrokolesterol redüktaz eksikliği (DHKR)  

Smith-Lemli-Opitz sendromu (SLOS), otozomal resesif geçişli, çoklu malformasyon ve 

zeka geriliği ile karakterizedir. Kolesterol sentezinde son basamakta rol oynayan 

dihidrokolesterol redüktaz enziminin keşfiyle SLOS sendromunun nedeni saptanmıştır. Bu 

göreceli olarak sık görülen bir metabolizma bozukluğudur. DHKR enziminin geni klonlanmış 

olup, 11. kromozomun uzun kolunda lokalizedir (11q13). Bu enzim eksikliği kendini kolesterol 

sentez eksikliği, adrenal hormon prekursör eksikliği ve buna bağlı olarak adrenal ve gonadal 

steroid hormonlarının yetersizliğiyle gösterir. Ancak bu sendromun bütün fizyopatolojisi tam 

olarak aydınlatılamamıştır (5,33). 

Sıklığı 1/20000 ile 1/40000 arasında görülür. Bu sendrom, belirgin kraniyofasial 

bulgular, mikrosefali, belirgin zeka geriliği, yetersiz tartı alımı, büyüme geriliği, 2-3’üncü ayak 

parmakları arasında sindaktili ve genital bozukluklar ile karakterizedir (4,5,33). Bu sendromlu 

bebekler anomaliler nedeniyle yüksek mortaliteye sahiptirler. Fotosensitivite sık görülen bir 

bulgu olup, bu UVA aracılığıyla görülmektedir. Son zamana kadar bu sendromun tanısı klinik 

görünümüyle yapılmaktaydı. Bununla beraber çok geniş bir klinik görünüm ve şüpheli genital 

yapının her zaman eşlik etmeyeceği akılda tutulmalıdır. SLOS, DHKR genindeki mutasyona 

bağlı gelişir ve şu ana kadar ki verilere göre 19 değişik mutasyon tarif edilmiştir (5). 

SLOS sendromunun nedeninin tanınmasından sonra tanısal laboratuar tetkikleri 

geliştirilmiştir. Tanı temel olarak düşük serum kolesterol ve yüksek serum dihidrokolesterol 

düzeyleri ile konur. Prenatal tanıya, amnios sıvı incelenmesinde yüksek 7- dihidrokolesterol ve 
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metabolitlerin saptanmasıyla varılır. Şu anda tanının kesinleştirilmesi için moleküler çalışmalar 

yapılabilmektedir (33). 

Etkilenen 46,XY çocuklar genellikle dişi fenotipik yapı gösterir. Cinsiyet seçimi, 

fenotipik yapı ve cerrahi onarım göz önüne alınarak yapılır. Postnatal dönemde diyetle 

kolesterol tedavisi yapılıp sterol düzeyleri düzelmekte ve olguların büyüme ve gelişmesi 

sağlanmaktadır. Prenatal dönemde, kolesterol eksikliğine bağlı gelişebilecek bozuklukların 

önlenebileceği düşünülerek kolesterol desteği önerilmektedir. Sütçocukluğu ve erken çocukluk 

döneminde SLOS tanısı konulmuş hastalarda kolesterol diyeti tedavisiyle büyüme, davranışlar 

ve genel sağlık durumunda belirgin düzelme görülmüştür. Büyük çocuklar ve erişkinde verilen 

tedavi sonrasında entelektüel fonksiyonların düzeldiği görülmüştür (5). 

c. Androjen biyosentez, metabolizma ve fonksiyon bozuklukları 

(1). Testosteron biyosentez kusuruyla doğan bütün olguların ortak özellikleri 

Bu hastalıklar otozomal resesif geçiş gösterir ve bu enzim eksiklikleri genetik olarak hem 

erkek hem dişileri etkiler. Testosteron sentez kusuruyla doğan erkek olgularda erkek 

psödohermafroditizm ve aynı zamanda normal XY karyotipi ve iki taraflı testisleri mevcuttur. 

Sertoli hücrelerinde AMH sekresyonu normal olduğu için Müller kanal sistemi geriler. 

Genellikle kör sonlanan vajinal poş görülür, bu yapı ürogenital sinüsün embriyonik kalıntısı 

olup normalde vajenin 1/3 alt kısmını oluşturur. Fetal testosteron sentezi bozulduğundan Wolff 

kanal sisteminin gelişimi tam değildir ve yetersiz dış genital maskülinizasyonla karakterizedir 

(5,9). 

Dış genital yapı tamamıyla dişi görünümden psödovajinal perineoskrotal hipospadias’a 

kadar değişebilir. Dış genital yapının görünümü patognomik değildir ve fenotipteki heterojenite 

enzim eksikliğinin derecesine bağlı olarak değişir (5). 

5α-redüktaz aktivitesi normaldir ve bununla ilişkili olarak dokulardaki testosteron 

metabolizması da normaldir. Androjen reseptörleri normaldir, hedef dokular etkin bir şekilde 

androjene yanıt verirler. Sonuç olarak bu hastalar fertil değildirler, çünkü spermatogenez 

genellikle yoktur veya bozuktur. Bununla ilişkili olarak testosteron sentezindeki farklı 

enzimatik kusurun tanısı hastalardaki fenotipik yapıya göre değil, biyokimyasal bulgulara göre 

yapılmalıdır (85). 
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(a). Konjenital lipoid adrenal hiperplazi (KLAH)  

P450scc bir mitokondrial enzim olup kolesterolün pregnenolon’a dönüşmesini sağlar ve 

bütün steroid hormonların sentezindeki ilk ve hız sınırlayıcı basamağı oluşturur. Bu dönüşüm 

mitokondriyal zarın iç yüzeyinde gelişir ve 3 farklı kimyasal reaksiyona ihtiyaç duyar. 20α-

hidroksilasyon, 22R- hidroksilasyon, ve kolesterolün 20-22 karbon arasındaki bağların 

koparılmasını içerir. Sitokrom P450 enzimi gösterilene dek bu üç kimyasal reaksiyonun üç 

farklı enzim tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyordu. P450 diğer adıyla P450scc (kolesterol 

yan bağ kesicisi) hem testislerde hem de adrenalde bulunan ve tek gen tarafından kodlanan bir 

enzimdir (CYP11A). Bu gen en azından 20 kb uzunluğunda, 9 ekson içeren ve 15. 

kromozomun uzun kolunda lokalizedir (15q23-q24) (5). 

P450scc aktivitesinin tamamen yokluğunda hem gonadlardan hem de adrenal korteksten 

steroid hormonların salgılanması bozulmaktadır. Brutschy ilk defa bu bozukluğu tanımladı ve 

masif lipoid adrenal hiperplazi olarak adlandırıldı. Bununla beraber Prader ve arkadaşları bu 

hastalığın steroid sentezinde erken bir basamaktaki bozukluktan kaynaklandığını bildirmiş ve 

daha sonrasında bozukluğun olduğu basamağı tarif etmişlerdir. Bununla beraber patolojik 

incelemelerde adrenaller ve testislerde belirgin lipid depolanması izlendiği için bu hastalık 

ayrıca konjenital lipoid adrenal hiperplazi olarak da adlandırılmaktadır. Aynı hastalık deney 

tavşanlarında aminoglutetimid verilmek suretiyle de oluşturulabilir. Aminoglutetmid 20α 

hidroksilasyonu bozan bir bileşiktir (4,5,10). 

Bu çok seyrek rastlanan bir hastalıktır. Japonya’da yüksek bir insidense sahip olup, bu 

sendromlu erkek hastalarda daha az şiddetli formlar görülmekte ve erkek olgularda şüpheli 

genital yapı ile kendini göstermektedir. KLAH otozomal resesif geçiş gösterir. Bu hastalıkla 

doğan bebeklerde semptomlar hayatın ilk birkaç gün veya haftasında ortaya çıkmaktadır (85). 

Semptomları tamamıyla adrenal yetmezlikle kendini gösterir, kusma, ishal, kilo kaybı, 

deride pigmentasyon ve idrarda tuz kaybı görülür. Etkilenmiş 46,XY genetik erkek hastalarda 

ayrıca dişi fenotip ve seksüel infantilizm belirgin bulgular arasında gösterilebilir. Bununla 

beraber etkilenmiş 46,XX genetik dişi hastalar, pübertede normal feminizan bulgular 

göstermekte, daha sonra polikistik overle karşımıza çıkabilmektedir (4,5,34). 

Bu hastaların serumları çok düşük ya da saptanamayacak kadar düşük steroid hormonları 

içerir. ACTH ve plazma renin seviyeleri artmıştır. ACTH ve hCG uyarımı sonrasında steroid 

hormonlar da yükselme görülmez (4,5). 
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Bu hastalıkta bütün dikkatler P450scc üzerinde yoğunlaşmış olup, yapılan çalışmalarda 

CYP11A geninde herhangi bir delesyon veya mutasyon saptanmamıştır. Bununla beraber bu 

hastalarda stAR geninde mutasyonlar gösterilmiştir. StAR proteinini kodlayan gen 8. 

kromozomun kısa kolunda lokalizedir. Şu ana kadar 15 farklı genetik mutasyon gösterilmiştir 

(5). StAR proteini, kolesterolü mitokonriyumun dış yüzeyinden iç membran yüzeyine taşır. 

Steroid hormonların sentezinde birinci basamak hız sınırlayıcı özelliği taşır (4,9,10,34).  

Ayırıcı tanısı özellikle konjenital adrenal hipoplazi varlığında yapılmalıdır. Genetik erkek 

hastalarda erkek psödohermafroditizm eşlik ettiğinden ayırıcı tanısını yapmak kolaydır. Ayrıca 

hem ACTH hem de hCG uyarısına steroid hormon yanıtsızlığı tanıyı doğrular. Dişilerde, 

konjenital adrenal hipoplaziden ayırıcı tanısını yapmak zordur. Ültrasonografi, bilgisayarlı 

tomografi veya magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleriyle adrenallerin lipid yüklü 

görülmesi tanı için yardımcıdır (4,5). 

Lipoid adrenal hiperplazi çok şiddetli seyreden bir hastalıktır. Bildirilmiş 35 vakadan 11’i 

yaşamaktadır. Birçok hasta sütçocukluğu döneminde kaybedilmektedir. Buna karşılık uygun 

glikokortikoid ve mineralokortikoid tedavisiyle uzun yaşam mümkündür. Hasta erkeklerde dişi 

cinsiyetin seçimi uygundur. Bu hastalarda karsinoma in situ riski nedeniyle gonadektomi 

yapılmaktadır. Pübertede östrojen tedavisi verilmelidir (5). 

(b).  3-Hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği (3-HSD)  

Fizyolojik olarak aktif olan C21 ve C19 steroidlerin 3β-5 steroid formundan 3-keto-4 

konfigürasyonuna dönüşümü için bir enzim kompleksine ihtiyaç vardır. Bu enzim kompleksi 

3β-hidroksil grubun oksidasyonunu ve 5-6 karbonlar arasındaki çift bağın 4-5 pozisyonuna 

taşınmasını sağlar (5-4 izomerizasyon) (5,10). Bu aktiviteye sahip enzim endoplazmik 

retikulumda bulunur ve P450 yapısında olmayan bu enzim işlemi sağlar ve NAD’ı kofaktör 

olarak kullanır. Testislerde 3β-HSD’ın temel fonksiyonu 5-androstenidol’u testosterona 

çevirmektir. Yapılan gen çalışmalarında, adrenalde ve testislerde bulunan 3β-HSD enziminin 

aynı gen tarafından kodlandığı ancak farklı kontrol mekanizmalarına sahip olduğu anlaşılmıştır. 

3β-HSD aktivitesinde azalma bütün sınıf steroidlerin azalmasıyla; glikortokoidler, 

mineralokortikoidler ve seks steroidlerinin sentezinde bozulmayla sonuçlanır (5,35,36). 

Bongiovanni tarafından ilk vaka tanımlandığından beri her iki cinsi de içeren bir çok vaka 

tanımlanmıştır ve hastalar arasında farklı klinik heretojenite görülmüştür. Enzimatik blok çok 

şiddetli olduğunda, etkilenen her iki cinsteki hastalarda da sütçocukluğu döneminde hayatı 
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tehdit eden tuz kaybı kendini gösterir. Erkek çocuklar aynı zamanda erkek 

psödohermafroditizm yapısındadır ve testisler kriptorşidik ise 21 hidroksilaz eksikliğine sahip 

dişilere benzerlik gösterirler (35,36). 3β-HSD eksikliği gösteren dişilerde paradoksik olarak 

virilizasyon bulguları gösterilebilir (klitoral büyüme ve değişik derecelerde labioskrotal 

yapışıklık). Bu virilizasyon bulguları, artmış 5 prekürsörlerin, periferideki dokularda özellikle 

karaciğerdeki 3β-HSD enziminin etkisiyle (aktivitesiyle) androjenlere dönüşmesine bağlıdır 

(4,5,36). 

Tuz kaybı ve erkek seks farklılaşmasındaki bozukluk arasında bir bağlantı yoktur. Hafif 

hipospadias ile doğmuş erkek genetik yapıdaki hastalarda tuz kaybı görülmeyebilir, hatta ağır 

hipospadias veya normal dişi fenotipindeki hastalara dahi tuz kaybı eşlik etmeyebilir. Bunun 

tersi olarak ağır tuz kaybı gözlenen hem erkek hem dişi genetik hastalarda normal genital yapı 

gösterilebilir. Son yıllarda 21 hidroksilaz eksikliğinde olduğu gibi geç başlangıçlı veya klasik 

olmayan 3β-HSD eksikliğinin varlığından bahsedilmektedir. Bazı hastalar bu enzim eksikliği 

ve prematüre pübarş ile karşımıza çıkabilir. 3β-HSD eksikliği gösteren erkek çocuklarda 

pübertede jinekomasti görülür (5). Ek olarak -SD eksikliği gösteren hafif dişi olgular 

pübertal veya postpübertal hirsutizm ile kendini gösterebilir (4,10,36).  

Patognomik biyolojik bulgular bütün 5 prekürsörlerin birikimiyle konur. 3β-HSD 

eksikliğinin tanısı erken dönemde idrarda metabolitlerin çalışılmasıyla yapılır. İdrarda DHA iyi 

bir ayırıcı metabolit değildir. Sütçocukluğunda idrarda en fazla atılan metabolit Δ
5
-

pregnenetriol, 16 hidroksipregnenolone, 16 hidroksi DHEA’dur. Pregnanediol değişken 

derecelerde artmıştır, ancak her zaman Δ
5
-pregnenetriol’dan daha az atılır. Sıklıkla plazma 

düzeyleri kullanılır. Plazma pregnenolone, 17α-hidroksi pregnenolone, DHEA, DHEA-S veya 

Δ
5
-androstenediol artmıştır. Plazma kortizol düzeyi hafif düşük veya normaldir, fakat ACTH’a 

yeterli artış izlenemez. Plazma ACTH düzeyi genellikle yüksektir. Plazma aldesteron düzeyi 

hafif düşük veya normaldir. Paradoksik olarak plazma Δ
4
-androstenedione, 17α-

hidroksiprogesteron ve hatta progesteron düzeyleri normalden yüksek olabilir. Daha önceden 

bahsedildiği gibi bu steroid düzeylerinin yüksekliği gonad dışı dokulardaki dönüşümlerden 

kaynaklanmaktadır. Plazma testosteron düzeyi düşüktür ve pübertal olgularda düşük-normal 

sınırlarda olabilir. Sütçocukluğu döneminde hCG uyarısına testosteron yanıtı düşüktür, bu 

pübertal çocuklarda önemli dayanak oluşturur. Bununla beraber hem DHAS ve hem de Δ
5
-

androstenediol düzeyleri çok yüksek saptanır. Bu hastalık için heterozigot vakalar, ACTH’a 

normal hormonal yanıt oluşturur (4,5). 
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Yaşa uygun DHEA-S düzeylerinin yüksekliği, 3β-HSD eksikliği tanısına kesinlik 

kazandırmaz. 17α-hidroksipregnenolone enzimatik bozukluk için iyi bir markerdir. Herhangi 

bir vakada, tanı bazal ve ACTH veya hCG uyarısı sonrasındaki Δ
5
/Δ

4
 steroidlerin oranına göre 

konulur (5). 

Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki izoenzim vardır. Bu iki enzim arasında yalnızca 23 

aminoasitte farklılık vardır. Her iki enzimi kodlayan genler 4 ekson ve 3 intron içerip, 1’inci 

kromozomun kısa kolunda lokalizedir (1p13.1). İki gen yüksek oranda homolog yapı gösterir 

(%93.5 oranında nükleotid yapıları aynıdır) ancak özgün doku dağılımı gösterirler. Tip 2 3β-

HSD enzimi özellikle adrenal ve gonadda bulunurken, tip 1 3β-HSD enzimi yaygın olarak 

nonsterojenik dokuda bulunur. 3β-HSD eksikliği gösteren 31 farklı ailede yapılan çalışmada 31 

mutasyon saptanmıştır (4,5,9,36). 

Tedavisi 21 hidroksilaz enzim eksikliğine çok benzer. Ağır vakalarda glikortikoid ve 

mineralokortikoid tedavisini içerir. Geç başlangıçlı veya normal PRA gösteren hafif vakalarda 

sadece glikortikoid tedavisi verilir. Pübertede seks steroid replasman tedavisi gereksinimi 

olabilir (4,5). 

 17α-Hidroksilaz/17-20 Dezmolaz eksikliği 

Hem kortizolun hem de seks hormonlarının sentezi için 17α-hidroksilasyon önemli bir 

basamak olup, pregnenolone ve progesteron’un 17α-pregnenolone ve 17α-progesteron’a 

dönüşümünü sağlar. 17 hidroksil türevleri daha sonra 17-20 dezmolaz enzimiyle 19 karbonlu 

steroidlere dönüştürülür. İki enzim aktivitesi tek bir sitokrom enzim olan P450 (P450c 17 olarak 

da adlandırılır) tarafından gerçekleştirilir. Bununla beraber P450c 17’nin iki aktivitesi genetik 

olarak ayrılmıştır (17-20 dezmolaz eksikliğinde 17α-hidroksilaz normal olabilir). P450c 17 

ekspresyonu hormonal olarak kontrol edilebilir, gelişimsel özellikte ve dokuya uygun bir yapı 

gösterir (5,37). 

İnsan adrenal korteksinde 17α-hidroksilaz aktivitesi belirginken çok az 17-20 dezmolaz 

aktivitesi mevcuttur. 17-20 dezmolaz aktivitesi prepübertal devrede enzim aktivitesinde artış 

gösterip adrenarşa yol açar, ancak bu olayın hangi mekanizmalarla kontrol edildiği 

bilinmemektedir. Bu iki enzim aktivitesi testislerde yüksek oranda saptanır. Buna karşılık 

olarak overlerde bu iki enzim aktivitesi granulosa hücrelerinde sınırlandırılmıştır (85). 

Klinik görünüm ve hormonsal çalışmalarda, hastalar yalnızca 17α-hidroksilaz, 17-20 
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dezmolaz veya her iki enzim eksikliği ile karşımıza çıkabilir. Bununla beraber genellikle iki 

farklı klinik görünüm ile karşımıza çıkmaktadır (5). 

 (c). 17α-Hidroksilaz eksikliği 

Biglieri tarafından ilk kez bir kız hastada tanımlanmıştır. 4 yıl sonra genetik olarak bir 

erkek hasta tanımlandı. 20 yılın sonunda genetik olarak 65 erkek ve 55 kız vaka daha 

tanımlandı (5,10). 

KAH’ın bu nadir formu, 17α-hidroksilaz eksikliğine bağlı yetersiz kortizol ve seks 

hormonları üretimine neden olmaktadır. Sonuç olarak erkek hastalar erkek 

psödohermafroditizm, dişiler ise seksüel infantilizm gösterir. Her iki sekste hipertansiyon, 

hipokalemik alkaloz ve karbonhidrat intoleransı ortak özellikler olarak sayılabilir. Bir çok 

46,XY hasta dişi olarak karşımıza çıkmakta ve pübertede tanıları konulmaktadır (5,39). 

Nadiren vakalar hipertansiyon veya şüpheli genital yapı varlığında sütçocukluğu veya çocukluk 

döneminde tanı alırlar. Hipertansiyonun başlangıcı ve doğası değişkendir. Hipertansiyona genç 

yaşlara kadar tanı konulmayabilir ve böbrek yetmezliği ile birlikte malign hipertansiyona 

dönüşebilir. Diğer komplikasyonlar arasında seks steroidleri sekresyonlarında azalma, kemik 

yaşında gerilik, osteoporoz ve önokoid yapı sayılabilir (4,5,10,37,40,41,43). 

Kortizol sentezindeki rölatif eksikliğin yansıması olarak ACTH düzeyi yükselir. Plazma 

pregnenelone ve progesteron düzeyleri değişik derecelerde yüksektir. Yüksek oranda üretilen 

DOC ve kortikosteron (normalden 50 kat daha fazla) yaşam için yeterli glikortikoidi sağlar. 

DOC hipertansiyona neden olur. Buna karşın artmış DOC’un yarattığı sodyum yükü ve hacim 

genişlemesi ve baskılanmış PRA nedeniyle aldesteron düzeyi düşüktür. 18 hidroksilaz 

enzimindeki blokaj aldesteron sentezindeki azalmayı açıklamaktadır. Sürpriz olarak bazı 

hastalarda normal veya artmış aldesteron (PRA baskılanmış olmasına rağmen) düzeyi 

bildirilmiştir. Bunun nedeni çok açık değildir. Plazma testosteron düzeyi aşırı derecede 

düşüktür ve hCG uyarısına bozulmuş testosteron yanıtı verir. FSH ve LH düzeyleri agonadik 

hastalarda olduğu gibi yüksektir (5,37,38). 

Tipik bir 17α-hidroksilaz eksikliği vakası, bazal ve uyarılmış durumdaki hormon 

profilleri ile diğer erkek psödohermafroditizm nedenlerinden veya seksüel infantilizmden 

kolayca ayrılır. Bununla birlikte aldesteronun yüksek seyrettiği hipertansif vakaların 

glukokortikoide cevaplı aldesteronizm vakalarından ayırıcı tanısının yapılması gereklidir, 

ancak son verilen örnekte seksüel bozukluk görülmemektedir (5). 
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Klasik 17α-hidroksilaz eksikliği gösteren 3 hastada yapılan DNA hibridizasyon 

çalışmasında P450C 17 geninde büyük delesyon veya yeniden düzenleme gösterilmiştir. CYP 

17 geni 10. kromozomun uzun kolunda lokalizedir (10q24.3) (4). 

Etkilenmiş yenidoğanda erkek çocuklarda cinsiyet seçimi çok önemlidir. Birçok vaka kız 

olarak yetiştirilmektedir. Yeterli tedavi sadece eksik olan glukokortikoidin yerine konulmasıyla 

sağlanır. Glukokortikoidler ACTH yapımını baskılamak suretiyle diğer prekürsorlerin (DOC 

gibi) artışına engel olmakta ve hipertansiyonun düzelmesini sağlamaktadır. Püberte yaşına 

gelmiş hastalarda seks hormon tedavisi gerekebilir (4,5,9). 

 (d). 17-20 Dezmolaz eksikliği 

İlk kez Zachman ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Erkek psödohermafroditli 12 

vakada izole 17-20 Dezmolaz eksikliği gösterilmiştir. Bu hastalarda 17-20 Dezmolaz 

eksikliğiyle birlikte normal 17α-hidroksilaz aktivitesi vardır ve bunun sonucunda 17α-hidroksi 

prekürsörlerde (17α-hidroksiprogesteron ve 17α-hidroksi pregnenelone) yükseklik ve androjen 

üretiminde düşüklük gözlenir. Kortizol düzeyleri normale yakındır. Tamamen dişi dış genital 

yapıdan, ağır hipospadiaslı erkeğe kadar değişik fenotipik yapılar gösterirler. Bu hastalık 

genetik olarak dişilerde de tanımlanmıştır (4,5,9,10).  

Kortizolun üretimi ve metabolizması normaldir. Plazmada C21 prekürsörleri 

(progesteron, 17α-hidroksiprogesteron ve pregnenelone) artarken buna karşıt olarak DHEA ve 

Δ
4
-androstenedione düzeyleri düşük saptanır. Adrenaller ve gonadlardan uyarı sonrasında 

testosteron, Δ
4
-androstenedione ve DHEA sekresyonlarında artış gözlenmemektedir (5,42). 

Etkilenmiş olgular kendini yetersiz virilizasyon ile gösterir. Tanı sistemik hormon 

analizleriyle konulabilir. ACTH ve hCG uyarımı sonrasında C21-C19 steroid düzeyleri 

arasındaki artmış oran tanıya varmamıza yardımcı olur (5,9). 

Dış genital yapının düzeltilmesine yönelik yapılacak cerrahi tedavi ve pubertede seks 

steroid tedavisi dışında başka tedavi ihtiyacı yoktur. Bununla beraber yaşa bağlı 17α-

hidroksilaz aktivitesinde kayıp görülebilir ve bu nedenle aralıklarla değerlendirme yapılmalıdır 

(4). 
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(e). Hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği  

Testosteron sentezinin en son basamağını oluşturan androstenedionun testosterona 

dönüşümünü sağlayan enzim 17 ketosteroid redüktazdır. Bu testosteron sentezinin geri 

dönüşümlü tek basamağıdır. Bu nedenle bu enzime aynı zamanda 17 oksidoredüktaz veya 17β-

hidroksisteroid dehidrogenaz enzimi de denmektedir. Bu enzim androstenedione’u testosterona 

dönüştürdüğü gibi testosteronu tekrar androstenediona dönüştürme özelliği taşır (4,5,9,46). 

17β-HSD eksikliğinde sadece seks steroidlerinde değişiklik görülür ve adrenal fonksiyon 

normal kalır. Bu bozukluk ilk kez Panetti tarafından tanımlanmıştır. İlk hastaya püberte 

döneminde tanı konulmuş ve o günden beri 77 vaka daha tanımlanmıştır (5). 

5 farklı enzim tipi vardır. Tip 1 17β-HSD enzim geni 17. kromozomun uzun kolunda 

lokalizedir ve bu gen sadece östradiol sentezinde rol oynayan 17β-HSD aktivitesine sahiptir. 

Tip II 17β-HSD enzim geni 16. kromozomun uzun kolunda lokalizedir. Karaciğer, ince barsak, 

endometriyum ve plasentada ekspresse olup östradiol ve testosteron sentezinde rol oynar. Tip 

III 17β-HSD (enzim geni 9. kromozomun uzun kolunda lokalizedir), NADPH bağımlı olup, 

testiste ekspresse olur ve östrojen, testosteron sentezinde rol oynar. Tip IV 17β-HSD 

(karaciğer, kalp, prostat ve testiste ekspresse olur) ve tip V 17β-HSD (aldoz redüktaz ailesiyle 

yüksek oranda homoloji gösterir) olmak üzere iki tipi daha tanımlanmıştır (4,5). 

Testislerde biyosentezde rol oynayan enzim, tip III 17β-HSD olup hemen hemen sadece 

testiste ekspresse olur. Overlerde görülmez. 11 ekson içeren 17β-HSD genindeki (9q22) 

mutasyonlar insanlarda hastalığa neden olur (4,5,46,47). 

17β-HSD eksikliği gösteren, genetik olarak erkek hastaların dış genital yapısı dişi 

fenotipindedir. Bununla beraber püberte ile birlikte bu hastalarda aşırı derecede virilizasyon 

gözlenmektedir. Bu hastalığa sahip çocuklara yanlışlıkla tam androjen duyarsızlık sendromu 

(TADS) tanısı konulmaktadır. Fenotip genellikle dişi görünümündedir. Etkilenen erkekler, dişi 

dış genital yapı veya hafif büyük bir klitorise sahiptir. Bununla beraber Wolff kanal sistemi 

gelişmiştir. Normal püberte döneminde bu hastalarda hızlı ve artmış bir virilizasyon görülür. 

Jinekomasti olabilir veya olmayabilir (4,5,9,10,44,45,46,47). 

-HSD eksikliğini klinik olarak ADS’dan ayırt etmek zordur. Ancak hCG uyarısı 

sonrasında serum androstenedion ve testosteron/androstenidion düzeyinin artışı ile ayırıcı tanısı 

yapılabilmektedir (46).  
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Birçok hastanın tanısı pübertede veya erişkin yaşta konmaktadır. Bu hastalarda enzim 

eksikliğinin göstergesi olan Δ
4
-androstenedionun kanda artışıyla hastalık saptanabilir. 

Testosteron düzeyi düşük veya normale yakındır. Yüksek androstenedionun deksametasonla 

baskılanmayıp, testosteron veya östrojenle baskılanması testiküler orijinli olduğunu gösterir. 

LH düzeyi genellikle yüksektir, FSH düzeyi normaldir veya hafif anormallikler gösterir (5). 

Pübertal veya erişkin hastalarda 17β-HSD eksikliğinin tanısını koymak kolaydır. 

Hiperplastik leydig hücrelerinden salınan Δ
4
-androstenedion yüksektir ve Δ

5
-androstenedion/ 

testosteron oranının yüksekliği tanısaldır. Sütçocukluğu ve çocuklarda androjen duyarsızlık 

sendromu (ADS) ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır (4,5). 

17β-HSD eksikliği gözlenen erkek çocuklarda genellikle dişi cinsiyet seçimi uygundur. 

Çoğunlukla tanı pübertede veya püberte sonrasında konulmaktadır. Prepübertal dönemde 

gonadektomi ve daha sonrasında östrojen tedavisi bu hastalar için uygun bir tedavi gibi 

görünmektedir. Ancak bazı otörler pübertede gelişen virilizasyon bulgularını göz önüne alarak 

çocukluk döneminde tanısı konulmuş ve eksojen testosteron tedavisine yanıt (peniste büyüme) 

oluşturan hastalarda erkek cinsiyet seçimini uygun görmektedir (4,5). 

(2). Androjen metabolizması bozuklukları 

 5α-Redüktaz eksikliği 

Bu nadir bozukluk genetik olarak 46,XY karyotipine sahip erkeklerde, yetersiz dış genital 

virilizasyon bulgusunu ve iki testise sahip olguları tanımlar. Bu durum ilk olarak perineoskrotal 

hipospadias olarak tanımlandı. Çünkü bu çocuklarda genellikle aşırı derecede hipoplazik bir 

penis vardı ve üretra perineye açılmaktaydı. Daha sonra bu bozukluğun 5α-redüktaz enzim 

eksikliğine bağlı olduğu ve bu enzimin testosteron’un dihidrotestosteron’a dönüşümünü 

sağlayan anahtar enzim olduğu tespit edildi. 5α-redüktaz metaboliti olan DHT dış genital 

yapının normal maskülinizasyonundan sorumludur. Dış genital yapıdaki reseptörler DHT’na 

çok daha etkili bir şekilde yanıt vermektedir. Eğer ortamda sadece testosteron varsa dış genital 

yapı daha çok dişi yönde gelişecektir. Wolff kanal sistemi normaldir, fakat prostat rudimanter 

bir şekilde kalmıştır. Bu klinik görünümün kritik bir tanısal bulgusu Müller yapıların normal 

olarak gerilemesidir. Bu hastalık otozomal resesif olarak geçmekte ve en iyi Dominik 

Cumhuriyetinde yaşayan ailelerde tanımlanmıştır. Dünyanın bazı bölgelerinde küçük kümeler 

şeklinde görülebilmektedir. Aynı aile içinde farklı fenotipik yapılar (hipospadias, yalnızca 

mikropenis) ile kendini gösterebilir. Bununla birlikte tipik olan vakalarda dış genital yapı dişi 
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yönde, iç genital yapı erkek yönde farklılaşır. Klitoral hipertrofi bulunabilir. Seminal vezikül 

ile birlikte vaz deferens ve epididimis, vaginal poşun değişik bölgelerinde sonlanır. Perineyal 

açıklık ile birlikte ürogenital sinüs vardır. Birçok hasta kız olarak yetiştirilir. Pübertede 

virilizasyon bulguları gösterirler; Fallusun kalınlaşması, testislerin inmesi ve erkek tipi ses 

kalınlaşması gözlenir (jinekomasti olmadan). Bununla beraber yüz ve vücut kılları seyrektir, 

prostat dokusu bulunmaz ve spermatogenez tam değildir. Enzim aktivitesi yaşla birlikte hızlı 

bir şekilde azalabilir, fakat artakalan enzim aktivitesi nedeniyle yaşlı hastalarda bile ölçülebilir 

DHT saptanabilir. Bütün yaşlarda etkilenmiş enzim nedeniyle karaciğerde 5α-redüktaz enzimi 

yetersiz olmakta ve bu da düşük oranda 5α-allottetrahidroksikortizol (THF) ve androsterone 

atılımına yol açmaktadır. Bu tablo bize biyokimyasal analizde yol gösterici olabilmektedir 

(4,5,9,10,53,55). 

Paramezonefrik kanal yapılarının kalıntılarının olmayışı 5α-redüktaz eksikliğini, MGD 

gibi gonadogenez bozukluklarından ayırır. Ancak testosteron biyosentez veya reseptör 

bozukluklarına bağlı diğer androjen direnci şekillerinden ayırmak için ayrıntılı endokrin 

çalışmasının yapılması gerekmektedir. Homozigot postpübertal erkeklerde dolaşan FSH ve LH 

seviyelerinin normal veya hafifçe artmış olduğu görülür. Serum testosteron düzeyi normal veya 

hafifçe artmıştır, fakat dihidrotestosteron düzeyi nispeten düşük kalır. Normal erişkinde T/DHT 

oranı 8 ila 16 arasında iken bu hastalarda oran 35’in üzerine çıkar (4,5,9,48). Şüpheli genital 

yapı ile doğmuş çocuklarda uyarılmış hCG sonrasında normal veya artmış testosteron düzeyi ve 

artmış T/DHT oranı ile tanıya varılabilir. Bununla beraber bu parametreler doğumda normal 

olabilir ve yaşla birlikte bozulabilir. THF/5αTHF oranı süt çocuklarında ayırıcı tanısal değeri 

fazla olmakta, ancak 5αTHF için hassasiyeti ve spesifitesi yüksek metotlara gereksinim 

duyulmaktadır. Genital deri fibroblast kültürlerinde testosterondan azalmış DHT oluşumu tanı 

için yardımcı olabilir (5,50,52). 

Bu enzim eksikliği gösteren 46,XX olguları normal dişi fenotip ve normal püberte 

bulguları gösterir. Ancak azalmış pubik ve aksiler kıllanma görülür. Bu vakalarda menarş 

gecikmiş olsa da fertilite normaldir (9).  

5α-redüktazın iki izoenzimi vardır. Tip 1 primer olarak karaciğer ve genital dışı deride 

bulunur ve geni 5. kromozomun kısa kolunda yerleşmiştir (5p1s, SRD5A1). Tip 2 enzimi ise 

genital deride, prostat dokusunda ve saç follikülünde özellikle bulunur ve geni 2. kromozomun 

kısa kolunda lokalizedir (2 band p23, SRD5A2 olarak adlandırılır). 5α-redüktaz eksikliği olan 

az virilize olmuş erkeklerde tip 2’nin geninde mutasyonlar bulunmuştur. Ancak tip 1 geni 
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normaldir. SRD5A2 geninde nokta mutasyonlardan tüm genin delesyonuna kadar değişik 

bozukluklar bulunmuştur. Ancak fenotipik yapı ile genotip arasında uyum görülmemiştir 

(4,5,48,51,55). 5α-redüktaz eksikliği gösteren erkek psödohermafrodit olguların fenotipik 

özellikleri Sinnecker sınıflamasına göre Tablo 2.6’da görülmektedir (48). 

Tablo 2.6 5α-redüktaz eksikliği (SRD) fenotipik özelliklerinin sınıflandırılması 

 

Tip Fenotip Alt tip Fenotip/fonksiyon 

1 Erkek 
1a Açık olmayan müskülinizasyon azlığı 

1b Bozulmuş spermatogenezis 

2 Ağırlıklı erkek 
2a İzole hipospadias 

2b Mikropenis, ağır hipospadias ve bifid skrotum 

3 Kuşkulu 
3a 

Klitorise benzer mikrofallus, labia majora benzer bifid 

skrotum, perinoskrotal hipospadias 

3b 3a ek olarak kısa ürogenital sinüs, kısa kör vajina 

4 Ağırlıklı dişi 

4a 
Kliteromegali, labial yapışıklık, geniş ağızlı ürogenital sinüs, 

kısa-kör sonlanan vajina 

4b 
Hafif kliteromegali veya kısmı labial yapışıklık, ayrı açıklık 

gösteren üretra ve vajina  

5 Dişi 5 Virilizasyon bulgusu yok 

 

Klasik olarak bu vakalar penis benzeri klitoris, bifid skrotum ve ağır hipospadias ile 

kendini gösterse de, pübertede müsküler yapının gelişimiyle birlikte penis de büyümektedir. Bu 

dönemde beyindeki resöpterlerin androjene cevap verdikleri düşünülerek, çocukların genellikle 

erkek kimliği seçtikleri gözlenmiştir. Erken dönemde saptanmaları halinde, sütçocukları DHT 

ile tedavi edilebilir ve tedaviye cevapları iyidir. Yenidoğan döneminde tanısı konulmuş 

hastalarda penisi büyütmek ve genital yapının cerrahi olarak düzeltilmesini kolaylaştırmak için 

androjen tedavisi verilebilir. Bu hastalarda ileri virilizasyonun pübertede gerçekleşeceği 

beklenilmeli ve fertilite teorik olarak mümkün olmaktadır. Geç tanı konulmuş ve dişi yönde 

yetiştirilmiş olgularda orşiektomi ve pübertede östrojen yerine koyma tedavisi verilmelidir 

(4,5,9,49). 

(3). Androjen reseptör kusurları: Androjen duyarsızlık sendromu (ADS)  

Bu bozukluklar androjen fonksiyonunda son organ direncine bağlı olarak gelişir. 

DHT’nin oluştuğu doku bölgesinde, prostatta, dış genital yapıda etkinliğini gösterir ve erkek 
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yönde gelişimi sağlar. Wolff kanal sisteminin epididimis, vaz deferens ve seminal vezikül’e 

dönüşümü için testosterona ihtiyaç vardır. Hem testosteron hem de DHT etkinliği hücre içi 

androjen reseptörü (AR) aracılığıyla gerçekleşir. Bir kez androjen AR’üne bağlandığında bu 

reseptörler aktive olmakta daha sonra nukleusa geçerek özel DNA bölgesine bağlanmaktadırlar. 

DNA’ya bağlandıktan sonra transkripsiyon olayı başlar ve mRNA üretimi başlar. mRNA 

sitoplazmaya geçerek ribozomlarda protein sentezini gerçekleştirir ve sonuçta androjen 

hormonların etkisi ortaya çıkar. AR’de mutasyonlar steroid reseptör kompleksinde yapısal 

bozukluklara yol açarak, bu yapının DNA’ya bağlanmasını, transkripsiyonunu ve 

translasyonunu bozar (5). Reseptör veya post reseptör bozuklukları değişik androjen 

duyarsızlık sendromlarına yol açar. Bunun sonucunda klinik görünümü geniş bir yelpaze 

izlenir. Tamamıyla dişi görünümden yeterli virilize olmamış infertil erkek görünümüne kadar 

değişebilir. Bütün vakalarda Müller kanal sistemi normal olarak gerilemiştir (Bu tanı için 

önemli bir özelliktir) (4,55,58). Androjen cevapsızlığının klinik sınıflandırılmasında kullanılan 

dış genital yapının görünümüne dayalı derecelendirme sistemi tablo 2.7 ve Ģekil 2.5’de 

görülmektedir. 

Tablo 2.7 Androjen cevapsızlığının klinik sınıflandırılmasında kullanılan dış genital yapının 

görünümüne dayalı derecelendirme sistemi  

Evre 1:  Normal erkek görünümü 

Evre 2: Erkek görünümde, fakat hafif derecede hipospadias var 

Evre 3: Ağır derecede maskülinizasyon defekti var: mikropenis, penoskrotal hipospadias, bifid 

skrotum ve/veya kriptorşidi 

Evre 4: Ağır derecede şüpheli genital yapı-klitorise benzeyen fallus, labioskrotal kıvrım, tek delik 

Evre 5: Posterior labial yapışıklık ve kliteromegali olan kız görünümü 

Evre 6/7: Tam dişi görünümü (erişkinde pubik kıllanma mevcutsa-evre 6, kıllanma yoksa-evre 7. 
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ġekil 2.5: ADS’de klinik sınıflamasında kullanılan dış genital yapının görünümüne dayalı 

derecelendirme sistemi  

 

(a).  Tam androjen duyarsızlık sendromu (TADS)  

 TADS, X’e bağlı geçiş gösterir ve 1\20.000-1\64.000 erkek doğumda bir görülür (9,55). 

Bu sendrom daha önceden Morris sendromu veya testiküler feminizasyon (bu tanımlama 

bırakılmıştır) ile adlandırılmaktaydı. Bütün hastalar 46,XY karyotipine sahiptir (kromatin 

negatif). Testisler, normal testosteron salgılamaktadır ve aynı zamanda Müller yapıların 

gerilemesini sağlayan hormonlar üretilebilmektedir. Fenotipi dişi olan hastalar püberte 

döneminde primer amenore ile başvurmaktadır. Çocukluk döneminde, inguinal herni içerisinde 

ele gelen gonad bulgusuyla karşımıza çıkabilir (5,9,54,55,56). 

İnfantil dönemde ve çocukluk esnasında özellikle ele gelen bir gonadın bildirildiği 

inguinal herniye sahip her kızda komplet androjen duyarsızlığı düşünülmelidir (54). Hernisi 

olan her 50 kızın 1’inde bu bozukluk vardır. Eğer karyotip 46,XY ve USG’de uterus 

görülmüyorsa teşhis hemen daima kesindir ama in vivo androjen reseptörü çalışmalarıyla 

doğrulanmalıdır. Pübertede amonere ile başvuran kız çocukların %10 kadarında ADS’ye 

rastlanır. Pübertede bu hastalar normal bir dişi vücut görünümüne sahiptir ve memeler iyi 

gelişmiştir, ancak klitoris küçüktür ve pubis-aksilla kılları seyrek veya yoktur. Vagina kısa ve 

kör sonlanır. Testisler değişik lokalizasyonda olabilir. Karın içinde, inguinal kanalda veya labia 

majorda olabilir ve spermatogenez yoktur (4,5,10,56,59). 

Testisler, spermatogonyalar haricinde spermatojenik elementlerin olmadığı küçük 

seminifer tübüllerle karakterizedir. Püberteden sonra değişik derecelerde leydig hücre 

hiperplazisi sıklıkla adenomatöz kümeler halinde izlenebilir. Bu hastalarda seminoma başta 
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olmak üzere testisin germ hücreli tümörleri görülebilir. Malign dejenerasyon insidansı %5-20 

arasında değişir ve açıkça hastanın yaşıyla ilgilidir. Klinik olarak belirgin neoplazi 3. dekattan 

önce nadir olarak oluşur ancak prepübertal testis çalışmaları bile sıklıkla karsinoma insi tu 

gösterir (4,5,56). 

Bu hastalarda hipotalamus ve hipofiz, androjenin feedback etkisine dirençlidir. Ancak 

östrojen ile gonadotropin supresyonu normaldir. Püberteden sonra, serum LH konsantrasyonları 

normal erkeklerdekinden yüksektir ve sonuç olarak testosteron, dihidrotestosteron ve östradiol 

seviyeleri yüksektir. Bozulmuş spermatogeneze rağmen, serum FSH düzeyleri çoğunlukla 

normaldir veya sadece hafifçe yüksektir (4,9,10,55). 

Pübertede, normal veya artmış testosteron düzeyi ile yüksek LH düzeyi tipik hormon 

profilidir. Genital deri fibroblast kültürlerinde androjen reseptörüne (AR) bağlanmasına yönelik 

yapılan çalışmalarda, biyokimyasal heterojenite görülmüştür. Üç durum görülebilir. Bazı 

hastalarda androjenin bağlanması tamamıyla görülmez ve reseptör negatif olarak 

tanımlanmaktadır. Bazılarında bağlanma kantitatif olarak az miktarda görülmekte ve reseptör 

pozitif olarak adlandırılmaktadır. En son grup androjen reseptörü bozuk olup steroid ile 

kompleks yapmış reseptörün stabil kalmayarak normal şekilde nukleusa taşınamamasıdır. 

Bunlar kalitatif olarak normal reseptörlere sahip değildirler. Erkek seksüel gelişimi ve değişimi 

androjenin direkt kontrolü altında olmaktadır (5,9,55,91). 

Androjenlerin etkileri, hücre içi yerleşimli androjen reseptörlerinin aracılığıyla 

gerçekleşir. Androjen reseptörleri, ligana bağımlı transkripsiyon faktörleri superfamilyasının 

özelliklerini taşırlar. ADS, X’e bağımlı geçer. AR genindeki bozukluk, 46 XY olgularda hem iç 

hem dış genitalyanın normal gelişimine engel olur. Androjen duyarsızlık sendromunun komplet 

formunda 46 XY karyotipli olgular dişi dış genital yapı, karın içi yerleşimli testisler, uterus-

over yokluğu, kör sonlanan vagina ve jinekomasti ile karakterizedir. Bazı grup hastalarda 

androjenin fonksiyonlarında kısmi bozukluklar görülür. Klinik görünümünde erkek fenotipi 

baskındır ve beraberinde ağır hipospadias ve mikropenis görülür. Bazı olgularda dişi fenotipi 

baskın olup klitoromegali, şüpheli genital yapı ve jinekomasti ile karakterizedir (4,55,56). 

Yapılan ailevi çalışmalarda AR’nün X kromozomu üzerinde olduğuna yıllar önce işaret 

edilmiştir. AR, ilk kez birkaç grup araştırmacı tarafından 1988 yılında klonlandı. AR geni 8 

ekson içerir ve üç fonksiyon domain proteini kodlar. Merkez domain proteini, ekson B ve C 

(veya 2 ve 3) tarafından kodlanarak androjen reseptörünün nukleusta DNA’ya bağlanmasını 

sağlar. AR’nin C terminal domaini ekson D ve H (veya 4 ve 8) tarafından kodlanarak 
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androjenin reseptöre bağlanan kısmını oluşturur. N terminal domaini geniş ekson A tarafından 

kodlanır ve androjenin transkripsiyon regülasyonunu sağlar. AR’nin geni, X kromozomunun 

uzun kolunda (Xq 11-12) lokalizedir (5,57). 

AR’nin moleküler analizi geniş bir çerçeveyle çalışılmıştır. Birçok strateji uygulanmıştır. 

Southern Blothing, PCR ve SSCP gibi yöntemlerle moleküler bozuklukta geniş bir heterojenite 

saptanmıştır. ADS, AR geninin delesyonu veya çeşitli nokta mutasyonları sonucunda kritik 

önem arzeden gen domainlerin yapısını bozarak ortaya çıkar (5). Aynı aile içinde aynı AR 

moleküler bozukluğu olan vakalarda farklı klinik görünüm izlenmiştir.Hormonal durumlarında 

ve AR gen ekspresyonlarında bir farklılık bulunamamıştır.Fenotipik heterojeniteye belki de 

farklı faktörler veya embriyogenezis sırasında değişken androjen düzeyleri ile karşı karşıya 

kalınması neden olabilir (89). 

Tam androjen duyarsızlık sendromu tanılı olgularda dişi cins seçimi uygundur. Testisler 

tümör riski nedeniyle alınmalıdır. Testislerin çocukluk döneminde alınma zamanına yönelik 

pediatrisiler arasında farklı yaklaşımlar vardır. Erken orşiektomi yapılması gecikmiş cerrahiden 

daha fazla psikolojik avantajlar sağlamaktadır. Püberte döneminde östrojen yerine koyma 

tedavisi gereksinimi vardır (4,5,10,59,98). Wisnieswski, TADS olup dişi cinsiyet verilmiş 

olguları uzun dönem takip etmiştir. Vakalar ayrıntılı bir şekilde fizik muayeneler ve çeşitli 

sorularla değerlendirilmiştir. Edinilen sonuçlarda hastaların çoğunun seksüel fonksiyonlarının 

tatminkar ve dişi cinsiyetle uyumlu olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda hastaların 

2\3’ünün alta yatan hastalığın doğası hakkında fikri dahi olmadığı görülmüştür (9). 

(b). Kısmi androjen duyarsızlık sendromu (KADS)  

Bazı hastaların belli bir yüzdesi kısmi androjen kusuru ile kendini göstermekte ve 

yetersiz fetal maskülinizasyonla karakterize olmaktadır. Bunlar arasında geniş bir klinik 

heterojenite vardır. Bazen aynı aile içinde de farklı klinik görünümler gösterir. Yeni doğan 

döneminde en sık karşılaşılan bulgular arasında erkek fenotipinde, perineoskrotal veya penil 

hipospadias ve genitografi ile gösterilebilen kapalı küçük bir vagina, öne eğilimli penis ve 

genellikle gonad içeren bifid skrotum izlenir. Testisler küçük olup spermatogenez duraklamıştır 

ve normal leydig hücreleri görülür. Rapor edilmiş olgulardaki klinik görünüm farklılıkları 

arasında mikro falluslu erkek fenotipi, perineoskrotal hipospadias, kısırlık ile birlikte idiopatik 

jinekomasti ve izole azospermi gösterilmiştir (5,58). Reifeinstein sendromu terimi daha 

öncesinde hafif ADS vakaları için kullanılmaktaydı. Heterojen bir grubu içermektedir ve bu 

hastalarda 5α-redüktaz eksikliği ve kısmi androjen duyarsızlıkları görülmektedir. Diğer tarif 
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edilen varyantlar arasında Lubs sendromu, Rosewater veya Gilbert-Dreyfus sayılabilir. Ancak 

artık bunları ayrı bir sendrom olarak tanımlamamak gerekir. Bütün hastalarda pubik ve aksiller 

kıllar seyrektir ve pübertede tam olmasa da kısmi virilizasyon görülmektedir. Pübertede 

jinekomasti gelişir (4,5). 

Kısmi ADS’de androjen bağlanmasında farklı bozukluklar bildirilmiştir. Kalitatif 

androjen bağlanma bozuklukları kısmi ADS’de görülür. Diğer yandan tam tanımlamasa da 

androjen bağlanması normal bazı olgularda post reseptör bozuklukların olabileceği 

düşünülmektedir. Kısmi ADS’nin moleküler temeli birçok hastada çalışılmıştır. Tek aminoasit 

mutasyonları hem steroid bağlanan hem DNA’ya bağlanan bölgede tespit edilmiştir. ADS’li 

hastalarda en sık görülen bozukluk nokta mutasyonudur (4,58,90). 

Eğer ailevi hikaye varsa tanısı çok kolay olmaktadır. Sporadik vakalarda kısmi ADS 

tanısı koymak zordur ve diğer erkek psödohermafrodit nedenlerinin ayırıcı tanısının yapılması 

zorunludur. Tanısı daha çok hayatın ilk 3 ayında ve pübertede bakılan plazma testosteron ve 

LH düzeylerinin yüksekliği ile konur. Aynı zamanda penisi normal boyutlara ulaştırmak için 

verilen uzun etkili testosterona yanıtın yetersizliği tanı için destekleyicidir. Bu hastalar da 

çoğunlukla dişi cinsel kimliğin seçilmesi uygundur. Bununla beraber cerrahi düzeltilmeye 

uygun bir fallusun varlığında erkek cinsiyet seçilebilir. Bazı otoritelere göre erkek cins seçimi 

ancak İM testosterona yeterli cevap oluşturacak penise sahip olgularda tercih edilmektedir 

(4,5). 

Bazı hastalarda androjen verilmesini takiben SHBG düzeylerinde düşüş görülmeyişi 

kısmi ADS tanısını güçlendirir.Bununla beraber bu test 6.aydan önce hastalara 

uygulanamamakta ve hassasiyeti düşüktür (4).  

Dişi seçilmiş olgularda testisler tanı anında veya pübertede alınmalıdır. Pübertede 

östrojen ve progesteron yerine koyma tedavisi gereklidir. Progesteron, östrojen ile uyarılmış 

meme kanserinden korunmak için gereklidir. Şimdilik aile anamnezinde X’e bağımlı geçiş 

gösteren bir hikaye olmadıkça kısmi ADS tanısı koymak sorun oluşturmaktadır. Eğer uygun ve 

hızlı çalışılabilir laboratuar teknikleri mevcutsa, direkt gen defektinin etkilenen ailede 

taranması tanıda yardımcı olabilir (5). 

d. MĠF eksikliği veya fonksiyon bozukluğu: Persistan Müller kanal sendromu (PMKS)  

 PMKS diğer yönleriyle normal bir erkekte Müller yapıların bulunmasıyla karakterize 
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nadir bir erkek cinsel gelişim bozukluk nedenidir. Bu durum genellikle kriptorşidi veya 

inguinal herni onarımı nedeniyle operasyona alınan erkeklerde saptanır. Bu durum aynı 

zamanda herni uterina inguinalis olarak tanımlanır (60). PMKS’li hastaların yüzde 90’ı kendini 

tek taraflı kriptorşidizm ve karşı tarafta inguinal herni ile kendini gösterir, çok nadiren iki 

taraflı kriptorşide izlenebilir (4,9). Testis ve herni (uterus ve fallop tüplerini içerir) genellikle 

testis ve fallop tüplerinin birbirine sıkıca bağlı olması nedeniyle beraber palpe edilir. Bazen iki 

testis aynı inguinal kanal içerisinde saptanır. Bu durum aynı zamanda transvers testiküler 

ektopi olarak bilinir ve sadece PMKS’de rastlanır (5,61). Nadiren erkek hastalarda yapılan 

laparotomi veya hernigrafi sıasında uterus ve fallop tüplerinin varlığına rastlanır. Bu tür 

hastalarda her iki testis, overlerin bulunduğu yerde yerleşmiş olduğu için herhangi bir inguinal 

herni patolojisine rastlanmaz. Bu hastalarda testis normal olmakla birlikte kriptorşidiktir. 

Testislerin inişteki bozukluğu karın içi yapıların mekanik engeline bağlı gelişir. Vaz deferens 

vardır, aynı zamanda epididimis gelişmiştir. Fertilite normal spermatogenez oluşması 

durumunda gerçekleşebilir. Çocuk sahibi olan vakalar bildirilmiştir. Bu hastalık genellikle 

ailevidir ve otozomal resesif veya X’e bağlı geçiş gösterir (5,9,61). 

Normalde Müller kanal regresyonu MİF etkisiyle 8 ila 10. haftalar arasında gerçekleşir. 

MİF bir glikoprotein dimeri olup immatür testisteki sertoli hücrelerinden salgılanır. MİF, 

erkeklerde püberte döneminde de serumda saptanabilir. MİF bir transforming büyüme faktörü 

superfamilyasındandır. Geni klonlanmış olup 19. kromozomun kısa kolunda lokalizedir 

(19p13.3-p13.2). MİF reseptörü geni 12. kromozomun uzun kolunda lokalizedir (12q13) (5). 

İzole mikro fallus veya hipospadiaslı çocuklarda, MİF düzeyinin düşük saptanması testis 

disfonksiyonu olarak görülebilir. Konjenital anorşi ve kriptorşidinin ayırımında tek defalık MİF 

düzeyi bakılması ayırıcı tanı için yeterlidir (63).  

PMKS diğer yönlerden normal erkek yönünde gelişmiş olgularda Müller yapıların 

gerilemesindeki defektten kaynaklanır ve bu bozukluk genetik geçiş gösterir. Bu fenotip, MİF 

sentezinde rol oynayan gendeki veya MİF reseptörünü kodlayan genlerdeki bozukluktan 

kaynaklanır. Bu iki form PMKS tip1 ve tip 2 olarak adlandırılır. Tip 1 MİF yapımında 

bozukluğa bağlı MİF düzeyi düşük iken tip 2’de reseptör bozukluğuna yüksek MİF düzeyi eşlik 

eder. İki bozukluk otozomal resesif geçiş gösterir (4,5,60,61,62). 

Tedavide yaklaşım orşiopeksi ve histerektomidir. Bununla beraber spermatik kordunun 

serbest kısmı çok kısadır, bundan dolayı uterus duvarına gömülmüş vaz deferense zarar 

vermemek için servikse dokunmadan parsiyel histerektomi yapılması önerilir. Son 
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zamanlardaki yaklaşım orşiopeksi yapılıp uterus ve fallop yapılarının çıkartılmamasıdır. 

Geçmişti bu hastaların testislerinin tümör oluşumuna yatkın olmadığına inanılırdı. Ancak 

PMKS’li hastalardan 9’unda testiküler kanser rapor edilmiştir. Bununla beraber testiküler 

kanserin bu hastalardaki artmış bir riske mi yoksa kriptorşidizme mi bağlı olduğunun cevabı 

net değildir. Bundan dolayı ele gelmeyen testiküler yapıya sahip hastalarda orşiektomi 

yapılması önerilmektedir. Diğer yandan eğer testis skrotal bölgede ise biyopsi yapılması 

gerekmemektedir. Palpe edilemeyen tümör USG ile saptanabilir (5,9,60). 

e. Eksojen seks steroidlerine bağlı virilizasyon bozuklukları 

Plasental östrojenlere ve progesterona maruz kalınması fetüste cinsel farklılaşmayı 

etkilemez. Deney hayvanlarında elde edilen veriler ve bazı epidemiyolojik veriler, annenin 

sentetik seks steroidi almasının fetüste hipospadias veya daha şiddetli şüpheli genital yapıya yol 

açabileceği olasılığını ortaya koymuştur. Testosteronun 19 nor ve 17α etinil türevleri gibi 

progestasyonel bileşiklerine yüksek dozda prenatal maruz kalması değişik derecelerde yetersiz 

maskülinizasyona neden olabileceği fare ve tavşanlarda gösterilmiştir. Progesteron ve sentetik 

progesteron norethindionun genital deri fibroblastlarında doza bağlı 5α-redüktaz inhibisyonu 

yaptığı gösterilmiştir. Ancak bunun oluşması için gerekli konsantrasyonlar bu mekanizmanın 

herhangi bir teratojenik etkiyi açıklayabileceğini düşündürmemektedir. Nitekim insan genital 

gelişimi üzerine progestasyonel ajanların etkilerini inceleyen son bir meta analiz çalışması 

herhangi bir etki olduğunu göstermemiştir (4). 

Erken gebelik döneminde yüksek dozda dietilstilbesterol alan anneden doğan bir erkek 

psödohermafroditizm vakası bildirilmiştir. Aynı şekilde buna maruz kalan erkek çocuklarda 

yapılan iki çalışmada, hipospadias insidansı artmazken, meatal stenoz, epididim kisti, testiküler 

hipoplazi ve kriptorşidi gibi genital anomaliler artmış olarak bulunmuştur (5). Östrojenlerin 

steriodogenik enzim 3β-HSD’nin potent bir inhibitörü olduğu bilinmektedir. Ancak ekzojen 

östrojenlerin, bazen plasenta tarafından üretilen yüksek seviyelerle kombine olsalar dahi fetal 

testosteron biyosentezini önemli derecede inhibe ettiğine dair bir kanıt bulunamamıştır (4). 

Kriptorşidi ve hipospadiasın son 20-30 yılda arttığına dair bazı veriler vardır. Östrojenik 

veya antiandrojenik çevresel atıklarla karşı karşıya kalınmasının buna yol açtığı iddia edilmişse 

de şu ana kadar tatmin edici bir kanıt bulunamamıştır (4). 
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f. Etiyolojisi bilinmeyen erkek psödohermafroditizm: Multiple malformasyon 

sendromları 

Genetik yapısı erkek olan olguda şüpheli genital yapının varlığı, doktoru hemen tedavi 

gerektiren eşlik eden somatik anomaliler açısından uyarabilir. Böyle durumlardan bazıları 

şunlardır. Hipospadias ile birlikte zeka geriliğinin, kısa boy ve iskelet bozukluklarının varlığı 

Smith-Lemli-Opits sendromunu; şüpheli genital yapı, kardiyomyopati ve zeka geriliğinin eşlik 

ettiği Najjar sendromu; dişi dış ve iç genital yapıya, mikrognati, fasial asimetri, yarık damak ve 

kardiyak defektlerin eşlik ettiği genito-palato-kardiyak (Gardner-Silango-Mathel) sendromu 

örnek olarak sayılabilir. Bu hastalıklarda muhtemelen gonad gelişiminde rol alan otozomal bir 

bozukluk söz konusudur. 46,XY bireylerde genetik cinsiyet ve genital yapı arasındaki farkdan 

dolayı daha kolay anlaşılabilir (4,5). 

3. DĠġĠ PSÖDOHERMAFRODĠTĠZM  

Dişi fetüsün yüksek seviyelerdeki dolaşan androjenlere maruz kalması over ve uterus 

gelişimini etkilemez ancak dış genital yapıda virilizasyona neden olarak dişi cinsel gelişim 

bozukluğuna yol açar. Doğumda var olan kuşkulu genital yapının derecesi (Tablo 2.8 ve ġekil  

2.6’da Prader sınıflamasına göre evrelenebilir) temel olarak androjene maruz kalmanın 

zamanına bağlıdır (84). Gestasyonun 12. haftasından sonraki geç maruz kalmalar sadece 

klitoral hipertrofiye neden olur. Fakat 4-12. haftalar arasındaki maruz kalması değişik 

derecelerde labioskrotal birleşmeye neden olur. Ürogenital sinüs sıklıkla perineye açılsa da 

bazen fallusun ucuna erişebilir. Serum androjenlerinin kaynağı en sık adrenal kortekstir ve 

doğuştan kortizol sentezinde bozukluk vardır. Ancak bazen androjen kaynağı maternal olabilir. 

Ayrıca dişi dış genital yapısını etkileyen birkaç nonendokrin malformasyon sendromu benzer 

klinik tablo yapabilir (4,97). Şüpheli genital yapı gösteren hastaların yaklaşık yarısını 46,XX 

CGB vakaları oluşturur. 46,XX CGB’nin en sık nedenini virilizan KAH’lar oluşturur (Tablo 

2.9) (4,5,65,66). 
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Tablo 2.8 Dişi psödohermafroditizmde Prader evrelemesi 

 

Prader 1: Kliteromegali 

Prader 2: Kliteromegali ve parsiyel labioskrotal yapışıklık 

Prader 3: Kliteromegali,labioskrotal yapışıklık ve tek delik 

Prader 4: Büyük fallus ve tabanında ufak ürogenital sinüs 

Prader 5: Erkekğe benzer görünüm, üretra ağzı fallus ucunda 

 

     

ġekil 2.6 Dişi psödohermafroditizmde dış genital yapı evrelemesi (Prader, 1-V) 

 

a. Fetal kaynaklı 

(1). Konjenital adrenal hiperplazi (KAH)  

KAH, kortizol sentezinde gerekli olan enzimlerden birisinin, otozomal resesif kalıtımla 

geçen eksikliğine bağlı, adrenal steroidogenezde bozukluğa yol açan bir grup kalıtımsal 

hastalıktır (67,68,69,70). 

Konjenital adrenal hiperplazinin virilizan sendromlarında genelde adrenal kortizol 

salgılama kapasiteleri azalmıştır (bazı şekillerinde aldosteron da azalmıştır). Fetal yaşamda 
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plasentanın kortizolu hızlı temizlemesiyle daha da şiddetlenen bu kortizol eksikliği ACTH’ın 

kompensatuvar olarak aşırı artışına, adrenokortikal hiperplaziye ve enzimatik bloğun 

gerisindeki steroidlerin aşırı sentezine yol açar (ġekil 2.7) (4,6,9). 

 

Tablo 2.9 Yenidoğanda kuşkulu genital yapıya neden olan KAH formları 

 

KAH tipi 
StAR 

proteini 

3 -HSD 

eksikliği 

17hidroksilaz 

eksikliği 

11hidroksilaz 

eksikliği 

21-hidroksilaz 

eksikliği (TK) 

KuĢkulu 

genital yapı 
Erkek Erkek Erkek Kız Kız 

Tuz kaybı var var Hipertansiyon Hipertansiyon var 

Enzim P-450cc 3-HSD  P-450c17 P-450c11 P-450c21 

Yükselen  

steroidler 
Hiçbiri 

DHEA 17-

OH preg. 

DOC 

Kortikosteron 

DOC 

11-Deoksikortizol 

17-OHP 

Androstenedion 

Azalan  

steroidler 
Hepsi 

Aldosteron 

Testosteron 

Kortizol 

Kortizol 

Testosteron 
Kortizol 

Kortizol 

Aldosteron 

Gen tipi StAR HSD3B2 CYP17 CYP11B1 CYP21 

Kromozomu 8p.11.2 1p13.1 10q24.3 8q24.3 6p21.3 

 

17-hidroksiprogesteron ve benzeri steroidler testosterona dönüştürülerek virilizasyona 

neden olur. Doğumdan sonra su ve tuz metabolizması üzerindeki etkisi spesifik enzim 

bozukluklarına bağlıdır. Böylece 11-β hidroksilaz eksikliğinde 11-deoksikortikosteron gibi 

mineralokortikoid aktivitesi olan steroidlerin aşırı sekresyonu vardır. Ancak 21 hidroksilaz 

eksikliğinde baskın artan steroidlerden olan 17-hidroksiprogesteron ve progesteronun, renal 

tübüler aldosteron reseptörleriyle yarışma yetenekleri nedeniyle anti- mineralokortikoid etkisi 

vardır (4). 

KAH sendromları 46,XX CGB en sık sebebidir ve kuşkulu genital yapısı olan tüm 

yenidoğanların %50’sinden sorumludur (4,5,65,66). Her bir hastalığı in vivo belirlenen steroid 

salgılama paternine göre, genetik olarak farklı ve homojen bir antite olarak görmek alışkanlık 

olmuşsa da son veriler belirgin bir fenotipik ve genotipik varyasyonun olduğunu göstermiştir. 

KAH’lı herhangi bir hastada klinik anormalliklerin şiddetini ve başlama yaşını belirleyen 

değişkenleri incelemek faydalı olabilir. Bu hem adrenal steroid sekresyonunu etkileyen hem de 

hedef hücre cevaplarını düzenleyen faktörleri içerir. Açıkça primer değişken altta yatan genetik 
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bozukluktur. Bu genin transkripsiyon yapmasını engelleyen büyük bir delesyon olabilir. Ancak 

çoğu vakada substrat veya kofaktör afinitesi, hücre başına maksimum aktivite veya intrasellüler 

inhibitörlere duyarlılık konularında defekti olan değişik oranlarda gen ürünü yapılır. 

Steroidogenik enzim aktiviteleri de; ACTH ve anjiotensin gibi hormonlar, potasyum gibi 

elektrolitler ve dolaşan hücre içi steroidlerin yönlendirici etkileri tarafından düzenlenir (4). 

 

 

ġekil 2.7 Glukokortikoid, mineralokortikoid ve seks steroidlerinin sentez şeması 

 

Steroidler adrenal korteksten önemli oranda gradient gösterdiği için ve bu adrenal içi 

konsantrasyonlar yaş ve adrenal büyümeyle değiştiği için, bunlar gelişimin farklı safhalarında 

hem normal hem de KAH hastalarında mineralokortikoid, glikokortikoid ve androjenin nispi 

sekresyonlarını etkileyebilir. ACTH ve çeşitli mitojenik peptidler adrenal steroidogenik 

dokunun kütlesini düzenlemek için etkileşirler. Tüm bu değişkenlerin etkileşimi kortizol, 

aldesteron ve diğer çeşitli steroidlerin günlük sekresyonunu belirlerler. Bazıları metabolik 

olarak aktifken, diğerleri aktif steroidlere periferik dönüşüm için hazır bulunurlar. Son olarak 

salgılanan kortizol ve aldesteronun biyolojik etkisi plazma proteinlerine veya hedef hücre 

reseptörlerine kompetitif olarak bağlanan steroidlerin varlığından dolayı değişebilir. Bu 
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değişkenler muhtemelen KAH’taki fenotipik farklılıkları açıklamaya yeter (4). 

Çeşitli büyüme faktörlerinin adrenal büyümeye dolaysıyla adrenal hiperplaziye yol açtığı 

düşünülmektedir. İki büyüme faktörü olan IGF II ve temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF) 

son zamanlarda insan fetal adrenal dokusunda gösterilmiş ve bu faktörlerin ACTH etkisinde 

ekspresyonun artığı gözlenmiştir. Kısacası KAH’ta artan ACTH düzeylerinin, IGF II ve b FGF 

düzeylerini artırdığı ve bezin hiperplazisine neden olduğu tahmin edilmektedir (10).  

Adrenal 21-hidroksilaz, 11-β hidroksilaz veya 3β HSD’nin eksiklikleri genetik bir dişinin 

prenatal virilizasyonuna neden olur. StAR ve 17α-hidroksilaz gibi defektler de kortizol 

sentezinde bozukluk yaratır, ancak dişinin virilizasyonuna neden olmazlar. Tüm KAH 

varyantları otozomal resesif geçiş göstermektedir (4).  

(a). 21-hidroksilaz eksikliği 

KAH hastalarının %90’dan fazlasını 21-hidroksilaz eksikliği oluşturur (4,10,67,68,69). 

En azından iki klinik tipi tanımlanmıştır. Çeşitli derecelerde bariz mineralokortikoid ve 

glikokortikoid yetersizliğiyle birlikte prenatal ve devam eden postnatal virilizasyona neden olan 

klasik şekil ve ikinci veya üçüncü dekatta hirsutizm, virilizm ve infertilite ile kendini gösteren 

zayıf, non-klasik veya geç başlangıçlı şekli olan diğer tipidir (ġekil 2.8). Tarama ile tespit 

edilen homozigot klasik 21-hidroksilaz eksikliğinin genel insidansı 14000 canlı doğumda 1 

iken, taşıyıcı sıklığı 61’de 1’dir. Ancak Alaska Yupik’lerinde olduğu gibi bir genetik 

izolasyonda insidans 400 canlı doğumda 1’e kadar çıkabilir (4,69,70). 

Adrenal düz endoplazmik retikulumda yerleşen 21-hidroksilaz kompleksi, kofaktör 

olarak NADPH’yi, atmosferik oksijeni, 1 intermedier flavoproteini ve yaklaşık 48000 daltonluk 

terminal substrat spesifik stokrom P450’yi kullanır. Bu tek enzim kompleksi hem 17-

hidroksiprogesteronun hem de progesteronun 21 hidroksilasyonunu katalize eder (şekil-1) ilki 

tercih edilen substrattır. Adrenal dışı 21 hidroksilasyon aynı enzim ile ilgili görünmemektedir 

ve KAH’ta bozulmamıştır (4,70)  
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ġekil 2.8 21-Hidroksilaz eksikliğinin klinik görünümü 

CYP 21 ve CYP21P denilen iki 21 hidroksilaz geni 6. kromozomun kısa kolu üzerinde 

HLA-B ve HLA-DR lokusları arasında ve komplemanın 4. komponentinin (C4A ve C4B) iki 

genine komşu yerleşmiştir. İki CYP geni oldukça homologdur (%96-98) ancak sadece CYP21 

aktif bir enzimi kodlar. 21-hidroksilaz eksikliği olan hastaların %90-95’inde CYP21’i 

CYP21P’ye çeviren mutasyonlar sorumludur. Bu mutasyonlara ya mutasyon esnasında eşit 

olmayan geçişlerin yol açtığı delesyonlar ya da mitoz esnasındaki nonresiprokal baz 

değişiminden gelişen gen konversiyonları (dönüşümleri) neden olmaktadır. Vakaların yaklaşık 

%20’sinde CYP21P’nin 3’ucunu, tüm CYP’yi ve CYP21’nin 5’ucundaki birkaç eksonu 

kuşatan, çok güzel eklenmiş CYP21P/CYP21 kimeri oluşturan geniş bir DNA delesyonu 

vardır. Birkaç çalışma genotip ile ekspresse edilen enzim aktivitesi ve klinik fenotip arasında 

bir tutarlılık olduğunu göstermiştir. Yaklaşık 10 mutasyon vakaların %90-95’ini oluşturduğu 

için, allel spesifik polimeraz zincir reaksiyonunun güçlendirilmesiyle genel mutasyonların hızlı 

taranmasına izin verir (4,67,69). 

Histokompatibilite ve kompleman lokuslarıyla yakın bağlantısı, belirli bir 21-hidroksilaz 

geninin kalıtımını hızlı takip etmede genişletilmiş HLA ve kompleman haplotiplemesinin 

kullanımına izin verir. Bazal ve ACTH ile uyarılmış 17-hidroksiprogesteronun dikkatli 

analiziyle kombine edilen HLA testi, klasik veya geç başlangıçlı 21-hidroksilaz eksikliği için 

homozigot olan kişileri, her iki geni taşıyan genetik bileşikleri veya heterozigot taşıyıcıları 
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kesin olarak belirleyebilir (4).α 

Homozigot klasik 21-hidroksilaz eksikliğinin önemli klinik özellikleri, virilizasyon ve tuz 

kaybıdır. Kortizol sentezinin primer bozukluğu ACTH’ın hipofizer salgısında artışa neden olur. 

Bu da sonrasında hem 17-hidroksiprogesteron (17OHPG) hem de progesteronun fazla 

üretimine yol açar. 17-hidroksiprogesteronun yan zincirinin parçalanması androstenediona 

dönüşür, bu da sonrasında periferik dokularda aktif androjen olan testosterona dönüşür veya 

adrenalde dönüşüm için hazır bekler. Tedavi edilmeyen hastalarda plazma ACTH orta derecede 

yüksektir. 17-hidroksiprogesteron, progesteron, androstenidion, testosteron, 21-deoksikortizol 

ve pregnenolone sülfat seviyeleri belirgin artmıştır. DHEA ve DHEA-S daha az olarak 

artmıştır. Bazal serum kortizol seviyeleri normal olsa bile, stres veya ACTH testinde, 17-

hidroksiprogesteron’daki bariz artışa rağmen kortizol düzeyinde sadece künt bir yükselme 

görülür. Bu anormal artmış steroidlerin metabolizması, 17-ketosteroidlerin ve pregnanetriol’un 

idrardaki atılımında artışa yol açar (4,10,70)  

Adrenal androjenlere prenatal maruz kalmasının derecesi, erkek cinsel farklılaşmasında 

hiçbir etkisi yoktur. Etkilenen erkeklerin genital yapısı doğumda normal görünür, ancak devam 

eden androjen maruziyeti 2-3 yaş civarında hızlı büyüme ve iskelet olgunlaşması ile testis 

büyümesi eşlik etmeksizin sekonder seks özelliklerinin erken görülmesiyle ortaya çıkar 

(Pübertal prekoks) (4,70). 

Klasik 21-hidroksilaz eksikliği için homozigot olan genetik dişilerin doğumda şüpheli 

genital yapısı mevcuttur. Dikkatli fizik muayenede palpe edilen testisler olmadan, klitoromegali 

ve labioskrotal birleşme ile genelde perineye bazen de fallusa açılan tek bir ürogenital sinüs 

olduğu görülür. Eğer adrenal androjenlerin üretimini baskılamak için uygun tedavi 

başlanmazsa, bu virilizasyon çocuklukta da devam eder ve sonuçta aşırı klitoromegali, hızlı 

büyüme ve pubik kıllanma, akne ve kaslı vücut görünümüne yol açar. Büyüme hızlanmış olsa 

bile erken epifizyel kapanma 10 yaş civarında gerçekleştiği için büyümenin durmasına yol açar 

ve erişkin boy belirgin kısadır. Püberteden sonra androjenlere maruz kalması, anovulatuvar 

infertiliteye ve amenoreye neden olur (4,5,10,70,71). 

21-hidroksilaz eksikliğinin geç başlangıçlı veya attenuated (zayıflatılmış) şekli, geç 

çocukluk veya adolesan periyoda kadar klinik olarak görülür bir hastalık oluşturmayan düşük 

seviyeli androjen maruz kalması ile karakterizedir. Etkilenen erkekler prematür adrenarş ile 

kendini göstermedikçe tespit edilemezler. Hastalıktan; bir erkek çocukta prematür adrenarş 

görülmesiyle veya genç bir kadında hafif klitoromegali, hirsutizm, anovulatuar infertilite tespit 
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edilmesiyle şüphelenilir. Bu hastalarda 17-hidroksiprogesteron ve testosteronun bazal serum 

konsantrasyonlarının orta derecede arttığı ve ACTH uyarısına 17-hidroksiprogesteron 

cevabının aşırı olduğu görülür (4,5,10,67,70,71). 

Plazma renin aktivitesinin veya konsantrasyonunun artışıyla ortaya çıkan sodyum 

eksikliğinin biyokimyasal bulguları hemen hemen tedavi edilmeyen tüm homozigot klasik 21-

hidroksilaz eksikliği olan hastalarda gözlenebilir. Ancak klinik önemi olan tuz kaybı bu 

hastaların sadece 2/3’ünde vardır ve genellikle teşhisten önce erken infantil dönemde gözlenir. 

Etkilenen bir yenidoğanda tuz kaybına bağlı krizin ilk belirtisi hiperkalemi ve plazma renin 

aktivitesinin artan seviyeleridir ve genellikle 1 haftalık iken tespit edilebilir. Eğer 

mineralokortikoid tedavisi başlanmazsa, ilerleyici kilo kaybı, kusma, asidoz, hipoglisemi ve 

hiponatremik dehidratasyon ortaya çıkar ve 3-4. haftalarda periferik vasküler kollapsa yol açar. 

Klinik tablo hipertrofik pilor stenozuna benzer. Ancak KAH’ta osmotik diürez nedeniyle idrar 

hacmi belirgin dehidratasyona rağmen korunur. Dehidrate bir erkek (veya virilize dişi) 

sütçocuğunda hiponatremi ve hiperkaleminin bulunması hemen 17-hidroksiprogesteron serum 

seviyeleri dahil adrenal fonksiyonlarının araştırılmasını gerektirir. Yenidoğanın tuz kaybı 

kriterlerinin ayırıcı tanısında diğer KAH tipleri, pilor stenozu, konjenital adrenal hipoplazi ve 

interstisyel nefrit yer alır (4,67,70). 

KAH tanısında hormon düzeyi, elektrolitlerin bakılması dışında adrenal 

ültrasonografisinin kullanılması da tanı konulmasında yardımcı bir tetkiktir. Adrenal 

ültrasonografisinde, KAH tanısında sensitivitesi %92, spesifitesi %100’dür. Adrenallerin 

büyümesi, lobulasyonu ve ekojenitesinde değişiklik KAH’ta değişmez bulgulardır (72). 

21-hidroksilaz eksikliğinin genetik olarak kesinlikle heterojen olmasına rağmen, 

yenidoğanın tuz kaybı krizlerinin varlığı veya yokluğunun genetik olarak farklı iki bozukluğu 

(tuz kaybettiren tip ve basit virilizan tip) tanımladığını kabul etmek muhtemelen basit bir 

yaklaşım olacaktır. Sonraki yaşamda tuz kaybedenlerin çoğu sodyum kısıtlamasına kalıcı 

intolerans gösterirken, bazıları sodyumu iyi bir şekilde koruyacak yetenek geliştirirler. Benzer 

olarak aynı CYP21 mutasyonu olan kardeşler arasında klinik olarak önemli olan tuz kayıpları 

dikkate alındığında açık bir uyumsuzluk gözlenebilir (4). 

Sodyum yokluğunda aldesteron salgılama kapasitesi de önemli bir kriterdir. 21-

hidroksilaz eksikliği olan tüm hastalarda aldesteron sentez bozukluğu ve hipovolemi bulguları 

görülmesine rağmen, klinik olarak belirgin tuz kaybı olanlarda plazma renin aktivitelerine göre; 

plazma aldesteron seviyeleri ve aldesteron salgılama hızları azalmıştır ve sodyum kısıtlamasına 
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cevap düşmüştür. Tuz kaybetmeyenlerdeki aldesteron seviyeleri tipik olarak normalin 

üzerindedir ve sodyum kısıtlamasıyla daha da artar. Ancak bu ayrım kesin değildir, çünkü 

klinik tuz kaybı, yüksek aldesteron seviyeleri olan infantlarda da bildirilmiştir. Aldesteron 

salgılama kapasitesindeki bu değişkenlik 21 hidroksilasyondaki bozukluğun düzeyini yansıtır. 

Aldesteron salgılama kapasitesi zona glomerulozanın total kitlesinden de etkilenir ancak bu 

konu henüz endokrin ve genetik belirteçlerle doğrulanmamıştır. Tuz kaybeden yenidoğanların 

zona glomerulozasında bir eksiklik var gibi görünmektedir. Ancak 21-hidroksilaz eksikliği olan 

büyük çocuklarda zona glomeruloza çoğunlukla hiperplaziktir (4). 

İkinci değişken 17-hidroksiprogesteron ve progesteron gibi steroidlerin dolaşımdaki 

yüksek seviyelerinin etkisidir. Bu steroidler aldesteronun renal tübüler reseptörlerine bağlanır 

ve mineralokortikoidlerin kompetitif inhibitörü olarak hareket ederler. Eğer hasta aldesteron 

sekresyonunu artırarak kompanse edemezse bu fenomen tuz kaybını oldukça fazlalaştırır. Ek 

olarak bu steroidlerin yüksek adrenal içi konsantrasyonları, 21 hidroksilaz enziminin 

fonksiyonunun kompetitif inhibitörü olarak hareket edebilir ve defekti artırabilir. 

Üçüncü değişken sıvı-elektrolit dengesinin çeşitli nonendokrin yönlerini içerir. Örneğin 

vücut kompartımanlarındaki sıvı hacmi, renal fonksiyon, diyetle su ve tuz alımı, araya giren 

enfeksiyonlar sütçocuklarını hayatı tehdit eden tuz kaybına sokabilir. Yaşla birlikte azalan, 

normalde yüksek olan aldesteron seviyelerinin yansıttığı gibi yenidoğan nispeten 

mineralokortikoide dirençlidir. Homozigot klasik 21-hidroksilaz eksikliğinin tuz kaybeden ve 

basit virilizan şekilleri arasında ayrım yapılmasının tedavi üzerinde az bir etkisi vardır, çünkü 

plazma renin aktivitesinin normalleşmesini sağlamak için tüm hastalara yeterli miktarda 

mineralokortikoid verilmesi alışkanlık olmuştur (4). 

Klasik 21-hidroksilaz eksikliğinin teşhisi şu üç klinik durumda göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

1. Kuşkulu genital yapı gösteren bir yenidoğan (bilateral kriptorşidizm ve hipospadiası 

olan belirgin erkekler dahil)  

2. Dehidratasyonu, hiponatremisi ve hiperkalemisi olan sütçocuğu. 

3. Erken virilizasyonu olan bir çocuk.  

Karyotip analizi için ve plazma renin aktivitesinin belirlenmesi için örnekler alınırken 

serum 17-hidroksiprogesteron düzeyine de bakılarak araştırmalara hemen başlanır. Umblikal 

kord serum 17-hidroksiprogesteron değerleri normal sütçocuklarından daha yüksektir, ancak 48 
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saatte 200ng/dl’nin altına düşer. İlk haftada hasta ve prematüre infantlarda 100ng/dl’nin 

üzerindeki değerler görülebilir. Klasik 21-hidroksilaz eksikliğinde serum 17-

hidroksiprogesteron seviyeleri normali çok üzerindedir (3000-10000ng/dl) ve yaşla beraber 

artar. Benzer artışlar androstenedion, testosteron, progesteron, 21-deoksikortizol ve 

pregnenolone sülfat seviyelerinde de gözlenebilir. Serum 17-hidroksiprogesteron düzeyinde 

orta derecedeki artışlar 11-β hidroksilaz eksikliğin de gözlenir, ancak bu bozuklukta 11- 

deoksikortizol’un serum seviyeleri de artar. Daha önce üriner 17 ketosteroidlerin ve 

pregnanetriol ölçümü, 21-hidroksilaz eksikliğinin teşhisinde kullanılırdı ancak yenidoğan 

steroid metabolizmasındaki farklı davranışlar ve idrar toplanmasındaki sorunlar 

değerlendirmede ciddi sapmalar yapabilir. Yaşamın ilk günlerinde plazma renin aktivitesi 

normaldir, ancak 5.gün civarında 21-hidroksilaz eksikliği olan tüm yenidoğanlarda yükselen 

değerler gösterirler. Bu durumun, tuz kaybettirici bir krizi başlatılıp başlatmayacağını 

beklemenin değeri yoktur ve artık bu zamanda mineralokortikoid tedavisi başlatmak alışkanlık 

olmuştur (4,70). 

21-hidroksilaz eksikliğine, amniositlerin veya koryonik villus dokusunun HLA 

tiplemesiyle, mutant CYP21 için yapılan DNA analiziyle veya 17-hidroksiprogesteron’un 

amniotik sıvıdaki konsantrasyonlarının ölçümüyle prenatal olarak tanı konulabilir. Bununla 

birlikte bu yöntemlerle teşhis konulması etkilenen dişilerin virilizasyonunu önlemek için 

zamanında yapılacak antenatal tedaviye izin vermez. Fetal yaşamın 4-5. haftalarında veya 

gebelik teşhis edilir edilmez tedaviye başlamak şartıyla anneye nispeten yüksek dozda 

deksametazon (0.5 mgr 3 kez/gün) verilerek cinsel farklılaşma periyodunda fetal adrenal 

korteks etkili bir şekilde baskılanabilir. Bu tedavi daha sonra amniosentez veya koryonik villus 

biyopsisiyle etkilenmiş bir 46,XX fetüs teşhisi konuluncaya kadar devam ettirilir. Böyle bir 

durumda tedavi doğuma kadar sürer. Ancak eğer fetus etkilenmemişse veya erkekse (8 

gebeliğin 7’si) tedaviye son verilir. Deksametazon tedavisine yeterince erken başlanması 

şartıyla etkilenen dişiler doğumda normal genital yapıya sahip olacaktır veya en azından önemli 

derecede daha az virilize olacaklardır. Maternal komplikasyonlar arasında aşırı kilo alınması, 

Cushingoid özellikler ve hipertansiyon vardır. Yenidoğanlarda hiçbir teratojenik veya diğer yan 

etkiler bu tedavide görülmemiştir, ancak uzun dönem fizyolojik ve psikolojik etkiler; henüz 

bilinmemektedir. Bundan dolayı prenatal tedavinin halen deneysel olduğu göz önünde 

bulundurulmalı ve sadece yazılı izin alınarak kullanılmalıdır (4,5,10,67,69). 

10. Gestayon haftasından önce tedaviye başlanmış ve doğuma kadar tedavisi devam 

edilmiş prenatal KAH tanılı yenidoğanların arasında yapılan incelemede, %34’ünde normal 
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genital yapı, %52’sinde hafif virilizasyon (cerrahi tedavi gerektirmeyen), %14’ünde genital 

yapıda belirgin derecede virilizasyon gözlenmiştir (67).  

Birçok bölgede 21-hidroksilaz eksikliğinin, kan örneklerinde 17-OHPG düzeyinin 

radyoimmunessay yöntemle neonatal olarak taranması rutindir, çünkü çalışmalar özellikle 

KAH’lı erkek probandlarda tanınmayan mortalitenin çok fazla olduğunu göstermiştir. 

Hastalığın insidansı nispeten yüksektir ve tarama testi hem ucuz hem de hızlı 

yapılabilmektedir. Yenidoğan taramaları, belirgin hiperkalemiye rağmen çoğu etkilenen erkek 

sütçocuğun tuz kaybının hiçbir belirtisini göstermediğini ortaya koymaktadır ve bundan dolayı 

bu durum beklenmedik şekilde beşik ölümleriyle kendini gösterebilir. Normal yenidoğanların 

adrenal kortekslerinin nispeten hiperplazik olması nedeniyle postmortem incelemeler bile 

doğru teşhisi koymayabilir. Normal klinik taramayla karşılaştırıldığında yenidoğan taramanın 

diğer faydaları arasında, virilize kızlarda doğru cinsiyetin belirlenmesi ve teşhisteki 

gecikmelerden kaynaklanabilecek önemli morbiditelerin önlenmesi sayılabilir. Prematüre 

adrenarşı, hirsutizmi veya infertilitesi olan hastalarda 21-hidroksilaz eksikliğinin geç 

başlangıçlı veya attenue tipinin teşhisi için, ACTH ile uyarıdan önce ve sonra 17-

hidroksiprogesteron seviyelerinin değerlendirilmesi gerekir. Postmenarşal dişilerde, 17-

hidroksiprogesteron’un ovaryan siklusun ortası ve luteal faz sekresyonundan kaçınmak için test 

erken folliküler fazda yapılmalıdır. Eğer sabah 17-hidroksiprogesteron seviyesi 200 ng/dl den 

küçükse hastalık ekarte edilir. Benzer şekilde eğer seviye 500 ng/dl den (1.5 nmol/L) fazlaysa 

teşhis doğrulanır ve ACTH uyarısına gerek kalmaz (4,67). 

Konjenital adrenal hiperplazinin tedavisinin başarılı olması renin-anjiotensin sistemini 

normalde tutmaya ve hipofizer ACTH sekresyonunu azaltmaya yetecek en düşük dozda 

mineralokortikoid ve glikokortikoid dozunun günlük replasmanına bağlıdır. Eğer bu doğru 

yapılırsa etkilenen hasta normal büyümesini, sağlıklı psikoseksüel gelişimini ve normal erişkin 

üreme fonksiyonunu başarabilir. Modern tedavinin diğer köşe taşları aile ve hastanın 

uyumunun sağlanması için eğitilmesi ve normal genital görünümün ve fonksiyonun sağlanması 

için etkilenen dişilerin perineyal cerrahi girişimlerinin erken bir dönemde yapılmasıdır (4). 

Geç başlangıçlı KAH tedavisinde, sadece aynı dozda hidrokortizonu destek 

mineralokortikoide gerek olmadan vermek gerekir (4). 

Yüksek doz hidrokortizon ile yapılan yüklemelerde ileriki dönemde çocuklarda 

büyümede baskılanma olacağı için bazı araştırmacılar, yükleme dozu başlanmadan direk idame 

tedavisinin başlanmasını uygun görmüştür (73).  
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Eğer durum bir tuz kaybı krizinde teşhis edilirse tedaviye intravenöz sıvılarla başlanır. 

Önce intravasküler hacmin sağlanması için salin (20 ml/kg 1 saatte) verilir ve sonra sıvı-

elektrolit kayıplarının replasmanı için %5 dekstroz, %0,9 NaCl içinde daha yavaş ve sürekli 

verilir. Başlangıç olarak hidrokortizon hemisüksinat iv bolus (50 mgr/m
2
) verilir. Aynı doz 24 

saatlik perfuzyonla devam edilir. Eğer varsa deoksikortikosteron (1-3 mg i.m. her 12 saatte bir) 

veya aldosteron (0.5 mg i.v. her 4-6 saatte bir) eklenebilir, ancak mineralokortikoidler 

başlangıçta etkisiz kalırlar, çünkü dolaşan 17-hidroksiprogesteron ve diğer inhibitörlerin 

seviyeleri yüksektir ve ek olarak glikokortikoidlerin stres dozunun mineralokortikoid etkisi 

vardır. Küçük sütçocuklarda şiddetli hiperkalemi EKG’de değişiklikler yapabilir ve buna 

yönelik rektal yoldan katyon değiştirici reçineler kullanmak gerekebilir (4,67). 

İdame tedavisinde, büyüme geriliği ve hipertansiyon gibi yan etkilere sebep olmadan, 

adrenal 17-hidroksiprogesteron ve androjen sekresyonunu baskılayacak yeterli glikokortikoid 

ve mineralokortikoid verilmesi gerekir. Daha önce bariz tuz kaybı krizinin varlığı veya 

yokluğuna bakılmaksızın, plazma renin seviyelerini yaşa özgü normal sınırlara düşürmek için 

yeterli mineralokortikoid her zaman verilmelidir. Sütçocuklarında 9α-flurohidrokortizon 

(Fludrokortizon) 0.15-0.2 mg/gün dozlarında sıklıkla yeterli olur, ancak daha ileri yaşlardaki 

çocuklarda ve erişkinlerde aynı etki 0.05-0.1 mg/gün dozunda yeterli olabilir. Hipertansiyondan 

kaçınmak için eğer plazma renin aktivitesi normalin altına düşerse 9α-flurohidrokortizon dozu 

her zaman azaltılmalıdır. Böyle bir rejimle tuz desteğine ihtiyaç kalmayacağı düşünülür (4,74). 

Eğer plazma renin aktivitesi normal ise, adrenal androjen sekresyonu, üçe bölünmüş 10-

15 mg/m
2
/gün dozunda oral hidrokortizon (Kortizol) kullanımıyla baskılanabilir. Kortizon 

asetat azalmış biyoyararlanımıyla daha az etkili görünmektedir. Prednizon ve deksametazon 

gibi daha güçlü glikokortikoidler erişkinlerde faydalıdır ancak çocukluk döneminde 

kullanılırken büyümenin baskılanması yönünde büyük risk taşımaktadır (4). 

Tedavinin en azından 3-6 ayda plazma renin aktivitesi ve serum 17-hidroksiprogesteron 

ve testosteron ölçümleriyle izlenmesi önerilmektedir. Hedef, serum 17-hidroksiprogesteron 

değerlerinin 500 ng/dl’nin (15 nmol/L) altında tutulması, renin ve testosteron değerlerinin yaş 

ve cinsiyete özgü normal sınırlarda tutulması olmalıdır. ACTH salınımındaki stresin 

indüklediği dalgalanmalara ve sirkadyan ritme, serum 17-hidroksiprogesteron’un duyarlılığına, 

günün zamanı ve önceki steroidin verilmesinden itibaren geçen zaman ile vene ilk başlangıçtaki 

başarılı giriş gibi örnek alınmasına bağlı değişkenlere dikkat edilmelidir. İzlemde; plazma renin 

aktivitesi, serum 17-hidroksiprogesteron ve testosteronun saat 09.00’da ilacın alınmasından 
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önce ve serum steroidlerinin tekrar 3 saat sonra ölçülmesi önerilmektedir. Tükürük 17-

hidroksiprogesteron ve testosteron değerleri serum seviyeleriyle mükemmel uyum sağlar ve 

seri ev ölçümleri için girişime gerek olmayan bir yöntemdir. Prepübertal çocuklarda ve 

dişilerde serum17-hidroksiprogesteron ve testosteron konsantrasyonları birbirine oldukça 

paraleldir ancak doğal olarak adolesan erkeklerde sapmalar görülür. Serum androstenedion, 17-

hidroksipregnenolon veya 21-deoksikortizol seviyeleri de 17-hidroksiprogesteron seviyeleriyle 

uyumludur ve tedavinin izlenmesinde kullanılabilir. Ancak DHEA seviyeleri (ve sülfat 

konjugatı) uzun süreli glikokortikoid tedavisinden sonra oldukça azalmış olarak kalır ve 

bundan dolayı günlük ACTH baskılanma indeksi olarak yeterli duyarlılığı sağlamaz. 

Pregnanetriol ve 17-ketosteroidlerin üriner ölçümleri KAH’ta tedavi izleminde daha önceleri 

kullanılırdı, ancak avantaj sağlamamakta aynı zamanda sorunlu ve daha az duyarlıdır. Ayrıca 

hastalar büyüme hızı ve iskelet olgunlaşması açısından dikkatli izlenmelidir. Çünkü aşırı tedavi 

için biyokimyasal bir test yoktur. Tüm yaşlarda hormon seviyelerini normalleştirecek en küçük 

kortizol dozu kullanılmalıdır. Ciddi enfeksiyonlarda kortizol dozu iki kat artırılmalıdır ve genel 

anestezi gerektiren cerrahi girişimlerden önce fazladan oral veya parenteral glikokortikoid 

verilmelidir. Ailelere çocuk sürekli kusarsa önceki ilacı ne zaman alırsa alsın tekrarlamasını ve 

kusma devam ederse i.m. hidrokortizon sodyum süksinat verilmesi önerilir. Geç başlangıçlı 

KAH tedavisinde sadece aynı dozda hidrokortizonu destek mineralokortikoide gerek olmadan 

vermek gerekir. Büyüme tamamlanınca tatmin edici kontrol ve normal fertilite, deksametazon 

gibi uzun etkili ajanlarla daha kolaylıkla sağlanır. Bazen klasik KAH teşhisi gecikirse veya 

tedavi yetersiz olursa, gerçek püberte prekoksun fiziksel bulguları ve hormon düzeyi ile 

beraber, hem iskelet maturasyonu hem de hipotalamik-hipofizer maturasyon oluşabilir. Bu 

komplikasyon, prekoks pübertenin diğer şekillerinde olduğu gibi GnRH analog tedavisinin ek 

olarak kullanımını gerektirebilir. Zaman zaman adrenalektomi gibi diğer yöntemleri de KAH 

tedavisinde önerilmiştir, ancak şu ana kadar böyle bir yaklaşımın standart glikokortikoid ve 

mineralokortikoid replasmanına uyumu iyi olan hastalarda gerekli ya da daha faydalı olduğunu 

gösteren bir veri yoktur. Dişi CGB’nin tüm şekillerinde, 21-hidroksilaz eksikliği dahil, dış 

genital yapının cerrahi tedavisi çocuk 6-12 aylıkken yapılmalıdır. Böylece çocuk bozukluktan 

haberdar olmayacaktır. Uygun işlem labia majör ve minörü sağlayacak vajinoplastiyi ve 

perineye farklı üretral ve vajinal çıkışları içermeli, ayrıca klitoroplasti yapılmalıdır. 

Klitoroplastide klitorisin ayrılmış krusları simfizis pubis altına yerleştirilir ve sadece glans 

damar ve sinirleri korunarak görünür halde kalır. Tüm vakalarda genital yapının dış görünümü 

sütçocukluğu döneminde normal yapı kazandırılmalı ve çocukluk çağında bir daha cerrahi 

girişim yapılmamalıdır. Sütçocukluğu dönemde vajinoplasti yapılan genç kadınlarda vajinal 
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dilatasyon gerekebilir, ancak sonrasında cinsel fonksiyon tamamen normaldir. Böyle bir 

düzeltici operasyon geçirmiş kadında normal vajinal doğumun etkilerini bilinmediği için rutin 

olarak sezaryen önerilir (4). 

Geç tanı konulmuş nadir vakalara, erkek cinsiyet yönünden destek verilip bir dizi işlem 

yapmak suretiyle kabul edilebilir erkek cinsiyet kazandırılabilir (75).  

Eğer 21-hidroksilaz eksikliği tanısı doğumdan hemen sonra konursa ve çocukluk boyunca 

uygun tıbbi tedavisi verilirse çoğunluğunun normal büyümesi, kemik dansitesi, entelektüel ve 

psikoseksüel gelişim göstermesi beklenebilir (4). 

Kötü büyüme genellikle aşırı glikokortikoid tedavisine veya geç tanıya bağlıdır. Klinik 

görünümde tuz kaybı ve hipoglisemisi olan bazı sütçocuklarında öğrenme bozuklukları 

gelişebilir. Genç kadınlarda serum testosteron ve 17-hidroksiprogesteron seviyeleri normale 

döndürülmedikçe, düzenli ovulatuar menstrüel sikluslar oluşmaz. Her ne kadar iyi görünen 

hatta normal spermatogenez bazı tedavi edilmeyen erişkin erkeklerde görülse de, hayat boyu 

devam edecek bir tedavinin önerilmesi daha uygundur. Çünkü gonadotropin baskılanması 

nedeniyle gelişen infertilite daha çok yetersiz tedaviye bağlıdır. Tedavi edilmemiş erişkin 

erkeklerde adrenal rest hücrelerinin kronik ACTH uyarısına bağlı testiküler tümörler gelişebilir 

(4). Ülkemiz koşullarında akraba evliliğinin yüksek oluşu (%21) ve KAH tanılarının atlanması 

ya da geç tanı nedeniyle uygun olmayan cinsiyet seçimleri yapıldığı için yenidoğan döneminde 

KAH’a yönelik taramanın yapılması önerilmektedir (77).  

(b). 11β-Hidroksilaz eksikliği 

11-deoksikortizolün kortizole çevrilmesini katalize eden enzim kompleksi; bir 

flavoprotein, bir adrenodoksin ve substrat spesifik sitokrom P450’den oluşan mitokondrial 

oksidazdır. Bu enzim 11-deoksikortizolü kortizole ve deoksikortikosteronu kortikosterona 

çevirir (1). CYP11B1 geni 8q24.3 kromozomun üzerinde, deoksikortikosteronu aldesterona 

çeviren aldosteron sentetazı kodlayan CYP11B2’ye hemen komşudur (93). Bu genler %95 

homologdur ancak CYP11B1 zona fasikülatada ekspresse edilir ve ACTH tarafından 

düzenlenir, oysa CYP11B2 zona glomerulosada ekspresse edilir ve anjiotensin II ve 

potasyumla düzenlenir. Klasik 11β-hidroksilaz eksikliğinde, proteini tamamen inaktive eden 

CYP11B1’nin birkaç farklı mutasyonu bulunmuştur ancak genotip-fenotip uyumu 

bulunamamıştır. CYP11B2 mutasyonları tuz kaybı yapan aldesteron eksikliği oluşturur ancak 

adrenal androjen üretimi ve anormal genital yapı gelişimi üzerinde etkisi yoktur (4,71)  
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11β-hidroksilaz eksikliği KAH’ın en sık görülen ikinci şeklidir. KAH’ların %5-8’ini 

oluşturur ve beyaz popülasyonda 1\100.000 oranında görülür (4,72,78). Kuzey Afrika kökenli 

Yahudi’lerde nispeten daha sıktır.  

Klasik bulguları, virilizasyon ve hipertansiyon olan bu hastalık otozomal resesif 

geçişlidir. 11-deoksikortizol ve 11-deoksikortikosteronun (DOC) artan adrenal salınımı, değişik 

derecelerde ACTH’ya bağımlı hipertansiyona yol açar (4,10). 

Steroidogenik yolun daha proksimalindeki steroidlerin birikmesi ve bunların (17-

hidroksiprogesteron gibi) androjenlere metabolize olması, 21-hidroksilaz eksikliğinde olduğu 

gibi, genetik dişilerde dış genital yapının prenatal maskülinizasyonuna yol açar. Postnatal 

dönemde tedavi edilmeyen erkek ve dişilerde hızlı iskelet olgunlaşması ve sonrasında kısa 

boyla beraber ilerleyici virilizasyon görülür. Etkilenen erkeklerde patogenezi belli olmayan 

prepübertal jinekomasti bildirilmiştir. Hipertansiyon olmadan şiddetli virilizasyon gelişebilir 

ancak tersi gözlenmemiştir. 11β-hidroksilaz eksikliğinin bu klasik şekline ek olarak, adolesan 

dönemde ve hatta sonrasında hirsutizm, akne, amenore veya hipertansiyon başlangıcıyla 

beraber olan daha hafif tipler tanımlanmıştır (4,10,78,80). 

Tedavi edilmeyen klasik tipte hastalarda; hipervolemi, plazma renin aktivitesini ve 

aldesteron sekresyonunu baskılar. Glikortikoid tedavisiyle DOC üretimi baskılanır, buna bağlı 

plazma renin artar ve aldesteron seviyelerinde artış görülür. Ancak sodyum kısıtlamasına 

aldesteron cevabı normalin altında olabilir ve bazılarında tuz kaybı gelişebilir, ancak 

mekanizması açık değildir (4,5,10). 

11β-hidroksilaz eksikliğinin göstergesi, 11-deoksikortizol ve DOC’un serum 

seviyelerinin artışı ve bunların ekzojen glikortikoidlerle baskılanmasıdır. Tetrahidro- 11-

deoksikortizol (THS) gibi metabolitlerin üriner atılımı çoğunlukla artmıştır ancak erken 

sütçocukluğu periyodunda normal olabilir. 11-deoksikortizol’un amniotik sıvı 

konsantrasyonunun artışının ve THS’nin maternal salınımındaki artışın tespitiyle prenatal tanı 

konulabilir. Bundan dolayı etkilenen dişilerde genital virilizasyonun önlenmesi için prenatal 

deksamethazon tedavisi verilmelidir (4,79). 

11β-hidroksilaz eksikliğinin tedavisinde diğer KAH tiplerindekine benzer dozda kortizol 

kullanmak gerekir. Uygun tedaviyle virilizasyon durur ve hipertansiyon çoğunlukla kaybolur. 

DOC ve 11-deoksikortizol’un serum seviyeleri normale döner, plazma renin aktivitesi normal 

sınıra çıkar. Prenatal virilize olmuş dişilerde, erken vajinoplasti ve klitoroplasti gerekir (4,10). 
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(c). 3Hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

Bu bozukluk, daha önce detaylı olarak yetersiz genital virilizasyon konusu altında (erkek 

psödohermafroditizm) tartışılmıştır. Bu enzim eksikliği hem erkek hem de dişilerde şüpheli 

genital yapıya neden olabilir (1). Klasik tipinde, hem adrenal de hem de gonadlarda östrojen, 

androjen, glukokortikoid ve mineralokortikoid biyosentezi bozulur. Enzim eksikliği otozomal 

resesif geçişlidir (109). Kızlar, hafif-orta derecede klitoral büyüme ve şiddetli tuz kaybıyla 

kendini gösterir. Ancak birkaç hastada kompansatuar yüksek renin-anjiotensin uyarımıyla 

yeterli aldosteron üretimi ve normal tuz dengesinin korunduğu bildirilmiştir. Etkilenen dişilerin 

virilizasyonu, muhtemelen yağ dokusu ve deride var olan tip I izoenzim Δ
5
-3β-Hidroksisteroid 

prekürsorlerinin androjene periferik dönüşümü yoluyla olmaktadır (4,5,67,81). 

KAH’ın diğer şekillerinde olduğu gibi fenotipik farklılıklar vardır. Daha önce tarif edilen 

hirsutizm ve amenore ile kendini gösteren hafif, geç başlangıçlı vakalarda HSD mutasyonu 

bulunmamıştır (4,67,82,94). 

İlgili sülfat konjugatlarıyla beraber 17-hidroksipregnenolon, pregnenolon ve DHEA’nın 

serum konsantrasyonlarının yüksek bulunmasıyla 3βHSD eksikliği tanısı konulabilir. Hepatik 

3βHSD aktivitesi nedeniyle, 17-hidroksiprogesteron ve androstenedion gibi Δ
4
-3β-

ketosteroidlerin serum seviyelerinin arttığı görülebilir ancak bu steroidler Δ
5
-3β-

hidroksisteroidler kadar asla yüksek olmazlar. Δ
5
- Pregnenatriol ve pregnenatriol’ün üriner 

atılımında, benzer şekilde karakteristik Δ
5
/Δ

4 
dengesizliği vardır. ACTH ve hCG uyarısı, 

kortizol ve gonadal seks steroidlerinin dolaşımdaki seviyelerinde hafif bir yükselme yapar. 

3βHSD eksikliğinin tedavisi, KAH’ın diğer şekillerinde olduğu gibi, kortizol replasmanı ile 

birlikte sodyum kısıtlamasına intoleransı olan veya plazma renin aktivitesi yüksek olan 

herhangi bir hastada tam mineralokortikoid replasmanını içerir. Ek olarak klasik tipindeki 

hastalar, yetersiz püberte gelişimi gösterir ve bundan dolayı uygun yaşta seks steroidi (östrojen 

ve progestin) replasmanına ihtiyacı olur. Daha az şiddetli tipinde, adrenal androjen 

sekresyonunun baskılanmasını takiben normal püberte ve düzenli ovulatuar menstrüel sikluslar 

görülür (4). 

(2). Östrojen sentez bozukluğuna bağlı virilizasyon: Aromataz eksikliği 

Aromataz, mikrozomal bir sitokrom P450’dir. Testosteronun östradiole ve 

androstenedionun östrona dönüşmesini sağlar (ġekil 2.9) (4,5,83). 
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ġekil 2.9: Östrojen sentez şeması 

 

15p21.1 kromozomu üzerinde tek bir aromataz geni CYP19 bulunur ve plasenta, 

gonadlar, beyin, yağ, meme ve karaciğer içeren birkaç dokuda ekspresse edilir (112). Gebelikte 

fetal adrenal tarafından çok miktarda DHEA-S ve 16α-hidroksil metaboliti üretilir ve sonra 

plasental sülfataz ve aromatazın ardışık etkisiyle östrojene çevrilir. Aromataz eksikliği nadir 

olup, otozomal resesif geçiş gösterir. Bu bozuklukta fetal adrenal androjenler birikir ve 

plasental 3β-HSD ve 17β-HSD ile androstenediona ve testosterona çevrilir. Bu 

hiperandrojenizm hem anne de hem de dişi fetüste virilizasyona yol açar. Erkeklerde genital 

gelişim normal olmakla birlikte, gebelikte maternal virilizasyon oluşur (4,83,84). 

Etkilenen dişilerde klitoromegali ve değişik derecede labioskrotal yapışıklık vardır. İç 

genital yapıları normaldir ancak büyük kistik overler bulunabilir. Püberte de meme gelişimi ve 

büyümesi görülmez ancak virilizasyon daha da artabilir. Erkeklerde normal maskülinizasyonun 

yanı sıra uzamış lineer büyüme sonucu uzun boy, gecikmiş kemik yaşı ve osteoporoz da 

görülür. Bu durum normal kemik olgunlaşması ve gelişmesinde östrojenin önemini 

göstermektedir (4,5,83,84). 

Virilize dişi sütçocuğunda, KAH ve maternal androjen salgılayan bir tümör ekarte 

edildikten sonra, aromataz eksikliğinden şüphelenilmelidir. Karakteristik laboratuar bulguları 

olarak düşük östradiol; artmış DHEA-S, androstenedion, testosteron, FSH ve LH görülür. 

Gebelikte maternal üriner östriol düşüktür (4,9,84). 

Tedavi; sütçocukluğu döneminde dış genital yapının cerrahi yoldan düzeltilmesi ve erken 

adolesan dönemde başlatılan hayat boyu sürecek östrojen replasmanını içerir. Çocukluk 
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döneminde çok düşük dozlardaki östrojenin multikistik overleri ve kemik dansitesini 

normalleştirdiğine dair veriler vardır (4). 

b. Çevresel hormonlarla prenatal virilizasyon 

Annenin gebelikte androjen içerikli ilaç alması veya over tümörü (genellikle 

androblastom veya hCG’ye bağımlı gebelik luteoması), adrenal neoplazi ve yetersiz tedavi 

edilmiş KAH gibi virilizan bir hastalığı varsa dişi yenidoğanların dış genital yapısında 

maskülinizasyon oluşabilir (85). Ayrıca değişik derecelerde dişi yönde cinsel gelişim 

bozukluğu; norethinderon, ethisteron, norethinodrol ve medroksiprogesteron gibi sentetik 

progestinlerle tedavi edilen kadınların çocuklarında gözlenmiştir. Benzer virilizasyon yüksek 

dozda dietilstilbestrol’ün maternal alımından sonra da oluşabilir ve bu muhtemelen fetal 

adrenal 3β-HSD’nin inhibisyonuna bağlıdır. Bu tür çocuklarda ileride serviks ve vajinada 

adrenokarsinom oluşma riski vardır (4,5,9). 

Bu tür dişi psödohermafroditizmin gerekli olan tek tedavisi, dış genital yapının cerrahi 

onarımıdır. Hormon replasman tedavisine ihtiyaç yoktur ve takip eden fiziksel ve psikoseksüel 

gelişimi tamamen normal seyreder (4). 

c. DıĢ genital yapının teratojenik malformasyonu 

Genital anormallikler özellikle 46,XX CGB olanlarda sıklıkla renal agenezis, imperfore 

anüs, üriner ve gastrointestinal sistemde malformasyonlarla beraberdir. İç genital yapı yoktur 

veya anormaldir. Kriptofitalmus, orta ve dış kulak yolunun kötü gelişimi, meningoensefalosel 

ve kardiyak malformasyonlar dahil olmak üzere multiple malformasyon sendromlarıyla birlikte 

dişi bir fetüsün benzer bariz nonendokrin maskülinizasyonu gözlenmiştir (2). Bu anomaliler de 

ailevi eğilim olabilir ve çoğu ölümcüldür. Vajinal agenesiz, orta kulak malformasyonu ve renal 

hipoplazinin ailevi birlikteliği tanımlanmıştır. 46,XX CGB görünümü veren belirgin klitoral 

büyüme nörofibromatoziste de oluşabilir (4,5)  

IV. CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUKLARINA KLĠNĠK YAKLAġIM 

A. KuĢkulu genital yapıya sahip yenidoğan 

Yenidoğandaki şüpheli genital yapının tedavisi ve cinsiyet belirlenmesi, hızlı ve karışık 

araştırmayı gerektiren bir psikososyal kriz sunar. Böyle bir sütçocuğu, bir an önce genetik 

cinsiyet, gonadal ve genital yapı, endokrin fonksiyon açısından günler içersinde kesin bir 
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teşhisinin konulabileceği bir merkeze gönderilmelidir. Her ne kadar teknolojik imkanlar ve 

deneyimli hekimlerden oluşan bir takım gerekirse de, tek bir kişi çoğunlukla da pediatrik 

endokrinolog, aileye problemi ve yapılacak araştırmaları açıklamak ve hastalığın prognozunu, 

psikoseksüel uyumunu ve üreme fonksiyonunu anlatmak için iletişimden sorumlu olmalıdır. 

Çocuğun ismi cinsiyet belirlenene kadar ertelenmelidir. Aile cinsiyeti şüpheli olabilecek bir 

ismi seçmemesi için uyarılmalıdır. Daha önceki teşhisin yanlış olması veya cinsiyet 

belirlenmesini yöneten prensiplerin ihmal edilmesi nedeniyle cinsel eğitim seçeneği tekrar 

belirlenecekse, bu kararın sebebi aileye basit bir şekilde onların kültürel, dini ve eğitim 

geçmişini bilen bir doktor tarafından açıklanmalıdır (4,8,9,10,86,88). 

Cinsel farklılaşmada bir anomali olduğundan, sadece bariz şüpheli genital yapısı olan bir 

sütçocuğunda değil aynı zamanda hipospadias, kriptorşidizm veya mikropenisi olan bariz bir 

erkekte veya kısmi labial birleşme, klitoromegali veya bir inguinal kitlesi olan bariz bir dişide 

de şüphelenilmelidir. Bu durumda ki genetik ve endokrin araştırmaların nasıl olacağı hakkında 

bir algoritmadan yararlanılabilir (ġekil 2.9) (1). Sadece bazı durumlarda genital yapı belli bir 

hastalığı teşhis edecek kadar farklıdır. Genellikle dış genital yapı bazı noktaları dokümente 

etmek için muayene edilir. Bunlar; fallusun büyüklüğü, üretral meatusun yerleşimi, fallusun 

üzerindeki ventral frenulanın yerleşimi ve sayısı, labioskrotal birleşmenin derecesi ve ele gelen 

gonad varlığı veya yokluğudur. Son olarak birlikte olabilecek konjenital malformasyon, 

dehidratasyon ve hiperpigmentasyon araştırılmalıdır. Dikkatli bir gebelik hikayesi ve aile 

hikayesi önemlidir (2,3,4,88). Kuşkulu genital yapı gösteren vakalara yaklaşım ġekil 2.10’da 

özetlenmiştir (4). 

Gebelik esnasında maternal virilizasyon, maternal androjenlerin transplasental geçişiyle 

birlikte olan bir adrenal veya over hastalığı düşündürebilir. Akraba evliliği otozomal resesif bir 

hastalığın olası ekspresyonunu düşündürebilir. X kromozomuna bağlı geçiş gösteren bir durum 

olduğunda, şüpheli genital yapı veya infertilite ile ilgili bir aile hikayesi genellikle mevcuttur 

(4,9). 

Ele gelen gonadları olmayan bir sütçocuğunda ilk laboratuar incelemesi karyotip analizi 

ve serum 17-OHPG seviyelerinin ölçümünü içerir. Sütçocuğunun aldığı tartı ve serum 

elektrolitleri, günlük olarak tuz kaybına karşı izlenmelidir. Ancak plazma renin aktivitesi 

ölçümleri 4.güne kadar ertelenir. Paramezonefrik duktus yapılarının durumunu görmek için 

ültrasonografisi yapılmalıdır. Genitografi bazen gerekir (4,5,87). 
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ġekil 2.10 Kuşkulu genital yapının değerlendirilmesinde izlenecek araştırma planı (4) 

 

Bu yaklaşımın amacı, tuz kaybına bağlı komplikasyon gelişmeden önce en sık görülen 

durum olan 21-hidroksilaz eksikliğinin tanınmasıdır. Eğer genetik bir dişide serum 17-

hidroksiprogesteron seviyeleri 5. günde önemli derecede yükselmemişse (3000 ng/dl üzerinde) 

ve yükselmiyorsa; dişi psödohermafroditizmin diğer nedenlerini göz önünde bulundurmalı ve 

11- deoksikortizol, DHEA ve 17-hidroksipregnenolon gibi steroidlerin serum seviyeleri 

değerlendirilmelidir. Labioskrotal veya inguinal alanda herhangi bir gonad palpe ediliyorsa 

genellikle bu yapı daima testis dokusunu içerir. Eğer çeşitli kısımların sertliği değişikse 

muhtemelen bir oveotestis veya neoplastik dönüşüme uğramış bir gonad düşünülmelidir. Bir 

tarafta iyi farklılaşmış paramezonefrik kanal yapılarının yokluğu aynı tarafta gonadın testis 

dokusu içerdiğine dair bir kanıt sağlar. Kuşkulu genital yapısı olan 46,XY sütçocuğunda, 

genitografi ile bu yapıların (paramezonefrik) tamamen yok olduğunun gösterilmesi 46,XY 

cinsel gelişim bozukluğunun birkaç şeklinden birini düşündürür. hCG ile uyarılmış androjen 

sentezi ve hedef hücre androjen reseptörleri ile metabolizması konusunda ileri araştırmalara 

gerek duyulur (ġekil 2.11) (4). 
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Aile hikayesinde cinsel gelişim bozukluğu olan kişilerde, gebelik esnasında prenatal 

teşhisin yapılıp yapılmayacağı sorusu, gün geçtikçe artan oranda ilgi çekmektedir. USG 

gestasyonun 5. ayından sonra dış genital yapının görüntülenmesine izin verir. Amniosentez 15-

20 haftalarda biyokimyasal teşhise olanak tanır ve koryonik villus biyopsisi genetik cinsiyetin 

değerlendirilmesinde bir fırsat tanır. Bu teknikler 21-hidroksilaz eksikliği olan etkilenmiş 

fetüslerin belirlenmesinde başarılı bir şekilde kullanılmıştır ve anneye verilen deksamethazon 

ile prenatal tedaviye izin verir. Böyle bir yaklaşım etkilenen dişilerin doğumda normal veya 

sadece minimal virilize genital yapıların olmasına imkan sağlamıştır (4). 

Normal fertiliteye sahip bir 46,XX cinsel gelişim bozukluğunda, cinsel eğilimin dişi 

yönde olması gerektiği açıktır. Benzer olarak 5α-redüktaz eksikliği olan bir erkekte dramatik 

virilizasyon ve erişkin erkek üreme fonksiyonu potansiyeli, sütçocuğunun genital görünümüne 

bakılmaksızın bir erkek olarak büyütülmesini gerektirir. Ancak çoğu interseks bozukluğunda 

fertilite şansı yoktur ve cinsiyetin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak en önemli nokta, 

endokrin ve cerrahi tedaviyle fonksiyonel ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir dış genital 

yapıya sahip olabilme potansiyelidir. Mikrofallusu olan genetik erkekler genellikle cerrahi 

tedaviden önce bir androjen küründen (testosteron cypionate 25 i.m. aylık, 3 doz) faydalanır. 

Ancak eğer androjen reseptör aktivitesinde tam bir defekt gösterilmişse böyle bir virilizasyon 

imkansızdır ve dişi cinsiyetin seçilmesi uygundur (4,5,9). 

Eğer önemli bir gonadal neoplazi riski varsa, Y kromozomu taşıyan hücre dizisi olan 

gonadal disgenezide olduğu gibi, gonadlar mümkün olduğunca erken alınmalıdır. Tam androjen 

duyarsızlığında testisleri püberteye kadar yerinde bırakmak alışkanlık olmuştur. Ancak eğer 

sütçocuğunun zaten inguinal herni onarımına gidiliyorsa, o zaman testislerin alınması ve 

pübertede östrojen replasmanı yapılması daha akıllıcadır. Eğer öğretilen cinsiyet dişiyse, 

pübertede kısmi virilizasyon riski olsa dahi (kısmi androjen direnci gibi) gonadlar çocukluk 

döneminde alınmalıdır (1,2). 
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ġekil 2.11 Kuşkulu genital yapı gösteren olgulara yaklaşım 

 

Sonuç olarak kuşkulu genital yapıda, tıbbi sorunlar ve uygun cinsel kimlik açısında acil 

tanı şarttır. Bunun için yenidoğan döneminden başlayarak tüm çocuklar mutlaka çıplak olarak 

dış genital muayenelerinin ayrıntılı biçimde yapılması gerekir. Hafif bir klitoromegali, 

mikropenis, hipospadias özellikle bilateral kriptorşidi gibi bulgular altta yatan bir hastalığın 

belirtisi olabilir. Özellikle kuşkulu dış genital yapısı olan vakaların 1\3-1\2’sini KAH vakaları 

oluşturmakta olup; birçoğu tanı konmadan kusma, kilo alamama, dehidratasyon ile adrenal kriz 

sonucu kaybedilmektedir. Bu nedenle tüm kuşkulu genital yapı gösteren yenidoğanlar acilen 

incelenmelidir. İnguinal hernili kız çocukların %2’sinde herniye olan dokunun testis olduğu ve 

androjen duyarsızlık sendromuna bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle inguinal hernili kız 

çocuklara dikkat etmek gerekir. Geç tanı konan ve aile tarafından hatalı cinsel kimlik verilen 

çocuklarda ileride uygun cinsel kimliğin değiştirilmesi konusunda çok acı veren girişimler ve 

deneyimler yaşanmaktadır. 
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Kuşkulu genital yapının en sık nedeni olan 21 hidroksilaz eksikliğinin; yenidoğan tarama 

programlarında, 17 OHP düzeyi tayini ile taranması erken tanı için son derece yararlı 

olmaktadır. Bunun yanı sıra kuşkulu genital yapıya sebep olan bozuklukların birçoğu genetik 

geçiş gösterdiğinden ailede birden çok vakada ortaya çıkabilmektedir. Dolaysıyla bu vakalarda 

yapılacak genetik danışma ile aileye gelecekte sahip olacakları çocuklar açısından da yardımı 

olacaktır (3).  

V. CĠNSEL KĠMLĠK SEÇĠMĠNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER 

Kuşkulu genital yapıya sahip olgularda cinsel kimliğin seçimi, tıbbi ve psikososyal 

aciliyet gerektirir. Cinsel kimliğin bir ekip tarafından belirlenmesi ilerdeki sıkıntıları 

hafifletmek açısından en doğrusu olacaktır. Kuşkulu genital yapıya sahip olgular, tanı ve 

tedavide uygulanacak yöntemlerin homojenliği açısından pediatrik endokrinolog, pediatrik 

cerrah, genetik uzmanı ve psikiyatristten oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmelidir 

(1,4,100,101). 

Kuşkulu genital yapıya sahip olgularda en uygun cinsiyetin saptanmasındaki ölçütleri 

şöyle sıralayabiliriz: 

1. Kromozom yapısı 

2. Gonadların yapısı 

3. Hormonal durum 

4. Dış genital organların durumu 

5. Çocuğun yaşı ve ailenin benimsediği cinsel kimlik 

Yenidoğan dönemi ve ilk yıl içinde cinsel kimlik sorun oluşturmadığından, bu yaş 

grubunda diğer ölçütlere göre karar verilmelidir. Kromozom yapısı en son göz önünde 

tutulmalıdır. Asla ön planda olmamalıdır. Hormonal tedavi olanağı nedeniyle gonadların yeterli 

ya da yetersiz oluşu daha az önemsenmemelidir. Yetiştirilecek cinsiyetin saptanmasında, 

yalnızca dış genital organlar temel alınmamalıdır. Örneğin; KAH’ta etiyolojik inceleme 

yapmadan fallus şeklinde görülen büyük klitorise bakarak bebeğin erkek olarak yetiştirilmesi 

uygun değildir (98,99,106).  

Cinsel kimlik saptanmasındaki amaç; karyotip, gonad ve dış genital yapı arasındaki 

ilişkiyi belirleyerek normal anatomik görünümü sağlamaktan çok, fonksiyel bir genital yapı ve 

fertilite sağlanmasıdır. Gözlemler hastanın cinsel kimliğini kazanmasında yalnızca gonadların, 

hormonların ve karyotipin etkili olmadığını; bu konudaki en önemli belirleyicinin doğumdan 
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itibaren çevre tarafından ona verilen cinsiyet olduğunu göstermiştir. Cinsel kimliğin 24. aydan 

sonra değiştirilmesi ilerde ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir (96). 

İki yaşından büyük çocuklarda dış genital organların durumu nedeniyle cinsiyet 

değişikliği zorunlu olursa bu hastalar aile ile birlikte dikkatli ve ayrıntılı bir ruhsal incelemeden 

geçirilmelidir. Cinsel kimlik kromozomal, hormonal ve gonadal zıtlıklara karşın geri 

döndürülemeyecek şekilde benimsenmiş olabilir. Çocuk, yetiştirildiği cinsiyeti tam olarak 

benimsemişse değişiklikten kaçınılmalıdır. Hiçbir hormonal tedavi ve cerrahi işlem 

benimsenmiş cinsel kimliği değiştiremez. Ancak aile, cinsiyet değişikliği ile ilerde karı koca 

rolü oynayabilecek yapı kazandırmak olanağı nedeniyle, çocuğun bundan yoksun 

bırakılmaması konusunda baskıda bulunabilir. Bu durum da aileye cinsiyet değişikliğine uyum 

sağlayamayan, ruhsal bocalamalar içinde kalan kişinin eş görevi de yapamayacağı 

anlatılmalıdır. Eğer çocukta büyütüldüğü cinsten farklı cinse özgü eğilimler ve davranışlar 

varsa psikolojik destek sağlamak şartıyla değişikliğe gidilebilir. Cinsiyet değişikliğine 

gidilmeden önce, bütün tıbbi incelemeler yapılmalı aile ile sonra konuşulmalıdır. Dikkatsizce 

ve düşüncesizce söylenecek sözler anne-babayı ve çocuğu kırabilir. 

Yedi yaşından büyük çocuklarda, çocukla konuşmak ve rızasını almak önemlidir. 

Ergenlik çağında ise gencin kararı, anne-babasından kararından önde tutulmalıdır. Özellikle 

belli bir cinsiyette kız ya da erkek olarak büyütülmüş olduğu halde karşı cinsin özelliklerini 

gösteren bir çocukta, cinsiyetin değiştirilmesi kararı büyük sorun yaratmaz. Ancak anne-

babanın çelişkili tutumlarıyla iki cins arasında bocalayarak büyütülmüş bir çocukta, cinsel 

fonksiyon ve dış genital yapının cerrahi düzeltmeye uygunluğu göz önünde tutularak bu karar 

daha kolay verilebilir. Cerrahi işlemden sonra destekleyici psikoterapi ve izlem gereklidir 

(98,102). 

VI. KUġKULU GENĠTAL YAPIYA SAHĠP OLGULARIN AĠLESĠNE YAKLAġIM 

Anne ve baba ile en kısa zamanda görüşme yapılmalıdır. Bu görüşmede pediatrik 

endokrinolog tarafından aileye; normal cinsel farklılaşma, uygulanacak cerrahi işlemin tipi ve 

zamanı, hormon replasmanı ve çocuğun psikososyal gelişimi hakkında bilgi verilmelidir. 

Aileye bilgi verirken yanlış anlaşılmaması için testis ya da over yerine gonad kelimesi 

kullanılmalıdır.  

İlk zamanlarda, anne ve babanın açık bir şekilde durumu reddettiği ancak bu davranışın 

geçici olduğu gözlenmiştir. Kızgınlık, utanç, güvensizlik ve keder ailelerde sık görülen 



-77- 

 

duygulardır (98). Bazı ailelerin, çocuğun kız ya da erkek olması konusunda, fertilite ya da 

penisin küçüklüğü hakkında endişeleri vardır. Aileler, endişelerini hafifletmek açısından kısa 

aralıklarla görüşmeye çağrılmalı ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Anne-baba ve çocuk 

ilişkisi, çocuğun ruhsal konumunu önemseyecek şekilde gelişmelidir. Doktorun görevi aileyi 

eğitmek ve destek sağlamaktır. Aileye kromozomal cinsiyet hakkında spekülasyon yapmaktan 

kaçınmak gerekir. Aileye anomalinin dış genital organın gelişimindeki bir bozukluktan 

kaynaklandığını ve bazı testler yapılacağı anlatılmalıdır. Düzeltici ameliyat sonrası ailelerin 

sıkıntısı genelde hafiflemektedir. 

VII. ĠNTERSEKS BOZUKLUKLARININ YAKLAġIMINDA VARILAN SONUÇLAR 

. İnterseksin tanısında ve cinsel kimlik verilmesi konusunda; cerrahi teknikler, olayın 

psikolojik yönünün anlaşılmasına yönelik yayınlar ve ailenin desteklenmesi ile ilgili birçok 

gelişmeler elde edilmiştir. Lawson Wilkins Çocuk Endokrin Grubu (LWPES) ve Avrupa Çocuk 

Endokrin Grubu (ESPE) elde edilinen veriler ışığında, interseks bozukluklarının yaklaşımında 

ortak bir yol için 50 ülkeden bu konuda uluslararası deneyime sahip uzman çalışmaya 

alınmıştır. Bu gruba, daha önceden gözden geçirilmiş literatür temelinde hazırlanmış sorulara 

cevap aramış; bulunan cevaplar ve elde edilen veriler ile bir sonuç bildirgesi kabul 

edilmiştir(2). 

A. ADLANDIRILMA VE TANIMLANMA 

Cinsel yapıdaki bozukluğun nedenini araştırmaya yönelik moleküler genetikteki yeni 

teknolojik imkanlar, hastaların desteklenmesi ve konunun etik yönüyle ilgili tartışmaları 

beraberinde getirmiş ve sonuçta bu konuda yapılmış tanımlamaların yeniden gözden 

geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Cinsiyeti temel alan tanısal etiketler olarak kullanılan 

interseks, psödohermafroditizm, hermafroditizm ve seks zıtlıkları gibi çeşitli terimler özellikle 

birbiriyle çelişmektedir. Bu terimler zaman zaman hastalar tarafından aşağılayıcı bir durum 

olarak algılanmakta ve aileler ile hekimleri anlaşılması zor bir duruma sokmaktadır. Bu amaçla, 

bu durumu yeni bir tanımlanma ile cinsel gelişim bozukluğu olarak adlandırılması 

önerilmektedir. Cinsel gelişim bozukluğu da; kromozomal, gonadal veya anatomik cinsel 

gelişiminin atipik olduğu durumları tarif etmektedir (2). 
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Tanımlanma ve adlandırılmadaki değişiklikler Tablo 2.10’da gösterildiği gibi 

özetlenmiştir (2). 

 

Tablo 2.10 Cinsel bozuklukların  adlandırılmasında ve tanımlanmasında ki yenilikler 

 

 

Daha önceki adlandırılma-tanımlanma 

 

Amaçlanan 

 

İnterseks 

 

Cinsel geliĢim bozukluğu 

Erkek psödohermafroditizm, XY virilizasyon–

maskülinizasyon yetersizliği 
46, XY cinsel geliĢim bozukluğu 

Dişi psödohermafroditizm, XX dişi virilizasyon 

artışı, XX dişi maskülinizasyonu 
46,XX cinsel geliĢim bozukluğu 

 

Gerçek hermafroditizm 

 

Ovotestiküler cinsel geliĢim bozukluğu 

 

XX erkek veya XX seks zıtlığı 

 

46,XX testiküler cinsel geliĢim bozukluğu 

 

XY seks zıtlığı 

 

46,XY tam gonadal disgenezi 

 

 

Amaçlanan adlandırılma ve tanımlanma sonrasında, cinsel gelişim bozuklukların 

sınıflandırılması Tablo 2.11’da gösterildiği gibi özetlenmiştir (2). 
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Tablo 2.11 Cinsel gelişim bozukluğunun (CGB) sınıflandırılması  

 

Seks kromozomuna 

bağlı CGB 

46,XY CGB 46, XX CGB 

45,X (Turner 

sendromu ve 

varyantları)  

Gonad geliĢim bozuklukları: 

 (1) Tam gonadal disgenezi  

 (2) Kısmi gonadal disgenezi  

 (3) Gonadal regresyon sendromu 

 (4) Ovotestiküler CGB 

Gonad geliĢim bozuklukları: 

 (1) Ovotestiküler CGB 

 (2) Testiküler CGB 

(SRY+,SOX9 duplikasyonu)  

 (3) Gonadal disgenezi 

47, XXY (Klinefelter 

sendromu ve 

varyantları) 

Androjen sentez veya fonksiyon 

bozuklukları: 

 (1) Androjen sentez bozuklukları (örneğin 

StAR mutasyonu, 17 hidroksisteroid 

dehidrogenaz eksikliği, 5  redüktaz eks.) (2) 

Androjen fonksiyon bozukluğu (Tam-kısmi 

androjen duyarsızlık sendromları)  

 (3) LH reseptör kusurları (leydig hücre aplazisi-

hipoplazisi)  

 (4) MİF sentez ve reseptör bozukluğu 

(Persistan Müller kanal sendromu)  

Androjen fazlalığı: 

 (1) Fetal kaynaklı (21-

hidroksilaz ve 11-hidroksilaz 

eksiklikleri)  

 (2) Fetoplasental (Aromataz 

eksikliği)  

 (3) Maternal (Luteoma,vs)  

45,X/46,XY  

(Miks gonadal 

disgenezi, 

ovotestiküler CGB)  

 Diğerleri 

 (kloaka ekstrofisi,vajinal 

atrezi) 

46,XX/46,XY 

(Kimerik, 

ovotestiküler CGB) 

  

 

 

Kuşkulu genital yapıya sahip olgularımızın; adlandırılması-tanımlanması ve 

sınıflandırılması Tablo 10 ve 11’deki bilgilere göre düzenlenmiştir.  
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

1986-2007 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

dalı Büyüme- Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniğine kuşkulu genital yapı 

nedeniyle başvuran 206 olgu retrospektif olarak incelendi. Öykü (doğum yeri, gestasyon 

haftası, doğum ağırlığı, akraba evliliği, ailede benzer başka olgu, sosoyoekonomik durumu, 

prenatal ilaç kullanımı), fizik muayene, radyolojik inceleme (pelvis ültrasonografisi, varsa 

genitogram), hormon tetkikleri, sitogenetik analizleri ve gerekli vakalarda yapılmış gonad 

biyopsileri değerlendirildikten sonra olgular a) seks kromozomuna bağlı CGB, b) 46,XY CGB, 

c) 46,XX CGB olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Vakaların incelenmesi aşağıda belirtildiği şekilde 

yapıldı. 

1. Tanıya göre vakaların genel değerlendirilmesi 

2. Demografik yapı, ailede benzer vakaların ve akraba evliliğinin değerlendirilmesi 

3. Tanıya göre dış genital yapı, tanı yaşı ve cinsel kimliğin değerlendirilmesi 

4. Biyoistatistik değerlendirme 

I. SEKS KROMOZUMUNA BAĞLI CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞUNUN TANI 

KRĠTERLERĠ 

Seks kromozomuna bağlı CGB gösteren 45,X (Turner ve varyantları) ve 47,XXY 

(Klinefelter sendromu ve varyantları) olguları kuşkulu genital yapı göstermemeleri nedeniyle 

çalışmaya alınmadı. 45,X/46,XY (miks gonadal disgenezi) ve 46,XX/46,XY (kimerik-

ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu) kromozom yapısına sahip, gonadları disgenetik olup 

ovotestis veya aynı anda over ve testis şeklinde olan, iç genital yapıları gonaddan salgılanan 

testosteron ve MİF varlığına bağlı olarak değişik derecede gelişmiş Müller ve Wolff yapıları 

gösteren, dış genital yapıları gonaddan salgılanan androjen miktarı ile orantılı olarak değişik 

derecede virilize olan anormal gonadal farklılaşma gösteren olguları kapsamaktadır. 

A. Miks gonadal disgenezi (MGD)  

Dış genital yapının muayenesinde testisleri ele gelmeyen ya da tek taraflı ele gelen, 

pelvik ültrasonografisinde bir tarafta testis, diğer tarafta kalıntı ve kalıntı gonadın bulunduğu 

tarafta uterus ve fallop tüpleri saptanan, karyoyip analizinde çoğunluğu 45,X/46,XY dizisinin, 

gonad biyopsisinde ise bir tarafta disgenetik testis ve diğer tarafta over doku kalıntısının  

birlikte görüldüğü olgular miks gonadal disgenezi tanısı almıştı. 
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B. Ovotestiküler cinsel geliĢim bozukluğu (OT-CGB)  

46,XX/46,XY karyotipine sahip bu olgularda, dış genital görünüm kuşkulu genital 

yapıdan, hafif kliteromegalinin eşlik ettiği normal dişi tipine ya da mikropenis veya 

hipospadias ile birlikte olan erkek tipine kadar değişir. Pelvis ültrasonografisinde vakaların 

çoğunda uterus varlığı; gonad biyopsisinde over dokusunda primordial folliküllerin, testis 

dokusunda seminifer tübülusların saptanması ile ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu tanısı 

konulmuştur. Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu aşağıda belirtildiği şekilde 46,XX ve 

46,XY karyptipinde de görülebilir.  

II. 46,XY CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU (46,XY CGB)  

46,XY CGB; gonad gelişim kusuru ve gonad gelişimi normal olup androjen sentez veya 

fonksiyon bozukluğu olmak üzere ikiye ayrılır. 

A. Testis geliĢim bozukluğu:Bu vakalar 4 alt grupta incelendi.  

1. Tam gonadal disgenezi 

Dış genital yapıda dişi görünümü, pelvik ültrasonografisinde uterus varlığı, hCG 

uyarısına testosteron yanıtının olmayışı, gonad biyopsisinde kalıntı gonadın görüldüğü olgular 

tam gonadal disgenezi tanısı almıştı. 

2. Kısmi gonadal disgenezi 

Dış genital yapının muayenesinde kuşkulu genital yapı gösteren, pelvis 

ültrasonografisinde uterus varlığı ve gonad biyopsisinde testiküler yapının kısmen gelişmiş 

olduğu saptanan olgulardır. Deny-Drash sendromu bu grupta değerlendirilmiştir. 

3. Testiküler regresyon sendromu 

Klinik spektrumu kriptorşidizmi olan erkek görünümünden, kuşkulu genital yapıya 

değişen, hCG uyarısına testosteron yanıtı alınmayan, laparotomide gonadları tespit edilemeyen 

olgulara testiküler regresyon sendromu tanısı konulmuştu. 

4. Ovotestiküler cinsel GeliĢim bozukluğu 

Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu başlığı altında anlatıldığı için burada tekrar 

değinilmeyecektir. 
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B. Androjen sentez veya fonksiyon bozuklukları 

1. Androjen biyosentez bozuklukları 

a. 17αidroksilaz eksikliği 

Testosteron ve kortizol biosentezinde yer alan 17hidroksilaz enzim eksikliğinin tanısı, 

ACTH, DOC, kortikosteron düzeylerinin yüksekliği, DOC artışına bağlı hipertansiyon, hCG 

uyarısına testosteron (T) yanıtının yetersiz oluşu ve kuşkulu genital yapı ile konulmuştu. 

b. 3idroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

Testosteron, kortizol ve aldosteron biyosentezinde yer alan 3hidroksisteroid 

dehidrogenaz eksikliğinin tanısı; kuşkulu genital yapılı çocukta kortizol düzeyinin yetersiz, 

pregnanolon, 17-OH Pregnanolon, DHEA, DHEA-S düzeylerinin artışı ile konulmuştur. Tanıda 

ACTH testi yardımcıdır. 

c. 17idroksisteroid dehidrogenaz eksikliği  

Testosteron biyosentezinde yer alan son enzim olan 17hidroksisteroid dehidrogenaz 

eksikliği tanısı, hCG uyarısına androstenedion ve DHEA düzeylerinin yüksek, T yanıtının 

yetersiz bulunması ile konulmuştu. 

d. 5Redüktaz eksikliği 

Bazal testosteron ve/veya  hCG uyarısına testosteron yanıtı yüksek, DHT yanıtı düşük ve 

T/DHT oranı yüksek olgular 5redüktaz eksikliği olarak kabul edilmiştir. Normalde 8-12 

arasında olan oran bu vakalarda 17’nin üzerindedir. 

2. Androjen  fonksiyon bozuklukları 

a. Tam Androjen Duyarsızlık Sendromu 

Dış genital yapısı dişi fenotipinde olan, pelvis ültrasonografisinde uterus izlenmeyen, 

bazal veya hCG uyarısına T ve DHT yanıtı normal veya artmış olan olgulardır. 

b. Kısmi Androjen Duyarsızlık Sendromu 

Kısmı androjen duyarsızlık sendromu olarak kabul edilen olgularda: dış genital yapı, 

hafif kliteromegali ve hafif derecede posterior yapışıklık ile dişi görünümde, kuşkulu genital 
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yapı, ya da mikropenis, hipospadias ve kriptorşidizm ile karakterize erkek görünümde olabilir. 

Pelvis ültrasonografisinde uterus izlenmez, bazal veya hCG uyarısına T ve DHT yanıtı normal 

veya artmıştır. Testosteron tedavisine kısmi yanıt alınmaktadır.  

3. LH duyarsızlık sendromu (Leydig hücre hipoplazisi-aplazisi)  

 Dış genital yapısı normal dişi görünümünden küçük bir fallusu olan erkek görünümüne 

kadar değişken olup, pelvik ültrasonografisinde uterus yokluğu, hCG uyarısına T yanıtının 

yok/yetersiz oluşu ve testosteron prekürsörlerinin (P, 17-OHP, androstenedion, gibi) artmayışı 

ile LH duyarsızlığı tanısı konulmuştu.  

4. MĠF reseptör kusuru (Persistan Müller kanal sendromu)  

Pelvis ültrasonografisinde ve laporatomide Müller kanalından gelişen yapıların 

bulunduğu olgular, diğer nedenler dışlandıktan sonra Persistan Müller kanal sendromu olarak 

kabul edilmiştir. Serum MİF düzeyi artmıştı. 

III. 46,XX CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU (46,XX CGB): İki alt başlıkta incelendi. 

A. Gonad geliĢim bozukluğu  

1. Testiküler cinsel geliĢim bozukluğu (XX erkek)  

Dış genital yapısı genellikle normal erkek görünümde olmakla birlikte, bazen hipospadias 

ve kriptorşidizmin eşlik ettiği, pelvis ültrasonografisinde uterusun bulunmadığı, karyotip 

analizinde 46,XX genotipinin saptandığı vakalardır. 

2. 46,XX ovotestiküler cinsel geliĢim bozukluğu  

Ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu başlığı altında anlatıldığı için burada tekrar 

değinilmeyecektir. 

B. Androjen fazlalığı  

1. 21-Hidroksilaz eksikliği 

Bazal ve/veya ACTH ile uyarı sonrası serum 17-OH Progesteron (17-OHP) ve 

androstenedion düzeyi yüksek olgular basit virilizan tip, ek olarak hiponatremisi, 

hiperpotasemi, artmış plazma renin aktivitesi yanısıra düşük aldosteron düzeyi saptananlar tuz 

kaybeden tip tanısı almıştır. 
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2. 11-Hidroksilaz eksikliği  

Hipertansiyonu olan, 17-OHP, DOC düzeyleri yüksek, plazma renin aktivitesi ve 

aldosteron düzeyi düşük olgular 11-hidroksilaz eksikliği tanısı almıştı. 

3. 3idroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

Testosteron, kortizol ve aldosteron biyosentezinde yer alan 3hidroksisteroid 

dehidrogenaz eksikliğinin tanısı; hafif virilize kız çocukta kortizol düzeyinin yetersiz, 

pregnanolon, 17-OHP, DHEA, DHEA-S düzeylerinin artışı ile konulmuştur. Tanıda ACTH 

testi yardımcıdır. 

ĠSTATĠKSEL ANALĠZ 

İstatiksel çözümlemelerde SSPS (sürüm 11.5) paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın 

istatiksel çözümlemesinde vakalar, frekans ve yüzdeler ile tanımlanmış, gruplar arası frekans 

ve yüzdelerin kıyaslamasında Ki-kare ve Fisher testleri kullanılmıştır. Sayısal verilerin 

karşılaştırılmasında ise parametrik testler( t-testi, ANOVA vb) uygulanmıştır. Anlamlılık sınırı 

p< 0.05 alınmıştır. 
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4. BULGULAR 

I. TANIYA GÖRE VAKALARIN GENEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Kuşkulu genital yapı saptanan 206 olgunun etiyolojik sınıflaması sonucunda: 20’sinde 

(%9.7) seks kromozomuna bağlı CGB, 91’inde (%44.2) 46,XY CGB, 95’inde (%46.1) 46,XX 

CGB saptanmıştı (Tablo 4.1).  

II. DEMOGRAFĠK YAPI, AĠLEDE BENZER VAKALARIN VE AKRABA 

EVLĠLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Demografik özellikleri incelendiğinde 206 olgudan; 158’inin (%76.7) Marmara (bunların 

126’sı (%61.2) İstanbul ili doğumlu), 19’unun (%9.5) Karadeniz, 10’unun (%5) Güneydoğu 

Anadolu, 7’sinin (%3.5) İç Anadolu, 5’inin (%2.5) Akdeniz, 4’ünün (%2) Doğu Anadolu, 

3’nün (%1.5) Ege bölgesinden başvurdukları saptandı.  

Ailelerde akraba evliliği araştırıldığında; seks kromozumuna bağlı CGB vakalarının 

4’ünde (%20), 46,XY CGB vakalarının 35’inde (%38.5) ve 46,XX CGB vakalarının 44’ünde 

(%46.3) ailede akraba evliliği saptandı. Gruplar arasında bu açıdan anlamlı farklılık bulunmadı.  

 Gruplar kendi içinde incelendiğinde akraba evliliği miks gonadal disgenezide %21, 

46,XY gonadal disgenezide %30, testiküler regresyonlu olgularda %25, 46,XY ovotestiküler 

CGB olgularında %50, LH duyarsızlığında %88.9, 5α-redüktaz eksikliğinde %18, androjen 

duyarsızlığı olgularında %37.7, testosteron biyosentez bozukluğunda %50, 46,XX ovotestiküler 

CGB olgularında %20, 21-hidroksilaz eksikliği (TK) grubunda %33.3, 21-hidroksilaz eksikliği 

(BV) grubunda %53.5 ve 11β-hidroksilaz eksikliğinde %71.4 saptandı. Vakaların çoğunda 1. 

derecede akraba evliliği mevcuttu (Tablo 4.2, tablo 4.3 ve tablo 4.4).  

Ailede benzer vaka araştırıldığında; seks kromozumuna bağlı CGB vakalarının 

hiçbirinde, 46,XY CGB vakalarının 13’ünde (%14.3) ve 46,XX CGB vakalarının 15’inde 

(%17) ailesinde benzer vaka saptandı (Tablo 4.5). 

III. TANIYA GÖRE DIġ GENĠTAL YAPI, TANI YAġI VE CĠNSEL KĠMLĠĞĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ortalama tanı yaşı seks kromozomuna bağlı CGB gösteren olgularda 5 (5.9) yaş, 46,XY 

CGB olgularında 3.7 (4.97) yaş, 46,XX CGB olgularında  2.1 (2.9) yaş olarak saptandı. Tanı 



-86- 

 

yaşı seks kromozomuna bağlı CGB ve 46,XY CGB olgularında 46,XX olgularına göre ileri idi 

( sırasıyla p=0.01 ve p=0.03). 

A. SEKS KROMOZOMUNA BAĞLI CGB GÖSTEREN OLGULAR 

Seks kromozomuna bağlı CGB gösteren 20 olgunun; 19’unu (%95) miks gonadal 

disgenezi, 1’ini (%5) 46,XX/46,XY kimerik-ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu 

oluşturuyordu (Tablo 4.1). 

 Miks gonadal disgenezi tanısı alan 19 olgunun özellikleri Tablo 4.6’da görülmektedir. 

Olguların 7’si (%36.9) 0-6 ay, 2’si (%10.5) 7 ay-2 yaş, 6’sı (%31.6) 2-8 yaş, 4’ü (%21) 12-16 

yaşında başvurmuştu. Ortalama yaşları 4.6±5.8 arasında idi. 

 Olguların 16’sında 45,X/46,XY, kalan 3 olguda sırasıyla 45,X/47,XYY, 45,X/46,Xd (Y) 

ve 45,X/46,Xi (Y) karyotipi saptanmıştı. 

19 olgunun 8’inde iki taraflı gonad ele gelmezken, 9’unda tek taraflı (8’inde sağda,1’inde 

solda) ve 2’sinde iki taraflı  gonad ele geliyordu. Olguların tümünde Müller kanalından gelişen 

yapılar (uterus,fallop tüpleri) bulunmakta idi. Gonadların histopatolojik incelemesinde 10 

olgunun 6’sında sağda testis, solda kalıntı gonad, 3 olguda sağda kalıntı gonad solda testis, 1 

olguda (no=18) iki taraflı gonadoblastom saptanmıştır. Olguların 2’sinde Turner sendromunun 

fenotipik özellikleri tespit edilmişti. 

Toplam 19 olgudan 11’ine erkek, 8’ine dişi kimlik verilmişti. Dişi cinsel kimlik verilen 1 

olguya gonadektomi, kliteroplasti, vajinoplasti operasyonları yapılırken, 3 olguya sadece 

gonadektomi yapıldı. Kalan 4 olgunun dişi yönünde operasyonları planlanmıştı. Erkek cinsel 

kimlik verilen 6 olguya (no=3, 9, 10, 11, 12 ve 15) histerektomi, orşiopeksi, kordiplasti 

operasyonları uygulanmıştı. Kalan 5 olgunun erkek cinsel kimlik yönünde operasyonları 

planlanmıştı. 

 46,XX/46,XY ovotestiküler CGB bir olguda görüldü. Erkek olarak yetiştirilen 13 

yaşındaki olgu (no=1) jinekomasti ve sol gonadın ele gelmeyişi nedeniyle getirilmişti.Yapılan 

tetkiklerinde: pelvis ültrasonografisinde Müller artıkları saptanmış, hCG uyarısına testosteron 

yanıtı alınan olguya ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu tanısı konulmuştu. Ailesi tarafından 

erkek olarak benimsenen olguda sol orşiopeksi yapılmıştı (Tablo 4.7). 
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B. 46,XY CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU GÖSTEREN OLGULAR 

46,XY CGB gösteren 91 olgunun 21’ini (%23.1) gonad gelişim bozukluğu, 70’ini 

(%76.9) androjen sentez veya fonksiyon bozukluğu gösteren olgular oluşturmaktaydı. 

 Gonad geliĢim bozukluğu olgularının 10’u (%47.6) gonadal disgenezi (tam veya 

kısmi), 9’u (%42.9) testiküler regresyon sendromu, 2’si (%9.5) ovotestiküler cinsel gelişim 

bozukluğu tanılı olgu idi.  

 5 ay-16.5 yaş( ortalama 4.6±5.8 yaş) arasında başvuran 10 olgunun karyotipi 46,XY 

dizisi olup, SRY mutasyonu saptanmamıştı; sadece 1olguda (no=3) Y ve 2’inci kromozom 

arasında dengeli translokasyon tespit edilmişti. Dış genital muayenesinde 10 olgunun 4’ü 

yetersiz maskülinizasyon gösteren erkek, 6’sı dişi görünümde idi. 3 olguda çift taraflı gonad 

palpe edilirken, 1 olguda sadece sağ gonad palpe edilmiş, 6 olguda ise gonad palpe 

edilememiştir. Olguların tümünde uterus bulunmakta idi. Tanıda serum FSH yüksekliği ve bir 

kısmında inhibin B düşüklüğü yardımcı olmuştur. Bir (no=1) olguda gonad histolojisinde kısmi 

gelişmiş testis (kısmi gonadal disgenezi ile uyumlu), 2 olguda (no=7 ve 9) kalıntı gonad (saf 

gonadal disgenezi ile uyumlu) saptanmıştır. Gonadın histolojik incelemesinde bilateral 

gonadoblastom, Wilms tümörü saptanan bir olgu (no=10) Denys-Drash sendromu olarak 

tanımlandı. Gonadal disgenezi tanılı 10 olgunun; 3’ü aile tarafından erkek, 7’si dişi olarak 

benimsenmişti. Erkek olarak benimsenen olgulara, dış genital yapılarının erkek yönünde 

cerrahiye elverişli olması ve ailelerin isteği doğrultusunda erkek cinsel kimlik verilmiştir.  

 Testiküler regresyon sendrom tanılı 9 olgunun özellikleri Tablo 4.9’da 

görülmektedir. 3 ay-10 yaş(4.3±3.5) arasında başvuran 9 olgunun tümünde gonadlar ele 

gelmemiştir. Bir olguda labioskrotal füzyon tam olmayıp penoskrotal hipospadias, bir olguda 

penil hipospadias, 4 olguda mikropenis saptanmıştır. 3 olguda ele gelmeyen gonad dışında bir 

özellik saptanmamıştır. Olguların hiçbirinde pelvis-batın ültrasonografisinde Müller kanal 

artıkları ve gonad gözlenmemiştir. Hormon tetkikinde, bazal testosteron düşüktü, hCG 

uyarısına T yanıtı alınmamış ve androjen prekürsörlerinde artış saptanmamıştır. Buna karşılık 

FSH düzeylerinde artış, bir kısmında inhibin B düzeylerinde düşüklük gösterilmiştir. 9 olgunun 

5’inde yapılan cerrahi eksplorasyonda gonad gözlenmemiştir. Olguların 8’ine ailenin 

benimsediği erkek cinsel kimlik verilmiştir. Kuşkulu dış genital yapı gösteren ve ailesi 

tarafından dişi olarak benimsenen olguya (no=4) bu yönde düzeltici operasyon yapılmıştı.  
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 Ovotestiküler CGB tanısı olan 2 olgunun özellikleri Tablo 4.7’de görülmektedir. 7 ve 

14 yaşında başvuran 2 olgunun birinde 46,XY (no=2), diğerinde 47,XY (Down sendromu) 

(no=3) karyotipi saptanmıştır. 7 yaşındaki olgu kuşkulu genital yapı, 14 yaşındaki olgu adet 

göremediği için getirilmişti. 2 olguda da iki taraflı gonad palpe edilmemiş, pelvis 

ültrasonografisinde uterus gözlenmişti. Olguların gonad histolojisinde solda ovotestiküler yapı 

sağda over saptanmıştır. Olgulara ailelerin benimsediği yönde dişi cinsel kimlik verilmiş ve 

operasyonları planlanmıştı.  

 Androjen sentez ya da fonksiyon bozukluğu gösteren 70 olgunun; 15’inde androjen 

biyosentez bozukluğu, 45’inde androjen duyarsızlık sendromu, 9’unda LH duyarsızlığı ve 

1’inde MİF reseptör kusuru saptanmıştı.  

 Testosteron sentez kusuru  gösteren olguların klinik özellikleri Tablo 4.10’da 

özetlenmiştir.  

17hidroksilaz eksikliği gösteren olgu (n=1), 16.5 yaşında adet görememe ve 

sekonder cinsel karakterlerinin gelişmemesi nedeniyle getirilmişti. Dişi fenotipinde olan 

hastada hipertansiyon vardı ve gonadlar inguinalde ele geliyordu. Değerlendirme sonucu 

ailenin benimsediği yönde dişi cinsel kimlik verilmiş ve gonadektomi yapılmış ve dişi yönde 

yerine koyma tedavisi başlanmıştı. 

3hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği gösteren olgu (n=2), 15 günlük iken 

kuşkulu genital yapı (mikropenis, hipospadias, sol kriptorşidi) ve tuz kaybı bulguları saptanan 

olgunun; bazal ve ACTH uyarı sonrası kortizol düzeyi düşük,  DHEA-S yüksek saptanıp tanısı 

konulmuştur. Ailenin benimsediği yönde erkek cinsel kimlik verilen olguya hipospadias 

onarımı ve orşiopeksi yapılmıştı.  

17hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği saptanan olgu (n=3), 10 günlük iken 

kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmişti. hCG uyarısı sonrasında androstenedion, 

androstenedion/testosteron oranı (5.85) yüksek saptanıp tanısı konulmuştur. Ailesinin erkek 

olarak benimsediği olguya, kısa süreli testosteron tedavisine yanıt alındığından 1.5 yaşında 

kordiplasti, orşiopeksi ve hipospadias onarımı yapılmıştı. 

 5redüktaz eksikliği saptanan 12 olgunun özellikleri Tablo 4.11’de görülmektedir. 

Ortalama yaşları 4.5±6.2 arasındaki olguların tümünde mikropenis ve penoskrotal hipospadias 

vardı. hCG uyarı sonrası T/DHT oranının yüksek olması (normal= 8-16) ile tanı konulmuştu. 
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Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen 8 olguya, testosteron veya dihidrotestosteron 

tedavisi uygulanmış ve tedaviye klinik yanıt alındığından erkek yönünde cinsel kimliği 

verilmiştir. Ailenin dişi olarak benimsediği 4 olgudan 1’i(n=10) önerilen erkek cinsiyeti kabul 

edilmişti. 3 olguya dişi cinsel kimlik verilmesinde; birinin (no=1) 1 aylık iken tanısı konulmuş 

olmasına rağmen ileri derece mikropenis olması (0.7cm) sonucu ailenin isteği, diğer 2 olgunun 

(no=11 ve 12) 14.5 ve 15 yaşında tanı konulması, ailenin ve olguların dişi cinsel kimliği 

benimsemiş olması etkin olmuştur. Dişi cinsel kimlik verilen bir olguya (no=1) kliteroplasti, 

vajinoplasti, orşiektomi, bir olguya (no=11) orşiektomi, vajinoplasti yapılmıştır. 3’üncü 

olgunun dişi yönünde operasyonları planlanmıştır. 

 Androjen duyarsızlık sendromu (tam ya da kısmi) tanısı alan 45 olgunun özellikleri 

Tablo 4.12 ve Tablo4.13’te görülmektedir. Olguların 5’i (%11) 0-1 ay, 14’ü (%31) 2-6 ay, 

14’ü (%31) 7 ay-2 yaş, 3’ü (%6.7) 2-4 yaş, 4’ü (%8.9) 4-8 yaş, 5’i (%11) 9-15.5 yaş arasında 

başvurmuştur. Kısmı androjen duyarsızlığı gösteren olguların ortalama tanı 1.8±2.7 yaş, tam 

androjen duyarsızlığı gösteren olguların 9.7±2.7 yaş idi. Olguların dış genital yapı 

muayenesinde yapılan evrelemede: 18’i evre 2 (erkek görünümde, fakat hafif derecede 

hipospadias var), 18’i evre 3 (ağır derecede maskülinizasyon kusuru var: mikropenis, 

penoskrotal hipospadias, bifid skrotum ve/veya kriptoşidi), 5’i evre 4 (ağır derecede şüpheli dış 

genital yapı-klitorise benzeyen fallus, labioskrotal kıvrım, tek delik), 3’ü evre 6 (tam kız 

görünümü), 1’i evre 7 (tam kız görünümde, pubik kıllanma yok) olarak değerlendirildi. 4.5 

yaşında  başvuran iki olgu(n=36, 37) ikiz ve 3 ay ila 2 yaşında başvuran iki olgu (no=11 ve 33) 

kardeş idi. Olgulardan 4’ü (no=42, 43, 44, 45) dış genital yapısı tam dişi görünümde olması 

nedeniyle tam androjen duyarsızlık sendromu olarak değerlendirildi. Bu 4 olguda aileleri 

tarafından dişi cinsel kimlik benimsenmişti. Olgulardan 2’ine ( no= 43, 44) gonadektomi, 

vajinoplasti, 1’ine (no=45) gonadektomi, kliteroplasti yapılmıştır. 1 olguya (no=42) dişi 

yönünde operasyon planlanmıştır. Aileleri tarafından erkek olarak benimsenen ve testosteron 

tedavisine yanıt veren (fallus eninde ve boyunda büyüme) 41 olgudan; 7’sine hipospadias 

onarımı, 6’sıne hipospadias onarımı-orşiopeksi, 3’üne hipospadias onarımı- kordiplasti, 2’sine 

hipospadias onarımı-kordiplasti-orşiopeksi yapılmıştır. Kalan 23 olguya, erkek yönünde 

düzeltici operasyonlar planlanmıştır.  

 LH duyarsızlığı (leydig hücre hipoplazisi/ aplazisi) tanısı alan 9 olgunun özellikleri 

Tablo 4.14’te görülmektedir. Ortalama yaşları 4.9±5.8 arasında değişen olguların 3’ü tam dişi 

görünümde ve gonadları inguinalde palpe ediliyordu. 5’inde yetersiz maskülinizasyon bulguları 

(mikropenis, penoskrotal hipospadias), 1’inde sadece mikropenis saptanmıştır. Olguların 
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tümünde hCG uyarısına testosteron yanıtı yoktu ve testosteron ön maddeleri artış 

göstermemişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen ve testosteron tedavisine yanıt veren 

6 olgudan; 1’ine (no=2) hipospadias onarımı, 1’ine (no=4) hipospadias onarımı ve orşiopeksi 

yapılmış. Kalan 4 olguya erkek yönünde düzeltici operasyonlar planlanmıştır. Ailesi tarafından 

dişi olarak benimsenen 3 olgudan 1’ine (no=8) gonadektomi yapılmıştır. 2 olguya dişi yönünde 

düzeltici operasyonlar planlanmıştır. 

 MĠF reseptör bozukluğu tanısı alan olgu, 1.5 yaşında orşiopeksi operasyonunda 

Müller kanal oluşumları (uterus, fallop tüpleri) saptanması nedeniyle getirilmişti. Dış genital 

yapı değerlendirmesinde penis normal boyutta ve orşiopeksi yapıldığı için testisler skrotumda 

palpe ediliyordu. MİF düzeyi yüksek saptanan olgunun bu tablosunun reseptör direncine bağlı 

olabileceği düşünüldü.  

C. 46,XX CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU (CGB) GÖSTEREN OLGULAR 

46,XX CGB olan 95 olgunun 8’ini (%8.4) gonad gelişim bozukluğu, 87’sini (%91.6) 

androjen artışına bağlı cinsel gelişim bozukluğu gösteren olgular oluşturuyordu. 

 Gonad geliĢim bozukluğu olgularının 7’sinde ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu, 

1’inde testiküler cinsel gelişim bozukluğu saptanmıştı (Tablo 4.7). Olguların 2’si 0-1 ay, 4’ü 

6ay-2 yaş, biri 13 yaşında başvurmuştu. 7 olgunun 3’ünde sağ gonad palpe edilirken, 4 olguda 

gonad palpe edilmemişti. Tüm olgular kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmişti. Olguların 

tümünde uterus bulunmakta idi. 4 olgunun gonad histolojisi incelenmiş olup 2’sinde solda 

ovotestis sağda over (no=2 ve 5), 1’inde solda over, sağda testis, 1’inde çift taraflı ovotestis 

saptanmıştı. 8 aylık tanı alan ancak daha sonra takibe gelmeyen bir olgu(n=8) 12 yaşında 

batında kitle nedeniyle opere edildiğinde histopatolojik incelemede bir tarafta over, diğer 

tarafta ovotestiste endodermal sinüs tümörü görülmüştür. Olguların 3’ünün (no=4, 6, 9) dış 

genital yapısı yetersiz maskülinize erkek görünümde (mikropenis, hipospadias) idi. Aileleri 

tarafında erkek olarak benimsediğinden bu yönde düzeltici operasyonlar planlanmıştı. Dişi 

cinsel kimlik verilen 1 olguya (no=7) gonadektomi, kliteroplasti yapılmıştı. Kalan olguların dişi 

yönde operasyonları planlanmıştı.  

46,XX testiküler CGB tanısı alan olgu, 2.5 yaşında kuşkulu genital yapı (sol tarafta 

kriptorşidi, penoskrotal hipospadias) nedeniyle getirilmişti. Pelvis ültrasonografisinde uterus 

gözlenmediğinden ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu tanısından uzaklaşıldı.Vaka 46,XX 
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erkek olarak tanımlanmış ve ailenin benimsediği erkek cinsel kimlik yönünde düzeltici 

operasyonlar planlanmıştır.  

Androjen artıĢına bağlı cinsel geliĢim bozukluğu gösteren 87 olgunun 73’ünde (%84) 

21-hidroksilaz eksikliği, 14’ünde (%16) 11-hidroksilaz eksikliği saptanmıştı (Tablo 4.1). 21-

hidroksilaz eksikliği gösteren olguların %24.6’sını tuz kaybeden tip, %75.4’ünü basit virilazan 

tip oluşturuyordu.  

21-hidroksilaz eksikliği (TK) tanısı alan 18 olgunun özellikleri Tablo 4.15’te 

görülmektedir. Olguların 11’i (%61) 0-1 ay, 7’si (%39) 2-7 ay arasında başvurmuştu. Dış 

genital yapı Prader evrelemesinde; 2’si (%11) evre-2 (kliteromegali, kısmi labioskrotal füzyon), 

8’i (%44.5) evre-3 (kliteromegali, labioskrotal füzyon ve tek delik), 8’i (%44.5) evre-4 (büyük 

fallus ve tabanında ufak ürogenital sinüs) olarak değerlendirildi. 18 olgunun 12’si aile 

tarafından dişi, 5’i erkek olarak benimsenmiş, 1’ine henüz bir cinsel kimlik verilmemişti. 

Ailenin erkek olarak benimsediği 5 olgudan 4’üne ve henüz cinsel kimlik verilmeyen bir 

olguda önerilen dişi cinsel kimlik kabul edilmişti. Kalan 1 olguya (n=18) dış genital yapının 

erkek görünümde olması (Prader evre 4), ailenin erkek cinsiyeti benimsemiş olması nedeniyle 

erkek cinsel kimliği verilmişti. Erkek cinsel kimliği verilen olguya total abdominal histerektomi 

(TAH) ve bilateral salpingooferektomi (BSO) yapılmıştı. Dişi cinsel kimlik verilen 17 olgunun; 

4’üne kliteroplasti, 4’üne kliteroplasti ve vajinoplasti yapılmıştı. Kalan 9 olguda dişi yönde 

operasyonları planlanmıştı. 

21-hidroksilaz eksikliği (BV) tanısı alan 55 olgunun özellikleri Tablo 4.16’da 

görülmektedir. Olguların 17’si (%31) 0-1 ay, 8’i (%14.5) 2-6 ay, 8’i (%14.5) 7ay-2 yaş, 9’u 

(%16) 2-4 yaş, 13’ü (%24) 4-9 yaş arasında başvurmuştu. Olguların dış genital yapının Prader 

evrelemesinde; 9’u (%16) evre-1, 6’sı (%11) evre-2, 19’u (%35) evre-3, 15’i (%27) evre-4 ve 

6’sı (%11) evre-5 olarak değerlendirildi. 55 olgunun 42’si ailesi tarafından dişi, 12’si erkek 

olarak benimsenmiş, 1’ine henüz bir cinsel kimlik verilmemişti. Ailenin erkek olarak 

benimsediği 12 olgudan 4’üne ve henüz cinsel kimlik verilmeyen bir olguda  aileye önerilen 

dişi cinsel kimliği kabul etmişti. Kalan 8 olguda dış genital yapının erkek görünümde olması 

(Prader evre 4 veya 5), geç tanı konulması ve ailenin erkek cinsiyeti benimsemiş olması 

nedeniyle erkek cinsel kimliği verilmişti. Erkek cinsel kimliği verilen 3 olguya total abdominal 

histerektomi (TAH) ve bilateral salpingooferektomi (BSO) yapıldı. Kalan 5 olgunun erkek 

yönünde operasyonları planlanmıştı. Dişi cinsel kimlik verilen 47 olgunun; 8’ine kliteroplasti, 
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15’ine kliteroplasti ve vajinoplasti yapılmıştı. Kalan 24 olgunun dişi yönünde operasyonları 

planlanmıştı. 

11hidroksilaz eksikliği tanısı alan 14 olgunun başvuru yaşı, Prader evresi, ailenin 

benimsediği yetiştirme modeli ve verilen cinsel kimlik ile yapılan operasyonlar Tablo 4.17’de 

görülmektedir. Olguların 2’si (%14.3) 0-1 ay, 2’si (%14.3) 2-6 ay, 1’i (%7.1) 7 ay-2 yaş, 4’ü 

(%28.6) 2-4yaş, 5’i (%35.7) 4-10.5 yaşlar arasında başvurmuştur. Vakaların %85.9’unda 

hipertansiyon ve hipertansif göz bulguları vardı. Dış genital yapını Prader evrelemesinde; 

4’ünde (%28.5) evre-3, 4’ünde (%28.5) evre-4, 6’sında (%43) evre-5 olarak değerlendirildi. 14 

olgunun 8’ine erkek, 6’sına dişi cinsel kimlik verildi. Erkek cinsel kimliği verilen olguların biri 

(no=4) dışında tamamı erkek görünümde (Prader evre-5), geç tanı konulmuş ve aileleri 

tarafından erkek cinsel kimlik benimsenmişti. Bir olgu (no=4) 4.5 aylık iken tanı konulmasına 

ve Prader evresi 4 olmasına rağmen ailenin ısrarı nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmişti. 

Erkek cinsel kimlik verilen 8 olgunun 6’sına TAH ve BSO yapılmış, kalanların operasyonları 

planlanmıştır. Dişi cinsel kimlik verilen 6 olgunun, 1’ine kliteroplasti, 3’üne kliteroplasti ve 

vajinoplasti yapılmıştır. Kalan 2 olguya dişi yönde operasyonları planlanmıştır. 

Ailede benzer vaka varlığı araştırıldığında; 21-OHE (TK) grubunda %39, 21-OHE (BV) 

grubunda %13 ve 11β-hidroksilaz eksikliği grubunda %7 saptandı. Kardeşlerde hastalık 

araştırıldığında; 21-OHE (TK)  tanılı olgularda %33, 21-OHE (BV) tanılı olgularda %7 

saptanmıştır. 

11hidroksilaz eksikliği tanısı alan olguların başvuru yaşları (4.1 ± 3.65), 21-hidroksilaz 

eksikliği tanısı alan basit virilizan olguların başvuru yaşlarına (2.3 ± 2.6) göre daha ileri 

idi(p<0.05). Yine 21-hidroksilaz basit virilizan tipteki olguların başvuru yaşları (2.3 ± 2.6), 21-

hidroksilaz tuz kaybeden tipteki olguların başvuru yaşlarına (0.2 ± 0.2) göre daha ileri 

idi(p<0.05). 

 11-hidroksilaz eksikliği grubunun ortalama Prader evrelemesi (4.1±1.2), 21-hidroksilaz 

eksikliği basit virilizan grubuna (3.1 ± 1.2) göre ileri olmasına rağmen istatiksel olarak  anlamlı 

bulunmadı (p>0.05). 11-hidroksilaz eksikliği grubunda erkek cinsel kimlik verilen olguların 

oranı,  21-hidroksilaz eksikliği basit virilizan grubundan yüksekti(%57/ %15) (Tablo 4.18).  
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IV. VAKALARIN TANI YAġINA GÖRE VERĠLEN CĠNSEL KĠMLĠĞĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 Kuşkulu genital yapı gösteren olgularımızın başvuru yaşlarına göre dağılımı Tablo 

4.19’da görülmektedir.  

A. 2 yaĢ ve altındaki olgular  

İki yaş öncesinde başvuran 128 olgunun 9’unu seks kromozomuna bağlı CGB, 56’sını 

46,XY CGB, 63’ünü 46,XX CGB olguları oluşturmaktadır. Tablo 4.20’de bu vakaların 

dağılımı,  aile tarafından benimsenen ve verilen cinsel kimlik görülmektedir. 

Seks kromozomuna bağlı CGB olan 9 olgunun tamamı miks gonadal disgenezi tanılı 

olgular idi. Miks gonadal digenezi tanılı 9 olgudan 5’i aile tarafından erkek, 4’ü dişi olarak 

benimsenmişti. Erkek olarak benimsenen 5 olguya ailelerin ısrarı ve yapılan değerlendirme 

(erkek yönünde cerrahi tedaviye uygunluk) sonrasında erkek cinsel kimlik verilmişti.  

46,XY CGB olan 56 olgunun 4’ünü gonadal disgenezi (tam ya da kısmi), 1’ini Denys-

Drash sendromu, 3’ünü testiküler regresyon sendromu, 1’ini 17HSD eksikliği, 1’ini 3-HSD 

eksikliği, 8’ini 5redüktaz eksikliği, 33’ünü androjen duyarsızlık sendromu, 4’ünü LH 

duyarsızlığı ve 1’ini de MİF reseptör bozukluğu olguları oluşturmaktadır.  

Gonadal disgenezi tanılı 4 olgunun 2’si aile tarafından dişi, diğer 2’si erkek olarak 

benimsenmişti. Erkek olarak benimsenen olgulara; yetersiz maskülinize erkek görünümde 

bulunulması, cerrahi olarak erkek yönünde düzeltilebilir olması ve ailenin ısrarı nedeniyle 

erkek cinsel kimlik verilmiştir. Denys-Drash sendromlu olguya, ailenin benimsediği yönde dişi 

cinsel kimlik verilmiştir. 

Testiküler regresyon sendromlu 3 olguda ailenin benimsemiş olduğu erkek cinsiyet 

yönünde karar verilmiştir. 

17HSD eksikliği tanılı olgu, aile tarafında erkek olarak benimsenmiş ve bu yönde 

cinsel kimlik verilmiştir.Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen 3-HSD eksikliği tanılı 

olguya erkek cinsel kimlik verilmiştir 
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5redüktaz tanılı 8 olgunun 7’si aile tarafından erkek, 1’i dişi olarak benimsenmişti. 

Ailenin dişi olarak benimsediği olgu 1 aylık iken tanı almasına rağmen, dış genital yapı tam 

dişi görünümde olması nedeniyle dişi cinsel kimlik verilmiştir.  

Androjen duyarsızlığı (kısmi) gösteren 33 olgunun tamamı aile tarafından erkek olarak 

benimsenmiş ve bu yönde cinsel kimlik verilmiştir. 

LH duyarsızlığı gösteren 4 olgunun 3’ü aile tarafından erkek, 1’i dişi olarak 

benimsenmişti. Ailesi tarafından dişi olarak benimsenen olguda, dış genital yapısı tam dişi 

görünümde olması nedeniyle dişi cinsel kimlik verilmişti. 

MİF reseptör bozukluğu tanılı olgu, ailesi tarafından erkek olarak benimsenmiş ve bu 

yönde cinsel kimlik verilmişti. 

46,XX CGB olan 63 olgunun 6’sını ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu, 1’ini 

testiküler cinsel gelişim bozukluğu, 51’ini 21-hidroksilaz eksikliği, 5’ini 11-hidroksilaz 

eksikliği olguları oluşturmaktaydı. 

Ovotestiküler CGB olan 6 olgunun 3’ü ailesi tarafından erkek, 3’üde dişi olarak 

benimsenmişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen olgularda, dış genital yapıların 

yetersiz maskülinizasyon gösteren erkek görünümünde bulunması, cerrahi olarak erkek 

yönünde düzeltilebilir olması ve ailenin ısrarı nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmişti. 

Testiküler cinsel gelişim bozukluğu tanılı olgu, aile tarafından erkek olarak benimsenmiş 

ve bu yönde cinsel kimlik verilmişti. 

21-hidroksilaz eksikliği tanılı 51 olgunun 41’i aile tarafından dişi, 8’i erkek olarak 

benimsenmiş ve 2’sine aile tarafından henüz belirli bir cinsel kimlik verilmemişti. Ailesi 

tarafından erkek olarak benimsenen 8 olgunun 6’sında önerilen dişi kimlik kabul edilmiş ve 

cinsiyet dişi yönünde değiştirilmiş, 2’sinde ailenin ısrarı nedeniyle erkek cinsel kimlik 

verilmiştir. Belirli bir cinsiyet verilmeyen 2 olguda önerilen dişi cinsiyet kabul edilmiş ve dişi 

cinsel kimlik verilmişti. 

11-hidroksilaz eksikliği tanılı 5 olgunun 3’ü aile tarafından dişi, 2’si erkek olarak 

benimsenmişti. Aile tarafından erkek olarak benimsenen 2 olguya, dış genital yapısı erkek 

görünümde olması ve ailenin ısrarı nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmişti.  
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B. 2 yaĢ üstü olgular  

İki yaş sonrasında başvuran 78 olgunun 11’ini seks kromozomuna bağlı CGB, 35’inı 

46,XY CGB, 32’sini 46,XX CGB olguları oluşturmaktadır. Tablo 4.21’de bu vakaların 

dağılımı, aile tarafından benimsenen ve verilen cinsel kimlik görülmektedir.  

Seks kromozomuna bağlı CGB gösteren 11 olgunun 10’unu miks gonadal disgenezi, 1’ini 

ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu tanılı olgular oluşturmaktadır. Miks gonadal digenezi 

tanılı 10 olgunun 6’sı aile tarafından erkek, 4’ü dişi olarak benimsenmişti. Aile tarafında erkek 

olarak benimsenen 6 olguya, dış genital yapısı yetersiz maskülinizasyon gösteren erkek 

görünümde, cerrahi olarak erkek yönünde düzeltilebilir olması ve ailenin ısrarı nedeniyle erkek 

cinsel kimlik verilmişti. 

46,XX/46,XY ovotestiküler CGB tanılı olgu, aile tarafından erkek olarak benimsenmiş ve 

dış genital yapısının erkek yönünde düzeltilebilir olması nedeniyle erkek cinsel kimlik 

verilmişti. 

46,XY CGB olan 35 olgunun 5’ini gonadal disgenezi (tam ya da kısmi), 6’sını testiküler 

regresyon sendromu, 2’sini ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu, 1’ini 17-hidroksilaz 

eksikliği, 4’ünü 5-redüktaz eksikliği, 5’ini LH duyarsızlığı, 12’sini androjen duyarsızlığı 

gösteren olgular oluşturmaktaydı. 

Gonadal disgenezi tanılı 5 olgunun 4’ü aile tarafından dişi, 1’i erkek olarak 

benimsenmişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen olguya, dış genital yapısı erkek 

görünümde, cerrahi olarak erkek yönünde düzeltilebilir olması ve ailenin ısrar nedeniyle erkek 

cinsel kimlik verilmişti. 

46,XY ovotestiküler CGB’li 2 olgunun 2’ side aile tarafından dişi olarak benimsenmiş ve 

dişi cinsel kimlik verilmişti. 

Testiküler regresyonlu 6 olgunun 5’i aile tarafından erkek, 1’i dişi olarak benimsenmişti. 

Aile tarafından dişi olarak benimsenen olguya, dış genital yapısının tam dişi görünümde olması 

nedeniyle dişi cinsel kimlik verilmişti. 

17-hidroksilaz eksikliği tanılı olguya, 16.5 yaşında tanı konulması, dış genital yapısının 

tam dişi görünümde olması ve ailenin dişi olarak benimsemiş olması nedeniyle dişi cinsel 

kimlik verilmişti. 
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5-redüktaz eksikliği tanılı 4 olgunun 3’ü aile tarafından dişi, 1’i erkek olarak 

benimsenmişti. Bir olgu dışında 2’si ailenin ve olguların isteği doğrultusunda dişi cinsel kimlik 

verilmişti. 

Androjen duyarsızlığı gösteren 12 olgunun 8’i aile tarafından erkek, 4’ü dişi olarak 

benimsenmişti. Aile tarafından dişi olarak benimsenen olguların tam dişi görünümde olmaları 

nedeniyle dişi cinsel kimlik verilmişti. 

46,XX CGB gösteren 32 olgunun 1’ini ovotestiküler cinsel gelişim bozukluğu, 22’sini 

21-hidroksilaz eksikliği, 9’unu 11-hidroksilaz eksikliği tanılı olgular oluşturmaktaydı. 

46,XX ovotestiküler CGB tanılı olgu, aile tarafından dişi olarak benimsenmiş ve bu 

yönde cinsel kimlik verilmişti. 

21-hidroksilaz eksikliği tanılı 22 olgunun 13’ü aile tarafından dişi, 9’u erkek olarak 

benimsenmişti. Aile tarafından erkek olarak benimsenen 9 olgunun 2’sinde önerilen dişi kimlik 

aile tarafından kabul etmiş ve cinsiyet dişi yönünde değiştirilmiştir. Kalan 7 olguya, dış genital 

yapısının tam erkek görümde olması, geç tanı konulması ve ailenin ısrarı nedeniyle erkek cinsel 

kimlik verilmiştir. 11hidroksilaz eksikliği tanılı 9 olgunun 6’sı aile tarafından erkek, 3’ü dişi 

olarak benimsenmişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen 6 olguya, geç tanı konulması, 

dış genital yapıların tam erkek görünümde olmaları ve ailelerin ısrarı nedeniyle erkek cinsel 

kimlik verilmişti.  

2 yaş öncesi  KAH tanısı konulan 10 olgu aile tarafından erkek olarak benimsenmişti. 

Bunların 6’sında(%60) önerilen dişi kimlik aile tarafından kabul edilmiş ve dişi yönünde 

değiştirilmiştir. 2 yaş sonrası KAH tanısı konulan 15 olgu aile tarafından erkek olarak 

benimsenmişti. Bunların 2’sinde(%33) önerilen dişi kimlik aile tarafından kabul edilmiş ve dişi 

yönünde değiştirilmiştir.  
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Tablo 4.1 KuĢkulu genital yapılı olgularımızın etiyolojik nedenlere göre dağılımı (n:206) 

1-) Seks kromozomuna bağlı cinsel geliĢim bozukluğu                                            n: 20 (%9.7) 

 Miks gonadal disgenezi 

 

 46 XX/XY kimerik-ovotestiküler CGB 

19 (%9.2) 

 

1 (%0.5) 

2-) 46,XY cinsel geliĢim bozukluğu                                                                            n:91 (%44.2)  

A) Gonad geliĢim bozukluğu  

 Gonadal disgenezi 

 Saf gonadal disgenezi  

 Kısmi gonadal disgenezi  

 Testiküler regresyon sendromu 

 Ovotestiküler CGB 

 Denys-Drash sendromu 

21 (%23.1) 

 

9 (%9.9) 

 

9 (%9.9) 

2 (%2.2) 

1 (%1.1) 

B) Androjen sentez veya fonksiyon bozukluğu 

 Androjen biyosentez bozukluğu 

 17hidroksilaz eksikliği 

 3hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

 17hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

 5redüktaz eksikliği 

 

 Androjen fonksiyon bozukluğu 

 Androjen duyarsızlık sendromu 

 Tam androjen duyarsızlık sendromu 

 Kısmi androjen duyarsızlık sendromu 

  

 LH reseptör kusuru (leydig hücre aplazisi / hipoplazisi) 

  

 Persistan Müller kanal sendromu 

70 (%76.9) 

15(%16.5) 

1 (%1.1) 

1 (%1.1) 

1 (%1.1) 

12 (%13.2) 

 

 

45 (%49.45) 

4 (%8.9) 

41 (%91.1) 

 

9 (%9.9) 

 

1 (%1.1) 

3-) 46 XX cinsel geliĢim bozukluğu                                                                           n:95 (%46.1)  

A)Gonad geliĢim bozukluğu 

Ovotestiküler CGB 

Testiküler CGB (XX erkek)  

8 (%8.4) 

7 (%7.3) 

1 (%1.1) 

B)Androjen artıĢına bağlı CGB 

21-Hidroksilaz eksikliği  

Basit virilizan tip 

Tuz kaybeden tip 

 

11-Hidroksilaz eksikliği 

87 (%91.6) 

73 (%76.8) 

55 (%75.4) 

18 (%24.6) 

 

14 (%14.8) 
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Tablo 4.2 Cinsel geliĢim bozukluğu gösteren olgularda akraba evliliği  

 

 

 

Akraba evliliği  olan aileler 

(n)                                    % 

1)Seks kromozomuna bağlı CGB  4 %20 

2)46,XY cinsel geliĢim bozukluğu  

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen sentez ve fonksiyon bozukluğu 

  

6 %28.6 

29 %41.5 

3)46,XX cinsel geliĢim bozukluğu 

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen artışına bağlı CGB 

  

1 %5 

43 %49.5 

Toplam 83 %40.3 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.3 Cinsel geliĢim bozukluğu  gösteren olgularda  akraba evliliğinin derecesi  

 

 1. derece 2. derece 3. derece 

1)Seks kromozomuna bağlı CGB 2 - 2 

2)46,XY cinsel geliĢim bozukluğu 

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen sentez veya fonksiyon bozukluğu 

   

3 2 2 

23 4 2 

3)46,XX cinsel geliĢim bozukluğu  

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen artışına bağlı CGB 

   

1 - - 

35 4 4 

Toplam 64 (%77) 10 (%12) 9 (%9) 
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Tablo 4.4  Cinsel geliĢim bozukluğu gösteren olgularda akraba evliliğinin gruplar içindeki 

dağılımı 

 Akraba evliliği  

               n (%) 

1)Seks kromozomuna bağlı cinsel geliĢim bozukluğu 

Miks gonadal disgenezi (n=19)              4 (%21.1) 

46,XX/XY ovotestiküler CGB (n=1)                  - 

2)46,XY cinsel geliĢim bozukluğu 

A) Gonad gelişim bozukluğu Gonadal disgenezi (Tam ve kısmi)(n=10) 3 (%10) 

Testiküler regresyon sendromu (n=9) 2 (%25) 

Ovotestiküler (n=2) 1 (%50) 

B) Androjen sentez veya 

fonksiyon bozukluğu 
Testosteron biyosentez bozuklukları(n=3)   1 (%33.3) 

5α-redüktaz eksikliği (n=12) 2 (%18) 

Androjen duyarsızlık sendromu (n=45)     17 (%37.7) 

LH reseptör kusuru (n=9)    8 (%88.9) 

Persistan Müller kanal sendromu (n=1)   1 (%100) 

3)46,XX cinsel geliĢim bozukluğu 

A) Gonad gelişim bozukluğu Ovotestiküler (n=7) 1 (%20) 

Testiküler (n=1) - 

B) Androjen artışına bağlı CGB 

Konjenital adrenal hiperplazi 

21-hidroksilaz eksikliği (TK) (n=18)     10 (%33.3) 

21-hidroksilaz eksikliği (BV) (n=55)    23 (%53.5) 

11β-hidroksilaz eksikliği (n=14)    10 (%71.4) 

 

 

 

 

Tablo 4.5 Cinsel geliĢim bozukluğunu gösteren olguların ailesinde baĢka vakaların varlığı 

 

 

 

Ailede baĢka vaka varlığı 

(n)                                             % 

1)Seks kromozomuna bağlı CGB - - 

2)46,XY cinsel geliĢim bozukluğu  

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen sentez ve fonksiyon bozukluğu 

  

3 %3.3 

10 %11 

3)46,XX cinsel geliĢim bozukluğu  

1-Gonad gelişim bozukluğu 

2-Androjen artışına bağlı CGB 

  

- - 

15 %17 

Toplam 28 %13.4 
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Tablo 4.6 45,X/46,XY miks gonadal disgenezi olguları (n=19) 

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 
Karyotip 

DıĢ genital 

sol/sağ gonad 

Püberte/* 

Ġç genital yapı 

Gonad histolojisi 

Sol/sağ 

hCG 

uyarısına  

T yanıtı 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel 

kimlik 

Verilen 

cinsel kimlik 

Yapılan 

operasyon 

1.Eray 

E 
1 ay 45,X/46,XY 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, 

gonad  + / + 

Uterus gözlendi 
 

+ 

 

Erkek 
Erkek 

 

− 

2.Fatma 

Y 
2 ay 45,X/46,Xd (Y) 

Fallus 2.5cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad  inguinalde + / − 

Uterus gözlendi 
 

+ 

 

Dişi 
Dişi 

 

− 

3.Uğur 

G 
3 ay 45,X/46,XY 

Fallus 3cm, penoskrotal 

hipospadias, 

gonad − / + 

Kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 
Erkek 

Histerektomi, 

orşiopeksi 

kordiplasti 

gonad biopsisi 

4.Merve 

A 
5 ay 45,X/46,XY 

Fallus 2.5cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad  − / + 

Kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Dişi 
Dişi 

Gonadektomi, 

kliteroplasti, 

vajinoplasti 

5.Büşra 

T 
5.5 ay 45,X/46,XY 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, 

gonad  − / − 

Uterus gözlendi 

MRI gonad + 

 

+ 
Dişi Dişi − 
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Tablo 4.6 Miks gonadal disgenezi olguları (devamı) 

 

6.Bebek 

F 
6 ay 45,X/46,XY 

Fallus 2.7cm, penoskrotal 

hipospadias, 

ganad  − / − 

uterus gözlendi  

gonad gözlenmedi 

 

+ 

 

Dişi 

 

Dişi 

  

- 

7.Kerem 

K 
6 ay 

 

45,X/46,Xi (Yq) 

Fallus 4cm, 

gonad  − / + 
Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

 

-  

 

8.Hüseyin 

T 
1.5yaş 45,X/46,XY 

Fallus 4cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad − / + 

*Biküspit aorta 

Uterus gözlendi 
 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

  

- 

9.Mesut 

Ç 
2 yaş 45,X/46,XY 

Fallus 3cm, penoskrotal 

hipospadias, 

gonad − / − 

kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

Histerektomi, 

gonadektomi 

10.Yusuf 

A 
2 3/12 yaş 45,X/46,XY 

Fallus 3.9cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad −/ 

gonad inguinalde + 

Kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

Hipospadias onarımı, 

orşiopeksi,sol 

gonadektomi 

11.Mustafa 

A 
2.5 yaş 45,X/46,XY 

Fallus 2.5cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad − / + 

Kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

Hipospadias onarımı, 

histerektomi, 

sol gonadektomi 

12.Mehmet 

P 
3 yaş 45,X/47,XXY 

Fallus3cm, penil 

hipospadias, 

gonad − / + 

Kalıntı/testis 

Uterus gözlendi 

 

+ 

 

Erkek 

 

Erkek 

Hipospadias onarımı, 

histerektomi, 

sol gonadektomi 
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Tablo 4.6 Miks gonadal disgenezi olguları (devamı)  

 

13.Kaan 

O 
3.5 yaş 45,X/46,XY 

Fallus 3.2cm, penil 

hipospadias,gonad −/+ 
Uterus gözlendi 

 

+ 
Erkek Erkek - 

14.Utku 

U 
3 10/12 yaş 45,X/46,XY 

Fallus 2cm, bifid skrotum, 

gonad +/+ 
Uterus gözlendi 

 

+ 
Erkek Erkek - 

15.Ahmet 

G 
6.5 yaş 45,X/46,XY Fallus 2cm, gonad −/−  

Testis/kalıntı 

uterus gözlendi 
+ Erkek Erkek 

Sol orşiopeksi, 

sağ gonadektomi 

16.Şeyma 

A 
12.5 yaş 45,X/46,XY 

Haricen dişi görünümde, 

*Turner stigmatları var 

Testis/kalıntı 

uterus gözlendi 
+ Dişi Dişi 

İki taraflı 

gonadektomi 

17.Jale 

Ö 
15 yaş 45,X/46,XY 

Haricen dişi görünümde, 

Ak2,M2/2,PK4 mens: − 

Uterus gözlendi 

gonad 

gözlenmedi 

 Dişi Dişi - 

18.Yeter 

Ç 
16 yaş 45,X/46,XY 

Haricen dişi görünümde, 

Ak3,M4/4,PKh4 mens:+, 

*atnalı böbrek 

 

Gonadoblastom 

uterus ve atnalı 

böbrek gözlendi 

 

+ 
Dişi Dişi 

İki taraflı 

gonadektomi 

19.Sevgi 

G 
16 yaş 45,X/46,XY 

Haricen dişi görünümde 

Ak1,M1/1,PK1 mens: − 

Turner stigmatları 

var.*Haşimoto ve Çölyak 

hastalığı  

Testis/kalıntı 

uterus gözlendi 

 

+ 
Dişi Dişi 

İki taraflı 

gonadektomi 

Toplam 4,6±5.8 yaş 
 

 
   11E/8D 11E/8D  

Gonad ele geliyor : + Gonad ele gelmiyor : −   hCG: human koryonik gonadotropin testi  T: testosteron 

 * : Eşlik eden diğer bulgular 
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Tablo 4.7 46,XX ; 46,XY ve 46,XX/46,XY ovotetstiküler cinsel geliĢim bozukluğu gösteren olgular (n=10) 

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 
Karyotip 

DıĢ genital 

sol/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital yapı 

(USG) Gonad 

histolojisi Sol/sağ 

hCG 

uyarısına 

T yanıtı 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel 

kimlik 

Yapılan 

operasyonlar 

1.Cemil 

K 
13 yaş 46,XX/46,XY Fallus 7cm, gonad −/+ 

Müller artığı 

gözlendi 
+ Erkek Erkek Sol orşiopeksi 

2.Ayşe 

K 
7 yaş 46,XY 

Fallus 2.5cm, gonad −/−, 

ürogenital sinüs 

Uterus gözlendi 

Ovotestis/over 
- Dişi Dişi Gonad biyopsisi 

3.Necla Ö 14 yaş 47,XY 
Haricen dişi, 

Ak3,M5/5,Pk5 mens:− 

Uterus ve gonadlar +   

Ovotestis/over 
- Dişi Dişi Gonadektomi 

4.Sefa 

Ö 
4 gün 46,XX 

Fallus 2.5cm, penoskrotal 

hipospadias ,gonad −/+ 
Uterus gözlendi + 

 

Erkek 

 

Erkek 
- 

5.Eda 

B 
14 gün 46,XX 

Fallus 1.9cm, ürogenital 

sinüs, gonad −/− 

Uterus gözlendi 

Ovotestis/over 
+ Dişi Dişi Gonadektomi 

6.Çağrı 

Y 
7 ay 46,XX 

Fallus 1cm, penil 

hipospadias, gonad  −/− 
Uterus gözlendi + Erkek Erkek - 

7.Özge 

E 
8 ay 46,XX 

Fallus 1.5cm, gonad −/+ 

ürogenital sinüs 

Uterus gözlendi 

Testis/over 
+ Dişi Dişi 

Gonadektomi, 

kliteroplasti 

8.Semra 

B 
8 ay 46,XX 

Fallus 2cm, gonad  −/−, 

ürogenital sinüs  

 

Uterus gözlendi 

Ovotestis/over 

Endodermal sinüs tm 

+ Dişi Dişi 
Sağ over biopsi,sol 

salpingooforektomi 

9.Mert 

G 
1.5 yaş 46,XX 

Fallus 2.4cm, gonad −/+, 

ürogenital sinüs  
Uterus gözlendi + Erkek Erkek - 

10Yasemin 

Ö 
13 yaş 46,XX 

Fallus 2cm, gonad −/−, 

ürogenital sinüs 

Uterus gözlendi 

ovotestis/ovotestis 
+ Dişi Dişi Gonadektomi 

Toplam 5±6.1 yaş     4E/6D 4E/6D  

 



104 

 

 Tablo 4.8 46,XY gonad geliĢim bozukluğu-Tam veya kısmi gonadal disgenezi tanılı olgular (n=10) 

 

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

DıĢ genital sol/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital yapı (USG) 

gonad histolojisi sol/sağ 

hCG uyarısına 

T yanıtı 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel 

kimlik 

Yapılan 

operasyonlar 

1.Mert 

K Y 
5 ay 

Fallus 2.1cm, penil 

hipospadias, gonad −/− 

(MRI) uterus var, gonad 

inguinalde +/+, 

disgenetik testis 

Yanıtlı Erkek Erkek 

Histerektomi, 

sol orşiopeksi,  

sağ orşiektomi 

2.Erdem 

A 
11 ay 

Fallus 2cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad  + / + 

Uterus gözlendi 

 

Kısmi 

yanıtlı 
Erkek Erkek - 

3.Özlem 

K 
2 yaş 

Fallus 1cm, labia majör 

hipoplazik, gonad −/− 

Uterus gözlendi 

Gonad gözlenmedi 

 

Yanıtsız 
Dişi Dişi - 

4.Beyzanur 

A 
2 yaş 

Fallus 1.2cm, haricen dişi 

görünümde, gonad −/−  

Uterus gözlendi 

Gonad gözlenmedi 

 

Yanıtsız 
Dişi Dişi - 

5.Murat 

Y 
4 3/12 yaş 

Fallus 3.5cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad −/inguinalde gonad+ 

Uterus gözlendi 

 

Kısmi 

yanıtlı 
Erkek Erkek 

Histerektomi, 

orşiopeksi 

6.Nuran 

B 
4 9/12 yaş 

Fallus 1.5cm,haricen dişi, 

gonad+/+ 

 

Uterus gözlendi 

Kısmi 

yanıtlı 
Dişi Dişi - 

7.Ahsen 

D 
8 yaş 

Haricen dişi,inguinalde 

gonad + / + 

Uterus gözlendi 

Kalıntı/Kalıntı 
Yanıtsız Dişi Dişi Gonadektomi 

8.Pınar 

O 
14 yaş 

Haricen dişi, 

Ak1,M1/2,Pk1 mens: − 

Uterus gözlendi 

Gonad gözlenmedi 
Yanıtsız Dişi Dişi - 

9.Sultan 

A 
16,5 yaş 

Haricen dişi, 

Ak2,M1/1,Pk2 mens:− 

Uterus gözlendi 

Kalıntı/Kalıntı 
Yanıtsız Dişi Dişi Gonadektomi 

10.*Aygün 

B 
1.5 ay 

Fallus 2 cm, ürogenital 

sinüs, gonad −/− 

Uterus gözlendi 

Disgenetik/disgenetik 

Wilms tm., bilateral 

gonadoblastom  

- Dişi Dişi 

Kliteroplasti, 

vajinoplasti, 

gonadektomi 

Toplam 4.6±5.8yaş 
 

 
  3E/7D 3E/7D  

*: Deny-Drash sendromu  
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 Tablo 4.9 Testiküler regresyon sendromu tanılı olgular (n=9) 

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

DıĢ genital 

sol/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital 

yapı (USG) 

 

hCG uyarısına 

T yanıtı 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen cimsel 

kimlik 

Yapılan 

operasyonlar 

1.Erdi 

Y 
3 ay 

Fallus 1.1cm, 

gonad −/− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

Cerrahi 

eksplorasyonda 

testisler görülmedi 

2.Görkem 

A 
12 ay 

Fallus 1cm, 

gonad − /− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

  

- 

3.Cihan 

Ç 
15 ay 

Fallus 5cm, 

gonad −/− 

uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

  

- 

4.Elif 

Y 
2.5 yaş 

Fallus1cm, penoskrotal 

hipospadias 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Dişi Dişi 

Kliteroplasti, 

vajinoplasti 

5.Fırat 

S 
3.5 yaş 

Fallus 3cm, 

gonad − /− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

Cerrahi 

eksplorasyonda 

tetisler görülmedi  

6.M Anıl 

A 
4.5 yaş 

Fallus 4cm, 

gonad  −/− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

Cerrahi 

eksplorasyonda 

testisler görülmedi 

7.İbrahim 

D 
6.5 yaş 

Fallus 2cm, 

gonad  −/− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

Cerrahi 

eksplorasyonda 

testisler görülmedi 

8.Mesut 

Y 
8 yaş 

Fallus 4cm, penil 

hipospadias, gonad −/− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

 

Hipospadias onarımı 

9.Ceyhun 

A 
10 yaş 

Fallus 4cm, 

gonad −/− 

Uterus ve gonad 

gözlenmedi 
Yanıtsız Erkek Erkek 

Cerrahi 

eksplorasyonda 

testisler görülmedi 

Toplam 
4.3±3.5 yaş 

 
   8E/1D 8E/1D  
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Tablo 4.10 Testosteron biyosentez kusuru gösteren olgular (n=3) 

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı/Tanı 

 

DıĢ genital 

sol/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital yapı 

(USG) 

Uyarıya yanıtlar 

 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen cinsel 

kimlik 

Yapılan 

operasyon 

1.Derya 

Y 

16,5 yaş/ 

17α-OHE 

 

Adet görememe, 

Ak1,M1/1,Pk1,  

tansiyon yüksek 

Testisler inguinalde 

+/+, uterus − 

hCG uyarısına T 

yanıtı(↓) / Progesteron, 

DOC (↑) 

Dişi Dişi Orşiektomi 

2.Volkan 

Ö 

3,5 yaş/ 

3β-HSDE 

Fallus2cm, penoskrotal 

hipospadias, inguinalde 

gonad +/+ 

Uterus − 

Bazal DHEA-S(↑↑) 

kortizol(↓) 

ACTH uyarısı-

kortizol(↓), DHEA-S ↑↑   

Erkek Erkek 
Hipospadias 

onarımı,orşiopeksi 

3.Murat 

S 

10 gün/ 

17β-HSDE 

Fallus 2.5cm, penil tip 

hipospadias, inguinalde 

gonad +/+ 

İnguinalde testisler 

+/+, uterus − 

hCG uyarısına T  (↓), 

androstenedion (↑) 
Erkek Erkek 

Orşiopeksi, 

kordiplasti, 

hipospadias 

onarımı 

Toplam 

 

6.8±8.3 yaş 

 

   2E/1D 2E/1D  

17-OHE: 17α-hidroksilaz eksikliği    3β-HSDE: 3β-hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği    17β-HSDE: 17β-hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği 

T: testosteron      DOC: dezoksikortikosteron     DHEA-S: dehidroepiandrostenedion sülfat  
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Tablo 4.11 5-redüktaz eksikliği gösteren olgular (n=12)  

 

Olgular 

Adı Soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

DıĢ genital 

sol/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital yapı 
hCG uyarısına 

T/DHT 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel kimlik 
Yapılan operasyon 

1.Güler 

D 
1 ay 

Fallus 0.7cm, 

labioskrotal birleşme 

yok, labioskrotalde 

gonad +/+ 

Uterus  gözlenmedi  40 Dişi Dişi 

Kliteroplasti, 

orşiektomi, 

vajinoplasti 

2.Eray 

D 
1 ay 

Fallus 1 cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+ 
Uterus  gözlenmedi 43.3 Erkek Erkek Kordiplasti 

3.Eyüpcan 

C 
1 ay 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+  
Uterus  gözlenmedi 1090 Erkek Erkek 

 

- 

4.Birol 

T 
2 ay 

Fallus2.5cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad  inguinalde +/+ 

Uterus gözlenmedi, 

testisler inguinalde 

görüldü 

581 Erkek Erkek 
Orşiopeksi 

üreteroplasti 

5.Faruk 

K 
4 ay 

Fallus 1cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+  
Uterus  gözlenmedi 583 Erkek Erkek 

  

- 

6.Enes 

A 
1 yaş 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+ 
Uterus  gözlenmedi 22.6 Erkek Erkek 

 

- 

7.Oğulcan 

Ö 
2 yaş 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+  
Uterus  gözlenmedi 209 Erkek Erkek 

  

- 
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Tablo 4.11 5-redüktaz eksikliği gösteren olgular (devamı)  

 

8.Hakan 

G 
2 yaş 

Fallus 2cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad +/+ 

Uterus ve over 

gözlenmedi 
22.3 Erkek Erkek Üreteroplasti 

9.Eren 

B 
4 2/12 yaş 

Fallus 3cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad +/- 

Uterus ve over 

gözlenmedi,testisler 

inguinalde görüldü 

142.8 Erkek Erkek - 

10.Kısmet 

O 
14 3/12 yaş 

Fallus 3.5cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad +/+ 

Uterus ve over 

gözlenmedi 

 

26.9 
Dişi Erkek - 

11.Aysun 

S 
14 5/12 yaş 

Fallus 2cm,  

penoskrotal hipospadias, 

gonad +/+ 

Uterus ve over 

gözlenmedi 

 

17.4 
Dişi Dişi 

Orşiektomi, 

vajinoplasti 

12.Yıldız 

S 
15 yaş 

Fallus 4cm, 

penoskrotal hipospadias, 

gonad −/− 

İnguinalde testis var, 

uterus ve over 

gözlenmedi 

 

49 
Dişi Dişi - 

Toplam 4.5±6.2 yaş    8E/4D 9E/3D  
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Tablo 4.12 Kısmi androjen duyarsızlık sendromu tanılı olgular (n= 41) 

 

Olgular 

Adı soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

Ġnkomplet 

maskülinizasyon

da evreleme 

hCG uyarısına T 

ve DHT yanıtı 

Testosteron 

tedavisine 

klinik yanıt 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen cinsel 

kimlik 
Yapılan operasyonlar 

1.Gökhan E 1 gün Evre 2 + + Erkek Erkek - 

2.Hasan B 4 gün Evre 3 + + Erkek Ekek HO, orşiopeksi, kordiplasti 

3.Recep O 15 gün Evre 3 + + Erkek Erkek - 

4.Ertuğrul G 17 gün Evre 3 + + Erkek Erkek HO, kordiplasti 

5.Ali S 1 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

6.Adnan A 1,5 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

7.Yusuf D 1,5 ay Evre 2 + + Erkek Erkek H.O 

8.Murat P 2 ay Evre 3 + + Erkek Erkek H.O 

9.Bahadır Ş 2 ay Evre 3 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi, kordiplasti 

10.Burak F 2 ay Evre 2 + + Erkek Erkek H.O, kordiplasti 

11.Hikmet Ç* 3 ay Evre 4 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

12.Tayyip A 4 ay Evre 2 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

13.Murat S 4 ay Evre 4 + + Erkek Erkek - 

14.BedirhanK 5 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

15.Ahmet İ 5 ay Evre 4 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

16.HayrettinS  6 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

17.Baran S 6 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

18.Alper Y 6 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

19.Erdem P 6 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

20.Gökhan K 8 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

21.Deniz D 8 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

22.Atahan Ş 8 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

23.M Emin C 8,5 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

24.Samet E 10 ay Evre 3 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

25.Emre Ö 11 ay Evre 4 + + Erkek Erkek - 
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Tablo 4.12Kısmi androjen duyarsızlık sendromu tanılı olgular (devamı)  

 

26.MustafaM 11 ay Evre 2 + + Erkek Erkek H.O  

27.Hasan D 1 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek - 

28.Onur Ç 1 yaş Evre 3 + + Erkek Erkek H.O 

29.Yüksel S.  15 ay Evre 4 + + Erkek Erkek - 

30.MuratcanG  16 ay Evre 2 + + Erkek Erkek - 

31.Furkan S 17 ay Evre 3 + + Erkek Erkek - 

32.Ufuk A 2 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek H.O 

33.HüseyinÇ * 2 yaş Evre 3 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

34.Anıl T 3 2/12 yaş Evre 3 + + Erkek Erkek H.O, kordiplasti 

35.Vedat K 3 8/12 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek - 

36.Çağatay Y** 4,5 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek - 

37.Eray Y** 4,5 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek - 

38.Kadir K 4,5 yaş Evre 2 + + Erkek Erkek H.O 

39.Semih Y 11 yaş Evre 3 + + Erkek Erkek H.O, orşiopeksi 

40.Alper P 11yaş Evre 3 + + Erkek Erkek H.O 

41.Deniz Y 9 yaş Evre 3 + + Erkek Erkek - 

Toplam 1.8±2.7 yaş    41E 41E  

*: Kardeş    **: İkiz kardeş 

Tablo 4.13  Tam androjen duyarsızlık sendromu tanılı olgular(n=4) 

 

42.Kübra Y 3 yaş Evre 6 + - Dişi Dişi - 

43.Rukiye Ç 7 yaş Evre 6 + - Dişi Dişi Gonadektomi, vajinoplasti 

44.Zerrin B  14 yaş Evre 7 + - Dişi Dişi Gonadektomi, vajinoplasti 

45.Hidayet G 15,5 yaş Evre 6 + - Dişi Dişi Kliteroplasti, gonadektomi 

Toplam 9.7±5.9 yaş               4D              4D  
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Tablo 4.14 LH reseptör kusuru (leydig hücre aplazisi/hipoplazisi) tanılı olgular (n=9)  

 

Olgular 

Adı soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

DıĢ genital 

sol gonad/sağ gonad 

püberte 

Ġç genital yapı 

 

LH-FSH 

düzeyi 

hCG uyarısına T 

yanıtı 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel kimlik 

Yapılan 

operasyonlar 

1.Hİbrahim 

S 
11 gün Fallus 0.5cm, gonad +/+ 

Uterus 

gözlenmedi 
19.8-2.8 Yok Erkek Erkek - 

2.Ramazan 

G 
1 ay 

Fallus 1cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+  

Uterus 

gözlenmedi 
2.95- Yok Erkek Erkek - 

3.Ali 

K* 
46 gün 

Fallus 1cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+  

Uterus 

gözlenmedi 
2.2-2.4 Kısmi yanıtlı Erkek Erkek - 

4.Mustafa 

K* 
3,5 yaş 

Fallus 2cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+ 

Uterus 

gözlenmedi 
1.0-1.7 Yok Erkek Erkek - 

5.Meryem 

A 
5 10/12 yaş Fallus 2cm, gonad +/- 

Uterus 

gözlenmedi 
- Yok Dişi Dişi - 

6.Ramazan 

K* 
6.5 yaş 

Fallus 2.2cm, penoskrotal 

hipospadias, gonad +/+ 

Uterus 

gözlenmedi 
1.8-5.8 Yok Erkek Erkek - 

7.İbrahim 

K* 
9 yaş 

Fallus 3cm, penoskrotal  

hipospadias, gonad +/+ 

Uterus 

gözlenmedi 
0.02-2.4 Yok Erkek Erkek - 

8.Müjgan 

G 
17.5 yaş 

Gonad +/- 

Ak1,M1/1,Pk1 

Uterus 

gözlenmedi 
23.5-17.5 Yok Dişi Dişi Gonadektomi 

9.Zerda 

E 
1 yaş 

Fallus 1.2cm, ürogenital 

sinüs, gonad +/+ 

Uterus 

gözlenmedi 
- Yok Dişi Dişi - 

Toplam 
4.9±5.8 

yaş 
    6E/3D 6E/3D  

* : Kardeş 
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Tablo 4.15 21-hidroksilaz eksikliği (tuz kaybeden tip) gösteren olgular (n=18)  

 

 

Olgular 

Adı soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

Prader 

evre 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel 

kimlik 

Yapılan operasyon 

1.Ersin Ö 1 gün Evre 4 Erkek Dişi - 

2.Büşra Ş 2 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

3.Bebek B 4 gün Evre 4 * Dişi - 

4.Şule S 4 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

5.MerveD 6 gün Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

6.Meriç A 18 gün Evre 3 Erkek Dişi Kliteroplasti 

7.Özgür P 21 gün Evre 4 Erkek Dişi - 

8.EbrunurB 21 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

9.Dilek K 21 gün Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti 

10.ZeynepB 1 ay Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

11.Leyla K  1 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

12.SelenayA 35 gün Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti 

13.AyşegülÖ 2 ay Evre 4 Dişi Dişi - 

14.Deniz Y 2 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

15.Tuğçe Y 2 ay Evre 2 Dişi Dişi - 

16.Ayşe K 3 ay Evre 3 Erkek Dişi - 

17.Pelin D 7 ay Evre 2 Dişi Dişi Kliteroplasti 

18.EmrahY 7 ay Evre 4 Erkek Erkek TAH, BSO 

Toplam 0.2±0.2yaş 3.3±0.8 5E/12D/* 1E/17D  

TAH: Total abdominal histerektomi 

BSO: Bilateral salpingooforektomi 

*: Aile tarafından cinsel kimlik belirlenmemiş 
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Tablo 4.16 21-hidroksilaz eksikliği (basit virilizan tip) gösteren olgular (n=55)  

 

Olgular 

Adı soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

Prader 

evre 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel 

kimlik 

Yapılan operasyon 

1.Bebek K 1 gün Evre 2 * Dişi - 

2.Şükran G  1 gün Evre 1 Dişi Dişi - 

3.Hande İ 2 gün Evre 2 Dişi Dişi - 

4.Melahat B  2 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

5.Tuğçe Ş 5 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

61.Deniz Ç 6 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

7.Burcu K 14 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

8.Yonca A  16 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

9.Nezahat A 16 gün Evre 2 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

10.Çiğdem M  17 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

11.Duygu A 18 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

12.Esra K 18 gün Evre 4 Dişi Dişi - 

13.Huriye Ç 19 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

14.Çisem Ç 23 gün Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti 

15.Ceren A 1 ay Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

16.Emine A 1 ay Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

17.Reyhan S 1 ay Evre 4 Dişi Dişi - 

18.Beyza T 40 gün Evre 1 Dişi Dişi - 

19.Seren B 42 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

20.Ceylan Ç 43 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

21.Dilara Ç 1,5 ay Evre 1 Dişi Dişi - 

22.Tuğba Ö  2 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

23.Zeynep E 2,5 ay Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti  

24.Mehmet A 3 ay Evre 4 Erkek Dişi - 

25.Zeynep B 5 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

26.Seren A 8 ay Evre 1 Dişi Dişi - 

27.Birsen Ç 10 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

28.Deniz Ş 1 yaş Evre 4 Erkek Dişi - 

29.Süreyya Ç 15 ay Evre 1 Dişi Dişi - 

30.Selma Ç 19 ay Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

31.Nurdan T 20 ay Evre 4 Dişi Dişi - 

32. Hasret S 25 ay Evre 3 Dişi Dişi - 

33.Murat K 2 yaş Evre 5 Erkek Erkek TAH, BSO 

34.Yağmur Y 2,5 yaş Evre 1 Dişi Dişi Kliteroplasti 

35.Ümit G 2,5 yaş Evre 4 Erkek Dişi - 

36.Hanife A 2 10/12yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 
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Tablo 4.16 21-hidroksilaz eksikliği (basit virilizan tip) gösteren olgular (devamı) 

 

37.Dilber K 2 10/12 yaş Evre 3 Dişi Dişi - 

38.Ayşe T  3 3/12 yaş Evre 1 Dişi Dişi Kliteroplasti 

39.Fatma T 3 3/12 yaş Evre 1 Dişi Dişi Kliteroplasti 

40.Dilek S 3 4/12 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti 

41.Ayça A 3 10/12 yaş Evre 5 Erkek Erkek - 

42.Kübra K 4 yaş Evre 2 Dişi Dişi Kliteroplasti 

43.Furkan N 4 4/12 yaş Evre 4 Erkek Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

44.Şule Ş 4 5/12 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

45.Ferhat Y 5 2/12 yaş Evre 4 Erkek Erkek - 

46.Samet E 5 5/12 yaş Evre 5 Erkek Erkek - 

47.Murat Ü 5,5 yaş Evre 5 Erkek Erkek TAH,BSO 

48.Esen Y 6 yaş Evre 2 Dişi Dişi Kliteroplasti 

49.Deniz Ş 6 4/12 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

50.Elif T 6 7/12 yaş Evre 2 Dişi Dişi - 

51.Emrah A 6 9/12 yaş Evre 5 Erkek Erkek - 

52.Naciye P 7 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti,vajinoplasti 

53.Hikmet Ş 7 4/12 yaş Evre 1 Dişi Dişi Kliteroplasti 

54.İlhan İ 8 yaş Evre 4 Erkek Erkek TAH, BSO 

55.Mehmet T 8 8/12 yaş  Evre 5 Erkek Erkek - 

Toplam 2.3±2.6 yaş 3.1±1.2 12E/42D/* 8E/47D  

TAH: Total abdominal histerektomi 

BSO: Bilateral salpingooforektomi 

* : Cinsiyeti belirlenmemiş 
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Tablo 4.17 11-hidroksilaz eksikliği gösteren olgular (n=14)  

 

Olgular 

Adı soyadı 

BaĢvuru 

yaĢı 

Prader 

evre 

Ailenin 

benimsediği 

cinsel kimlik 

Verilen 

cinsel kimlik 
Yapılan operasyon 

1.Necla H. 6 gün Evre 4 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

2.Dilara D. 7 gün Evre 3 Dişi Dişi - 

3.Sümeyye C. 1,5 ay Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

4.Selim Ç. 4,5 ay Evre 4 Erkek Erkek TAH, BSO 

5.Mehmet A 21 ay Evre 5 Erkek Erkek TAH, BSO 

6.Dilek Y. 28 ay Evre 4 Dişi Dişi - 

7.Uğur S. 28 ay Evre 5 Erkek Erkek TAH, BSO 

8.Hande Z.  2,5 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti, vajinoplasti 

9.Hamide Ç. 4 yaş Evre 3 Dişi Dişi Kliteroplasti 

10.Caner Y. 4,5 yaş Evre 5 Erkek Erkek TAH, BSO 

11.Yasin Ş. 5 9/12 yaş Evre 5 Erkek Erkek - 

12.Yasin Ç. 8 9/12 yaş Evre 4 Erkek Erkek TAH, BSO 

13.Ahmet Ö. 10 yaş Evre 5 Erkek Erkek TAH, BSO 

14.Deniz A 10,5 yaş Evre 5 Erkek Erkek - 

Toplam 4.1±3.6 yaş 4.1±1.2 8E/6D 8E/6D  

TAH: Total abdominal histerektomi 

BSO: Bilateral salpingooforektomi 

 

 

Tablo 4.18 KAH vakalarının demografik, klinik özellikleri ve ailenin benimsediği cinsel kimlik  

 

 
21-hidroksilaz eksikliği 11β- hidroksilaz 

eksikliği Tuz kaybeden tip Basit virilizan tip 

n 18 55 14 

Tanı yaĢı 0.2 ± 0.2 yaş 2.3 ± 2.6 yaş 4.1 ± 3.6 yaş 

Akraba evliliği n (%)  10 (%33) 23 (%53) 10 (%71) 

Ailede benzer vaka 7 (%39) 7 (%13) 1 (%7) 

KardeĢlerde hastalık 6 (%33) 4 (%7) - 

Prader evresi (ort±SD)  3.3 ± 0.8 3.1 ± 1.2 4.1 ± 1.2 

Erkek cinsel kimlik n (%)  5 (%28) 12 (%22) 8 (%57) 
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Tablo 4.19 KuĢkulu genital yapılı olguların baĢvuru yaĢına göre dağılımı 

 

YaĢ grubu n % 

O-1 ay  47 23 

2-6 ay 39 19 

7 ay-2 yaş  42 20 

 Toplam 128 62 

2-4 yaş 24 12 

4-8 yaş 29 14 

8-19 yaş 25 12 

Toplam 78 38 

GENEL TOPLAM 206 100 

 

 

Tablo 4.20  2 yaĢ ve öncesi tanı konan olgularda  cinsel kimlik 

 

TANILAR 

Ailenin benimsediği cinsel 

kimlik 
Verilen cinsel kimlik 

Erkek Dişi Belirsiz Erkek Dişi 

1-) Seks kromozomuna bağlı CGB ( n = 9 ) 

Miks gonadal disgenezi (n=9) 5 4 - 5 4 

Ovotestiküler CGB (n=0)  - - - - - 

2-) 46,XY CGB  ( n = 56 ) 

Gonadal disgenezi (n=4) 2 2 - 2 2 

Denys-Drash sendromu (n=1) - 1 - - 1 

Testiküler regresyon (n=3) 3 - - 3 - 

Ovotestiküler CGB (n=0) - - - - - 

17hidroksilaz eksikliği (n=0) - - - - - 

3HSD eksikliği (n=1) 1 - - 1 - 

17HSD eksikliği (n=1) 1 - - 1 - 

5-redüktaz eksikliği (n=8)  7 1 - 7 1 

Androjen duyarsılık send(n=33) 33 - - 33 - 

LH reseptör kusuru (n=4) 3 1 - 3 1 

MİF reseptör kusuru (n=1) 1 - - 1 - 

3-) 46,XX CGB ( n = 63 ) 

Ovotestiküler CGB (n=6) 3 3 - 3 3 

Testiküler CGB (n=1) 1 - - 1 - 

21-hidroksilaz eksikliği (n=51) 8 41 2 2 49 

11-hidroksilaz eksik. (n=5) 2 3 - 2 3 
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Tablo 4.21  2 yaĢ sonrası tanı konan olgularda  cinsel kimlik  

 

TANILAR 

Ailenin benimsediği cinsel 

kimlik  
Verilen cinsel kimlik 

Erkek Dişi Erkek Dişi 

1-) Seks kromozomuna bağlı CGB ( n = 11 ) 

Miks gonadal disgenezi (n=10) 6 4 6 4 

Ovotestiküler CGB (n=1)  1 - 1 - 

2-) 46,XY CGB  ( n = 35 ) 

Gonadal disgenezi (n=5) 1 4 1 4 

Denys-Drash sendromu (n=0) - - - - 

Testiküler regresyon (n=6) 5 1 5 1 

Ovotestiküler CGB (n=2) - 2 - 2 

17hidroksilaz eksikliği (n=1) - 1 - 1 

3HSD eksikliği (n=0) - - - - 

17HSD eksikliği (n=0) - - - - 

5-redüktaz eksikliği (n=4)  1 3 2 2 

Androjen duyarsılık send(n=12) 8 4 8 4 

LH reseptör kusuru (n=5) 3 2 3 2 

MİF reseptör kusuru (n=0) - - - - 

3-) 46,XX CGB ( n = 32 ) 

Ovotestiküler CGB (n=1) - 1 - 1 

Testiküler CGB (n=0) - - - - 

21-hidroksilaz eksikliği (n=22) 9 13 7 15 

11-hidroksilaz eksik. (n=9) 6 3 6 3 
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5.TARTIġMA 

Kuşkulu genital yapı, cinsel organların kız veya erkek yönünde tam farklılaşmamış olması 

nedeniyle ortaya çıkan cinsiyet belirsizliğini ifade eder ve genel olarak 4500 doğumda bir görülür 

(1,109). İnterseks yeni bir tanımlama ile cinsel gelişim bozukluğu (CGB) olarak adlandırılmakta 

ve kromozomal, gonadal veya anatomik cinsel yapıların atipik olduğu doğumsal bozuklukları 

kapsamaktadır. Cinsiyet gelişiminin genetik temeli ile ilgili belirgin gelişmeler kaydedilmiştir. 

Ancak cinsel gelişim bozukluğu gösteren çocukların %20’sinde özgün moleküler tanı 

konulabilmektedir (2).  

CGB karşımıza geniş bir klinik spektrumda çıkabilir. Genotipik bir dişi virilizasyon sonucu 

tamamıyla erkek görünümünde olabileceği gibi, tek bulgu kliteromegali’de olabilir. Genotipik bir 

erkek ise yeterli derecede maskülinize olamadığı için tamamıyla dişi görünümde olabileceği gibi 

hipospadias dışında bulgu vermeyebilir (3). Cinsel gelişim bozukluğu düşündüren bulgular 

doğumda; a)Açık bir şekilde kuşkulu dış genital yapı (örn: kloaka ekstrofisi), b)Dişi dış genital 

yapı ile birlikte klitoris hipertrofisi, posterior labial birleşme ve\veya inguinal-abdominal kitle, 

c)Görünümde erkek dış genital yapıyla birlikte inmemiş testis, mikropenis, izole perineal 

hipospadias veya hafif hipospadias ile birlikte inmemiş testis, d)Aile hikayesinde cinsel gelişim 

bozukluğunun varlığı, e)Prenatal karyotip ile genital görünüm arasında uyumsuzluk şeklinde 

bulgu verebilir. Birçok CGB ise çocukluk ya da genç erişkin dönemde tanı alır. Bu hastalardaki 

klinik tablolar; a)Daha önceden tanınmamış kuşkulu genital yapı, b)Dişide inguinal herni, 

gecikmiş veya tamamlanmamış püberte bulguları, virilizasyon veya primer amenore, c)Erkekte 

meme gelişimi, belirgin ve siklik hematuri varlığı şeklinde sıralanabilir (2).  

Kuşkulu genital yapıya sahip olgular; tanı ve tedavide uygulanacak yöntemlerin 

homojenliğini sağlamak ve ilerde karşılaşılabilecek sıkıntıları hafifletmek amacıyla pediatrik 

endokrinolog, pediatrik cerrah, genetik uzmanı ve psikiyatristten oluşan bir ekip tarafından 

değerlendirilmelidir (6). 

Kuşkulu genital yapı nedeniyle başvuran 120 çocuğun değerlendirildiği Suudi Arabistan’da 

yapılan bir çalışmada, 63 vakada (%52) endokrin nedenler, 57 vakada (%48) konjenital 

anomaliler saptanmıştır. 46,XX kromozomuna sahip olguların tamamı (39 vaka, %62) konjenital 
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adrenal hiperplazi tanısı almış olup, bunların %84’ünde 21-hidroksilaz eksikliği, %16’sında 11β-

hidroksilaz eksikliği saptanmıştır. 46,XY komozomuna sahip olguların (24 vaka, %38) 2’sini 

(%9.1) gonad gelişim bozukluğu, 20’sini (%90.9) androjen sentez veya fonksiyon bozukluğu 

gösteren olgular oluşturmuştur (108).  

1995 ila 2004 tarihleri arasında kuşkulu genital yapı nedeniyle incelenen 109 vakanın 

değerlendirildiği çalışmada, %27,5’inde dişi psödohermafroditizm, %52.3’ünde erkek 

psödohermafroditizm, %10.1’inde gonadal farklılaşma (gonad disgenezi ve gerçek 

hermafroditizm) bozukluğu saptanmıştır (107). 

Çalışmamızda kuşkulu genital yapılı olgularımızın %46.1’ini 46,XX CGB, %44.2’sini 

46,XY CGB, %9.7’sini seks kromozomuna bağlı CGB vakaları oluşturmaktaydı (Tablo 4.1). 

46,XX CGB gösteren olguların %91.6’sı konjenital adrenal hiperplazi tanılı idi. 46,XY CGB 

gösteren 91 olgunun 21’ini (%23.1) gonad gelişim bozukluğu, 70’ini (%76.9) androjen sentez 

veya fonksiyon bozukluğu gösteren olgular oluşturmaktaydı. Çalışmamızda 46,XX CGB’de en 

sık nedeni KAH, 46,XY CGB’de androjen duyarsızlığı tanılı olgularının oluşturduğu ve bunun 

bildirilen çalışmalarla uygunluk gösterdiği saptanmıştır. 

Suudi Arabistan’da yapılan çalışmada, 46,XX KAH’lı olgularının %74’ünde, 46,XY CGB 

gösteren olgularının %79’unda akraba evliliği saptanmıştır (108). Kandemir ve arkadaşlarının 

273 KAH tanılı vakalarının değerlendirmesinde, akraba evliliği %56.4 oranında belirtilmiştir(77). 

Ailelerde akraba evliliği varlığı araştırıldığında; seks kromozumuna bağlı CGB vakaların 

%20’sinde, 46,XY CGB vakalarının %38.5’unda, 46,XX CGB vakaların %46.3’ünde ailede 

akraba evliliği saptandı. Bu oran 46,XX KAH’lı olgularda %49.5 idi. Ancak 21-hidroksilaz 

eksikliği (21-OHE) tuz kaybeden, 21-OHE basit virilizan tip, 11β-hidroksilaz eksikliği gösteren 

vakaları karşılaştırıldığında akraba evliliği sırasıyla %33, %53 ve %71 olup en yüksek 

oranın11β-hidroksilaz eksikliği grubunda olduğu gçrüldü. 

Ailede benzer vaka varlığı araştırıldığında; 21-OHE (TK) gösteren olgularının %39’unda, 

21-OHE (BV) gösteren olgularının %13’ünde ve 11β-hidroksilaz eksikliği gösteren olgularının 

%7’sinde ailede benzer vaka saptandı. 21-OHE (TK) gösteren olgularının %33’ünde, 21-OHE 

(BV) gösteren olgularının %7’sinde kardeşlerde hastalık tespit edildi. 
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Kuşkulu genital yapılı olgularda cinsel kimlik seçimini, olguların başvuru yaşı, dış genital 

yapının düzeltici operasyona olanak vermesi, fertilite, disgenetik gonaddan malignensi gelişme 

riski, ailenin kültürel ve sosyoekonomik yapısı etkilemektedir. 

I. SEKS KROMOZOMUNA BAĞLI CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU GÖSTEREN 

OLGULAR  

Seks kromozomuna bağlı cinsel gelişim bozukluğu gösteren 20 olgunun 19’unu miks 

gonadal disgenezi, 1’ini 46,XX/46,XY kimerik-ovotestiküler CGB gösteren olgular 

oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda 21 yıl süresince 206 kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilen olgular 

incelenmiş ve bunların 19’unda (%9.2) miks gonadal disgenezi saptanmıştı. 

Çalışmalar mozaik yapılı 45,X/46,XY olguların prenatal ve postnatal  tanıları arasında 

belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Prenatal tanı konulan olguların %95’i normal erkek 

fenotipini gösterirken,  postnatal tanılı vakalar çok geniş fenotipik spektruma sahiptirler. Kan ve 

gonadlarda 45,X/46,XY hücre dizisinin oranıyla fenotip arasında bir bağlantı bulunamamıştır. 

Prenatal ve postnatal normal fenotipdeki bazı olgular infertilite, testiste neoplastik dönüşüm veya 

kısa boyluluk nedeniyle tanı alabilirler (111). Turner sendromunun fenotipik özellikleri ve kısa 

boyluluk vakaların %50’sinde bildirilmektedir. Miks ganadal disgenezi olgularında 

gonadoblastom, disgerminom veya embriyonel karsinom gibi gonadal neoplazi riski yaklaşık 

%20 olarak belirtilmekte ve bu riskin yaşla arttığına değinilmektedir. Malignansi riski 

muhtemelen disgenetik testislerde en yüksek, kalıntı gonadda en düşüktür. Miks gonadal 

disgenezi tanılı birçok hasta (hastaların 2/3’ü) dişi olarak yetiştirilir. Yenidoğan ve çocukluk 

döneminde tanı alan bu vakalar için en iyi seçim dişi cinsel kimlik olarak bildirilir. Geç tanılı 

veya erkek olarak benimsenmiş vakalarda cinsel kimlik vermek kolay değildir (5).  

Thomas ve arkadaşları tarafından yaşları 9ay ila 29 yaş arasında değişen miks gonadal 

disgenezi tanılı 15 olgunun 14’ünde yapılan kromozom (kandan, gonad dokusundan ve/veya deri 

fibroblastan) analizi sonucunda; 11’inde mozaik yapıda ( 9’unda 45,X/46,XY, 1’inde 

46,XX/46,XY, 1’inde 45,X0/46,XX/46,XY) ve 3’ünde mozaik yapı göstermeyen 46,XY 

saptanmıştır. 15 olgunun 5’i dişi görünümde olup basit kliteromegali, 8’inde erkek görünümünde 

kriptorşidi, hipospadias veya her iki bulgu birlikte saptanmıştır. Vakaların 8’inde (%53) Turner 
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sendromunun fenotipik özelliklerinden (yele boyun, ayrık ve gömük meme uçları, düşük saç 

çizgisi, geniş göğüs kafesi, boy kısalığı, nevüs) bir veya birden fazlası görülmüştür. 

Kardiovasküler ve böbreğin yapısal bozukluklarına yönelik yapılan incelemelerde; 1 hastada 

biküspit aorta, 1 hastada aort koartasyonu ve hipertansiyon, 1 hastada hipertansiyon, 2 hastada 

atnalı böbrek ve 1 hastada öne doğru rotasyon gösteren böbrek anomalisi saptanmıştır. 15 

vakanın gonad histopatolojik incelemesinde, 8’inde bir tarafta testis, diğer tarafta kalıntı gonad 

veya gonad yokluğu (7’sinde sağda, 1’inde solda testis), 4’ünde iki taraflı kalıntı gonad, 1’inde 

iki taraflı testis, 1’inde sağda testis solda kalıntı gonad ve 1’inde solda kalıntı gonad sağda gonad 

yokluğu saptanmıştır. 15 olgunun 7’sinde (8 ila 18 yaş arasında) gonadal tümör saptanmış ve bu 

olguların tamamını dişi görünümdeki olgular oluşturmuştur. Gonadal tümörlerin 5’i 

gonadoblastom (bunların 3’ünde iki taraflı), biri endometriyal adenokarsinom, biri 

sınıflandırılmamış stromal tümör olarak bildirilmiştir. Vakaların 5’ine (%33) erkek, 10’ununa 

(%66.7) dişi cinsel kimliği verilmiştir (18). 

Çalışmamızda yaşları 1ay ila 16 yaş arasında değişen 19 miks gonadal disgenezi tanılı 

olgunun yapılan kromozom analizi sonucunda; 16’sında 45,X/46,XY, kalan 3 olguda 

45,X/46,Xi(Yq), 45,X/46,Xd(Y) ve  45,X/47,XXY karyotipi saptandı. Olgularımızın 4’ü dişi 

görünümde olup basit kliteromegali, 15’i erkek görünümünde kriptorşidi, hipospadias veya iki 

bulgu birlikte saptandı. Vakaların %21’inde Turner sendromunun fenotipik özellikleri görüldü. 

Kardiovasküler ve böbreğin yapısal bozukluklarına yönelik yapılan incelemede 1 vakada biküspit 

aorta ve 1 vakada atnalı böbrek saptandı. Bir vakada Haşhimoto tiroiditi ve çölyak hastalığı tespit 

edildi. 19 vakanın 10’unda yapılan gonad histopatolojisinde: 9’unda bir tarafta kalıntı gonad 

diğer tarafta testis (6’sinda sağda testis, 3’ünde solda testis), 1’inde (16 yaşında) iki taraflı 

gonadoblastom saptanmıştır. Miks gonadal disgenezi olgularımızın 8’i (%42) aile tarafında dişi, 

11’i (%58) erkek olarak benimsenmişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen olgulara; dış 

genital yapılarının cerrahiye uygun olması, testislerin skrotumda palpe edilmesi ve ailelerin ısrarı 

nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmiştir.  

Ovotestiküler CGB gösteren olgular değişik karyotip özelliklere sahiptir. Olguların 

%60’ında 46,XX, %10’unda 46,XY ve kalanlar değişik mozaik veya kimerik 46,XX/46,XY 

karyotipinde görülebilir (5). Clair ve arkadaşları tarafından gerçek hermafroditizm tanılı 12 

olgunun yapılan kromozom analizinde %42’sinde 46,XX, %42’sinde 46,XX/46,XY, %8’inde 
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46,XX/47,XXY ve %8’inde 47,XXY saptanmıştır. 12 olguda gonadın histopatolojik 

incelenmesinde; 13’ünde (%54) ovotestis, 6’sında (%25) over, 5’inde (%21) testis dokusu 

saptanmıştır. 12 olguda gonadların dağılımı incelendiğinde 4’ünde iki taraflı ovotestis, 3’ünde bir 

tarafta ovotestis, diğer tarafta over, 3’ünde bir tarafta over, diğer tarafta testis saptanmıştır. 

Olguların 7’sine dişi, 6’sına erkek cinsel kimliği verilirken, 1 olgunun cinsel kimliği 

belirlenmemiştir (30). Bhansalı ve arkadaşları tarafından gerçek hermafroditizm tanılı 6 olgunun 

yapılan kromozom analizinde %83’ünde 46,XX, %17’sinde 46,XY dizisi saptanmıştır. 

Olgulardan 5’i kuşkulu genital yapı, 1’i karında kitle ve siklik hematüri nedeniyle getirilmiş. 6 

olgunun gonad histopatolojik incelenmesinde; 3’ünde (%25) ovotestis, 6’sında (%50) over, 

3’ünde (%25) testis dokusu saptanmıştır. 6 olguda gonadların dağılımı incelendiğinde; 3’ünde bir 

tarafta ovotestis, diğer tarafta over (2’si sağda, 1’i solda), 3’ünde bir tarafta over, diğer tarafta 

testis (2’si sağda, 1’i solda) saptanmıştır. Olguların 2’sine dişi, 4’üne erkek cinsel kimliği 

verilmiştir (25). Normal cinsel aktiviteye sahip normal erkek görünümünde vaka bildiriminde, sol 

skrotumunda kitle nedeniyle yapılan histopatolojik incelemede, ovotestis ve uterus dokusuna 

benzer yapılar, kromozom analizinde 46,XX/47,XXY dizisi saptanarak gerçek hermafroditizm 

tanısı konulmuştur (26,29). Ovotestiküler CGB olgularında cinsiyet seçimi çocuğun dış ve iç 

genital yapısı ve virilizasyon derecesi ile belirlenir. Fonksiyonel overlerin ve iyi gelişmiş Müller 

yapılarının varlığı halinde fertilite mümkün olduğu gözününe alınırsa dişi,  fallus çapının uygun 

olması, düzeltilebilir hipospadias ve yeterli testiküler dokunun varlığında ise erkek cinsel 

kimliğin verilebileceği belirtilmektedir (110).  

Ovotestiküler CGB tanısı alan 10 olgumuzun karyotip incelemesinde, 7’sinde (%70) 

46,XX, 2’sinde (%20) 46,XY, 1’inde (%10) 46,XX/46,XY dizisi saptandı. Olgulardan 9’u 

kuşkulu genital yapı, 1’i jinekomasti ve sol kriptorşidi nedeniyle getirilmişti. 10 olgunun 6’sında 

yapılan gonad histopatolojik incelemesinde 6’sında (%50) ovotestis, 5’inde (%41.5) over, 1’inde 

(%8.5) testis dokusu saptanmıştı. Bir olguda 12 yaşında yapılan gonad histopatolojisinde aynı 

zamanda endodermal sinüs tümörü tespit edilmiştir. Gonadların dağılımı incelendiğinde, 4’ünde 

sol tarafta ovotestis, sağda over, 1’inde iki taraflı ovotestis, 1’inde solda over, sağda testis 

saptanmıştı. 10 olgunun 6’sına dişi, 4’üne erkek cinsel kimliği verilmişti. Ovotestistiküler CGB 

tanılı olgularımızın çoğu 46,XX karyotipli, gonad histolojisinde sıklık sırasına göre ovotestis, 

over ve testis saptanmış olup literatür verileri ile uyumlu görülmüştür. 
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II. 46,XY CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU GÖSTEREN OLGULAR 

46,XY CGB’li vakaların %50’sinde kesin tanı konulduğu ve en sık nedenin androjen 

duyarsızlık sendromu olduğu belirtilmektedir (2,95). Berkovitz ve arkadaşları tarafından 

incelenen 25 erkek psödohermafrodit olgusunda 16’sının (%64) tanısı belirlenmiş ve olguların 

7’sinin (%28) MGD, 2’sinin (%8) 5α-redüktaz eksikliği, 2’sini (%8) parsiyel androjen 

duyarsızlığı olduğu ve 5’inin de (%20) ek anomaliler ile birlikte görüldüğü saptanmıştır (88). 

Bizim çalışmamızda yeralan 46,XY cinsel gelişim bozukluğu gösteren 91 olgunun; 21’inde 

(%23.1) gonad gelişim bozukluğu, 15’inde (%16.5) androjen biyosentez bozukluğu, 45’inde 

(%49.5) androjen duyarsızlık sendromu, 9’unda (%9.9) LH duyarsızlık sendromu, 1’inde de 

persiste Müller  kanal sendromu saptanmıştır (Tablo 4.1).  

A. 46,XY Gonad GeliĢim Bozukluğu Gösteren Olgular 

46,XY gonadal gelişim bozukluk gösteren 21 olgunun 9’unu gonadal disgenezi (saf veya 

kısmi), 9’unu testiküler regresyon sendromu, 2’sini ovotestiküler CGB, 1’ini Denys-Drash 

sendromu tanılı olgular oluşturmaktadır (Tablo 4.1).  

46,XY saf gonadal disgenezi vakaları; dış genital yapıları tamamen dişi görünümde, iyi 

gelişmiş Müller yapıları (uterus ve fallop tüpleri olan) ve gonad histolojisinde kalıntı gonad 

bulunan vakalardır. Kız olarak yetiştirilen çocuklarda en sık görülen bulgu primer amenoreye 

eşlik eden seksüel infantilizmdir. Saf gonadal disgenezi gösteren olguların içinde gonadal tümör 

yaklaşık %20-30 oranında görülür. Tümörler içinde en sık bilateral gonadoblastoma rastlanır. 

46,XY karyotipli dişi fenotipinde vakaların yaklaşık %5’inde dysgerminom görülür. Bir 

çalışmada, 3 saf gonadal disgenezi tanılı olgudan(17,19 ve 20 yaş) 2’sinde primer amonere, 1’i 

sekonder amenore olup batında kitle nedeniyle yapılan cerrahi ve kromozom analizi sonucunda 3 

olguda da disgerminom ve 46,XY karyotipi saptanmıştır (112). Gonadal disgenezi ve 

karyotipinde Y kromozomu taşıyan vakalarda, gonad yapısı içinde malign dönüşüm riski 

nedeniyle profilaktik gonadektomi önerilmektedir (113). Kısmi gonadal disgenezi vakalarının 

büyük bir kısmı yenidoğan döneminde kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilir. Dış genital 

yapının maskülinizasyonu, gonadın testiküler yapıya farklılaşmasının derecesine bağlıdır. Kısmi 

gonadal digenezi vakalarında erkek cinsiyet seçimi, dış genital yapının yeterli maskülinizasyonu 

durumunda yapılabilir (16).  
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Denys-Drash sendromu (DDS) üçlü klinik antiteyle karakterizedir. Genital anomali, 

nefropati ve Wilms tümörü ile kendini gösterir (12,13,15). DDS’li birçok vaka dişi görünümde 

veya şüpheli genital yapı ve disgenetik gonada sahiptir. Her ne kadar en sık 46,XY karyotip 

görülse de 47,XXY; 46,XY/XX; 46XX karyotipli vakalarda bildirilmiştir (5).  

Çalışmamızda 46,XY gonadal disgenezi gösteren 10 olgunun (4.6±5.8 yaş); 2’si primer 

amenore ve meme gelişiminin olmaması, 1’i kasıklarda ele gelen kitle, 7’si değişik derecelerde 

kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmişti. 10 olgunun 4’ünde yapılan gonad histopatolojik 

incelemesinde, 2’sinde iki taraflı kalıntı gonad (saf gonadal disgenezi ile uyumlu), birinde 

gelişim halinde testis dokusu (kısmi gonadal disgenezi ile uyumlu) ve birinde disgenetik testiste 

iki taraflı gonadoblastom aynı zamanda batında kitle ekzisyonunda Wilms tümörü saptanmıştır. 

Gonadal disgenezi tanılı 10 olgunun; 3’ü aile tarafından erkek, 7’si dişi olarak benimsenmişti. 

Erkek olarak benimsenen olgulara, dış genital yapılarının erkek yönünde cerrahiye elverişli 

olması ve ailelerin isteği doğrultusunda erkek cinsel kimlik verilmiştir. 

Testiküler regresyon sendromlu olgularda tanı; klinik muayene, görüntüleme yöntemleri 

veya cerrahi eksplorasyonda testislerin bulunmaması, hCG testinde testosteron yanıtının 

olmaması, karyogramda 46,XY dizisinin olması ile konur. Erken dönemde testiküler yapının 

varlığına veya yokluğuna bağlı, maskülinizasyon etkileri geniş bir yelpaze gösterir. Hafif 

hipoplazik normal dişi dış genital yapı, hipoplazik uterus ve iyi gelişmiş fallop tüplerine sahip 

dişiden; anorşidik ve dış genital yapısı maskülinizasyon kusuru (mikropenis, hipospadias) 

gösteren erkeğe kadar değişen fenotipik yapı görülebilir (5). 

Çalışmamızda testiküler regresyon tanılı 9 olgunun 2’sinde hipospadias (birinde penil, 

diğerinde penoskrotal tipte), 4’ünde mikropenis saptanmıştır. 9 olgunun 5’inde yapılan cerrahi 

eksplorasyonunda gonad görülmemiş, 4’ünde sadece yapılan pelvik ültrasonografisinde gonad 

saptanmamıştır. Dış genital yapısı erkek yönünde düzeltme için uygun olan ve testosteron 

tedavisi ile mikropenisinde düzelme olan 8 olguya erkek cinsel kimlik verilmiştir. Dış genital 

yapıda aşırı maskülinizasyon kusuru saptanan ve ailesi tarafından kız gibi yetiştirilen bir olguya 

dişi cinsel kimlik verilmiştir. 
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B. 46,XY Androjen Sentez veya Fonksiyon Bozukluğu Gösteren Olgular 

Gonadları palpe edilen ve pelvis ültrasonografisinde uterus görülmeyen kuşkulu genital 

yapıya sahip vakalar, sıklıkla yeterli maskülinize olmamış genotipik erkek vakalardır. 

Testosteron sentez kusurlarına ve testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünden sorumlu 5-

redüktaz’ın eksikliğine tanı koyabilmek için hCG uyarısına testosteron ve prekürsörlerinin yanı 

sıra DHT’nin bakılması ve T/DHT oranının değerlendirilmesi gerekir (32,94). 

Çalışmamızda androjen sentez kusuru gösteren 15 olgunun 1’inde 17-hidroksilaz 

eksikliği, 1’inde 3-HSD eksikliği, 1’inde 17-HSD eksikliği tanısı konmuş ve 12 olgu 5-

redüktaz eksiliği tanısı almıştır.  

17-hidroksilaz eksikliği nadir bir hastalık olup erkek olgularda genellikle maskülinizasyon 

görülmez. Çok nadir vakalarda dış genital yapı normal, infantil veya kuşkulu şekilde görülebilir. 

Hipertansiyon, hipokalemi ve erkek psödohermafroditizm veya amenore mutlaka adrenal 

kaynaklı enzim eksikliklerinin araştırılmasını gerektirir. Bir vaka bildiriminde, 37 yaşında erkek 

olgu, kuşkulu genital yapı (kriptorşidi ve jinekomasti nedeniyle operesyon hikayesi, mikropenis 

ve ufak testisler), hipertansiyon, biyokimyasında hipokalemi ve USG’de adranal hiperplazi 

saptanıp yapılan hormon tetkikleri sonucunda tanıya gidilmiştir (37). Yine bir vaka bildiriminde, 

dişi olarak yetiştirilmiş olgu, 32 yaşında sağ inguinal herni nedeniyle operasyonda kitle (yapılan 

incelemede testis dukusu) saptanıp yapılan ileri tetkikleri sonucunda tanıya varılmıştır (39). 

Çalışmamızda 17-hidroksilaz eksikliği saptanan olgu, 16.5 yaşında adet görememe ve 

sekonder cinsel karakterlerinin gelişmemesi nedeniyle getirilmişti. Yapılan muayenesinde 

hipertansiyon saptanmış, yapılan tetkikleri sonucunda bu tanıya varılmıştır. Ailesi tarafından dişi 

olarak benimsenen olguya dişi cinsel kimlik verilmiş ve gonadektomi yapılmıştır. 

3-HSD eksikliği tanılı olgu, 15 günlükken kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmişti. Tuz 

kaybı bulguları saptanan olgunun, bazal ve ACTH uyarısı sonrası kortizol düzeyi düşük; 17-

hidroksiprogesteron ve özellikle DHEA-S düzeyi yüksek saptanıp tanısı konulmuştur. 

Testosteron tedavisine yanıt (fallus eninde ve boyunda büyüme) alınan olguda, ailenin de 

benimsediği yönde erkek cinsel kimlik verilmiş ve hipospadias onarımı ile orşiopeksi yapılmıştır.  
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17-HSD ve 5redüktaz eksikliği tanılı olguların, pübertede kendiliğinden 

maskülinizasyon özellikleri kazandıkları ve fertilite yetenekleri olduğu için erkek kimliğinde 

yetiştirilmeleri gerekir. Ancak dış genital yapılarının erkek yönünde düzeltme için uygun olması 

ve testosteron tedavisi ile penisin yaş için kabul edilebilir normal boyutlara ulaşması gerekir 

(50,110).  

17-HSD eksikliği saptanan olgu, 10 günlük iken kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmiş 

ve hCG uyarı testi sonrasında androstenedion, A/T oranı (5.85) yüksek saptanıp tanısı 

konulmuştur. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen olguya, testosteron tedavisine yanıt 

alındıktan sonra 1.5 yaşında kordioplasti,orşiopeksi ve hipospadias onarımı yapılmıştır. 

Klasik olarak 5redüktaz eksikliği tanılı olgular penis benzeri klitoris, bifid skrotum ve 

ağır hipospadias ile kendini gösterse de, pübertede müsküler yapının gelişimiyle birlikte penis de 

büyüme göstermektedir (53).  

Sinnecker ve arkadaşları tarafından(48) 5redüktaz eksikliği tanısı konulmuş olan 9 

olgunun değerlendirilmesi yapılmış ve olgular; 1’inde tip 1a (normal erkek görünümde- 

kardeşinde 5redüktaz eksikliği tanısı konulduğu için araştırırken saptanmış), 3’ünde tip 2b 

(mikropenis, ağır hipospadias ve bifid skrotum), 1’inde tip 3a (mikro fallus, labia majöre benzer 

bifid skrotum, perineoskrotal hipospadias), 1’inde tip 3b (3a’ya ek olarak ürogenital sinüse eşlik 

eden kısa kör sonlanan vajen), 1’inde tip 4a (kliteromegali ve labial füzyon, geniş açıklık 

gösteren ürogenital sinüs, kısa kör sonlanan vajen), 1’inde tip 4b (hafif kliteromegali ve hafif 

posterior labial füzyon,üretra ve vajen ağzı ayrı), 1’inde tip 5 (virilizasyon bulgusu yok) olarak 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızda 5redüktaz eksikliği tanısı konulmuş olan 12 olgudan sinnecker 

sınıflamasına göre 2’si tip 2a (izole hipospadias), 5’i tip 2b (mikropenis, ağır hipospadias ve bifid 

skrotum), 1’i tip 3a (mikro fallus, labia majöre benzer bifid skrotum, perineoskrotal hipospadias), 

1’i tip 4a (kliteromegali ve labial füzyon, geniş açıklık gösteren ürogenital sinüs, kısa kör 

sonlanan vajen) ve 3’ü tip 5 (virilizasyon bulgusu yok) olarak değerlendirilmiştir. 5redüktaz 

eksikliği tanısı konulmuş olan 12 olgunun; 8’i aile tarafından erkek, 4’ü dişi olarak 

benimsenmiştir. Dişi olarak benimsenen 4 olguya 1’i dışında ileri yaşlarda tanı konulmuştu. 1 

aylık iken tanı alan olgu, ağır virilizasyon bozukluğu gösterdiğinden dişi cinsel kimlik verilmiştir.    
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2 olguda yapılan kişisel görüşmeler sonucu, kendilerini dişi olarak algıladıkları gözlendiğinden 

psikolojik değerlendirmeler göz önüne alınarak dişi cinsel kimlik verilmiştir. Dişi olarak 

benimsenen 1 olguda önerilen erkek cinsiyeti yönünde değişiklik yapılmıştı. Erkek olarak 

benimsenen 8 olguya, testosteron tedavisine yanıt alındığından, ailelerinde isteği doğrultusunda 

erkek cinsel kimlik verilmiştir. 

46,XY CGB’nin en sık nedenini androjen duyarsızlık sendromu oluşturmaktadır. 46,XY 

CGB gösteren ve gonadları testislere farklılaşmış 133 vakanın alındığı çalışmada, 

59’unda(%44.4) androjen reseptör geninde mutasyonlar saptanmıştır. Androjen reseptör 

genindeki mutasyonlar sonucunda 46 vakada(%78) tam androjen duyarsılığı(TADS), 13 

vakada(%22) kısmı androjen duyarsızlığı(KADS) tanısı konulmuştur. TADS olgularının tanısı; 

%4.3 prenatal aile öyküsünün varlığı, %47.8’i çocukluk döneminde inguinal herni, %45.6’sı 

pübertede amenore nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda konulmuştur. TADS tanılı olguların 

tamamına dişi cinsel kimlik verilirken, KADS tanılı olgularının %53.8’ine dişi ve %46.2’sine 

erkek cinsel kimlik verilmiştir (95). Tümüyle dişi görünümden, basit hipospadiasa kadar geniş bir 

spektrumda yer alan kliniğe sahip androjen duyarsızlık sendromunda(ADS) esas tanı moleküler 

genetik çalışma ile doğrulanmaktadır (55,56,58). Sadece hipospadias ya da infertilite ile başvuran 

erkeklerde bile ADS saptanmıştır (56,57). Sütçocuğu veya çocukluk döneminde, özellikle ele 

gelebilen gonad saptanan inguinal herniye sahip bir dişide, tam androjen duyarsızlık sendromu 

düşünülmelidir (54). İnguinal hernisi olan kız çocuklarında ADS oranı 1/50’dir. Pübertede primer 

amenore ile başvuran kız çocukların %10’unda ADS tanısı konulmaktadır (54,56). TADS tanılı 

olgular erişkin dönemde tipik olarak uzun yapılı, dişi tipinde yağ dağılımı, iyi gelişmiş meme 

dokusuna ve dişi dış genital yapıya sahiptirler. Adolesan dönemde vakalar normal meme 

gelişimi, primer amenore,  kıllanma azlığı veya yokluğu ile kendini gösterir (109).   

Çalışmamızda, testosteron yapım kusurlarının ve diğer nedenlerin dışlanması ve bazal-hCG 

sonrası testosteron düzeylerinin artmış olması ile tanı konulmuştur. 46,XY CGB gösteren 

olgularının %49.5’i androjen duyarsızlığı tanılı idi.  Olguların dış genital muayenesinde, 18’i 

(%40) hipospadias ve/veya mikropenis, 4’ü (%8.9) tam dişi görünümü, kalan olgular değişik 

derecelerde kuşkulu genital yapı gösteriyordu. Tam dişi görünümü olan olguların, 2’si inguinalde 

hareketli kitle, 1’i primer amenore nedeniyle getirilmişti. Çalışmamızda androjen duyarsızlık 

gösteren 45 olgunun 41’i aile tarafında erkek, 4’ü dişi olarak benimsenmişti. Erkek olarak 
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benimsenen 41 olgunun 30’unda fallus boyu kısa olmasına karşın, testosteron tedavisine yanıt 

alındığından cinsiyet ailelerin de istediği doğrultusunda erkek olarak yönlendirilmişti. Tamamen 

dişi görünümde ve tam androjen duyarsızlık sendromu düşünülen 4 olguya, ailelerin isteği 

doğrultusunda dişi cinsel kimlik verilmiştir. 

LH duyarsızlığı (leydig hücre hipoplazisi veya aplazisi) olgularında dış genital yapı, 

genellikle hafif posterior labial füzyon gösteren dişi görünümde olabileceği gibi sadece 

mikropenis ve hipospadias şeklinde de olabilir (31). Latrinico ve arkadaşları, LH duyarsızlığı 

gösteren 2’si kardeş toplam 3 olgu bildirmiştir. 32 ve 23 yaşında iki kardeş, meme gelişiminin 

olmayışı ve primer amenore, diğer olguda 6 yaşında mikropenis nedeniyle yapılan tetkikler 

sonucunda tanıya varılmıştır (32). Dişi fenotipindeki olgular; kör sonlanan vajinal açıklık, 

pübertede meme gelişimini olmayışı, primer amenore ve  testiküler doku varlığıyla 

karekterizedir(114). 

Çalışmamızda LH duyarsızlık sendromu tanısı alan 9 olgunun; 6’sı yetersiz 

maskülinizasyon gösteren erkek görünümde (mikropenis, hipospadias), 3’ü hafif posterior labial 

füzyon gösteren dişi görünümde saptanmıştır. Dış genital yapısı erkek yönünde düzeltme için 

uygun olan ve testosteron tedavisi ile mikropenisinde düzelme olan 6 olguya erkek cinsel kimlik 

verilmiştir. Dış genital yapısı dişi görünümde, aileleri tarafından dişi olarak benimsenen ve geç 

tanı konulan 3 olgu dişi olarak bırakılmıştır. 

Persitan Müller kanal sendromu (PMKS) diğer yönlerden normal erkek görünümde olan 

hastada, Sertoli hücrelerinden MİF hormon sentez bozukluğu ya da salınan hormonun reseptör 

direncine bağlı Müller yapıların devamı ile kendini gösteren nadir bir bozukluktur (60). 

PMKS’de genellikle operasyonlar sırasında tesadüfen Müller yapıların görülmesi ile tanı 

konulmaktadır (61). Bir vaka bildiriminde, sağ inguinal-skrotal herni ve herni içinde kitle 

nedeniyle opere edilen vakada, kitle içinde her iki testis ve Müller yapılarının görülmesiyle 

PMKS ile eşlik eden transvers ektopik testis tanısı konulmuştur (62). Testisleri ele gelmeyen 

olgularda, sadece plazma AMH düzeyi konjenital anorşi ve kriptorşidi ayırımında 

kullanılabilecek bir yöntemdir (63). Plazma AMH düzeyi, kuşkulu genital yapılı çocuklarda 

Sertoli hücre fonksiyonunu yansıtmakta olup, testiküler farklılaşma kusuru ile testosteron sentez 

veya fonksiyon bozukluğunun ayırıcı tanısında yardımcıdır (64).   
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PMKS’li olgumuz, 1.5 yaşında orşiopeksi yapılmak üzere yapılan operasyonda uterus ve 

fallop tüpleri saptanması üzerine kliniğimize sevk edilmişti. Serum MİF düzeyi yüksek saptanan 

hastada diğer nedenler dışlandıkta sonra MİF reseptör direnci tanısı konulmuştur. Aile tarafında 

erkek olarak benimsenen olguya erkek cinsel kimlik verilmiş, orşiopeksi ve histerektomi 

yapılmıştır.  

 

III. 46,XX CĠNSEL GELĠġĠM BOZUKLUĞU GÖSTEREN OLGULAR  

Dişi psödohermafroditizm, endokrin nedenlere bağlı kuşkulu genital yapıya sahip olguların 

%50 ila %70’ini oluşturmaktadır (108).  

Çalışmamızda kuşkulu genital yapılı olgularımızın %46.1’ini 46,XX CGB vakaları 

oluşturmaktaydı. 46,XX CGB gösteren 95 olgunun 8’i (%8.4) gonadal gelişim bozukluğu, 87’si 

(%91.6) androjen artışına bağlı cinsel gelişim bozukluğu idi. 

A. Gonadal GeliĢim Bozukluğu Gösteren Olgular 

46,XX gonadal gelişim bozukluğu gösteren 8 olgunun 7’sinde ovotestiküler CGB, 1’inde 

testiküler CGB tanısı konulmuştu. 46,XX ovotestiküler CGB olguları, ovotestiküler CGB başlığı 

altında seks kromozomuna bağlı CGB’da değerlendirildi. 

Testiküler cinsel gelişim bozukluğu (eski adlandırma ile XX erkek) olgularının büyük 

çoğunluğu normal erkek görünümde, %10 kadarı sadece hipospadias ile görünebilir. Klinik 

özellikleri ile Klinefelter sendromuna benzerlik gösterir ve pübertede jinekomasti, gecikmiş 

püberte bulguları veya gonad işlev bozukluğu ile saptanabilir. Kesin tanı moleküler genetik 

çalışma ile X kromozomunda Y kromozomuna ait genetik materyalin saptanması ile konur. 3 

olgunun alındığı çalışmada, biri 9 aylık iken hipospadias, ikinci olgu 8 yaşında prematür pübarş 

nedeniyle getirilmişti. Üçüncü olguda 32 yaşında kısırlık nedeniyle yapılan kromozom analizi 

sonucunda 46,XX erkek tanısına varılmıştı. 3 olguda da yapılan sitogenetik analizde Y 

kromozomuna ait genler X kromozumunda tespit edilmişti (24). Fechner ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada, 46,XX erkek tanısı konulan 10 hastanın 4’ü püberte öncesi 6’sı püberte sonrası 

görülmüştü. Püberte öncesi görülen olgular kardiak anomali, konjenital anomali, kuşkulu genital 

yapı veya büyüme geriliğinden biri nedeniyle yapılan tetkikleri soncunda 46,XX tanısı 
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konulumuştu. Püberte sonrası görülen olguların tümünde testis küçüklüğü, 5 olguda jinekomasti 

(bir olguda hipospadias), bir olguda iki taraflı orşiopeksi nedeniyle yapılan tetkikleri sonucunda 

46,XX erkek tanısı konulmuştu (23).  

Bizim çalışmamızda testiküler cinsel gelişim bozukluğu tanısı alan olgu, 2 yaşında 

penoskrotal hipospadias nedeniyle getirilmişti. Muayenesinde sağ gonadı skrotumda, sol gonad 

ele gelmeyen hastada yapılan pelvis ültrasonografisinde uterus ve sol gonadı gözlenmemiş, hCG 

uyarısına T yanıtı alınmış ve karyotipinde XX dizisi saptanmıştır. Ailesi tarafından erkek olarak 

benimsenmiş olguya erkek cinsel kimlik verilmiş ve bu yönde operasyonu planlanmıştır. 

B. 46,XX Androjen ArtıĢına Bağlı Cinsel GeliĢim Bozukluğu Gösteren Olgular 

Dişi psödohermafroditizm (yeni tanımlama ile 46,XX androjen artışına bağlı CGB) 

olgularının %80’inin konjenital adrenal hiperplazi sonucu geliştiği belirtilmiştir (66,76,88). 

Konjenital adrenal hiperplazi, kuşkulu genital yapı ile doğan yenidoğanların yaklaşık %50’sinden 

sorumludur (105). Konjenital adrenal hiperplazili vakaların %90-95’ini 21-hidroksilaz eksikliği, 

%5-8’ini 11-hidroksilaz eksikliği ve %1’inden azını diğer enzim eksiklikleri oluşturmaktadır 

(115,116). 21-hidroksilaz eksikliği olgularının %75’ini tuz kaybeden tip, %25’ini basit virilizan 

tip oluşturmaktadır (70,71). 

Çalışmamızda  46,XX androjen artışına bağlı CGB gösteren olguların tamamı konjenital 

adrenal hiperplazi tanılı idi. Konjenital adrenal hiperplazi gösteren olguların %84’ünde 21-

hidroksilaz eksikliği, %16’sında 11-hidroksilaz eksikliği tespit edilmişti. 21-hidroksilaz 

eksikliği gösteren olguların %24.6’sını tuz kaybeden tip, %75.4’ünü basit virilizan tip 

oluşturmaktaydı. Ülkemizde bildirilen diğer bir çalışmada 21-hidroksilaz tuz kaybeden tipteki 

olgular %36 olarak bildirilmiştir (77). Bu fark, yaşamı tehdit eden ve acil tanı konması gereken 

hastalıklardan biri olan tuz kaybeden tipteki olguların, doktora başvurmadan kaybedildiği 

göstermektedir. Kandemir ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada konjenital adrenal hiperplazi 

gösteren olguların %13.5’de 11-hidroksilaz eksikliği saptanmıştır (77). 11-hidroksilaz 

eksikliği sıklığının konjenital adrenal hiperplazi içinde %5-8 olarak verilmesine rağmen bizde 

%13.5 ve %16 gibi daha sık olması diğer Akdeniz ülkelerinde bildirilen vakalara benzerlik 

göstermektedir. Özellikle Cezayir’deki Musevilerin arasında 11-hidroksilaz eksikliğinin sık 
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olması nedeni ile Rösler ve arkadaşları, mutasyonun eski Musevilerde veya Berberi kabilelerinde 

ortaya çıktığına ve göçlerle Türkiye, Mısır ve İsrail’e yayılmış olabileceğine değinilmektedir(78). 

Kuşkulu genital yapıya sahip olgularda, doğar doğmaz tanı konulması önemlidir (104). 

Tanıda gecikme yaşamı tehdit eden bazı hastalıklarda (tuz kaybeden 21-hidroksilaz eksikliği gibi) 

ölüme neden olabilmektedir (70,74). 

Kandemir ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, KAH’lı olgularda tanı yaşları 

incelendiğinde: 21-hidroksilaz eksikliği tuz kaybeden tipte ortalama 17gün, 21-hidroksilaz 

eksikliği basit virilizan tipte ortalama 24 ay, 11-hidroksilaz eksiliği olgularında ortalama 33 ay 

olarak bulunmuştur (77). 

Çalışmamızda KAH’lı olgularımızın tanı yaşları incelendiğinde: 21-hidroksilaz eksikliği 

tuz kaybeden tipte ortalama 28 gün, 21-hidroksilaz eksikliği basit virilizan tipte ortalama 25 ay, 

11-hidroksilaz eksiliği olgularında ortalama 46 ay olarak saptandı. 11-hidroksilaz eksikliği 

olgularına sıklıkla geç tanı konmaktadır. Bu olgular ağır virilizasyon nedeniyle erkek gibi 

yetiştirilmekte ve ancak geç yaşlarda pubik kıllanma gibi bulgular ortaya çıkması ile aileler 

tarafından getirilmektedir. Nitekim çalışmamızda anlamlı olmamakla birlikte 11-hidroksilaz 

eksikliği vakaların 21-hidroksilaz eksikliği(basit virilizan tipte) vakalarına göre daha fazla virilize 

idi. Bu vakaların erken tanınması için her çocuğun dış genital muayenesinin mutlaka yapılması, 

özellikle erkeğe benzer görünümü olan ancak iki taraflı kriptorşidili vakaların virilize olmuş XX 

dişiler olabileceği akılda tutulmalı ve çoğu kez yapıldığı gibi testislerin 1-2 yaşında ineceği 

düşüncesi ile beklenmemesi gerekmektedir. 

Kandemir ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, aile tarafından erkek olarak benimsenen 

46,XX  KAH tanılı 91 olgunun(%41), ancak 10’unda aileye önerilen dişi cinsel kimlik kabul 

edilerek bu yönde değişiklik yapılmış, 81’i(%31.5) erkek kimliğinde bırakılmıştı (77).  

Çalışmamızda KAH tanılı 87 olgumuzun 61’i aile tarafından dişi, 24’ü(%27.6) erkek olarak 

benimsenmiş, 2’sine aile tarafından henüz bir cinsel kimlik verilmemişti. Ailenin erkek olarak 

benimsediği 24 olgudan 7’sinde önerilen cinsiyet  kabul edilmiş ve cinsiyeti dişi yönde 

değiştirilmiştir. Aile tarafından henüz cinsel kimlik verilmeyen 2 olgu için önerilen  dişi cinsiyet 

kabul edilmiştir. Kalan 17 olgu(%19.5), geç tanı yaşları ve ailelerin ısrarı nedeniyle erkek 
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kimliğinde bırakılmıştır. Erkek olarak bırakılan bu çocuklar infertil olacakları gibi, dış genital 

yapının düzeltilmesinin yanı sıra ooferektomi ve histerektomi geçirmişlerdir. Ayrıca tanı 

konduğunda ilerlemiş kemik yaşları nedeniyle erişkin yaşta oldukça kısa boylu olması beklenen 

bu çocuklarda boy kısalığının olumsuz etkilerinin kız çocuklara oranla daha fazla görüleceği de 

bilinen bir gerçektir 

Çocukta cinsel kimliğin(17β-HSDE ve 5α-redüktaz eksikliği dışında) 18-24 aya kadar 

geliştiği bilindiğinden; olgularımız, başvuru yaşına göre 2 yaş öncesi ve sonrasına ayrılmışlardır. 

Araştırmamızda, olgularımızın 128’sinin (%62) 2 yaş ve öncesinde, 78’unun (%38) 2 yaş 

sonrasında başvurduğu görülmüştür. Bu bulgular CGB gösteren vakaların  1/3’ünden fazlasında 

tanıda geçikilidiğini göstermektedir. Nitekim 46,XX vakaların önemli bir kısmında geç tanı 

nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmekte ve tuz kaybı vakaları tanı konmadan kaybedilmektedir. 

Bu durum CGB vakalarında erken tanının önemini göstermektedir.  

Özetle CGB’li vakalarda şu noktalar üzerinde durulmalıdır.  

1- Kuşkulu genital yapıya sahip olgu ile ilgili incelemeler en kısa zamanda 

sonuçlandırılmalıdır. Gecikme, yaşamı tehdit eden hastalıklarda (tuz kaybeden 21-

hidroksilaz eksikliği, testosteron biyosentez bozuklukları) ölüme neden olabilir. Ayrıca 

kalıcı psikolojik sorunlara yol açabilir ve fertiliteyi etkileyebilir. 

2- Dış genital organların görünüşüne göre, cinsiyet hakkında spekülasyon yapılmamalıdır. 

3- Cinsel kimliğin belirlenmesi, kromozom, gonad yapısı, dış genital görünüm, cins 

hormonlarına doku yanıtı ve üretkenlik göz önüne alınarak ailenin isteği doğrultusunda 

yapılmalı ve ileri yaşlarda başvuranlarda çocuğun kabullendiği cinsel kimlik de göz 

önüne alınmalıdır. 

4- Aileye cinsiyetin belirlenmesinde şüphe bırakacak bir şey söylenmemeli ve aile ile 

doktorun cinsiyetin belirlenmesinde hemfikir olmalıdır. Aile kısa aralıklarla çağrılıp, 

verilen cinsel kimliğin benimsenmesi desteklenmelidir.  
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6. SONUÇLAR 

 1986-2007 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

dalı Büyüme, Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniğine kuşkulu 

genital yapı nedeniyle başvuran 206 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Öykü (doğum 

yeri, gestasyon haftası, doğum ağırlığı, akraba evliliği, ailede benzer başka olgu, 

sosoyoekonomik durumu, prenatal ilaç kullanımı), fizik muayene, radyolojik inceleme 

(pelvis ültrasonografisi, varsa genitogram), hormon tetkikleri, sitogenetik analizleri ve 

gerekli vakalarda yapılmış gonad biyopsileri değerlendirildikten sonra olgular a) seks 

kromozomuna bağlı CGB, b) 46,XY CGB, c) 46,XX CGB olmak üzere 3 gruba 

ayrılmıştır.  

 Kuşkulu genital yapı saptanan 206 olgunun etiyolojik sınıflaması sonucunda: 20’sinde 

(%9.7) seks kromozomuna bağlı CGB, 91’inde (%44.2) 46,XY CGB, 95’inde (%46.1) 

46,XX CGB saptanmıştır. 

 Demografik özellikleri incelendiğinde 206 olgunun 158’inin (%76.7) Marmara 

bölgesinden, 19’unun (%9.5) Karadeniz, 10’unun (%5) Güneydoğu Anadolu, 7’sinin 

(%3.5) İç Anadolu, 5’inin (%2.5) Akdeniz, 4’ünün (%2) Doğu Anadolu, 3’ünün (%1.5) 

Ege bölgesinden başvurdukları görülmüştür.  

 Ailelerde akraba evliliği varlığı araştırıldığında; seks kromozumuna bağlı CGB 

vakalarının %20’sinde, 46,XY CGB vakalarının %38.5’unda ve 46,XX CGB vakalarının 

%46.3’ünde ailede akraba evliliği saptandı. Çalışmamız sonucunda: kuşkulu genital 

yapıya sahip olgular içinde en sık nedenin konjenital adrenal hiperplazi (%42) olduğu 

göz önüne alınırsa, yenidoğan taramasının ülkemizde yapılmasının önemi 

anlaşılabicektir. KAH olgularımızın soy geçmişleri incelediğimizde %49,5’inde akraba 

evliliğin varlığı saptanmıştır. Her ne kadar ülkemizde KAH sıklığı bilinmese de, 

toplumdaki akraba evliliğinin çok yüksek oranlarda olduğu dikkate alınırsa, 

toplumumuzdaki KAH sıklığının öngörülenin üzerinde olabileceğini tahmin etmek zor 

değildir. 
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 Ailede benzer vaka araştırıldığında; seks kromozumuna bağlı CGB vakalarının 

hiçbirinde, 46,XY CGB vakalarının 13’ünde (%14.3) ve 46,XX CGB vakalarının 

15’inde (%17) ailesinde benzer vaka bulunmuştur. 

 En sık nedenler seks kromozomuna bağlı CGB’de miks gonadal disgenezi, 46,XY 

CGB’de andojen duyarsızlığı ve  46,XX CGB’de KAH vakalarıdır. 

 Cinsel gelişim bozukluğu  karşımıza geniş bir klinik spektrumda çıkabilir. Genotipik bir 

dişi virilizasyon sonucu tamamıyla erkek görünümünde olabileceği gibi, tek bulgu 

kliteromegali’de olabilir. Genotipik bir erkek ise yeterli derecede maskülinize olamadığı 

için tamamıyla dişi görünümde olabileceği gibi hipospadias dışında bulgu vermeyebilir. 

 Ortalama tanı yaşı seks kromozomuna bağlı CGB gösteren olgularında 5.00 (5.95) yaş,  

46,XY CGB gösteren olgularında 3.7 (4.9) yaş, 46,XX CGB olgularında 2.1 (2.9) yaş 

olarak saptanmıştır. Seks kromozomuna bağlı CGB ve 46,XY CGB olgularının tanı yaşı 

46,XX CGB olgularından belirgin ileri idi. 

 Ortalama yaşları 4,6±5.8 yaş arasında değişen 19 miks gonadal disgenezi tanılı olgunun 

yapılan kromozom analizi sonucunda; 16’sında  45,X/46,XY, kalan 3 olguda 45,X/46,Xi 

(Yq),  45,X/46,Xd(Y) ve 45,X/47,XXY karyotipi saptanmıştı. Olgularımızın 4’ü dişi 

görünümde olup basit kliteromegali, 15’i erkek görünümünde kriptorşidi, hipospadias 

veya iki bulgu birlikte görülmüştür. Vakaların %21’inde Turner sendromunun fenotipik 

özellikleri görülürken, 1 vakada biküspit aorta ve 1 vakada atnalı böbrek saptanmıştı. 

Miks gonadal disgenezi olgularımızın 8’i (%42) aile tarafında dişi, 11’i (%58) erkek 

olarak benimsenmişti. Ailesi tarafından erkek olarak benimsenen olgulara; dış genital 

yapılarının cerrahiye uygun olması, testislerin skrotumda palpe edilmesi ve ailelerin 

ısrarı nedeniyle erkek cinsel kimlik verilmişti. 

 Ortalama yaşları 5±6.1 yaş arasında değişen ovotestiküler CGB tanısı alan 10 olgumuzun 

karyotip incelemesinde, 7’sinde (%70) 46,XX, 2’sinde (%20) 46,XY ve 1’inde (%10) 

46,XX/46,XY dizisi saptandı. Ovotestiküler CGB tanılı olgularımızın çoğu 46,XX 

karyotipli, gonad histolojisinde sıklık sırasına göre ovotestis, over ve testis saptanmış 
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olup literatür verileri ile uyumlu görülmüştür.  10 olgunun 6’sına dişi, 4’üne erkek cinsel 

kimliği verilmiştir. 

 Ortalama yaşları 4.6±5.8 yaş arasında değişen 46,XY gonadal disgenezi tanılı 9 olgunun ; 

2’si primer amenore ve meme gelişiminin olmaması, 1’i kasıklarda ele gelen kitle, 6’sı 

değişik derecelerde kuşkulu genital yapı nedeniyle getirilmişti. 9 olgunun 3’ünde yapılan 

gonad histopatolojik incelemesinde, 2’sinde iki taraflı kalıntı gonad (saf gonadal 

disgenezi ile uyumlu), 1’inde gelişim halinde testis dokusu (kısmi gonadal disgenezi ile 

uyumlu) saptanmıştır. Gonadal disgenezi tanılı 9 olgunun; 3’ü aile tarafından erkek, 6’sı 

dişi olarak benimsenmişti. Erkek olarak benimsenen olgulara, dış genital yapılarının 

erkek yönünde cerrahiye elverişli olması ve ailelerin isteği doğrultusunda erkek cinsel 

kimlik verilmiştir. 

 Ortalama yaşları 4.3±3.5 yaş arasında değişen testiküler regresyon tanılı 9 olgunun 

2’sinde hipospadias, 4’ünde mikropenis saptanmıştır. Vakaların 8’ine erkek, dış genital 

yapısı aşırı maskülinizasyon kusuru gösteren ve ailesi tarafından dişi yetiştirilen birine 

dişi cinsel kimlik verilmiştir. 

 Çalışmamızda androjen sentez kusuru gösteren ve ortalama tanı yaşı 6.8±8.3 üç olgudan 

biri 17-hidroksilaz eksikliği, biri 3-HSD eksikliği ve bir diğeri 17-HSD eksikliği 

tanısı almıştı. Vakaların 2’sine erkek, tamamen dişi görünümde olan ve ailesi tarafından 

dişi yetiştirilen 17-hidroksilaz eksikliği tanılı olgu bu yönde bırakılmıştır. 

 Ortalama yaşları 4.5±6.2 yaş arasında değişen 5α-redüktaz eksikliği tanılı 12 olgunun 

9’una erkek, 3’üne dişi cinsel kimlik verilmiştir. 

 46,XY CGB gösteren olgularının %49.5’i androjen duyarsızlığı tanılı idi. Olguların dış 

genital muayenesinde, 18’i (%40) hipospadias ve/veya mikropenis, 4’ü (%8.9) tam dişi 

görünümü, kalan olgular değişik derecelerde kuşkulu genital yapı gösteriyordu. Kısmi 

androjen duyarsızlığı gösteren olguların ortalama tanı yaşı 1.8±2.7 yaş iken tam 

androjen duyarsızlığı gösteren olguların 9.7±5.9 yaş olarak saptandı. Tam dişi görünümü 

olan olguların, 2’si inguinalde hareketli kitle, 1’i primer amenore nedeniyle getirilmişti. 

ADS’li 45 olgunun 41’i aile tarafında erkek, 4’ü dişi olarak benimsenmişti. Erkek olarak 
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benimsenen 41 olgunun 30’unda fallus boyu kısa olmasına karşın, testosteron tedavisine 

yanıt alındığından cinsiyet ailelerin de istediği doğrultuda erkek olarak yönlendirilmişti. 

Tamamen dişi görünümde ve tam androjen duyarsızlık sendromu düşünülen 4 olguya, 

ailelerin isteği doğrultusunda dişi cinsel kimlik verilmiştir. 

 Ortalama yaşları 4.9±5.8 arasında değişen LH duyarsızlık sendromu tanısı alan 9 

olgunun; 6’sı yetersiz maskülinizasyon gösteren erkek görünümde (mikropenis, 

hipospadias), 3’ü hafif posterior labial füzyon gösteren dişi görünümde saptanmıştır. Dış 

genital yapısı erkek yönünde düzeltme için uygun olan ve testosteron tedavisi ile 

mikropenisinde düzelme olan 6 olguya erkek cinsel kimlik verilmiştir. Dış genital yapısı 

dişi görünümde, aileleri tarafından dişi olarak benimsenen ve geç tanı konulan 3 olgu 

dişi olarak bırakıldı. 

  46,XX androjen artışına bağlı CGB gösteren olguların tamamı konjenital adrenal 

hiperplazi tanılı idi. Konjenital adrenal hiperplazi gösteren olguların %84’ünde 21-

hidroksilaz eksikliği, %16’sında 11-hidroksilaz eksikliği tespit edilmişti. 21-hidroksilaz 

eksikliği gösteren olguların %24.6’sını tuz kaybeden tip, %75.4’ünü basit virilizan tip 

oluşturmaktaydı. Bu fark, yaşamı tehdit eden ve acil tanı konması gereken hastalıklardan 

biri olan tuz kaybeden tipteki olguların, doktora başvurmadan kaybedildiği 

göstermektedir.  

 Batıda 11-hidroksilaz eksikliği konjenital adrenal hiperplazi içinde %5-8 olarak 

bildirilmesine karşılık çalışmamızda %16 gibi daha sık saptanmıştır.  

 Konjenital adrenal hiperplazi gösteren olguların ortalama tanı yaşları incelendiğinde; 21-

hidroksilaz eksikliği basit virilizan tipin başvuru yaşı  [25 ay (1 gün-9 yaş)], tuz 

kaybeden tipinden [28 gün (1gün-3 ay)] anlamlı olarak ileri idi. Diğer yandan 11-

hidroksilaz eksikliğinde başvuru yaşı [46 ay (6gün-10.5 yaş)], basit virilizan tipe göre 

daha ileri idi. 11-hidroksilaz eksikliği olgularının dış genital yapıları 21-hidroksilaz 

eksikliğine oranla daha fazla virilize olup daha geç yaşta başvurmuşlardır. Bu olgular 

ağır virilizasyon nedeniyle erkek gibi yetiştirilmekte ve geç yaşlarda pubis bölgesinde 

kıllanma nedeniyle getirilmektedir. Bu vakaların erken tanınması için her çocuğun dış 

genital muayenesi mutlaka yapılmalı, özellikle erkeğe benzer görünümü olan ancak iki 



137 

 

taraflı kriptorşidili vakaların virilize olmuş XX dişiler olabileceği akılda tutulmalı ve 

çoğu kez yapıldığı gibi testislerin 1-2 yaşında ineceği düşüncesiyle beklenilmemelidir.  

 KAH tanılı 87 olgumuzun 60’ı aile tarafından dişi, 25’i(%29) erkek olarak benimsenmiş, 

2’sine aile tarafından henüz bir cinsel kimlik verilmemişti. Ailenin erkek olarak 

benimsediği 25 olgudan 7’sinde( 6’sı 2 yaş ve öncesi) ve aile tarafından henüz cinsel 

kimlik verilmemiş 2 olguda  önerilen cinsiyet kabul edilmiş ve dişi cinsel kimlik 

verilmiştir. Kalan 17 olgu(%19.5), geç tanı yaşları ve ailelerin ısrarı nedeniyle erkek 

kimliğinde bırakılmıştır. 

 Kuşkulu genital yapıda, yaşam ve cinsel kimlik açısından acil tanı gereklidir ve tek 

başına kliteromegali, mikropenis, kriptorşidi, hipospadias vs bulguların altta yatan bir 

hastalığın göstergesi olabileceği akılda tutulmalı ve gerekli incelemeler yapılmadan 

cinsel kimlik verilmemelidir. 

 Kuşkulu genital yapıya sahip olguların tanı konduktan sonra cinsel kimlik açısından 

değerlendirilmelerinde; olguların fertilite olasılığı, kültürel faktörler, dış genital yapıda 

cerrahi başarı oranı, gelişebilecek gonadal tümör riski ve boy kısalığı gibi etkenlerin 

yanı sıra tanı yaşı ve ailelerin tanıya kadar geçen sürede çocuğa verdiği cinsel kimlik 

önem kazanmaktadır. 
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